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Referendum není 
závazné
Pro bylo 64,5 %, proti 35,5 % 
hlasujících. Výsledky nemusí 
zastupitelstvo přijmout.

Partnerství 
s Tisnem trvá 5 let 
Aktivní přátelství 
s Chorvaty vyvrcholilo 
cestou spolků k Jadranu.

Adventní světýlka 
letos v novém
Oblíbené rozsvícení 
vánoční výzdoby přinese 
celodenní program.

Město přivítalo 
nové občánky 
Prohlédněte si oblíbenou 
galerii nových obyvatel 
Velkého Meziříčí.    
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NOVÝ STAROSTA 
převzal otěže
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Zpravodaj města Velké Meziříčí, 
periodikum územního samosprávného 
celku. Vydává Jupiter club, s. r. o., Náměstí 
17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 469 67 036. 
Vychází měsíčně o 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: Jupiter club, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí
telefon: 566 782 008–9, 739 100 979 
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
Tisk, roznos: Samab Brno Group, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta s.p. 
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 nemusejí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele. 
Toto číslo vychází 8. listopadu 2017.  
Uzávěrka příštího čísla je 27. listopadu 2017.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Martina Strnadová
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TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO
souhrn událostí uplynulého týdne

ve vaší emailové schránce

VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na 
www.velkomeziricsko.cz

Úvodem

Vážení spoluobčané, 

píšu svůj příspěvek 22.10., tedy den po 
uskutečněném historicky prvním refe-
rendu v našem městě, kde se občané 
vyjadřovali k otázce: Souhlasíte s tím, 
aby město Velké Meziříčí udělalo veš-
keré možné kroky k zahájení projektové 
přípravy obnovy Náměstí a přilehlých 
ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného ná-
vrhu jednokolové projektové architekto-
nicko-urbanistické soutěže vyhlášené 
dne 7.4.2016 městem Velké Meziříčí?

Ještě ani nezaschly podpisy na Zápisu o 
výsledku hlasování v místním referen-
du a na internetových stránkách Vel-
komeziříčska se objevil titulek – Lidé v 
referendu řekli ano. Ale byli také mnozí, 
kteří řekli ne. Bylo o tom napsáno mno-
ho článků, tak jen malé shrnutí. Referendum bylo platné. Souhlas s položenou otázkou 
vyjádřilo 24 % oprávněných voličů našeho města, což nestačilo k tomu, aby bylo závazné. 
Znamená to tedy, že 76 % ano neřeklo. Jestli svůj nesouhlas vyjádřili tak, že zaškrtli ne, 
nebo se k referendu vůbec nedostavili, není podstatné. Každý měl možnost se vyjádřit, 
a jakým způsobem tak učinil, záleželo pouze a jenom na jeho svobodném rozhodnutí.  

Také jsem v této souvislosti zaznamenala otázky typu – Jak s tímto výsledkem radní a 
zastupitelstvo naloží?  Nemohu mluvit za všechny, ale věřím, že každý bude ctít výsledky 
tohoto referenda. Když tři čtvrtiny oprávněných voličů našeho města nevyjádřilo sou-
hlas s otázkou položenou v referendu, nemá smysl, aby zastupitelstvo nějaké další kroky 
v této věci podnikalo. 

Listopadové číslo zpravodaje vychází začátkem měsíce, ale přece jen o něco později než 
je obvyklé. A to hlavně kvůli tomu, aby občané mohli být seznámeni se jmény nového 
starosty a místostarosty, kteří byli řádně zvoleni na zasedání zastupitelstva města dne 
31.10.2017. Takže v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, je vedení města již kompletní a do 
konce roku zbývají necelé dva měsíce.  Tuto dobu chceme plně věnovat práci na přípravě 
vyváženého rozpočtu města na rok 2018. Při jeho sestavování vycházíme z plánovaných 
příjmů a výdajů. Velkou část těchto výdajů tvoří výdaje povinné, to znamená, že s nimi 
musíme počítat a prostoru pro redukci už tu moc nezbývá. Když tyto výdaje odečteme od 
plánovaných příjmů, rozdíl, který vznikne, můžeme použít na investice. 

Každý rok je potřeba daleko víc peněz, než máme k dispozici, aby bylo možno realizovat 
všechny plány na zkvalitnění života ve městě. Kdybychom se zeptali 100 lidí, určitě by-
chom dostali 100 nápadů, co je potřeba opravit či zmodernizovat. A pokud možno oka-
mžitě. Bohužel všichni víme, že to není možné. Na některé akce jsou projekty již hotové, 
na některé je musíme nechat udělat, aby byly připravené k realizaci. Není to jen Náměstí, 
ale i chodníky, silnice, most přes Balinku, veřejná sportoviště a mnoho a mnoho dalšího, 
co si zaslouží naši pozornost.

Vím, že do příštích komunálních voleb zbývá pouhý rok, ale i za tak krátké období se dá 
vykonat spousta užitečné práce. A za sebe mohu slíbit, že se o to budu ze všech svých 
sil snažit.

Jiřina Jurdová, radní
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„Je před námi strašně moc úkolů, které 
jsou rozjednány,“ zdůvodnil nový starosta 
Josef Komínek, proč post starosty přijal, a 
dodal: „Myslím si, že jsem zavázán obča-
nům tohoto města, abych ten rok dotáhl 
do konce.“
Veřejná volba starosty proběhla v říjnu na 
jednání zastupitelstva města poté, co v 
září rezignoval Radovan Necid v reakci na 
odvolání pěti členů rady města.
Nyní již kompletní nová městská rada bude 
následující rok pracovat ve složení: Josef 
Komínek (ČSSD) - starosta, Vilém Lavický 
(To pravé Meziříčí) - místostarosta, Pavel 
Blažek (ČSSD), Jiřina Jurdová (To pravé Me-
ziříčí), Jiří Kaše (ČSSD), Svatopluk Pokorný 
(KSČM), Marie Ripperová (KDU-ČSL).

Velké Meziříčí má nového starostu. Stal se jím Josef 
Komínek. Dostal důvěru 14 zastupitelů. Povede město do 
konce tohoto volebního období, tedy do října 2018. Spolu 

s ním i nově zvolený místostarosta Vilém Lavický.
TexT a foTo:
MarTina STrnadová

Starostou Velkého Meziříčí 
je Josef Komínek

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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TexT a foTo:
MarTina STrnadová

Referendum je platné, protože v 
něm přišlo vyjádřit svůj názor 37,3 
procenta voličů. Z celkového po-
čtu 9 373 jich 2 249 hlasovalo v 

referendu pro možnost ANO, což je 64,5 % 
zúčastněných. Pro zastupitelstvo města 
však výsledek není závazný, protože se tak 
vyjádřilo pouze 24 z 25 procent potřeb-

ných hlasů všech zapsaných voličů.
„Děkujeme všem občanům, kteří se zú-
častnili hlasování o budoucí podobě Ná-
městí. Ukázalo se, že referendum v míst-
ních podmínkách má smysl. Velmi si vážíme 
všech, kteří nelitovali svého volného času a 
projevili svůj názor. Věříme, že referendum 
přispěje ke krásnějšímu Velkému Meziří-

čí a zastupitelé budou respektovat 64,5 % 
hlasujících, kteří si přejí rekonstruovat Ná-
městí podle vítězného návrhu Ing. arch. 
Davida Mikuláška,“ uvedl po sečtení všech 
hlasů Tomáš Bílek, zástupce občanské ini-
ciativy Za Náměstí VM. Ta referendum vy-
volala poté, co zastupitelé odmítli opravu 
náměstí podle vítězného návrhu architekta 

Lidé v referendu podpořili opravu náměstí a přilehlých 
ulic ve Velkém Meziříčí podle vítězného návrhu 

z architektonické soutěže. Poslední slovo ale budou 
mít zastupitelé, protože podpora občanů nebyla 

dostatečná. Chybělo jedno procento voličů, tedy 94 lidí, 
kteří by hlasovali ANO.

O budoucí tváři náměstí 
rozhodnou zastupitelé

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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"Davida Mikuláška a upřednostnili rekon-
strukci podle návrhu druhého v pořadí, a 
to architekta Miroslava Cikána. Teď je tedy 
rozhodnutí jenom na nich.
„Občané města dostali možnost vyjád-
řit se v referendu k položené otázce, zda 
chtějí rekonstruovat naše náměstí podle 
prvního oceněného návrhu. To, že bylo pro 
návrh pouze 2 249 obyvatel z 9 373, tj. 
24 %, znamená, že je tento návrh nezaujal 
a výsledek referenda je pro zastupitelstvo 
nezávazný. Většina obyvatel vyjádřila svůj 
postoj k položené otázce hlasováním proti 
nebo svojí neúčastí. Názorně to dokládá 
to, že z 5 854 občanů, kteří šli k urnám 
dát svůj hlas v parlamentních volbách, jich 
2 362 v referendu nehlasovalo. A zajímavé 
je též to, že jmenovaný návrh dostal nej-
menší podporu 18,3 % ve volebním okrs-
ku v Jupiter clubu, kde volí občané právě z 
centra města. Rozhodnutí o návrhu, podle 
kterého se tak náměstí bude rekonstruo-
vat, ponechávají občané na zastupitelstvu 
města,“ potvrdil zastupitel Stanislav Rosa.
„Klub zastupitelů To pravé Meziříčí vítá 
výsledky referenda a konstatuje, že oby-
vatelé města souhlasí s názorem odborné 
poroty architektonické soutěže. Limit pro 
závaznost referenda pro zastupitelstvo 
(25 % všech voličů) nebyl naplněn o pouhé 
desítky hlasů. Lidé ve Velkém Meziříčí tak 
nepodlehli politické masáži, ke které vlád-
noucí koalice lidovců, komunistů a přeběh-
líků z ODS a ČSSD zneužila veřejné peníze. 
Vyzýváme kolegy zastupitele, aby výsled-
ky referenda akceptovali a nepokoušeli se 
vůli lidu obejít kvůli jednomu procentu,“ 
okomentoval výsledek podporovatel refe-
renda Radovan Necid za šest členů klubu 
zastupitelů To pravé Meziříčí a poděkoval 
těm, kteří se na zdárném a demokratickém 
průběhu referenda podíleli, zejména všem 
hlasujícím.
Podle Stanislava Rosy nyní další postup 

města záleží na jednání a shodě v zastu-
pitelstvu. „Ale konečně se může naplnit 
to, co sliboval bývalý starosta s místosta-
rostou při schvalování pravidel soutěže, 
že konečné rozhodnutí o návrhu bude mít 
zastupitelstvo. A je třeba v zastupitelstvu 
již zanechat dlouhého jednání o náměstí a 
začít řešit důležité věci pro město jako je 
rozpočet na příští rok, investice a další,“ 
dodává ještě Rosa.
„Referendum rozhodli voliči svými hlasy. I 
když asi dvoutřetinový mandát PRO je vel-
ký, ničím v této chvíli zastupitele nezava-
zuje. Je pouze na jejich rozhodnutí. Za sebe 
bych si velmi přál uklidnit napjatou situaci 
a pokračovat v připravených akcích města 
a dokončení rozpočtu města,“ uzavřel sta-
rosta Josef Komínek.
Velkomeziříčští zastupitelé hodlají pokra-
čovat v přípravě projektové dokumentace 
na rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic 
ve Velkém Meziříčí s architektem Mirosla-
vem Cikánem. Na svém jednání 31. října 
prodloužili termín k předložení smlouvy s 
ním o měsíc, tedy do 30. listopadu, neboť 
kvůli referendu byla jednání s architektem 
přerušena.

