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Průběh zastupitelstva překvapil
Na únorovém zasedání zastupitelstva 
se kompletně změnilo vedení 
města včetně radních.
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Vítání občánků proběhlo letos poprvé
Celkem dvacet čtyři nových 
občánků s rodiči se zúčastnilo 
únorového slavnostního obřadu.

Vybírejte sportovce města
Seznam nominovaných v anketě 
Sportovec města 2019 naleznete 
uvnitř.

Koncert podpořil synagogu 
V rámci benefičního vystoupení 
se předal vydražený dres Jágra. 
Vybrané peníze půjdou na synagogu.
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Nejmladší starosta v historii 
města se ujal funkce
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SLOVO STAROSTY

Vzhledem k zásadním politickým 
změnám, ke kterým došlo na zasedá-
ní zastupitelstva dne 25. února 2020 
a které dle mínění členů redakční 

rady nezaručují politickou neutralitu 
Velkomeziříčska, se členové redakč-
ní rady rozhodli k 26. únoru na svou 
funkci rezignovat.

Děkujeme našim čtenářům za přízeň.
MUDr. Jiří Kaše,

Mgr. Pavla Kamanová, 
PharmDr. Helena Švecová                                   

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení čtenáři Velkomeziříčska,
jsem si vědom, že se nemohu řadit mezi 
ostřílené politiky. V komunální politice se 
pohybuji teprve druhé volební období. 
Přesto ve mě většina zastupitelů vložila 
svoji důvěru a zvolila mě místostarostou 
našeho města.
Jak jsme již uvedli v oficiálním prohlášení 
hnutí ANO2011, opustit koalici jsem se 
společně se svým kolegou zastupite-
lem Ing. Františkem Fňukalem rozhodl 
z důvodu nespokojenosti s fungováním 
koalice a rozhodováním vedení města. 
Během posledních několika měsíců směr 
koaličních jednání začal nabírat jiný směr 

než ten, se kterým jsem se dokázal zcela 
ztotožnit.
Komentovat některá vyjádření publiko-
vaná prostřednictvím médií nepovažuji 
za optimální způsob komunikace, proto 
v tom nehodlám pokračovat.
Nadále se budu snažit pracovat tak, 
abych se za svá rozhodnutí nemusel sty-
dět a žilo se nám společně v našem „ma-
lém“ Velkém Meziříčí spokojeně.
Přeji Vám i našemu městu poklidné
a zároveň svěží vykročení do jarního
období.

František Smažil, místostrosta

Vážení obyvatelé města Velké Meziříčí,
zdravím Vás z pozice starosty! Věřte, že 
by mě ještě před dvěma týdny nena-
padlo, že budu do této funkce jmenován 
a o 3 dny později formulovat tento text. 
Stalo se a jsem za to rád! Život mi neu-
stále přináší nečekané výzvy a já mám 
ve zvyku je přijímat s klidem a úsmě-
vem na tváři. S úsměvem na tváři a chutí 
pracovat pro naše město jsem proto ve 
středu ráno, den po proběhlém zasedání 
zastupitelstva města, bral za kliku dveří 
radnice.
Myslím, že není třeba se příliš vyjadřo-
vat ke způsobu a důvodům vedoucím 
k rozhodnutí o výměně vedení města. Ve 
stručnosti lze říci, že rozhodnutí o této 
změně bylo logickou reakcí na činnost 
odvolaného vedení, kterou jsme dlouho-

době považovali za nešťastnou přede-
vším proto, že přespříliš energie věno-
valo bojůvkám na půdě místní politické 
scény na úkor kvalitního přístupu k reali-
zaci témat pro obyvatele města opravdu 
důležitých.
Na příštím zasedání zastupitelstva bu-
deme projednávat i body programu za-
sedání minulého, které jsme vzhledem 
k mimořádnému průběhu ukončili, aby 
celá věc proběhla sice razantně, ale 
v rámci možností důstojně. Silná kritika 
vůči našemu jednání z úst nově vzniklé 
opozice se předpokládá, což považuji za 
přirozené a lidské, ale také nepříliš pod-
statné. Mnohem více mě zajímá práce 
pro město.
Jsem nesmírně vděčný, že jsem během 
28 let svého života měl možnost proces-
tovat svět, abych pochopil, jak je velký, 
žít a studovat v zahraničí. Tuto zkuše-
nost považuji za tu nejcennější, kterou 
mi život nabídnul, protože mi umožňuje 
hodnotit věci z nadhledu. Uvědomil jsem 
si, jak obrovský a různorodý je svět, ve 
kterém žijeme. Poznal jsem spoustu 
mentalit a tím i přístupů k životu a ži-
votnímu prostředí, které si kolem sebe 
utváříme. Uvědomil jsem si, že obdobné 
životní otázky, jako si kladu já, si kladou 
lidé po celém světě, avšak odpovídají si 
na ně velmi různorodě. Svět totiž není 
černobílý. To nejzásadnější, co jsem si 
ze světa vzal s sebou domů, je však po-
znání toho, že se zde, ve Velkém Meziříčí, 
v České republice, máme velice dobře. 
Žijeme v překrásném kraji, kterému se 

vyhýbají živelné katastrofy, drtivá větši-
na z nás nemusí řešit existenční otázky, 
má střechu nad hlavou. Máme dostupné 
a kvalitní školství, zdravotnictví, při tro-
še snahy je pro nás dosažitelné vlastní 
bydlení, auto, zahrada, rekreační chalu-
pa, máme co jíst, máme co pít, jezdíme 
na dovolenou. Máme peníze k útratě za 
životně nepotřebné věci. Patříme k ze-
mím s nejnižší kriminalitou na světě. 
Výčet předešlého znamená pro většinu 
znás samozřejmost běžného života. Je to 
však neuvěřitelný luxus, o kterém lidé ve 
většině zemí světa pouze sní. Vše zmiňu-
ji proto, abych odlehčil vážnost vnímání 
komunální politiky ve Velkém Meziříčí, do 
které jsou často vtahovány způsoby jed-
nání z vyšších politických sfér, což je ve 
městě s 11,5 tisíci obyvateli, alespoň pro 
mě, poněkud úsměvné.

Jménem nového vedení říkám, že jsme 
tu proto, abychom pracovali pro občany 
tohoto města a s invencí a odbornos-
tí přistupovali k řešení témat ve městě 
aktuálních. Zároveň chci zdůraznit, že 
budeme vedením akčním, které bude 
prioritně řešit největší přešlapy z dob 
vedení minulých – začneme navrácením 
průjezdu ulicí Třebíčskou skrze původ-
ní trasu, které očekávejte v řádu týdnů. 
První jednání vedoucí k nápravě této věci 
již proběhla.
Těším se na spolupráci!

Váš starosta
Alex Kaminaras

Rezignace redakční rady Velkomeziříčska



Kdy byla v Meziříčí založena škola, přesně nevíme. V nejstarší 
městské knize je však už roku 1393 zmíněn rektor školy. Exi-
stenci první školy ve městě tedy můžeme předpokládat ve 14. 
století. Zpočátku to byla škola farní, o tom svědčí i její umístění 
v blízkosti kostela, v domku čp. 88 v Kostelní ulici, který byl poz-
ději rozdělen na čtyři domky. Nedaleko tehdy stála i fara.
Školní výuka v té době probíhala jinak, než jsme dnes zvyk-
lí. Kromě čtení, psaní a počítání se velký důraz kladl na výuku 
náboženství i na zpěv. Žáci různého věku byli ve třídě společ-
ně a učivo si osvojovali memorováním. Do tříd byli řazeni pod-
le schopností a předchozí přípravy. Do školy chodili výhradně 
chlapci a nebyla povinná, záleželo na rodičích.
Povinnou školní docházku zavedla Marie Terezie až v roce 1774. 
Tehdy počet žáků v meziříčské škole vzrostl na 295, i když do 
školy zdaleka nechodili všichni. Snad by se do školy ani nevešli, 

přestože roku 1780 byla přistavěna druhá třída. Budova byla ve 
špatném stavu, takže i krajský úřad, který v letech 1783-1794 
sídlil v Meziříčí, město opakovaně vyzýval ke zjednání nápravy. 
Pokud chtěli rodiče zajistit svým potomkům vzdělání, posílali je 
do školy v Oslavici, kde je vyučoval vysloužilý poddůstojník.
Teprve roku 1801 byla na náměstí vystavěna nová škola čp. 14 
(dnes MÚ, dříve spořitelna). Byla patrová, v přízemí byly dvě tří-
dy a v patře dva byty pro učitele. V přístavku ve dvoře měla být 
další třída, ale zpočátku sloužil jako obydlí podučitelů.
V židovském městě byla vyšší náboženská škola ješiva, kde se 
vzdělávali zase jen chlapci. Po zavedení povinné školní docház-
ky byla i zde zřízena škola. Vyučovací jazyk byl německý. Každý 
Žid, který se chtěl oženit, musel prokázat znalost němčiny. Ško-
la byla umístěna v přízemí rabínského domu, dnes je to součást 
restaurace U Wachtlů (je to dům nejblíže k synagoze).

DÍL 1: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Obecná škola na náměstí byla v polovině 19. století zvýšena o druhé patro

Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí

V prostředním domě byla v 19. století umístěna německá škola,



březen 2020

4 RADA  MĚSTA

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 12. ÚNORA 2020

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 26. ÚNORA 2020

V rámci prvního únorového zasedání dne 12. února 2020 dnes 
již odvolaná rada města ve složení Miroslav Jágrik, Ing. Jiřina 
Jurdová, Josef Komínek, Ing. František Komínek, PhDr. Marie Ri-
pperová a Ing. František Smažil navštívila všechny budovy Zá-
kladní školy Sokolovská, která spadá mezi městské příspěvkové 
organizace. Cílem prohlídky školní jídelny a budovy na Komen-
ského a Sokolovské ulici bylo seznámení radních s aktuálním 
technickým stavem školy i diskuze nad budoucími plánovanými 
investicemi. Dále ředitel školy Mgr. Karel Kaštan přiblížil vedení 
města koncepci rozvoje, střednědobé a dlouhodobé plány školy 
a projekty, do kterých je škola dlouhodobě zapojena.

• Radní schválili navýšení nájemného od 1. dubna 2020 za 
pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města o 2,8 % 
za m2. Navýšení se netýká prostor pronajatých organizacím, 
jejichž zřizovatelem či zakladatelem je město Velké Meziříčí.

• Radní rozhodli o uzavření smlouvy s provozovateli au-
toškol na pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů 
o řidičská oprávnění skupin AM, A1, A2 a A od 14. února 
do 31. prosince 2020.

• U příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen proběhne akce 
Komise Zdravého města s názvem Den pro Ženu, který se 
bude konat v sobotu 7. března 2020 v budově Obecníku.

Přijatá rozpočtová opatření:

• Zpracování projektové dokumentace na demolici trafosta-
nice v ulici Třebíčská – 33 500 korun

• Dar Nemocnici Třebíč – 5 000 korun

Body doporučené zastupitelstvu ke schválení:

• Radní doporučili zastupitelům schválit navržené zvýšení 
odměn za výkon funkcí členů zastupitelstva, radním měs-
ta, předsedům i členům výborů a komisí, členům komisí pro 
místní správu a oddávajícím. S tím souvisí schválení roz-
počtového opatření ve výši 220 000 korun.

• Rada města doporučuje ke schválení prodej bytu v ulici Horno-

městská za nejvyšší podanou nabídku ve výši 1 980 873 korun.
• Radní doporučili zastupitelům zřídit k 1. květnu 2020 no-

vou příspěvkovou organizaci města Sportoviště VM, záro-
veň schválit její zřizovací listinu a příspěvek na provoz ve 
výši 3 190 000 korun.

• Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na rekon-
strukci vodovodu v Mostištích ve výši 1 000 000 korun.

• Povinný podíl města ve výši 175 044 korun na obnovu kul-
turní památky (domu č. p. 1156/63 v ulici Novosady).

• Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na vypra-
cování projektové dokumentace ve výši 135 000 korun na 
rekonstrukci vodovodu v ulici na Karlově (v úseku plánova-
né cyklostezky).

• Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit spoluprá-
ci města Velké Meziříčí se společností Lidl Česká republi-
ka. Pořizovatel (město Velké Meziříčí) zadá vypracování 
územní studie na rozvoj pozemků ve středu města (lokalita 
bývalého Svitu) a ke spolupráci vyzve všechny vlastníky po-
zemků v této lokalitě. Návrh dopravního řešení pro napoje-
ní této lokality na komunikační síť vzejde z územní studie.

• Schválení přebytku hospodaření z roku 2019 na investiční 
akce ve výši 15 155 000 korun.

Dotace doporučené zastupitelstvu ke schválení:

• Dotace Horáckému hokejovému klubu na pořízení dresů 
v rámci účasti na mezinárodním žákovském turnaji APH 
2020 ve dnech 17. – 19. 4. 2020 ve Francii – 20 000 korun

• Dotace Gymnáziu VM na studentské výměnné pobyty 
v Itálii – 20 000 korun

• Dotace na zajištění pořadatelství ligového turnaje národní 
soutěže v paralympijském sportu boccia spolku TJ Březejc 
ve dnech 14. – 15. března – 20 000 korun

• Dotace na podporu akcí pořádaných spolkem Junák - rád-
covský kurz, dobročinné akce, akce spojené s oslavami 
30 let od znovuobnovení činnosti – 10 000 korun

• Dotace Českému svazu žen na výdaje spojené s pořádáním 
akcí a výstav – 8 000 korun

Nově zvolená rada města dne 25. února ve složení Ing. arch. 
Alexandros Kaminaras (starosta), Ing. František Smažil (mís-
tostarosta), Ing. František Fňukal, Mgr. Josef Prokop, Mgr. To-
máš Rapušák, MVDr. Ivo Šulc a Ing. Petr Velička projednala 
mimo jiné i následující body.

• Rada města schválila rozbor hospodaření města k 31. pro-
sinci 2019, který vykazuje kladný výsledek ve výši 60,1 mi-
lionu korun.

• Radní schválili jediné navržené rozpočtové opatření ve výši 
50 000 korun na nákup elektronického vybavení pro komisi 
místní části Lhotky.

• Radní schválili termíny jarního a pouťového řemeslné-
ho trhu, které proběhnou ve středu 13. května a v neděli 
14. června.

• Dle návrhu Technických služeb VM radní schválili harmono-
gram jarního blokového čištění ulic a silnic.

• Radní povolili výjimku z nejvyššího počtu dětí Mateřské 
škole VM na školní rok 2020/2021 na celkových 418 dětí 
v 16 třídách.

• V souvislosti s konáním Čarodějnic 30. dubna radní souhla-
sili se zvláštním užíváním silnice na trase Ostrůvek – Ná-
břeží – Lipnice - Nad Gymnáziem - Fajtův kopec od 17 do 
19 hodin.  
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ZASTUPITELÉ ODVOLALI VEDENÍ MĚSTA, STAROSTOU 
SE STAL ALEXANDROS KAMINARAS

Nově bude městská rada pracovat ve složení František Fňukal 
(ANO), Josef Prokop (Společně VM), Tomáš Rapušák (Meziříčské 
fórum), Ivo Šulc (To pravé Meziříčí) a Petr Velička (To pravé Me-
ziříčí). Kromě starosty a místostarostky v pozici radních skon-
čili František Komínek (ČSSD), Stanislav Kratochvíl (KDU -ČSL), 
Marie Ripperová (KDU -ČSL), František Smažil (ANO) a Miroslav 
Jágrik (ČSSD). „Důvodem odvolání je dlouhodobá nespokojenost 
s prací vedení města,“ uvedl Tomáš Rapušák. Pro jeho návrh 
hlasovalo třináct z celkem třiadvaceti přítomných zastupitelů.

Zastupitelé města za hnutí ANO2011, František Smažil a Fran-
tišek Fňukal, jako důvod opuštění koalice uvedli nesoulad 
s dlouhodobým fungováním a rozvojem města a správou jeho 
majetku.
„Rád bych poděkoval zastupitelům, vedoucím odborů za třináct 
let práce, kterou jsem s nimi zažil na radnici. Velmi si jich vážím. 
Nemohu si však vážit třech zastupitelů, kteří prakticky rozbili 
koalici. Věřím, že budeme tvrdou opozicí,“ řekl dnes již bývalý 
starosta Josef Komínek.
„Se svými kolegy, se kterými budu ve vedení města, bych chtěl 
usilovat o to, abychom maximální energii věnovali spíše zlepše-
ní podmínek, ve kterých žijeme, a práci pro obyvatele, než snaze 
o utišení hlasů opozičních zastupitelů,“ prohlásil nový starosta 
Alexandros Kaminaras, který také bývalému vedení poděkoval 
za odvedenou práci.

Následně nově zvolený starosta jednání zastupitelstva ukončil, 
nad čímž někteří zastupitelé veřejně vyjádřili své rozhořčení. „Je 
to absolutní fraška. Měli jste nejdřív nechat projít zastupitelstvo 
a komedii sehrát na závěr,“ reagoval na průběh jednání Pavel 
Blažek. „Pozastavuji se na tím, že se na zastupitelstvo musíte 

připravit. Veškeré materiály jste dostali. Máte bývalého rad-
ního, kterého jste pro neschopnost odvolali a následně zvolili 
místostarostou,“ komentovala situaci odvolaná radní Marie Ri-
pperová.

Další jednání zastupitelstva proběhne 17. března. „Do té doby 
se musíme se všemi body v následujících týdnech podrobně se-
známit a konkretizovat podobu některých kroků, které povedou 
ke zlepšení stavu města,“ vysvětlil důvod ukončení zasedání 
Alexandros Kaminaras.

