
„Na peníze z přebytku jsme čekali, aby-
chom mohli rozjet výběrová řízení na plá-
nované akce co nejdřív, a díky tomu co nej-
víc ušetřili,“ uvedl starosta Radovan Necid 
k investičním akcím. 
Přebytek hospodaření města za rok 2015 
ve výši 64,3 milionu korun byl rozdělen na 
dvě hlavní části – dosud neprofinancované 
závazky z loňska (23,1 mil. Kč) a investice 
(37,1 mil. Kč). Finanční výbor vznesl poža-
davek na vytvoření fondu dlouhodobých 
investic. „Zdrojem by bylo pět milionů ko-
run z neúčelové rezervy,“ uvedla předsed-

kyně finančního výboru Marie Ripperová. 
Její protinávrh ale neprošel. Posléze zastu-
pitelé čtrnácti hlasy podpořili původní roz-
dělení přebytku, vyjma pěti, kteří se zdrželi 
(1 ČSSD, 2 KDU-ČSL a 2 KSČM).

NE JVÍCE PENĚZ SI V Y Ž ÁDA JÍ 
OPR AV Y POVRCHŮ
Největší finanční částku – 15.400.000 
Kč – si vyžádají opravy povrchů po právě 
probíhajících rekonstrukcích kanalizací a 
vodovodů v ulicích Nad Tratí, Příční, Křižní 
a Nová. Nad Tratí je navíc potřeba udělat i 

nový chodník a veřejné osvětlení, což bude 
dohromady za dalších sedm set tisíc korun.  
Také ulice Františkov se letos dočká úprav 
kompletně celá. Zjara dojde k opravě kana-
lizace a vodovodu. Poté Kraj Vysočina za-
hájí rekonstrukci silnice z Velkého Meziříčí 
až do Petrávče a město se připojí s výstav-
bou chodníku, parkování a cyklostezky. V 

plánu investic města je na to vyčleněno 
pět milionů korun.
Čtyři a půl milionu korun jsou odloženy 
jako podíl města k investici Kraje Vysočina 
na výstavbu nového hřiště za gymnáziem. 
S dalšími částkami v řádu milionů se počítá 
na demolici bývalého areálu technických 
služeb na Třebíčské ulici (2.000.000 Kč), 
na klimatizaci do staré radnice (1.914.000 
Kč) a klimatizaci do nového sálu Jupiter 
clubu (1.600.000 Kč). Z akcí, jež mají stát 
méně jak milion korun, jmenujme třeba 
první dílčí etapu prací na novém územním 
plánu města, výměnu filtrů ve strojovně 
na koupališti či osvětlení v ulici K Novému 
světu.

Soutěž: V porotě budou odborníci
Architektonická soutěž na novou podobu centra města už zná jména odborných porotců: David Vávra, Vladimír Sitta, Ladislav Kuba a Tomáš Jiránek
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DISKUSE
SE STAROSTOU

3. března v 18.00
KD Mostiště

SE STAROSTOU
KAFE

8. března v 15.00
KAVÁRNA JUPITER CLUB

Na letošní investice má město 37 milionů korun

Martina Strnadová

Velkomeziříčští zastupitelé schválili rozdělení přebytku hospodaření města za rok 
2015 a z něj více než 37 milionů korun na investice města v roce 2016.

SL AVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOV ÝCH FOTBALOV ÝCH ŠATEN 

na Tržišti
19. 3. 2016

NA VELKOMEZI-
ŘÍČSKÉM Z ÁMKU 
Z AČÍNÁ OBNOVA 
FRESEK V RY TÍŘ-
SKÉM SÁLU. 

LY Ž AŘSKÝ VLEK 
NA FA JTOVĚ KOPCI 
SL AVÍ 50. NAROZE-
NINY. NA V YSOČI-
NĚ BYL PRVNÍ.

SPOLEK IKAROS 
PŘICHÁZÍ S MUZI-
KÁLEM NA MOTIV Y 
LVÍHO KRÁLE. 
ÚŽASNÁ V ÝPRAVA! 

PAVEL ŠENKYŘÍK 
POPSAL SVÉ 
PRVNÍ MĚSÍCE NA 
FARNOSTI VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ. 
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Partnerství měst je užitečné

Jiří Michlíček, radní

Před několika dny jsem se vrátil z chorvatského Tisna. Přímořského městečka, se 
kterým Velké Meziříčí uzavřelo v roce 2012 smlouvu o partnerství. 
Tentokrát jsme tam byli s vedoucím radničního odboru vnitřních věcí Josefem 
Švecem. Během dvoudenní návštěvy jsme vyjednali spolupráci na projektu EU-
ROPE FOR CITIZENS  (Evropa pro občany),  jehož cílem je získat evropské peníze 
pro aktivní občany, aby budovali novou Evropu. Zdá se, že i chorvatská strana 
pochopila důležitost našeho snažení a dotáhneme náš záměr až k uskutečnění. 
Letos v zimě u nás byly chorvatské děti z basketbalového oddílu ostrova Murter. 
Učily se lyžovat na Fajtově kopci, absolvovaly s našimi dětmi společnou výuku i 
sportovní utkání v basketbalu a vůbec se během svého týdenního pobytu snažily 
všestranně zapojit do života našeho města. Takto byly v Meziříčí už podruhé. 
Naopak naše děti z dechového orchestru ZUŠ a pěveckého souboru Harmonie 
vystupovaly v Chorvatsku, kam jsme je v rámci partnerství vyslali. Kromě toho se 
již několikrát neformálně setkali hasiči, sportovní činovníci i pracovníci v kultuře. 
Ano, partnerství s Tisnem začíná být živé a funkční. Už proto, že začalo opravdu 
spontánně - zdola. Tisno je místem, kam já a mnozí z obyvatel našeho města více-
méně pravidelně jezdíme v létě k moři. Mám tam už za 15 let své přátele a známé. 
A od mých chorvatských kamarádů vzešel podnět k tomu, aby obě města začala o 
partnerství uvažovat. Z přátelství jednotlivců se tedy stala přátelství obcí. 
Považuji toto přátelství za užitečné. Je samozřejmé, že výměna zkušeností a „re-
ceptů“ je užitečná sama o sobě. Je také samozřejmé, že přátelský zápas sportov-
ců v košíkové nebo výuka lyžování samy o sobě také přinesou spoustu radosti a 
užitku. To ale není podstatou celé věci. 
Podstatou celé věci je sám fakt, že se při těchto činnostech setkávají a mluví 
spolu lidé, kteří by se jinak nepotkali. Normálním a přirozeným způsobem se mo-
hou bavit nejen o věcech společného zájmu, ale zejména o svých životech, o své 
kultuře, o svých národních postojích a legendách a příbězích.
Aby Chorvat pochopil Čecha, musí přeci znát ten neuvěřitelný archetypální příběh 
o hloupém Honzovi, drakovi, princezně a půlce království. Musí vědět, jak moc for-
muje dětskou mysl říkanka Máme maso, ó my se máme. Musí nutně znát příběh 
babičky, Barunky, ušlechtilé paní kněžny, unylé komtesy a šílené Viktorky. Musí 
vědět, že husité nebyli barbarské hordy, které vypálily polovinu Evropy, ale první 
společenské hnutí za politická práva, náboženskou svobodu a sociální rovnost. 
A naopak, my, Češi, musíme vědět, že skutečným reprezentantem chorvatského 
myšlení a národní etiky není ani slovinská plážová číšnice, ani Gojko Mitič. 
V tom setkávání a vzájemném poznávání příběhů a obrazů, ze kterých plynou 
naše národní postoje a povahy, spatřuji skutečný smysl přátelství jednotlivců, 
partnerství měst a spojenectví národů.  Proto jsem v roce 2012 tak moc stál o to, 
abychom partnerskou smlouvu s Tisnem uzavřeli. A proto dnes dělám maximum, 
abychom naše přátelství funkční a živé udrželi.      

„Na obnovu fresek jsme se chystali ně-
kolik let, ale pořád byly na programu 
důležitější věci. Jsme moc rádi, že ko-
nečně došlo i na ně, neboť jsou histo-
ricky velice zajímavé nejenom z hlediska 
Velkého Meziříčí, ale celé Moravy,“ říká 
jeden z majitelů zámku Johann Pod-
statzky-Lichtenstein. Podle něj bude 
opravený sál s obnovenými freskami 
exkluzivní. „Samozřejmě jej zpřístup-
níme veřejnosti. Chceme, aby to mohli 
vidět lidi,“ dodává s tím, že si velmi cení 
pomoci města. 
„Jsem rád, že zastupitelé dnes, 16. února, 
dlouho připravovanou opravu podpořili 
a schválili podíl města na této akci ve 
výši 400.000 korun. Až budou fresky 
obnoveny, bude to pro město opravdový 
unikát,“ uvedl starosta Radovan Necid. 
Příslib dotace z ministerstva kultury na 
regeneraci městských památkových zón 
a městských památkových rezervací je 
přitom pro rok 2016 ve výši 1.390.000 Kč. 
Město se letos vzdalo všech oprav jiných 
kulturních památek ve prospěch fresek 
na zámku. Celá dotace tedy půjde na ně.
FRESKY ZACHYCUJÍ SVĚTSKÝ 
ŽIVOT, UŽ TÍM JSOU VÝJIMEČNÉ
Fresky pocházejí snad ze třináctého 
století, možná jsou mladší. Více určí až 
jejich důkladné odkrytí a zrestaurování. 
Kdyby se ovšem ukázalo, že jsou naopak 
starší, mohlo by to posunout i datování 
vzniku hradu. V jistém směru jsou uni-
kátní už teď. „Zachycují zřejmě světský 
život. Podle provedených sond se před-
pokládá turnajová scéna, snad rytířský 
epos. V tom spočívá jejich výjimečnost. 
Dosud známé fresky ze stejného obdo-
bí se dochovaly v církevních stavbách, 
kde téma je jiné – příběhy z Bible, život 
světců,“ popisuje historička velkomezi-
říčského muzea Marie Ripperová s tím, 
že skutečný význam fresek se ukáže až 
po jejich odkrytí. 
Zatím alespoň to málo, co už je odkryto, 
popsal Aleš Flídr, historik Masarykovy 
univerzity: na jedné stěně jsou vidět de-
taily se štítem nesoucím erb orlího kří-
dla, nad ním je helmice na vrcholu bo-

hatě zdobená péřovým chocholem. Na 
protější, severozápadní stěně lze spatřit 
lidské a koňské nohy v dlouhém průvo-
du, téměř neznatelné základy architek-
tury a napravo velmi dobře dochované 
figury lidského páru držícího se za ruce. 
Nad nimi jsou vidět písmena asi velmi 
rozsáhlého nápisu, který pravděpodob-
ně osvětlí scénu zobrazenou pod ním.
„Rozhodně už teď můžeme o freskách 
říci, že vypovídají o významném posta-
vení pánů z Meziříčí. Podle obsahu a 
případného textu by mohly např. dopl-
nit dějiny zámku nebo rodu erbu křídla 
(z Meziříčí, z Lomnice),“ dodává k tomu 
Marie Ripperová.
OBNOVA FRESEK BUDE STÁT VÍCE 
NEŽ DVA MILIONY
Nejnáročnější a nejdražší bude odkrýt 
všechny staré vrstvy a restaurovat 
malby pod tím. Z dalších prací bude 
třeba vyjmout nevhodné vysprávky, 
hloubkově zpevnit ponechané omítky 
a zdivo, opravit ostatní dochované his-
torické prvky stěn a také odkrýt, očistit 
a restaurovat kamenné prvky a povrchy 
klenby. Některá místa jsou bohužel po-
škozena nešetrnými zásahy v minulosti, 
ale některá jsou zachovalá. 
Plocha malovaných stěn s freskami tvo-
ří 64 metrů čtverečních. Celý rozpočet 
restaurátorských prací v rytířském sále 
meziříčského zámku je dle restaurátora 
Jana Knorra 2.042.665 Kč.
OPRAVEN BUDE CELÝ SÁL
Nepůjde však jen o restauraci fresek a 
stěn. Rytířský sál rodina Podstatzkých 
opraví celý. „Zrekonstruován bude i 
vstupní portál s klenbou, dveře, kamen-
né schody a další kamenné prvky v sále, 
podlaha, jež by mohla být z replik dlaždic 
ze 13. století. V sále je i velké okno, které 
se začalo hroutit a kvůli špatné statice 
bylo v minulosti vyztuženo železnými 
traverzami. Ty by měly zmizet, aby nena-
rušovaly charakter místnosti,“ vyjmeno-
vává ekonom rodiny Podstatzkých Karel 
Jahoda s tím, že tyto stavební práce by se 
mohly vejít do půl milionu korun.

Rodina Podstatzkých se pouští do obnovy vzácných fresek v rytířském sálu zám-
ku ve Velkém Meziříčí. Po jejich restauraci a celkové opravě sálu si je bude moci 
prohlédnout veřejnost.