Josef Komínek: 
„I když asi 
dvoutřetinový 
mandát PRO je 
velký, ničím v této 
chvíli zastupitele 
nezavazuje.“

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA KONANÉ 20. A 21. ŘÍJNA 2017 VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Okrsek
Zapsáno 
opr. osob

OBÁLKY (ÚČAST) ODPOVĚĎ celkem 
plat. hlasůvydáno odevzdáno vydáno (účast) ANO NE Zdržel se Neplatný hlas ANO %

ZŠ Oslavická 845 278 278 32,9% 182 86 5 5 21,5% 273
ZŠ Oslavická 825 291 291 35,3% 183 103 1 4 22,2% 287

Kapitol Třebíčská 1021 408 407 40,0% 237 161 6 3 23,2% 404
HŠ Světlá a SOŠŘ 1359 589 589 43,3% 390 172 12 15 28,7% 574

Jupiter Club 1238 385 385 31,1% 227 142 7 9 18,3% 376
ŠJ Poštovní 997 360 360 36,1% 249 102 1 8 25,0% 352

ZŠ a PŠ Poštovní 872 370 369 42,4% 246 107 4 12 28,2% 357
ZŠ Sokolovská 976 380 380 38,9% 240 132 2 6 24,6% 374

KD Hrbov 213 65 65 30,5% 48 16 0 1 22,5% 64
ZŠ a MŠ Lhotky 326 122 122 37,4% 96 21 0 5 29,4% 117

ZŠ a MŠ Mostiště 484 167 166 34,5% 96 67 2 1 19,8% 165
MŠ Olší n. O. 217 77 76 35,5% 55 19 0 2 25,3% 74

CELKEM: 9373 3492 3488 37,3% 2249 1128 40 71 24,0% 3417

% PRO ANO Z CELK. POČTU OPR. OSOB ZÚČASTNĚNÝCH: 64,5%
% PRO ANO Z CELK. POČTU OPR. OSOB ZAPSANÝCH: 24,0%

24 %

12 %64 %

Hlasovali ANO
Hlasovali NE
Nepřišli k referendu

PROČ NENÍ REFERENDUM ZÁVAZNÉ?
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TexT a foTo PeTroS MarTakidiS

„Stavba pokračuje přesně podle harmono-
gramu a zdržet ji mohou jen nějaké oprav-
du nepředvídatelné okolnosti. Jsem rád, 
že termíny klapou, i když tomu na začátku 
moc lidí nevěřilo,“ řekl Hyliš.
Vybetonované mostní těleso je ukryto pod 
velkým vytápěným stanem. Beton podle 

technologických zkoušek zraje dobře, tak-
že v příštích dnech začnou práce na izola-
cích a samotných površích silnice. Zároveň 
stavební firma pracuje na napojení mostu 
na silnici 602. 
Stavbu mostu u pošty provádí Kraj Vyso-
čina. Přerušil tím nejdůležitější dopravní 

tepnu ve městě. Objízdné trasy jsou sta-
noveny po dálnici D1 (bez poplatku) a ulicí 
Třebíčská a po obchvatu města, ev. jed-
nosměrnou ulicí Bezděkov. Pěší mohou 
řeku překonat ulicí Moráňská a Hřbitovní, 
lávkou na Ostrůvku nebo lávkou do pasáže 
Nový Svit.  

První auta by měla po novém mostu u pošty 
projet 28. listopadu. Velkomeziříčsku to na 

prvním listopadovém kontrolním dnu stavby 
řekl krajský radní pro dopravu Jan Hyliš.

Most u pošty bude 
v listopadu hotový

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

POSTUP PRACÍ SLEDUJTE NA 
@velkomeziricskof
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Hasičský záchranný sbor ve Velkém Me-
ziříčí má zájem o vybudování nové stani-
ce v místě s lepší dostupností dálnice D1. 
Profesionální hasiči proto žádají město 
o bezúplatný převod pozemku o veli-
kosti 6 000 metrů čtverečních za třetí 
Základní školou Školní. Je to na spojovací 
komunikaci k obchvatu města mezi hřiš-
těm a autobazarem. Rada města převod 
pozemku doporučila a schválilo ho i za-
stupitelstvo.
„Hasiči zdůvodňují svůj požadavek tím, 
že poslední dobou stále častěji zasahují 
u nehod na dálnici, a proto k ní potřebují 
lepší dostupnost,“ uvedl starosta Josef 
Komínek a dodal, že v těsné blízkosti 
nové stanice by měl vzniknout i heliport 
pro vrtulník letecké záchranky. Ten ve 
městě dosud chybí.
Stanice HZS ve Velkém Meziříčí nyní sídlí 
společně se Zdravotnickou záchrannou 
službou v budově nad gymnáziem. Zá-
chranka se odtud stěhovat nechce, stá-
vající místo jí vyhovuje.

Hasiči chtějí 
nové sídlo

-mars-

Šachta projde 
opravou
Betonová šachta před velkomeziříč-
skou radnicí, v níž bývá ukotven vánoč-
ní strom, je v nevyhovujícím stavu. Její 
oprava bude stát 117.000 korun.
„Statik, který stav šachty zkoumal, už 
nedoporučuje, aby do ní byl vánoční 
strom umístěn. Pokud ho tam dáme, 
bude to na riziko města. A to si nikdo z 
nás na triko nevezme,“ vysvětluje sta-
rosta Josef Komínek s tím, že radní proto 
doporučili zastupitelstvu tuto poměrně 
vysokou částku schválit, neboť nechtějí 
Velkomeziříčské o symbol Vánoc připra-
vit. Zastupitelstvo na svém minulém za-
sedání uvolnění peněz odsouhlasilo.
V současné době se řeší oprava náměstí 
a jeho budoucí nový vzhled i uspořádání. 
„Jsme si vědomi toho, že strom může v 
budoucnu stát někde jinde. Ale nemyslí-
me si, že se tak stane v nejbližších dvou 
letech,“ dodává starosta. -mars-

Nového tartanu, umělé trávy a hlavně výstavby zázemí pro sportovce by se mohlo do-
čkat sportoviště za třetí Základní školou Školní ve Velkém Meziříčí.
Město podalo žádost o dotaci na projekt na Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy. „Do konce listopadu bychom se měli dozvědět, zda jsme uspěli. Možnost dotace 
z ministerstva je až do šedesáti procent celkových nákladů,“ říká starosta Josef Komí-
nek. Celkové náklady na modernizaci a výstavbu zázemí sportoviště jsou asi 26 mili-
onů korun. V rozpočtu města pro rok 2017 už jsou na tuto investici vyčleněny finanční 
prostředky.
Na sportovišti, které využívají hlavně školy, atleti a fotbalisté, by mělo vzniknout zázemí 
pro sportovce i diváky, tedy tribuna se sociálním zařízením, šatnami, sklady a dalším. Po-
čítá se s výměnou umělé trávy na hřišti i s rekonstrukcí tartanového oválu.

Chladicí technologie mrazicího boxu márnice je po havárii. Její rychlá výměna je nutná. 
Zastupitelé proto uvolnili peníze na její opravu.
Výměna chladicí technologie mrazicího boxu bude stát 103.000 korun. „Zatím je to ně-
jak provizorně opraveno, takže mrazicí box chladí. Ale podle technika je nutné komplet-
ně celou technologii vyměnit,“ uvedl starosta Josef Komínek. Podle něj by se v budouc-
nu měl celý objekt obřadní síně dočkat modernizace. -mars-

Márnice dostane nové chlazení

Od poloviny října běží ostrý provoz úse-
kového měření na dálnici u Velkého Mezi-
říčí. Ministerstvo dopravy osadilo radary 
opravovaný úsek D1 Velké Meziříčí vý-
chod – Lhotka. Ty hlídají, zda řidiči dodr-
žují rychlost 80 km v hodině. Podle Jiřího 
Pospíchala z radničního odboru dopravy 
už úřad k prvnímu listopadovému týdnu 
eviduje asi 2000 oznámení, která zpraco-
vává. 
„Měření poběží do 18. listopadu. Přes 
zimní měsíce bude zastaveno a spuštěno 

opět až zjara,“ informoval starosta Josef 
Komínek.
Velkomeziříčská radnice kvůli tomu navy-
šuje počet zaměstnanců. „Zatím potřebu-
jeme čtyři nové lidi, kteří budou zabezpe-
čovat administrativu, zpracovávat dávky 
přestupků, informovat řidiče a podobně. 
Zjara by mělo být spuštěno měření i v dal-
ších úsecích, takže možná budeme muset 
požádat o další zaměstnance,“ doplnil ta-
jemník městského úřadu Marek Švaříček 
(viz inzerce na str. 20).

Úsekové měření zachytilo 
první tisíce přestupků

-mars-

-mars-

Město žádá o dotaci na opravu 
hřiště za třetí základní školou
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TexT a foTo MarTina STrnadová

Sociální demokrat Josek Komínek byl 31. října 2017 zvolen starostou 
Velkého Meziříčí, po čtyřiadvaceti letech aktivní účasti v politice. 
V roce 1993 vstoupil do ČSSD. Hned ve svém prvním volebním období 
1998–2002 se stal radním města a v radě pokračoval i v letech 
2002–2006. Místostarostou se stal po dalších volbách. Od roku 2006 
vedl radnici nejprve čtyři roky se starostou Františkem Bradáčem 
(KDU-ČSL) a poté sedm let s Radovanem Necidem (ODS). 