Třináct zastupitelů Velkého Meziříčí v úterý 25. února na zasedání zastupitelstva odvolalo městskou 
radu, včetně starosty města Josefa Komínka (ČSSD) a místostarostky města Jiřiny Jurdové (Meziříčské 
fórum). Zároveň v rámci programu veřejnou volbou zvolili novým starostou města Alexandrose 
Kaminarase (Společně VM) a místostarostu města Františka Smažila (ANO).



březen 2020

6 ZPRÁVY

REAKCE NA POLITICKÉ ZMĚNY

Meziříčské fórum vydalo k politické situaci 
v našem městě toto prohlášení:
1. Meziříčské fórum (dále MF) se zásadně 
distancuje od současné politické činnosti 
svého člena Mgr. Tomáše Rapušáka, která 
vedla (ve spojení se zastupiteli zvolený-
mi za ANO2011) k odvolání stávající rady 
města a k nastolení rady nové.
2. MF dále zásadně nesouhlasí s personál-
ním obsazením nové rady města. Členové 
rady sice byli řádně zvoleni většinou stávají-
cího zastupitelstva, tato většina však mohla 
v zastupitelstvu vzniknout pouze zákulis-

ním jednáním Tomáše Rapušáka se zastu-
piteli ANO2011, Ing. Františkem Smažilem  
a Ing. Františkem Fňukalem. MF o těchto jed-
náních nebylo vůbec informováno a samo-
zřejmě se od těchto jednání zcela distancuje.
3. MF vždy ctilo bývalou koalici s tím, že 
tuto koalici především spojoval její koa-
liční program. Tento program dostatečně 
odrážel i program MF s prioritou výstavby 
aquacentra.
4. Momentální politická činnost člena MF 
Mgr. Rapušáka a členů ANO2011, Ing. 
Smažila a Ing. Fňukala, která vedla k od-

volání bývalé rady a zvolení nové rady, 
tak zásadně ohrožuje, či přímo potlačuje 
program MF s prioritou aquacentra. Tuto 
jejich činnost se MF nebojí nazvat činností 
podpásovou a po morální stránce zavrže-
níhodnou.
5. MF však i přes výše uvedené pokračuje 
dále ve své činnosti a svým voličům slibuje, 
že zbývající léta do konce volebního období 
bude opozicí aktivní a myšlenky výstavby 
aquacentra se nevzdá ani v příštích komu-
nálních volbách.

Meziříčské fórum

Koalice zmíněných zastupitelů spolu se 
zastupiteli za Ano byla uzavřena krátce po 
volbách 2018. Koaliční smlouva zahrnova-
la po dohodě priority všech zúčastněných 
stran a volebních uskupení. Všichni koaliční 
zastupitelé ji také bez výhrad podepsali.

Z minulého volebního období nebyly při-
praveny žádné projekty, které by bylo 
možno využít. Bylo tedy třeba nejdříve 
projektovat, což zvenčí mohlo vypadat, že 
se nic neděje. Tato skutečnost však byla 
všem členům koalice známa.
Zastupitelé za ANO a zastupitel Tomáš 
Rapušák však byli netrpěliví a stěžovali 
si na nečinnost vedení města a rady, ve 
které měli zastoupení. Sami přitom místo 
prosazování koaličních (tedy i svých) prio-
rit přicházeli stále s novými odlišnými té-
maty, takže ty původní odsouvali a zdržovali.

Situace vyvrcholila prohlášením uveřejně-
ným v médiích, aniž by považovali za nut-
né sdělit je nejdříve koaličním partnerům. 
Zastupitel Rapušák se rozhodl vypovědět 
koaliční smlouvu a zcela popírá to, co před 
rokem a půl podepsal.
Zastupitelé František Smažil a František 
Fňukal ve svém prohlášení uvádějí ne-
spokojenost s přístupem a kompletností 
předkládaných informací. Přitom zastu-
pitel Smažil jako člen rady měl ke všem 
informacím přístup, opakovaně na své 
čestné slovo deklaroval loajalitu ke koalici.
Vrcholem všeho pak byly události na jed-
nání zastupitelstva dne 25. 2., kdy tři čle-
nové koalice (Rapušák, Smažil, Fňukal) 
přešli k protistraně. Paradoxně radní 
Smažil hlasoval s „novou koalicí“ pro svo-
je odvolání z rady pro ztrátu důvěry, aby 
byl vzápětí do nové rady zvolen na post 

místostarosty. Nově zvolený starosta Ka-
minaras přiznal nepřipravenost a jednání 
zastupitelstva nechal odložit.
My, zastupitelé zvolení za ČSSD, KDU-ČSL 
a Meziříčské fórum, přecházíme do opo-
zice a slibujeme, že budeme opozicí tvr-
dou a nesmlouvavou. Svým voličům pak 
slibujeme, že spolu s nimi se pokusíme 
po příštích komunálních volbách pokračo-
vat v plnění našeho koaličního programu, 
který byl nyní kvůli aktivitám dřívějších 
koaličních partnerů Rapušáka, Smažila a 
Fňukala tak tvrdě a podpásově pošlapán.

Za ČSSD, KDU-ČSL a Meziříčské fórum: 
Josef Komínek, Miroslav Jágrik, Mgr. Pavel 

Blažek, Ing. František Komínek, RNDr. 
Petr Vrána, PhDr. Marie Ripperová, Mgr. 

Pavla Kamanová, Stanislav Kratochvíl, 
Ing. Jiřina Jurdová, MUDr. Jiří Kaše

V úterý 25. února jsme hlasovali pro od-
volání současného starosty, místosta-
rostky a radních Velkého Meziříčí a připo-
jili se ke hlasování o novém vedení města. 
Starostou se stal Alex Kaminaras (28), 
kterému tímto děkujeme, držíme palce  
a počítáme i v dalších letech se spolupra-
cí v rámci klubu a aktivit Společně VM.
Úsilí Společně VM o změnu ve vedení 
města nemůže nikoho překvapit, vedení 
města (dnes už bývalé) kritizujeme dlou-
hodobě. Veřejně jsme zpracovali témata: 
změny v periodiku Velkomeziříčsko, zá-
chrana synagogy, debata k územnímu 

plánu. Prosazujeme změny směrem k 
větší transparentnosti radnice, v posled-
ní době jsme komentovali budoucnost 
lokality Svit.
Za rok a půl účasti v zastupitelstvu, ko-
misích a pracovních skupinách jsme však 
zjistili, že s některými kolegy – napříč ko-
alicí i opozici – sdílíme aktivismus i po-
hled na důležitá témata. Vznikla tak nová 
rada ve složení:
Starosta Alexandros Kaminaras (Společ-
ně VM), místostarosta František Smažil 
(ANO), členové rady Josef Prokop (Spo-
lečně VM), Ivo Šulc (TPM), Petr Velička 

(TPM), František Fňukal (ANO) a Tomáš 
Rapušák.
Šest ze sedmi radních se stalo zastupiteli 
teprve v roce 2018. Věříme, že tato „ge-
nerační obměna“ nám pomůže opros-
tit se od mnoha omylů, křivd a bolístek  
z minulosti.
Alex Kaminaras a jeho kolegové ve vede-
ní města si v tuto chvíli vzali za úkol co 
nejrychleji se zapracovat do chodu rad-
nice, dohodnout se a zveřejnit, o co bu-
dou usilovat ve zbývající části volebního 
období.

Společně VM

PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ ZA ČSSD, KDU-ČSL A MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM  
K UKONČENÍ ČINNOSTI KOALICE

PROHLÁŠENÍ MEZIŘÍČSKÉHO FÓRA

GENERAČNÍ OBMĚNA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ. 
STAROSTOU SE STAL ALEX KAMINARAS

Po komunálních volbách na konci roku 
2018 a vzniku stávající koalice jsme se 
aktivně zapojili do naplňování programo-
vého prohlášení.
Zároveň jsme koalici předkládali pod-
něty a návrhy na zlepšení řízení města. 
Tyto naše návrhy, ač nad nimi byla vět-
šinová koaliční shoda, nebyly následně 

realizovány. Rada města neakceptovala 
ani některé naše připomínky ke sporným 
bodům.
Jelikož některá rozhodnutí a směr rozho-
dování stávajícího vedení města nejsou 
v souladu s dlouhodobým fungováním  
a rozvojem města a správou jeho majet-
ku, dospěli jsme k rozhodnutí tuto ne-

funkční koalici opustit.
Zároveň se tímto omlouváme té části 
koaličních partnerů, která pro nás měla 
alespoň trochu pochopení.

Ing. František Smažil, 
Ing. František Fňukal, zastupitelé města 

za hnutí ANO2011

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ HNUTÍ ANO2011
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V pondělí 24. února 2020 v 7.13 ho-
din vyjeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k ohlášenému spadlému 
stromu v ulici Nad Plovárnou ve Velkém 
Meziříčí. 
Jednotka po příjezdu na místo události 
strom rozřezala motorovou pilou. Ná-
sledně komunikaci očistila a zprovoznila.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí

V sobotu 22. února 2020 v 19.58 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě dvou osobních automobilů v ulici Hornoměstská 
ve Velkém Meziříčí. Jedno z vozidel mělo připojený přívěs, který se následkem nehody 
převrátil. Při nehodě došlo k lehkému zranění řidiče a řidičky. Hasiči předali oba zra-
něné do péče zdravotníků. Jednotka po příjezdu na místo události prováděla zajištění 
místa nehody, řízení dopravy.
Na havarovaných vozidlech provedli hasiči protipožární opatření, odpojení akumuláto-
rů a zkontrolovali, zda neunikly provozní kapaliny. Na zásahu se podílela také jednotka 
SDH Velké Meziříčí.

Ve středu 12. února 2020 v 16.35 hodin 
vyjeli profesionální hasiči ze stanice Vel-
ké Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě 
dodávky u obce Kamenička.
Při nehodě nedošlo k žádnému zranění.
Jednotka po příjezdu na místo událos-
ti prováděla zajištění místa nehody, ří-
zení dopravy. Na havarovaném vozid-
le provedli hasiči preventivní odpojení  
akumulátorů.

Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

Poškození majetku
Dne 2. 1. 2020 při kontrolní činnos-
ti v ulici Oslavická zjistila hlídka MP 
poškozenou skleněnou výplň au-
tobusové zastávky. Dne 6. 1. 2020 
policie přijala oznámení o poškození 
majetku v jedné z firem v ulici Tře-
bíčská. Strážníci v obou případech 
věc zadokumentovali a po zjištění, 
že předběžná výše škody je vyšší 
než 5 tisíc korun, předali věc s pode-
zřením na spáchání přečinu poško-
zení cizí věci Policii ČR k dořešení.

Osoba ležící na chodníku
Dne 9. 1. 2020 při preventivní čin-
nosti v ulici Sokolovská strážníci 
spatřili osobu ležící na chodníku, 
kterou se pokusili probudit. Vzhle-
dem k tomu, že osoba nereagova-
la na žádné podněty, byla na místo 
přivolána Zdravotnická záchranná 
služba Kraje Vysočina. Po prvotním 
vyšetření lékař rozhodl o převozu 
osoby do nemocnice.

Rozbitá výloha
Dne 24. 1. 2020 strážníci přijali ozná-
mení od Obvodního oddělení Policie 
ČR s žádostí o součinnost ve věci 
rozbité výlovy u jedné z provozoven 
v ulici Náměstí. Hlídka se dostavila 
na místo, kde se nacházela osoba  
v podnapilém stavu, která rozbila 
výlohu. Svědek celé události hlíd-
ce uvedl, že k rozbití výlohy nedošlo 
úmyslně, ale nekontrolovatelným 
pádem podnapilé osoby. Následně se 
na místo dostavila hlídka PČR, která 
si událost převzala k dořešení.

Závada na komunikaci
Dne 15. 1. 2020 policisté zajistili při 
preventivní činnosti v ulici Vrchovec-
ká propadlou vozovku. O zjištěné zá-
vadě vyrozuměli správce komunikace 
(Krajská správa a údržba silnic Vyso-
činy) s žádostí o opravu komunikace..

Z ČINNOSTI HASIČŮ
DODÁVKA HAVAROVALA U OBCE 
KAMENIČKA

NAD PLOVÁRNOU SPADL STROM NA KOMUNIKACI

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

DVĚ VOZIDLA SE SRAZILA U BILLY 

STAŇ SE NAŠÍM STRÁŽNÍKEM!
náborový příspěvek 50 000 Kč     na dobu neurčitou     termín nástupu: ihned     další benefity
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V Jabloňově, kde doposud mohli řidiči projíždět v úseku tří set 
metrů sedmdesátikilometrovou rychlostí, nově budou muset 

zpomalit na maximální povolenou rychlost padesát kilometrů 
v hodině.
Mimo omezení nejvyšší povolené rychlosti přibude nově další 
svislé i vodorovné dopravní značení, které zakazuje zastavení, 
upozorňuje na chodce nebo zastávku autobusu. Při výjezdu 
z vedlejší na hlavní komunikaci nahradí stávající značení do-
pravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a na protilehlé straně 
hlavní komunikace dojde k umístění zrcadla.
V blízkosti autobusových zastávek a místa pro přecházení umís-
tí zhotovitel takzvaný systém Rocbinda, což je barevný povrch 
vozovky, který vyniká vysokými protismykovými vlastnostmi. 
Mimo zvyšování brzdných účinků vozidla má systém Rocbinda 
řidiče i opticky upozornit na možné nebezpečí a zklidňovat tím 
dopravu.
Důvodem změny místní úpravy provozu je zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu.

V JABLOŇOVĚ SE RUŠÍ SEDMDESÁTKA

Zónově relační tarif nahradil dosavadní 
historicky používaný kilometrový tarif. 
Pro cestujícího to znamená, že již nebude 
platit za kilometry zajížděk, ale nově pla-
tí za nejkratší vzdálenost mezi výstup-
ní a nástupní stanicí. Tím pádem prošel 
změnou i výpočet ceny jízdného, který je 
sjednocený. Nově cestující platí stejnou 

cenu bez ohledu na to, s jakým doprav-
cem jede. Pokud pojedete z Jihlavy do 
Velkého Meziříčí autobusem, zaplatíte 
stejnou cenu, i když vystoupíte na Novo-
sadech nebo na zastávce Správa silnic.
Nová jednotná přestupní jízdenka umož-
ňuje v rámci své časové platnosti v sys-
tému VDV využívat přestupy v libovolné 

kombinaci dopravních prostředků. Pokud 
se tedy rozhodnete polovinu trasy absol-
vovat vlakem a následně přestoupit na 
autobus, stačí vám jedna jízdenka, která 
platí po celou dobu jízdy. Důležité je do-
držet pouze časovou platnost („Platí do“) 
uvedenou na jízdence.
Důležitou informací je, že nákup jízden-
ky zůstává stejný. Pořídit ji lze v autobu-
su u řidiče, na pokladně Českých drah či 
u průvodčího ve vlaku. „Upozorňujeme, 
že o jízdenku s výhodným tarifem VDV 
ve vlaku je třeba si proaktivně říci, protože 
České dráhy nabízí i svůj vlastní tarif. Ta-
rif VDV je pro cestující výhodnější, pokud 
přestupují v rámci své plánované cesty na 
autobusovou dopravu,“ dodává Jitka Sva-
tošová, mluvčí Kraje Vysočina. Proto bude 
nové cestování levnější než současné sčí-
tání dvou jízdenek.
„Důležitou informací pro spoluobčany 
využívající regionální autobusovou a vla-
kovou dopravu je i fakt, že k 1. březnu 
2020 dojde u autobusové dopravy k díl-
čím stabilizačním úpravám navazujících 
jízdních řádů. Příjemná bude úprava výše 
jízdného v rámci některých vybraných 
přestupů. Ke stejným stabilizačním změ-
nám dojde i na dráze, a to k 16. březnu 
2020,“ vysvětluje Jiří Běhounek, hejtman 
Kraje Vysočina.
Dosavadní slevy studenti a senioři 
v rámci linek Veřejné dopravy Vysočiny 
mohou využívat i nadále. Rozšíření pře-
sahu tarifu VDV do Tišnova či Znojma 
kraj plánuje na letošní léto. Nejdříve však 
koncem roku 2021 budeme moci se stej-
nou jízdenkou využívat městskou dopra-
vu v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.

VYSOČINA ZAVÁDÍ JEDNOTNÝ TARIF. OD BŘEZNA STAČÍ  
NA AUTOBUS I VLAK JEDNA JÍZDENKA

Poté, co v prosinci loňského roku prošly výraznou změnou vlakové 
jízdní řády, přišel Kraj Vysočina 1. března s další avizovanou 
novinkou. Tou je jednotný tarif v rámci krajského integrovaného 
systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Se začátkem března 
došlo k zavedení jednotné přestupní jízdenky, zónově relačního 
systému a navýšení spojů, které na sebe lépe navazují.
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Po zimní technologické přestávce se stroje opět vracejí na dál-
nici D1. U Velkého Meziříčí zahájí Metrostav práce opět v břez-
nu. „Během víkendu 6. – 8. března budou zahájeny práce také 
na úseku 19,“ uvedl Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic.  
V úseku 19, který ohraničují sjezdy Velké Meziříčí západ a východ, 
projde modernizací části pravého a části levého jízdního pásu. 

Kvůli omezení provozu dojde k dočasnému uzavření čerpací 
stanice Shell a restaurace McDonald’s ve směru na Prahu. Na 
svých webových stránkách McDonald’s avizuje uzavření re-
staurace v období od 8. března do 18. června 2020. Řidiči by 

měli celý renovovaný úsek dálnice s označením 19 projet bez 
omezení v listopadu letošního roku. 