Na zámku začíná obnova fresek

FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Martina Strnadová, foto: Jiří Michlíček

Pět milionů korun na chodník, parkování a cyklostezku na Františkově ve Velkém 
Meziříčí schválili zastupitelé na svém zasedání 16. února 2016. Jde o jeden díl z 
celkové částky 24 milionů korun, na kterou vyjde celková rekonstrukce ulice Fran-
tiškov.
Kraj Vysočina začne letos snad na přelomu května a června opravovat silnici z Vel-
kého Meziříčí do Tasova. Letos by měla být podle náměstka hejtmana kraje Libora 
Joukla dokončena etapa v intravilánu města a dál až do Petrávče. V dalším roce pak 
úsek Petráveč – Tasov vyjma Dolních Heřmanic, kde je silnice již po opravě.
Ještě před započetím rekonstrukce krajské silnice musí Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko spolu s městem Velké Meziříčí stihnout opravit kanalizaci za 4,8 milionu ko-
run a vodovod za 7,2 milionu korun v ulici Františkov. Město se podílí 3,6 mil. korun.
Teprve poté může kraj zahájit rekonstrukci silnice, za niž zaplatí více než 7 milionů 
korun. Nové chodníky, parkování v ulici, cyklostezka a nové oplocení – to už je již 
zmiňovaný podíl města, který zastupitelé schválili při rozdělování přebytku hospo-
daření města za rok 2015. Martina Strnadová

Na Františkov půjde 24 milionů
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Zastupitelé souhlasili s prodejem části 
bývalého areálu technických služeb 
včetně administrativní budovy ve Vel-
kém Meziříčí za milion a tři čtvrtě.
Bývalý areál technických služeb na 
Třebíčské ulici je zčásti k prodeji a 
zčásti k demolici. 
Na prodej administrativní budovy s 
pozemkem o celkové velikosti 672 
metrů čtverečních vyhlásilo město ve-
řejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. 
Přihlásil se jediný zájemce z Velkého 
Meziříčí, který nabídl cenu 1.752.860 
korun. Obálka s nabídkou byla otevře-
na na zastupitelstvu v úterý 16. února 
a zastupitelé ji přijali.
Posléze schválili i dva miliony korun 
na demolici zbývající části areálu. Do-
jde k ní letos.

Zastupitelé 
prodali bývalé TS

Starosta přivítal 
první dítě roku

Prvního občánka Vysočiny a také 
Velkého Meziříčí, Sofii Václavíkovou, 
přivítal na radnici starosta Radovan 
Necid. Sofinka dostala od města dar tři 
tisíce korun.
„Milá Sofinko, přeji ti, abys byla v ži-
votě zdravá a šťastná. A vám, milí 
rodičové, přeji, abyste měli z vašeho 
děťátka hodně radosti,“ přivítal v ob-
řadní síni Radovan Necid Sofinku a její 
rodiče Blanku Šamšulovou a Lukáše 
Václavíka.
Holčička přitom klidně spala, ač se 
maminka svěřila, že to s tím spánkem 
zrovna moc ideální není. „Ráda si za-
křičí, i když je najezená, přebalená. Ale 
snad se to časem vyladí. Když pláče, 
tak prostě chováme,“ popsala devěta-
třicetiletá Blanka.  Zatím si pořád na 
velkou změnu v životě a nový režim 
zvyká, ale září štěstím. „Na hlídání 
nikoho nemáme, tak musíme sami,“ 
dodala.
Sofinka se narodila v třebíčské porod-
nici ve dvě minuty prvního ledna 2016 
o váze 3,1 kg a 51 cm. Nyní už má o 
kilo a tři centimetry víc. Bydlí s rodiči v 
bytě ve Velkém Meziříčí.

Martina Strnadová

Martina Strnadová

Úvodem několik vysvětlujících termínů. Nezletilými nazýváme 
osoby do 14 let věku a mladistvými od 15 do 18 let věku, tedy 
do zletilosti. Pro trestné činy nezletilých používáme právní 
termín činy jinak trestné a trestné činy mladistvých nazýváme 
provinění.
Nejdříve malé srovnání z celorepublikových statistik (čísla 
v tabulkách znamenají celkový počet pachatelů, ne počet 
trestných činů). Srovnání je za posledních deset let, jinak 
neslavným vrcholem byl rok 1999, kdy bylo evidováno téměř 
dvacet tisíc (!) nezletilých a mladistvých pachatelů: 

Stejně jako celorepublikově, klesá soustavně v posledních 
letech trestná činnost nezletilých a mladistvých také v 
regionu Velkomeziříčska, což vidíme v následujícím přehledu 
počtu pachatelů v minulých letech:

„Ten vývoj je opravdu pozitivní a děkuji všem, kteří se touto 
problematikou na radnici zabývají,“ říká k tomu starosta 
Radovan Necid.
Stejná situace jako u trestných činů je také u přestupků 
spáchaných mladistvými, kdy například v loňském roce 
spáchal přestupek pouze jeden mladistvý (nezahrnuty 
přestupky řešené blokovou pokutou).
Důvodů tohoto svým způsobem fenoménu vývoje kriminality 
je celá řada, ať se jedná o určitá legislativní opatření či jiné 
objektivní skutečnosti.  A zcela jistě v našem regionu lze 
také konstatovat, že k zásadním vlivům těchto pozitivních 
statistik patří i dlouhodobá kvalitní práce velkomeziříčského 
sociálního odboru, a to i v souvislosti s nedávným zavedením 
standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.  Přestože je 
dnešní mládež zcela jistě v mnoha faktorech jiná než byla 
mládež před deseti či třeba třiceti lety a rozhodně nás nemůže 
těšit například stav v oblasti užívání alkoholu, kuřáctví 
či respektu k autoritám, touto drobnou analýzou vývoje 
kriminality zjišťujeme, že současná generace mládeže zřejmě 
nebude horší než generace minulé.

S použitím statistických výkazů PČR a OSPOD  zpracoval 
Mgr. Bronislav Strnad

Kriminalita mládeže na Velkomeziříčsku klesá

Rok 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Nezletilých 
pachatelů v ČR

3341 2635 2094 1568 1251 1226

Mladistvých 
pachatelů v ČR

5654 6322 5339 4038 2939 2186

Počet nezletilých a mladistvých pachatelů v krajích v roce 2015
Kraj Nezletilí pachatelé Mladiství pachatelé
Praha 79 142
Středočeský 90 169
Jihočeský 85 114
Plzeňský 59 88
Ústecký 125 248
Královéhradecký 94 127
Jihomoravský 144 248
Moravskoslezský 206 416
Olomoucký 54 140
Zlínský 42 107
Vysočina 65 109
Pardubický 42 80
Liberecký 82 99
Karlovarský 59 99

Pro zajímavost ještě srovnání nejčastějších a vybraných 
trestných činů nezletilých a mladistvých v ČR v roce 2015

Trestný čin Počet nezl. 
pachatelů

Počet mlad. 
pachatelů

Krádeže prosté 191 479
Krádeže vloupáním 188 342
Úmyslné ublížení na zdraví 104 179
Loupeže 94 148
Sprejerství 130 116
Pohlavní zneužívání 65 134
Nedovolená výroba a držení 
psychotropních látek a jedů

41 123

Znásilnění 16 27
Rasově motivované TČ 1 7
Vraždy 0 5
Šíření pornografie 1 0

Rok Nezletilí 
pachatelé

Z toho 
dívek

Mladiství 
pachatelé

Z toho 
dívek

2005 11 1 15 5
2007 7 0 12 2
2009 9 2 12 0
2013 4 0 8 1
2015 3 0 5 1

2005 2007 2009 2013 2015

11

7

9

4
3

Analýzou vývoje kriminality 
zjišťujeme, že současná 
generace mládeže nebude 
horší než generace minulé.

Český statistický úřad provádí výběrové 
šetření o životních podmínkách domác-
ností v České republice. Tazatelé s do-
tazníky tak navštíví i domácnosti ve Vel-
kém Meziříčí, a to v době od 6. února do 
5. června 2016. Prokazují se průkazem a 
pověřením.
Šetření bude probíhat v 10 916 domácnos-
tech na území celé České republiky, 6 166 

z nich se zúčastnilo již v minulosti. Všechny 
byly náhodně vybrány počítačem.
Tazatelé, kteří zazvoní u dveří vašeho 
domova, se prokáží průkazem a přísluš-
ným pověřením Českého statistického 
úřadu. 
To je spolu s občanským průkazem 
opravňuje k provedení šetření Životní 
podmínky 2016. Anonymita údajů zjiš-

těných při šetření je zajištěna a získa-
ná data jsou důsledně chráněna podle 
příslušných zákonů o státní statistické 
službě i o ochraně osobních údajů.
V případě dotazů se obraťte na pracovni-
ci Krajské správy ČSÚ pověřené řízením 
šetření Životní podmínky 2016 Bc. Janu 
Daněčkovou, tel. 568840176, 731622004, 
e-mail: jana.daneckova@czso.cz.

Statistici budou obcházet domácnosti ve městě

-csu-
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Téma připravila Martina Strnadová a redakce

Radní se také zabývali harmonogramem soutěže. Po-
kud jej schválí zastupitelstvo a vše půjde podle plánu, 
měla by veřejnost znát nejen výsledky soutěže, ale 
hlavně také obsah návrhů již v červenci. Odborní po-
rotci i sekretář soutěže rovněž absolvují sérii veřejných 
přednášek. Sekretář Petr Velička seznámí veřejnost se 
smyslem a průběhem soutěže, porotci pak s vlastní 
tvorbou a architekturou obecně.
„Jména porotců jsou pro mě osobně více než stopro-
centní zárukou, že diskuse nad návrhy se povede ob-
jektivně a profesionálně,“ řekl starosta Radovan Necid.
Příprava architektonické soutěže v těchto dnech pokra-
čuje. Do poloviny března by měl být připraven návrh 
zadávacích podmínek, jejichž součástí budou také údaje 
z dotazníku pro veřejnost. Ten je možné ještě do 11. 
března elektronicky vyplnit na webu velkemezirici.cz 
nebo si jej vyzvednout v informačním centru.
S prvním jarním dnem, tedy 21. března, bude také vy-
hlášená avizovaná výtvarná soutěž pro děti. Ty budou 
moci do soutěže celý duben a květen zasílat své výtvar-
né návrhy. „Zadání pro naše malé spolupracovníky ještě 
zpracováváme tak, aby i dětské práce měly smysl pro 
veřejnou diskusi a vedly k zamyšlení k čemu naše Ná-
městí má sloužit. Ostatně nová podoba centra města je 
především pro ně, pro budoucí generace,“ řekl sekretář 
soutěže Petr Velička.
Ještě před tím se ale 16. března bude rada zabývat sa-

motným zněním zadání architektonické soutěže a o den 
později už se nad nimi poprvé sejde i porota. Ta garan-
tuje odbornou splnitelnost a správnost zadání. Tedy to, 
aby účastníci soutěže, architekti a architektonické ate-
liéry přesně věděli, čím se mají zabývat. Zároveň je ga-
rantem regulérnosti soutěže Česká komora architektů.
Zadání architektonické soutěže bude předmětem jed-
nání zastupitelstva 5. dubna. „Jde o důležité datum. 
Jestliže zastupitelstvo podmínky soutěže schválí, sou-
těž už přebírá porota a hned druhý den ji na základě 
schválených podmínek město vyhlásí,“ řekl místosta-
rosta Josef Komínek. Termín pro odevzdání soutěžních 
návrhů je předběžně navržen ke konci června. Následně 

pak na začátku července zasedne porota a návrhy bě-
hem třídenního zasedání vyhodnotí.  „Účastníkům sou-
těže pak rozešle protokol o hodnocení, který popisuje 
nejen výsledky, ale i proces hodnocení tak, aby byla 
možná kontrola regulérnosti soutěže,“ řekl Petr Velička.
Soutěžní návrhy i s komentáři poroty uvidí i veřejnost na 
velké výstavě, kterou město plánuje po skončení soutěže. 
„Jde o to, aby lidé viděli nejen práci architektů, ale moh-
li o ní i diskutovat. Výsledky soutěže i postoj veřejnosti 
jsou pak důležitým vodítkem pro jednání zastupitelstva. 
Jednoduše řečeno - když o něčem rozhoduji, je nezbytné 
znát názor odborníků i veřejnosti, kterou zastupuji,“ uza-
vřel starosta Radovan Necid.

Architektonická soutěž o novou podobu centra města 
zná odbornou část poroty i sekretáře. Městská rada 
navrhla, aby o návrzích rozhodovali architekti David 
Vávra, Vladimír Sitta, Ladislav Kuba a Tomáš Jiránek. 
Zároveň jmenovala sekretářem soutěže Petra Veličku.