BUDEME 
HLEDAT
KOMPROMIS



LISTOPAD 2017

9www.velkomeziricsko.cz

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz



LISTOPAD 2017

10 www.velkomeziricsko.cz#ROZHOVOR

Bylo pro vás těžké rozhodnout se v této 
situaci a přijmout post starosty města?
Rozhodování bylo těžké. Zaprvé jsme byli s 
bývalým starostou taková sehraná dvojka 
a těžko se mi smiřovalo s tím, že odešel. 
Bylo rozjednáno mnoho věcí, na mnohých 
jsme pracovali společně, už z toho důvodu 
to pro mě nebylo lehké. A zadruhé, napětí, 
které ve městě bylo a je, mému rozhodnutí 
také nenahrávalo.
Co tedy bylo tím hlavním důvodem, který 
převážil?
V tom čase, který jsem si vzal na rozmyš-
lenou, jsem mluvil s mnoha lidmi. Někteří 
mi říkali, ať do toho nejdu, jiní naopak, ať 
to nevzdávám, nezklamu je a neodcházím. 
A těch byla většina. Mám vůči nim povin-
nost dotáhnout volební období do konce 
a ukázat jim, že jsme ve městě chtěli něco 
dobrého udělat.
Hrálo roli i to, že by ve vedení města ne-
zůstal člověk, který má přehled o všech 
rozjednaných akcích?
Určitě, i to byl jeden z těch hlavních důvo-
dů. Nedovedu si představit, že by přišel 
někdo, kdo vůbec neví, co se projednávalo, 
co se začalo. Jako třeba prodej akcií SAT-
Tu. Jde o hodně milionů, které město může 
získat, a jednání není jednoduché. Dále 
jsou rozpracované věci se Svazkem, nebo 
třeba i kolem bývalého areálu technických 
služeb, kde mají být služebny policie. Nikdo 
jiný nezná podrobnosti z jednání s českou 

policií, do nichž jsem byl hodně zapojen.
Jak dlouhý čas podle vás potřebuje nový 
starosta k tomu, aby se s celou problema-
tikou seznámil?
Když jsem nastoupil ve svém prvním vo-
lebním období jako radní, seznamoval 
jsem se s chodem rady města, ve druhém 
už jsem měl přehled. Poté jsem dělal F. 
Bradáčovi místostarostu. On mi pomáhal, 
abych do nové práce vnikl a byly mi užiteč-
né i zkušenosti z předchozí práce radního. 
I přesto jsem v tom zpočátku tápal. Podle 
svých zkušeností proto vím, že kdybych 
měl rovnou z pozice zastupitele či radního 
začít dělat starostu pouze na jeden rok, ur-
čitě bych do toho jít nechtěl.
Svého nového místostarostu Viléma La-
vického po pracovní stránce znáte. Setkali 
jste se v radě města v letech 1998–2002, 
kdy on byl místostarostou. Myslíte, že se 
vám s ním bude dobře spolupracovat?
Zažil jsem ho hned ve svém prvním voleb-
ním období. Vím, že byl velmi svědomitý, 
pečlivý, všude chodil a měl o všem přehled. 
Jsem rád, že byl zvolen jako uvolněný mís-
tostarosta, a proto bude schopen mě v pří-
padě potřeby zastoupit. I on může těžit ze 
svých předchozích zkušeností z práce na 
radnici. Je to pro něj velké plus.
Nyní máte v týmu kompletně nové radní. 
Ne ve všem se s nimi, soudě třeba i podle 
předchozích hlasování v zastupitelstvu, 
shodujete. Jak vidíte spolupráci s nimi?

Ano, každý má své názory. Ale teď jde o 
to, abychom trošku uklidnili emoce – jak v 
zastupitelstvu, tak v radě – a začali praco-
vat pro město. Myslím si, že s tím úkolem 
do toho šli i oni. Jestli chtějí udělat nějaké 
změny, pak je to o společné diskusi a jed-
nání.
Jak jste už dřív sám zmínil, chcete se po-
kusit stmelit i rozhádané zastupitelstvo. 
Ale jak?
To je těžká otázka. Asi bude muset každý z 
něčeho ubrat. Jinak to nepůjde. Obě stra-
ny budou muset částečně slevit ze svých 
nároků a zkusit najít kompromis. Jinak to 
není možné. A mým cílem je pokusit se obě 
strany o tom přesvědčit.
Začalo to asi už dřív, ale celý rozpor mezi 
zastupiteli vyvrcholil architektonickou 
soutěží na opravu náměstí. A vy jste z celé 
rady jediný, který zastával názor – ctít vý-
sledek architektonické soutěže. Byl jste i 
pro referendum. Jak podle vás osobně by 
bylo správné v opravě náměstí pokračovat?
Zastupitelé ukončili jednání s prvním ar-
chitektem a zahájili jednání s druhým o pří-
pravě smlouvy na projektovou dokumen-
taci. Já sám za sebe mohu říct, že žádnou 
smlouvu nepodepíšu, pokud nebudu mít 
jistotu, že je to podle zákona v pořádku. 
Chci si vše prověřit. Ale rozhodnutí zastu-
pitelů musím ctít.
To určitě. Ale jak významný je pro vás hlas 
lidu?
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Lidí k referendu přišlo dost. Asi dvě třetiny 
jich řekly ano, takže nějaký mandát tady je. 
Možná je chyba v tom, že právní předpisy 
jsou nastaveny tak, že se pro „ano“ musí 
vyjádřit i pětadvacet procent všech voličů, 
aby se tím zastupitelstvo muselo řídit. A 
tady k tomu jedno procento chybí. 
Jak vnímáte hlasování předsedy MO ČSSD 
Miroslava Jágrika a bývalého starosty 
Radovana Necida při volbě starosty na 
zastupitelstvu? Ani jeden vás nepodpořil. 
M. Jágrik sice řekl, že vaše jméno na post 
starosty je v této situaci jediná možná 
varianta, ale svoje rozhodnutí zdůvodnil 
komplotem ve straně. R. Necid zase tím, 
že je nyní v opozici.
Mirkovi Jágrikovi trochu nerozumím, tím 
spíš, že nehlasoval vůbec. Na jednu stranu 
o mě prohlásil, že jsem jediný možný kan-
didát, a na druhou stranu mi důvěru nedal. 
Mrzí mě i to, že jako předseda naší místní 
organizace nepodpořil svého stranického 
kolegu.
U bývalého starosty už je to trochu jiné. I 
on řekl, že si v téhle chvíli jiného starostu, 
než mě, představit nedokáže a že mi ani 
nic jiného nezbývá, než to vzít. Slíbil mi 
pomoc, za což jsem rád. Za těch sedm let 
jsme spolu vycházeli dobře, neměli jsme 
spory a já jsem proti němu nevystupoval. 
Takže ten jeho hlas proti mně mě taky 
mrzí, ale dá se to chápat.
Byl jste předsedou místní organizace 
ČSSD a nyní jste předsedou okresní orga-
nizace. Jak tedy teď po tom všem hodno-
títe situaci v sociální demokracii ve Vel-
kém Meziříčí?
V předsednictví sociální demokracie pra-
cuji už hodně let. A sociální demokraté 
v zastupitelstvu vždycky vystupovali 
jednotně, i když jsme se třeba v něčem 
neshodovali. Nehráli jsme si v komunální 
politice na koalici/opozici. Tohle volební 
období je zvláštní. Někteří naši členové 
se rozhodli a přešli na opačnou stranu. 
Proč, to musejí vysvětlit oni. Mrzí mě, že 
koalice nevydržela. A hlavně si myslím, 
že mohla dovládnout ještě ten zbývající 
rok. 
Podle mě by politici měli vystupovat za tu 
stranu, za kterou se dostali do zastupi-
telstva. Neříkám, že musejí vždy hlasovat 
jednotně. Může se stát, že s něčím mám 
problém, pak to ale oznámím spolustra-
níkům dopředu. A když to tak udělám, ka-
ždý to pochopí. A najednou to vyprchalo, 
vznikla mezi námi nedůvěra. Ale v čem je 
ta hlavní příčina, to je asi potřeba zeptat se 
někoho jiného než mě. Můžu pouze usu-
zovat, že nebyli spokojeni s prací vedení a 
rady města, měli jiné názory. Uvidíme, jak 
to sami posoudí za rok, během nějž budou 
pracovat v radě. Možná uvidí, že ne všech-
no jde vždy podle představ. Možná pak i 
změní aspoň trošku názor na minulou radu 
a vedení města. 

Myslíte, že to všechno může sociální 
demokraty poškodit v komunálních vol-
bách?
Byl bych nerad, aby tahle situace měla vel-
ký vliv na komunální volby v příštím roce. 
Vždycky jsme tady měli dobré výsledky – 
končili jsme druzí, třetí. Nerad bych, aby to 
lidi chápali tak, že já jsem někoho zradil. 
Takhle to určitě není. Vzal jsem starosto-
vání právě proto, abych volební období do-
táhl a splnil voličům to, co jsme jim slíbili.
Je spousta záležitostí, které vyřizoval bý-
valý starosta osobně a měl by vám je pře-
dat. Někteří zastupitelé projevili obavu, 
aby vše proběhlo bez problémů. Probíhá 
to tak, jak má?
Za těch sedm let, co jsem Radka poznal, 
myslím, že pro tohle město udělal opravdu 
hodně a vždycky se o to snažil. O spous-
tě věcí ví víc, jak já. Budu ho kontaktovat a 
věřím, že mi ve všem pomůže a neodmítne 
mě. Už jsme spolu o tom mluvili a sám mi 
to slíbil a potvrdil. 
O jaké věci jde konkrétně?
Zastupoval město v SATTu, Svazu vodovo-
dů a kanalizací Žďársko, Svazu měst a obcí, 
to všechno přebírám. A je ještě spousta 
dalších věcí, o kterých budeme jednat.
Měl jste dosud jako místostarosta na rad-
nici svoje odbory, kterým jste se věnoval. 
Jednal jste i se zástupci místních částí. 
Asi teď jako starosta budete mít jiné pri-
ority. Co se změní?
Pan místostarosta převezme všechny 
moje odbory, já mu samozřejmě se vším 
pomůžu. Ale spoustu věcí budeme dělat 
společně, protože se leccos prolíná. Nic-
méně přece jen se teď budu víc věnovat 
odborům výstavby a regionálního rozvoje, 
finančnímu, správnímu, majetku a bytů a 
městské policii.
Budete pokračovat v komunikaci s obča-
ny už zavedenou formou chatů či setkání 
se starostou?
Zatím spíš potřebuji do všeho vniknout 
jako starosta. Takže chaty neplánuji a se-
tkání bude-li třeba k nějakému konkrétní-
mu, mimořádnému problému. Raději mezi 
lidi jdu a bavím se s nimi třeba na ulici, než 
abych dělal pravidelná setkání, kam při-
jdou diskutovat tři lidi.
Když už mluvíme o komunikaci radnice 
s občany – patří do ní i Velkomeziříčsko, 
které je teď ze strany některých zastupi-
telů kritizované. Jak je hodnotíte?
Podle mě Velkomeziříčsko, v tom provede-
ní, v jakém je, to znamená, že je to zpravo-
daj města, musí zůstat. V žádném případě 
nebudu z těch, kteří by ho chtěli rušit. To 
určitě ne. Má-li dojít k nějakým drobným 
změnám, je to věc mezi valnou hromadou, 
jednatelem Jupiter clubu, šéfredaktorkou 
a redakční radou. Ale v téhle chvíli si ne-
myslím, že by bylo dobré dělat nějaké vel-
ké změny. Velkomeziříčsko vnímám jako 
komunikační nástroj, který je pro město 