Hlavním cílem modernizace dálnice je její rozšíření z původních 
26,5 metrů na 28 metrů, což se projeví v odstavných pruzích. 
Pro řidiče rozšíření znamená v případě nehody či uzavírky mož-
nost vedení provozu v režimu 2+2. Při rozšiřování a zdokona-
lování povrchu dálnice dochází i k výměnám svodidel, kabelů, 
které vedou středovým dělícím pruhem, rozšíření nadjezdů  
i mostů, úpravu odbočovacích i připojovacích pruhů nebo opra-
vu kanalizace.

NA MOST SE VRACÍ TECHNIKA

Obyvatele Dolních Radslavic a okolí, stejně jako řidiče, kteří 
chtějí použít nájezd dálnice na Prahu nebo sjezd z Brna na exitu 
146, potrápí omezení provozu i úplná uzavírka. 
O víkendu 14. a 15. března 2020 v souvislosti s moderniza-
cí dálnice D1 úseku 19 společnost Metrostav úplně uzavře 
komunikaci pod dálničním podjezdem v ulici Karlov. Objízdná 
trasa povede přes okolní obce Dolní Radslavice, Březejc, Ro-
nov, Ořechov, Osová Bítýška, Ruda, Jabloňov a naopak. Ome-
zení provozu komunikace na základě povolení odboru dopravy  
a silničního hospodářství proběhne od 9. března do 31. července 
2020. K uzavírce nájezdu exit 146 dojde v termínu od 7. března  
do 26. června.
Stejná situace nastane u podjezdu směrem k samotě Loupež-
ník, kde místní komunikaci uzavřou na více než tři měsíce, a to 
v termínu od 14. března do 30. června 2020. Objízdná trasa po-
vede přes Lavičky.

ŘIDIČE ČEKÁ UZAVŘENÍ DVOU PODJEZDŮ A NÁJEZDU NA DÁLNICI

MODERNIZACE DÁLNICE POKRAČUJE, OVLIVNÍ DOPRAVU
VE MĚSTĚ A OKOLÍ

Tajemník městského úřadu 
vyhlašuje veřejnou výzvu na

investičního technika 
- pracovníka oddělení 
investorské činnosti

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá
Ing. Antonín Kozina

tel.: 566 781 200

Tajemník městského úřadu 
vyhlašuje veřejnou výzvu na

pracovníka odboru 
výstaby - referenta 
územního plánování

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

zástup za mateřskou  
a rodičovskou dovolenou 

termín nástupu: ihned
bližší informace podá
Ing. Antonín Kozina

tel.: 566 781 200

přijmou nového zaměstanance  
na pozici

řidiče 
popelářského 

vozu

www.tsvelmez.cz

termín nástupu: ihned
bližší informace

na telefonních číslech
566 782 606,
724 281 452

Technické služby VM s.r.o.
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Sousloví se skládá ze tří výrazů, každý 
plní určitý odkaz.
Slovo Místní - odkazuje na naši obec, 
vlastní místo působení, místo, kde žijeme. 
Slovo Agenda - je latinského pů-
vodu a znamená program nebo 
také seznam věcí, které je tře-
ba udělat, aby bylo dosaženo cíle. 
Číslo 21 - vztahuje se k tomu, co musíme 
udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v 
delším časovém horizontu.
MA 21 je programem konkrétních obcí, 
měst, regionů, který zavádí principy trva-
le udržitelného rozvoje do praxe při zo-
hledňování místních problémů. Program 
tvoří za účasti a ve spolupráci s občany 
a organizacemi a jeho cílem je zajištění 
dlouhodobě vysoké kvality života a život-
ního prostředí na daném místě.
MA21 je nástroj ke zlepšování kvality 
veřejné správy a strategického řízení, 
zapojování veřejnosti a budování míst-
ního partnerství, s cílem podpořit sys-
tematický postup k udržitelnému rozvoji 
na místní či regionální úrovni. Samosprá-
vy, které již dnes metodu MA21 uplatňu-
jí, používají jednoduchou definici toho, co 
tím sledují: dělat správné věci správně. 
Je to proces, který není dán zákonem ani 
vládním nařízením, závisí na vůli míst-
ních úřadů a pomoci dalších klíčových 

partnerů – neziskových organizací, škol, 
podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. 
MA21 usiluje o vyvážené prosazování tří 
principů udržitelného rozvoje (hospodář-
ský rozvoj, sociální požadavky a ochrana 
životního prostředí) na regionální úrovni. 
Zaměřuje se na místní rozvoj, podporuje 
ekologické aktivity obyvatel, společenský 
a kulturní život měst a obcí.
K naplňování mezinárodního programu 

rozvoje obcí a regionů, zakotvenému 
v dokumentu OSN – Agenda 21, se za-
vázaly desítky států včetně České repub-
liky. 
Město Velké Meziříčí se přihlásilo do 
MA21 v roce 2001.

CO JE TO MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21)?

Město Velké Meziříčí opět nechybělo na 29. ročníku meziná-
rodních veletrhů cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday 
World & Region World v Praze. Ty probíhaly ve dnech 13. až 
16. února nově v moderních prostorách letňanského výstaviště 
PVA EXPO PRAHA, kam se přestěhovaly z historického holešo-
vického Výstaviště.
I letos zde pořadatelé představili tradiční hosty z Egypta, Tu-
niska, Švýcarska či Slovinska. Z těch exotičtějších zemí zde ná-
vštěvníci nalezli stánky Indonésie, Číny, Dominikánské republiky 

i karibského souostroví Turks a Caicos. Přestože se na festivalu 
prezentovalo kolem čtyř desítek zahraničních zemí, zahanbit se 
nenechaly ani české regiony.
Velké Meziříčí se o společný stánek, pod hlavičkou Kraje Vysoči-
na, dělilo s partnery z Bystřice nad Perštejnem.
„V sobotu i v neděli byl zájem o prezentace zajímavých míst 
Kraje Vysočina veliký. Pro návštěvníky jsme si připravili pro-
pagační materiály, mapy, dárkové předměty a brožury,“ uvedla 
Květa Hladíková z velkomeziříčského Turistického informačního 
centra (TIC).
„Cílem účasti na veletrhu je přilákat turisty do našeho města. 
Zveme zájemce například na kulturní akce, jako je Evropský 
festival filosofie, Kulturní léto, charitativní koncert Muzikanti 
dětem, historické slavnosti a jiné, které v letošním roce proběh-
nou,“ doplnila Lenka Pešková z TIC Velké Meziříčí.
Na veletrhu se také představila krajská destinační agentura Vy-
sočina Tourism, která zde odprezentovala letošní hlavní cíl ces-
tovního ruchu v kraji, jímž je sklářství. K vidění byly živé ukáz-
ky sklářské výroby i expozice skleněných výrobků od studentů 
akademie ve Světlé nad Sázavou.
Díky výsledkům ankety Kraj mého srdce 2019 se Vysočina stala 
pro návštěvníky, turisty a cestující čtvrtým nejoblíbenějším kra-
jem České republiky. „Turistická nabídka ostatních krajů ČR je 
velmi silná. Celkové čtvrté místo pro Vysočinu tak značí její nad-
průměrnou oblíbenost u návštěvníků. Každopádně ho považuji 
za výborný výsledek,“ dodal ředitel Vysočina Tourism, Tomáš Čihák.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ SE PŘEDSTAVILO NA VELETRHU V PRAZE
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Datum Ulice

Sobota 7. 3. 2020 Vrchovecká (vjezd k Náměstí), Radnická, Náměstí, 
Komenského, Kostelní, Rozkoš, U Bašty, Mlýnská, Poříčí

Pondělí 9. 3. 2020 Družstevní, Nad Plovárnou, Malá Stránka, V Jirchářích, 
spodní Nádražní

Úterý 10. 3. 2020 Bezručova, horní Nádražní, Nad Tratí, Jižní, malý obchvat

Středa 11. 3. 2020 Třebíčská, Oslavická, Školní

Čtvrtek 12. 3. 2020 Mírová, Pionýrská, Markova, Demlova, Zdenky Vorlové

Pátek 13. 3. 2020 Čermákova, Zelený kout, Habrová, Jedlová, Dubová, Čechovy 
sady, Emilie Zachardové

Pondělí 16. 3. 2020 Ostrůvek, K Novému nádraží, Nábřeží, Lipnice, autobusové 
nádraží, vlakové nádraží

Úterý 17. 3. 2020 Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Karla Pánka

Středa 18. 3. 2020 Čechova, Boční, Krškova

Čtvrtek 19. 3. 2020 Poštovní, Bezděkov

Pátek 20. 3. 2020 Hřbitovní, Moráňská, V Potokách, Příkopy, U Vody

Pondělí 23. 3. 2020 Pod Hradbami, Podhradí, Nad Pilou, Karlov (i bezejmenná)

Úterý 24. 3. 2020 Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad sv. Josefem, Kolmá

Středa 25. 3. 2020 Nová, Příční, Na Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá  

Čtvrtek 26. 3. 2020 Zámecká, Zámecké schody, K Rakůvkám, Obůrka, Horno-
městská (nad živými ploty), parkoviště Koníček

Pátek 27. 3. 2020 U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční, J. Zahradníčka, 
Skřivanova

Pondělí 30. 3. 2020 Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krátká, Ke Třem 
křížům, Lesní, Pod Sýpkami

Úterý 31. 3. 2020 Záviškova, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, Polní, Strmá

Středa 1. 4. 2020 Zahradní, Na Hliništi, Nová Říše, U Statku, Tichá

Čtvrtek 2. 4. 2020 Arch. Neumana, Sluneční, Střední, Za Kopcem, Zelená

Pátek 3. 4. 2020 Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, příjezd k TS, 
Karlov (nad živými ploty)

Pondělí 6. 4. 2020 Jestřabec, Fajťák, Loupežník, Palouky

Úterý 7. 4. 2020 Průtahy Karlov, Sokolovská, Novosady

Středa 8. 4. 2020 Průtahy Hornoměstská, Jihlavská

Čtvrtek 9. 4. 2020 Průtahy Vrchovecká, Františkov

Úterý 14. 4. 2020 Mostiště

Středa 15. 4. 2020 Olší nad Oslavou

Čtvrtek 16. 4. 2020 Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice

ZNÁME HARMONOGRAM BLOKOVÉHO 
ČIŠTĚNÍ NA JARO 2020

Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvedených dnech od 6.00 do 
14.00 hod. Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených dnech neparkovali na komuni-
kacích a umožnili Technickým službám VM provést úklid, a to i na parkovištích.

V případě nepříznivého počasí blokové čištění provedou technické služby v náhradním 
termínu, což je následující sobota. 

Provozovny, kanceláře, sklady, autobu-
sové nádraží, tělocvična či kavárna, to 
jsou příklady nebytových prostor, které 
město pronajímá. Radní města se po 
více jak dvou letech rozhodli navýšit ná-
jemné, čímž reagují na zvyšující se míru 
inflace, tedy snížení kupní síly peněz. Za 
pronájem městských prostor od 1. dub-
na 2020 nájemci zaplatí o 2,8 % za m2 

více než v prvním čtvrtletí tohoto roku. 
Navýšení nájemného se však nedotkne 
nájemců, jejichž zřizovatelem či zakla-
datelem je město Velké Meziříčí. Jedná 
se například o prostory využívané tech-
nickými službami, sociálními službami, 
školami a dalšími příspěvkovými orga-
nizacemi.

MĚSTO ZVYŠUJE
NÁJEMNÉ ZA 
NEBYTOVÉ PROSTORY

Jako každý rok velkomeziříčské náměs-
tí zaplní prodejní stánky během jarního  
a pouťového řemeslného trhu. První ře-
meslný trh proběhne ve středu 13. květ-
na. Pouťový bude následovat v neděli  
14. června. Pouťové atrakce obsadí ná-
městí od 11. června. O termínu posled-
ního vánočního trhu vás budeme infor-
movat. 

MĚSTO PLÁNUJE
ŘEMESLNÉ TRHY

Přiznání k  dani z příjmů za rok 2019 
jsou poplatníci povinni podat do 
data 1. dubna 2020 (výjimkou jsou 
poplatníci, kterým přiznání zpraco-
vává daňový poradce či ti, kteří mají 
zákonnou povinnost mít účetní zá-
věrku ověřenou auditorem). 
Všechna územní pracoviště Finanč-
ního úřadu pro Kraj Vysočina budou 
pracovat v uvedených pracovních 
dnech v rozšířených úředních hodi-
nách:
23. března – 31. března 2020   
 8:00 – 17:00 hod.
1. dubna 2020    
 8:00 – 18:00 hod.

Upozorňujeme občany města Velkého 
Meziříčí, že ke dni 31. března 2020 bude 
splatné první pololetí místního poplatku  
za komunální odpad. Zároveň  
k tomuto datu končí splatnost místního 
poplatku ze psů. Včas nezaplacené nebo 
neodvedené poplatky může městský 
úřad zvýšit až na trojnásobek.
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Plesem Základní umělecké školy Velké Meziříčí, který se konal 
v sobotu 8. února 2020, zněla živá hudba. Během večera vy-
stoupili žáci a učitelé s rozmanitým repertoárem.
Úvodního vystoupení se ujal ředitel Základní umělecké školy 
Velké Meziříčí (ZUŠ VM) Martin Karásek se svým smíšeným 
orchestrem. Po něm následoval taneční orchestr pod taktov-
kou Josefa Vaňhary. Do hudební série vstoupila děvčata z ta-
nečního oboru, která svým představením zpestřila program. 
Po zbytek večera hrál Z(R)UŠ BAND složený zejména ze sa-

motných učitelů.
Organizátoři plesu obstarali bohatou tombolu, jež se velmi 
brzy vyprodala. Občerstvení zajistila restaurace Jéčko, která 
připravila vybrané plesové menu.
Historicky prvního plesu místní umělecké školy se zúčastnilo 
mnoho příznivců školy i hudby. „Velmi nás potěšily vřelé ohla-
sy a nadšení z výkonů našich hudebních těles. Chtěl bych tím-
to velmi poděkovat celému týmu ZUŠ za nasazení v realizaci 
této krásné akce,“ uvedl ředitel ZUŠ VM Karásek.

ŽÁCI I UČITELÉ OSLNILI NA PRVNÍM 
PLESU SVÉ ŠKOLY

Jubilejní 25. ročník významného a oblíbeného festivalu se po-
nese v duchu renesance a baroka, s podtitulem Hudba na dlani. 
Jako každoročně se bude konat na hradech, v zámcích, koste-
lech a sálech v pozoruhodných místech Jihomoravského kraje 
a Vysočiny. Ve Velkém Meziříčí vystoupí 3. června na nádvoří 
zámku houslové duo Anna Fusek a Mayah Kadish a 21. června 
v kostele sv. Mikuláše hypnotický norský projekt Tidekverv.
Concentus Moraviae je festivalem klasické hudby, který se sou-
středí především na klasiku, akcentuje starou hudbu, pracuje 
však s přesahem do jiných žánrů. Organizátoři jubilejního roč-
níku slibují návštěvníkům „ohňostroj staré hudby“, z něhož si 
každý vybere.
První koncert ve Velkém Meziříčí proběhne tradičně v rámci Ev-
ropského festivalu filosofie. Na nádvoří velkomeziříčského zámku 
se představí rezidenční umělkyně festivalu Anna Fusek se svým 
programem Mozartova schůzka s Morleyem. Temperament-

ní houslistka propojuje skladby z 16. a 18. století fascinujícími 
hudebními uzly. Těšit se můžete na sonáty Wolfganga Amadea 
Mozarta prolínající se s fantaziemi pro dva hlasy renesančního 
anglického skladatele Thomase Morleyho.
V neděli 21. června se v kostele sv. Mikuláše posluchačům před-
staví norský projekt Tidekverv s vystoupením Čarovný rituál pro 
21. století. Skupinu tvoří Berit Opheim a Benedicte Maurseth, 
patřící k nejvýznamnějším norským lidovým hudebnicím, a ce-
nění spisovatelé Bergsveinn Birgisson a Erlend O. Nødtvedt. 
Směs barokní hudby, folkloru a improvizace tematicky vzdává 
hold nejdelšímu a nejkratšímu dnu v roce i dnům, které se dělí 
o světlo a tmu rovným dílem: letnímu a zimnímu slunovratu 
a jarní a podzimní rovnodennosti. Není tedy náhodou, že v rám-
ci festivalu zazní o slunovratu.
Předprodej vstupenek zahájí během března programové oddě-
lení Jupiter clubu.

FESTIVAL CONCENTUS MORAVIAE PROBĚHNE  
S PODTITULEM HUDBA NA DLANI
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Již tradičně první akcí roku, kterou pořádá Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí, byl 
Ples Dobré vůle. Kulturní dům v Uhřínově ožil v sobotu 25. led-
na 2020 nejen díky dobré hudbě skupiny Beat Band, ale i díky 
velice příjemným návštěvníkům plesu. Program úžasně zpest-
řilo vystoupení studentů a pedagogů ze školy v Březejci a také 
taneční kreace mažoretek ze skupiny Pomněnky – ze školy 
v Osové Bítýšce, které měly dvě vystoupení. Sál zdobilo aranž-
má z živých květin a ženy dostaly při vstupu krásnou růži.
Bohatou tombolu tvořilo pět set osmdesát krásných cen v malé 
tombole. Většinu zajistili aktivní členové asociace od téměř 
dvou stovek dárců. Mnozí dárci nás již sami oslovují a do tom-
boly chtějí přispět. Všem dárcům moc děkujeme za podporu 
dobré věci. Velká tombola obsahovala 30 velice atraktivních cen 
(poukaz na 15 000 korun k nákupu elektrospotřebičů, zájezd do 
Chorvatska pro 2-5 osob, vysokotlaké čističe, dálniční známku, 
dárkové koše, poukazy do divadel, na koncerty, na fotbalový zá-
pas do Německa, dorty,…).

