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Rozhovor s novoknězem 
Jaroslavem Mrňou
Ve Velkém Meziříčí proběhne na 
konci června primiční mše.

Desatero problémů VM
Anonymní anketu můžete 
vyplnit a odevzdat 
do 19. července 2019.

Zatáčka na Třebíčské 
Přečtěte si o historii zatáčky, 
vyčíslení nákladů stavby a výstavbě 
služebny PČR.

Hokejisté zvítězili na největším 
francouzském dětském turnaji
S bilancí 10 výher za 10 zápasů 
přivezli hokejisté domů zlato.

Muzikanti dětem vybrali 
225 407 korun na úpravu 
zahrady stacionáře
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NA KONCI ČERVNA PROBĚHNE VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Velké Meziříčí Vám oznamujeme, že veřejné 
projednání návrhu ÚP Velké Meziříčí s odborným výkladem se 
uskuteční dne 27. června 2019 ve 14:30 hodin v koncertním 
sále JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí.

Návrh ÚP Velké Meziříčí je od 17. května 2019
do 5. července 2019 vystaven k veřejnému nahlédnutí:

• na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního 
   rozvoje, kancelář č. 322
• na internetové adrese:
    https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani
 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky/námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky musí být uplat-
něny písemně a musí být rovněž opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

DNE 16. ČERVNA SE BUDE KONAT TRADIČNÍ POUŤ A ŘEMESLNÝ TRH
Ve čtvrtek 13. června 2019 od 23 hod. bude na Náměstí ve Velkém Meziříčí vyhrazen celý prostor parkoviště (zadláž-
děná část) pro pouťové atrakce. Atrakce pak budou v tomto vyhrazeném prostoru od půlnoci postupně rozmístěny. 
Tímto bude v následujících dnech znemožněno parkování motorových vozidel na Náměstí, jehož průjezdnost však 
nebude omezena až do neděle 16. června 2019, kdy od 6 hod. z důvodu konání velkomeziříčské poutě a řemeslného 
trhu dojde k úplné uzavírce vjezdu na Náměstí.

Městská knihovna 

Velké Meziříčí

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ
POLICIE 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned

bližší informace podá
Ing. Petr Dvořák, tel.: 566 781 110

hledá vhodného uchazeče 
na pozici

více na: www.velkemezirici.cz
sekce Úřední deska

vyhlašují výběrové řízení na pozici

učitelky mateřské školy

www.skolkavm.cz

reditelkams@skolkavm.cz

Pro získání bližších informací nás můžete 
kdykoli kontaktovat na telefonním čísle 
nebo na výše uvedené e-mailové adrese 
(kontaktní osoba - Zdeňka Požárová).

Informace na tel. čísle: 604 504 506

LEKTOR - KNIHOVNÍK 
PŮJČOVNY

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

zástup za MD
pracovní poměr na plný 

úvazek
nástup září 2019

vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici

www.knihovnavm.cz

KVĚTNOVÉ
VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ

Ingrid Blahová
Nela Bradáčová
Elizabeth Fialová
Alžběta Kiečová
Zuzana Marková
Viktorie Smejkalová
Lilien Mezerová
Adriana Němcová
Markéta Oulehlová
Sofie Peloušová

Kateřina Rajmová
Šárka Rösslerová
Eliška Skryjová
Eliška Smítalová
Agáta Vašíčková
Le Thien Anh

Kristián Adamec
Tadeáš Drápela
Adam Dvořák
Petr Hintenaus
Václav Krejčí
Adam Mráz
Mateo Straka
Tomáš Tomeček
Petr Vondrák
Dominik Helta
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OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
Fňukal František

Nejvyšší dosažené vzdělání Vysoká škola zemědělská v Brně
Obor lesní inženýrství

Zaměstnání Správce pozemků a obory

Politická strana Bez politické příslušnosti

Doplňující informace zvolen za ANO

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?

Líbí se mi poloha města, členitost a roz-
manitost jeho i okolní krajiny. Jsem místní 
rodák a patriot.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?

Chybí mi nadčasová strategická shoda nad 
rozvojem jednotlivých území či oblastí čin-
nosti města, včetně určení priorit.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly pro-
spět?

Město VM je vlastníkem cca 130 ha les-
ních pozemků, kterým se v současnosti 
nevyhýbá kůrovcová apokalypsa. Ohrože-
ných smrkových porostů je 52%. Současný 
nájemce vypověděl pro něj neudržitelný 
nájemní vztah, takže město čeká od led-
na 2020 správa svého lesního majetku. 
Možnost případného dalšího nájmu či pro-

deje lesních pozemků v současném stavu 
lesních porostů vidím jako nereálnou. Je 
třeba nastavit koncepci a způsob, jak k to-
muto problému přistoupit. Město musí oče-
kávat, že v následujících letech vzrostou se 
správou lesa jeho mandatorní výdaje v řá-
dech milionů korun. V době, kdy je lesnictví 
v hluboké krizi, dřevo je téměř neprodejné 
a pracovních sil ochotných pracovat v lese 
je minimum, nás nečeká nic jednoduchého.

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

Přál bych si, aby se nám podařilo připra-
vit takové podmínky, které by do města 
přilákali nové investory, místním firmám 
pomohly k jejich rozvoji a lidem umožnili 
možnost nového bydlení v bytových či ro-
dinných domech. Dále bych si přál, aby se 
naplnily střední školy ve městě studenty. 
Děti, které budou dojíždět do škol jinam, se 
nám přestanou vracet.

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

Nebudu opakovat dopravu a investice 
města.
Vadí mi, že jsme si již téměř zvykli na ne-
skutečný hluk dálnice D1 a nic proti tomu 
neděláme. Rád se připojím k panu Janu 
Podstatzkému, který již několik let za sní-
žení hluku dálnice s ministerstvem dopra-
vy bojuje. Po dokončení oprav D1 je třeba 
zadat u krajské hygienické stanice měření 
hluku a dle výsledků se domáhat nápravy.
Druhý problém, který uvedu, je kaňon, kte-
rý vznikl s nepovedenou architektonickou 
soutěží na podobu našeho náměstí a ná-
zorově rozdělil naše město. Bohužel se 
tento spor dostal do osobních poloh, které 
v tomto volebním období, dle mého soudu, 
vylučují širší shodu zastupitelstva na řešení 
důležitých otázek. Řešení bohužel nemám.

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?

Ve Velkém Meziříčí jsem se narodil a vy-
růstal, jako kluk dělal lumpárny a při nich 
poznával zákoutí města i okolí. Naše město 
pro mě představuje bezpečné, klidné, zele-
né a příjemné místo pro život. Máme zde 
pokryty všechny potřeby, které potřebu-
jeme. Obchody na dosah, téměř všechny 
úřady v místě, širokou nabídku pro vyžití 
a rozvoj našich dětí bez nutnosti vozit je 
za aktivitami mimo město, dostatek pra-
covních příležitostí, ať už si o D1 myslíme 
každý něco jiného, má město strategickou 
polohu a přírodu na dosah.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?

Členem zastupitelstva jsem od roku 2006. 
Od té doby se řada věcí změnila. Mým cí-
lem je usnadnit život obyvatelům města 
a rozumně investovat do majetku měs-
ta, byť ne vždy je možné uskutečnit moje 

představy s přihlédnutím na výši rozpočtu 
a rozložení sil a názorů v zastupitelstvu 
města.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly pro-
spět?

Domnívám se, že znalost města a životní 
zkušenosti. Vždycky jsem se snažil o roz-
vahu při řešení problémů, naslouchání 
obyvatel, se kterými jsem diskutoval o jed-
notlivých situacích a při rozhodnutí použít 
tzv. „selský rozum“. Kde nestačil, důvěřo-
val jsem odborníkům, které jsem požádal 
o radu. Jestli se mi to dařilo nebo ne musí 
zhodnotit ti kterých se to týká, občané 
našeho města. Věřte, že kamarádi, známí 
a všichni co mě znají se nebojí říct co je pálí 
a co se jim na našem rozhodnutí nelíbí.

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

Vpřed. Ale vážně. Zajistit potřeby obyvatel 

pro běžný život. 1. Zachovat bezpečnost, 2. 
Zdravotní a sociální potřeby, 3. Sport a kul-
turu ve městě pro všechny věkové katego-
rie a další.

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

Problémů je samozřejmě víc. Když bych 
měl určit dva největší tak rozhodně dopra-
va ve městě, areál bývalého Svitu a s tím 
související podoba náměstí, které by mělo 
být výkladní skříní města pro návštěvníky, 
ale i pro jeho obyvatele. Co se týče dopra-
vy jsem přesvědčen o prospěšnosti vybu-
dování obchvatu města. U jihovýchodního 
obchvatu je na tahu Kraj Vysočina a jiho-
západní obchvat je ještě velmi daleká bu-
doucnost. Rekonstrukce centra města je ve 
fázi vyjednávání a možných variant je více.

Miroslav Jágrik

Nejvyšší dosažené vzdělání Střední úplné s maturitou

Zaměstnání Zaměstnanec HVP, a.s.

Politická strana ČSSD
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Z RADY MĚSTA 15. KVĚTNA 2019

Z RADY MĚSTA 29. KVĚTNA 2019

Následující den po jednání zastupitelstva, 
tedy 15. 5. proběhlo 13. zasedání rady 
města, jehož součástí byla návštěva Zá-
kladní školy Oslavická a Školní.

Odsouhlaseny byly čtyři dary, každý v hod-
notě 5000 korun. Martinovi Davidovi na 
pořádání mezinárodního fotbalového tur-
naje k uctění památky fotbalistů Špačka, 
Muchy a Krátkého, který proběhl 1. června 
na fotbalovém stadionu. Dalším darem 
radní přispěli na cestovné žáků Základní 
školy Oslavická, kteří se zúčastnili národ-
ního finále 48. ročníku Novinářského ka-
lamáře v házené. Turnaj proběhl ve dnech 
22. až 24. května ve Velké Bystřici. Dne 
1. června 2019 se konaly ve sportovním 
areálu ul. Školní 1. letní dětské hry Kame-
védy, na jejichž pořádání byl odsouhlasen 
také dar. Poslední dar byl poskytnut obci 
Rudě na pořádání 18. ročníku cyklistického 
výletu Zlaté kolo Vysočiny konaného dne 
15. 6. 2019.

Základní škole Mostiště byl odsouhlasen 
příspěvek ve výši 5,1 tis. Kč, který bude 
využit na odměny vycházejícím žákům 
5. ročníku.

Společnosti Bidfood s.r.o. bude pronajat 
15. 6. sportovní areál na ulici Školní za úče-
lem pořádání již 12. ročníku firemní akce 
„Společensko -sportovní firemní den“.

Radní schválili realizaci projektu „Velké 
Meziříčí - Rozšíření městského kamerové-

ho dohlížecího systému 2019“ z programu 
prevence kriminality MVČR o celkových 
nákladech 441 841 korun se spoluúčas-
tí města ve výši 91 841 korun. V rámci 
projektu je v plánu technologický upgrade 
2 kamerových bodů, které v současné 
době technicky nevyhovují aktuálním 
podmínkám (lokalita sportovišť a dalších 
volnočasových prostranství za ZŠ Škol-
ní, křižovatka ulic Poštovní a Čechova), 
technologický upgrade pracoviště městské 
policie a výstavba nového kamerového 
bodu na nábřeží řeky Balinky za budovou 
Spořitelny.

Dále radní odsouhlasili zpracování dotač-
ního programu „Účelové investiční dotace 
pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020. 
Jedná se kromě jiného o dotační program 
na pořízení nového dopravního automo-
bilu, který by mohl být využit na nákup 
automobilu pro jednotky požární ochrany 
Hrbov -Svařenov, Olší nad Oslavou, Lhotky 
a Mostiště.

Dne 21. 9. 2019 v době od 8 do 11 hodin 
proběhne v sále budovy hasičské zbroj-
nice ve Velkém Meziříčí výměnný bazá-
rek sdružení maminek, který byl radou 
odsouhlasen.

Mateřské škole Mostiště i Olší nad Oslavou 
byla povolena výjimka z nejvyššího počtu 
dětí. V prvním případě na 25 dětí, ve dru-
hém na maximum 28 dětí.

Radní schválili vyhlášení druhého průběž-
ného kola Grantového systému podpory 
kultury města Velké Meziříčí dle návrhu. 
V základním rozpočtu byla schválena 
částka 300 tis. Kč a dosud bylo vyčerpá-
no 188 475 Kč. Proti prvnímu kolu zde již 
nejsou termíny k podání žádosti, ale ty se 
vyřizují až do vyčerpání zdroje. Podmínkou 
je realizace akce do konce tohoto roku.

Schváleny byly také podmínky pro 
zpřístupnění věže kostela sv. Mikuláše 
v roce 2019, která bude otevřena tradičně 
od června do konce srpna.

Radní schválili návrhy textů pamětních 
zápisů, které budou vloženy do základů 
pomníku padlých na Lipnici, zpracovaných 
Mgr. Štindlem a PhDr. Ripperovou.

Plánované akce projektu Zdravé město:
Mezinárodní den dětí: sobota 1. červ-
na 2019, zábavné odpoledne pro děti, 
prostranství před Café Panther.

Den zdraví: úterý 10. září 2019, celostátní 
kampaň, na které neziskové organizace 
a vybraní podnikatelé prezentují svou 
činnost a produkty, v tomto roce na téma 
„Voda“.

 Den záchranářů: čtvrtek 12. září 2019 
v době od 10.00 - 12.00, prezentace čin-
nosti složek IZS (Policie, Hasiči, Zdravotnic-
ká záchranná služba).

Poslední květnovou středu proběhlo 
15. zasedání rady města, na jehož progra-
mu byla návštěva Městské knihovny 
Velké Meziříčí. Necelou polovinu bodů tvo-
řily majetkoprávní převody.

Radní souhlasili se zapojením účelově ur-
čených transferů do rozpočtu města. Kraj 
Vysočina poskytl dotaci v celkové výši 
30 000 Kč pro Základní uměleckou školu 
Velké Meziříčí na zajištění realizace soutě-
ží a přehlídek vyhlášených MŠMT. Minis-
terstvo práce a sociálních věcí uvolnilo do-
taci ve výši 446 684 Kč na výkon sociální 
práce s výjimkou agendy sociálně -právní 
ochrany dětí pro rok 2019.

I v tomto roce radní podpořili darem 
v hodnotě 5000 korun sportovní akci NKT 
Půlmaraton Velké Meziříčí 2019, která 
proběhne v sobotu 8. 6. od 14 hodin (tento 
den bude od 12 hodin zcela uzavřen vjezd 
na náměstí).

Rada města vzala na vědomí informa-

ce firmy Daruma, která vlastní zvukový 
informační nosič, umístěný na Náměstí, 
o ukončení jejích aktivit v tomto formátu 
a přistoupila na návrh firmy na odstraně-
ní panelu. Na tomto místě bude umístěn 
panel s aktuální mapou města i blízkého 
okolí.

Radní souhlasili s generální opravou mo-
toru Tatra T148 - vozidla jednotky požár-
ní ochrany třetího stupně. Tato Tatra je 
z roku 1974 a před 15 lety prošla opravou 
pouze cisterna a kabina.

Dne 6. 6. 2019 proběhne ve Velkém Mezi-
říčí krajské kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů, nad kterým přijalo město záštitu.

Posledním schváleným bodem byla žá-
dost o opětovné projednání a schválení 
částky 680 tis. korun na úhradu a dokrytí 
nákladů na výměnu osvětlení v objektu 
Základní školy Oslavická.

Z tohoto důvodu je naplánovaný další 

termín zastupitelstva 12. června, na kte-
rém zastupitelé budou řešit jediný bod, 
který se bude týkat výměny osvětlení 
v objektu ZŠ Oslavická.

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
V ČERVNU (NEPŘÍTOMNOST)

6. 6.  MUDr. Šurda 
  – ordinace do 16 hod. 
5. a 12. 6. MUDr. Smékalová 
  (chirurgie) 
12. 6.  MUDr. Fikrová (interna)

12.,19. a 26. 6.  MUDr. Pařízek (ortopedie)

Od 12. - 14. 6. (vč.) MUDr. Bednářová 
  (neurologie)

21. a 28. 6. MUDr. Šajnar (ortopedie)

25. 6.  MUDr. Kadlec (chirurgie)

26. 6.  MUDr. Fikrová (interna)
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Desatero problémů Velkého Meziříčí
S Vámi o všem!