potřebný. Tím spíš pro město naší velikos-
ti. A na kritiku toho, že je to měsíčník a in-
formace jsou staré, říkám – lidé se v něm 
dozví ty důležité věci. A aktuality zase na 
webu Velkomeziříčska, kde jsou informace 
hned, a který je dobře propojený s webem 
města, takže i ten má díky tomu stále ak-
tuální informace. Což je správně.
Jaké jsou hlavní úkoly nového vedení 
města pro nadcházející rok?
První a hlavní úkol je dokončit vyrovnaný 
rozpočet města. Pak zrychlit jednání se 
společností SATT o odprodeji akcií. Zajímat 
se o pozemky v bývalém areálu Svitu. Ře-
šit, co s luteránským gymnáziem. Dostali 
jsme od kraje i nabídku na bývalý objekt 
zemědělky na Hornoměstské, takže se 
budeme zabývat tím, zda ji přijmout či ne. 
A samozřejmě pokračovat v rozjednaných 
akcích, tedy připravit bývalý areál tech-
nických služeb pro výstavbu služeben pro 
městskou i státní policii a dokončit i jeho 
dopravní připojení na hlavní komunikaci. 
Chceme udělat hodně oprav chodníků a 
místních komunikací, protože v letošním 
roce jich mnoho nebylo a lidem to dlužíme. 
Zateplit hasičku. Připravit projekty, napří-
klad na úpravu zimního stadionu. A bude-
me řešit náměstí.
Úkolů je hodně. Jste optimista?
Ano, jsem optimista. 

Ano, každý má své 
názory. Ale teď jde o 
to, abychom trošku 
uklidnili emoce – jak 
v zastupitelstvu, 
tak v radě – a začali 
pracovat pro město.

“
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Lepšího než celostátního výsledku v našem 
městě dosáhli Piráti a KSČM a zejména ČSSD, 
která v Meziříčí zaujala o zhruba dvě procen-
ta voličů více, než je její celorepublikový zisk. 
I KDU-ČSL má v našem městě významnější 

úspěch než v celé ČR. Zatímco celostátně je 
její výsledek 5,8 procenta, ve Velkém Meziří-
čí jí své hlasy dalo 9,3  procenta voličů. Také 
TOP 09 je v Meziříčí významně „lepší“, než 
celorepublikově - 7,85 procenta voličů míst-

ně oproti 5,31 procenta celostátně.  Naopak 
horší než celostátní výsledky mají ve Velkém 
Meziříčí ODS a SPD*, kterým v našem městě 
důvěřuje o dvě procenta méně voličů než v 
celé ČR.

Také ve Velkém Meziříčí vyhrálo letošní 
poslanecké volby hnutí ANO 2011. Pomyslnou 
první příčku obsadilo s 26,96 procenty hlasů.

*)Za volební výsledky SPD v roce 2013 pro účely tohoto textu považujeme výsledek uskupení Úsvit př. demokracie Tomia Okamury)

Výsledky voleb do sněmovny ve Velkém Meziříčí (%)

 2002 2006 2010 2013 2017

ANO    16,48 26,96

PIRÁTI   0,73 2,32 11,3

ČSSD 34,04 49,36 23,32 23,07 10,02

KDU-ČSL 18,01 6,32 7,35 10,63 9,31

ODS 18,53 21,51 17,5 7,93 9,05

SPD    7,05 8,16

KSČM 17,6 12,65 11,59 15,61 8,12

TOP 09   14,89 8,9 7,85

Volby 2017: Výsledky politických stran  
ve Velkém Meziříčí v porovnání  
s jejich celkovým výsledkem (%)

 Velké 
Meziříčí celostátně

ANO 26,96 29,64

PIRÁTI 11,3 10,79

ČSSD 10,02 7,27

KDU-ČSL 9,31 5,8

ODS 9,05 11,32

SPD 8,16 10,63

KSČM 8,12 7,76

TOP 09 7,85 5,31

TexT PeTroS MarTakidiS

foTo MarTina STrnadová

Meziříčí volilo podobně 
jako celá republika
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Mladí lidé z Dánska, Litvy, Španělska, Slo-
venska, Itálie, Chorvatska, Polska a České 
republiky se sešli ve Velkém Meziříčí při 
projektu Safety First v rámci programu 
Erasmus+.
Osm tříčlenných týmů složených z pracov-
níků s mládeží pobývalo ve Velkém Meziří-
čí od 30. září do 7. října. Během této doby 
absolvovali kurz poskytování první pomoci 
i vytváření bezpečného prostředí při bu-
doucích projektech, jež mohou v budouc-
nu organizovat případně se jich účastnit. 
Jejich školitelem byl dánský hasič Dennis 
Ottosen.
Účastníci svoje nově získané dovednosti i 
zkušenosti závěrem kurzu představili ve-
řejnosti.
„Tento projekt jsme ve Velkém Meziříčí or-
ganizovali již pošesté. Účastníci odjížděli 
domů nadšeni. Loučili se s naším městem 
neradi a myslím, že na Velké Meziříčí neza-
pomenou,“ zhodnotil setkání organizátor 
projektu Josef Švec.

Město Velké Meziříčí

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Martina Strnadová

Dánský hasič školil eurotýmy v první pomoci

Zámek rodiny Postatzkých-Lichtenstein 
nabízí výstavu děl nominovaných na Čes-
kou cenu za architekturu. Na nádvoří ji mů-
žete zhlédnout až do 5. prosince 2017.
Stavby mateřské školy v Klecanech, stu-
dentského klubu v Českých Budějovicích, 
společenského centra v Opavě, vodního 
domu v Hulicích či archeopark v Pavlově 
jsou jedněmi ze dvaačtyřiceti děl nomino-
vaných v letošním ročníku České ceny za 
architekturu. Kraj Vysočina má mezi nimi 
také své želízko v ohni, a to terminál Ga-
garin v Telči. Z nich mezinárodní porota ar-

chitektů vybere vítěze, jemuž 27. listopadu 
předá hlavní cenu na galavečeru v praž-
ských Jatkách.
„Tato soutěž má hodnotit nejlepší projek-
ty, které už vznikly. Je důležitá a prospí-
vá velebení architektury. Důležitější jsou 
však architektonické soutěže, které vzniku 
těchto děl předcházejí. Bylo období, kdy z 
našeho veřejného prostoru téměř vymize-
ly, k velké škodě české společnosti. Nyní se 
to krůček po krůčku vrací k normálu, i když 
k němu máme stále ještě daleko,“ uvedl 
včera při slavnostním zahájení výstavy na 

nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí archi-
tekt Jan Sapák z České komory architektů. 
Součástí vernisáže byla i prohlídka unikát-
ních fresek v rytířském sále.
Výstava byla a bude k vidění jen na něko-
lika málo místech v České republice – na 
filmovém a hudebním festivalu Slavonice 
Fest, v Galerii Jaroslava Fragnera Praha, 
Galerii architektury Brno, Centru stavitel-
ského dědictví v Plasích a na zámku rodi-
ny Podstatzkých-Lichtenstein ve Velkém 
Meziříčí.

Martina Strnadová

Na nádvoří zámku je architektonická výstava 

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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TexT PeTroS MarTakidiS

foto Jiří Michlíček

Velkomeziříčsku to řekl Josef Ko-
mínek, který se jako tehdejší mís-
tostarosta cesty zúčastnil. Spolu s 
ním Velké Meziříčí oficiálně zastu-

povali tehdejší radní Jiří Michlíček a Vin-
cenc Záviška. „Zájmem Velkého Meziříčí je 
ve spolupráci pokračovat a zajistit finanční 
zdroje na její další rozvoj,“ uvedl Komínek.
Kromě jednání s tisenskou radnicí zastu-
povanou mimo jiné i starostou Ivanem 
Klarinem, se tentokrát představitelé Vel-
kého Meziříčí oficiálně sešli i se zástup-
ci italského města Caravaggio. „Dohodli 
jsme se rámcově na obecném zájmu o 
trojstrannou spolupráci. Italy nadchlo, jak 
rychle se mezi Meziříčím a Tisnem rozvi-
nula intenzivní spolupráce, která je obou-
stranně prospěšná zejména pro obyvatele 
obou měst, a jednoduše mají zájem se při-
dat,“ řekl Jiří Michlíček.
Dnešní starosta Josef Komínek také pod-
trhl, že na navázání a rozvoji spolupráce s 
Chorvaty má největší podíl právě Jiří Mich-
líček. „Byl bych rád, kdyby Jirka v práci na 
spolupráci s Chorvaty pokračoval,“ řekl sta-

rosta Komínek. S nápadem na partnerství 
mezi Tisnem a Velkým Meziříčím přišel Jiří 
Michlíček v roce 2011. Do Tisna totiž (stej-
ně jako řada dalších velkomeziříčských ob-
čanů), jezdí už dvacet let na letní rodinnou 
dovolenou a navázal tam mnohá přátelství. 
„V roce 2011 jsem jako tehdejší nový rad-
ní města právě o své dovolené navštívil 
tisenskou radnici, abych se na jejich názor 
na možné partnerství zeptal. Odezva byla 
kladná, a proto jsme se do Tisna na konci 
sezóny vypravili spolu s dalšími radními a 
starostou Radovanem Necidem na oficiál-
ní návštěvu,“ vypráví Michlíček a dodává: 
„Zdůrazňuji, a to opakovaně a hodně na-
hlas, že jsme každou cestu do Tisna po ce-
lých šest let hradili vždy ze svého, chorvat-
ská strana nám zpravidla pouze poskytla 
ubytování.“
O rok později, v roce 2012, podepsali sta-
rosta Radovan Necid a místostarosta 
Miljenko Meštrov partnerskou smlouvu 
obou měst. Na jejím základě pak v zimě 
přijely chorvatské děti ze sportovních od-
dílů na lyžařský pobyt a naopak děti ze 

ZUŠ Velké Meziříčí pak v září 2012 jely do 
Chorvatska na sérii vystoupení. Spolu-
práce se pak v dalších letech rozšířila na 
vzájemné pobyty volejbalistů, hasičů, pě-
veckých sborů, ale i například pracovníků 
muzea, kulturního zařízení či knihovny. 
Jejím vrcholem pak byla letošní únorová 
velká výprava několika desítek zástupců 
chorvatských spolků do Velkého Meziříčí. 
„Tehdy se poprvé povedlo zásluhou Jo-
sefa Švece ze správního odboru radnice 
sehnat na naši spolupráci evropské pe-
níze. To umožnilo uspořádat větší akci, v 
jejímž rámci lidé mohli vidět i závěrečný 
galavečer s ukázkami chorvatské muziky, 
rukodělných prací i gastronomie,“ řekl Jiří 
Michlíček.
Letošní zářijová výprava pak byla evrop-
sky financovanou reciprocitou - Spolek 
žen, orchestr ZUŠ a folklórní soubor Ho-
ráčan vezly k Jadranu obdobný průřez tra-
diční i novodobou lidovou tvorbou našeho 
regionu. Šlo o zatím největší akci, kterou 
se v rámci partnerství s Tisnem podařilo 
uskutečnit. 