Ples již druhým rokem profesionálně a krásně lidsky modero-
val Michal Janotka – reportér televize Prima, který dal před-
nost „našemu charitativnímu“ plesu před jinými ve velkoměstě.
Kuchyně osvědčených mistrů gastronomie připravila vynikající 
kančí a kuřecí řízečky, pečeného divočáka, tataráček s topinka-
mi, ovocný a zeleninový salát, takže si každý přišel na své.
Děkujeme všem účastníkům plesu za vytvoření krásné atmo-
sféry, dárcům za poskytnuté dary, účinkujícím za vystoupení 
během plesu, moderátorovi za slovní provedení plesem, velký 
dík patří i všem členům asociace a dobrovolníkům za zajištění 
a přípravu tomboly, dále za přípravu a úklid kulturního domu 
a celou realizaci našeho plesu.
Finanční výtěžek z akce Asociace využije ke spolufinancování 
tradičních akcí, které se konají v průběhu celého roku (tvořivé 
dílny, hipoterapie, výlety, psychorehabilitační pobyt,…) - viz 
naše webové stránky www.asociacevm.cz, kde jsou články 
i fotky z našich akcí, včetně výše uvedeného Plesu Dobré vůle.

Zdeněk Jůda, předseda klubu

ASOCIACE POŘÁDALA JEDENÁCTÝ 
PLES DOBRÉ VŮLE

Pro milovníky vláčků a mašinek chystá velkomeziříčský Klub 
železničních modelářů o jarních prázdninách výstavu. V přízemí 
Základní umělecké školy v ulici Poříčí ožije v týdnu od 7. do 15. 
března modelová železnice TT.
Klub fungující pod hlavičkou Dózy – střediska volného času 
připravuje dvanáctý ročník již několik měsíců. Hlavním objek-
tem výstavy bude klubové kolejiště o rozměru 1 x 19 metrů. 
„Je pravděpodobně největším stálým kolejištěm ve velikosti TT. 
Kromě něj budou k vidění dvě menší s tématem první republiky 
a také množství artefaktů ze skutečné železnice, včetně sbírky 
uniforem,“ dodává jeden z pořadatelů výstavy, Pavel Stupka.
Vystavované části kolejiště tak odpovídají skutečným vzorům 
inspirovaným především Velkým Meziříčím a jeho okolím. Mo-

delářům se podařilo vytvořit kopii skutečné československé 
železnice tak, jak vypadala před padesáti lety. V jejich sbírce na-
leznete nejenom modely vlaků, ale i domečky, autíčka a figurky 
odpovídající období 70. let minulého století. Motivem je hlavní 
dvojkolejná trať bez trolejového vedení se zaústěnou lokálkou.
Návštěvníci se dle Stupky mohou těšit na modely našich 
neslavnějších parních i motorových lokomotiv vyráběných ve 
Škodě Plzeň nebo ČKD Praha, stejně tak na modely motorových 
vozů z Kopřivnice nebo Studénky. 
„Určitě bychom se mohli pochlubit i velkou kolekcí osobních, 
ale hlavně nákladních vozů, přesně odpovídajících skutečnosti, 
stavěných členy klubu,“ uvádí modelář. Další novinkou letošní 
výstavy bude bezpochyby nové malované pozadí.

Skautské středisko Velké Meziříčí zve bývalé i současné skauty na 
setkání velkomeziříčských skautů. Zapište si prosím do svých diářů, 
že se sejdeme v neděli 17. 5. 2020 v klubovně na Baráčku. 
Přijďte se potkat se svými starými známými, se sestrami a bratry  
z dětských let! Prožijte společné odpoledne, zavzpomínejte s námi 
na krásné chvíle prožité na táborech, schůzkách a výpravách. 
Sháníme bývalé i současné skauty ze širokého okolí Velkého Mezi-
říčí a příznivce skautingu, kteří prošli velkomeziříčským střediskem 

v průběhu jeho existence. Prosíme, pozvěte své kamarády, se kte-
rými jste skautovali. Náš cíl je poznat a spojit všechny skauty, kte-
ří se místním skautským střediskem byť jenom mihli. Můžete tak 
svojí účastí na setkání ukázat, co pro Vás skaut znamená nebo zna-
menal. Podrobnější informace se dozvíte v příštím čísle a průběž-
ně budou k dispozici i na webových stránkách našeho střediska  
www.skautvm.cz.

Petr Kejda

NA MOTOROVÉ I NÁKLADNÍ VOZY LÁKÁ VÝSTAVA VLÁČKŮ

VELKOMEZIŘÍČŠTÍ SKAUTI PLÁNUJÍ SETKÁNÍ 
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Na velkomeziříčské radnici proběhlo 
tradiční vítání občánků za účasti býva-
lé místostarostky města Jiřiny Jurdové, 
která svým slavnostním projevem, spolu 
s klavírním doprovodem Pavly Kamano-
vé, přivítala nově narozené děti do života 
ve městě. V sobotu 15. února 2020 se 
v obřadní síni sešlo celkem dvacet čtyři 
nových občánků, jejichž rodiče obdrželi 
od města finanční i věcný dar.

Průběh společenského obřadu zpestři-
ly děti z Mateřské školy Nad Plovárnou 
pod vedením ředitelky Zdeňky Požáro-
vé. Hrou na klávesy provázela vystou-
pení žáků Lucie Komínková. Mimo spo-
lečné focení měli rodiče možnost si své 
ratolesti vyfotografovat v připravené 
kolébce.

V ÚNORU PROBĚHLO PRVNÍ 
LETOŠNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Přivítaní občánci:

Aleš Baloun
Rozálie Bartlová
Petr Bartůněk
Matyáš Bojanovský
Daniel Milan Fojtík
Julie Hrochová
Nela Jakubcová
Jakub Krejčí
Šimon Kubát 
Alexandra Lencová
Adéla Machová
Tomáš Mateja
Viktorie Matuszková
Adriana Navrátilová
Alois Novák
Tomáš Pekárek
Jindřich Rosický
Amálie Rykrová
Jindřich Vávra
Stela Villertová
Matěj Voda
Klára Vokounová
Kristýna Vondráčková
Barbora Zelená
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Benefiční koncert na podporu synagogy ve Velkém Meziříčí 
odehrála jedna z nejlepších revivalových kapel The Beatles Re-
vival. Ve vyprodaném sále zněly známé písničky, které si no-
tovali všichni posluchači, patřily mezi ně Hey Jude, Yesterday, 
Let It Be a mnoho dalších. Kladenská kapela, jež vystupuje od 
roku 1996, předvedla revivalové vystoupení včetně kostýmů, 
třeba v podobě uniformy z proslulého osmého alba liverpoolské  
čtveřice.
Večerem provázel Standa Berkovec, který pracoval jako televiz-
ní a rozhlasový moderátor například v pořadu Rady ptáka Los-

kutáka nebo v dodnes populární Snídani s Novou. První slova 
moderátora vítala hosty, shrnula historii synagogy, děkovala 
organizátorům a zároveň zvala na pódium nyní již bývalého 
starostu města Josefa Komínka, nejlepšího českého hokejové-
ho střelce Milana Nového a velkomeziříčského zastupitele a or-
ganizátora dražby dresu hokejové legendy Tomáše Rapušáka.
Výtěžek z dražby dresu v celkové částce 30 tisíc korun, který se 
skládá z 15 tisíc korun z dražby dresu Jaromíra Jágra a stejné 
částky od dalších podporovatelů, poputuje na opravu synagogy, 
stejně jako výtěžek z vybraného vstupného.

KONCERT THE BEATLES REVIVAL PODPOŘIL 
VELKOMEZIŘÍČSKOU SYNAGOGU

Velkomeziříčské muzeum láká na výstavu, která vás zavede do 
historických prostor cukrárny, obchodu i výrobny. Návštěvník 
se ocitá mezi dorty, dózami plnými bonbonů i cukrářskými ná-
stroji. Dobovou atmosféru dotváří ruční stroj na výrobu zmrzli-
ny, tvořítka na sněhové koule, historické plechovky, bonboniéry 
a mnoho dalšího. Neotřelým zpestřením je zároveň příběh pr-
vorepublikového cukráře Novotného.
Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 27. února ve výstav-
ním sále muzea, a započala tak výstavu s názvem Historické 
cukrárny, zapůjčenou z Letohrádku Mitrovských v Brně. Zaháje-

ním přítomné provedla ředitelka muzea Irena Tronečková, která 
uvedla působivou prezentaci o historii cukráren ve Velkém Me-
ziříčí během první republiky. Muzejní akce přilákala asi čtyřicet 
návštěvníků, kteří měli možnost ochutnat z rautu plného slad-
kých dobrot i nápojů.

Zájemci mohou výstavu navštívit každý den kromě soboty až 
do 26. dubna. Od pondělí do pátku je otevírací doba od 9 do 
12 hodin a od 13 do 16 hodin, v neděli je otevřeno od 13 do 17 
hodin.

HISTORICKÁ CUKRÁRNA ZAVEDE NÁVŠTĚVNÍKY 
DO ČASŮ PRVNÍ REPUBLIKY
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Koncert Muzikanti dětem patří mezi tradiční květnovou akci, 
kterou si nenechá ujít mnoho obyvatel z Velkého Meziříčí, ale 
i jeho vzdálenějšího okolí. Díky charitativní myšlence, zajímavé-
mu doprovodnému programu a žánrově různorodému výběru 
vystupujících interpretů bývá náměstí zaplněné. Každý rok výtě-
žek benefice putuje do jednoho z regionálních zařízení, které se 
věnuje práci se zdravotně či mentálně hendikepovanými klienty.
Je pravdou, že loňský výtěžek nastavil laťku hodně vysoko. Re-
kordní vybranou částku ve výši 225 407 korun pořadatelé vě-
novali Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, konkrétně dennímu 
stacionáři Nesa. Výtěžek letošního koncertu podpoří činnost 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ve Velkém 
Meziříčí, která slaví dvacet pět let své existence.
A jaký program si pro vás pořadatelé přichystali letos? Návštěv-
níci koncertu se mohou těšit na poprockovou legendární kapelu 
Turbo a jejich nejznámější hity Hráč, Chtěl jsem mít, Krásným 
dívkám nebo Díky, já jdu dál. „Osobně se moc těším na ener-
gickou show hráčů z Ukulele Troublemakers. Je neuvěřitelné, co 
všechno jsou schopni na takto malý nástroj zahrát a jaké z něj 
vyluzují zvuky. Mladší posluchači by si rozhodně neměli nechat 
ujít koncert kapely Bombarďák. Hrají skvělou muziku pro děti, 
jsou vtipní, tancují, zapojují publikum do programu. Zároveň je-

jich tvorbu můžou poslouchat i dospělí - a nezbláznit se z toho,“ 
říká s úsměvem organizátor Radovan Hajný.
Dále se na pódiu představí vysočinská rodačka a poprocková 
zpěvačka Jitka Boho, velkomeziříčští oblíbenci Bohužel a smí-
šený orchestr velkomeziříčské umělecké školy.
Během doprovodného programu se budete moci na památku 
vyfotit Fotící bedýnkou, vyrobit si odznáček, zaskákat si v na-
fukovacím hradu nebo se zúčastnit aktivit, které si pro vás 
chystá Asociace společně s Dózou. „V současné době se nás na 
organizaci celého charitativního koncertu podílí pět, kromě mě 
a Radovana Hajného jsou nedílnou součástí týmu Irena Troneč-
ková, Zuzana Herodesová a Hana Chládková. Ale nic bychom 
nemohli pořádat bez mnoha dobrovolníků, podpoře a pomoci 
našich kamarádů. Poděkování patří také městu Velké Meziříčí 
a sponzorům, kteří náš projekt pravidelně finančně podporují. 
Moc si toho vážíme a těšíme se, že si i letos užijeme atmosféru 
před pódiem společně,“ dodává Ondřej Duben z pořadatelského 
týmu.
Veškeré aktuální informace o 14. ročníku charitativní-
ho koncertu muzikanti dětem naleznete na facebooko-
vém profilu Muzikanti dětem nebo na webových stránkách  
www.muzikantidetem.mozello.cz.

CHARITATIVNÍ KONCERT MUZIKANTI 
DĚTEM BUDE POMÁHAT I LETOS

V pořadí již do čtrnácté sezony vstupují organizátoři tradičního charitativního koncertu Muzikanti 
dětem. I letos se můžete těšit na program, který osloví jak děti, tak dospělé. Jeho přípravy se blíží 
nyní do cíle. Již za necelé tři měsíce se v sobotu 23. května rozezní velkomeziříčské náměstí pestrou 
hudební produkcí.
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Finanční výtěžek z loňského charitativ-
ního koncertu Muzikanti dětem získal 
denním stacionář Nesa pro osoby s men-
tálním a kombinovaným postižením 
v květnu 2019. Tyto finance jsme využili 
pro rozsáhlou úpravu velké zahrady sta-
cionáře s využitím prvků zahradní tera-
pie. Zahrada se stane nejen centrem pro 
pracovní aktivity uživatelů s lehčím po-
stižením, ale především relaxačním a sti-
mulačním prostředím, které bude zo-
hledňovat potřeby současných uživatelů 

s těžkými formami postižení. Prostor tak 
bude maximálně přístupný všem.
„Pracovníci stacionáře se zúčastni-
li vzdělávání v oblasti zahradní terapie, 
abychom jak při přípravě projektu, ale 
pak především při využívání nové zahra-
dy uplatňovali aktuální trendy v této ob-
lasti. V současné době probíhá příprava 
projektu, jehož realizace je naplánována 
na rok 2020 a 2021,“ uvedla Alena Pou-
lová, vedoucí Nesy.
Loňský koncert nepřinesl dennímu stacionáři 

pouze finance. Skupina Jumping Drums, 
která vystoupila s bubenickou show na 
květnovém koncertu Muzikanti dětem, 
nabídla společné bubnování s uživateli 
Nesy. Muzikoterapeutický workshop pod 
vedením pana Ivo Batouška se uskuteč-
nil letos v lednu a všichni uživatelé si jej 
velice užili. Organizátoři „muzikantů“ tak 
mohou mít radost z tohoto přesahu loň-
ského koncertu.

Marcela Jůdová, sociální pracovnice Nesy

Kdo jsme:
Asociace rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v ČR, z.s. je otevřeným, nepo-
litickým spolkem s právní subjektivitou. 
Asociace má celorepublikovou působnost 
a prostřednictvím svých 50 klubů (za-
psaných spolků) sdružuje všechny, kteří 
chtějí aktivně pomoci zdravotně postiže-
ným dětem, mládeži a jejich rodinám, tak 
jak říká i poměrně dlouhý a možná složitý 
název organizace (ARPZPD). Celorepubli-
ková Asociace byla založena v roce 1991. 
Asociace je neziskovou organizací, tudíž 
finanční prostředky na svoji činnost klu-
by získávají pouze z dotací obcí a měst, 
grantů, od sponzorů, z charitativních akcí 
apod.

Klub Velké Meziříčí byl založen 22. květ-
na 1995 a v letošním roce slaví 25. výročí 
svého založení. V klubu je celkem 33 dětí 
se zdravotním postižením, dále 65 rodičů 
a přátel z regionu Velké Meziříčí a okolí. 
„Základnou“ klubu je dřevěný zahradní 
domek na Kolbišti v Černé, který jsme 
zakoupili z finančního výtěžku charita-
tivního koncertu Muzikanti dětem, po-
řádaném pro naši Asociaci, v roce 2013. 

Tento domeček slouží zejména dětem a 
rodinám, které se zúčastňují hiporehabi-
litace.
Naše moto: 
„Všechno dobré, co učiníš pro druhé, se ti 
mnohonásobně vrátí zpět.“

Náš cíl:
Chceme být stabilním sdružením, které 
napomáhá jak postiženým dětem, tak je-
jich rodinám. Naší velkou snahou je, aby 
si rodiče při našich aktivitách odpočali a 
načerpali nové síly ke zvládnutí náročné 
situace s postiženým dítětem v rodině. 

Naše hlavní aktivity:
- podpora hiporehabilitace, kterou reali-
zuje sdružení Ambra na Kolbišti v Černé,
- psychorehabilitační víkendové pobyty 
pro celé rodiny, 
- tvořivé dílny pro děti a maminky (např. 
vánoční tvoření...),
- společné setkání na srubu,
- výlety do ZOO, do termálních lázní, na 
muzikály…,
- pořádání tradičního a snad již i známé-
ho a velice úspěšného „Plesu Dobré vůle“ 
v Uhřínově, na kterém se účastníci velice 

dobře baví a my při té příležitosti získá-
váme část finančních prostředků na výše 
uvedené akce.

Muzikanti dětem 2020:
Jednou z dalších aktivit v letošním roce 
bude spolupráce s organizátory při akci  
„Muzikanti dětem“, která proběhne v so-
botu 23. května 2020 a finanční výtěžek 
pořadatelé věnují našemu klubu. Za zís-
kané prostředky chceme pořídit sociální 
zázemí – bezbariérovou toaletu (kadi-
budku) k našemu domečku u Kolbiště 
v Černé, čímž chceme nahradit stářím a 
počasím zničenou současnou kadibudku.