Anketní lístek je uveřejněn také k přímému vyplnění a odeslání na webové stránce města Velkého Meziříčí
http://www.velkemezirici.cz/o -meste/zdrave -mesto -a -ma21, nebo jej můžete vyplnit na sběrných místech:
Informační centrum, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, Městská knihovna a budova Městského úřadu na Náměstí 14/16 oddělení občan-
ských průkazů (1. patro) a řidičských průkazů (2. patro).

S výsledky budete seznámeni v měsíčníku Velkomeziříčsko a na webových stránkách města. Výsledky budou předloženy zastupitelstvu města.

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše náměty do 19. července 2019.

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

Odkoupit (městem) novou synagogu – hodnota města; důstojné využití

Nedostatek stavebních míst zejména v místních částech

Odlehčovací služba – navýšení míst (úlevová péče pro lidi pečující o své blízké)

Dům s pečovatelskou službou – navýšení kapacity

Zajištění zubních a očních lékařů v ordinacích ve městě

Více klidových zón na území města i s lavičkami

Hledání alternativních způsobů pro uložení odpadů vyprodukovaných ve městě

Motivace občanů i firem ke snižování množství produkovaných odpadů

Zavedení dozoru nad chováním žáků ve „školních autobusech“

Nedostatek parkovacích míst u MŠ a ZŠ k výstupu a nástupu, bezpečné přechody u škol

Oprava a rozšíření příjezdové silnice na Fajtův kopec (ke sportovišti)

Cyklostezka – propojení Balinského a Nesměřského údolí s centrem města

Zadržování vody – dešťovky, budování a údržba zelených propustných ploch

Kůrovec – výsadba lesů odolných kůrovci

Studie využití areálu „SVIT“ + parkování

Protihluková stěna u D1 od mostu „Vysočina“ po nadjezd na Fajtův kopec (č. D1-180)

Vybudování workoutového hřiště

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, 
na němž jsou uvedeny problémy, které vy-
plynuly z veřejné diskuse s občany našeho 
města 20. května 2019.
Cílem této diskuse i na ni navazující anke-

ty je dát občanům města Velkého Meziříčí 
prostor, aby se mohli vyjádřit k tomu, co v 
našem městě chybí, co by se mělo změnit, 
upravit, aby mohli být spokojení s místem, 
kde žijí a které je jejich domovem.

Instrukce k hlasování:
Prosíme, abyste označili 2 problémy, které 
považujete za nejaktuálnější a které by dle 
Vašeho názoru měly mít v řešení přednost 
před ostatními. Lístek s označením více 
problémů bude neplatný.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
V úterý 14. května 2019 proběhlo v kon-
certním sále Jupiter clubu v pořadí 6. zase-
dání zastupitelstva.

Z jednání, které se opět protáhlo na více 
než čtyři hodiny, se omluvil zastupitel 
MUDr. Petr Juda (TPM).

Z programu zasedání byl na začátku jed-
nání stažen bod č. 19, týkající se veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej 
budovy a pozemků v areálu bývalých tech-
nických služeb.

Většina bodů programu byla přijata podle 
předložených návrhů, pouze u dvou usne-
sení nebyla přijata. Jednalo se o finanční 
strategii města, kdy většina zastupitelů 
nesouhlasila s investováním dočasně vol-
ných finančních prostředků města u inves-
tičních společností. V rámci druhého ne-
přijatého usnesení zastupitelé diskutovali 
nad návrhem na doplnění územního plá-
nu o podmínku pro rozhodování prověření 
změn a jejich využití pomocí územní studie 
v lokalitě bývalého Svitu dle hlavního vý-
kresu návrhu územního plánu z října 2017.

U přijatého usnesení Výměna osvětlení 
v objektu ZŠ Oslavická (náhrady hrazené 
městem) došlo však k nové formulaci bodu 
jednání. Zastupitelé přijali usnesení v celko-
vém znění takto:

Zastupitelstvo města schvaluje zpracovat 

projektovou dokumentaci na celkovou re-
konstrukci elektroinstalace v objektu Zá-
kladní školy Oslavická.

Nejdůležitější přijatá usnesení:

Rozpočtové opatření parkoviště ulice Če-
chova – přijato v navrhované výši 2 045 tis. 
korun, které bude použito na parkoviště, 
chodníky, zpevnění plochy, přeložky inže-
nýrských sítí a náklady spojené se zajiště-
ní archeologa, koordinátora, technického 
a autorského dozoru.

Dotace stacionáři v Třebíči – na základě 
žádosti Denního rehabilitačního stacionáře 
v Třebíči a doporučení sociálního odboru, 
byla schválena dotace 15 tisíc korun, jako 
podíl na spolufinancování nákladů základ-
ních činností sociální služby.

Provozní dotace Jupiter clubu – na ukon-
čení pracovní činnosti úseku komunikace 
a medializace bylo schváleno 98 500 korun.

Digitalizace filmů – poskytnutí 70 000 ko-
run na žádost pana Michlíčka, který provedl 
digitalizaci 9 historických filmů, zachycují-
cích život v našem městě před několika de-
sítkami let. Tyto filmy následně upravil pro 
veřejné promítání.

Darování majetku ZŠ Oslavická - software 
v hodnotě 1 140 korun, který je zakoupen 
městem jako součást objednávkového ter-

minálu pro školní jídelnu.

Darování 11 kartoték Mateřské škole Vel-
ké Meziříčí – z důvodu projeveného zájmu 
o kartotéky na malé karty bylo schváleno 
darování již nevyužívaného majetku města.

Návrh dalšího postupu v záležitosti komu-
nikace přes areál bývalých technických 
služeb – zastupitelé schválili tři samostat-
ně navržené body.

Zastupitelé prvním projednávaným bodem 
konstatovali nespokojenost se současnou 
podobou komunikace. Výsledkem druhého 
hlasování je zajištění uvedení dopravní-
ho režimu na ulici Třebíčské do stavu před 
vybudováním přeložky, které bylo uloženo 
starostovi města. Posledním projednáva-
ným bodem k této problematice bylo zadání 
vypracování odborného posudku specialis-
tou – soudním znalcem. Cílem posudku je 
zhodnocení, zda je v pořádku navržené pro-
jekční řešení a následná realizace „esíčka“.

KONTROLY KOTLŮ JSOU V REŽII 
NÁJEMNÍKŮ
Každý rok vznikne v některém z velkomeziříčských bytů událost a škoda, 
kterou musí uhradit nájemce. Nejčastěji se jedná o vytopení sousedních 
bytů zapříčiněné zlomením umělohmotné hadičky od toalet (časem ztvrdnou 
a v ohybu se zlomí). Nájemníci jsou povinni vzniklé škody uhradit, a proto by 
měli ve vlastním zájmu hadičky od toalet kontrolovat a měnit.

Na vlastní náklady musí také nájemníci každoročně zajistit čištění a servis kotlů.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA JE OD ČERVNA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI
Věž kostela sv. Mikuláše je od 1. června 
opět na tři měsíce otevřena denně návštěv-
níkům.

Přes letní sezónu do 31. srpna je provozní 
doba od pondělí do soboty od 9 do 18 ho-
din a v neděli od 12 do 18 hodin. Jednotné 
vstupné činí 20 korun za osobu, které bu-
dou nově vybírat studenti velkomeziříč-
ského gymnázia. V malém kiosku jsou ke 
koupi pohlednice, magnetky, upomínkové a 

propagační předměty města a také razítka 
věže.

Kromě zvonů jsou na věži k vidění i věžní ho-
diny, které mají největší prosvětlený cifer-
ník ve střední Evropě. Ve vnitřních patrech 
věže je instalována výstava historických 
fotografií „Město Velké Meziříčí“, 3D model 
města a byt věžníka. Po vyjití 153 schodů na 
ochoz věže se Vám otevře nádherný pohled 
na celé město z ptačí perspektivy.
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INFORMUJE

RADNICKÁ 29/1
594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

Napadená žena
Dne 24. dubna 2019 přijali stráž-
níci telefonické oznámení, že před 
provozovnou na ulici U Tržiště mělo 
dojít k napadení ženy. Hlídka MP se 
neprodleně dostavila na místo, kde 
na ni čekala oznamovatelka, kte-
rá strážníkům uvedla, že byla před 
provozovnou fyzicky napadena. Ná-
sledně byla na místo přivolána ZZS 
kraje Vysočina, aby napadenou ženu 
ošetřila. Po provedení všech nezbyt-
ných úkonů byla událost oznámena 
jako podezření ze spáchání přestup-
ku proti občanskému soužití přísluš-
nému správnímu orgánu.

Mladiství pod vlivem alkoholu
Dne 21. dubna 2019 večer uvědomil 
hlídku MP zákonný zástupce mla-
distvých, že při návratu jeho synů 
domů zjistil, že někde venku nej-
spíš požili alkohol. U mladistvých 
byla provedena orientační dechová 
zkouška s pozitivním výsledkem. 
Celá událost byla zpracována a ná-
sledně podezření z přestupku podle 
zákona o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových látek bylo 
oznámeno příslušnému správnímu 
orgánu a orgánu sociálně právní 
ochrany dětí.

Podnapilý muž
Dne 9. dubna 2019 před půlnocí byl 
hlídkou MP na základě telefonické-
ho oznámení nalezen na ulici Horno-
městská nedaleko provozovny Billa 
muž, který seděl na komunikaci. 
Muž jevil známky požití alkoholu, ko-
munikoval, ale měl problémy s chůzí 
a orientací, byl v rámci preventivního 
opatření přepraven do místa pobytu 
k vystřízlivění.

OPRAVY DÁLNIČNÍHO MOSTU VYSOČINA
Obyvatelé, žijící nebo vlastnící nemovitosti v blízkosti úseků opravovaných v souvislosti 
s rekonstrukcí mostu Vysočina, vyjádřili obavy z narušení možnosti využívat své objek-
ty a možného poškození majetku. Vycházeli ze zkušenosti z předchozích oprav, kdy se 
potýkali s nadměrným hlukem, chemickým znečištěním majetku a požáry, které vznikaly 
nezajištěnou ochranou zeleně pod mostem.
Ve svých požadavcích například navrhovali přijmout opatření, která by minimalizovala 
události poškozující cizí majetek, omezení pracovní doby nejhlučnějších prací, zajištění 
bezpečnosti chodců a vozidel pohybujících se pod mostem, garanci zaplacení způsobe-
ných škod dle nezávislého posudku i kontakt na zodpovědnou osobu, která bude řešit při-
pomínky obyvatel.
Ve své reakci Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo, že stavba splňuje všechna potřebná po-
volení. Správce stavby Ing. Tomáš Gross, Ph.D. uvádí, že je nepřijatelné, aby došlo k po-
škození soukromého majetku v průběhu prováděných stavebních 
prací nebo k ohrožení bezpečnosti. V průběhu výstavby je jmeno-
ván kontrolní tým, který dohlíží na práce zhotovitele (Metrostav 
a.s.) jak z hlediska kvality prací, tak z hlediska vlivu těchto prací 
na okolí stavby. Zároveň dodává, že požadavek na omezení hluč-
ných prací je nepřijatelný, zejména z důvodu zkrácení dopravního 
omezení na minimum.

Přesto prosíme občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti pod mos-
tem VYSOČINA.

ZUBNÍ POHOTOVOST

8. 6. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín 566 544 165

9. 6. BLADENT s.r.o. Štursova 111, 
Nové Město na Moravě

566 616 904

15. 6. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, 
Velké Meziříčí

604 334 823

16. 6. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, 
Žďár nad Sázavou

604 334 823

22. a 23. 6. Lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, 
Velké Meziříčí

720 152 158

29. 6. MDDr. Lenka Filipová, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě

566 618 060

30. 6. MUDr. Marie Havlíčková, 
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou

774 084 064

ULICE NÁBŘEŽÍ JE ZNOVU PRŮJEZDNÁ
Více jak 2 měsíce trvala úplná 
uzavírka místní komunikace 
Nábřeží ve Velkém Meziříčí 
v úseku od křižovatky se 
silnicí II/360 v ulici K Novému 
nádraží až po komunikaci  
U Tržiště. Součástí celé 
rekonstrukce za 8,7 milionu 
korun bylo vybudování 
nové kanalizace, veřejného 
osvětlení, chodníků, místních 
inženýrských sítí a úprava 
veřejného prostranství.
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PO CELÉ LÉTO BUDE UZAVŘENA HLAVNÍ SILNICE U STRÁNECKÉ ZHOŘE
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodl o povolení úplné uzavírky silnice č. II/602 v obci Stránecká 
Zhoř. Délka uzavírky je 100 metrů. Omezení je platné od 1. června do 15. září 2019. 
Pro objízdnou trasu existují tři možnosti:
•  II/602 – D1 EXIT 141 Velké Meziříčí západ – D1 EXIT 134 Měřín, II/348, II/602 (pro vozidla splňující podmínky pro jízdu na dálnici),
•  II/602, II/354, III/35436 Kochánov, MK Stránecká Zhoř -Kochánov (vozidla o hmotnosti do 3,5 tun a autobusy),
•  II/602, II/354 Netín, III/35433 Blízkov, II/602 Měřín (ostatní vozidla).
Od 16. září do 30. září 2019 bude uzavřena navazující část v délce 900 metrů ve Stránecké Zhoři.

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ VYHLÁSILA JIŽ 4. ROČNÍK ČESKÉ CENY 
ZA ARCHITEKTURU
Soutěžní přehlídka je otevřena architekto-
nickým realizacím postaveným na území 
České republiky za posledních pět let. Již 
tradičně kredit České ceny za architekturu 
podporuje prestižní sedmičlenná meziná-
rodní porota. Význam České ceny za archi-
tekturu je rovněž v celoroční a regionální 
propagaci architektury. Mezinárodní od-
borná porota již vybrala z přihlášených 186 
staveb do užšího okruhu díla, která budou 
zveřejněna v podvečer 10. května při slav-
nostním nominačním večeru v Praze.

Letos už potřetí, díky místní komunitě pod-
porující kulturu a rozvoj města, bude ve 
Velkém Meziříčí výstava nominovaných děl 
roku 2019 České ceny za architekturu.

Vernisáž proběhne 12. června v 19:30 hod. 
v Luteránském gymnáziu na náměstí. Vzác-
nými hosty budou laureáti hlavní ceny ČCA 
prvního ročníku, pan architekt Petr Stolín 
a architektka Alena Mičeková. Krátce před-
staví svoji tvorbu a slavnostně zahájí vý-
stavu, která potrvá do 20 září. Již 13. června 
bude v rámci Evropského festivalu filosofie 
umělecké pásmo přednášek a vystoupení 
dalších předních českých architektů, so-
chařů a hudebníků. Toto umělecké pásmo 
je neodmyslitelně spjato a nelze jej opo-
minout v rámci letošního tématu „člověk 
a prostředí“.

Česká cena za architekturu byla založe-
na v roce 2015, kdy byl vyhlášen její první 
ročník Českou komorou architektů. Zámě-

rem ČCA je propagace kvalitních výsledků 
práce etablovaných i začínajících architektů 
směrem k veřejnosti, a to nejen z hledis-
ka jejich estetické a technické kvality, ale 
především v souvislostech jejich vzniku, 
vztahu k okolí a společenského přínosu. 
Během úspěšných dosavadních tří ročníků 
byly přihlášeny a oceněny stavby ze všech 
krajů ČR. Díky širokému portfoliu chce po-
řadatel v rámci doprovodných regionálních 
akcí seznamovat s těmito výsledky lokálně 
v návaznosti na jednotlivé kraje. Celostát-
ní koncept s důrazem na osvětu veřejnosti 
v tématech kvalitní architektury vnímáme 
jako vzdělávací nezávislou iniciativu ČKA, 
která je ze zákona samosprávnou organiza-
cí spravující témata architektury, územního 
plánování a kraji-
nářské architek-
tury. Celá akce je 
neziskovou akti-
vitou ČKA, v rámci 
naplňování vládou 
přijaté politiky ar-
chitektury a sta-
vební kultury v ČR. 
Ambicí ČKA je, aby 
pomocí spoluprá-
ce, se samosprá-
vou na krajské 
i místní úrovni, do 
budoucna vznikla 
nezávislá platfor-
ma k tématům 
architektury a 
mohla být 

diskutována i specifika konkrétních obcí 
a měst v české a
moravské krajině. Vznikne tak synergie 
aktivit využívající výsledků této soutěžní 
přehlídky formou výstav, přednášek oceně-
ných, workshopů atd.