Architektonickou soutěží provede 

Záměr vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž za účelem nalezení nejkvalit-
nějšího návrhu na rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic, respektive centra města, 
dali zastupitelé patnáct hlasů. Zdrželi se tři nezávislí zastupitelé za KDU-ČSL a ne-
podpořil jej Jiří Kaše (nezávislý za ČSSD), který odešel z koalice.
V diskusi, která hlasování předcházela, řešili zúčastnění zejména vhodné načasování 
soutěže, oblast, kterou by měli architekti řešit, a samozřejmě finance.
Pavla Kamanová připomněla další investice do budoucna a čas, kdy bude vůbec mož-
no akci realizovat. Pak sdělila stanovisko celého klubu KDU-ČSL: „Soutěž ano, ale v 
současné době to není prvotní.“ Zastupitel Jiří Kaše připomněl, že úprava centra je 
důležitá a ovlivní další generace. Zaslal proto starostovi deset otázek s požadavkem 
písemné odpovědi a přečetl je zastupitelům. „Odpovědi přečtu na zastupitelstvu za 
dva měsíce,“ dodal. Dotazy se týkaly možnosti odkupu zbývajících pozemků bývalého 
areálu Svitu, změny územního plánu v bodě malého obchvatu, financí a časového 
harmonogramu. „Jsem proti tomu, aby se soutěž týkala jenom Náměstí,“ řekl Jiří 
Kaše. Marie Ripperová zmínila nutnost rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která 
zatím není v plánu a bez níž nelze náměstí opravovat. Předseda komise pro regene-
raci městské památkové zóny Stanislav Rosa připomněl, že komise nebyla k projed-
návání tohoto bodu přizvána. Dostal od starosty příslib, že někdo z komise bude v 

porotě. Starosta Radovan Necid postupně na otázky odpovídal. Zdůraznil, že soutěž 
proběhne dle pravidel České komory architektů a je nejlepším způsobem, jak najít 
co nejkvalitnější řešení. Podle něj nelze vyhlásit soutěž na náměstí a navíc i bývalý 
areál Svitu, nejen kvůli finanční náročnosti, ale zejména proto, že areál celý nepatří 
městu. „Nepatří mu proto, že jej tehdejší vedení města odmítlo koupit.  Nedávno se 
nám však podařilo získat polovinu pozemku a o koupi druhé poloviny se teprve sna-
žíme. Máme to ovšem těžší, protože ji kvůli neprozíravosti mých předchůdců vlastní 
Lidl. To, že tehdy vedení města udělalo hrubou chybu, je dnes jasné. Velmi se divím 
tomu, že si to někteří kolegové nepamatují a dnes pokrytecky volají po tom, abychom 
řešili i Svit,“ vysvětlil starosta. 
S možným parkováním ve Svitu však budou podle starosty architekti počítat. „Nelze 
oddělit kanalizaci a vodovod od následných povrchů, je třeba to dělat souběžně,“ 
podotkl dále k výhradám Pavly Kamanové s tím, že rozpočet i projekt na sítě město 
dávno má, za asi 30 milionů. Podíl města bude zhruba 10 milionů, což lze zvládnout. 
O rozsahu dalších financí na následnou úpravu povrchů náměstí a přilehlých ulic 
rozhodne zastupitelstvo.
„Architektonická soutěž je nejtransparentnější způsob, jak vybrat novou podobu našeho 
centra. Jde navíc o způsob, kdy navrhují odborníci, posuzují odborníci a veřejnost je plně 
informována. Odmítám se vrátit do doby, kdy jeden architekt nakreslil projekt, zastupitelé 
a radní jej pak lidovou tvořivostí zkazili a veřejnost byla na závěr postavena před hotovou 
věc. Já takto postupovat nechci,“ uzavřel Radovan Necid.

Zastupitelstvo dalo soutěži zelenou
Architektonicko-urbanistické soutěži na rekonstrukci centra Velkého Meziříčí dali 
zastupitelé souhlas. Nyní se rozbíhá její příprava. Přesné zadání soutěže bude na 
programu dubnového zasedání zastupitelstva.
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„Architektonické soutěže můžeme rozdělit podle toho, 
jaký od nich chceme výsledek, na projektové a ideové. 
Projektové slouží pro stanovení podoby konkrétního 
území či stavby. Ideové naopak řeší území z hlediska 
jeho funkce a budoucího využití,“ vysvětlil podstatu 
soutěží Velička.
Náměstí je existující prostor, kde již stojí domy a dal-
ší prvky. „Víme, že kašna 
zůstane tam, kde je. Těž-
ko budeme uvažovat o 
přesunutí svatojánského 
sloupu, protože k tomu 
nemáme důvod a byl by to 
nesmysl. Stejně tak známe 
funkci jednotlivých budov 
a jejich vchody či vjezdy. 
Z těchto důvodu můžeme 
zadat anonymní, projekto-
vou architektonickou soutěž na konkrétní řešení a po-
dobu Náměstí s napojením na okolní ulice či prostor za 
řekou,“ popsal základní rámec architektonické soutěže 
na podobu Náměstí Petr Velička.
Areál bývalého Svitu je naopak holé místo, kde nic 
nestojí a nerostou zde dokonce ani stromy. Podle ar-
chitekta je tedy třeba začít od úplné nuly. „Jde o nale-
zení naprosto nové náplně a funkce pro tento prostor 
ku prospěchu obyvatel města. To znamená se nejprve 
pomocí ideové spíše urbanisticko-krajinářské soutěže 

zamyslet nad celkovým směřováním tohoto prostoru a 
stanovit pro něj limity. V současnosti navíc ještě není 
pro zadání takové soutěže dořešena část pozemku. V 
okamžiku, kdy bude jasné, že město pozemek může 
získat, je konstruktivní a smysluplné vypsat ideovou 
architektonickou soutěž v podrobnostech, kdy výsled-
kem bude návrh jako podklad pro regulační plán to-

hoto území,“ zamyslel se 
nad budoucností pláně za 
řekou architekt Velička a 
zdůvodnil, proč tedy ne-
lze tato dvě místa řešit v 
jedné soutěži: „Obě výše 
popsané soutěže jsou 
architektonické, ale obě 
mají rozdílný smysl zadá-
ní i jinou podrobnost ode-
vzdaných návrhů. Proto 

nelze zadat tato dvě velmi rozdílná zadání do jedné 
soutěže. Ve Svitu zatím nevíme, zda chceme bydlení, 
administrativu, park, připojení na ulici Třebíčskou a 
jaké, zatím ani nevíme konečnou velikost území, které 
bude mít město k dispozici. Oproti tomu na Náměstí 
vstupy známe a je třeba vybrat konkrétní řešení, u kte-
rého budou zvážena všechna pro a proti a hlavně bude-
me moci vidět různá řešení, mezi kterými se vybere to 
nejvhodnější, které se rozpracuje v projektové přípravě 
a dovede do realizace.“

Spojovat architektonickou soutěž na podobu Náměstí s areálem bývalého Svitu je nemožné. Jde totiž o dvě 
různá zadání a dva různé výsledky. Velkomeziříčsku to řekl architekt Petr Velička.

Náměstí řeší podobu, Svit teprve obsah místa
i šumný David Vávra

ODBORNÁ ČÁST POROTY 
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE:
 
akad. arch. DAVID VÁVR A 
Český architekt, herec a spisovatel. Věnuje se 
především obnovám budov, v menší míře i navr-
hování nových budov převážně pro bydlení. Za-
kladatel divadla Sklep. Spoluautor a průvodce 
televizního seriálu Šumná města.
Wikipedie, www.david-vavra.cz
 
Dipl. Ing. VL ADIMÍR SIT TA
Autorizovaný krajinářský architekt. Vystudoval 
na MZLU v Brně, v sedmdesátých letech působil 
na Floře Olomouc a v Zahradní architektuře v 
Želešicích u Brna. Od r. 1979 působil v (tehdejší) 
NSR od roku 1981 žije v Sydney. Má za sebou 
projekty a realizace v řadě zemí, zvláště v Ev-
ropě, Austrálii a Asii. Účastnil se mnoha mezi-
národních soutěží. Dvakrát získal prestižní Len-
ného cenu v Německu, v roce 2002 obdržel cenu 
prezidenta australského institutu krajinářských 
architektů za „Příspěvek ke kultuře krajinářské 
architektury v Austrálii“. Publikuje a předná-
ší. Od roku 2012 vede na Fakultě architektury 
ČVUT v Praze ateliér zaměřený na veřejný pro-
stor a krajinářskou architekturu. 
terragram.com.au, www.fa.cvut.cz
 
akad. arch. L ADISL AV KUBA
Český architekt. Zakladatel ateliéru Kuba & Pi-
lař architekti, který patří mezi nejoceňovanější 
české ateliéry a například několikrát uspěl v 
Grand Prix architektů.
Wikipedie, www.arch.cz/kuba.pilar
 
Ing. et Ing. TOMÁ Š J IR ÁNEK
Autorizovaný krajinářský architekt. Zakladatel 
společnosti New Visit (r. 2000). V roce 1997 
spoluzakladatel koncepce Správy krajiny kom-
ponovaného krajinářsko urbanistického díla 
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. 
Individuální člen Evropského fóra pro politiku 
architektury. Vítěz několika architektonických 
soutěží.
www.newvisit.cz

KDE SE DOZVĚDĚT VÍC:
Veřejná prezentace s diskusí:  
CO JE A CO NENÍ ARCHITEKTONICK Á 
SOUTĚŽ?
přednáší arch. Petr Velička, 7. 3., 17.00, kinosál 
JUPITER clubu

PŘEDNÁ ŠK Y ODBORNÝCH POROTCŮ:
8. 3., 17.00, Vladimír Sitta
17. 3., 17.00, David Vávra
31. 3., 17.00, Ladislav Kuba
7. 4., 17.00, Tomáš Jiránek

Ve Svitu zatím nevíme, zda 
chceme bydlení, administrativu, 

park, připojení na ulici Třebíčskou a jaké, 
zatím ani nevíme konečnou velikost území, 
které bude mít město k dispozici. Oproti 
tomu na Náměstí vstupy známe a je třeba 
vybrat konkrétní řešení.

všechny přednášky budou 
v kinosále JUPITER clubu

DOTAZNÍK
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: ÚPRAVA CENTRA MĚSTA

DO 11. BŘEZNA

DOTA ZNÍK JE K DISPOZICI V INFORMAČNÍM CENTRU (RECEPCI) R ADNICE 
A DÁLE KE STA ŽENÍ NA WEBOV ÝCH STR ÁNK ÁCH VELKEMEZIRICI.CZ

NA WEBU MŮŽETE DOTA ZNÍK V YPLNIT I ELEKTRONICKY
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„V rámci zaměření festivalu na svobodu a násilí chceme 
z různých hledisek (historického, filozofického, psycho-
logického, religionistického atd.) reflektovat současné 
dění: migraci ve vztahu k většinové společnosti, iden-
titu Evropy (na čem je založena a co jí škodí), svobodu 
a násilí v různých náboženských systémech, zejména 
islámu, násilí ve výchově atd. Smyslem festivalu je na-
bídnout především laické veřejnosti odbornou reflexi 
problémů dnešního světa a života, jak na věci nahlížet, 
čeho se obávat či neobávat,“ popsal záměr ředitel Ev-
ropského festivalu filozofie Milan Dufek po poslední 
schůzce programového výboru. 
Hlavní náplní festivalu budou opět tematické progra-
mové bloky doplněné doprovodným kulturním progra-
mem. Programový výbor na svých jednáních stanovil 
tematické okruhy pro jednotlivé festivalové dny včetně 
návrhu na přednášející.
„Festival by měl být slavnostně zahájen v pátek 3. června 
2015 asi v 17 hodin. Protagonisty budou známý polito-
log, historik a novinář specializující se na střední a vý-
chodní Evropu Jacques Rupnik a významný český histo-
rik, vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, bývalý 
místopředseda AVČR, profesor Jaroslav Pánek,“ jmenuje 

M. Dufek známé osobnosti, na které se mohou zájemci 
těšit, a přidává další jména odborníků, kteří budou před-
nášet v rámci jednotlivých tematických okruhů.
Jaké tematické bloky a přednášející letošní festival 
filozofie nabídne?
SVOBODA A NÁBOŽENSTVÍ
Muhammad Abbas (šéf českých muslimů), Milena Bart-
lová (profesorka, česká historička), Karel Sidon (vrchní 
zemský a bývalý vrchní pražský rabín).
SVOBODA A NÁSILÍ V HISTORICKÝCH CIVILIZA-
CÍCH
Miloš Mendel (odborník na problematiku islámského ná-
boženství), Miroslav Bárta (profesor, egyptolog, historik 
a archeolog), Michal Pullmann (ředitel Ústavu hospo-
dářských a sociálních dějin FF UK), Jarmila Bednaříková 
(historička, zabývá se např. otázkami stěhování národů).
EVROPA
Iveta Radičová (profesorka, slovenská socioložka a po-
litička, bývalá předsedkyně vlády Slovenské republiky), 
Petr Pithart (český politik, bývalý předseda české vlá-
dy), Jan Podstatzky-Lichtenstein (hrabě, pracoval pro 
Ottu Habsburského v době, kdy se utvářelo Evropské 
společenství), Petr Hlaváček (historik, filozof, editor a 
publicista, zabývá se problematikou evropské identity).
SVOBODA A DETERMINISMUS
Petr Dvořák (filozof, analytik), Josef Krob (profesor, filozof, 
bývalý děkan FF MU), právník (Ústav státu a práva AV ČR).
SVOBODA PROJEVU A POLITICKÁ KOREKTNOST
Anna Šabatová (ombudsmanka, signatářka Charty 77), 

Roman Joch (politik, publicista, politický komentátor a 
překladatel), Petr Šámal (pracovník výzkumu literární 
kultury ÚČL AV ČR, časopis Česká literatura).
GLOBÁLNÍ KONFLIKTY – STRATEGIE AV 21
Marek Hrubec (filozof a sociální vědec, který se zabývá 
sociální a politickou filozofií a globálními studiemi).
VÝCHOVA
Alice Kloubová (vědecká pracovnice Filosofického ústa-
vu se orientuje především na témata performativní 
filozofie, uměleckého výzkumu, tělesnosti, expresivity, 
fenopraxe, post-fenomenologie a etiky hry), Petr Urban 
(zabývá se filozofií, etikou, vede Oddělení současné 
kontinentální filosofie).
EKONOMIKA A FINANCE
Tomáš Sedláček (český ekonom a vysokoškolský pedagog).
Změna programu vyhrazena.