Zbylou část výtěžku použijeme ke spo-
lufinancování vícedenního společného 
psychorehabilitačního pobytu rodin Aso-
ciace. Tyto pobyty jsou oblíbenou každo-
roční akcí, protože jsou organizovány pro 
celé rodiny a účastníci mají příležitost si 
odpočinout, relaxovat a načerpat síly, ale 
zejména si popovídat, sdílet svoje sta-
rosti a radosti při náročné a obdivuhodné 
péči o svoje děti.

Za Asociaci - Zdeněk Jůda, předseda klubu

KDE POMÁHÁ VÝTĚŽEK MINULÉHO ROČNÍKU MUZIKANTI DĚTEM?

KOMU PENÍZE POMOHOU LETOS?
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Svižná francouzská komedie Smím prosit? otevřela jarní diva-
delní sezonu v Jupiter clubu v úterý 11. února. Pražské Studio 
Bouře producenta a herce Alexeje Pyška uvedlo hru v hlavní roli 

s vášnivým sukničkářem Janem Révaiem, který se pod vidinou 
pohádkového dědictví rozhodl dokonce oženit.

Hra autorů Gérarda Bittona a Michela Munze vypráví o šar-
mantním donchuanovi jménem Henri de Sacy, který může po 
své staré tetě zdědit velkorysý obnos peněz. A to však pod pod-
mínkou, že se záletný synovec do roka ožení. Jak splnit tetiččin 
požadavek, oženit se a zároveň neztratit svobodu? S tím po-
mohl Henrimu vychytralý přítel a právník Norbert, který přišel 
na nápad, jak skloubit obojí. Kromě Jana Révaie diváci viděli na 
pódiu Jarmila Škvrnu v roli právníka Norberta, Martina Polácha 
jako tatínka Edmonda, Doda neboli Petra Pěknice a Kateřinu Ja-
nečkovou v roli Elsy.
Hra postavená na vtipných dialozích, chytré zápletce a nečeka-
ném rozuzlení nejednou rozesmála zcela zaplněný sál Jupiter 
clubu.

První březnový den v Jupiter clubu patřil rychlé jízdě, adrena-
linu a obrovským dunám, protože se o své zážitky přišli po-
dělit závodníci Rallye Dakar. Odpolednem ve znamení Rychle 
a zběsile III. provázel pilot „Bestie“, jak s oblibou svůj Ford 
Ranger označuje, Tomáš Ouředníček a jeho navigátor David 
Křípal. Většina fanoušků se však sešla o nějaký čas dříve, 
aby se mohla zvěčnit se závodními vozy, které tým vystavil  
na náměstí.
Divákům se chvílemi tajil dech při záběrech, které se bě-
hem přednášky promítaly na plátně. Jednou z nejnapína-

vějších a nejdiskutovanějších událostí letošní dakarské ra-
llye byla nehoda, kterou jezdci zažili na vlastní kůži. Srážka  
s kamionem sice měla nepříznivý vliv a posádku z týmu Ul-
timate Dakar Racing posunula na celkové 36. místo, ale vys-
něné projetí dakarským cílem závodníkům nezhatila.
Cesta za protnutím cílové pásky byla trnitá, ale tým se odradit 
nedal. Po komplikacích, které je provázely na letišti, nehodu 
i docházející palivo těsně před cílem jedné etapy a všemožné 
další obtíže, to dokázali. Přes všechny nesnáze zvládli celou 
trať projet bez jediného defektu, ba dokonce stihli pomáhat 
holandskému týmu zpět na kola.
Mimořádně napínavá atmosféra, která kombinovala vzruše-
ní i zábavu díky autentickým zážitkům, vyústila v závěrečnou 
autogramiádu. Návštěvníci během programu měli možnost 
ochutnat nápoj, který závodníci běžně pili, nebo si zakoupit 
různé reklamní předměty.

DAKARŠTÍ ZÁVODNÍCI SE PODĚLILI O ZÁŽITKY
Z NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ RALLYE SVĚTA

JAN RÉVAI V ROLI SUKNIČKÁŘE POBAVIL PUBLIKUM

Máte doma budoucího školáka? Všechny místní základní školy 
nabízí budoucím prvňáčkům možnost seznámit se se školním 
prostředím a užít si zábavné odpoledne. Škola na zkoušku před-
staví dětem mimo jiné i budoucí třídní paní učitelky.
Miniškoličky začínají vždy v 15 hodin.

ZŠ Sokolovská 18. 3. 
 paní učitelky Pavlína Ondráčková a Iva Janoušková

ZŠ Školní 24. 3. – sportovní školička, 7. 4. – tvořivá školička   
 paní učitelky Renata Fikrová a Jana Kubátová

ZŠ Oslavická 25. 3. a 1. 4. 
 paní učitelky Dagmar Klinerová a Helena Obršlíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE TĚŠÍ NA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
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V Medřičských  listech dne 5. února ovšem 
vyšel článek pod názvem „Je vypsáno výbě-
rové řízení na jednatele Jupiter clubu. Skončí 
Dufkova éra?“. Byl jsem překvapen, kolik lidí 
mne oslovilo slovy: „To si necháte líbit?“. Po 
poradě s právním zástupcem jsem se pro-
to rozhodl reagovat na mnohá tato tvrzení 
a  obvinění  nejprve  písemně,  následně  pak 
i podáním trestního oznámení.
V demokratické společnosti média přispí-
vají  k  diskusi  nad  společenskými  otázka-
mi,  měla  by  být  nestranná  a  nepodléhat 
politickým  tlakům,  či  tlakům  různých  zá-
jmových  skupin. Plní  tuto  roli  i Medřičské 
listy? Ve výše uvedeném článku zcela jistě 
ne. Způsob, jakým Aleš Horký tuto událost, 
tedy vyhlášení výběrového řízení okomen-
toval,  nebyl  informující,  ale  poškozující. 
Veškerou svou pozornost zacílil na osobu 
jednatele,  tedy  Milana  Dufka.  Šlo  auto-
rovi  či  vydavatelce  především  o  zvýšení 
prodejnosti,  nebo  chtěli  účelově  pošpinit 
konkurenta ve výběrovém řízení? Ano, po-
vedlo se. V očích veřejnosti pošpinili osobu 
Milana Dufka, Jupiter club i vedení našeho 
města.  Rád  bych  tedy  uvedl  celou  řadu 
zkreslených informací na pravou míru.

Vznik Medřičských listů
Posledního  března  roku  2015  byl  zrušen 
týdeník  Velkomeziříčsko.  Současně  Ivana 
Horká  ukončila  dohodou  pracovní  poměr 
v JC. Následující den, tedy již 1. dubna, vy-
šlo první číslo Medřičských  listů. Horká  je 
jejich  redaktorkou  a  vydavatelem  pak  její 
syn Aleš.
Zdá se vám to rychlé? Nebylo to rychlé, spíše 
dlouhodobě připravované. Navíc i podvodné. 
Paní Horká totiž svou žádostí oklamala úřad 
Evidence periodického tisku MK ČR. Jako vy-
davatelka (nikdy sama přitom Velkomeziříč-
sko nevydávala), informovala ve své žádosti 
o  zrušení  týdeníku  Velkomeziříčsko  k  datu 
31. 3. 2015 (vydavatelem byl JC zastoupený 
M. Dufkem) a jako jeho pokračovatele uvedla 
Medřičské listy. Za vydavatele uvedla Aleše 
Horkého. JC v této době podal žádost k téže 
instituci na změnu periodicity Velkomeziříč-
ska z týdeníku na měsíčník. Nyní k vlastnímu 
článku a jednotlivým otázkám.

necidoVy Výhrady
Medřičské listy citováním bývalého staros-
ty Necida kritizují Dufka za řízení v obecně 
prospěšné  společnosti MAS MOST  Vyso-
čina. Ano, Dufek zakládal  tuto společnost 
v roce 2006 a působil zde nejprve ve funkci 
předsedy správní rady a posledních několik 
let v roli ředitele této neziskovky. Pod jeho 
vedením se pracovnímu týmu (manažerka 

Mgr.  Jašová)  ve  spolupráci  s  mikroregio-
nem (manažerka JUDr. Kutnerová) podařilo 
získat v plánovacím období 2014-2020 do 
regionu  Velkomeziříčsko -Bítešsko  skoro 
devadesát milionů Kč. V rámci operačního 
programu  IROP  získalo  například  město 
Velké Meziříčí 3,5 milionu Kč na koupi ha-
sičské cisterny. Zkrátka nezůstala ani paní 
Horká,  protože  si  podala  žádost  v  rám-
ci  operačního  programu  OPZ.  Výběrová 
komise  jí  přidělila  částku  693.000 Kč  na 
podporu  zaměstnanosti,  v  tomto  případě 
administrativního  pracovníka  do  redakce. 
Co z toho má Dufek? Kritiku a odpovědnost 
za čerpání nemalých veřejných prostředků 
a měsíční odměnu ve výši 2000 Kč.

dufkoVy probléMy s proVozeM
Medřičské  listy  oživují  spor  JC  versus 
WEINESS -POOL, který dlužil JC milion ko-
run  za nájemné a  služby.  Lživé argumen-
tace  o  nepředkládání  vyúčtování  energií, 
či o tom, jak Dufek zakázal ekonomce paní 
Pospíšilové  předložit  nájemci  vyúčtování, 
to  jsou  jen  jedny z mnoha  lží,  které Med-
řičské listy občanům servírují. Vše zaštiťují 
letitými  citacemi  Dušana  Tomšíka,  který 
se v tomto sporu brání tzv. po svém. Cílem 
není objektivně popsat celý spor, ale pře-
devším  pošpinit  Dufka  i  JC.  Spor  je  řešen 
dlouhodobě právní cestou, dvakrát ve pro-
spěch JC rozhodl rozhodčí soud. Následně 
byla  nařízena  exekuce  na majetek  tohoto 
dlužníka.  Podáním  insolvence  Tomšíkem 
na WEINESS -POOL byly však všechny tyto 
kroky  ukončeny,  exekuce  byla  přerušena 
a  byli  jsme  odkázání  na  podání  přihlášky 
této pohledávky do insolvenčního řízení. Je 
však nutné zdůraznit, že sám Tomšík v žá-
dosti podané insolvenčnímu soudu všech-
ny závazky předložené ze strany  JC uznal 
a již je ani nijak dál nezpochybňoval. Toto již 
paní Horká zřejmě opomněla uvést, neboť 
se jí to ani nehodilo.

dufek si dělá V Jc co chce
Nedělá, Dufek  se  pravidelně  každých  čtr-
náct  dní  účastní  jednání  rady města. Od-
povídá  na  dotazy,  předkládá  materiály, 
zdůvodňuje  svou  činnost.  Dlouhodobě 
odpovídá  na  dotazy  v  rámci  zákona  číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím,  převážně  od  výše  uvedených 
„nezávislých médií“.

potíže se zákony
Dufek  po  dobu  svého  dvacetiletého  pů-
sobení žádné potíže se zákony neměl.  Je-
dinou  výjimkou  byla  kauza  s  paní Horkou 
a  její  údajnou  diskriminací  z  politických 

důvodů.  Vyměřenou  pokutu  patnáct  tisíc 
korun, uloženou Jupiter clubu za administ-
rativní chybu, uhradil ze svého Dufek. Paní 
Horká za dobu svého působení v  JC nikdy 
a  nijak  diskriminována  nebyla.  V  obsaho-
vé stránce novin měla volnou ruku, za což 
jsem  byl  mnohdy  jako  jednatel  ze  strany 
vedení města kritizován.

Výtky kontrolního Výboru
V Jupiter clubu probíhaly pravidelně kont-
roly finančního výboru a kontrolního výbo-
ru zastupitelstva města i jiných kontrolních 
orgánů. Kontroly nikdy neshledaly závažná 
pochybení.  Pokud by  jednatel  společnosti 
vážně  pochybil,  rada  města  mohla  v  pů-
sobnosti valné hromady  (VH)  JC  jednatele 
okamžitě  odvolat.  Jednatel  společnosti  je 
VH odvolatelný okamžitě, bez udání důvo-
du. Nestalo se.

dufkoVa éra končí
Ano, ve funkci  jednatele a manažera spo-
lečnosti  působím  dvacet  let.  Má  dlouho-
dobá práce pro  JC  i město byla  „oceněna“ 
článkem,  který  pošpinil  nejen  mé  jméno, 
ale i Jupiter club. Zaregistrovaly Medřičské 
listy,  že  jsem během svého dvacetiletého 
působení  vytvořil  z  Jupiter  clubu moderní 
kulturně -společenskou organizaci? Zákla-
dem byla dlouhodobá systematická práce 
postavená na spolupráci s městem, míst-
ními firmami, příspěvkovými organizacemi 
i zájmovými útvary. Vše samozřejmě pod-
pořené  prací  a  nadšením  týmu  profesně 
odborných spolupracovníků. Pod mým ve-
dením se nám podařilo vybudovat pro naše 
návštěvníky moderní, komfortní, variabilní 
a  technicky  velmi  dobře  vybavený  sál. 
Tento sál a jeho zázemí jsme velmi účelně 
provázali s výstavním a koncertním sálem 
včetně  loutkové  scény,  které  také  prošly 
částečnou modernizací. Rekonstrukcí pro-
šla restaurace, kuchyně a další cateringové 
zázemí. Digitalizovali  jsme kino, moderni-
zovali  interiér  kinosálu  a  zabudovali  no-
vou  vzduchotechniku  včetně  klimatizace. 
Kulturní pořady a činnost nám závidí řada 
měst z kraje i okolí. Svoje publikum si našlo 
Velkomeziříčské  kulturní  léto,  či  Evropský 
festival  filozofie.  Toto  vše  velmi  výrazně 
zviditelnilo  naše  město.  Pokud  by  tedy 
Medřičské listy chtěly psát objektivně, ne-
mohly toto vše nechat bez povšimnutí.
Do vypsaného výběrovém řízení na ředite-
le JC se paní Horká nebo její syn jistě přihlá-
sili, aby ukázali, jak se to má správně dělat 
a jak je „jednoduché“ v našem městě dělat 
kulturu.
„Nikomu nepřeji nic špatného, ale některým 
lidem bych přál, aby občas potkali sebe sa-
motné.“

dlouhá léta jsem nechal bez odezvy dehonestační články z dílny tzv. „nezávislých 
médií“ ve Velkém Meziříčí, zastoupených Medřičskými listy či blogem noviny VM.

Milan dufek

Reakce na článek „VýběRoVé řízení na jednatele 
jupiteR clubu. konec dufkoVy éRy?“
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ZMĚŘÍME VÁM DIOPTRIE NA BRÝLE – DO DÁLKY, 
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MĚŘENÍ    
ZRAKU 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Náměstí 81/5  tel. 566 522 293 

   

Základní škola a Střední škola 
Březejc, Sviny 13

Zápis dětí do 1. třídy Základní 
školy a Střední školy Březejc pro 
školní rok 2020/2021 proběhne 

ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 12 do 
15.30 hodin v prostorách školy.

V případě, že se nemůžete v určený 
den dostavit, kontaktujte ředitelství 
školy pro stanovení náhradního ter-
mínu (mob.: 773 378 610).
V oboru vzdělání základní škola 
speciální nabízíme školní vzděláva-
cí program pro vzdělávání žáků se 
středně těžkým mentálním postiže-
ním a školní vzdělávací program pro 
vzdělávání žáků s těžkým mentálním 
postižením a souběžným postižením 
více vadami.
K zápisu si připravte občanský průkaz 
zákonného zástupce, rodný list dítěte, 
doporučení školského poradenského 
zařízení (speciálně pedagogické cent-
rum – dále SPC). Pro povolení odkla-
du školní docházky je nutné doložit 
doporučení školského poradenského 
zařízení a doporučení odborného lé-
kaře nebo klinického psychologa.

Ve školním roce 2020/2021 dále na-
bízíme střední vzdělávání v těchto 
oborech vzdělání:
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Učební obor Textilní a oděvní výroba

Kontakty škola: tel.: 566 521 516,   
mob.: 773 378 610, 
e -mail: skola.brezejc@seznam.cz
Kontakty SPC: U Tržiště 2191/3, 
594 01 Velké Meziříčí, mob.: 
773 145 732 (speciální pedagog), 
778 761 650 (psycholog), e -mail: 
spcvm@seznam.cz
www.skoly -brezejc.cz   
  Ředitelství školy

Základní škola a Střední škola
Březejc, Sviny 13

si vás dovoluje pozvat na
JARNÍ VÝSTAVU PRACÍ ŽÁKŮ ŠKOLY

16. – 24. dubna 2020 (ve všední 
dny od 8 do 16 hodin)

v prostorách Centra Kociánka,  
pracoviště Březejc

Hledám potomky sester Braunových:
Elfridy narozené 3. 9. 1928
Heleny narozené 20. 11. 1930
Olgy narozené 1. 12. 1932

Prosím ozvěte se mi 
na tel.: 776 204 533

K -centrum Noe je regionální víceúčelo-
vé zařízení, spadající pod Oblastní cha-
ritu Třebíč.
Pracujeme s uživateli návykových 
omamných a psychotropních látek. 
Naší činností se snažíme eliminovat 
výskyt a přenos infekčních onemocně-
ní mezi uživateli drog, a tím zamezovat 
případnému šíření těchto nemocí ve 
společnosti.
Klientům, kteří drogy nitrožilně užíva-
jí, poskytujeme poradenství, zdravotní 
informace, možnost výměny použitého 
injekčního materiálu za čistý. Špinavé 
jehly a stříkačky pak bezpečně likvi-
dujeme (ročně se počet vyměněných 
jehel v oblasti Třebíč a okolí pohybuje 
okolo 40 000 kusů). Provádíme zdarma 
testování na infekční nemoci (žlouten-
ky, HIV, syfilis). Poskytujeme klientům 
informace z oblasti zdravotní i sociální, 
snažíme se s nimi řešit negativní do-
pady užívání drog (fyzická onemocně-
ní, narušené vztahy s rodinou, násilí, 
trestná činnost, špatné pracovní návy-

ky, nedokončené vzdělání…). Pokud se 
uživatel rozhodne ke změně, informu-
jeme jej o možnostech léčby závislosti 
(detox, léčba v terapeutické komunitě), 
podporujeme a doprovázíme jej na cestě 
k abstinenci.
Dále poskytujeme také poradenství 
osobám blízkým uživatelů drog (rodiče, 
partneři). Služby K -centra Noe jsou po-
skytovány anonymně a bezplatně.
Terénní pracovník se s klientem sejde na 
předem domluveném místě.
Telefon na terénního pracovníka je: 
733 741 188 (do města Velké Meziří-
čí jezdí pracovník pravidelně v pondělí 
odpoledne, případně se dá individuálně 
domluvit jiný den).
Naše zařízení najdete na adrese Hybe-
šova 10, Třebíč a na telefonu 568 840 688.
Kontaktovat nás můžete také na e  mai-
lové adrese: noe@trebic.charita.cz nebo 
prostřednictvím Facebooku.