Jsme velmi rádi, že kraj Vysočina, krom své 
pravidelné záštity, letos jako jeden z prv-
ních krajů v zemi podpořil aktivně akce v re-
gionu a zapojil se do systému výstav po celé 
republice. Výstava ve Velkém Meziříčí tak 
bude dále putovat po objektech nemocnic 
ve správě kraje Vysočina, souběžně s vý-
stavami, například ve Slavonicích, v Krnově, 
v Plasích či Valašském Meziříčí.

Ing, Petr Velička, zastupitel města

ZEN - Houses. Autor fotografie: Filip Šlapal
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Anonymní dotazníkové šetření zkouma-
jící spokojenost klientů navštěvujících 
Městský úřad Velké Meziříčí proběhlo 
i letos. Tentokrát se již jednalo o sedmé 
šetření spokojenosti klientů, které pro-
běhlo  v pondělí 20. 5. 2019 a ve středu 
22. 5. 2019 ve všech čtyřech budovách 
Městského úřadu Velké Meziříčí. Průzkum 
proběhl ve dnech, kdy jsou na úřadě nej-
delší úřední hodiny pro veřejnost (od 8:00 
do 17:00 hod.), aby se mohlo vyjádřit co 
nejvíce klientů.
Průzkum byl proveden stejnou metodou 
jako v roce 2018, tzn. že klienti nevyplňo-
vali dotazníky sami, ani je sami nevhazovali 
do sběrných boxů, ale pouze odpovídali na 
položené otázky, které jim pokládali najatí 
externí pracovníci, konkrétně čtyři studenti 
Gymnázia Velké Meziříčí.

Studenti pracovali vždy ve dvou, a to na 
předem určeném místě v budově Městské-
ho úřadu. Sami aktivně nabízeli klientům 
možnost ohodnotit úroveň poskytovaných 
služeb a odpovědi zaznamenávali do do-
tazníků. Pokud klient odmítnul odpovídat 
na otázky, nebyl studentem zdržován.
Klienti úřadu hodnotili kvalitu činnosti, 

úroveň vystupování a úroveň poskytované 
služby od pracovníků jednotlivých odborů 
a oddělení Městského úřadu.
Dotazník spokojenosti klientů Městského 
úřadu Velké Meziříčí obsahoval seznam 
všech odborů a samostatných oddělení 
úřadu, čtyři samostatné otázky a prostor 
pro případné poznámky, připomínky, kriti-
ku, náměty nebo pro pochvalu.
Každá otázka obsahovala škálu možného 
hodnocení od 1až po 4 (1 – velmi spokojen,
2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – 
velmi nespokojen).

Z vyplněných dotazníků byly zjištěny tyto 
výsledky:
1) Celkem bylo za 2 pracovní dny stu-
denty vyplněno 174 dotazníků (tj. asi 87 
dotazníků denně). Odbory a oddělení byly 
hodnoceny celkem 175 krát.
2) Největší počet hodnocení obdržel odbor 
dopravy a silničního hospodářství (77). 
Nejméně pak oddělení kanceláře starosty 
(0), oddělení kanceláře tajemníka (0) a od-
bor sociálních věcí a zdravotnictví (0).
3) Celková průměrná známka za všechny 
odbory + oddělení a za všechny položené 
otázky je 1,05.

Z výsledků dotazníkového šetření byly vy-
tvořeny přehledné grafy ukazující konečné 
průměrné známky u jednotlivých otázek 
a celkový počet odevzdaných dotazníků 
u jednotlivých odborů a oddělení.

Z celkových výsledků jednoznačně vyply-
nulo, že klienti Měú Velké Meziříčí jsou
s kvalitou činnosti, úrovní vystupování 
a poskytovanými službami MěÚ Velké Me-
ziříčí velmi spokojeni (výsledná průměrná 
známka 1,05 je nejlepší známkou, kterou 
se podařilo dosáhnout za 7 let provádění 
průzkumu spokojenosti klientů).

Průzkum spokojenosti klientů bude i nadá-
le prováděn, a to minimálně jedenkrát roč-
ně. Výsledky z anket budou sloužit k tomu, 
aby bylo možné posoudit, zda MěÚ Velké 
Meziříčí i nadále poskytuje služby klientům 
v odpovídající kvalitě.

Ing. Marek Švaříček, tajemník Měú

VÝSLEDKY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU VELKÉ MEZIŘÍČÍ

POKUTY Z ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ DÁLNICE ZAPLATÍ
NOVÉ PARKOVIŠTĚ ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ

Na květnovém zasedání zastupitelé schválili rozpočtové opatření ve výši 2 045 000 korun na realizaci par-
koviště na ulici Čechova ve Velkém Meziříčí. Za hasičskou zbrojnicí tak vznikne 15 nových šikmých parkova-
cích míst včetně jednoho místa vyhrazeného pro invalidy. Součástí investice je také oprava oplocení hřiště, 
pořízení veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí a také zpevnění plochy k vybudování chodníku. Na 
zastupitelstvu proběhla k tomuto tématu věcná diskuze, týkající se změny zvolení řazení parkovacího stání 
z šikmého na kolmé.
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ZATÁČKA NA TŘEBÍČSKÉ – TAK ŠEL ČAS
Začátkem května byla otevřena ve zkušebním provozu nová část silnice na ulici Třebíčská. I přesto, že není ještě zcela dokončená a město 
uplatňuje reklamaci, vzbudil tento úsek vášnivé debaty po celém městě. Kdo to navrhl, kdo to schválil a proč? Abychom se dobrali pravdy, 
nestačí říct, že za to může současné vedení, ale musíme jít hluboko do minulosti.

Už v 50. letech se v územním plánu objevily první náznaky malého obchvatu, které v tom posledním schváleném z roku 2014 měly již 
reálné obrysy. Dlouho se nedělo nic, v cestě stál podnik Svit, který postupem doby zbankrotoval a pozemky byly prodány v roce 2006 
v dražbě. Stavbě malého obchvatu tedy nic nestálo v cestě. Aby se tento plán mohl uskutečnit, město nechalo již v roce 2005 vypracovat 
vyhledávací dopravní studii od firmy Silniční projekt, která řešila nejen spojení ulice Třebíčská s ulicí Novosady ale zároveň i zatáčku na 
Třebíčské.
 

Město se nakonec dražby pozemků v areálu Svit neúčastnilo (bálo se obrovské ekologické zátěže), tak všechny pozemky koupila deve-
loperská společnost CPI. Vyrovnala se s ekologickou zátěží a pozemky nabídla dále k prodeji. Polovinu z nich zakoupila v roce 2009 spo-
lečnost zastupující řetězec LIDL a začala jednat s městem o stavbě nového obchodního domu v této oblasti. A samozřejmě i vybudování 
silnice s kruhovou křižovatkou a mostem přes Balinku v oblasti Katovny a možností parkování nejen pro zákazníky prodejny.

Ruku v ruce s tím probíhala i činnost města směřující k realizaci změn podle vypracované dopravní studie. První směna pozemků s COOP 
proběhla hned v roce 2009, kdy byly této společnosti výměnou nabídnuty pozemky pod a kolem restaurace U Elišky v Čechových sadech. 
V roce 2012 město koupilo bývalý areál firmy Agados a Technické služby byly přestěhovány na Karlov. V tom samém roce LIDL po dohodě 
s městem nechal vypracovat přehledovou situaci – přeložka silnice II/602, která navazovala na vyhledávací dopravní studii z roku 2005 
a doplnila do ní to, na čem se obě strany dohodly.
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Příprava akce pokračovala i nadále. Technické služby byly přestěhované, areál zůstal prázdný. Část areálu město prodalo, jednu budovu si 
nechalo pro služebnu městské policie a zbytek rozhodlo v roce 2015 zbourat. Vznikl tak velký volný prostor vhodný ke komerční zástavbě.
Svým usnesením ze dne 6. 9. 2016 se zastupitelstvo rozhodlo pozemky o rozloze 2.245 m2 v tomto areálu darovat Policii ČR na vybudo-
vání místní služebny a zároveň se zavázalo tu vybudovat a zmodernizovat dopravní a technickou infrastrukturu, bez které by výstavba 
nové služebny nemohla začít. Z toho důvodu bylo na zasedání dne 14. 2. 2017 schváleno všemi hlasy v rámci rozdělení přebytku z roku 
2016 částku ve výši 6,9 mil. Kč na komunikace a sítě v bývalých TSVM. Výběrovým řízením byl zadán projekt, který vycházel jak z vyhledá-
vací studie, tak z přehledové situace. Nemohlo tomu ani být jinak, protože při prodeji i darování pozemků v minulých letech město vytyčilo 
koridor, kterým případná silnice povede. Přesně ty pozemky zůstaly ve vlastnictví města.

V současné době je silnice vybudovaná, probíhají pouze poslední úpravy. I přesto, že zastupitelé iniciovali vypuštění malého obchvatu 
v nyní projednávané aktualizaci územního plánu a tato změna byla dotčenými orgány akceptovaná, bude záležet na rozhodnutí zastu-
pitelstva, zda nový územní plán schválí. Pokud ne, silnice spojující ulice Třebíčskou a Novosady tam zůstane i nadále a bude možné ji 
kdykoliv v budoucnu zrealizovat.

P. S. pod pojmem město v tomto článku nemyslím starostu, místostarostu a už vůbec ne úředníky, ale pouze a jen 23 zastupitelů, kteří 
jako jediní mají právo prodeje, darování či vyčlenění finančních prostředků na investiční akce schvalovat.

ZATÁČKA NA TŘEBÍČSKÉ – V ČÍSLECH
Dešťová kanalizace od mostu u Jelínkovy vily do areálu bývalých 
TS – 4.183.716,46 Kč
Komunikace v areálu bývalých TS – 3.825.079,98 Kč
Úprava zpevněných ploch a chodníky v areálu bývalých TS – 
1.715.933,09 Kč
Opěrná zeď a oplocení v areálu bývalých TS – 2.889.731,75 Kč
Veřejné osvětlení – 580.703,12 Kč
Prodloužení plynovodu z ulice Družstevní do areálu bývalých TS – 
382.519,16 Kč
Vedlejší a ostatní náklady (zařízení staveniště, vytyčení stavby 
apod.) – 999.278,50 Kč

Celkové náklady hrazené městem – 14.576.962,06 Kč
Zdroj: odbor výstavby MÚ

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že převážná většina nákladů 
byla vyvolána závazkem města vybudovat dopravní a technickou 
infrastrukturu pro budoucí služebnu Policie ČR, takže informace, že 
město vyhodilo 15 mil. Kč, se nezakládají na pravdě.

Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka

INFORMACE K VÝSTAVBĚ POLICEJNÍ SLUŽEBNY
Starosta města potvrdil zahájení výstavby policejní služebny v tomto roce. Jak uvedl náměstek ředitele Krajského ředitelství policie 
Kraje Vysočina pro ekonomiku plk. RNDr. Miloslav Klodner na výstavbu bylo uvolněno 10 milionů korun a stavba by měla být dokončena 
v příštím kalendářním roce.

Rada města schválila na svém zasedání dne 15. 5. 2019 vyhlášení druhého průběžného kola Grantového systému podpory kultury města 
Velké Meziříčí, k dispozici jsou pro žadatele finanční prostředky ve výši 111 525 korun. Žádosti je možné zasílat v tištěné nebo elektronic-
ké podobě od úterý 21. 5. 2019.
Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou výzvu, žádosti budou vyřizovány až do vyčerpání schválených prostředků s tím, že aktivita 
musí být realizována nejpozději do konce roku 2019. Maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 50 tisíc korun.
Oblasti podpory:
A) Pořádání tradičních i nových kulturních akcí zvyšujících zájem obyvatel a návštěvníků města o kulturní dění a kulturní dědictví.
B) Pořádání vzdělávacích akcí zvyšujících kulturní kompetence (probouzení zájmů, poskytování znalostí, rozvíjení schopností a dovedností  
     potřebných k aktivní účasti na kulturních aktivitách) dětí, mládeže a dospělých.
C) Tvorba a prezentace literárních či audiovizuálních děl vztahujících se k historii a kultuře města.
Místo, termín a způsob doručení žádosti:
Žádosti musí být doručeny v tištěné a elektronické podobě buď osobně na podatelnu městského úřadu nebo poštou v zalepené obálce 
na adresu Městský úřad Velké Meziříčí, odbor školství a kultury Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí. Na obálce musí být uveden oficiální 
název, jméno s adresou žadatele a název oblasti podpory, obálka musí být označena: „Neotvírat před započetím hodnocení“. V obálce musí 
být vytištěný vyplněný formulář žádosti podepsaný statutárním zástupcem žadatele se všemi povinnými přílohami a CD/DVD obsahující 
vyplněný formulář žádosti, čestné prohlášení a rozpočet projektu.
Žádosti zaslané jiným způsobem budou vyřazeny a nebudou posuzovány a hodnoceny. Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny 
s datem a časem doručení.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel. 566 781 030, mail: stupka@velkemezirici.cz

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA GRANTOVÉHO SYSTÉMU PODPORY 
KULTURY MĚSTA ROKU 2019
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NOVÁ SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA NA TŘEBÍČSKÉ? (Z DENÍČKU ZASTUPITELE)
Velkým tahákem květnového zasedání za-
stupitelstva města bylo dnes již republi-
kově proslavené, velkomeziříčské esíčko”. 
Bohužel myšleno v tom nejhorším slova 
smyslu.
Naše uskupení Společně VM coby nováček 
místní samosprávy se o této pozoruhod-
né stavbě dozvědělo někdy po říjnových 
volbách. Po období získávání potřebných 
podkladů a dalších informací jsme dospěli 
k názoru, že celá akce je přinejmenším jed-
na velká podivnost.
Na listopadové zastupitelstvo jsme se tedy 
vybavili názory dopravních projektantů, 
smlouvou o dílo a projektovou dokumen-
tací. Plni odhodlání zjistit o stavbě něco víc 
jsme se vydali na horkou půdu jednání za-
stupitelstva, ale dozvěděli jsme se přesně 
to, co jsme nechtěli. Po několika vyhýba-
vých odpovědích na důvod této stavby nám 
bylo po nekonečně absurdní debatě sděle-
no, že je jakýmsi záhadným pozůstatkem 
malého obchvatu, nicméně splňuje všechny 
náležitosti příslušných norem a předpisů. 
A navíc, jak nám potvrdil zastupitel Pavel 
Blažek, sklon na nové komunikaci nebude 

větší, bude pouze jiný. Pan starosta nám 
sdělil, že penále za vypovězení smlouvy se 
stavební firmou by bylo tak velké, že nám 
nezbývá nic jiného než stavbu realizovat. 
Vedoucí stavebního úřadu, úřadu územní-
ho plánování a úřadu regionálního rozvoje 
v jedné osobě, pan Kozina, konstatoval, že 
stavba bude bezpečnější a bude mít para-
metry moderní městské komunikace. Ufff, 
těžký úvod do místní politiky.
Před květnovým zastupitelstvem již byly 
karty rozdány jasně, a tak finišéry dokonči-
ly svoji práci. K úplné spokojenosti zbývaly 
pouze drobnosti: položit zámkovou dlažbu, 
za což patří dlaždičům velký obdiv, a v za-
táčkách pro jistotu vyskládat balíky slámy. 
Kdyby náhodou…
Hned po zprovoznění “narovnané” zatáčky 
jsme se vydali stavbu prozkoumat v naději, 
že naše kritika nebyla oprávněná. Bohužel 
byla. Shodli jsme se, že jedinou možností 
nápravy je přiznat průšvih a nechat udělat 
znalecký posudek, který odpoví na otázky, 
zda jsou chyby v zadání projektu, projekto-
vé dokumentaci, realizaci nebo snad úplně 
ve všem. Na základě posudku by pak zastu-

pitelé měli zvolit další postup.
Bod týkající se zatáčky byl na programu za-
stupitelstva zařazen na konec. Po dlouhých 
debatách byl do našeho návrhu usnesení 
na žádost zastupitelů z uskupení To pravé 
Meziříčí doplněn důležitý odstavec. Zastu-
pitelstvo města si přeje uvést komunikaci 
Třebíčská do původní polohy. Hotovo, od-
hlasováno.
Takže vracíme Třebíčskou zpátky na Třebíč-
skou a budeme zadávat znalecký posudek. 
Budeme zjišťovat, proč se stalo, co se stalo, 
kdo za to může a kdo to zaplatí. Je nutné do 
budoucna podobným nesmyslům předchá-
zet. Ke změně potřebujeme důvěru ostat-
ních zastupitelů a spolehlivé úředníky. Je 
pro nás důležité se mezi sebou bavit i bez 
ohledu na politickou příslušnost. Jedině to 
je přímá cesta, která může městu pomoci.