Na festivalu vystoupí také Abbas
Evropský festival filozofie má před sebou jubilejní 10. ročník. Letos bude o svobodě a násilí a účast již přislíbila řada významných osobností

Program jubilejního, desátého ročníku Evropského 
festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí se rýsuje. Před-
nášky a diskuse na současné, velmi aktuální téma 
Svoboda a násilí proběhnou ve dnech od 3. do 12. 
června 2016. Evropský

Festival
Filozofie

10. ročník
3.–12. června 2016

www.festivalfilosofie.cz

Na veletrhu bodovala rozhledna i místní pivo
Velké Meziříčí se prezentovalo na pres-
tižním veletrhu cestovního ruchu v praž-
ských Holešovicích Holiday World. Ve 
dnech 18. až 21. února 2016 na stánku 
Kraje Vysočina i coby součást destinace 
Koruna Vysočiny představilo svoje turis-
tické cíle a regionální produkty.
„Jako motto letošního ročníku veletrhu 
si Kraj Vysočina zvolil aktivní dovolenou 
pro rodinu s dětmi, nabídnul ale i lákavé 
materiály pro všechny věkové skupiny od 
malých dětí po seniory,“ uvedla vedoucí 
velkomeziříčského turistického infor-
mačního centra Květoslava Hladíková s 
tím, že krom propagačních letáků byly v 
nabídce i regionální produkty. Byl o ně 
velký zájem, protože Vysočina je známá 
svým zdravým prostředím. 
„Točilo se pivo. Mnoho lidí se zajímalo o 
naši novou rozhlednu na Fajtově kopci,“ 
dodala K. Hladíková a připojila poděko-
vání města firmě Poex Velké Meziříčí, 
a.s., která akci sponzorsky podpořila 
svými výrobky.
Návštěvnost veletrhu byla vysoká, 
zvláště v sobotu a neděli, kdy bylo ote-

vřeno pro veřejnost. Ta se zajímala hlav-
ně o památky, kulturní i sportovní akce, 
cyklotrasy a naučné stezky. V programu 
veletrhu nechyběly různé soutěže, pře-

hlídky cestovatelských filmů a výstavy 
cestovatelských fotografií, World Film a 
Expediční kamera.

-red-, foto: Květoslava Hladíková

FOTOG ALERIE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Domov pro seniory 7. března 2016 sla-
ví páté výročí od svého přestěhování 
do nového objektu na ulici Zdenky 
Vorlové. Od 10 do 16 hodin pořádá den 
otevřených dveří. Veřejnost si může 
prohlédnout prostory domova i přispět 
svým dílem ke společnému tvoření 
obyvatel a návštěvníků.

Domov pro 
seniory zve na 
návštěvu

-mars-
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ZE SPOLEČNOSTI

V sobotu 6. února 2016 se v obřadní síni 
velkomeziříčské radnice konalo letošní 
první vítání občánků. K této slavnostní 
události byla pozvána miminka, která 
se narodila v září, říjnu a listopadu mi-
nulého roku. Starosta města Radovan 
Necid přivítal nově narozené občánky, 
předal rodičům finanční dar od města ve 
výši 1.500 Kč pro každé dítě a nově také 
dárkové sety – deku s plyšovou hračkou. 
Děti z MŠ Sportovní si pro nové občánky 
připravily pásmo básniček a písniček a 
svým vystoupením potěšily všechny pří-
tomné. Na závěr se tradičně mohli rodiče 
se svými dětmi vyfotografovat u koléb-
ky. Fotografie si mohou rodiče zakoupit 
ve Fotoateliéru Jitky Bradáčové na ulici 
Novosady od čtvrtka 11. února 2016.
Přivítány byly tyto děti: Lubomír Zezula, 
Jakub Janeček, Tereza Machová, Nicol 
Novotová, Kateřina Kolouchová, Matyáš 
Prokop, Tomáš Ondrišík, Zora Pecho-
vá, Klaudie Jonáková, Sylva Kavalcová, 
Terezie Šitková, Matyáš Juran, Kristýna 
Rudolfová, Dominika Doubková, Josef 
Toman, Nela Večeřová, Lucie Chlubnová, 
Sofie Mertová, Hana Dostálová, Jakub 
Mazánek, Karolína Hudcová, Kristýna 
Janová.

Město přivítalo nové občánky

-měú-, foto Jitka Bradáčová

Hlasování v anketě probíhá 
od 1. do 31. 3. 2016
elektronicky na webových stránkách 
Kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz
a dále prostřednictvím hlasovacích 
lístků uveřejněných v novinách Kraj 
Vysočina. 

Evropský
Festival
Filozofie

Podpořte 
velkomeziříčskou 
akci v anketě 
Zlatá jeřabina!
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INZERCE březen  2016

VEŠKERÝ SORTIMENT SI MŮŽETE 
OBJEDNAT PŘES NÁŠ WEB. 

Zahradní nábytek 
Liška
nabízí

dřevěný, kovový, 
hliníkový 
a plastový zahr. 
nábytek, zahr. 
nábytek z exotického dřeva, 
doplňky pro zahr. nábytek, 
lehátka, houpačky, skluzavky, 
slunečníky, dřevěné chatky, 
zahr. domky, chatky aj.

Průmyslová 2049, Velké Meziříčí,  
tel: 763 760 188
fi rma@zahradninabytek-liska.cz 
www.zahradninabytek-liska.cz 

iška
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

do 30.3. 
sleva 10% 

na zahradní 
nábytek

Doučím
testy cermat a Scio
z „mat“ k PZ na Gym a sŠ. 
o víkendech.

tel.: 774 621 703

KUŘICE 
OBJEDNÁVÁME

737 477 773
A. Novotný, Hrbov 42

začínají néststáří 17–19 týdnů

Dotační program IROP pro revitalizaci bytových domů
Seminář je věnovaný podmínkám dotace pro bytové domy z Integrovaného Regionálního Operačního Programu, krátce IROP. 
Seminář je organizován ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dům plný úspor, která se dlouhodobě úspěšně věnuje 
komplexní přípravné fázi revitalizace včetně využívání dotací. Seminář je příležitost k získání informací k dotačnímu programu, 
seznámíme Vás také s postupem, jak se včas a správně připravit pro revitalizaci a jaké přínosy má regulace (SUBREGULACE) vytápění 
bytového domu. Na semináři můžete objednat zdarma termografické snímky (termovizi) Vašeho nerevitalizovaného domu.

KDY: ve středu 9. 3. 2016 v 17.00 hod.
KDE: VELKÉ MEZIŘÍČÍ, U Bílého koníčka, ul. Hornoměstská 348/5
CENA: pro registrované účastníky je seminář zdarma

Registrovat se můžete na stránkách www.dumplnyuspor.cz/bd/seminare nebo na e-mailu sarka.pavlu@alumbrado.cz.  
Informace o přihlašování se můžete dovědět také na zelené lince 800 821 831 nebo níže uvedených kontaktech.

PŘÍPADNÉ OSOBNÍ KONZULTACE, POSOUZENÍ STAVU VAŠEHO DOMU NEBO PORADENSKÉ SLUŽBY OBJEDNÁVEJTE  
U ING. JANA RYŠAVÉHO NA NÍŽE UVEDENÝCH KONTAKTECH.

Alumbrado s.r.o. – provozovatel poradenského centra Dům plný úspor o.p.s. • Pobočka Morava, korespondenční adresa:  
Sladkého 13, 617 00 Brno • Kontakt: Ing. Jan Ryšavý, 725 099 054, rysavy@dumplnyuspor.cz

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SEMINÁŘ

NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírny
Vrchovecká 50/9, VM (pri vjezdu na námestí)

provozní doba a kontakty na 
www.obchodyvm.cz

˘
˘

˘ ˘
˘ ˘

˚
NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírnyPrijímáme zakázky v provozovne čistírny

opravy / úpravy odevu˘opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírny˘Prijímáme zakázky v provozovne čistírny

˚opravy / úpravy odevůopravy / úpravy odevu

Interní kontaktní osoba pro prodej DE a AT
Náplň práce: 
∎ příjem objednávek
∎ potvrzování objednávek
∎ poradenství pro zákazníky
∎ spolupráce při plánování výroby
∎ organizace dopravy

Vhodný kandidát:
∎ znalost NJ na vyšší úrovni podmínkou
∎ vzdělání SŠ s maturitou

Nabízíme:
∎ možnost profesního růstu
∎ práci v stabilní a dynamické společnosti
∎ motivující finanční ohodnocení
∎ práce na plný úvazek

životopis zasílejte na: svandova@minirol.cz, 
případně tel.: 566502441

∎ zkušenosti s prací na PC
∎ spolehlivost a samostatnost
∎ možný nástup ihned

Firma Building Plastics ČR s.r.o., Velká Bíteš hledá zaměstnance na pozici: 

ELEKTROMATERIÁL A SVÍTIDLA

SKLADNÍK 
ELEKTROMATERIÁLU

IMAO electric s.r.o. hledá 
vhodného uchazeče na pozici

Požadujeme:
- minimální vzdelání, vyučen
- znalost práce na PC (Microsoft Excel a Word, Outlook, 
  Internet) - uživatelsky, 
- příjemné vystupování,
- dobré komunikační a organizační dovednosti,
- schopnost jednat se zákazníkem,
- spolehlivost a samostatnost.

Strukturované životopisy zasílejte na email: 
imao@imaocz.cz

Vhodní kandidáti budou pozváni na osobní pohovor.

IMAO electric s.r.o. ,Třebíčská 774, Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí vyhlásilo veřejnou 
soutěž o nejvhodnější nabídku na 

PRODE J BY TU 

č. 7 o velikosti 1+1 na adrese Podhradí 
1214/16. Lokalita v centru města, v bytě 
proběhla částečná rekonstrukce (okna, 
exteriérové dveře, sociální zařízení, 
kuchyňská linka, podlahová krytina).
Podmínky soutěže jsou zveřejněny na 
úřední desce: www.velkemezirici.cz/
mestsky-urad/uredni-deska

Lhůta pro podání nabídky končí 7. 3. 2016.

Více informací podá: Odbor správy ma-
jetku a bytů, Ing. Magdaléna Kašparová, 
Náměstí 79/3. Tel. 566 781 230, 566 
781 234

Městský psí útulek daruje
• čtyřletého křížence, psa, dobrý hlídač
• dvanáctiletého křížence jezevčíka
• křížence pudla a westíka
• tříměsíčního křížence černého labradora
Volejte po 14. hodině na tel.: 723 778 248
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INZERCE/SERVIS

DROBNÁ INZERCE
PRODÁM
• Starší zachovalý plynový sporák za 
900 Kč. Tel.: 604 909 857.
• Palivové dříví, suché. Buk, bříza, dub, 
habr. Tel.: 736 488 577.
• Calex CM 305 – v. 165 cm, š. 60 cm, 
h. 60 cm, objem chladničky 201 l, objem 
mrazničky 104 l. Nový termostat. Zacho-
valá, funkční, spolehlivá. Cena dohodou. 
Tel.: 723 241 888.

KOUPÍM
• Koupím a dobře zaplatím za staré pivní 
lahve s nápisem, vojenské helmy, kožené 
vojenské řemeny, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, vojenské ná-
šivky, masky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. Za 

nabídky předem děkuji. Tel.: 776 776 007.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
Staré obrazy různých motivů a stáří (kra-
jiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a jiné i 
poškozené. Dále hodiny, porcelán, hutní 
sklo, hudební nástroje a jiné dekorativní 
starožitnosti. I celou pozůstalost. Jsem 
sběratel, platba výhradně v hotovosti. 
Rychlé a slušné jednání. Tel.: 704 787 323.
• Koupím různou mechaniku a stroje z 
pozůstalostí, dědictví či chalup, garáží, 
sklepů. Tel.: 605 884 826.
• Sběratel koupí stará plechová šlapa-
cí autíčka Moskvič i jiné značky. Dále 
koupím a dobře zaplatím za vojenské 
věci do roku 1950, například věci z bý-
valé Bekovky: vysouvací nože Solingen, 
12dírkové boty kanady, korkové tropické 
klobouky, košile a blůzy pískové, modré 
a zelené barvy, vysoké šněrovací boty 
kombinované s plátnem, batohy, chleb-
níky, bundy a kombinézy s kožichem, zipy 
značky ZIPP, RAPID, Elite, muniční ple-
chové nebo dřevěné bedínky, vatované 
maskovací bundy atd. nabídněte cokoliv 
i v poškozeném stavu. Tel.: 732 400 672, 
e-mail: radek.teply101@seznam.cz

NEMOVITOSTI

• Prodám RD ve Velkém Meziříčí, rohový 
1+1. Tel.: 603 570 388.
• Hledáme pro své klienty ke koupi byty, 
rodinné domy, chalupy, chaty a zahrady 
ve Velkém Meziříčí a okolí. Reality Vyso-
čina, Náměstí 4, Velké Meziříčí, tel.: 777 
636 157.
• Koupím menší byt. Tel.: 722 012 297.
• Koupím dům nebo chalupu v dobrém 
stavu, se zahradou a parkováním. Tel.: 
774 340 338.
• Prodám byt 1+1 ve VM blízko centra. 
Tel.: 731 457 371.
• Prodám RD v Křižanově v přízemí po-
traviny, 1. patro byt 5+1. Zahrada 2000 m2, 
stavební pozemek. Podkroví vhodné na vý-
stavbu bytu. Více info na tel.: 731 457 371.
• Prodám nové byty 2×2+kk a 3+kk ve 
VM. Klidná část s garáží i pozemkem. 
Více info tel.: 731 457 371.