Zářijová cesta zástupců Velkého Meziříčí do 
partnerského chorvatského města Tisno měla dva cíle 
- velkou výměnu zkušeností s ukázkou místní zájmové 

tvorby spolků a oficiální jednání mezi představiteli měst 
o dalším směřování spolupráce.

Partnerství měst přineslo 
cestu spolků k Jadranu

JOSEF KOMÍNEK zahajuje pobyt v Tisnu na oficiálním setkání s představiteli tamní radnice. 

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Základní umělecká škola Velké Meziříčí po 
5 letech opět vycestovala do chorvatské-
ho Tisna. 
Jejím úkolem bylo reprezentovat kultur-
ní dění ve Velkém Meziříčí, ale také jedi-
nečný systém uměleckého vzdělávání v 
České republice. To se našemu tanečnímu 
orchestru povedlo na výbornou na spo-
lečném koncertu orchestrů partnerských 
měst. Po vystoupení orchestru města 
Tisna následoval koncert naší ZUŠ v po-
dání tanečního orchestru pod vedením p. 
uč. Josefa Vaňhary DiS., který byl jednou 
velkou hudební show. Ta sklidila bouřlivý 
potlesk a zasloužené ovace publika. 
Velká škoda byla, že nebylo technicky 
možné, aby naše těleso vystoupilo společ-
ně s dalšími spolky z Velkého Meziříčí, jako 
např. folklórním souborem Horáčan.
Za odměnu naše děti navštívily Vranské 

jezero, město Šibenik, koncert místní pop-
-rockové skupiny, byla pro ně připravena 
plavba na moři, návštěva sportovní haly, 
dost prostoru měly i na koupání aj.
Žáci naší ZUŠ si tento pobyt náležitě uži-
li, velký dík jim patří za disciplinovanost a 
smysl pro týmové jednání. Jejich chová-
ní svědčí o tom, že jsou nejen perfektně 
fungujícím tělesem, ale i velikou partou 
kamarádů. Dále bych chtěl poděkovat ko-
legům ze ZUŠ, především panu dirigentovi 
Josefu Vaňharovi, a panu Jiřímu Michlíčko-
vi za 24hodinový servis v řešení vzniklých 
problémových situací, které se takovým 
velkým výpravám nevyhýbají.
Jsem rád, že naše ZUŠka má co nabídnout 
nejen v našem městě, státě, ale i v Evropě.

Martin Karásek, 
ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

V únoru tohoto roku do Velkého Meziříčí 
přijelo několik chorvatských obyvatel z 
ostrovního městečka Tisno, mezi kterými 
byli i členové tamního folklorního souboru. 
A právě s nimi jsme strávili několik společ-
ných odpolední a večerů, které vyvrcholily 
závěrečným vystoupením v Jupiter clubu.
Uplynulo několik měsíců a role se obrátily. 
20. září jsme se my, folklorní soubor Ho-
ráčan, vydali spolu se Svazem žen a žáky 
Základní umělecké školy VM do chorvat-
ského Tisna, abychom na oplátku poznali 
nejen lidovou hudbu, ale i život našich přá-
tel.
I když se zprvu cesta zdála nekonečná, 
ve zmíněný zářijový večer jsme dojeli do 
cíle.  Hned druhý den nás čekal bohatý 
program, který začal oficiálním přivítáním 
tisenským starostou na radnici. 
Poté jsme se vydali na kopec nad městem, 
kde se nachází svatyně Karavaj. Každo-
ročně v květnu se na tomto místě koná 
oslava, kdy se do městečka o tisíci oby-
vatel sjede až 15 000 poutníků z dalekého 
okolí. 
Od svatyně se nabízel nádherný výhled 
na Tisno a moře. Odpoledne jsme jeli do 
vedlejší vesničky Betina a navštívili muze-
um zaměřené na výrobu lodí a informační 
centrum, kde jsme se představili krátkým 
vystoupením.
Třetí den nás čekal výlet na největší chor-
vatské jezero – Vranské jezero. Odpoledne 
jsme začali s nácvikem chorvatského tan-
ce pro společné vystoupení.
Následující den jsme si prohlédli důklad-
něji městečko Tisno a dozvěděli se více o 

jeho historii. V odpoledních hodinách za-
čaly přípravy na večer. 
Ten víkend se v Tisnu konaly „Tradiční dny 
kultury“ a na náměstí se se svým pro-
gramem představilo několik folklorních 
souborů z okolí. Vystoupení bylo ukonče-
no společným tancem tamního souboru 
spolu s námi. Vystoupení se vydařilo, den 
jsme zakončili společnou večeří, na které 
jsme ochutnali mnoho místních specialit z 
mořských plodů.
Další den jsme strávili v nedalekém Šibe-
niku, převážně v jeho historickém centru. 
Katedrála sv. Jakuba patří mezi nejkrás-
nější stavby evropského pozdního stře-
dověku a od roku 2000 ji nalezneme na 
seznamu světového dědictví UNESCO.
Pobyt nám v příjemné atmosféře uběhl 
jako voda a my jsme se poslední den ráno 
vydali na cestu domů. 
Našli jsme nové přátele u Jadranu, vy-
měnili si zkušenosti a chorvatské straně  
upřímně děkujeme za perfektně připrave-
ný program, nejvíce Karlu Klarinovi, dále 
místostarostovi Miljenku Meštrovi, An-
dree s malou Katjou, Anně, Mirele, Andree, 
Filipovi, Nenatovi a dalším.
Velký dík patří našemu městu, a to radě 
města a pánům Josefu Švecovi, kterému 
se podařilo projekt přihlásit do Bruselu a 
získat pro něj potřebné finanční prostřed-
ky, a také Jiřímu Michlíčkovi, který společ-
ně s Karlem Klarinem připravil pro nás tak 
zajímavý program.

Veronika Miškelová
Folklorní soubor Horáčan

Návštěva Tisna očima ZUŠ

Horáčan popisuje cestu 
za chorvatskými přáteli

ČERVENEC 2011 
První neoficiální setkání Jiřího Mich-
líčka s místostarostou Tisna Miljen-
kem Meštrovem. Schůzku inicioval 
Dušan Tabori.
PODZIM 2011 
informace J. Michlíčka městské radě 
o zájmu ze strany Tisna navázat 
partnerství. Usnesení rady o dohodě 
s chorvatskou stranou na termínu 
setkání.

16. LEDEN 2012 
První setkání a podepsání protokolu 
o vzájemné spolupráci mezi Tisnem a 
Velkým Meziříčím (v rámci návštěvy 
Chorvatů ve Velkém Meziříčí).
30. KVĚTEN - 3. ČERVEN 2012 
Návštěva představitelů V. Meziříčí v 
Tisnu. Dohoda o koncertech dětí ze 
ZUŠ v Tisnu. 
ZÁŘÍ 2012 
Cesta žáků ZUŠ do Tisna.

KVĚTEN 2014 
U vjezdu do Tisna umístěna informač-
ní tabule se jménem našeho města.
ČERVEN 2014 
Odjel do Tisna pěvecký soubor Har-
monie a uskutečnil na ostrově Murter 
několik vystoupení.
ZÁŘÍ 2014 
Velké Meziříčí navštívil Karlo Klarin, 
učitel a milovník českého jazyka. Kro-
mě návštěvy historických slavností 
absolvoval setkání s učiteli ZŠ.

LEDEN 2015 
Návštěva mladých tisenských bas-
ketbalistů ve VM.

LEDEN 2016 
Návštěva tisenských žáků ve VM.
23. - 29. ČERVEN 2016 
Návštěva mladých velkomeziříčských 
volejbalistů v Tisnu.

6. - 12. ÚNOR 2017 
Pobyt tisenských hudebníků, národo-
pisného tanečního souboru, sportov-
ců a pracovnic knihovny a infor-
mačního centra ve Velkém Meziříčí. 
Hrazeno z EU.
ZÁŘÍ 2017 
Pobyt orchestru velkomeziříčské ZUŠ, 
národopisného souboru Horáčan a 
Svazu žen v Tisnu (celkem 55 členů 
výpravy). Hrazeno z EU.

PĚTILETÉ 
PARTNERSTVÍ 
S CHORVATY V ČASE
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Hledáte gynekologa?
Nová

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ
ambulance

ve Velkém Meziříčí
v prostorách bývalé „Polikliniky Kablo“ 

za Kauflandem
možnost volby lékařky či lékaře

vítáme klientky všech zdravotních pojišťoven
provádíme ultrazvukovou diagnostiku

urogynekologická poradna (při problémech 
s udržením moči a souvisejících obtížích) včetně 

navazující operační léčby atestovaným urogynekologem
pro naše i u nás neregistrované pacientky

jsme nositeli mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2008

Hledáte gynekologa?
Kontakt: 776 682 971 www.sottner.cz

www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Hornoměstská 2171/37 
(vedle Finančního úřadu) 
Velké Meziříčí 594 01

725 947 516

e-mail: velmez@pks.cz

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

Iveta Šavelová
mobil: 
+420 724 274 181, 
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZIŘÍČSKA
JE JIŽ 20. 11. 2017.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.
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přijme 
•  pracovníky  
 do dřevařské výroby
•  truhláře 
•  lakýrníka

+420 739 094 415
info@eurodeck.cz
www.eurodeck.cz

český výrobce:
• dřevěných oken
• dřevohliníkových oken
• zimních zahrad
• fasádních prosklených stěn

EurodEck s.r.o.
Závist 21
594 01 Velké Meziříčí
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H-OPTOZ 
Oční optika Dům zdraví, 
Poříčí 11, Velké Meziříčí,

Oční optika H-OPTOZ, 
Nádražní 69, Žďár nad Sázavou

Sezonní sleva

30 %
na vybrané brýlové čočky.

www.h-optoz.cz

pobočka Velké Meziříčí, 
Náměstí 80/4

velke.mezirici@invia.cz

731 276 279

LETNÍ ZÁJEZDY 
V PRODEJI
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY:
Půjčky před výplatou 

do 5.000,-Kč
Stačí OP nebo ŘP.