Simona Zezulová, terénní pracovník 
K -centra Noe

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ČINNOST 
POSKYTOVANÁ UŽIVATELŮM 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK FUNGUJE I VE 
VELKÉM MEZIŘÍČÍ
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MĚŘENÍ    
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VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Náměstí 81/5  tel. 566 522 293 

Přijmeme pokladní – brigádně (občasná výpomoc za dovolenou, 
nemoc). Tel.: 723 792 109 (volat po 19. hod.)

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záruka 5 let. 
Tel.: 608 700 515, www.renovacevany.eu

Koupím motocykl Jawa, ČZ popř. Manet v jakémkoliv stavu, 
možno i zdánlivě nekompletní, neopravitelný, nepojízdný i bez 
TP. V případě, že motocykl bude mít platný TP, vyřízení přepisu 
samozřejmostí. Dále koupím náhradní díly z těchto motocyklů. 
Za nabídky děkuji. Tel.: 737 139 475

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní.  
Tel.: 608 773 933.

Koupím hoblovku s protahem KDR nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320 

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

Vojenskou výstroj např: vysouvací nože, tropické klobouky, oblečení 
pískové zelené, modré barvy, kanady boty okované-plátěné, mas-
káče, muniční bedny, bundy s kožichem, ruksaky nabídněte cokoliv i 
poškozené! Volejte či prozvoňte na tel.: 732 400 672. Děkuji

Objednáváme kuřice stáří 20 týdnů, začínají nést, prodej od 
4. 4. a dále nabízíme celoroční prodej levné nosnicové směsi,  
Hrbov 42. Tel.: 737 477 773

Prodám pšenici 380 Kč/m3. Tel.:737 477 773

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 
LAKOMA 

• práškové lakování – komaxit 
• mokré lakování 

• tryskání/pískování a metalizace 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 
www.lakoma.cz 

Bližší informace podá 
Tomáš Neruda

tel.: 603 819 576

Firma ATN Bau s.r.o. Jihlava,
přijme do pracovního poměru řidiče na sklápěčku.
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny C + profesní způsobilost

Místo výkonu práce: 
rekonstrukce dálničního 

úseku Měřín

Nástup možný ihned
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ZMĚNY
ORDINAČNÍCH HODIN
Dne 5. 3.  MUDr. Lisý (ortopedie) - ŠKOLENÍ
Dne 9. 3.  MUDr. Mráz (ORL) – DOVOLENÁ
Dne 9. 3.  MUDr. Novotný (ortopedie) – DOVOLENÁ
Dne 10. 3.  MUDr. Konečný (ortopedie) – DOVOLENÁ
Dne 11. 3.  MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ
Dne 12. a 13. 3.  MUDr. Blaha – DOVOLENÁ
Dne 27. a 30. 3.  MUDr. Fikrová (endokrinologie+interna) 
  – DOVOLENÁ
Dne 18. a 25. 3.  MUDr. Urbánková (ORL) – DOVOLENÁ
Dne 2. 3.  MUDr. Nohelová (psychiatrie) 
  – ordinace do 12.30hod.
Dne 10. 3.  MUDr. Nohelová (psychiatrie) 
  – DOVOLENÁ
Dne 23. 3.  MUDr. Nohelová (psychiatrie) 
  – ordinace do 12.30hod.
Dne 20. 3.  MUDr. Peňáz (urologie) – neordinuje
Dne 23. 3.  MUDr. Peňáz (urologie) – neordinuje
Dne 24. 3.  MUDr. Jašová (urologie) - neordinuje

ZUBNÍ POHOTOVOST

7. 3.
2020

MUDr. Tomáš Kreisler,
Bezručova 23, Žďár nad Sázavou

724 388 249

8. 3. 
2020

MUDr. Kreislerová Zdeňka,
Bezručova 23, Žďár nad Sázavou

724 388 289

14. 3. 
2020

MDDr. Simon Jiří,
Studentská 1694/7, Žďár n. S.

603 298 447

15. 3. 
2020

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

566 616 904

21. 3. 
2020

Zubní péče MUDr. Konečný,
Žďárská 73, Nové Město n. M.

566 618 060

22. 3. 
2020

Zubní péče MUDr. Konečný,
Žďárská 73, Nové Město n. M.

566 618 060

28. 3. 
2020

Zubní péče MUDr. Konečný,
Žďárská 73, Nové Město n. M.

566 618 060

29. 3.
2020

Zubní péče MUDr. Konečný,
Žďárská 73, Nové Město n. M.

566 618 060

Blahopřání
Dne 18. března 2020 
oslaví krásné 
75. narozeniny paní 
Marie Havelková 
z Hrbova.

Hodně zdraví, štěstí, 
lásky a Božího požehnání 
z celého srdce přejí 
manžel, synové 
s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.



 

VZPOMÍNÁME

Vaše rodinná a společenská oznámení objednávejte na 566 781 034 (038), e-mailem velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
nebo osobně v redakci Velkomeziříčska.
Najdete nás na nové adrese v budově radnice, přízemí, dveře č. 104 (bývalá služebna městské policie). 

„Víme, že v nebi žiješ dál, ale i tak nám tady na 
zemi příšerně chybíš.“

Dne 12. března 2020 uplynou dva roky, kdy 
od nás odešel náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan František 
Pokorný. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 5. února  jsme si připomněli 1. výročí, 
co nás navždy opustil manžel, tatínek, 
strýc, švagr a dědeček Karel Janíček -  
letitý úředník a rodák z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.

Rodina Janíčkova – Bezděkov 58/1340, 
Velké Meziříčí

Dne 18. února uplynul 1 rok, kdy nás navěky 
opustil náš milovaný tatínek a dědeček,  
pan Bohuslav Ján z Dolních Heřmanic, 
a dne 7. března to budou již 4 roky, kdy 
navždy odešla naše drahá maminka  
a babička, paní Helena Jánová z Dolních 
Heřmanic, rodačka z Tasova.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají synové Petr a Bohuslav 
s rodinou.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají.“
Naše milovaná maminka, babička a prababička 
Františka Švihálková z Velkého Meziříčí by 
5. března oslavila sté narozeniny.

S lásku vzpomínají dcery, syn a vnoučata i 
pravnoučata s rodinami. 

Dne 13. března jsme si připomněli 43. výročí 
úmrtí paní Zuzany Beranové z Velkého 
Meziříčí.

Dne 1. května jsme si připomněli 40. výročí 
úmrtí pana Ladislava Berana z Velkého 
Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Květa 
s rodinou.

„Odešel jsi dřív,
než jsi chtěl,
osud života Tě předešel.
Tisíce slov chtěli jsme Ti říct,
tisíce vět z Tvých úst
mělo znít.“

Dne 5. března 2017 ve věku nedožitých 38 
let zemřel náš milovaný syn, bratr, strýc, 
bratranec Luboš Pospíchal z Velkého 
Meziříčí.

S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci.

„Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce 
krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám 
nedovolí.“

Dne 4. března 2020 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, 
pana Ladislava Vafka. S láskou, vděčností 
a úctou v srdci vzpomínáme.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina Vafkova.

Alois Mahel, Hodov, 81 let, 7. 2. 2020

Milan Nemeškal, Velké Meziříčí, 83 let, 8. 2. 2020

Miroslav Milota, Velké Meziříčí, 61 let, 21. 2. 2020

Jaroslav Vidlák, Mostiště, nedožitých 85 let, 25. 2. 2020

Eduard Červený, Velké Meziříčí, 89 let, 28. 2. 2020

„Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo  
z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. 
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává 
v nás.“

Dne 4. března uplynou tři roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, strýc, pan František Rosa 
z Martinic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Knihu 100 let periodika Velkomeziříčsko 
vydala Ivana Horká, za podpory města 
Velké Meziříčí a Velké Bíteše, na sklonku 
minulého roku. Autorčina knižní prvotina 
měla původně spatřit světlo světa již před 
pěti lety, kdy v té době ještě týdeník slavil 
95. výročí svého vzniku. Krátce na to však 

šéfredaktorka opustila vlivem politických 
změn svoji pozici a vydání publikace odlo-
žila. Svůj nápad nakonec zrealizovala kon-
cem loňského roku.
„Nekladla jsem si žádné přehnané cíle ani 
ambice, chtěla jsem jenom zkrátka struč-
ně zmapovat historii a současnost uvede-

ných novin. Pocítila jsem jakousi povin-
nost to udělat, nejen proto, že jsem knihu 
měla již rozpracovanou,“ říká bývalá dlou-
holetá šéfredaktorka někdejšího týdeníku 
Velkomeziříčsko Ivana Horká.
Publikace na 143 stranách shrnuje vývoj 
a proměny ve vydávání Velkomeziříč-
ska od jeho počátků v roce 1919, včetně 
přehledu všech vydavatelů a pracovníků 
redakce, až po současnost. Nabízí tak čte-
nářům ucelený přehled historie vydávání 
periodika Velkomeziříčsko v našem městě.
„Osobně mám radost z kapitoly věnované 
JUDr. Karlu Rosendorfovi, který byl mimo 
jiné i vydavatelem týdeníku, na jehož tvor-
bě se podílel i jeho bratr Vilém a později 
syn Karel. Podařilo se mi s pomocí potom-
ka najít fotografie ze soukromého archivu 
rodiny, které nebyly dosud nikde publiko-
vány,“ dodává autorka.
Kniha vyšla v nákladu 100 kusů a je nepro-
dejná. Získat ji však můžete přímo od její 
autorky, kterou je možné kontaktovat pro-
střednictvím e -mailu ivahorka@seznam.cz 
nebo na telefonu 732 203 787.

HISTORII PERIODIKA VELKOMEZIŘÍČSKO MAPUJE NOVÁ KNIHA

Hlavní priority, na které 
se chci zaměřit, jsem 
shrnul do následují-
cích čtyř bodů. 

1. Architektonická 
studie území za Svitem.

2. Návrat zatáčky zvané „esíčko“ do 
původního stavu.

3. Převedení synagogy do majetku měs-
ta a shánění dotací na opravu.

4. Oprava a rozvoj Areálu zdraví.

Také bych se chtěl věnovat z pozice rad-
ního města tomu, abychom začali dohá-
nět města jako Nové Město na Moravě či 
Bystřice nad Pernštejnem, která se nám 
svou vybaveností vzdalují.

Tomáš Rapušák

JAKÉ MÁME PRIORITY V ROCE 2020?
Priority jsou v podstatě 

jasně dané vývojem 
událostí: V současné 
době „intenzivně kle-
pe na dveře“ otázka 

vyřešení prostoru za 
Svitem a s tím souvisejí-

cího parkování a možného vyřešení uží-
vání těchto prostor. Chci věřit, že v době 
vydání tohoto čísla bude již problematika 
zmíněného prostoru  vyřešena v klidu 
a bez emocí. Další „žhavé téma“ bude 
bezesporu  schválení důležitého doku-
mentu – územního plánu, který může 
posunout rozvoj města zcela zásadním 
směrem.

Jistě se budeme zabývat i otázkou židov-
ské synagogy – zde mě především zají-
má, co nám napoví posouzení technické-
ho stavu budovy a jsou-li vypsány nějaké 
evropské dotace, případně budou-li jiné 
formy finanční spolupráce na opravu pa-
mátky tohoto typu. V neposlední řadě 
je také nejvyšší čas přistoupit k  opravě 
zimního stadionu. Podaří-li se tyto zá-
ležitosti opravdu posunout vpřed, bude 
rok 2020 nabitý významnými událostmi.

Za KDU a nezávislé odpovídá Pavla  
Kamanová. Odpovědi dalších  kandidátů 
můžete najít v lednovém čísle, kde odpo-
vídali coby členové bývalé městské rady.

Zastupitelé, zvolení za To 
pravé Meziříčí, považují 
za své priority pro rok 
2020 následující akce.

1. Vyřešení vlastnictví 
pozemků v areálu býva-

lého Svitu dle závěrů pracovní skupiny. 
Vypsat některou z forem řádné architek-
tonicko-urbanistické soutěže na řešení 
lokality Svitu a Čechových sadů. 

2. Prověření smysluplnosti a realizo-
vatelnosti záměru stavby městského 
bazénu v případě, že ze studie vyply-
ne vyšší částka investic než prokla-
movaných 150 milionů korun. 

3. Řešení dalšího rozvoje města kon-
cepčně, nikoliv na základě nahodilé 
momentální úvahy dle přání některého  
z úředníků či investorů.  

4. Zahájení projektové přípravy rekon-
strukce Náměstí dle výsledků architek-
tonicko-urbanistické soutěže. 

5. Získaní budovy Synagogy do vlastnic-
tví. Zahájení projektové přípravy a její re-
konstrukce. 

6. Získaní budovy tzv. Luteránského 
gymnázia do vlastnictví města. 

Nikoliv prioritou, ale samozřejmostí je 
řádný chod města ve všech oblastech 
činnosti samosprávy i státní správy. Ko-
rektní jednání úředníků vůči obyvatelům 
města a v neposlední řadě slušné chová-
ní a reprezentace města prostřednictvím  
starosty, místostarosty a zastupitelů 
města Velké Meziříčí.   
 
Zastupitelé zvolení za To pravé Meziříčí
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4. února přiblížil svoje dojmy z návště-
vy New Yorku Josef Švec. Z mrakodrapu 
postaveném na místě Dvojčat se roz-
hlédl po pulsující metropoli. Dojem byl 
impozantní. Navštívil pietní místo zvané 
Ground Zero a blízkou katedrálu, která 
bezprostředně po událostech 11. září 2001 
sloužila jako prostor pro první pomoc, od-
počinek a útěchu.
Brooklynský most spojuje čtvrti Man-
hattan a Brooklyn. Jde o jeden z nejstar-
ších visutých mostů ve Spojených stá-
tech amerických. Má rozpětí mezi pilíři 
486,3 metrů a vede přes řeku East Ri-
ver. Chodníkem pro pěší ho lze celý přejít.
Většina nejoblíbenějších památek a atrakcí 
v New Yorku je situována na Manhattanu. 
Mezi nejvýznamnější místa ostrova patří 
zmíněné One World Trade Center, památ-
ník Ground Zero, mrakodrap Empire State 
Building, Rockefeller Center, Broadway, 

Central Park, známá obchodní ulice Wall 
Street, nákupní ulice 5th Avenue. Nejna-
vštěvovanější památkou je socha Svobody.
Josef Švec vyhledal i dům, kde došlo 
v prosinci roku 1980 k vraždě britského 
zpěváka a člena legendární skupiny The 
Beatles Johna Lennona. Postřelil ho du-
ševně nemocný Mark David Chapman 
(64), který si několik hodin před činem 
nechal od zpěváka podepsat nové album 
Double Fantasy. Stalo se to před domem 
u Central Parku, kde Lennon žil s manžel-
kou Yoko Ono (86). Vrah zůstal po svém 
činu na místě a četl si knihu. Doživotní 
trest si odpykává v americké věznici, od-
kud pravidelně posílá žádosti o propuště-
ní. Zpěvák byl podle vyjádření lékaře mrtvý 
už při převozu do nemocnice. Dodnes se 
v okolí domu scházejí skupinky lidí, které 
v tichosti anebo naopak s kytarou a pís-
ní vzpomenou na tuto hudební legendu.  

Ve stejném domě zemřel o deset let poz-
ději slavný hudební skladatel a dirigent 
Leonard Bernstein, který se proslavil např. 
muzikálem West Side Story.
Josef Švec navštívil i další místa v USA, 
datum jeho příštího vyprávění doprová-
zeného fotografiemi včas oznámíme.