Za Společně VM
Tomáš Bílek

V LÉTĚ PROBĚHNE ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRAVÉHO MOSTU VYSOČINA
Od 29. června do 6. září 2019 na mostě Vysočina bude 
doprava vedena po levém mostu a to v režimu 2+1 (1+2). 
Na základě posouzení stávajících intenzit dopravy je 
navrženo přehazování dopravy na mostu 2x týdně, kdy od 
středy do soboty budou vedeny dva pruhy ve směru na 
Brno a od soboty do středy budou vedeny dva pruhy ve 
směru na Prahu. Doprava před a za mostem bude vedena 
ve dvou pruzích pro každý směr.

Metrostav a.s.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MOSTU VYSOČINA
Kdy: sobota 22. června 2019   
Čas: od 13:00 hodin  
Kde: přímo pod mostem Vysočina (ulice Příkopy – Velké Meziříčí)

Přijďte se dozvědět bližší informace o rekonstrukci mostu a plánované uzavírce! 
Více o programu akce naleznete na www.mostvysocina.cz a www.facebook.com/mostvysocina 

Metrostav a.s.
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NOVÁ SYNAGOGA A JEJÍ BUDOUCNOST
Nová synagoga je jednou z nejvýznamnějších staveb v našem městě. Byla postavena v roce 1868. Stojí severovýchodně od Náměstí na 
ulici Novosady na břehu řeky Oslavy. Její plány vyhotovil architekt August Prokop. Jedná se o impozantní stavbu z červených pálených 
cihel se sedlovou střechou postavenou v novogotickém slohu. Mohl bych dál pokračovat v historii, ale na řadě je současnost. Dnes je nová 
synagoga využívána jako asijská tržnice. A zároveň je potřeba říci, že začíná chátrat a okolí této stavby je velmi neutěšené. 
Přichází čas na změnu. Proto vznikla skupina lidí, která se aktivně snaží nejen o převod synagogy do vlastnictví města. Tato skupina také 
nabízí možnost financování oprav. V pozadí totiž stojí nadace hokejové legendy Milana Nového Caps 66. Od této nadace máme příslib 
financí na opravu. Mimochodem již dnes existuje krásný návrh rekonstrukce a využití synagogy. Jako svou diplomovou práci ji vypracoval 

v loňském roce místní rodák Ing. arch. Vojtěch Marek. Její název 
je „Nová identita lokality tří synagog ve Velkém Meziříčí“. Práce 
ukazuje možnost využití nejen nové synagogy, ale celého okolí i 
s návazností na sousední řeku Oslavu. Zvláště řešení ze strany 
od promenády kolem Oslavy je opravdu unikátní. 
Na červnovém zastupitelstvu se bude řešit budoucí vztah měs-
ta k židovské synagoze. Zastupitelům bude připraven návrh o 
možnosti jednání s Židovskou obcí o převzetí vlastnictví syna-
gogy. Budoucí využití by mělo být v kulturně společenské rovině. 
Mělo by to být důstojné místo, které bude respektovat historic-
kou hodnotu budovy.
V případě zájmu o vlastnictví synagogy ze strany města, bude 
Židovské obci v Brně předložena konkrétní žádost. Žádost bude 
obsahovat plán využití s možností odkoupení za symbolickou 
cenu. Věříme, že dojde k oboustranné dohodě mezi naším měs-
tem a Židovskou obcí. Samozřejmě s podporou a souhlasem za-
stupitelstva města. A věřím, že tato aktivita nalezne většinovou 
podporu zastupitelů. 

Tomáš Rapušák, zastupitel města

NA ROZKOŠI SE TANČILO
Zdravé město Velké Meziříčí připravilo u příležitosti Mezinárodního 
dne tance, který se datuje ke dni 29. 4. jeho oslavu pouličním tancem 
v sobotu odpoledne 27. 4. před kavárnou Café Panther na ulici Rozkoš.
Navzdory předpovědím počasí, kdy se očekával déšť a i krupobití, po 
celou dobu pouličního tancování svítilo sluníčko a tančící pěkně prohří-
valo, nejenom na těle, ale i v duši.
Nálada všech zúčastněných byla přátelská a radostná. Ti, kteří ne-
tančili, seděli před kavárnou, povídali si, popíjeli nápoje a dopřávali si 
i sladké dobroty.
Nejstarší tančící se blížila sedmdesátka, nejmladší nebyly ještě dva 
roky.
Šlo o 1. ročník této oslavy, nicméně jsme rozhodnuti v této akci kaž-
doročně pokračovat, protože tanec přináší radost, posiluje ducha, omlazuje tělo a ulevuje od stresu. Je prokázáno, že zmírňuje i zdravotní 
problémy, pro seniory je již tanec přímo lékem.
Tančit mohou všichni, jen tak, bez pravidel, pouze pro radost z pohybu, byť třeba i na ulici.
                                                                
                                                                 Na příští ročník Vás zvou členové komise Zdravé město Velké Meziříčí

Datum Předmět přednášky - besedy Kdo přednáší

11. 6. Arménie a Gruzie Mgr. Hana Kátrová

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

25. 6. Pád amerického bombardéru u Polné 1944 Jan Prchal, Milan Skořepa

Den: úterý v 16 hod., Místo: Jupiter club Velké Meziříčí, koncertní sál

PLÁN PŘEDNÁŠEK VGS NA I. POLOLETÍ R. 2019

Změna programu vyhrazena!

Zdroj: Libuše Kotoučková
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Realitní a investiční skupina

Jiří Krča
606 662 871 

www.rksting.cz

Prodávám nemovitosti jinak…

Virtuální 3D prohlídky
Letecké snímkování // Scan nemovitosti

Videoprohlídky // Home Staging
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Vojenskou výstroj např: vysouvací 
nože, tropické klobouky, oblečení pís-
kové zelené, modré barvy, kanady boty 
okované -plátěné, maskáče, muniční 
bedny, bundy s kožichem, ruksaky na-
bídněte cokoliv i poškozené! Volejte či 
prozvoňte na tel.732400672. Děkuji

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

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

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

Nabízíme těžbu dřeva napadeného ků-
rovcem, vyvážení dřeva, odvoz a výkup 
dřeva. Možnost i za odvoz dřevní hmoty. 
Tel.: 731 457 371

Koupím garáž ve Velkém Meziříčí. Za 
nabídky předem děkuji, spěchá. Telefon: 
776 137 671.

Prodám různé druhy desetiden-
ních kuřat, Líheň Stránecká Zhoř, tel.: 
566544147

Daruji za odvoz (ve 2. polovině června) 
starší nábytek: 3-dílnou skříň s nástav-
ci (bříza), válendu s úložným prostorem 
a 4 židle + 2 křesla Kodreta. Telefon: 
733 422 690.

Koupím chalupu nebo dům k trvalému 
bydlení, zahrada výhodou. 737 669 542.

Nutně hledám byt. S opravami počí-
tám. Balkon výhodou. Dohoda jistá. 
739 747 258

Pronajmeme kancelářské prostory 
ve Velkém Meziříčí (ZDAR, a.s. - K No-
vému nádraží 1229/2). K dispozici 2 
kanceláře 10 m2 (2500 Kč vč. energií) 
a 25 m2 (5000 Kč vč. energií). V případě 
zájmu nás kontaktujte: 724 972 698, 
dolejs@zdar.cz. Více informací: www.
zdar.cz

Pronajmu výrobní dílnu ve Velkém 
Meziříčí, 150 m2, vhodné pro truhláře, 
mechaniky, či jiné řemeslníky, sociálky 
a kancelář/sklad součástí.
Tel.: 722 774 534

Prodám kadeřnickou sušící helmu na 
stojanu, možno připevnit i na zeď, barva 
pomeranč. Prodám pojízdné kadeřnické 
křeslo.
Prodám zachovalou trampolínu, prů-
měr 305 cm, s ochranou sítí a schůdky.
Prodám dvoukřídlou bránu včetně 
sloupků s panty a branku na uzamče-
ní (FAB), délka 180 cm, výška 100 cm, 
2 kusy. Branka délka 115 cm, výška 
100 cm, 1 kus. Výplň dřevěné laťky.
Prodám litinový zemní lapač kry-
tin s košíky na střešní svod, průměr 
150 mm - 2 kusy, 125 mm – 1kus.
Prodám originální dílenský pracovní 
stůl - ponk, se 6 zásuvkami na uzamče-
ní. Rozměry: délka 215 cm, šířka 80 cm, 
výška 85 cm.
Prodám kovový stojan na 2 akvária, 
výška 110 cm, délka 75 cm, šířka 35 cm. 
Materiál ocel L 30/30.
Ceny dohodou.
Tel. číslo: 737 975 394

Studio permanentního make -upu a kos-
metiky
Vláskování obo-
čí - tedy Microbla-
ding, je moderní 
metoda aplikace ba-
revného pigmentu pří-
mo do pokožky. Slouží 
ke zvýraznění a pod-
tržení obličejových linií a kontur. Obočí, 
očních linek a rtů. Je to varianta tetování, 
které je trvalé po dobu 2 až 5 let. Akční 
cena vláskování 2000 Kč.
Tronečková Marcela
Jabloňov 126, Velké Meziříčí
Tel:773 903 959

Pozvánka do studia Ivonne na pedikúru. 
Novosady 2043/8 Velké Meziříčí. Kon-
takt: Jana Dvořáková 608 337 222.

Firma Stravo-
vání Pecha při-
jme pracovnici 
na výpomoc do 
výdejny obědů. 
Výdejna se nachází v areálu bývalého 
Motorpalu.
Pracovní doba po - pá od 9,30 do 12,30 
h. Bližší informace Vám rádi poskyt-
neme na tel. 567 221 842 nebo na tel. 
566 516 142

Nabízím do dlouhodobého pronájmu 
zdarma zahradu ve Velkém Meziří-
čí 2 000 m2 se vzrostlými stromy (15 
kusů), včetně vody, chatky a boudy na 
nářadí. Nejraději chovateli drobného zví-
řectva. Tel.: 770 120 070.

Prodám Škodu 120L, málo používaná 
(150 000 km) včetně rádia, střešního no-
siče, závěsu, dvě sady pneumatiky (letní 
a zimní), za 18 000 Kč. Tel.: 770 120 070

Půjčky před výplatou do 5 000 Kč,
tel.: 720 115 003

Prodám zateplenou chatu 5+1 k celo-
ročnímu bydlení na Fajtově kopci, nad 
dálnicí, voda, elektřina, septik, bazén. 
Cena 2 490 000 Kč, možná výměna za 
byt 3+1. Tel.: 731 457 371

Koupíme nemovitost ve Velkém Meziříčí 
a okolí, dům, byt, st. pozemky, pole, lesy, 
i v exekuci, platba v hotovosti.
Tel.: 731 457 371

Prodám palivové dřevo. Výkup kůrovco-
vé kulatiny. Tel.: 605 054 470

Půjčky - úvěry. Půjčky ručeny zástavou 
nemovtisti, rodinný dům, byt. Řešení 
exekucí. Tel.: 720 115 003.

Traktorová přeprava do 5 tun, třístran-
ný sklápěč, přeprava dřeva, písku, hlíny, 
uhlí, betonu. Možnost použití navijáku 
v lese, zimní údržba (radlice) - pro sou-
kromníky, města i obce.
Tel.: 731 457 371.

Prodám červené letní boty na klínku 
č. 39 nové za 200 Kč, růžové botasky 
č. 71 za 100 Kč, lehátko letní kovové 
moderní nové stálo 600 Kč, za 400 Kč, 
zimní kozačky málo nošené č. 39, kože-
né na nízkém podpadku za 100 Kč. Tel.: 
724 851 044
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VĚŘÍCÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ PŘIVÍTAJÍ RODÁKA A NOVOKNĚZE 
JAROSLAVA MRŇU
Farnost ve Velkém Meziříčí se připravuje na primiční mši svatou budoucího novokněze Jaroslava 
Mrňi, která se uskuteční 29. června v kostele sv. Mikuláše od 14 hodin. Poslední primiční mše 
svatá se v tomto kostele konala 30. června 2013 a sloužil ji P. Pavel Kuchyňa.

Jaroslav Mrňa se narodil před pětatřiceti lety v Třebíči a byl po-
křtěný v Rudíkově, neboť až do svých dvou a půl let bydlel s rodiči 
na chatě ve Vlčatíně. Od té doby až do dnešních dnů prožil celý 
život ve Velkém Meziříčí. Po ukončení střední školy dopravy a slu-
žeb krátce pracoval na železnici jako staniční dozorce a výpravčí, 
čímž se mu splnil jeho dětský sen. Od útlého mládí se také inten-
zivně zabýval historií, která ho dovedla až ke studiu archivnictví 
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Studium završil v roce 2012 rigorózní zkouškou, to již jako student 
Teologického konviktu v Olomouci (přípravného roku ke studiu 
v kněžském semináři).

Můžete vysvětlit, co vlastně primiční mše svatá znamená? Co ji 
předchází?

Primiční mše svatá (primice) je zpravidla první samostatná 
bohoslužba nově vysvěceného kněze v jeho rodné farnosti (městě). 
Je to slavnost nejen pro novokněze, jeho rodinu, přátele, ale 
především pro celou farnost a město, neboť je stále považováno 
za velké požehnání, když dobrý Pán povolá do služby a života 
s Ním někoho ze společenství věřících, občanů města, což není 
samozřejmostí. Na mnoha místech v naší vlasti je časový rozestup 
mezi primicemi 10, 20 až 50 let.

Primice je pro každou farnost významná. Jak bude celý den 
probíhat?

Primiční mši svaté bude předcházet modlitba růžence ve 
13:15 v kostele sv. Mikuláše. Samotná bohoslužba započne 
liturgickým průvodem z fary do kostela ve 13:55 tak, aby ve 14:00 
novokněz zahájil mši svatou znamením kříže. Následovat bude 
přivítání novokněze, čtení z Písma svatého, slavnostní kázání, 
bohoslužba oběti, svaté přijímání a závěrečné obřady doplněné 
o vyjádření vděčnosti všem, kteří novokněze na cestě ke kněžství 
doprovázeli. Celý obřad bude zakončen asi v 15:30 novokněžským 
požehnáním. Slavnostním kazatelem bude Mons. Josef Žák, 
spirituál Arcibiskupského semináře Praha a první generální 
vikář plzeňské diecéze. Velkomeziříčský chrám sv. Mikuláše je 
dostatečně prostorný, ale vzhledem k očekávané velké účasti 
věřících z různých koutů naší vlasti bude možné celý

obřad sledovat na velkoplošných obrazovkách umístěných před 
kostelem. Po primiční mši svaté bude následovat malé občerstvení 
všech zúčastněných přímo na náměstí kolem kostela a slavnostní 
raut pro příbuzné novokněze, kněze, jáhny, ministranty a další 
pozvané hosty na farním dvoře.

Máte představu, jaká bude účast na této slavnostní mši svaté? 
Bude vstup nějak omezený?
Očekáváte i nějaké významné hosty? Kdo všechno se primice 
zúčastní?

Na primici byla oficiální pozvánkou pozvána nejširší rodina, kněží, 
jáhnové, kamarádi a přátelé novokněze, ale také zastupitelstvo 
města Velkého Meziříčí, členové rodiny majitelů velkomeziříčského 
zámku Podstatzký -Lichtenstein, vedení pražského kněžského 
semináře apod. Primice není uzavřená akce pro pár vyvolených, 
proto bych velmi rád na její účast ze srdce pozval i občany našeho 
města Velkého Meziříčí a nejširšího okolí, neboť právě zde jsem 
vyrůstal a prožíval nejkrásnější léta svého života a vždy se do 
rodného kraje velmi rád vracím.

Kam povedou Vaše cesty po primici? Jaká máte očekávání?

Vzhledem k mému působení v pražské arcidiecézi bych měl být 
ustanovený jako kaplan (farní vikář) do některé z farností v centru 
Prahy. A má očekávání do budoucna? Nechat se vést Tím, kterého 
jsem si zamiloval. Být tedy horlivým a radostným učedníkem 
dobrého Pána Ježíše Krista. Zatím mne na mé životní cestě ukázal, 
že jeho vedení je pravdivé a naplňuje moji touhu po lásce, jak je 
popsána v 1Kor 13,1-13. Být naplno s Ním a být Jím poslaný ke 
službě bližním, to jsou moje očekávání v kněžské službě.

Kdy se konala poslední primice ve velkomeziříčské farnosti?