• Prodám stavební pozemek ve VM, 
kompletní sítě, klidná část, 1.500 m2, 
cena 580 Kč/m2. Tel.: 731 457 371.
• Koupím byt 3+1, 2+1, 1+1, 1+kk nebo 
RD ve VM a okolí. Platím hotově. Tel.: 
605 054 470.
• Prodám byt 2+1 ve Vel. Bíteši, ulice U 
Stadionu, 1. patro, 57 m2, plastová okna, 
zateplení, cihlový byt, vlastní kotel, po 
částečné rekonstrukci, cena dohodou. 
Tel.: 731 457 371.
• Prodám RD v Dobré Vodě, 3+1, 2+1, 
zahrada 1100 m2, cena 1.590.000 Kč. 
Tel.: 731 457 371.
• Prodám byt 2+1 ve VM, cena 1.090.000 
Kč, tel.: 731 457 371.

PRONÁ JEM
• Zdravotní sestra hledá pronájem bytu 
ve VM 1+1, 2+1. Spěchá. Možná péče o 
seniory, hlídání dětí dle dohody. Tel.: 
603 545 137.
• Nabízím zahradu v nájmu 10×40 m za 
100 Kč ročně, v Mostištích za nemocnicí. 
Tel.: 722 488 160.
• Pronajmu garáž na ul. Gen. Jaroše, 
dlouhodobě. Tel.: 603 849 249.

Vykupujeme domy byty a chalupy. 
Platba okamžitě – hotově. Volejte 
zdarma 800 100 576. Řešíme i 
exekuce a hypotéky. 

Tajemník Městského úřadu 
Velké Meziříčí vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍKA 
ODBORU DOPRAVY 

– REFERENTA 
REGISTRU VOZIDEL  
A REGISTRU ŘIDIČŮ

Velké Meziříčí
Městský úřad 

Předpokládaná doba nástupu: 
od 1. 7. 2016.
Přihlášky v písemné podobě 
zašlete nejpozději 
do 18.03.2016 do 12:00 
na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského 
úřadu Velké Meziříčí Ing. Mar-
ka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výbě-
rové řízení – pozice DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Tajemník Městského úřadu 
Velké Meziříčí vyhlašuje 
veřejnou výzvu na pozici

PRACOVNÍKA ODBORU 
SPRÁVY MAJETKU  

A BYTŮ
na dobu určitou - zástup za 
mateřskou a rodičovskou 

dovolenou

Předpokládaná doba nástupu: 
od 1.5.2016
Přihlášky v písemné podobě 
zašlete nejpozději 
do 18.03.2016 do 12:00 
na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městské-
ho úřadu Velké Meziříčí Ing. 
Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výbě-
rové řízení – pozice SMB“
Kontaktní telefon: 566 781 003

více na www.velkemezirici.cz více na www.velkemezirici.cz

Velké Meziříčí
Městský úřad 

soukromá INZERCE ZDARMA: www.velkomeziricsko.cz
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STALO SE březen 2016

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Ve dnech 1. 2.–5. 2. se na Fajtově kopci 
uskutečnil pro žáky 7. tříd povinný LVK, 
kterého se zúčastnilo celkem 30 chlapců 
a dívek. Ti se naučili základy lyžování 
a snowboardingu. Na závěr celého kur-
zu jsme pro žáky připravili již tradičně 
závod ve slalomu. Vzhledem k dohodě 
mezi Ski klubem a městem platili žáci 
80 Kč za jednodenní permanentku.  I s 
dopravou autobusem na sjezdovku je 
tedy kurz, pokud měli svoje vybavení, 
stál 500 Kč. 
PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA
Žáci 1. a 2. tříd naší školy se pravidelně 
účastní předplaveckého výcviku na Pla-
vecké škole v Třebíči. Výuka probíhá jed-
nou týdně v 10 lekcích, kdy se děti hravou 
formou seznamují s vodou, postupně se 
učí základním plaveckým dovednostem, 
učí se základní prvky  jednotlivých pla-

veckých způsobů a zlepšují si fyzickou 
kondici. Mezi rodiči je tato sportovní ak-
tivita pořádaná pro děti oblíbená, a přes-
tože na ni plně finančně přispívají (490 Kč 
za 10 lekcí po 45 min. + doprava), jezdí 
vždy celá třída. Na předplaveckou výuku 
pak navazuje ve 3. a 4. třídě povinný pla-
vecký výcvik, který probíhá také v Třebíči. 
KROUŽKY 
Na naší škole je také pestrá nabídka 
kroužků, které jsou součástí ŠSK při 
ZŠ Školní VM. Jsou to florbal 78 dětí, 
gymnastika 17 dětí, míčové hry 12 dětí, 
miniházená 35 dětí a kroužek při ŠD s 
30 dětmi. Žáci za kroužek platí 800 Kč 
ročně. Zdarma je miniházená a kroužek 
při ŠD. Od letošního roku VZP ve spo-
lupráci s AŠSK ČR nabízí příspěvek 500 

Kč na kroužek, který je veden při škole. 
Děti budou od května dostávat ve škole 
potvrzení, které mohou rodiče následně 
uplatnit na VZP. Dalších 500 Kč mohou u 
VZP rodiče čerpat na sportovní aktivitu 
svého dítěte v mimoškolní činnosti.
 DALŠÍ AKTIVITY
Za pěkného počasí mohou děti chodit 
o velké přestávce do atria školy a přes 
zimu pak dvakrát v týdnu také o velké 
přestávce do tělocvičny. Všichni žáci 
6.–8. ročníku mají 3 hodiny tělesné vý-
chovy za týden. Dá se tedy říct, že kdo 
chce v naší škole pravidelně sportovat, 
má mnoho příležitostí a mezi dětmi ne-
jsou výjimkou ty, které ve škole sportují 
4–5krát za týden. 

Děti na ZŠ Školní aktivně sportují nejen ve výuce
V prvním únorovém týdnu se v naší 
škole uskutečnil pravidelný lyžařský 
a snowboardový výcvik. Kromě toho 
běží také předplavecká výuka plavá-
ní. Škola dále nabízí řadu sportovních 
kroužků. Na ty mají rodiče možnost zís-
kat finanční příspěvek od své zdravotní 
pojišťovny.

Mgr. Petr Blažek, ředitel školy

Průvody masek zahájily postní období

Dolní Radslavice Olší nad Oslavou

Mostiště Dolní Radslavice

Spolek žen a Jupiter club 
Velké Meziříčí zvou na 
velikonoční výstavu 

Přijde jaro 
přijde...

A my ho přivítáme. 
Připojte se k nám! 
Pokusíme se vytvořit 
co nejdelší vajíčkový 
řetěz. Vajíčka mohou být 
malovaná i jednobarevná. 
V YFUKUJTE  
A PŘINESTE!
Úterý 15. března–čtvrtek 
17. března 2016, velký sál 
Jupiter clubu 9–17 hodin
K vidění bude pletení 
pomlázek, košíkářství, 
výrobky z kukuřičného 
šustí a pedigu, ukázky 
velikonočních dekorací, 
výroba velikonoční 
keramiky, pletení pleskáčů 
z pedigu, svátečně 
prostřené tabule, ukázky 
paličkování, zdobení 
velikonočních perníčků, 
kraslice malované voskem 
a ukázky jejich zdobení, 
výroba drobné bižuterie 
z kamínků a drátků, 
velikonoční floristika, 
strojové výšivky, ruční 
gelové a voskové svíčky, 
obrázky a řadu dalších 
jarních dekorací, nápadů 
a jiných velikonočních 
symbolů, které vám 
zpříjemní svátky. 
Velikonoční ozdoby 
a dekorace, možnost 
zakoupení výrobků. 
Vstupné dobrovolné!

V Mostištích slavili masopust poslední neděli v lednu.  Dobře čtyři desítky masek prošly obcemi Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavi-
ce o týden později, v sobotu 6. února.  Místní část Olší nad Oslavou měla ostatky na sv. Valentýna, v neděli 14. ledna. 
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O letních prázdninách přijela na pozvání 
do Bosny ke strýčkovi spisovateli Jakubu 
Demlovi z Prahy paní Pechová. Jako dá-

rek mu přivezla siamské kotě, a to už docela odrostlé. Nikdy 
dřív jsem tak krásné koťátko neviděla, a jak bylo vyparádě-
né! Na krku mělo kožený, různě splétaný řemínek jako pejsek. 
Strýček mu dal jméno (to) Romeo, přestože to byla kočička, 
protože místo mňoukání vřeštěla jako malé dítě a docela sro-
zumitelně bylo slyšet ro-mé-o. Zvířátko to bylo čistotné, na-
učené chodit do truhlíku s pískem, a tak mohlo být stále ve 
strýčkově pracovně. O ten truhlík jsem se pravidelně starala, 
byla to jedna z mých povinností. Romeo si velmi brzy zvyklo 
spávat strýčkovi na klíně, on je hladil a přitom se modlil bre-
viář. Když jsem k němu přišla, byl moc rád, že ho zase od toho 
malého povaleče vysvobodím. Měla jsem ho ráda, byla jsem 
na kočky zvyklá, protože u nás byly také dvě, kocourek a kočič-
ka. Romeo bylo mezi obyčejnými kočkami jako královna. Bylo 
béžové a na všech koncích těla tmavé, skoro do černa. Mělo 
hladkou srst a zvláštní modré oči. V tom čase strýček začal 
čím dál tím víc slábnout, často pobýval v nemocnici, a když 
musel odjet na čtrnáct dní z domu, vzali jsme Romeo k nám na 
městeček k našim dvěma kočkám. Zajímavé bylo, že ho ty naše 
kočky vůbec neobdivovaly jako já, dokonce ho absolutně igno-
roval i kocour, a vůbec se neskamarádili. Kočka s kocourem si 
pěkně pospávali u drtinových kamen, ale Romeo muselo le-
žet někde na židli nebo na okně, protože Micka na něj prskala 
a Mourek vrčel. Když se strýček vrátil z nemocnice, nechtěl 
hned Romeo přinést domů, protože chtěl mít klid, a ono často 
vyřvávalo to svoje „ro-mé-o“, aby na sebe upozornilo. Proto 
zůstalo u nás až do zimy. Dospělo a téměř bez přestání se ozý-
valo to jeho „ro-mé-o“. Od strýčka se maminka dověděla, že 
zřejmě potřebuje kocoura, ale kde takového v Tasově sehnat? 
Ten náš ji nechtěl ani vidět, nejspíš se mu vůbec nelíbila. Ro-
meo přestávalo žrát a hublo. Maminka byla z toho nešťastná 
a říkala: „Co tomu strejček řekne, až mu ho zase donesu zpět? 
Jak vypadá? Snad ho u nás moříme hladem.“ Vzala si ho na 
klín a násilím ho krmila. Někdy něco spolklo, ale většinou to 
prskalo ven. Po čase bylo hubené, že sotva chodilo, a doslova 
se slabostí potácelo. Báli jsme se to strýčkovi říct, naštěstí se 
na ně neptal. Nadešel čas Vánoc, poslední večer před Štědrým 
dnem roku 1960, napečené cukroví, uklizeno, kapr ve vaničce 
a hlavně těšení na dárky, které jsme také dostávali pod stro-
meček. Od radosti jsem dlouho nemohla usnout, ale také od 
starosti nad ubohým zvířátkem, které nechtělo přijímat už ani 
tekutinu, to mně kazilo radost. Než jsem usnula, skočilo mně 

Romeo doprostřed postele a pomalu se blížilo k mé hlavě, až 
se mi svým studeným čumáčkem dotklo tváře. Nebylo mně to 
příjemné, proto jsem je vzala a položila vedle postele. Romeo 
už nepřišlo. Zdálo se mně, že zůstalo ležet. Když jsem ráno 
zaslechla maminku z vedlejšího pokoje, zavolala jsem na ni: 
„Mami, prosím Tě, pojď sem, já se bojím, že je tady u postele 
od večera Romeo.“ Maminka rozsvítila a smutně řekla: „To se 
dalo čekat. Romeo pošlo, ale jak to jenom řekneme strýčkovi? 
Je tolik nemocný a teď ještě tohle.“ Mamince jsem neřekla, že 
se se mnou přišlo rozloučit, nebo snad ještě hledalo pomoc? A 
já je nepřijala. Bylo mně to moc líto... Když maminka strýčkovi 
oznámila, co se s Romeem stalo, byla překvapená, když řekl: 
„Netrap se, věděl jsem, že to tak skončí. Když siamky v urči-
tém čase nemají kocoura, stane se někdy, že přestanou žrát 
a uhynou.“ Trochu nás všechny uklidnilo, že se strýček na nás 
nezlobil, jinak bychom měli všichni špatné Vánoce. Nakonec 
ani strýčkovi nebylo dobře a Štědrý večer nechtěl slavit, chtěl 
zůstat sám. Jenom moji rodiče ho navštívili ráno se snídaní a 
potom s večeří. Byly to poslední strýčkovy Vánoce, 10. února 
následujícího roku zemřel.