Půjčky na zástavu nemovitostí, 
vyplácení exekucí a výkup 

nemovitostí. 

tel.: 731 457 371 S
C
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Koupit ho můžete:
RACIO, Novosady 32, Velké Meziříčí
TOP-VITAL, nám. Republiky 286/22,
Žďár n.S., e-shop
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Přenechám 
zavedený 
obchod 

se spodním 
prádlem 

ve Velkém Meziříčí. 

Více info na tel.: 
739 069 643
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Dobré zprávy
na facebooku

@velkomeziricsko
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Společenská kronika
Dne 11. listopadu 2017 uplyne rok od 
chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan Miroslav Homola z Laviček.
S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami. 

Odešli z našich řad

PODĚKOVÁNÍ

Jsme velmi zarmouceni, že nás dne 23. 
10. 2017, po srážce s autem u Stránecké 
Zhoře, opustila naše nejdražší dcerka 
Eliška (12 let). Elinka ihned po nárazu 
usnula a netrpěla.
Chceme touto cestou poděkovat všem, 
kteří se podíleli na záchraně Elinky. Rádi 
bychom jim poděkovali osobně, proto 
prosíme, ozvěte se nám alespoň SMSkou. 
Elinka nám moc chybí, bude stále v našich srdcích a nikdy 
na ni nezapomeneme. Náš žal je veliký, ale ještě větší je 
naše pevná naděje a víra v to, co slíbila nejmocnější bytost 
ve vesmíru: „...bude vzkříšení spravedlivých...“. Vy, kdo jste 
ji znali, vzpomínejte na Elinku prosím jako na takovou, jaká 
byla: radostnou, přátelskou a obětavou s moc moc moc 
dobrým srdíčkem. Za vyjádření soustrasti děkujeme.
Vzpomínka na Elinku pro veřejnost proběhne  
v sobotu 11. 11. 2017 ve Velkém Meziříčí, Letná 31 ve 14:00. 
Rodiče Markéta a Josef Božíkovi (tel. 774 975 507).

Bohumír Machát, Krškova, Velké Meziříčí, nedožitých 88 let, 
29. 9. 2017
Anna Maloušková, Oslavice, 86 let, 3. 10. 2017
Josef Černý, Na Výsluní, Velké Meziříčí, 83 let, 6. 10. 2017
Helena Balounová, Tasov, 66 let, 9. 10. 2017
Marie Dvořáková, Bezděkov, Velké Meziříčí, 91 let, 15. 10. 2017
Stanislav Kujínek, Sokolovská, Velké Meziříčí, 64 let, 
27. 10. 2017
Josef Bradáč, Mostiště, 88 roků, 2. 11. 2017

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 5. 10. 2017 
s panem Bohumírem Machátem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina
Oznamujeme všem přátelům a známým, že 6. 10. 2017 zemřel 
pan Josef Černý. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu. 
Děkujeme za tichou vzpomínku. Rodina
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 21. 10. 2017 
s paní Marií Dvořákovou z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 3. 11. 2017 
s panem Stanislavem Kujínkem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Neděle 3. prosinec

10.00  PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ   
 HVĚZDOU
	 Divadelní	pohádka	pro	děti
 VELKÝ SÁL JUPITER CLUBU
	 Vstup	zdarma

10.30  MIKULÁŠSKÁ POUTNÍ 
 MŠE SVATÁ
 PŘIPOMÍNKA PRVNÍ PÍSEMNÉ   
 ZMÍNKY O KOSTELE
 ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro	děti
	 Mši	svatou	bude	sloužit	a	kázat		 	
	 Mons.	Pavel	Konzbul,	pomocný		 	
	 biskup	brněnský
 KOSTEL SV. MIKULÁŠE

15.00  „PŘEDÁVÁNÍ VÍRY“
	 přednáška	s	besedou,	 
	 Mons.	Pavel	Konzbul
 KOSTEL SV. MIKULÁŠE

15.00 ADVENTNÍ PROGRAM  
 PRO DĚTI
	 Zdobení	mikulášských	perníků
 FARNÍ SÁL

16.45  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO   
 STROMU
 KRÁTKÝ KULTURNÍ PROGRAM
	 NÁMĚSTÍ

17.30  MIMIŠÉF
	 filmové	představení
 KINOSÁL JUPITER CLUBU
	 Vstup	zdarma

Město Velké Meziříčí



LISTOPAD 2017

19www.velkomeziricsko.cz #INZERCE

Soukromá 
inzerce
PRODÁM
• Brusku na okružní pily Bas, 
automat. Ponk do garáže se 
svěrákem a lampičkou, 130x80 
cm. Dřevoobráběcí stroje, mo-
derní. Cena dohodou. Tel.: 604 
525 984, 732 712 236.
• Levně zateplenou boudu na 
velkého psa a ohradu z pozin-
kovaného železa, vysokou 1,3 
m, 12 dílů po 1,6 m a branku. I 
jednotlivě. Tel.: 777 347 267, po 
20. hodině.
• Obýváková stěna, délka 
4,5 m, 2x šatník. Výška 2 m, 
hloubka 60 cm. Celé s nástavci. 
Ořech leštěný, hezký + televizní 
skříňka se dvěma dvířky. Cena 
13.000 Kč. Tel.: 605 178 302.
• Litinové truhlářské stroje a 
dvoukolovou káru za traktor. 
Tel.: 604 171 964.

KOUPÍM
• Osobní automobil VW 1.4 
nebo Opel 1.4. Tel.: 777 204 
924.

• Simsona, 
3.000 Kč. 
Tel.: 736 
741 967.

• Motocykl i náhradní díly 
značky JAWA nebo ČZ v jakém-
koliv stavu (nekompletní, neo-
pravitelný, nepojízdný i bez TP). 
Při platném TP bezstarostný 
přepis samozřejmostí. Tel.: 737 
139 475.
• Srovnávačku s protahem 
KDR nebo ROJEK. Tel.: 603 165 
320.
• Historický motocykl, možno i 
nekompletní, torzo apod., také 
samostatné díly. Tel.: 608 773 
933.
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, 
vojenské helmy, kožené vojen-
ské řemeny, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, 
plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské če-
pice, brigadýrky, bodáky, dýky, 
šavle a pochvy k nim, staré fo-
tografie vojáků, staré žehličky, 

hmoždíře atd. z vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 776 776 
007.
• Vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, 
rumunské, italské a české ar-
mády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOME-
ZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939–1945. Například výstroj 
z bývalé Bekovky Feldbeklei-
dungsamt der Luftwaffe 1/
XVII (nyní Motorpal): vysouvací 
nože i poškozené a součástky k 
nim; tropické klobouky; blůzy, 
košile, kalhoty, kraťase písko-
vé, zelené a modré barvy; čepi-
ce, kšiltovky a lodičky; okované 
boty s koženou podrážkou, 
holínky, 12ti-dírkové kanady 
boční i přední šněrování, boty 
kombinované s plátnem nízké i 
vysoké; skládací příbory; chleb-
níky, ruksaky, tašky, brašny, 
batohy z telecí kůži, pytle; 
oranžové bakelitové dózy; 
ochranné brýle; kukly a ušanky; 
chrániče kolen; plynové masky; 
polní lahve; helmy; celty; obou-
stranné maskované vaťáky; 
prošívané vaťáky, hliníkové 
nádoby na vodu, várnice, ka-
nystry, polní lopatky; lékárnič-
ky, ešusy; hodinky; kompasy; 
rádio-technika; letecké bundy, 
kalhoty a kombinézy s koži-
chem, výstroj se zipy značky 
Zipp, Rapid, Elite, Ri-Ri;  výstroj 
s cvoky značky Prym, Stock; 
rukavice, pásky přezky, řemín-
ky, postroje; muniční bedýnky 
plechové dřevěné; nášivky; vy-
znamenání a medaile; zbytky z 
techniky jako pásy, kola, sou-
částky, tachometry a přístroje, 
optiky, puškohledy, dalekohle-
dy, nářadí, zbraně a části zbra-
ní, dýky, šavle a bodáky, svítil-
ny, baterky, karbidky; náboje a 
nábojnice; knoflíky; nitě a kusy 
látek;  dokumenty, pohlednice a 
pracovní knížky adresované na 
Bekovku , fotografie z období 
protektorátu Velkého Meziříčí 
a okolí, noviny z období pro-
tektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, 
nabídnete cokoliv i silně poško-
zené! Volejte, nebo stačí pro-
zvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.
• Staré hračky: plechové, 
dřevěné, retro autíčka Ško-

da 1203, 105,120 atd. šlapací 
autíčka Moskvič a jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové 
krabice na olej Mobiloil, Shell 
atd. Staré pivní lahve s odli-
tým nápisem pivovaru např.: 
Gross Meseritscher, L. Heide a 
jiné pivovary. Stará jízdní kola, 
veterány, motocykly a veškeré 
součástky k nim ...dále zajistím 
vyklizení vašich půd, sklepů 
atd. Děkuji za nabídky, které 
pomohou rozšířit sbírku a plá-
novanou expozici. Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, 
na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám stavební pozemek 
ve VM cca 1 500 m2, cena 800/
m2 +DPH, kompletní sítě, klidná 
část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme krásný dům 4+kk 
se zahradou v Bystřici n. P. 
Cena 4,5 mil. Více info na tel. 
608 271 522.
• Prodám stavební pozemek 
v Křižanově. Cena 628 Kč/m2. 
Tel.: 731 457 371. 
• Koupím pozemek nebo za-
hradu ve Velkém Meziříčí nebo 
v okolí. Hotově. Tel.: 608 271 
522.
• Prodáme stavební pozemek 
nedaleko VM, cena 410 Kč/m2, 
voda, elektřina. Více informací 
na 731 457 371.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Platba hotově. Tel.: 608 271 
522.
• Prodáme krásný stavební 
pozemek v Olešné u Nového 
Města n. M. Dobrá investice! 
Tel.: 608 271 522.
• Prodám stavební pozemek 
na Fajtově kopci. Více informací 
na tel. 605 054 470.
• Koupím nebo si pronajmu 
garáž v lokalitě Na Výsluní/Nad 
Gymnáziem. Tel.:  +420 777 
575 511.
• Prodám garáž na ulici Bezru-
čova. Tel.: 777 347 267, po 20. 
hodině. 
• Hledám dům se zahradou, 
nabídněte. Děkuji. Tel.: 732 219 
013.
• Hledám byt, může být i DB. 
Tel.: 604 126 970.
• Prodám byt 3+1 na ulici Če-
chova, cena 1.900.000. Tel.: 
607 106 734 odpoledne.
• Pronajmu nový byt, 150 m2 
v rodinném domě, samostat-

ný vchod, k dispozici kuchyň-
ská linka, posilovna, prádelna, 
zahradní krb, pěkný výhled do 
kraje. Lokalita Křižanov – Šibe-
ník. Tel.: 603 864 550.
• Koupím stavební pozemek ve 
Velkém Meziříčí a jeho nejbliž-
ším okolí. Tel.: 777 717 884.
• Hledám dům se zahradou. 
Nabídněte. Děkuji. Tel.: 774 340 
338. 
• Byt v Nám. nebo v okolí. Nej-
lépe směr Brno. Tel.: 722 012 
297.