Poslední primiční mše svatá se v kostele sv. Mikuláše konala 
30. června 2013 a sloužil ji P. Pavel Kuchyňa, rodák z našeho města. 
Rád bych také připomněl, že o rok později, 30. června 2014 sloužil 
svoji první mši svatou (primici) P. Michal Seknička v Lavičkách, 
které územně spadají do velkomeziříčské farnosti. Při výhledu do 
budoucnosti jen s lítostí konstatuji, že se naše město další primice 
jen tak nedočká, neboť v semináři nestuduje v současné době 

Národní svatováclavská pouť 2014-Stará Boleslav, Zdroj: Člověk a víra

Jáhenské svěcení - J.M. s biskupem Václavem Malým, Zdroj: Člověk a víra
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nikdo z Velkého Meziříčí a kněžská studia i formace trvají celkem 
sedm let.

Z jakého důvodu nezůstává kněz v rodném městě?

Je to mnohaletá tradice, která má své moudré a praktické 
opodstatnění. Sám dobrý Pán v evangeliu podle Lukáše říká: „Žádný 
prorok není vítán ve své vlasti.“ (Lk 4,24). Letitá praxe mnohých 
kněží jasně dosvědčuje, že nejsou „proroky“ ve své rodině, vesnici, 
městě, vlasti…a biskupové to respektují, ale samozřejmě existují 
také výjimky. Především v pozdějším věku se někteří z kněží vracejí, 
někdy jsou posláni i ze zdravotních důvodů do rodné farnosti, kde 
vypomáhají v duchovní správě.

Co pro Vás znamená služba kněze a proč jste se pro tuto cestu 
rozhodl?

Již od dětství jsem cítil jemné vedení a ochranu, které jsem si 
dokázal vysvětlit až v pozdějším věku. Bůh mi ve svobodě dával 
poznávat sám sebe, až jsem dospěl k tomu, že plně sám sebe 

naleznu až v Něm. Všechny činnosti, které jsem dosud vykonával, 
mi ukazovaly sice cestu ale ne cíl. Až po nástupu do semináře a nyní 
v jáhenské službě cítím ovoce onoho zrání v povolání – žít živý 
vztah s Kristem a být v Něm pro své bližní.

Jaké studia jste musel absolvovat, abyste mohl přijmout kněžské 
svěcení?

V letech 2012-2018 jsem studoval zároveň magisterské studium 
Katolické teologie (potřebné ke kněžské formaci) a doktorské stu-
dium Církevních a obecných dějin na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, a to vše během kněžské formace v Ar-
cibiskupském semináři Praha. Během formace v semináři mi byla 
přidělena „adoptivní“ farnost ve Staré Boleslavi, kde jsem poznával 
radosti i starosti věřících v pražské arcidiecézi, která mi je nyní do-
movem, neboť od ukončení studia a formace působím jako jáhen 
v Centru mládeže Nazaret a Římskokatolické farnosti u sv. Jakuba 
Staršího v Praze -Kunraticích.

VELKOMEZIŘÍČSKÝ ZÁMEK HOSTIL SETKÁNÍ MAJITELŮ 
HISTORICKÝCH OBJEKTŮ
Na velkomeziříčský zámek se sjelo té-
měř pět desítek majitelů a správců hradů 
a zámků z celé Vysočiny. Jednalo se o vů-
bec první setkání tohoto druhu v našem 
kraji.

Jednání pod záštitou náměstkyně hejtma-
na Jany Fischerové a spolumajitele zámku 
Jana Podstatzkého -Lichtensteina se kona-
lo ve čtvrtek 16. května v historických pro-
storách šlechtických salonů.

Cílem setkání bylo nejenom vzájemné se-
známení se majitelů a provozovatelů, díky 
čemuž může v budoucnu vzniknout třeba 
zajímavá spolupráce mezi objekty, ale také 
předávání zkušeností a příkladů dobré pra-

xe v oblasti využívání kulturního dědictví. 
Mezi hosty se objevili nejen provozovatelé 
historických objektů nabízející prohlídkové 
trasy, jako jsou například zámky pod sprá-
vou Národního památkového ústavu, ale 
třeba i majitelé zámeckých hotelů.

Viceprezident Asociace majitelů hradů 
a zámků Petr Svoboda ve své prezentaci 
účastníkům například představil porevo-
luční vývoj vybraných objektů v rukou sou-
kromých vlastníků. Ředitel krajské organi-
zace Vysočina Tourism Tomáš Čihák zase 
přiblížil nejvýznamnější dotační programy 
týkající se oblasti financování kulturních 
aktivit, o které mohou majitelé objektů
žádat.

Pro účastníky jednání byla na závěr připra-
vena komentovaná prohlídka expozic a
rytířského sálu s freskovou výzdobou.

muz
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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 filmovalo IV, soubor dokumentů zachycujících historii města 1950 -1990, 
kinosál Jupiter clubu, 19.00 | Jiří Michlíček

6. 6. 
Čtvrtek

A léta běží vážení, výstava, výstavní síň muzea, 17.00 | PaedDr. Eva Valová Kočí

Jana Vondrů – zpěv, Anežka Gebauerová – akordeon, koncert, zámecké nádvoří, 19.30

7. 6. 
Pátek

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - ČLOVĚK V KRAJINĚ
Odkaz hlubin | 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, velký sál Jupiter clubu, 20.00

8. 6. 
Sobota

Víkend otevřených zahrad (+ labyrint instalovaný na nádvoří kina)
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, velký sál Jupiter clubu, 15.00
Oslavy 120 let gymnázia, společenský večer, velký sál Jupiter clubu, 20.00

9. 6. 
Neděle

Víkend otevřených zahrad (+ labyrint instalovaný na nádvoří kina)
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, velký sál Jupiter clubu, 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, velký sál Jupiter clubu, 17.00
| prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., JUDr. Tomáš Lichovník, PhDr. Vojtěch Bednář

Pro dobrou věc, divadelní představení, zámecké nádvoří, 20.00 
| Filosofické divadlo FF MU Brno

11. 6. 
Úterý

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, velký sál Jupiter clubu, 17.00
| doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., Mgr. Jindřich Prach, prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
PŘÍRODA NA VYSOČINĚ, velký sál Jupiter clubu, 19.00
| Ing. Jiří Bartoš, Mgr. Filip Lysák, Ing. František Fňukal

12. 6. 
Středa

MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ, kinosál Jupiter clubu, 17.00
| doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D., Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Richard III., divadelní představení, velký sál Jupiter clubu, 20.00

13. 6. 
Čtvrtek

UMĚLECKÉ PROSTŘEDÍ, Sochání prostoru a vlivu umění a architektury na životní 
prostředí člověka, kinosál Jupiter clubu, 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, velký sál Jupiter 
clubu, 19.30
| David Matásek, Pavlína Štorková, Jan Bidlas, Radúz Mácha 
| a místní herec Zdeněk Svoboda.

4.–14. červen 2019

Festival filozofie, resp. jeho le-
tošní již 13. ročník nabídne 
vztah člověka a  přírodního 

prostředí, ale i  pohledy na sociál-
ně ekonomické, politické, mediální 
i umělecké prostředí.
Soužití člověka s  přírodou rezonu-
je lidskou společností od nepaměti. 
V současnosti nabývá toto téma na 
stále větším významu. Hledáme ře-
šení, jak uvést do rovnováhy hospo-
dářský a společenský rozvoj lidstva, 
a  přitom zachovat kvalitní životní 
prostředí pro další generace. 13. roč-
ník festivalu filozofie se ve svých 
odborných blocích nezaměří pouze 
na vztah člověka a  přírodního pro-
středí, ale nabídne návštěvníkům 
prostřednictvím přednášejících po-
hledy na sociálně ekonomické, poli-
tické, mediální i umělecké prostředí. 
Tradičně festival nabídne i  bohatý 
kulturní program.

Jsem velmi rád, že se festival filozo-
fie stal nedílnou součástí veřejného 
dění v našem městě i regionu. Vážím 
si i  dlouholeté podpory partnerů. 
Hlavním finančním garantem EFF 
je dlouhodobě město Velké Meziří-
čí. Organizačně celou akci zajišťuje 
kulturně společenská organizace 
města, JUPITER club. Finančně fes-
tival podporuje také Kraj Vysočina 
a Akademie věd ČR. Garanty vzdělá-
vacího a popularizačního konceptu 
Evropského festivalu filosofie v  na-
šem městě i  regionu je Filosofický 
ústav AV ČR a  Filozofická fakulta 
MU v Brně.
Milí příznivci a  přátelé našeho fes-
tivalu, věřím, že společně naplníme 
cíle festivalu. Prodiskutujeme aktu-
ální témata současnosti a  filosofii 
představíme jako vážný myšlenko-
vý výkon, jehož je dialog tradiční 
a nepominutelnou formou.

Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu

Rodina Podstatzky-Lichtenstein
Muzeum Velké Meziříčí
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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 filmovalo IV, soubor dokumentů zachycujících historii města 1950 -1990, 
kinosál Jupiter clubu, 19.00 | Jiří Michlíček

6. 6. 
Čtvrtek
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7. 6. 
Pátek
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Odkaz hlubin | 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, velký sál Jupiter clubu, 20.00

8. 6. 
Sobota

Víkend otevřených zahrad (+ labyrint instalovaný na nádvoří kina)
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, velký sál Jupiter clubu, 15.00
Oslavy 120 let gymnázia, společenský večer, velký sál Jupiter clubu, 20.00
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Neděle

Víkend otevřených zahrad (+ labyrint instalovaný na nádvoří kina)
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, velký sál Jupiter clubu, 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, velký sál Jupiter clubu, 17.00
| prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., JUDr. Tomáš Lichovník, PhDr. Vojtěch Bednář

Pro dobrou věc, divadelní představení, zámecké nádvoří, 20.00 
| Filosofické divadlo FF MU Brno

11. 6. 
Úterý

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, velký sál Jupiter clubu, 17.00
| doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., Mgr. Jindřich Prach, prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
PŘÍRODA NA VYSOČINĚ, velký sál Jupiter clubu, 19.00
| Ing. Jiří Bartoš, Mgr. Filip Lysák, Ing. František Fňukal

12. 6. 
Středa
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na vztah člověka a  přírodního pro-
středí, ale nabídne návštěvníkům 
prostřednictvím přednášejících po-
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tické, mediální i umělecké prostředí. 
Tradičně festival nabídne i  bohatý 
kulturní program.

Jsem velmi rád, že se festival filozo-
fie stal nedílnou součástí veřejného 
dění v našem městě i regionu. Vážím 
si i  dlouholeté podpory partnerů. 
Hlavním finančním garantem EFF 
je dlouhodobě město Velké Meziří-
čí. Organizačně celou akci zajišťuje 
kulturně společenská organizace 
města, JUPITER club. Finančně fes-
tival podporuje také Kraj Vysočina 
a Akademie věd ČR. Garanty vzdělá-
vacího a popularizačního konceptu 
Evropského festivalu filosofie v  na-
šem městě i  regionu je Filosofický 
ústav AV ČR a  Filozofická fakulta 
MU v Brně.
Milí příznivci a  přátelé našeho fes-
tivalu, věřím, že společně naplníme 
cíle festivalu. Prodiskutujeme aktu-
ální témata současnosti a  filosofii 
představíme jako vážný myšlenko-
vý výkon, jehož je dialog tradiční 
a nepominutelnou formou.

Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu

Rodina Podstatzky-Lichtenstein
Muzeum Velké Meziříčí
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Uplynul další školní rok a já tu stojím před 
novými absolventy hudebního oboru. Le-
tošní školní rok byl nejvíce úspěšný co do 
počtu 29 absolventů hudebního oboru, ale 
i do kvality jejich hudebních výkonů, které 
dokazují, že jejich mnohaleté snažení neby-
lo zbytečné. 
A nebylo to snažení jenom našich žáků. 
K jejich krásným výkonům přispěli přede-
vším jejich pedagogové, kteří je dlouhou 
cestou dovedli až k absolutoriu a vetkli do 
jejich života lásku k hudbě a umění jako 
takovému. A já jsem velmi rád, že to dělají 
formou, kterou popsal citátem už Jan Amos 
Komenský: Naši učitelé nesmějí být podob-

ni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam 
jít, ale samy nejdou.
Nemohu zapomenout na Váš podíl milí 
rodiče. Tím podílem je myšlena morální 
podpora na této dlouhé cestě, která je těž-
ká a často je na ní potřeba podpořit snahu 
mladých talentů.

Rád bych také zmínil potěšující skutečnost, 
že naše umělecká škola vyprodukovala 
v posledních letech velké množství absol-
ventů, kteří se rozhodli pokračovat dál ve 
studiu hudby na konzervatořích a následně 
i vysokých školách uměleckého zaměření. 
Právě tito studenti se vracejí poté zpět na 

naši školu už jako hotoví učitelé, plní elánu 
a chuti pokračovat v našem díle. To zna-
mená jedno jediné – že systém základního 
uměleckého školství, který je v Evropě oje-
dinělý, nezanikne.

Chtěl bych popřát našim absolventům, aby 
je láska k hudbě neopouštěla, a aby našli 
dostatek prostoru v dnešní hektické době 
zahrát si na svůj milovaný nástroj, ať už 
doma sami pro sebe, v kruhu rodinném, 
nebo i na pódiu pro veřejnost.

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

OSLAVA SVÁTKU MAMINEK S DÓZOU 
SE VYDAŘILA
Kdo si našel čas a chuť 12. května dorazit v nedělním trošku zasmušilém odpoledni do 
velkého sálu Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, neprohloupil. Konala se zde „velká oslava“ 
při příležitosti Mezinárodního dne maminek - KVĚTINA PRO MÁMU.

Před zahájením programu mohlo zaplněné hlediště shlédnout na jevišti videoprezentaci 
zahrnující širokou činnost Dózy – fotografie z kroužků, které se v dnešní den neprezen-
tovaly, z výchovně vzdělávacích programů pro MŠ nebo ZŠ, z akcí pořádaných pro širokou 
veřejnost, z vědomostních či sportovních soutěží pro žáky, z letních a příměstských táborů.

Maminkám k svátku věnovalo pomyslně velkou papírovou květinu a předvedlo svá vy-
stoupení celkem 16 zájmových útvarů. Děti navštěvující dózácké kroužky se prezentovaly 
hrou na kytaru, flétnu, elektrické klávesy, nebo předvedly pochodové kroky s hůlkou, za-
tančily moderní tance, line dance či country tance, zacvičily aerobic, nejmenší  děti pak 
secvičily krokodýlí, beruškovou, popelářskou či broučkovou sestavu.

Během programu mohl velký počet diváků shlédnout i videoprojekci Dózy a nahlédnout tak 
do učeben a přilehlých prostor střediska volného času a přesvědčit se, že děti navštěvující 
kroužky tráví svůj volný čas v pěkném prostředí.

Všichni vystupující si zaslouží obdiv a velké 
poděkování za chuť a odvahu (u některých se jednalo o vůbec první vystoupení na jevišti) se 
prezentovat před zaplněným hledištěm a ukázat, co se během školního roku s Dózou naučili, 
popř. jak se ve svých volnočasových aktivitách zdokonalili.

Závěrem děti společně s moderátorkou poděkovaly divákům a maminkám, protože zejména 
jim dnešní odpoledne patřilo, a proto z rukou svých ratolestí obdržely jako poděkování drob-
ný keramický dárek pro radost.

Věříme, že se nejen divákům ale i všem účinkujícím oslava maminek líbila a budeme se na 
Vás těšit při další snad opět vydařené akci.

jž

Zleva vrchní řada: Martin Neufuss, 
Jáchym Štindl, Štěpán Jůda, Ondřej Fišer, Petr Mladý, 
Zleva spodní řada: František Hampl, Matěj Hampl, 

Terezie Hortová, Tereza Heralecká, Ilona Havlátová, 
Terezie Hrubanová

Zleva: Alžběta Drápelová, Eliška Součková, 
Zuzana Rašovská, Tomáš Neufuss, Vít Dvořák, 

Václav Hort, Hana Hortová, 
Kateřina Chlubnová, Ester Doležalová

Zleva: Hana Tichá, Lenka Tomanová, 
André Káňa, Denise Lenka Van der Tol, 
Mikuláš Sedlák, Viktorie Heřmánková, 
Dorota Zedníčková, Helena Michalová, 

Eliška Maloušková

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY HUDEBNÍHO OBORU
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PROGRAM OSLAV

Almanach GVM 120
Sestavujeme (jako tradičně při desítkových výročích) Almanach 
GVM 120, který bude od 7. června 2019 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. Vstupné dobrovolné.