Pětapadesát let od úmrtí kněze, spisovatele, ta-
sovského rodáka Jakuba Demla uplynulo 10. února 
2016. Jeho praneteř Marta Milotová z Velkého Me-
ziříčí na strýčka z vily vzpomíná dodnes. 
Martě, tehdy Vrbové z Tasova, bylo čtrnáct let, 
když Jakub Deml zemřel. V posledním roce a půl 
jeho života se s ním vídala denně, neboť její ma-
minka s celou rodinou o něj pečovala v jeho ne-
moci. „Strejček voněl tabákem,“ vybavuje si z dět-
ství. Vzpomíná taky na to, jak měl všechno vzorně 
uspořádané, ve všem řád, v zahradě plno květin, 
každou pojmenovanou, a taky jak byl štědrý a vlíd-
ný... Vzpomínek je tolik. A tak je Marta Milotová na 
žádost své dcery Marty Mackové začala někdy v 
roce 2008 sepisovat, aby je uchovala pro své dvě 
děti a vnoučata. První z jejích vzpomínek na strýč-
ka Jakuba Demla vám dnes přinášíme v povídce 
nazvané Romeo.

Marta Milotová vzpomíná na básníka Demla

Romeo

Marta Milotová

Martina Strnadová

V úterý 9. února 2016 proběhla v 
koncertním sále Jupiter clubu výroční 
schůze Spolku žen Velké Meziříčí, zá-
kladní organizace ČSŽ, z.s. Protože se 
některým dosavadním členkám výboru 
změnila jejich zdravotní, rodinná situa-
ce a nemohou dále funkci vykonávat, 
bylo třeba výbor doplnit. V tajných 
volbách byla předsedkyní zvolena Ing. 
Dana Kučerová, místopředsedkyní se 
stala Mgr. Marie Navrátilová, revizní 
komisi doplnily Marie Doležalová a 
Zdenka Švejdová. 
Dana Kučerová podrobně zhodnotila 
práci velkomeziříčského Spolku žen za 
minulý rok. Nebylo jí málo, jednalo se 
o téměř tři desítky akcí, jak samostat-
ných, tak ve spolupráci s jinými subjek-
ty – s vedením města, Jupiter clubem, 
Sborem dobrovolných hasičů VM, Stře-
diskem ekologické výchovy Chaloup-
ky – Ostrůvek, mateřskou školou v 
Čechově ulici. S největším ohlasem na 
veřejnosti se jako každoročně setkaly 
výstavy – velikonoční a vánoční.

Následovala debata o tom, co by chtě-
ly ženy pro sebe i veřejnost udělat v 
tomto roce. Nejbližší velkou akcí žen 
bude velikonoční výstava. Chystají se 
přijít s nějakými novinkami – hlav-
ně víc zapojit návštěvníky: Co takhle 
společně vytvořit obrovský věnec z 
vyfouklých vajíček? Bude určitě možné 
je i na místě ozdobit! Doplnit výstavu 
pěveckými, tanečními či jinými krátký-
mi vystoupeními? 
Schůze se zúčastnili i hosté: za měs-
to radní Jiří Michlíček, za Jupiter club 
ředitel Milan Dufek. Oba ženám nejen 
poděkovali za jejich práci, ale přišli i s 
nabídkami na společné akce v tomto 
roce.

Za Spolek žen Jiřina Kácalová

Ženy již plánují 
velikonoční 
výstavu

Marta Milotová. Foto: Martina Strnadová

Jakub Deml a Romeo. Foto: archiv Marty Milotové



12

SPOLEČNOST březen 2016

Mostiště chystají nástavbu kulturního domu

„Nyní se snažíme postupně opravovat náš majetek, na 
který v minulosti finance nezbývaly. Naši předchůdci 
totiž šetřili na kanalizaci a díky tomu nám z ní nyní zbý-
vá splatit už jen asi čtyři miliony korun,“ uvedl předseda 
komise pro místní správu Miroslav Mejzlík.
První velkou investicí po kanalizaci je pro Mostišťské 
postupná oprava kulturního domu. V roce 2015 začali 
s odizolováním budovy proti vlhkosti, vyměnili okna, 
udělali nové pódium a vymalovali. Celkem za asi 360 
tisíc korun. Letos se chystají na jeho nástavbu a kom-
pletně novou střechu, na což mají vyčleněno 1,7 milio-
nu korun. Později dojde i na zateplení a novou fasádu.
K pořádání venkovních akcí slouží zcela nový parket s 
posezením na hřišti. „Jeho zastřešení zrealizoval a za-
platil Sportovní klub Mostiště,“ říká Josef Kovář. V roce 
2015 dostala novou střechu i klubovna a děti v základ-
ní škole doskočiště.
Opravy komunikací, to je neustálé téma i v Mostištích. 
Vzhledem k jejich poloze podél Oslavy jsou v místní 
části i čtyři mostky na místních komunikacích, a ty 
postupně dosluhují. Loni prošly údržbou kvůli prodlou-
žení životnosti, ale některé si v budoucnu vyžádají ra-

dikálnější zásah. Kolem silnice k nemocnici také přibylo 
pětadvacet metrů nového chodníku. I na rok 2016 je 
vyčleněno tři sta tisíc korun na další opravy komuni-
kací. „Letos jsme rozjeli přípravu projektu na zateplení 
mateřské školy – jak pláště, tak střechy –, na což by-
chom chtěli získat dotaci,“ nastínil další plány Miroslav 
Mejzlík. Mezi ně patří i vybudování nového dětského 
hřiště, na což hodně obyvatel obce netrpělivě čeká. Ale 
nejen těch. Vzhledem k hojně využívané cyklostezce z 
Velkého Meziříčí do Mostišť hřiště ocení i rodiny z měs-
ta. Vyčleněno je na to přes čtyři sta tisíc korun. „Čeká 
nás i obnova nátěrů oplocení a zábradlí na místním 
hřbitově,“ vyjmenovává předseda komise.

Nejvyhlášenější mostišťskou tradiční akcí je pouť na sv. 
Marka. Drží se tu však i masopust či dětský karneval, roz-
svěcování adventních světýlek. V obci je aktivní sportov-
ní klub, který sdružuje fotbalisty, hokejisty a volejbalisty. 
Pořádá turnaje v nohejbale, fotbale, volejbale, dětský 
den, countryště či loni poprvé velké traktorové závody. 
Největší dobrovolnou organizací je hasičský sbor, který 
má 114 členů, z toho 39 dětí. Hasiči spíš než u požárů 
pomáhají při povodních. Poslední větší byla v obci zjara 
roku 2006, kdy bylo zaplaveno celé hřiště i některé do-
mácnosti. Letos, 16. července, je čekají oslavy 80 let od 
založení hasičského sboru, jehož patronkou je hraběnka 
Mária Podstatzká-Lichtenstein. 

Mostiště, jako jediná místní část Velkého Meziříčí, nyní 
aktuálně neřeší přípravu výstavby kanalizace. Má ji 
totiž z větší části od roku 2014 hotovou. Stála asi 12 
milionů korun. Další finance byly třeba i na následné 
opravy komunikací. Pro představu, místní část přitom 
hospodaří s asi 5,7 milionu korun a 2,6 milionu jde kaž-
doročně na pravidelné poplatky.

Martina Strnadová

Nadšené divácké ohlasy na ukázku pís-
ní z muzikálu Lví král, se kterou divadlo 
Ikaros vystoupilo v červnu loňského 
roku, podnítily soubor ke snaze pokusit 
se vůbec poprvé zpracovat dílo celé. „Ře-
šili jsme ale zásadní problém. Nechtěli 
jsme totiž pouze „dodělat“ zbylé písnič-
ky muzikálu, ale nastavit laťku o pořádný 
kus výš, než byla v minulém představe-
ní,“ vysvětluje režisérka souboru, Olga 
Pospíšilová. To se podle ní projevilo jak v 
přístupu členů divadla či pěvecké nároč-
nosti zkoušek, tak v pohybové přípravě. 
„Bety Mikysková se pustila do takových 
akrobatických kousků, až jsem se obáva-
la, že se většina souboru nedožije konce 
první zkoušky,“ směje se Pospíšilová. Ta 
se kromě divadelní režie podílí také na 
šití kostýmů, výtvarném provedení scény 
i tvorbě českých překladů písní. „Tento-

krát jsem se rozhodla vytvořit zpívající 
trávu, stádo buvolů řítících se po jevišti a 
ze smečky rozjívených hyen sestavit bo-
jeschopnou armádu pochodující v přís-
ných zákrytech,“ popisuje. Příběh o životě 
lvíčete a jeho obtížné cestě k dospělosti 
zastřešil Ikaros stejným názvem jako své 
předchozí vystoupení. „Volba názvu Ha-
kuna Matata byla záměrná. Přejeme si 
totiž, abychom divákům tím, co jsme pro 
ně připravili, alespoň na chvíli pomohli 
zapomenout na všechno negativní, co se 
kolem nich děje. Aby se prostě radovali s 
námi,“ vysvětluje Olga Pospíšilová s nadě-
jí, že svou obtížnou úlohu zvládnou.
Vstupenky je možné zakoupit v před-
prodeji v programovém oddělení Jupiter 
clubu za 130 korun, na místě pak za 150 
korun.

Ikaros uvádí velký muzikál Lví král
„Ať se stalo, co se stalo, teď už s tím nic nenaděláš. Hakuna Matata znamená ne-
trap se,“ utěšuje surikata Timon smutné lvíče v animovaném muzikálu Lví král. A 
právě ten divákům představí divadlo Ikaros v pátek 1. dubna od 19:30 a v sobotu 
2. dubna od 17:00 v Jupiter clubu. Bude to přitom první celý muzikál, který Ikaros 
uvede.

Kateřina Karmazínová

HAKUNA MATATA
na motivy muzikálu Lví král

1. dubna 19.30
2. dubna 17.00

Režie:  Olga Pospíšilová
Hudební nastudování:  Mariana Ambrožová
Choreografie:  Bety Mikysková
Výprava:  Olga Pospíšilová, Dagmar Masnicová, 
 Andrea Stehlíková, Anna Pospíšilová

Komise pro místní správu. Foto: Martina Strnadová

Foto: Štěpán Mátl
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Ve Velkém Meziříčí jste sedm měsíců. Stihl jste sezná-
mit s farností?
Moje zkušenost je taková, že trvá několik let, než člo-
věk pochopí mentalitu s historií farnosti. Každá má svá 
určitá specifika a chce to čas, než je člověk zachytí. V 
minulé farnosti mi to trvalo asi pět let. Myslím, že tady 
to nebude tak dlouho.
Tak jaký první dojem jste z našeho města měl?
Do Velkého Meziříčí jsem se těšil. Zatím největší změ-
nou pro mě byl jiný rytmus života, který tu panuje opro-
ti Brnu. O půl osmé ráno se přede dveřmi tvořila fronta, 
lidé přišli vyřizovat spoustu věcí. V Brně se to řešilo 
během dne nebo až večer.
To byl hlavní rozdíl oproti předchozí farnosti?
Tak to ne. Byl jsem farářem v městské části Brna a mu-
sel jsem komunikovat s úřady. Tady je vše přirozenější, 
sousedské, přátelštější.
Mají zdejší farníci svá specifika?
Tady být věřícím je spíše plošná záležitost. V Brně je to 
individuálnější, věřící jsou se svojí farností více srostlí 
a jsou na ni hrdí. Zdejší komunita je usazená, ale i zde 
je řada těch, kdo hledají, jak správně žít Ježíšovo evan-
gelium. 
Už si k vám našli cestu?
Chodí za mnou v běžných věcech, i s tím, co je trápí. 
Určitě je to ale záležitost, která bude chtít více času.
Chtěl jste být vždycky knězem?
Vždycky ne. V období dospívání a mládí jsem měl 
spoustu věřících kamarádů, a to mě asi přivedlo k tomu, 
stát se knězem.
Někteří kněží třeba nejprve vystudovali a dělali něco 
jiného a až časem u nich nastal zlom...
Já jsem k tomu dospěl vývojem poklidným. Ale mám ka-
marády, kteří byli narkomani, alkoholici a workoholici… 
a pak se obrátili.
Je to pro ně taková zkušenost v jejich povolání uži-
tečná?
Jsou asi pro některé skupiny přijatelnější. A jsou, řekl 
bych, milosrdnější, vnímavější k bolestem druhých lidí. 
I já měním na základě své historie, toho, s čím jsem se 
musel poprat, své životní postoje. Na spoustu věcí mám 
nyní jiný názor, než před deseti lety.
Už jste si taky pár míst prošel, je to těžké uprostřed 
práce se sbalit a jít zase někam jinam?
Ano i ne. Vztahy, které si člověk někde vytvoří, ty zů-
stávají. Jinak, poslední rok, co jsem byl v Brně, jsem vní-
mal, že bych potřeboval udělat určitou změnu ve svém 
životě. Člověk přijde, nějakou formou se musí se vším 
poprat, nastavit to a pak vidí, že některé věci nejdou. 
Působí na místě pár let a pak se zdá, že už by ty věci jít 
mohly. Ale to už musí přijít někdo jiný.
Pro farnost je určitě dobré, že se věci zase posunou. Ná-
stupce do farnosti přinese jiný pohled a jiné požehnání. 
A ti lidé ve farnosti na to mají právo.
Jste z jižní Moravy. Cítíte se tady u nás na Vysočině 
taky ještě jako na Moravě?