ZÁŽITKY Z MĚSTA, KTERÉ NIKDY NESPÍ

Pohled na Central Park, který se rozkládá 
na ostrově Manhattan,
foto: archiv Josefa Švece

Člen VGS a cestovatel Josef Sedlák za-
vítal v listopadu 2019 do pěti států jižní 
Afriky. Svoji cestu zahájil v Jihoafrické re-
publice, kterou obývá 57 milionů obyva-
tel. Dvě třetiny území jsou zasažené su-
chem. Země je velmi bohatá na nerostné 
suroviny, ale nemá žádné naleziště ropy. 
V produkci potravin není soběstačná. 
Kapské Město bylo původně holandskou 
zásobovací stanicí, dnes má 4 miliony 
obyvatel. Území poprvé obeplul Bartolo-
meo Diaz v roce 1488. Šedesát kilometrů 
dlouhý výběžek pevniny se označuje jako 
Mys Dobré naděje. 
Další stát, který výprava navštívila, byl 
Zimbabwe, do roku 1979 nazývaný jako 
Jižní Rhodesie. Jedná se o velmi chudý 
stát. Inflace v roce 2008 dospěla ke kur-

zu 45 milionů zimbabwských dolarů ku 
1 USD. Proto byl v roce 2009 zaveden 
americký dolar jako měna. 
Mezi Zimbabwe a Zambií se rozkládají 
Viktoriiny vodopády, které v roce 1855 
objevil anglický misionář a cestovatel 
David Livingstone. Šířka vodopádů činí 
1800 m, výška 120 m. Průtok silně ko-
lísá. Nejmenší je v březnu, kdy činí pouhá 
3 procenta. První mapu tohoto území vy-
tvořil český cestovatel Emil Holub v roce 
1875.
Přírodní rezervace Chobe se nachází na 
území Botswany. Vznikla v roce 1967. 
Zaujímá plochu 12 000 km2, nachází se 
zde nepřeberné množství zvířat. Popula-
ce slonů čítá 50 000 jedinců. 
Druhou část povídání o výpravě do jižní 

Afriky si můžete přijít poslechnout v úte-
rý 17. března v 16 hodin do Jupiter clubu.

JOSEF SEDLÁK SE PODĚLIL O DOJMY Z NÁVŠTĚVY JIŽNÍ AFRIKY

Slon v přírodní rezervaci Chobe, 
foto: archiv Josefa Sedláka

Poslední lednový týden věnoval pro-
gram VGS našemu nářečí, které, jak 
uvádí Augustin Kratochvíl, náleží k ná-
řečí hanáckému. Hranice mezi ná-
řečím českým a hanáckým v býva-
lém okrese velkomeziříčském tvoří 
Radostín nad Oslavou, Blízkov, Kochánov 
a Chlumek. Program zahájil vlastivědný 
badatel a genealog Ing. Karel Hromek 
z Křižanova, který napsal jednoaktovku 
v nářečí s názvem Konec roboty v Jívoví. 
Příjmení sedláků odpovídají skutečným 
historickým postavám. Jejich svérázných 
rolí se zhostili členové VGS. V dalším pro-

gramu vystoupila Lidmila Anna Dohnalo-
vá. Interpretovala vtipnou povídku v ná-
řečí, která se našla v pozůstalosti jejího 
tatínka, spisovatele a knihaře Stanislava 
Vodičky. Ten v 50. letech 20. století půso-
bil i jako lidový vypravěč v národopisném 
souboru při n. p. Kablo Velké Meziříčí. Na 
závěr paní Dohnalová zazpívala v náře-
čí písničku Já mám děvče vod Náměšče. 
V diskusi zazněla i vzpomínka na tra-
diční téměř zapomenuté místní pokrmy, 
tak jak je připomněla Lidmila Dohnalová 
v anonymní povídce z Tasova. K tématu 
nářečí se znovu vrátíme v příštím roce.

Z PŘEDNÁŠEK VLASTIVĚDNÉ A GENEALOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Ilustrace Lidmily Anny Dohnalové

NAŠE NÁŘEČÍ

Helena Švecová, předsedkyně VGS
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JEDNOTLIVCI DO 12 LET
Tobias Šváb, fotbal, FC VM, trenér: Josef Voda
Martin Borkovec, házená, TJ Sokol VM, trenér: Pavol Živčic
Adam Bednář, hokej, HHK VM, trenér:  Lukáš Paták, Petr Pelikán
Klára Havlišová, atletika, TJ Sokol VM, trenér: Jan Havliš,   
                                kolektiv trenérů atletiky
Amélie Mia Bíbrová, lyžování SKI klub VM, trenéři SKI klubu    
                                        Velké Meziříčí
Mikuláš Zedníček, volejbal, Spartak VM, trenér: Štěpán Žaba,  
                                    Matěj Janák
Filip Šiljeg, basketbal, BK VM, trenér: Tomáš Doležal

JEDNOTLIVCI DO 15 LET
Petr Švejda, fotbal, FC VM, trenér: Pavel Mezlík
Jakub Strýček, házená, TJ Sokol VM, trenér: David Stoklasa, 
                             Radek Buchta
Tomáš Neufuss, atletika TJ Sokol VM, trenér: Ladislav Urban
Sára Pavlidu, atletika, TJ Sokol VM, trenér: Zuzana Villertová
Petr Jašek, hokej, HHK VM, trenér: Libor Mašek
Karolína Balejová, lyžování, SKI klub VM, trenér: Petr Záhrobský, 
                                   Marek Balej
Dana Harvey, lyžování, SKI klub VM, trenér: Jakub Malec, 
            tým trenérů SKI klubu VM
Robin Strnad, volejbal, Spartak VM, trenér: Štěpán Žaba, 
                           Matěj Janák
Ondřej Juhas, basketbal, BC VM, trenér: Pavel Kučírek

JEDNOTLIVCI DO 19 LET
Patrik Chalupa, fotbal, FC VM, trenér: Jan Šimáček
Lenka Pacalová, házená, TJ Sokol VM, trenér: Vincenc Záviška, 
                                Tomáš Partl
Ivo Březka, atletika, TJ Sokol VM, trenér: Dana Cahová Harvey
Michal Báňa, hokej, HHK VM, trenér: Štěpán Oberreiter
Petr Kutlvašr, hasičský sport, SDH VM, trenér: Michal Troščák
Sára Strnadová, snowboardcross, Ski klub VM, trenér: 
                                Petr Knapp
Dominik Medek, volejbal, TJ Spartak VM, trenér: Petr Juda, 
                                 Ondřej Žaba

JEDNOTLIVCI NAD 19 LET
Martin Puža, fotbal, FC VM, trenér: Libor Smejkal st.
Denisa Hladíková, házená, TJ Sokol VM, trenér: Jana Šidlová, 
                                    Vincenc Záviška
Kamil Běhounek, atletika, TJ Sokol VM
Tomáš Střecha, hokej, HHK VM, trenér: Karel Vejmelka
Radek Coufal, handicap sport, HSC VM, trenér: Jiří Charvát
Slavomír Šoukal, stolní tenis, Stolní tenis VM
Vít Šimek, volejbal, TJ Spartak VM, trenér: Petr Juda
Jiří Studený, basketbal, BK VM, trenér: Tomáš Rapušák, 
                         Petr Filla

DRUŽSTVA DO 12 LET 
mladší přípravka ročník 2007, fotbal, FC VM, trenér: 
                                                           Robin Kašpar, Dušan Smejkal
mladší žáci, házená, TJ Sokol VM, trenér: Pavol Živčic, 
                        Martin Krejčí
družstvo 5. třídy (r. 2009), hokej, HHK VM, trenér: Roman Valík

mladší žáci, požární sport, SDH VM, trenér: Zdeněk Álló, 
                        Zdeněk Kartochvíl, Martin Álló, Jan Šebek
žactvo U11, basketbal, BK VM, trenér: Tomáš Doležal

DRUŽSTVA DO 15 LET
starší žáci 2004-2005, fotbal, FC VM, trenér: Pavel Mezlík
starší žákyně, házená, TJ Sokol VM, trenér: Ilona Závišková
starší žákyně, atletika, TJ Sokol VM, kolektiv trenérů atletiky
starší žáci 2005-2006, hokej, HHK VM, trenér: Libor Mašek
starší žáci, volejbal, TJ Spartak VM, trenér: Michal Janák, 
                      Ondřej Žaba
žactvo U13, basketbal, BK VM, trenér: Pavel Kučírek

DRUŽSTVA DO 19 LET
starší dorost 2000-2001, fotbal, FC VM, trenér: Jan Šimáček
starší dorostenky, házená, TJ Sokol VM, trenér: Vincenc Záviška,    
                                    Tomáš Partl
junioři 2000-2002, hokej, HHK VM, trenér: Štěpán Oberreiter
družstvo „D“, stolní tenis, Stolní Tenis VM, trenér: Petr Klíma, 
                           Martin Buk, Petr Suchánek, Vratislav Holík
kadeti, volejbal, TJ Spartak VM, trenér: Ondřej Žaba

DRUŽSTVA NAD 19 LET
muži „B“, fotbal, FC VM, trenér: Libor Švec, Lukáš Charvát
ženy, házená, TJ Sokol VM, trenér: Jana Šidlová, Vincenc Záviška
muži atletika TJ Sokol VM
muži „A“, hokej, HHK VM, trenér: Karel Vejmelka, 
                   Miroslav Horký
integrovaná boccia, handicap sport, HSC VM, 
                                       trenér: Jitka Smolíková, Jiří Charvát
ženy „Fň“, požární sport, SDH VM, trenér: Stanislav Kratochvíl ml.
družstvo „A“, stolní tenis, Stolní tenis VM
muži, volejbal, TJ Spartak VM, trenér: Petr Juda
muži, basketbal, BK VM, trenér: Tomáš Rapušák, Petr Filla

NEJLEPŠÍ TRENÉR
Libor Jedlička, fotbal, FC VM
Ivo Dostál, hokej, HHK VM
Ladislav Urban, atletika, TJ Sokol VM
Michal Janák, volejbal, TJ Spartak VM

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
A) neaktivní sportovci
Stanislav Tvarůžek, házená, TJ Sokol VM
Josef Voda, fotbal, FC VM
Aleš Svoboda, fotbal, FC VM
Stanislav Chylík, střelecký sport, SSK VM
                                 Dóza – středisko volného času VM
B) aktivní sportovci – bez pořadí
Lyžařské a snowboardové družstvo Gymnázia VM

SPORTOVEC MĚSTA ZA ROK 2019 - NOMINACE
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Sedmnáctiletá snowboardistka Sára Str-
nadová se zúčastnila zimních olympij-
ských her mládeže 2020 ve švýcarském 
Lausanne, ze kterých si odvezla hned dva 
skvělé výsledky. Sedmé místo si vyje-
la v individuálním závodě, o příčku lepší 
umístění brala v soutěži družstev, ve 
které závodili ve štafetě společně snow-
boardcrossařka, skicrossařka, snow-
boardcrossař a skicrossař.

Na start individuálního závodu se po-
stavilo dvacet sedm snowboardistek, 
rozdělených do dvou skupin. Podle na-
sbíraných bodů z kvalifikačních rozjížděk 
postupovaly závodnice do semifinále, do 
kterého se díky cílové fotografii a počtu 
bodů nasbíraných v průběhu sezony pro-
bojovala i Sára. I proto umístění v elitní 
desítce považuje za úspěch. Komplikace 
nastaly však v soutěži družstev, ve které 
se na operovaném koleni projevila fyzic-
ká zátěž z předchozích dní.

„Asi před osmi měsíci jsem byla na ope-
raci kolene, konkrétně na plastice před-
ního křížového vazu a menisků. Závod 
týmů se jel den po individuálním závodě, 

a proto bylo koleno značně nateklé a bo-
lavé. V tréninku jsem zvládla trať projet, 
ale s obtížemi. Jenže v první rozjížďce 
jsem hned ve startovní sekci spadla. Po-
kud bych odstoupila, český tým by pořa-
datelé diskvalifikovali, z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli, že odstartuji, ale trať 
nepojedu i za cenu dvousekundové ztrá-
ty,“ popisuje Sára Strnadová. Přesto se 
tým umístil na celkově šesté příčce.

Velkomeziříčská reprezentantka hodnotí 
olympiádu velmi pozitivně. Dle jejích slov 
se závodilo na skvěle připravené trati za 
hezkého počasí a hlavně s podporou fa-
noušků. Pro sportovce měli pořadatelé 
připravený doprovodný program, který 
se skládal z besed či z interaktivní mo-
bilní hry.

Jaké má Sára cíle do budoucna?
„Na těchto závodech mi došlo, že je hlou-
post upínat se na velikost závodu nebo 
na výsledek. Důležité je chodit z tréninků 
a ze závodů s pocitem, že jsem do toho 
dala sto procent. A je to pravda, když 
jsem jela první rozjížďky a soustředi-
la jsem se na to, že musím vyhrát, nijak 
slavně jsem nedopadla. Zato když jsem 
jela s tím, že trénuji do budoucna, a sou-
středila se jen na svoji jízdu, najednou se 
dařilo. Samozřejmě bych se ráda zúčast-
nila olympiády v Pekingu 2022. Účast 
však nezáleží pouze na mně a mé vý-
konnosti, ale také na rozhodnutí trenérů 
a zajištění prostředků na takto finančně 
nákladný sport,“ dodává snowboardistka 
Strnadová.

SNOWBOARDISTKA SÁRA STRNADOVÁ 
SE NA OLYMPIÁDĚ MLÁDEŽE UMÍSTILA 
DVAKRÁT V ELITNÍ DESÍTCE Muži A 

SO 7. 3.
10:15

FC Odra Petřkovice - FC VM

NE 15. 3.
10:15

FC VM - 1. SC Znojmo

SO 21. 3.
15:00

ČSK Uherský Brod - FC VM

NE 29. 3.
10:15

FC VM - SK Uničov

SO 4. 4.
15:30

SFK Vrchovina - FC VM

NE 12. 4.
10:15

FC VM - FK Blansko

SO 18. 4.
10:15

MFK Vyškov - FC VM

NE 26. 4.
10:15

FC VM - FC Baník Ostrava B

NE 3. 5.
16:00

FC Fastav Zlín B - FC VM

ST 6. 5.
16:30

FC VM - MFK Frýdek-Místek

NE 10. 5.
10:15

FC VM - FC Dolní Benešov

NE 17. 5.
10:15

FC VM - FC Viktoria Otrokovice

SO 23. 5.
17:00

SK HS Kroměříž - FC VM

ST 27. 5.
17:00

1. FC Slovácko B - FC VM

NE 31. 5.
10:15

FC VM - SK Sigma Olomouc B

SO 6. 6.
17:00

FC Slovan Rosice - FC VM

SO 13. 6.
17:00

FC VM - FC Hlučín

ROZPIS MISTROVSKÝCH 
ZÁPASŮ MSFL 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ SE VYDAŘIL

Návrat mariášové ligy zpět do Velkého 
Meziříčí se setkal s úspěchem. Turnaje ve 
fotbalové klubovně se 15. února zúčast-
nilo devadesát šest hráčů. Tímto organi-
zátoři děkují všem za podporu a organi-
začně hladký průběh celého turnaje.  

Mariášníci z Velkého Meziříčí se umístili:
2. Rojka František
9. Polášek Lubomír
12. Číhal Michal
16. Suk Jiří
27. Kříž Milan

33. Dobrovolný Bohumil
49. Minařiková Milena
63. Klíma Tomáš
93. Blažek Pavel

Noční lyžování na Fajtově kopci, které 
se uskutečnilo v sobotu 8. února 2020, 
zaznamenalo hojnou účast. Parkoviště 
bylo téměř zaplněné, fronta na vlek čítala 
velké množství milovníků zimních sportů 
a ve ski baru i před ním bylo plno.
Návštěvníci využili nočního lyžování, kte-
ré započalo ve 21 hodin a končilo až v 1 
hodinu ranní. Po celou dobu nočního ly-
žování zajistil ski klub provoz baru.

NOČNÍ LYŽOVÁNÍ
SE TĚŠÍ OBLIBĚ
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PROGRAM KINA

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

Pátek 6. 3., velký sál, 20 hodin
Centrum Kociánka pracoviště Březejc pořádá
20. CHARITATIVNÍ PLES 
Ples je pořádán pod záštitou Města VM
Moderuje Milan Noha. Hudba NA ŠIKMÉ 
PLOŠE. Host večera zpěváci z muzikálu 
Děti ráje. Kulturní program, bohatá tom-
bola, dražba výrobků. Prodej vstupenek 
na program. oddělení JC.

Sobota 7. 3. a 21. 3., malá scéna, 15 hod.
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místenkou),  
20 Kč dítě bez nároku na místo (sedí na klí-
ně)
Rezervace vstupenek nejpozději do 
čtvrtka (včetně) před termínem loutko-
vého divadla. Nevyzvednuté rezervované 
vstupenky budou v pátek 6. 3. a 20. 3. 
dány do volného prodeje.

Úterý 10. 3., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
CESTA PO PERU NA VLASTNÍ PĚST II.
Přednáší Ing. Jiřina Jurdová

Sobota 14. 3., velký sál, 19 hodin 
Dejvické divadlo Praha
UCPANEJ SYSTÉM
Vyprodáno!

Úterý 17. 3., koncertní sál, 16 hodin 
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
JIŽNÍ AFRIKA II.
Přednáší Josef Sedlák

Středa 18. 3., koncertní sál, 19 hodin
4. koncert KPH 2019/2020
Klavírní recitál MAGDALENY HRUDOVÉ
Platí abonentní předplatné, jednotlivé vstup-
né.

Pátek 20. 3., velký sál JC, 18 hodin
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ A 
KOLEKTIVŮ VELKÉHO MEZIŘÍČÍ ZA ROK 
2019

Sobota 21. 3., velký sál, 20 hodin
TOUR PŮLNOČNÍ VLAK 2020
Koncert skupiny JELEN
Host Míša Tučná, předkapela Kateřina 
Marie Tichá a Band
Vstupenky na program. oddělení Jupiter 
clubu a v síti www.ticketlive.cz.

Neděle 22. 3., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona jaro 2020/3. představení
Divadlo Ungelt Praha 
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
Hrají T. Kostková, J. Smutná, J. Hána, J. 
Nosek a další. Platí permanentky! Vypro-
dáno!