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. Vstupné dobrovolné.

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 roční-
ky. Vstupné 150 Kč, hudba M. E. Š., kulturní vystoupení, občerst-
vení. Na společenský večer bude vydána samostatná podrobnější 
informace.

ww.gvm.cz

DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ
Na neděli 19. května 2019 pozvalo Obecní zastupitelstvo obce 
Vídeň všechny vídeňské důchodce na setkání do kulturního 
domu.
Za to jim my, důchodci, kteří jsme se zúčastnili tohoto setkání, 
moc děkujeme.
Pan starosta Martin Vávra nás přivítal, seznámil nás s děním, 
hlavními událostmi a akcemi v naší obci. Popřál nám pevné 
zdraví a hodně spokojenosti.
Děkujeme všem za srdečnou atmosféru. Zvlášť děkujeme za 
velmi pěkný kulturní program, který předvedly děti z Mateřské 
školy Vídeň v podobě říkanek, písniček, tanečků a dětem ze 
Základní školy Hany Benešové v Borech za velmi pěkná ta-
neční vystoupení. Paní Průdkové náleží velké poděkování za 
výborné jídlo a další občerstvení. 
Vyvrcholením našeho slavnostního setkání bylo vystoupení 
hudební skupiny FRAMIL, která rozezpívala celý sál krásnými 
písněmi. I jim patří velké poděkování za krásné zpříjemnění 
celého programu.
Naše společně prožité odpoledne v krásné a srdečné atmo-
sféře je pro nás velkým zážitkem a také darem, za který ještě 
jednou děkujeme zastupitelstvu obce a všem dalším, kteří se 
na jeho přípravě a organizaci podíleli. 
Zastupitelstvu přejeme hodně úspěchů ve vedení a budová-
ní naší obce, co nejméně problémů a jenom samé spokojené 
občany.

Důchodci z Vídně 

CENTRUM MĚSTA ZAPLNILI 
MLADÍ UMĚLCI
Poslední květnový den se městem linula hudba, proběhl 
totiž celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ 
OPEN, do kterého se opět zapojili žáci i učitelé ze Základní 
umělecké školy Velké Meziříčí. Dny oslav se konají po celé 
České republice a jejich cílem je sdílení radosti z umění a upo-
zornění na význam uměleckého vzdělávání i práci pedago-
gů. Své aktivity žáci ZUŠ představili na veřejných prostran-
stvích, hudební uskupení vystoupila 
např. v budově radnice u informačního 
centra, v průchodu do Nového Svitu, v 
Jupiter clubu,  uprostřed náměstí u pa-
mátníku. Uprostřed náměstí pod lípami 
se prezentoval výtvarný obor. Taneční 
a literárně – dramatický obor vystoupil 
v úterý 28. 5. 2019 na ve velkém sále 
Jupiter clubu.

Slavnostní setkání důchodců z Vídně dne 19. května 2019, Zdroj: Martin 
Vávra

Fotogalerie
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STUDENTI A UČITELÉ GYMNÁZIA ZAHÁJILI OSLAVY 120. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ŠKOLY PROJEKTOVÝM DNEM
V tomto roce si připomínáme, že Gymnázi-
um Velké Meziříčí bylo založeno před 120 
lety. K tomuto výročí je připravena řada 
akcí, mezi které patřil i projektový den, kte-
rý se uskutečnil 10. května 2019 ve všech 
prostorách gymnázia. Průřezovým téma-
tem aktivit, které již proběhly nebo budou 
následovat je 120. výročí školy.

Součástí společného zahájení projektového 
dne v tělocvičně školy bylo vystoupení při-
pravené tercií a kvartou pod vedením tříd-
ních učitelek. Od 2. do 5. vyučovací hodiny 
se studenti věnovali dle speciálního rozvrhu 
hodin zvoleným aktivitám napříč předměty. 
V rámci chemie se probírala témata souvi-
sející s počátky organické chemie, dobovou 

periodickou tabulkou prvků nebo geometrií 
budovy školy. Učitelé fyziky žákům přiblížili 
techniku, která se ve výuce používala v mi-
nulosti a přednášeli o vývoji vědy na přelo-
mu 19. a 20. století.

Mezi další aktivity patřila například práce 
s kronikou školy, kvíz o historii školy v 
anglickém jazyce, práce s novinami a s do-
bovou literaturou z roku 1899, v německém 
jazyce žáci porovnávali historický školní řád 
a rozvrhy hodin s dnešní podobou. Ředitel 
školy vystoupil s připravenou přednáškou 
na téma historický vývoj vědy a vzdělává-
ní, dále se studenti věnovali tématům jako 
vývoj průmyslu a obyvatelstva ve Velkém 
Meziříčí nebo si prakticky vyzkoušeli změřit 

a spočítat rozměry budovy gymnázia.

Klubovna školy se proměnila v šicí dílnu. 
Studentky, které měly možnost přinést šicí 
stroj, šily tašky a vaky, které budou k dispo-
zici absolventům, rodičům a dalším přáte-
lům školy v průběhu oslav.

ZPÍVAJÍCÍ TRAMVAJE V BRNĚ
V posledních dubnových dnech jezdily Brnem 
zpívající tramvaje. Byly totiž plné student-
ských pěveckých sborů, které si při cestě 
krátily čas zpíváním. Tito výborní zpěváci se 
účastnili celostátního finále pěveckých sborů 
Gymnasia Cantat. Do tohoto kola postou-
pil a odnesl si umístění ve stříbrném pásmu 
také sbor z gymnázia ve Velkém Meziříčí pod 
vedením Martkéty Prudíkové -Rosové.

Co všechno během třídenní soutěže studen-
ti zažili? Každodenní zkoušky a vystoupe-
ní byly samozřejmostí, ale také zajímavým 
akustickým i uměleckým zážitkem. Sbory se 
vzájemně představily na úvodním vystoupe-
ní v Semilassu, a pak už je čekalo to hlavní: 
pilně zkoušet a zvládnout zdravý konkureční 
boj – tedy samotné soutěžní vystoupení. Na 
soutěži kromě stálé umělecké vedoucí di-
rigoval jednu skladbu i člen sboru František 
Hampl, takže zpěváci prokázali i schopnost 
spolupracovat se dvěma dirigenty. Během 
soutěže mohli mladí umělci poslouchat i jiné 

sbory, čímž načerpali další muzikantské zku-
šenosti a získali tak možnost nahlédnout do 
jiných repertoárů.

Při samotném soutěžním vystoupení sbor 
působil uvolněně, zazpíval s chutí a čistě 
a ukázal tak, že je schopen konkurovat i sbo-
rům, jež mají mnohaletou tradici.
Kromě zajímavého společenského večera 
bylo všem odměnou i účinkování na závěreč-
ném slavnostním vystoupení v Sono centru, 
kde proběhlo i udílení cen.

Na celostátní finále se do Brna sjelo z celé re-
publiky přes 500 lidí, a proto byly vypraveny 
zvláštní tramvaje, které přepravovaly sou-
těžící do jednotlivých koncertních sálů. Když 
tedy nasedlo do tramvají více než 500 muzi-
kantů, nemohlo to ani jinak dopadnout, než 
si vesele zpívat. Brňané tedy mohli zachytit 
z projíždějících tramvají zajímavou muziku, 
která se linula z otevřených oken. Náhodní 
chodci reagovali velmi pozitivně, zřejmě jsou 

na takové projevy zvyklí, neboť letošní ročník 
byl již pětadvacátý.

Meziříčský sbor se této soutěže účastnil 
poprvé, o to více měli všichni radost, že se 
mohli zařadit mezi oceněné porotou. Udělení 
ceny je jasné znamení, že sbor má své kvality 
a rozhodně dokáže obdarovat diváka nejen 
radostným, ale i čistým a kvalitním zpěvem.

klav

NEJVĚTŠÍ FOTBALOVÝ TURNAJ NA VYSOČINĚ
Největší mezinárodní fotbalový turnaj mlá-
deže na Vysočině zná svůj termín konání. Již 
3. ročník Třebíč Open 2019 se uskuteční ve 
dnech 14. až 16. 6. 2019 v Třebíči a okolí. 
Stejně jako v loňském roce se mezi part-
nerské kluby řadí FC Velké Meziříčí, kde si 
v aréně Broker Consilting zahraje kategorie 
U8 (ročník 2011). Účast na dalším ročníku 
potvrdilo celkem 41 klubů, jedná se o více 
než 145 týmů z 6 různých zemí. Mezi top 

týmy v turnaji bude patřit FC Porto, Dinamo 
Zagreb a čínský Fujian Xiapu. Během celého 
turnaje do Třebíče přicestuje přes 4 000 dětí 
a rodičů, buďte i vy mezi nimi! Slavnostní 
ceremoniál proběhne v sobotu 15. 6. 2019 
od 18 hodin na atletickém stadionu TJ 
Spartak Třebíč. Pořadatelé z Fotbalové 
školy v Třebíči lákají na špičková mužstva, 
spoustu zajímavých zápasů a jedinečnou 
atmosféru.

Zdroj: klav



www.velkomeziricsko.czobecná rubrika 23�

Dne 15. června 2019 
vzpomeneme 
5. smutné výročí od 
úmrtí pana Jiřího 
Frejlicha z Blízkova. 
Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka a děti 
s rodinami.

VZPOMÍNÁME

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Začátkem roku jsme dostali tip, že letošní Ka-
várnu od srdce bychom mohli věnovat paní Čer-
mákové z Velkého Meziříčí. Po pár telefonátech 
a krátkém osobním setkání bylo rozhodnuto. 
Tato energická dáma, ačkoli si toho v posled-
ních letech zažila opravdu spoustu, má obrov-
ské srdce a chce pomáhat dalším.
Její šestiletý syn Mireček má genetickou ano-
málii chromozomů, známou pod názvem 
Downův syndrom. Je to ale veliký sympaťák 
a borec, který se jen tak nevzdává a neustále 
rozdává úsměvy. Pro oba rodiče byla Mirečkova 
diagnóza šok, protože testy v těhotenství neu-
kazovaly na žádný problém. Jejich příběh a pro-
ces spousty změn v životech lidí okolo sebe 
sepisuje paní Čermáková do knihy pod názvem 
„Nikdy neříkej nikdy“, která by mohla pomoci 
v rozhodování nebo ulehčit práci rodičům, kteří 
si prochází něčím podobným, ostatním zároveň 
ukázat, že vše se dá zvládnout a že mateřská 
a otcovská láska nezná hranice.
„Mně už ale pomohla spousta lidí, spíš oni si 
zaslouží vaši pozornost a pomoc,“ řekla nám 
při osobním setkání. Vyprávěla nám o sociální 
službě Raná péče, která jí podala pomocnou 
ruku v těch nejtěžších časech.
Samozřejmě mají podporu od státu, ale na ta-
kové věci, jako jsou speciální hračky, pomůcky 
a další si musí shánět peníze jinde. Část jim 
sponzorují obce, do kterých dojíždí.
Právě dojíždění jim ale teď působí problémy. Je-
jich auto, kterým ročně najezdí tisíce kilometrů 
už má na kahánku a na tak drahou záležitost se 
peníze neshání vůbec jednoduše, zvlášť když 
jste taková miniorganizace.

Mezi rodinami, kterým Raná péče pomohla, 
jsou i Čermákovi. Proto jsme byli paní Čermá-
kovou požádáni, abychom výdělek z Kavárny 
věnovali právě sympatickým paním z této or-
ganizace, kterým bychom tím opravdu vytrhli 
trn z paty a zároveň pomohli mnoha rodinám 
v našem regionu.
Rozhodli jsme se tedy ročník Kavárny 2019 vě-
novat z části Rané péči a pokud bychom částku, 
kterou potřebují (100 000,–) nějakým zázrakem 
překonali, půjde zbytek výtěžku na vydání knihy 
paní Čermákové.
Proč jsme se rozhodli právě takhle? Myslíme 
si, že téma života s postiženým/ hendikepo-
vaným/ dítětem se speciálními potřebami/… je 
v naší společnosti stále tak trochu tabu, přitom 
k tomu, dle našeho názoru, není moc důvod. Je 
to běžná součást života, se kterou se zkrátka 
jako společnost musíme naučit pracovat, ne 
ji přehlížet. Doufáme, že tomu naše Kavárna 
bude nápomocná.

Marie Procházková, Skaut VM

ÚČEL KAVÁRNY OD SRDCE PRO ROK 2019

Ladislav Halámek, Velké Meziříčí, 78 let, 1. 5. 2019 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním 
rozloučení dne 10. 5. 2019.      Zarmoucená rodina

Jiří Pařizek, Lhotky, 86 let, 3. 5. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním 
rozloučení dne  13. 5. 2019.      Zarmoucená rodina

Marie Dohnalová, Svařenov, 76 let, 10. 5. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním 
rozloučení dne 17. 5. 2019.      Zarmoucená rodina

Alena Mejzlíková, Velké Meziříčí, nedožitých 71 let, 18. 5. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním 
rozloučení dne 24. 5. 2019.      Zarmoucená rodina

Mgr. Josef Kopečný, Měřín, 88 let, 20. 5. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním 
rozloučení dne 24. 5. 2019.     Zarmoucená rodina

Magda Hnízdilová, Velké Meziříčí, 75 let, 26. 5. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním 
rozloučení dne 31. 5. 2019.      Zarmoucená rodina

Posílám pozdrav poslední …
všem, kdo měl mne rád.

Dne 28. května 2019 
uplynul 8. rok plný bolesti 
a smutku, kdy tragicky
zemřel po autonehodě
ve věku 49 let náš drahý syn
pan MIROSLAV HLÁVKA
z Měřína

Těžké je každé loučení,
když  drahý z očí schází, 
nejtěžší je však to 
poslední,
když zpátky nepřichází.
To zůstanou jen 
vzpomínky…

Před 27 roky, 26. 5. 
odešel na věčnost 
pan Msgre ThDr Josef 
Krčál, děkan. Narodil se 
v r. 1913 v Pavlově (u 
Radostína nad Oslavou). 
Jako duchovní správce 
sloužil na více místech, 
nejdéle pak od r. 1959-
1992 ve Vyšším Brodě, 
kde je také pochován. Za 
rodinu Krčálovu neteře 
z Velkého Meziříčí Marie 
Kl. A Dana J.

Dne 6. 6. 2019 by 
se dožil 70 let náš 
tatínek a dědeček pan 
Jan Pešek z Dolních 
Radslavic.
Dne 24. 6. 2019 
vzpomeneme 8. výročí 
jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami.

„…věz, že žiji dál…“
Za vzpomínku na 
Ing. Milana Roučku,
který náhle zemřel 
17. 6. 2017,
všem přátelům 
a známým děkují
manželka Libuše,
syn Milan a dcera Jiřina 
s rodinami.

Vilemína Doležalová
Velké Meziříčí, 84 let, 30. 4. 2019

Jarmila Lencová
Velké Meziříčí, 94 let, 12. 5. 2019

Jitka Řehořová
Cyrilov, 68 let, 29. 5. 2019

Jaroslav Průdek
Velké Meziříčí, 79 let, 29. 5. 2019

Nikdy nezapomenou rodiče a celá rodina.

Dne 11. června  uplyne již 20 let  od úmrtí 
našeho manžela, tatínka a dědečka, pana
JOSEFA KŘEČKA z Měřína.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami.



www.velkomeziricsko.cz kultura24 �

ČERVEN 2019

V sobotu 25. května proběhl na Náměstí ve Velkém Meziříčí již 13. 
ročník charitativního koncertu Muzikanti dětem. Tento koncert se 
uskutečnil za finanční podpory města Velkého Meziříčí, sponzorů 
a mediálních partnerů. Na jeho přípravě se také podíleli naši přátelé 
a kamarádi, kteří obětovali svůj volný čas a pomohli se zajištěním celé 
akce.

Velký dík patří i samotným návštěvníkům koncertu, kteří přispěli do 
připravených pokladniček a navýšili tak finanční částku, která byla 
předána zástupcům denního stacionáře NESA a bude použita na roz-
sáhlou úpravu zahrady.

Tento tradiční koncert se každoročně neobejde bez pomoci a podpory 
všech výše jmenovaných a jim všem patří náš velký dík za to, že i ten-
to ročník koncertu byl úspěšný a podařilo se získat finanční prostředky, které umožní vybudovat zahradní snoezelen, zakoupit speciální 
mobiliář s relaxačními a rehabilitačními prvky a tímto zpřístupnit zahradu i uživatelům s nejtěžším postižením.