Určitě se tu necítím jako v Čechách. Já jsem na typické 
Moravě, myslím třeba Slovácko, nikdy nesloužil, tak to 
nedokážu srovnat. Ale mojí mentalitě je bližší Vysočina 
než Slovácko.
Na Moravě je procentuálně věřících víc. Vy určitě ne-
soudíte podle čísel, ale přesto: Jak jste spokojen se 
zdejší návštěvou kostela?
Jsem ten, který opravdu nesleduje čísla. Pro moji „práci“ 
tato zpětná vazba není pro mě tím nejpodstatnějším.
Ano, nelze dát rovnítko mezi počet lidí v kostele a po-
čet věřících. Nicméně, kdybyste měl prázdný kostel...
Tak by to člověka demotivovalo. Abych pravdu řekl, tato 
farnost je na počet nedělních návštěvníků v kostele v 
současné době největší farností v diecézi (Brněnské – 
pozn. red.). Ale opravdu to není jediné kritérium.
Někdejší velkomeziříčský děkan Jan Peňáz tady ob-
novil spoustu poutí. Máte taky myšlenku na něco, co 
byste zde chtěl zavést nebo změnit vy?
Něco obnovil a spoustu toho zavedl. On byl tady takový, 
já říkám, písmák. Snažil se z historie něco povytáhnout, 
a to, co tam nebylo, dotvořil.
Člověk navazuje na to, co bylo před ním. A já jsem ten, 
který má své předchůdce v úctě. Nemůžu chtít ty věci 
měnit, neboť jsou součástí historie farnosti a určitého 
vývoje. Abych to vše pochopil, potřebuji čas. Udělal 
jsem si drobné změny, které lidé zvenčí asi nepostřehli. 
I některé zásadní, ale ty jen ve svém osobním životě. 
Pastorace, hlásání evangelia, je vždy postaveno na 
osobní rovině. Já bych chtěl usilovat o to, aby to nebylo 
vnímáno jenom formálně. Přemýšlím, vyhodnocuji to, 
co je teď a dívám se dopředu.
Jak aktivní tady teď je křesťanská mládež?
Když se dívám kolem sebe, vidím spoustu mladých lidí. 
Někteří z nich se aktivně podílejí na životě farnosti. A 
jsem za to rád. Ale mládež jako taková stojí přede mnou 
jako výzva.

Co město a farnost?
Zatím jsem vždycky komunikoval jenom s panem sta-
rostou Radovanem Necidem a s vedoucím odboru škol-
ství Pavlem Stupkou. Já se jakékoliv spolupráci nebrá-
ním, pan starosta, jak jsem pochopil, taky ne. Jenom si 
myslím, že to bude chtít nějaký čas. 
I když jsem na začátku říkal, že nejsem na ta čísla, přes-
to o nich vím. A vím, že v tomto městě je velká skupina 
katolíků, což se musí brát v potaz života celého města.
Blíží se Velikonoce. Největší křesťanský svátek. Mnozí 
lidé jej ale mají spojený víc s Červeným pondělím a 
pomlázkou, volnem, jídlem...
Důležité je, aby Velikonoce vnímali jako vrchol křes-
ťanského roku křesťané. Nutit k tomu někoho, kdo není 
křesťan, to nejde. Je to o tom, aby křesťané se snažili 
podstatu svátků pochopit. Patří k nim ale i ty lidové 
zvyky, proti kterým vůbec nic nemám. 
Poprvé teď bude Velký pátek státním svátkem. I ti, kteří 
křesťanské Velikonoce neslaví, se tak mohou ptát, proč 
mají vlastně ten jeden den volna navíc.
Nedá mi, nezeptat se Vás závěrem na aktuální otázku 
migrace. Lidé ji vnímají jako hrozbu. Jak s tím jde do-
hromady láska k bližnímu?
Migrace byla vždycky. Nemůžeme někomu zakázat, aby 
hledal štěstí v životě. Co se týká současné situace Ev-
ropy – podle mě je to důsledek tzv. totality tolerance. 
Tedy že člověk musí být za každých okolností ke každé-
mu tolerantní a myslí si, že v tom je vrchol humanismu. 
A to není pravda. Evropa si s tím teď neví rady.  
A když mluvíme o lásce k bližnímu, to neznamená, že 
dáme všem to, o co nás požádají. I v lásce musí být spra-
vedlnost. Hledáme to, co je dobré pro toho druhého, ale 
zároveň i pro nás. To je ten klíč. My nejsme vlastníky 
pravdy. Máme se nechat pravdou vlastnit. Je to těžké, je 
to otázka osobního hledání.

Farář Pavel Šenkyřík působí ve Velkém Meziříčí od 
prvního srpna loňského roku. Pochází z Veletic, což 
je kousek od Brna. Letos oslaví čtyřicítku. Vystudoval 
teologii v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen v říjnu 
2002 v Brně. Působil na Fryšavě, v Boskovicích, v Brně 
u sv. Jakuba a poté deset let jako farář u sv. Augustina.

Šenkyřík: Situace v Evropě je důsledkem totality tolerance

Martina Strnadová

Pavel Šenkyřík. Foto: Martina Strnadová
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SPOLEČNOST březen 2016

SPOLEČENSKÁ KRONIK A KINO
od 3. března 



PODĚKOVÁNÍ

KULTURA
od 4. března

V ÝSTAV Y

Dne 4. března 2016 uplyne 25 let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, paní 
Božena Janíčková z Velkého Meziříčí.
Stále vzpomíná dcera Marie s rodinou.

V neznámý svět odešla jsi spát. Utichla ústa Tvá, 
umlkl Tvůj hlas, již nikdy, maminko drahá, nevrátíš 
se mezi nás.

Dne 9. března vzpomeneme 1. smutné výročí,  
kdy nás opustila paní 
Marie Rimešová. 
Stále vzpomínají rodiny Valova a Rimešova

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.

Chci poděkovat MUDr. Heleně Sed-
midubské a její zdravotní sestřičce 
Hedvice Dvořákové za obětavost a 
vstřícnost, s jakou ke mně přistupují. 
Starám se o téměř nemohoucí mámu 
a jejich rady, pomoc jako: co objednat, 
co zařídit, kam jít, jsou pro nás důležité 
a přínosné.
A navíc mně vždycky jejich úsměv 
a optimismus dodá tolik potřebnou 
energii. Díky.
Iveta Brejšková, Velké Meziříčí

Lída Baarová, 3. 3., 19.30
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířá-
tek, 6. 3., 16.00
Ave Caesar, 6. 3., 18.30
Zkáza krásou, 10. 3., 19.30
Revenant: Zmrtvýchvstání, 12. 3., 
19.30
Zootropolis: Město zvířat, 13. 3. a 3. 4., 
16.00
Polednice, 16. 3., 19.30
Trabantem do posledního dechu, 18. 3., 
19.30
Dvojníci, 19. 3., 19.30
Decibely lásky, 23. 3., 19.30

Soví noc, 4. 3., 16.30 Ekocentrum Cha-
loupky, Ostrůvek, přednáška o sovách 
s následnou výpravou do terénu
Charitativní ples, 4. 3., 20.00, velký sál 
Jupiter clubu, hudba Proměny Třebíč
Vodníkova Hanička, 5. 3. a 19. 3., 15.00, 
loutková pohádka v Jupiter clubu
Vernisáž výstavy Podvědomý příchozí 
Josef Kremláček, 5. 3., 15.00, Muzeum 
VM
Tublatanka, 5. 3., 20.00
Den otevřených dveří v Domově pro 
seniory, 7. 3., 10.00-16.00
Architektonické a jiné zajímavosti 
Žďárska a Novoměstska, 8. 3., 15.30, 
koncertní sál JC, přednáška pořádaná 
Vlastivědnou a genealogickou společ-
ností při JC
Tvůrčí dílna – jarní věnec na dveře, 
9. 3., 15.00, Kopretina – Centrum pro 
rodiče s dětmi, Ostrůvek
Jo, není to jednoduché, představení 
Divadla Palace, 9. 3., 19.30, velký sál 
JC, Jiří Langmajer a Adéla Gondíková 
v hl. rolích
Kurz lidového řezbářství, 11. 3., 
17.00-20.00, Ekocentrum Chaloupky, 
Ostrůvek
Shirley Valentine, 11. 3., 19.30, velký 
sál JC, divadelní představení se Simo-
nou Stašovou (náhradní termín z 19. 1.)
Ples motoristů, 12. 3., velký sál JC, 
hudba Duo Hurikán
Mexiko, 15. 3., 15.30, koncertní sál JC, 
přednáška Vlastivědné a genealogické 
společnosti při JC
Jarní dílna – velikonoční vajíčka, 16. 
3., 15.00, Kopretina – Centrum pro ro-
diče s dětmi, Ostrůvek
Flétna a klarinet z rukou talentů, 17. 
3., 19.00, koncertní sál JC, Anežka Var-
gová – flétna, Jan Czech – klarinet, Ra-
dim Pančocha – klavír, koncert v rámci 
Kruhu přátel hudby

Sportovec města, 18. 3., 18.00, vyhlá-
šení nejlepších sportovců a sportov-
ních kolektivů za rok 2015, velký sál 
Jupiter clubu
My Fair Lady, 20. 3., 16.00, velký sál JC, 
muzikálové představení Divadelního 
spolku Vlastenecká omladina z Vídně 
(www.omladina.at)
Zlatá desítka Šlágr TV, 22. 3., 11.30 a 
17.00, velký sál JC (2x koncert)
Kuba, 29. 3., 15.30, koncertní sál JC, 
přednáška Vlastivědné a genealogické 
společnosti při JC

Jakub Smolík, 29. 3., 19.30, velký sál 
JC, koncert s kapelou
Hakuna Matata, 1. 4. v 19.30, 2. 4. v 
17.00, velký sál JC, Divadlo Ikaros v 
koncertním představení na motiv mu-
zikálu Lví král
Cena za něžnost, 5. 4., 19.30, velký 
sál JC, 19.30, divadelní představení s 
Janou Janěkovou a Jitkou Čvančarovou
Všechnopartička K. Šípa s J. Náhlov-
ským, 7. 4., 19.00, velký sál JC
10. výročí Jasenických studánek – 
Zpět k pramenům, 12. 4., 15.30, kon-
certní sál JC, přednáška Vlastivědné a 
genealogické společnosti při JC
Klavírní recitál Olgy Punko, 19. 4., 
19.00, konc. sál JC
Ewa Farna, Support Lesbiens, 23. 4., 
20.00, velký sál JC
Hvězda, 28. 4., 19.30, velký sál JC, one 
woman show s Evou Holubovou
Václav Neckář – Mezi svými, 29. 4., 
20.00, velký sál JC, koncert
Andrea Tögel Kalivodová, 10. 5., 
19.00, konc. sál JC, galakoncert operní 
pěvkyně
Pálení čarodějnic 30. 4., 17.00 sraz 
průvodu u „Katovny“ na Ostrůvku
Cry baby cry, 14. 5., 19.30, velký sál, 
divadelní komedie
Slza Katarze Tour 2016, 16. 5., 20.00, 
velký sál JC
Magdalena Kožená a Melody Makers, 
21. 6., 19.30, velký sál, koncert v rámci 
festivalu Concentus Moraviae

POVĚDOMÝ PŘÍCHOZÍ JOSEF 
KREMLÁČEK, od 5. 3., Muzeum VM, 
muzeumvm.cz
JARNÍ VÝSTAVA , 15.-17. 3., 10.00-
17.00, velký sál JC, připravuje Spolek 
žen VM a Jupiter club

ODEŠLI 
Z NAŠICH ŘAD

Květoslava Janečková, 
Měřín, 14. 2. 2016, 84 let
Jan Broža, 
Radenice, 15. 2. 2016, 74 let

BRUSLENÍ
březen 2016 

Čt 3. 3. 17.30–19.00
So 5. 3. 14.15–15.45
Ne 6. 3. 14.15–15.45
Čt 10. 3. 17.30–19.00
So 12. 3. 12.45–14.15
Ne 13. 3. 13.15–14.45
Út 15. 3. 15.30–17.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto velmi poděkovat 
všem, kteří nám pomohli v nedávné 
těžké životní situaci. Poděkování za 
podporu patří zejména zachráncům, 
rodině, kamarádům, házenkářské 
rodině, kolegům, bývalým spolužá-
kům, známým, známým známých, 
flexibilním řemeslníkům i neznámým 
dárcům. Děkujeme všem lidem, kteří 
přispěli svojí prací, časem, ochotou, 
pozitivním myšlením i dobrou 
náladou. Bez těchto věcí bychom byli 
stále na začátku. Velmi si této pomo-
ci vážíme. V rekordním čase, za měsíc 
a půl, jsme se mohli nastěhovat zpět 
a začít žít tak, jako dřív.