DOUČOVÁNÍ

• Anglický jazyk – dlou-
holetá zkušenost ze za-
hraničí. Výuka, doučování, 
příprava k maturitě, tlumo-
čení a překlady. Bc. Pavla 
Čacho: anglictinacacho@
seznam.cz, 733 600 452.

• Doučování němčiny a anglič-
tiny, mám VŠ pedagogického 
směru, praxi v oboru. Tel.: 737 
439 784.

RŮZNÉ
• Pracující důchodce, 62 let, 
hledá ženu z Velkého Meziříčí 
a okolí, 50-60 let, k vážnému 
seznámení. Tel.: 733 255 448.
• 27letý obyčejný kluk z ves-
nice hledá obyčejnou dívku na 
vážný vztah. Piš SMS na tel. 
číslo 723 747 084. Jsem z Vy-
sočiny, okres Žďár nad Sáza-
vou.

VÝZVA SVĚDKŮM 
DOPRAVNÍ NEHODY

Dne 30. září 2017 krátce 
po 19. hodině došlo přímo 
v prostorách benzinové 
stanice na Jihlavské 
ulici ve Velkém Meziříčí 
k dopravní nehodě. Řidička 
osobního vozu Citroën 
Xsara Picasso světlé barvy 
couvala a z boku narazila 
do švestkově modré Škody 
Felicia. Vystoupila, chvíli 
postála, poté sedla do auta 
a ujela. Pokoušeli jsme se 
ji zadržet, ale nepodařilo 
se. Prosíme proto svědky 
dopravní nehody, aby se 
nám ozvali na telefonní 
číslo 774 053 251.
Děkujeme.
ŠG, poškozená
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na dobu určitou - po dobu potřeby 
zajistit časově omezenou správní činnost
s místem výkonu práce Městský úřad Velké 
Meziříčí a zařazením do 9. platové třídy dle 
platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: 1. 1. 2018
Přihlášky v písemné podobě zašlete nej-
později do 20. 11. 2017 do 12:00 na adresu:
Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka, Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – 
pozice DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

PRACOVNÍKA ODBORU 
DOPRAVY A SILNIČNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ 
agendy dopravních přestupků

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz 
> úřední deska

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké 
Meziříčí a zařazením do 8. platové třídy dle 
platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: 1. 4. 2018

Přihlášky v písemné podobě zašlete nej-
později do 20. 11. 2017 do 12:00 na adresu:
Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka, Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – 
pozice SPR“
Kontaktní telefon: 566 781 003

PRACOVNÍKA ODBORU 
SPRÁVNÍHO 

referenta evidence obyvatel

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz 
> úřední deska

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké 
Meziříčí a zařazením do 10. platové třídy 
dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: ihned

Přihlášky v písemné podobě zašlete nej-
později do 20. 11. 2017 do 12:00 na adresu:
Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka, Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – 
pozice SPOD“
Kontaktní telefon: 566 781 003

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA SPOD 
(sociálně-právní ochrany dětí) 

na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz 
> úřední deska
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Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se konalo soutěžní 
dopoledne pro žáky 6. a 7. tříd základních 

škol, které uspořádala Dóza – středisko 
volného času Velké Meziříčí ve velkém sále 
Jupiter clubu. Do soutěže se přihlásily ško-
ly ZŠ Oslavická, ZŠ Školní a ZŠ Sokolovská. 
Celkem soutěžilo osm družstev.
Soutěžící si např. vyzkoušeli záchranu 
raněného, výrobu a převoz léků, rychlou 
jízdu sanitkou, ověřili si své znalosti ve vě-
domostním testu. Z vítězství se nakonec 
radoval tým tmavě zelených ze ZŠ Osla-
vická. 

Petr Kaštan, 
Dóza - středisko volného času

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. ZŠ Oslavická tmavě zelení
2. ZŠ Sokolovská reflexní
3. ZŠ Oslavická červení
4. ZŠ Školní světle zelení
5. ZŠ Školní bílí
6. ZŠ Školní modří
7. ZŠ Školní oranžoví
8. ZŠ Školní žlutí

Děti soutěžily v záchraně

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
1. místo: MŠ Nad Plovárnou Velké Me-
ziříčí (žlutí)  31 b.
2. místo: MŠ Čechova Velké Meziříčí 
(oranžoví)  26 b.
3. místo: MŠ Sportovní Velké Meziříčí 
(sv. zelení)  21 b.

Ve středu 18. října proběhla ve velkém sále 
Jupiter clubu Velké Meziříčí soutěž pro děti 
z mateřských škol Den bez bolístek.

Soutěžního klání se zúčastnilo osm týmů 
z místních školek. Družstva se postup-
ně utkala ve čtyřech sportovních i vědo-
mostních disciplínách. Soutěžní pořad pro 
děti připravila Dóza - středisko volného 
času Velké Meziříčí a vychází z grantového 
projektu města Velkého Meziříčí „Zdravé 
město“, jehož cílem je pomocí prevence 
snížit počet a závažnost dětských úrazů v 
České republice. 

Radka Jelínková, 
Dóza - středisko volného času

HOTEL 
U BÍLÉHO KONÍČKA

vás zve na

SVATOMARTINSKÉ 

HODY
PÁTEK-NEDĚLE

10.-12. listopadu 2017

HOTEL 
U BÍLÉHO KONÍČKA

vás zve na

SVATOMARTINSKÉ 

HODY
PÁTEK-NEDĚLE

10.-12. listopadu 2017

U BÍLÉHO KONÍČKAU BÍLÉHO KONÍČKA

PODĚKOVÁNÍ OBČANSKÉ 
INICIATIVY OBČANŮM
Historicky první REFERENDUM pro-
běhlo ve Velkém Meziříčí ve dnech 20. 
a 21. října 2017. 
Děkujeme všem, kteří přišli vyjádřit 
svůj názor.
Díky Vám je REFERENDUM platné.
2 249 občanů = 64% z hlasujících, vy-
jádřilo podporu vítězi architektonic-
ko-urbanistické soutěže.
Chybělo pouhých 94 hlasů, aby výsle-
dek referenda byl dokonce závazný 
pro zastupitele města.
Jednoznačně jste vyjádřili respekt vůči 
výběru nezávislé odborné poroty.
Jsme rádi, že sdílíme stejný názor na 
budoucí podobu náměstí.
Všichni víme, že vítěz může být jen 
jeden!
Věříme, že názor svobodně hlasujících 
zdejších obyvatel bude zastupitelstvo 
respektovat. 
Děkujeme Vám, přesvědčili jste nás, 
že naše úsilí mělo smysl!
Občanská iniciativa Za Náměstí VM

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 
17. LISTOPADU 2017

Oslavme společně demokracii 
17. listopadu 2017!

Přijďte si s námi připomenout 
17. listopad a ideály roku 1989!

Hřbitov na Moráni v 17 hodin  
Položení květin, rozsvícení svíček 
u hrobu bývalého starosty města 

Karla Rosendorfa  
(v úřadu 1915–1931).

Průvod Moráňskou na Náměstí
Shromáždění na Náměstí  

u lípy Svobody
Krátký proslov, položení květin 

a rozsvícení svíček.
Občanská iniciativa Za Náměstí VM
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Z jejích členů je třeba vyzdvihnout 
MUDr. Františka Skřivana, městské-
ho lékaře, který byl horlivým pod-
porovatelem rolnické školy, a po své 

smrti v roce 1895 jí odkázal své pozemky 
za městem. Ty se staly základem pro poz-
dější vybudování a rozvoj školního statku. 
Zemědělská výroba v této oblasti byla stále 
na velmi nízké úrovni. Bylo třeba, aby se ze-
mědělci seznamovali s lepším obděláváním 
půdy, s pěstováním nových produktivních 
rostlin a se zaváděním nových strojů. Pro-
to funkcionáři Hospodářské jednoty s ještě 
větší intenzitou usilovali o založení rolnické 
školy. To se jim podařilo 21. října 1867, kdy 
byla škola založena v blízké vesnici Osové. 
Učebny, internát a pozemky pro praktické 
vyučování poskytl chovancům osvícený 
hrabě Jindřich z Haugwitzů. Do 1. roční-
ku bylo zapsáno 9 žáků. Prvním ředitelem 
nově založené školy byl jmenován Karel 
Všetečka, který do té doby pracoval jako 
hospodářský úředník na velkostatku ve 
Velkém Meziříčí. Pro nedostatek školních 
tříd a učitelů bylo rozhodnuto o přemístění 
školy do Velkého Meziříčí. Město ochotně 
poskytlo 2 potřebné místnosti v tehdej-
ší hlavní škole na náměstí a také zahradu. 
Nový školní rok 1868/69 tedy začal 21. října 
ve Velkém Meziříčí.                                             