Muzikanti dětem z.s.

SPONZOŘI A PARTNEŘI,
KTEŘÍ PODPOŘILI 13. ROČNÍK:
Generální partner: CERATIZIT GROUP Česká republika
Hlavní partner: Envitec Biogas, BDS Bítešská dopravní společnost 
s.r.o., Ondrášovka, Music Data, Město Velké Meziříčí
Partner:  KWS Osiva, Výtahy s.r.o., VEZEKO, Moje Lékárna, CONTENT, 
Dům zdraví, Českomoravská domácí péče, Falco Computer, Prolog, 
Hotel u Bílého koníčka, PBS Velká Bíteš, Švihálek & Dvořák, XTline
Sponzor: M.S. Quatro, AGM - Agromotor s.r.o., Alpa, Renova Malec 
a Kadlec, Horácké autodružstvo, GREMIS, EUROWAGON, MATRIGO, 
www.uhlirka.cz
Mediální partner: Rádio BEAT, Velkomeziříčsko, NovinyVM.cz, 
Zaostřeno VM

V sobotu 25. května proběhl na náměstí ve 
Velkém Meziříčí další ročník koncertu s ná-
zvem Muzikanti dětem. Jeho výtěžek se pro 
letošní rok rozhodli organizátoři věnovat 
Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, kon-
krétně dennímu stacionáři Nesa.

Díky sponzorům, příspěvkům do kasiček 
v rámci celé benefice a výtěžku divadelní-
ho představení pana Jaroslava Duška ob-
držel denní stacionář Nesa neuvěřitelných 
225 407 Kč. Získané finance použije Ob-
lastní charita Žďár nad Sázavou na úpravu 
zahrady stacionáře. Cílem těchto úprav je 
zpřístupnit zahradu i uživatelům s nejtěž-
ším postižením a aktivně využívat metodu 
zahradní terapie. Díky benefici tak mohou 
pracovníci Charity ve spolupráci s odborní-
ky připravit projekt a v příštím roce jej zre-
alizovat.

„Děkujeme sponzorům, hudebním skupi-
nám, zvukařům, dobrovolníkům a ostat-
ním, kteří se na organizaci akce podíleli. 
Také děkujeme všem, kteří zpestřili hudeb-
ní vystoupení doprovodnými aktivitami pro 
děti i dospělé během celého odpoledne. 
Dále pak těm, kteří přišli a přispěli do ka-
siček. Především však děkujeme hlavním 
organizátorům Ireně Tronečkové, Zuzaně 
Herodesové, Haně Chládkové, Ondřeji Dub-
novi a Radovanu Hajnému za jejich neuvěři-
telné zapálení do této akce,“ vzkazuje všem 
Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou.

Během celého odpoledne bylo možné 
v prostorách náměstí zakoupit výrobky, 
které vznikly v pracovních dílnách denního 
stacionáře Nesa a Klubu v 9. Pro děti i do-
spělé byly připraveny aktivity s cílem při-

blížit jim život lidí s postižením. Potěšil nás 
velký počet příchozích a aktivní zapojení do 
nabízených činností během celého odpole-
dne. Na zajištění doprovodného programu 
se podílely kromě stacionáře i další služby 
Oblastní charity Žďár n. S., a to Wellmez - 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
a Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi.

„Koncert možná přinese i další plody. Od 
kapely Jumping Drums, která oslnila svojí 
bubenickou show, do které zapojila i pří-
tomné děti, jsme dostali nabídku muziko-
terapie pro uživatele našeho stacionáře. 
Věřím, že hodina ve světě bubnů a rytmů 
bude pro mnohé naše uživatele ojedinělým 
zážitkem,“ zakončuje nadšeně Alena Poulo-
vá, vedoucí denního stacionáře Nesa.
                          

Tým denního stacionáře Nesa

TŘINÁCTÝ ROČNÍK KONCERTU MUZIKANTI DĚTEM PŘINESL NEJEN 
KRÁSNÝ VÝTĚŽEK

POŘADATELÉ CHARITATIVNÍHO KONCERTU MUZIKANTI DĚTEM DĚKUJÍ

Partneři projektu: AND Design, SKI KLUB Velké Meziříčí, Restaurace Nový svit, Jelínkova vila, Bidfood, Jupiter club, 
Fotbalový klub Velké Meziříčí, XART.
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V DOMOVĚ KAMÉLIE KŘIŽANOV OSLAVILI DEN RODIN SPOLEČNÝM 
SETKÁNÍM S PŘÍJEMNÝM PROGRAMEM
V sobotu 11. května jsme v Domově Kamélie Křižanov slavili mezinárodní Den rodin, který 
od roku 1994 celosvětově připadá na 15. května. Po přivítání hostů, klientů domova, opa-
trovníků a rodin zahájila společné setkání ředitelka domova Silvie Tomšíková a náměstek 
hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Mezi významné hosty patřili: starosta Vel-
kého Meziříčí Josef Komínek, vedoucí oddělení sociálních služeb Jiří Bína, starosta Křižanova 
Ivo Klimeš a místostarosta Křižanova Miroslav Juračka. Dále následoval kulturní program, 
kde nám zahrály hudební skupiny Accort a Šafářanka. Naši klienti z Velkého Meziříčí a Křiža-
nova si pro nás připravili taneční vystoupení. Na závěr nás čekala ukázka policejní techniky, 
kterou si pro nás přichystala Police ČR - Obvodní oddělení Velké Meziříčí. Děkujeme všem, 
kteří s námi přišli oslavit Den rodin. Prožili jsme společně s Vámi nádherný den plný radosti, tance, malování na obličej, dobrého jídla a zážitků.

Právě probíhá od 3. do 7. června již čtyřicátý čtvrtý ročník Sportovních her pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení 
v Zubří. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala a my děkujeme, že klienti našeho do-
mova se mohou účastnit a zároveň také děkujeme společnosti Žďas, a.s. za sponzorování ubytování.

Silvie Tomšíková, ředitelka Domova Kamélie Křižanov

PRO HOSPIC SE TENTOKRÁT POBĚŽÍ V CENTRU
Už tradiční Běh pro hospic se letos odehraje v netradičním termínu i na jiném místě, než jsou jeho pravidelní účastníci zvyklí. Nepoběží se 
na podzim, ale už v sobotu 8. června, a běh se odehraje v centru Velkého Meziříčí - startovat se bude z Náměstí.

„Výtěžek letošního běhu věnujeme na nákup potřebných pomůcek pro činnost hospice a také na rozvoj dětské paliativní léčby, kterou 
v těchto měsících zahajujeme. Předem děkujeme všem účastníkům za podporu a přejeme hezké pocity a zážitky z pohybu,“ zve ředitel 
hospice Petr Hladík, který se běhu osobně zúčastní. Ostatně letos je v kondici, před nedávnem došel více než 210 kilometrů pěšky ze 
Studnic na Novoměstsku přes Velké Meziříčí až do Vídně na podporu sbírky Darujte den pro hospic.

Kdo má zájem se zúčastnit, může se zaregistrovat v předstihu na www.behyprohospice.cz, nebo na místě mezi 13. a 14. hodinou. Všichni 
účastníci se ještě před během mohou společně vyfotit, rozcvičit a ve 14:30 libovolným tempem vypravit na 2,3 kilometru krátkou trasu 
centrem města.

Pořadatelé letos spojili síly s týmem, který připravuje NKT Půlmaraton a tak bude město opravdu žít pohybem. Poté, co půlmaratonci 
ve 14 hodin vyběhnou na svoji desetinásobně dlouhou trasu, bude dost času a prostoru absolvovat trasu městem ve prospěch hospice.

Další informace k akci i činnosti hospice najdete na www.hospicvysocina.cz

V sobotu 18. 5. proběhla po celé republice sbírka potravin pro potřebné, kterou po-
řádala Česká federace potravinových bank ve spolupráci s potravinovými řetězci. Již 
poněkolikáté jsme se této sbírky zúčastnili i my jako spolupracující organizace, která 
chce pomáhat lidem v nouzi. Letos to ale bylo jiné - náročnější. Museli jsme sestavit 
dva týmy ochotných lidí. Jeden byl v jihlavské Bille a druhý v brněnském Tescu v ulici 
Skandinávská. Celkem jsme od ochotných dárců vybrali 1400 kg potravin, které teď 
postupně budeme rozdávat.
Tímto děkuji všem ochotným dobrovolníkům a dárcům potravin.

Za Apoštolskou církev Velké Meziříčí
František Kameník

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM PŘI SBÍRCE POTRAVIN
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Jak to všechno začalo s kocábkou, která 
zdolala všechny bouře
Jako každým rokem APH organizuje již 29. 
ročník Trophee Bauer Petits champions, 
největší sraz mladých hokejistů v Evropě. 
Turnaj probíhá ve třech kategoriích: U9, U11 
a U13 souběžně ve třech alpských městech: 
Briançon, Orcières Merlette a Gap.

V lednu 2019 doplňuje čtyřčlenný tým 
HCAT Les Boucaniers z Toulonu tým z Čes-
ké republiky. Parta rodičů okolo HHK Velké 
Meziříčí dala dohromady 6 hráčů. Je nás 
celkem 9 hráčů a brankář.

Pátek večer - seznamka
Po 1300 km přijíždí česká část výpravy na 
ubytovnu u zimního stadionu. Přes všechny 
ujeté kilometry jsou děti i rodiče v pohodě 
a s úsměvem na tváři.

Sobota 20. 4. 2019
První zápas v naší skupině začíná 
v 15:30 hodin proti švýcarskému týmu. 
Máme poněkud obavy, jelikož švýcarské 
a italské týmy patří každoročně k favoritům 
turnaje. Otázka zní, jak rozdělit děti efektiv-
ně do řad. První řada je relativně sehraná 
a kompletně česká: Adam, Sam a Vítek. V 
druhé řadě je Amálka a Monika s francouz-

ským hráčem Lukášem, který má  český 
původ. Je nejmenší a nejmladší ze všech, 
tak si říkáme, že holky ho vezmou pod kří-
dla. Třetí řada je čistě francouzská tzv. 3T 
- Timofey, Timothé a Thibaut. Do brány se 
postavil Artur.

Vhazování a představení začíná dámy 
a pánové. To co vidím mi vyvolává blažený 
úsměv. Takovou úroveň dětského hokeje, 
jakou předvádí první trojka jsem ve Francii 
nezažila. Říkám si, ať už to dopadne jakko-
liv, tak to stojí za podívanou. Na led naskočí 
druhá trojka, to nejsou hokejistky, to je ho-
kejový balet, co ty holky předvádí a Lukáš 
s nimi sehraně funguje. Třetí trojka napros-
to očarována výkonem svých spoluhráčů 
jede naplno, tak jak se má. Celý tým funguje 
dohromady. Jediným společným jazykem je 

hokej. Připisujeme si vítězství 13:2 a jsme 
nadšeni, všichni. V dalším zápase porážíme 
italský tým z Padovy, poté porážíme fran-
couze ze Chambéry.

Neděle 21. 4. 2019
Víme dobře, že pokud chceme bojovat 
o medaile (a to chceme!), musíme skončit 
ve skupině nejhůř druzí. První zápas - ani 
chytré Lišky (Renards) z Orleans si na nás 
nepřišly. Vyhráli jsme 10:3. S každým ví-
tězstvím napětí na stadionu stoupá. Začí-
náme být středem zájmu ostatních týmů. 
Poté nastupujeme proti Gapu, týmu místní 
extraligy Magnus. Zápas je napínavý, s vy-
pjatou atmosférou. Soustředíme se na hru 
a vyhráváme 12:2.
Začínáme věřit, protože další zápas proti 
Lyonu končí výhrou 11:2. Čeká nás poslední 
zápas dne proti Nice. To už o nás ví opravdu 
celá tribuna. Náš kotel se staví do rohu za 
plexi, aby nás děti viděly. Můžeme se spo-
čítat na prstech dvou rukou. Ale máme ty 
nejlepší fanoušky na světě. Krtek, 190cen-
timetrový Vítkův tatínek, je na kolenou se 
slzami v očích a zoufá, že to nedá. Naši hrá-
či se soustředí na hru a poráží ambiciozní 
Nice 3:11. Jsme první ve skupině.
První fáze turnaje splněna na 100%.

Pondělí 22. 4. 2019
Ze čtvrtfinále postupujeme přes švýcarský 
Yverdon. První čisté skóre pro brankáře Ar-
tura 4:0. Zápas proběhl na úrovni a ve vzá-
jemném respektu.

Soupeř o postup do finále je výsledkem 
losování, v každém případě se bude hrát 
buď se Švýcary nebo s Italy. Jako další po-
rážíme Rebel tým ze Švýcarska vysoko 10:2  

Zdroj: Agentura APH a rodiče

Zdroj: Agentura APH a rodiče

 Zdroj: Agentura APH a rodiče

VELKOMEZIŘÍČTÍ HOKEJISTÉ ZVÍTĚZILI NA NEJVĚTŠÍM 
FRANCOUZSKÉM DĚTSKÉM MEZINÁRODNÍM TURNAJI

Team HCAT Les Boucaniers/HHK VM se stal vítězem největšího Francouzského mezinárodního 
dětského hokejového turnaje Bauer Trophée des Petits Champions.



www.velkomeziricsko.czsport 27�

a ocitáme se ve finále proti HCB Fox Aca-
demy z Bolzana. Zápas je opravdu napjatý 
a vyrovnaný. V polovině zápasu prohrává-
me 1:2, v dalším střídání se nám daří vy-
rovnat na 2:2. V předposledním střídání se 
podařilo Vítkovi vstřelit vedoucí gól a v zá-
věrečných infarktových minutách naši zlatí 
hoši uhájili vítězství. Bolzano mělo skvě-
lého brankáře, který z dvaceti střel pustil 
pouze 3. Ale to nám stačilo!
Tento neuvěřitelný příběh dětí, které se ne-
znaly a nemluvily stejnou řečí skončil jako 
pohádka. Jejich jména zůstanou navždy vy-
rytá na Trofeji Petits Champions, po boku 

jmen Pavla Zachy a Radka Koblížka, kteří se 
zúčastnili tohoto turnaje v roce 2006.
Hokejová srdíčka našeho týmu tloukla 
v průběhu celého klání překrásnou a jedi-
nečnou nezapomenutelnou symfonií.

Co nezažiješ, nepochopíš...

Rekapitulace: celkové skóre 85:22
10 zápasů / 10 výher

Sestava Toulon/Velké Meziříčí:
Allison Lukáš, Gerard Thibaut, Lobov 
Timofey, Rivet Timothé, Antalíková Monika, 
Karásková Amálie, Krejčí Artur, Martinec 
Vít, Pešek Samuel, Bednář Adam.
Trenér: Aleš Karásek.

Převzato z Francouzského tisku,
autor Karin Nogova

BOXER ERIK TEPLÝ ZVÍTĚZIL NA EUROPEAN BOXING LEAGUE OF 
VISEGRAD
Ve dnech 11. a 12. května se v prostorách zámeckého sálu v Mikulově konal první ročník této mezinárodní soutěže. O nádherné pásy zdo-
bené logem V4 se porvaly celky BC Ružinov ze Slovenska, Bombardier Gdyňa z Polska, ŠKP Spartak Komárno, Tatai box club z Maďarska 
a nakonec domácí celek jihomoravské oblasti Sparta Mikulov. 
Právě v řadách tohoto domácího celku hostoval ve welterové 
váze (pozn.: váhová kategorie mezi lehkou a střední váhou) 
ostřílený boxer z Velkého Meziříčí – Erik Teplý.

První den nastoupil proti zkušenému Andreji Šurinovi boxu-
jícímu v barvách slovenského teamu. Ve velké bitvě Erikovi 
soupeř na začátku třetího kola po úderu roztrhl obočí a zápas 
byl lékařem předčasně ukončen. Dle platných pravidel AIBA 
(Mezinárodní boxerské asociace) se zápas dobodoval a Erik 
byl po zásluze vyhlášen vítězem.

I s tímto tržným zraněním nastoupil velkomeziříčský borec 
druhý den k zápasu s Jozefem Göresem z Maďarska. I přesto, 
že se v druhém kole opět zraněné obočí otevřelo, díky per-
fektní práci cutmana (pozn.: zdravotník na sportovní akci) 
mohl náš boxer pokračovat ve vítězném tažení a i tohoto 
soupeře porazil na body.

Těmito svými úspěšnými zápasy Erik Teplý přispěl k celkové-
mu vítězství domácího celku, zlatý pás tak zůstal v ČR.