Rodina Živčicova
PS: „Nepomáhá nám tolik pomoc 
našich přátel jako jistota, že by nám 
pomohli.“ (Epikúros)

VAŠE RODINNÁ SDĚLENÍ
vzpomínky, poděkování, 

blahopřání a nově i úmrtní 
oznámení v nákladu 5.500 ks 

DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI
100 Kč bez fotografie
150 Kč s fotografií
soukromá poděkování a 
úmrtní oznámení ZDARMA

více na 
www.velkomeziricsko.cz
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SPORT

JEDNOTLIVCI
kategorie do 12 let bez pořadí
Lukáš Dobejval, 2003, házená
trenér: Petr Kaštan, David Stoklasa
Štěpán Holub, 2007, stolní tenis
trenér: Petr Klíma
Karolína Balejová, 2005, lyžování
trenér: Ivo Doležal
Petr Švejda, 2004, hokej
Adam Havlík, 2004, fotbal
trenér: Jan Šimáček
Štěpán Dvořák, 2003, basketbal
trenér: Pavel Kučírek, Petr Pešout
Sára Pavlidu, 2005, atletika
trenér: kolektiv trenérů atletiky
 
JEDNOTLIVCI
kategorie do 15 let
Tereza Lišková, 2003, atletika
trenér: kolektiv trenérů atletiky
Tomáš Pokorný, 2001, volejbal
trenér: Petr Vašíček, Jiří Kracl
Vojtěch Svoboda, 2002, házená
trenér: Ladislav Šidlo, Petr Kavka
Filip Vošmera, 2001, lyžování
trenér: Ivo Doležal
Patrik Stupka, 2001, motokros
trenér: Petr Stupka
Jakub Benda, 2001, fotbal
trenér: Karel Nováček
Zuzana Holánová, 2001, basketbal
trenér: Kristýna Dvořáková
 
JEDNOTLIVCI
kategorie do 19 let
Eduard Heřmánek, 1998, volejbal
trenér: Petr Juda, Petr Dostál, Petr 
Vašíček
Eliška Koudelová, 1997, házená
trenér: Vincenc Záviška
Veronika Čamková, 1996, lyžování
trenér: Jaroslav Rakušan
Filip Kampas, 1998, hokej
Lukáš Chalupa, 1997, fotbal
trenér: Luboš Klimeš , 1998, basketbal
trenér: Pavel Kučírek, Tomáš Rapušák
Daniel Krčál, 1997, malá kopaná

JEDNOTLIVCI
kategorie nad 19 let
Daniel Římal, volejbal
trenér: Petr Juda, Petr Dostál, Petr 
Vašíček
Iva Závišková, 1995, házená
trenér: Radka Matušíková, Jana Šidlová
Vratislav Holík, 1989, stolní tenis
Milan Bartůněk, 1960, handicap sport
Barbora Laňková, 1991, motokros
trenér: Tomáš Laněk, Eva Laňková
Pavel Ambrož, 1992, hokej
trenér: Roman Vondráček, Miroslav 
Horký
Lukáš Berka, 1985, fotbal
trenér: Libor Smejkal starší
Petr Filla, 1986, basketbal
Eduard Smejkal, malá kopaná
 
DRUŽSTVA
kategorie do 12 let bez pořadí
minižáci, házená
trenér: Petr Kaštan, Vlaďka Horáková
mladší žáci, hokej
mladší žáci, požární sport SDH Velké 
Meziříčí
trenér: Lenka Jágriková, Eva Mikišková
mladší přípravka, ročník 2007, fotbal
trenér: Josef Voda
 
DRUŽSTVA
kategorie do 15 let
žáci, volejbal
trenér: Petr Vašíček, Jiří Kracl
starší žáci, házená
trenér: Ladislav Šidlo, Petr Kavka, 
David Stoklasa
starší žáci, požární sport SDH Velké 
Meziříčí
trenér: Miroslav Jágrik
 
DRUŽSTVA
kategorie do 19 let
Junioři, volejbal
trenér: Petr Juda, Petr Dostál
Dorostenky, požární sport SDH Velké 
Meziříčí

trenér: Stanislav Kratochvíl ml.
Junioři U19, BK Velké Meziříčí, 
basketbal
trenér: Pavel Kučírek, Tomáš Rapušák
 
DRUŽSTVA
kategorie nad 19 let
muži, volejbal
trenér: Petr Juda, Petr Dostál
ženy, házená
trenér: Radka Matušíková, Jana Šidlová
družstvo A, stolní tenis
Bartůněk Milan, Gottlieb Petr, Coufal 
Jan, Dvořák Bohumír, Integrovaný 
závěsný kuželník
SDH Velké Meziříčí, ženy „Fň“, požární 
sport
trenér: Stanislav Kratochvíl ml.
„A“ Mužstvo, HHK Velké Meziříčí, hokej
trenér: Roman Vondráček, Miroslav 
Horký
Muži, fotbal
trenér: „A tým“ Libor Smejkal st., asistent 
Jan Šimáček; „B tým“ Libor Smejkal ml., 
Petr Munduch
Družstvo mužů, SDH Lhotky Sport, 
požární sport
trenér: Tomáš Voda
Woolloomooloo Bay, malá kopaná
trenér: Petr Koláčný
 
NEJLEPŠÍ TRENÉR
bez pořadí
Petr Juda, volejbal
Petr Kaštan, házená
Libor Smejkal mladší, fotbal
Miroslav Horký, hokej
Jiří Štěpánek, hokej
Aleš Horký, hokej
Pavel Kučírek, basketbal
Dana Cahová Harvey, atletika
 
GALERIE ODCHOVANCŮ
Martin Kryštof, volejbal, Jihostroj 
České Budějovice
Michal Hrazdíra, volejbal, Volejbal 
Brno

Zdeněk Málek, volejbal, Karlovarsko
Marek Zmrhal, volejbal, Volejbal Brno
Jan Barák, volejbal, Fatra Zlín
Matěj Uchytil, volejbal, Fatra Zlín
Miroslav Blaha, volejbal, Fatra Zlín
Luboš Pospíchal, volejbal, Dukla 
Liberec
Ondřej Malec, hokej HC Dukla Jihlava
David Homola, hokej, HC Oceláři Třinec
Petr Slabý, hokej, HC Dukla Jihlava
Milan Strnad, hokej, HC Dukla Jihlava
Miroslav Juda, hokej, HC Dukla Jihlava
Jan Úlovec, hokej, HC Dukla Jihlava
Jaroslav Juda, hokej, HC Dukla Jihlava
Ondřej Broža, hokej, HC Dukla Jihlava
Jan Brož, hokej, HC Dukla Jihlava
Kristýna Pacalová, hokej, SK Horácká 
Slavia Třebíč
Ivana Salašová, házená, ZORA 
Olomouc
Anna Gebre Selassie, házená, ZORA 
Olomouc
Martin Janíček mladší, házená, HC 
Zubří
Vojtěch Drápela, házená, HC Zubří
Filip Svoboda, házená, HC Zubří
Pavel Zacha, hokej, Sarnia Sting/New 
Jersey Devils
Adam Jágrik, fotbal, FC Vysočina 
Jihlava
Radim Liška, fotbal, FC Vysočina 
Jihlava
Theodor Gebre Selassie, fotbal, Werder 
Brémy
Martina Homolová, atletika, AC Vysoké 
Mýto
Petr Peňáz, atletika, PSK Olymp Praha
Ondřej Rosa, atletika, VSK Univerzita 
Brno
Miroslav Mátl, kuželky, BoPo Třebíč
Michal Kovář, basketbal, BC Vysočina 
Jihlava 
Kateřina Doleželová, orientační běh, 
OK Lokomotiva Pardubice

Nominace Sportovce města za rok 2015
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Na začátku 60. let minulého století bylo 
v okolí města několik míst, kde se schá-
zely ustálené skupiny nadšenců lyžování. 
Jedním takovým místem byl severní svah 
Fajtova kopce – tzv. Liškova louka. Znač-
nou část této skupiny tvořili mladí za-
městnanci a učni OZS, n.p., Velké Meziříčí 
z jejichž iniciativy a za pomoci jmenova-
ného podniku byl postaven v roce 1965 
na Fajtově kopci lyžařský vlek. Jeden z 
vedoucích pracovníků podniku Bohuslav 
Parkán pověřil zaměstnance ing. Tesaře 
koordinací prací na tomto unikátním díle. 
Pohonem se stal traktorový motor Major 
3011 o výkonu 30 HP i s pětirychlostní 
převodovkou. V kooperaci s Emanem Za-
hradníkem, tehdejším vedoucím provozu 
Výtahy OPP, byl k motoru přiřazen použi-
tý a upravený výtahový stroj s brzdou o 
nosnosti 1400 kg. Proti prokluzu tažné-

ho výtahářského lana o průměru 16 mm 
bylo toto lano 2× „protaženo“ drážkami 
pohonného kola. Vystředění lan k prv-
nímu sloupu (tažné a vratné) se vyřešilo 
šikmým uložením výtahářských lanovnic 
o průměru 875 mm. Konstruktéři neza-
pomněli na bezpečnost provozu. Vy-
pínací zařízení – připomínající princip 
pastičky na myši – při hrozícím nebez-
pečí dalo povel hydraulickému zařízení, 
které vyplo spojku motoru. Tak vzniklo 
na Vysočině první unikátní dílo schopné 
„vyvézt lyžaře“ na kopec.
A tak před 50 lety v lednu 1966, kdy od 
6. do 25. ledna nastalo to správné po-
časí s patnácticentimetrovou sněhovou 
pokrývkou a s nočními mrazy od – 3 °C 
do – 15 °C, mohli velkomeziříčští nad-
šenci tento lyžařský vlek prověřit. Byl 
v provozu až do roku 1981, kdy budova 

jeho strojovny ustoupila výstavbě zákla-
dů pro budoucí lyžařskou chatu. To už 
souběžně od prosince 1979 byl v provo-
zu na upravené navážce z dálnice nový 
vlek VL-315 od n. p. Transporta Chrudim 
s elektrickým pohonem.
Není nám známo, že i přes různé amatér-
ské lyžařské vleky té doby, by takováto 
konstrukce byla někde jinde v tehdejším 

Československu. A ve světě se traktorový 
motor používal i ke zcela jiným účelům. 
Vzhledem k tomu, že první použití elek-
tromotoru u lyžařského vleku ve světě se 
datuje do roku 1908.
Ostatní informace o naší historii a dalším 
budování sjezdovky na Fajtově kopci na-
jdete na webu skivm.cz/historie.

První velkomeziříčský sportovní klub Český klub velocipedistů (ČKV VM) založený 
v roce 1889 zřizuje před 110 lety v roce 1906 odbory: cyklistika, kopaná, hockey, 
lyžování a lawn-tenis.
V letošním roce 2016 si lyžaři připomínají 50 let od zahájení provozu prvního 
lyžařského vleku na Vysočině.

První lyžařský vlek na Fajťáku se rozjel před 50 lety

Petr Zezula

Lyžařka Veronika Čamková je juniorskou 
mistryní České republiky ve slalomu a 
obřím slalomu. První místa přivezla ze 
závodů v Bílé v Beskydech, které se jely 
ve dnech 13. a 14. února 2016. 
Veronika skvěle zajela obří slalom, kde 
zvítězila nejen ve své juniorské katego-
rii do 21 let, ale byla první i celkově. Ve 
slalomu opět získala za juniorky zlato a 
celkově byla třetí.
Závody byly pro Veroniku velkým nápo-
rem hlavně na psychiku. Jela totiž v roli 
favoritky, neboť zatím letos v každých 
závodech stála „na bedně“ a vede Český 
pohár. „Nemohla jsem jet úplně naplno, 
abych neztratila titul. Musela jsem tedy 
hodně taktizovat, abych závody zdárně 
dokončila,“ popisuje Veronika. To se jí 
povedlo a očekávání splnila. Kromě mis-
trovství v Bílé má letos za sebou již ně-
kolik závodů nejen doma, ale i v zahrani-
čí. Má druhé i třetí místo z Karlova, první 
a třetí z Albrechtic, v Itálii získala stříbro 
v obřím slalomu, v Rakousku bronz v su-
per G. Sezonu má tedy skvěle rozjetou. 
Má za sebou závody ve Slovinsku a 24. 
února odletěla do Soči na mistrovství 
světa juniorů.

Čamková má další mistrovské tituly

Za výbornou reprezentaci Velkého Me-
ziříčí i Kraje Vysočina poděkovali účast-
níkům zimní Olympiády dětí a mládeže 
zástupci vedení města. 
V družstvu Kraje Vysočina na olympiá-
dě v Ústeckém kraji soutěžili z Velkého 
Meziříčí lyžaři a snowboardisté ze Ski 
klubu, dva hokejisté a rychlobruslař. 
Sportovci přivezli ze zimní olympiády 
do Velkého Meziříčí historicky nejvíc 
medailí. Snowboardistka Sára Strnado-
vá má zlato ve snowboardcrossu a bronz 
ve slopestylu, Filip Vošmera bronz ve 
skicrossu a Ondřej Broža bronz v rych-
lobruslení.
„Velké Meziříčí v lyžování vlastně za-
chraňovalo Vysočinu,“ přivítal sportov-

ce starosta Radovan Necid, poděkoval 
jim a popřál další úspěchy. Z krajského 
družstva v lyžování a snowboardingu 
bodovali jen Velkomeziříčští. Sportovci 
popsali průběh olympiády, co se jim lí-
bilo a co ne, přidali vlastní postřehy a 
zážitky. „Až na první závod se mi ostatní 
vydařily. Při paralelním slalomu jsem 
třikrát spadla a skončila až jedenác-
tá, což pro mě nebyl úspěch. Pak jsem 
jela slopestyl a použila jsem nový trik, 
který jsem se naučila až tam na místě. 
Vyneslo mi to třetí místo,“ popsala nejú-
spěšnější snowboardistka Sára Strnado-
vá, která krom bronzu získala i zlato ve 
snowboardcrossu. 

Mladí olympionici přišli na radnici

Martina Strnadová

FOTOG ALERIE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Martina Strnadová