Úterý 24. 3., koncertní sál, 16 hodin 
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá videoprojekci
HISTORIE RODU SEDLÁČKŮ A DRÁPELŮ 
Z NOVÉHO TELEČKOVA
Autor Libor Smejkal

Středa 25. 3., velký sál, 19 hodin
DAVID KOLLER 
ACOUSTIC TOUR 2020
Vstupenky na program. oddělení Jupiter 
clubu a v síti www.ticketlive.cz

Pátek 27. 3., velký sál, 19 hodin
ŠLÁGR PARTA
Prodej vstupenek na program. oddělení 
Jupiter clubu

Sobota 28. 3., velký sál, 15 hodin
Loutkové divadlo Humpolec zavítá do 
Velkého Meziříčí s pohádkou
ZAČAROVANÝ LES
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místenkou),  
20 Kč dítě bez nároku na místo (sedí na klí-
ně)
Rezervace vstupenek nejpozději do 
čtvrtka (včetně) před termínem loutko-
vého divadla. Nevyzvednuté rezervované 
vstupenky budou v pátek 27. 3.  dány do 
volného prodeje.

Sobota 28. 3., velký sál, 19 hodin
Koncert skupiny KATAPULT
ANDY • OLDA • ONDŘEJ • PRESENT THE 
TOUR - NOSTALGIA

Neděle 29. 3., velký sál, 15 hodin
Divadelní scéna Zlín uvede pohádku 
VODNÍK ČESÍLKO

Úterý 31. 3. – čt 2. 4., velký sál, 9 – 17 
hod.
Svaz žen a Jupiter club Velké Meziříčí po-
řádají tradiční 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

Středa 4. 3. v 18 hodin
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 
sexuálních predátorů. Experiment, který 
naléhavým způsobem otevírá tabuizo-
vané téma zneužívání dětí na internetu. 
Vstupné: 100 Kč, 100 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let !!!

Čtvrtek 5. 3. v 17 hodin
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
Speciální verze filmu vhodná pro diváky 
už od 12 let, a to i bez doprovodu rodi-
čů nebo jiné dospělé osoby. Oproti celo-
večerní verzi je film doplněn o praktické 
návody a komentáře hereček, které si 
zkušeností se sexuálním obtěžováním na 
internetu samy prošly. Vstupné: 100 Kč, 
64 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Sobota 7. 3. v 19.30 hodin
1917
Čas je tvůj nepřítel. Na sklonku jednoho z 
největších válečných konfliktů všech dob 
dostali dva mladí britští vojáci Schofield a 
Blake zdánlivě nesplnitelný úkol. Hrají G. 
MacKay, D. Ch. Chapman. Válečné drama 
USA, Velké Británie 2019, české titulky. 
Vstupné: 130 Kč, 119 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 8. 3. v 16 hodin 
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Animovaný, rodinný film pro děti, USA 
2019, český dabing. Vstupné: 110 Kč, 70 
minut, mládeži přístupný.

Neděle 8. 3. v 18.30 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Režie, scénář M. Ferencová (Všechno nebo 
nic), podle knihy E. Urbaníkové. Hrají T. Dy-
ková, P. Hřebíčková, E. Balzerová, L. Kostel-
ný, J.P. Volarič, B. Trifunovič. Komediální dra-
ma Česko, Slovensko 2019. Vstupné: 100 
Kč, 107 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Středa 11. 3. v 17 hodin
JEŽEK SONIC
Animovaná, akční, dobrodružná, rodinná 
komedie, USA, Japonska 2020, český da-
bing. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 
Kč, 100 minut, mládeži přístupný.

Středa 11. 3. v 19.30 
ATTILA
Velký příběh velkého šampiona. 
Nový dokumentární film mapuje celoži-
votní cestu sportovce a novodobé hvězdy 
Slovenska Attily Végha. Dokumentární film 
Petra Větrovského, Slovensko 2020. Vstup-
né: 110 Kč, 125 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Čtvrtek 12. 3. v 18 hodin
VOLÁNÍ DIVOČINY
Film Volání divočiny je adaptací legen-
dárního románu Jacka Londona. Vypráví 
příběh psa Bucka. V hlavní roli H. Ford. 
D. Stevens, O. Sy, K. Gillan. Dobrodruž-
ný, rodinný film USA, 2020, české titul-
ky. Vstupné: 130 Kč, 110 minut, mládeži  
přístupný.
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Pátek 13. 3. v 17 hodin
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PRO-
MĚNA HARLEY QUINN)
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn 
spojí s dalšími superhrdinkami, aby spo-
lečně zachránily malou dívku z rukou 
obávaného narcistického padoucha jmé-
nem Black Mask. Správná psychoušská 
jízda může začít! Režie C. Yan. Hrají M. 
Robbie, M. E. Winstead, J. Smollett-Bell, 
R. Perez, E. McGregor. Akční, dobrodruž-
ný film USA 2019, český dabing. Vstup-
né: 120 Kč, 109 minut, mládeži přístupný 
od 15 let.

Pátek 13. 3. v 19.30 hodin, neděle 15. 3. 
v 18.30 hodin
3BOBULE 
Ve vodě je spousta havěti… Ve víně žádná! 
Volné pokračování letní komedie z pro-
středí prosluněných moravských vinic.
Hrají K. Hádek, T. Voříšková, L. Langmajer, 
M. Táborský, M. Roden a další. Komedie 
Česko, 2020. Vstupné: 130 Kč, 103 mi-
nut, mládeži přístupný.

Neděle 15. 3. v 16 hodin
FRČÍME
Děj filmu nás zavede do světa fantazie, ve 
kterém se představí dva elfští teenageři, 
kteří se vydají na pozoruhodnou výpra-
vu. Animovaný, rodinný film pro děti, USA 
2020, český dabing. Vstupné: 130 Kč, 110 
Kč děti do 15 let, 112 minut, mládeži pří-
stupný.

Čtvrtek 19. 3. v 19.30 hodin
STAŘÍCI
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku 
se vydávají v obytném voze napříč republi-
kou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komu-
nistického prokurátora z 50. let, který ne-
byl za své činy nikdy oficiálně potrestán… 
V hlavní roli L. Mrkvička, J. Schmitzer, M. 
Steinmasslová, M. Suchánek a další. Dra-
ma Česko, Slovensko, 2019. Vstupné: 90 
Kč, 85 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 20. 3. v 19.30 hodin
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Přežijete, jen když budete potichu. 
Hrají E. Blunt, J. Krasinski, C. Murphy. Ho-
ror USA 2020, české titulky. Vstupné: 130 
Kč, 98 minut, mládeži přístupný od 12 let.
 
Neděle 22. 3. v 16 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princeznu Ellenu od narození provází 
příslib mocné kletby, kterou na ni uvrh-
la čarodějnice Murien. Hrají N. Germani, 
E. Křenková, M. Lambora, M. Pisařík, M. 
Dejdar, R. Zach, J. Révai. Dobrodružná, 
fantasy pohádka, Česko 2020. Vstupné: 

130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 100 minut, 
mládeži přístupná.

Středa 25. 3. v 19.30 hodin
GENTLEMANI
První liga zločinu. Příběh sleduje brit-
ského drogového krále Mickeyho Pe-
arsona, který se snaží prodat svoje 
impozantní drogové impérium dynastii 
oklahomských miliardářů.  Hrají M. Mc-
Conaughey, Ch. Hunnam, H. Golding, M. 
Dockery, J. Strong, E. Marsan, C. Farrell 
a H. Grant. Sofistikovaná, akční krimi 
komedie z dílny scénáristy a režiséra 
Guye Ritchieho, USA 2019, české titul-
ky. Vstupné: 130 Kč ,113 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Čtvrtek 26. 3. v 19.30 hodin
AFRIKOU NA PIONÝRU
Cestovatelský dokument Afrikou na Pi-
onýru ukáže dobrodružství, které ne-
zná hranice a možnosti vlastního těla 
i svobodu ducha žene až do nejvyšších 
otáček. Hrají: Jawa Pionýr, M. Slobod-
ník, M. Kochaník, M. Duranský, M. Hurár, 
O. Hurár. Dokument SK 2020. Vstup-
né: 120 Kč, 104 min., mládeži přístupný  
od 12 let.

Neděle 29. 3.  v 18.30 hodin, 
neděle 5. 4. v 18.30 hodin
ŠARLATÁN
Odvěký boj dobra a zla, lásky a ne-
návisti, víry a zrady. Příběh je inspi-
rován skutečnými osudy léčitele Jana 
Mikoláška. Režie A. Holland, scénář  
M. Epstein. Hrají I. Trojan, J. Trojan,  
M. Myšička,M. Hanuš, J. Budař, V kop-
ta a další.. Životopisné drama Čes-
ko, Polsko, Irsko, Slovensko, 2020. 
Vstupné: 130 Kč, mládeži přístupný 
od 12 let, 118 minut.

Změna programu vyhrazena!!!

Historické cukrárny
Do 26. 4., Muzeum VM, Zámecké schody
Výstava návštěvníky přenese zpět v čase 
a ocitnou se nejen v interiéru historické 
cukrárny, ale také výrobny a obchodu.

Na křídlech ptáků
Od 3. do 30. 3., Knihovna VM, výstavní sál
Výstava žáků výtvarného oboru. 

Modelová železnice TT
Od 7. do 15. 3., 14-18 hod., ZUŠ VM, Poříčí 
Klub železničních modelářů Vás zve na již 
XII. ročník výstavy. 

Turnaj v prší
Pátek 21. března, Pivnice Lipnice, VM
Prezence účastníků začíná od 15 hodin, 
ostrý turnaj startuje v 16 hodin. Startov-
né činí 70 Kč, v této ceně je však zahrnuto 
i svačinové občerstvení. 

Velikonoční jarmark v Křižanově
Pátek 28. března, od 13:30 do 16:30, 
Volnočasové centrum Křižanov
Prodej rukodělných výrobků, tvoření, inspirace. 

Velikonoční koncert v Měříně
Neděle 15. března, od 15 hodin, KD Měřín
V první polovině vystoupí část měřínského 
Divadla MyNe a uslyšíte průřez těmi hlav-
ními písněmi úspěšného měřínského mu-
zikálu Očima Jidáše, opět v rockovém po-
dání s živou kapelou a spolu s velikonočním 
příběhem, jak to tehdy asi bylo. Do poloviny 
druhé přijala pozvání kapela Bohužel.

Veřejné bruslení na zimním stadionu
Vstupné-bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč
So 7. 3.  14.15 – 15.45
Ne 8. 3.  13.15 – 14.45
Po 9. 3.  9.00 – 10.30
Po 9. 3.  13.45 – 15.15
Út 10. 3.  9.00 – 10.30
Út 10. 3.  13.15 – 14.45
St 11. 3.  9.00 – 10.30
St 11. 3.  13.15 – 14.45
Čt 12. 3.  9.00 – 10.30
Čt 12. 3.  13.15 – 14.45
Pá 13. 3. 9.00 – 10.30
Pá 13. 3. 13.15 – 14.45
So 14. 3. 13.00 – 14.30
Ne 15. 3. 14.15 – 15.45 

Fotbal (Stadion U Tržiště)
Ne 15. 3., 10:15, FC VM – 1. SC Znojmo
Ne 29. 3., 10:15, FC VM – SK Uničov

Házená
So 7. března, 11:00, II. liga starší doros-
tenky - DHK Pardubice
13:00, II. liga ženy - Lesana Zubří
15:00, II. liga mladší dorostenci - HK Ivančice
17:00, II. liga muži - HK Ivančice
So 14. března, 15:00, II. liga mladší do-
rostenci - Slavia Uherské Hradiště
17:00, II. liga muži - Sokol Újezd u Brna
So 28. března, 9:00 – 14:30, Memori-
ál Karla Kaštana přípravka a minižactvo 
17:00, II. liga muži, SKKP Handball Brno “B“ 
19:00, II. liga mladší dorostenci - SKKP 
Handball Brno

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA MĚSÍC ÚNOR 2020
Tel.: 566 782 004, 566 782 001 | www.jupiterclub.cz | e -mail: program@jupiterclub.cz

VÝSTAVY

RŮZNÉ

SPORT

HUDBA
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Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
Přestože si mnozí lidé (viz 1.-3. díl 1. tajenky) 
spojují výhradně s dobou komunismu, ten-
to svátek má své kořeny v mnohem dřívější 
době a měl pomáhat v boji za práva žen, a to 
především za právo volit. Rozhodlo se o tom 
v roce 1910 na konferenci v Kadani. Od té 
doby uplynulo již 100 let a přestože ve vět-
šině států ženy mají volební právo, stále ještě 
nemají ženy všude stejná práva jako muži.
Tento den si poprvé připomněli v roce 1911 
v několika evropských zemích ženy i muži 
řadou manifestací, ovšem tehdy to bylo ješ-
tě 19. března. Konkrétní den byl zvolen pod-
le roku 1848, kdy údajně pruský král slíbil, 
ale později nedodržel, zavedení řady práv, 
včetně volebního práva pro ženy.
Na 8. březen se MDŽ přesunul v roce 1913. 
Důvodem pro toto datum byl zřejmě (viz 

1.-3. díl 2. tajenky) z 8. března 1908, kdy 
na 15 000 švadlen demonstrovalo za kratší 
pracovní dobu, lepší platy, hlasovací práva 
a ukončení zaměstnávání dětí. Dva měsíce 
po průvodu newyorských švadlen rozhodla 
Socialistická strana USA připomínat si Ná-
rodní den žen, jenž se poprvé slavil 28. úno-
ra 1909 (až do roku 1913).
V České republice se Mezinárodní den žen 
vrátil do kalendáře jako významný den v roce 
2004. Předtím byl od sametové revoluce 
v listopadu 1989 opomíjen jako svátek zpro-
fanovaný komunistickou minulostí. Z dob 
předchozího režimu měl totiž nepříliš pozi-
tivní pověst - spíše než ženy si ho tehdy při-
pomínali funkcionáři, kteří pořádali podnikové 
oslavy, na nichž ženy dostávaly rudé karafiáty 
a utěrky.

Správné znění tajenky zašlete e -mailem na 
adresu velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
(nebo poštou či osobně do redakce, Rad-
nická 29/1, budova radnice, přízemí, dveře 
č. 104, 594 13 Velké Meziříčí) do 20. břez-
na 2020.

Výherci z minulého čísla jsou: František 
Šváb a Eva Dvořáková z Velkého Mezi-
říčí a František Kraval z Tasova.

Řešení z minulého 
čísla: Hlinecku,  
fašank, ostatky, 
voračky, končiny
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Železnice
Díl 40: Železniční most na Františkově

Text: Marie Ripperová
Foto: Pavel Stupka

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

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 nad Oslavou, 
zdarma.

Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí

Šéfredaktorka: Mgr. Michaela Hudková
Redaktorka: Mgr. Zuzana Najtová
Předtisková příprava: Michal Číhal

Telefon: 566 781 034-038, 778 113 368
E ‑mail: velkomeziricsko@velkemezirici.cz

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
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Toto číslo vychází ve středu 4. března 
2020 (XXXI. ročník). Uzávěrka příštího 
je čísla 20. 3. 2020 ve 12.00.

V případě nedodání zpravodaje se obraťte
na Českou poštu Velké Meziříčí 
(+420 954 259 401). Můžete si ho  
vyzvednout také 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 
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Most byl vybudován v souvislosti se stav-
bou železniční přípojky na Křižanov. Ono 
se řekne propojit železniční tratě. Ale jak? 
Dostat vlak z kopce na jižní straně města 
na kopec na straně severní nebylo možno 
jinak, než po mostě přes hluboké údolí řeky 
Oslavy. Po dlouhém vyjednávání byla stav-
ba mostu zahájena v září 1940. Vysoké 
kamenné pilíře ještě nebyly zcela dokon-
čeny, když přišel příkaz stavbu zastavit. Za 
války byly jiné priority než nějaká železnice 

v Meziříčí. Most mohl být dokončen te-
prve po skončení války. Podle původních 
plánů měl být plnostěnný, po válce však 
byl projekt pozměněn na most příhradový. 
Ocelovou konstrukci dodali v lednu 1952 a 
v silných mrazech zahájili dělníci montáž. 
Jednotlivá pole mostu připravovali na zemi, 
a pak je zvedali za pomoci jeřábu. Pouze 
krajní části montovali z lešení. Most byl 
smontován v průběhu roku 1952. V násle-
dujícím roce po něm začaly jezdit vlaky.



vás zve do své firemní prodejny, kde 
nabízíme český dvouletý kmín, kmínový olej 
a další sortiment našich olejů a semínek, ze 

kterých lisujeme.

Můžete nakoupit v naší  
prodejně na Náměstí 80/4,  
dvorek za květinářstvím Flouma

Otevřeno středa-sobota

slevy 
až -70%

ZAHRADNÍ CENTRUM
OUTLET

Habitat, V. Nezvala 977,  
Náměšť nad Oslavou.

Otevřeno po - pá 9:00 - 17:00 hodin, 
so 9:00 - 13:00 hodin.

SLEDUJTE NÁS KAŽDÝ DEN!

PŘIJEĎTE SI 
CO NEJDŘÍVE NAKOUPIT

KRÁSNÉ VĚCI
PRO VÁŠ ÚTULNÝ DOMOV!

KOBERCE   DEKORACE   BYTOVÝ TEXTIL   ZAHRADA

Likvidace
PRODEJNY

20. března 2020 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA SLAVNOSTNÍ 
VYHLÁŠENÍ 21. ROČNÍKU ANKETY

SPORTOVEC 
MMĚĚSSTTAA  2019

18 hodin · JUPITER CLUB