Jiří Fiala

PAMĚTNÍ DRESY OBDRŽELI DALŠÍ 
FOTBALOVÍ STOVKAŘI
V pátek 10. května 2019 před utkáním 24. kola (25. hraného) Moravskoslezské 
fotbalové ligy, kdy hrálo FC Velké Meziříčí proti FC Viktoria Otrokovice, převzali další 
velkomeziříčtí hráči - Eda Smejkal a Radim Šuta pamětní dresy za 100 zápas za Velmez 
ve 3. nejvyšší soutěži v Česku. Dresy předávali prezident a předseda FC Ing. Petr Ostrý 
a místopředseda a trenér „A“ týmu mužů Libor Smejkal.

Otto Doležal

Zdroj: Agentura APH a rodiče

ZŠ ŠKOLNÍ SKONČILA NA 3. MÍSTĚ V OKRESNÍM FINÁLE MCDONALD´S CUPU
V pátek 10. 5. 2019 se uskutečnilo okresní kolo 22. ročníku McDonald´s Cupu. Tohoto turnaje se zúčastnilo i naše družstvo. V turnaji se 
postupně utkalo se ZŠ Komenského 2, Žďár 1:4, se ZŠ Palachova, Žďár 9:1 a se ZŠ Oslavická VM 0:0. Po těchto výsledcích skončili chlapci 
na pěkném 3. místě. Blahopřejeme.

Školu reprezentovali: Michal Kraus (brankář), Filip Hladík, Šimon Teplý, Adam Novák, Adam Kašpar, Adam Staněk, Šimon Chromý, Filip 
Požár, Štěpán Holub.

Mgr. Zdeněk Liška
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

Úterý 4. 6., malá scéna, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
PATAGONIE
Přednáší Ing. Zdeněk Bouček, PhD., MBA.

Úterý 4. 6.–14. 6. 2019
13. ročník festivalu filozofie ČLOVĚK 
A PROSTŘEDÍ
Přehled přednášek na www.festivalfilo-
zofie.cz

Úterý 4. 6., výstavní síň
120 LET GYMNÁZIA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Výstava výtvarných prací studentů Gym-
názia Velké Meziříčí
ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA
Potrvá do 28. 6. 2019.

Úterý 4. 6., zámek, 19.30 hodin
CONCENTUS MORAVIAE
XXIV. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTI-
VAL 13 MĚST. Téma „KONCERT NÁRODŮ“
MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT
Wolfgang Amadeus Mozart, Miloslav 
Ištvan, Josef Suk

Středa 5. 6., kinosál, 19 hodin
Jiří Michlíček
KDYŽ SE JEŠTĚ FILMOVALO IV
Soubor dokumentů zachycujících historii 
města 1950 – 1990.
Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 6. 6., zámek, 18.30 hodin
JANA VONDRŮ – zpěv, ANEŽKA GEB-
AUEROVÁ – akordeon
Vstup zdarma!

Pátek 7. 6., velký sál, 20 hodin, sobota 
8. 6., velký sál, 15 hodin
120 LET GYMNÁZIA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
AKADEMIE 120
Představí se současní a bývalí žáci 
Gymnázia.

Sobota 8. 6., velký sál, 20 hodin
120 LET GYMNÁZIA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
SPOLEČENSKÝ VEČER
Hudba: M.E.Š.

Neděle 9. 6., nádvoří zámku, 15 hodin
Divadelní agentura Praha uvede pohádku
SŮL NAD ZLATO
Vstup zdarma! (v případě nepříznivého 
počasí velký sál JC)

Neděle 9. 6., nádvoří zámku, 20 hodin
Koncert Pavel Lohonka Žalman ŽALMAN 
A SPOL
Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 
330 Kč (v případě nepříznivého počasí 
velký sál JC)

Pondělí 10. 6., nádvoří zámku, 19.30 
hodin
Filosofické divadlo FF MU Brno uvede 
divadelní představení
PRO DOBROU VĚC
Vstup zdarma! (v případě nepříznivého 
počasí malá scéna JC)

Úterý 11. 6., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
ARMÉNIE A GRUZIE
Přednáší Mgr. Hana Kátrová.

Středa 12. 6., velký sál, 19.30 hodin /
náhradní termín za 6. 2. 2019
Divadelní spolek Kašpar Praha uvede 
divadelní bestseller
RICHARD III.
V hlavní roli J. Potměšil, M. Steinmasslová.

Pátek 14. 6., velký sál, 19 hodin
FURIANTI ON THE ROAD
Výjezdní diskusní inscenace činohry 
ND. Setkání s herci Národního divadla, 
kdy mluvené slovo a sdílení bude hrát 
ústřední roli. V jaké době jsme se ocitli? 
A chceme v ní žít?
D. Matásek, P. Štorková, J. Bidlas, R. 
Mácha a místní herec.
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 17. 6., velký sál, 19.30 hodin /
náhradní termín za 18. 3. 2019
Divadelní sezona jaro 2019/4. představení
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Hrají I. Pazderková, M. Randová. Vyprodáno!

Úterý 18. 6., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
FRANCOUZSKÉ ALPY
Přednáší Mgr. Tomáš Fiala, Roman Hnízdil

Úterý 25. 6., malá scéna, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
PÁD AMERICKÉHO BOMBARDÉRU 
U POLNÉ 1944
Přednáší Jan Prchal, Milan Skořepa

Pátek 21. 6., zámek, 19.30 hodin
CONCENTUS MORAVIAE
XXIV. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTI-

VAL 13 MĚST. Téma „KONCERT NÁRODŮ“
KAPRALOVA QUARTET
Vítězslava Kaprálová, Bohuslav Martinů

Neděle 23. 6., podium na náměstí, 15 
hodin
Město Velké Meziříčí a Jupiter club 
pořádá VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ 
LÉTO - zahájení
Koncert ZUŠ

 PROGRAM KINA NA ČERVEN

Sobota 1. 6. v 19.30 hodin, sobota 
15. 6. v 19.30 hodin
ROCKETMAN
Film vypráví životní příběh jednoho 
z nejúspěšnějších muzikantů součas-
nosti - Elton John. Režie Dexter Fletcher. 
Životopisné, hudební drama, USA, Velké 
Británie 2019, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 121 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 2. 6. v 16 hodin
AVENGERS: ENDGAME
Akční, dobrodružný, fantasy film USA, 
2019, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 183 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 7. 6. v 17 hodin
PSÍ POSLÁNÍ 2
Některá přátelství jsou věčná.
Rodinný film, USA 2019, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
108 minut, mládeži přístupný.

Pátek 7. 6. v 19.30 hodin
JOHN WICK 3
Každý čin má své důsledky.
V hlavní roli K. Reeves. Akční, kriminální 
thriller, USA 2019, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 130 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Středa 19. 6. v 19.30 hodin
MÁMA
Horor USA 2019, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 99 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Sobota 22. 6. v 17 hodin, 
pátek 28. 6. v 17 hodin, 
neděle 30. 6. v 16 hodin
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný, dobrodružný, rodinný film 
pro děti, USA 2019, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
86 minut, mládeži přístupný.
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 VÝSTAVY

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA MĚSÍC ČERVEN 2019
Tel.: 566 782 004, 566 782 001 | www.jupiterclub.cz | e ‑mail: program@jupiterclub.cz

Sobota 22. 6. v 19.30 hodin
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Sci -fi film USA 2019, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 107 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Středa 26. 6. v 18.30 hodin
X -MEN: DARK PHOENIX
Akční, dobrodružný, fantasy film USA 
2019, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 114 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 28. 6. v 19.30 hodin
YESTERDAY
Všichni zapomněli, že existovali Beatles. 
Všichni kromě Jacka. Hudební, romantic-
ká komedie, Velká Británie 2019, české 
titulky. Režie D. Boyle, scénář R. Curtis.
Vstupné: 130 Kč, 117 minut, mládeži 
přístupný.

Sobota 29. 6. v 19.30 hodin
ANNABELLE 3
Mysteriózní horor, USA 2019, české 
titulky.
Vstupné: 130 Kč, mládeži přístupný od 15 let.
Změna programu vyhrazena!

  

V Kavárně… (výstava prací žáků výtvar-
ného oboru ZUŠ Velké Meziříčí)
Do 24. května 2019 (výstavní sál – po, 
stř, pá 7.30 – 18.00, čtvrtek 7.30 – 12.30)
Městská knihovna, Poštovní 1392/22, 
Velké Meziříčí

Vlasta Švejdová, výstava litografií
Od 6. 6. 2019 po dobu 2 měsíců, Kavár-
na a Bistra termoska
Vernisáž známé malířky a ilustrátorky se 
bude konat 6. 6. 2019 od 17:00.

 DALŠÍ AKCE

Víkend otevřených zahrad - Zahrada 
Jízdných
Sobota 8. 6. 10 -12 hodin, 13 - 16 hodin, 
neděle 9. 6. 10 -12 hodin, 13 - 14 hodin
Zahradou provází Eva Lysáková a její 
tým. Otevíráme pro veřejnost zahradu 
Jízdných ve Velkém Meziříčí v rámci 
Evropského festivalu filozofie a Víkendu 
otevřených zahrad. Vchod do zahrady se 
nachází v ulici Na poříčí, za parkovištěm 
Domu zdraví.

Dětský den s myslivci
Sobota 8. 6. od 13:00 hodin, v areálu 
sportoviště u „domečku“ mezi Hrbovem 

a Svařenovem
Program: myslivost, rybářství, vzdu-
chovková střelnice, sportovní disciplíny, 
malování na obličej, večerní posezení 
s harmonikou, kytarou s muzikantem 
a lesákem – Petrem Novákem.

Rozjezd Fest
Sobota 8. 6., od 14 hodin v Měříně
Hudební festival je zaměřen na mladé 
kapely z Měřína a blízkého i vzdáleného okolí.
Vstupné: 60 Kč dospělí a 20 Kč děti.

PŘEDPRÁZDNINOVÝ JARMARK „DÁRKY 
Z HOŠTIC“
Středa 12. 6. od 13:30 do 17:00, v pro-
storách České spořitelny
Děti ze 4.A ZŠ Školní (projekt „Abeceda 
pěnez“) budou prodávat: bylinné sirupy, 
pečené čaje, pampeliškový med, kávu, 
chlazené nápoje, různé pečené sladké 
i slané domácí dobroty, svíčky, květi-
náče, amulety pro štěstí a různé další 
nepostradatelné potřeby a dekorace do 
domácnosti

Káva od srdce
Pátek 14. 6. 16:00 - 20:00, 
Sobota 15. 6. 9:00 - 20:00, 
Neděle 16. 6. 9:00 - 17:00
Farní sál ve Velkém Meziříčí, v noci se 
kavárna změní v čajovnu.
Dobročinná kavárna na podporu rodiny, 
která to v životě nemá jednoduché.

11. ročník akustického festivalu Bez-
proudoff
V sobotu 15. června 2019 od 18:30, za-
hrádka Blues Brothers Baru, Stará pošta, 
Náměstí, VM.
Jedubaby z Domažlic, The Muxx z Brna 
a Našroti z Havl. Brodu Vás budou pro-
vázet tímto večerem. Večírek za zvuku 
blues, funky a hard core je připraven 
zahřát u srdce a pobavit.

Pouťový řemeslný trh
16. června 2019 08:00, Náměstí VM
Sortiment řemeslných výrobků, ovoce 
a zeleniny, květin, občerstvení a cukro-
vinek.

Festival kmínu
Sobota 22. června, od 10:00, Náměstí VM
První ročník gastro -prodejního festivalu 
plného chutí a vůní českého kmínu. Těšit 
se můžete na fantastickou gastro - 
show Restaurace Eska a jejich proslulé-
ho šéfkuchaře Martina Štangla. Součástí 
festivalu bude také trh malých farmářů, 
prvovýrobců a řemeslníků nejenom 

z kraje Vysočina. Připravený bude také 
program a soutěže pro děti. K poslechu 
budou hrát Hudci z Moravy.

Veřejné projednání návrhu územního 
plánu
Čtvrtek 27. června 2019 od 14:30, 
koncertní sál JUPITER clubu
Veřejné projednání návrhu ÚP Velké 
Meziříčí s odborným výkladem.

Primiční mše svatá
Sobota 29. června, od 14:00,  
Kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí
Svou kněžskou pouť zahájí kněz Jaroslav Mrňa.
Samotná bohoslužba započne litur-
gickým průvodem z fary do kostela ve 
13:55 tak, aby ve 14:00 novokněz zahájil 
mši svatou znamením kříže. Slavnost-
ním kazatelem bude Mons. Josef Žák, 
spirituál Arcibiskupského semináře Pra-
ha a první generální vikář plzeňské diecéze.

 SPORT

Fotbal (stadion U Tržiště, od 17:00)
28. kolo, pátek 7. 6. 2019, FCVM -Kroměříž

NKT PŮLMARATON 2019
8. června 2019, Start a cíl: náměstí 14:00
5. ročník, pořádá Sportovní centrum VM
Letní běžecký závod na 21,1 km s klasic-
kými půlmaratonovými pravidly.
Startovné: 250 Kč při platbě předem 
na účet, 300 Kč při platbě na místě. Na 
náměstí je zajištěn doprovodný program 
pro příchozí, především pro děti - 
jumping, malování na obličej ad.

BĚH PRO HOSPIC VYSOČINA
8. června 2019, start: 14:30 - 15:30
Běh je součástí programu NKT Půlmara-
ton a je otevřen všem věkovým i výkon-
nostním kategoriím.

Třebíč Open
14. – 16. 6. 2019, stadion U Tržiště
Největší mezinárodní fotbalový turnaj 
mládeže na Vysočině. Účast na třetím 
ročníku Třebíč Open potvrdilo 41 klubů. 
Celkem se bude jednat o 145 týmů z 6 
různých zemí.
Rozpis utkání na http://www.trebic -open.cz/.

Zlaté kolo Vysočiny 2019
V sobotu 15. června 2019, Ruda
Prezentace v pátek 14. června 2019, 
od 17 do 20 hodin v kulturním domě 
v Rudě. Sobota 15. června od 6 do 7 ho-
din pro 200 km, od 7:30 do 10 hodin pro 
100 km a 50 km.
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KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR KŘÍŽOVKY: Jaromír Kvíčala

Velkomeziříčské kulturní léto je kulturní akce na náměstí ve Velkém Meziříčí, 
která zpříjemní prázdninové posezení nejenom místním obyvatelům, ale 
i všem návštěvníkům města od 23. 6. do 25. 8. 2019. Představí se zde 
různorodá škála hudebních skupin a divadelních spolků, z nichž některé 
naleznete v tajence.

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 24. 6. 2019. Tři 
vylosovaní výherci získají propagační předměty z městského e -shopu.

Výherci z minulého čísla jsou Božena Navrátilová z Mostiště,
Marek Wernisch z Velkého Meziříčí a Anežka Ambrožová z Horní Libochové.

Řešení z minulého čísla: Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
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MĚSTO POD LUPOU
Války
Díl 31: Nesměřské 
údolí

49.3418364N, 
16.0305606E 

TEXT: Marie Ripperová ⁄ FOTO: Pavel Stupka

V údolí řeky Oslavy byli popraveni příslušníci odboje zajatí na radnici. Situace se 
v těch květnových dnech měnila jako na houpačce. Radost z ustavení revolučního 
národního výboru přerušilo obsazení radnice německými vojáky. Přesvědčení, 
že už se nemůže nic stát, když je konec války, vyvrátily kruté výslechy. Na závěr 
byli zajatci popraveni u řeky Oslavy a jejich těla naházena do vody, aby nikdo 
nemohl přežít. Místo jejich smrti 7. 5. 1945 označuje pomník se 42 jmény vytvo-
řený akad. sochařem Jiřím Markem.

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

VELKOMEZIŘÍČSKO
Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodikum 
územního samosprávného celku. Vydává 
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 
13, Velké Meziříčí, IČ 00295671. Vychází 
měsíčně v nákladu 5 500 výtisků pro Velké 
Meziříčí a místní části Hrbov, Svařenov, 
Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště 
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

Redakční rada:
MUDr. Jiří Kaše
Mgr. Kateřina Karmazínová 
Mgr. Michaela Hudková
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Toto číslo vychází
ve středu 5. června 2019 (XXX. ročník).
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 24. 6. 2019.

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

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

Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku 
obsahu Velkomeziříčska bez písemného 
svolení vydavatele je zakázáno.
Neoznačené příspěvky jsou zprávami 
vydavatele.
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