V roce 1873 se dosavadní ředitel Karel 
Všetečka vzdal svého místa a za velmi ne-
utěšených poměrů přebírá školu Jan Hoch, 
který ji přivedl k rozkvětu. První starostí 
nového ředitele bylo, aby byl učiněn konec 
stěhování školy z místa na místo. Pomocí 
státní subvence byl zakoupen dům číslo po-
pisné 395 v Hornoměstské ulici. Roku 1897 
byla provedena Sněmem moravským nová 
organizace rolnických škol s dvouletým 
učebním oborem. Roku 1902 byl výnosem 
ministerstva orby a moravským zemským 
výborem propůjčen Zemské rolnické škole 
charakter veřejného vyučovacího ústavu. 
Během dalších let se ústav zdokonalovat a 
rozšiřoval.
Ředitel Jan Hoch odešel v roce 1909 po 
více než čtyřicetileté záslužné činnosti na 
odpočinek a po něm nastoupil do funkce 
ředitele dosavadní učitel Václav Myslivec. 
Funkci vykonával 14 let do roku 1923. Jeho 
nástupcem byl jmenován agronom Ludvík 
Žváček, který pokračoval v přestavbě ško-
ly a budování školního statku. V roce 1938 
přechází škola i statek do státního vlast-
nictví. Počátkem srpna 1939 nastupuje na 
jeden rok do funkce ředitele školy Dr. Ing. 
Václav Raštica. Ředitelství školy se sna-
žilo vybudovat nové objekty, rozšiřovat ty 
stávající, ale v období 2. světové války se 

tato snaha nesetkala s úspěchem. Ředitel 
Václav Raštica vykonával zároveň funkci 
státního inspektora zemědělských škol. 
Německé úřady ho předčasně odvolaly do 
výslužby.
V těchto hospodářsky a politicky neutěše-
ných poměrech přebírá správu školy v roce 
1940 Ing. Alois Doležel. Škola a učebny byly 
opraveny a vybaveny modernějším zaříze-
ním. Koncem roku 1944 byla škola částečně 
obsazena německou armádou a vyučování 
bylo zastaveno. V květnu 1945 byly hospo-
dářské budovy při ústupu fašistické armády 
bombardovány.
V červnu roku 1949 byla ukončena dvouletá 
rolnická škola, která splnila své poslání. Za-
bezpečovala výchovu a výuku žáků pochá-
zejících ze zemědělských usedlostí. Řada 
absolventů se uplatnila nejen v zemědělské 
prvovýrobě, ale i v mlékárnách, lihovarech 
a škrobárnách. Z našich žáků tohoto obdo-
bí lze jmenovat také Ludvíka Svobodu, ar-
mádního generála a pozdějšího prezidenta 
republiky. Někteří žáci se stali oběťmi první 
světové války, dodnes nám tuto tragickou 
událost připomíná pamětní deska umístěná 
v prostorách vchodu bývalé rolnické školy.
Počínaje školním rokem 1949/50 byla vý-
uka zahájena v jednoroční internátní škole 
rolnické. Dne 16. listopadu 1950 byla rol-

O založení rolnické školy ve Velkém Meziříčí měla hlavní 
zásluhu Hospodářská jednota ve Velkém Meziříčí. 

Rolnická škola slaví 
150. narozeniny

Jana VaculoVá, 
hana laVická
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„Rozkvetlé město“ je název již 6. roční-
ku soutěže, kterou vyhlásilo město Velké 
Meziříčí v rámci projektu Zdravé město a 
místní Agenda 21. Do letošního ročníku 
se mohli přihlásit všichni obyvatelé měs-
ta a místních částí i firmy se sídlem ve 
Velkém Meziříčí.
Soutěž probíhala od 15. 6. 2017 do 15. 8. 
2017. Dne 18. 8. 2017 hodnotila snímky 
soutěžících odborná komise a vybrala 
následující pořadí:
1. Ing. Alena Vodová
2. Vlasta Krejčová
3. Aleš Valík
Dne 25. září 2017 v 24.00 hod. bylo ukon-
čeno hodnocení laické veřejnosti, které 
probíhalo na webu města a na Den zdra-
ví. Hlasovalo celkem 298 lidí a vyhráli 
snímky v následujícím pořadí
1. Vlasta Krejčová
2. Ing. Alena Vodová
3. Jiřina Fialová
Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři - 
Zahradnictví Rozmarínek Vídeň, Město 
Velké Meziříčí a Zdravý Kraj Vysočina, 
kterým zároveň tímto děkujeme.

Rozkvetlé město
má vítěze

nická škola sloučena se školou hospodyň-
skou, která se nacházela naproti přes ulici 
v domě číslo popisné 383. Byly vytvořeny 
dva ročníky jednoleté školy pro výrobu ži-
vočišnou a mechanizační. Hospodyňská 
škola vychovávala od roku 1905 do roku 
1950 dívky ze zemědělských rodin.
Ve školním roce 1952/53 zahájila svou 
činnost zemědělská mistrovská škola v 
oboru chovatelském a později pěstitel-
ském. Po odchodu ředitele Ing. Aloise Do-
ležela nastupuje do funkce ředitele školy 
Ing. Jaroslav Kadlec. V této době byla škola 
maximálně využita pro výuku posluchačů 
zemědělské mistrovské školy. Současně 
se vytvářejí podmínky pro založení odbor-
ného učiliště. Po odchodu ředitele Doležela 
řídí školu po dobu 2 let dlouholetý pracov-
ník Ladislav Veleba. Ing. Kadlec se znovu 
ujímá vedení školy a pokračuje do roku 
1965. Od tohoto roku řídí školu Ing. Ladi-
slav Caha. Poslední absolventi zemědělské 
mistrovské školy vyšli v roce 1966. Poslání 
této školy bylo naplněno.
Od 1. dubna 1966 se stala zemědělská 
škola ve Velkém Meziříčí samostatným 
učilištěm. Nejprve byl zaveden učební obor 
zemědělec-mechanizátor. Ve školním roce 
1966/67 byl zaveden další dvouletý obor 
chovatel-mechanizátor.
V květnu 1967 oslavila škola sté výročí 
založení rolnické školy. Ke vzniku školy byl 
vydán almanach a ve vstupním areálu byla 
umístěna pamětní deska na oslavu 100. 
výročí. Bylo rozesláno 1000 pozvánek ab-
solventům.
V roce 1969 byla zahájena výstavba nové 
dílny ve školním statku, která byla dána 
do provozu v prosinci téhož roku. V roce 
1971/72 bylo zahájeno vyučování v novém 
tříletém oboru mlékař. Ve školním roce 
1973/74 se zavádějí tříleté obory chovatel 
hospodářských zvířat a traktorista. Učni v 
těchto oborech a v oboru mlékař se umís-
ťovali na předních místech v soutěžích v 
odborných dovednostech. Ve školním roce 
1979/80 se podařilo prosadit nástavbové 
maturitní studium pro absolventy učiliště 
oboru chovatel se zaměřením na živočiš-
nou výrobu.
1. září 1980 byl slavnostně otevřen nový 
domov mládeže s kapacitou 60 lůžek. V 
letech 1981/83 se vyučoval mimo stávající 
obory také obor strojník pro zemědělskou 
výrobu, později mechanizátor rostlinné vý-
roby. Pro výcvik řízení motorových vozidel 
bylo zřízeno v areálu školního statku nové 
autocvičiště.
21. května 1985 došlo v našem městě k 
živelní pohromě. Řeka Balinka se vylila z 
břehů a zaplavila staveniště nové budovy, 
starou budovu a dvůr. Tím vznikly učilišti 
nemalé škody. 1. září 1986 se otevřela do-
stavěná budova žákům. 1. ledna 1987 bylo 
zrušeno školní hospodářství ve Velkém 
Meziříčí.

Ve školním roce 1991/92 byly stávající 
obory rozšířeny o obor opravář pro země-
dělskou techniku. Od 1. 9. 1991 se na učiliš-
ti otevřely 2 třídy 1. ročníku Rodinné školy. 
Ta byla součástí učiliště do roku 1997. V 
roce 1992 odchází do důchodu po 27letém 
působení dosavadní ředitel Ing. Ladislav 
Caha. Do funkce ředitelky byla jmenována 
1. března 1992 na základě konkurzu dosa-
vadní zástupkyně SOUz Ing. Alena Vodová. 
Ve školním roce 1992/93 byly kromě dosa-
vadních oborů otevřeny další nové obory: 
opravář zemědělských strojů, řezník-uze-
nář, pekař, 1. ročník dálkového nástavbo-
vého studia obor chovatel. O rok později 
končí specializované obory chovatel hos-
podářských zvířat, mechanizátor rostlinné 
výroby, biochemik. Nově se otevírá obor 
zemědělec-hospodyňka. V roce 1996 je 
otevřeno nástavbové studium podnikání - 
denní a dálková forma. V roce 2006 se mění 
název školy na Střední škola řemesel a slu-
žeb Velké Meziříčí. 9. listopadu 2007 jsme 
si připomněli 140. výročí založení rolnické 
školy.
V roce 2012 odchází Ing. Alena Vodová do 
důchodu a na místo ředitele je jmenován 
Mgr. Milan Veber. V roce 2014 byla Střední 
škola řemesel a služeb sloučena s Hotelo-
vou školou Světlá. Škola se přestěhovala do 
prostor hotelové školy a mění název i vede-
ní. Střední odborná škola řemesel pokraču-
je ve své další etapě pod vedením ředitelky 
školy Mgr. Marie Paľovové.
Zemědělská (rolnická) škola, která za 150 
let své existence vychovala tisíce žáků a 
studentů, prošla složitým vývojem. Po 
překonání obtíží s jejím založením na-
staly starosti s dalším budováním a za-
řizováním. Musely být překonány mate-
riální nedostatky, zabezpečena výstavba. 
Potíže nastaly za 1. světové války, ještě 
více byla škola postižena za doby oku-
pace. Němečtí fašisté zacházeli krutě s 
ředitelem školy i s některými profesory. 
Tragédie nastala v květnu 1945, kdy le-
tectvo bombardováním zničilo celý školní 
statek, který musel být vybudován znovu 
od základu.
Protože v našem okrese bylo 7 zeměděl-
ských učilišť, docházelo v 60. letech 20. 
století k jejich rušení. Tehdy se učiliště ve 
Velkém Meziříčí podařilo zachovat jen s 
velkým úsilím. Pracovníci školy se snažili 
dlouhá léta udržet tradici školy a její úroveň 
neustále zvyšovat. Zemědělská praxe přijí-
mala naše absolventy s uspokojením. No-
vodobým vývojem a požadavky trhu práce 
nastaly změny v učebních oborech. Země-
dělské obory se postupně dostaly do po-
zadí a převažovaly technické a „službové“. 
Obor opravář zemědělských strojů je však 
stále nejžádanějším oborem, a tím poslání 
původní rolnické školy pokračuje dál.
Připomeňte si významné výročí školy s 
námi.
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Základní škola a Střední škola Březejc
Centrum Kociálnka, pracoviště Březejc

si vás dovolují pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

čtvrtek, 16. listopadu 2017
 od 8.00 do 16.00

•  Ukázky výuky v jednotlivých třídách 
ZŠ speciální, Praktické školy dvouleté, 
učebního oboru Tkalcovské práce
•  Prohlídka sociálně terapeutických  
 dílen

Rádi vás přivítáme po předchozí domluvě 
i mimo den otevřených dveří

www.skoly-brezejc.cz 
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz 

tel: 566521516, 774449319

Festival 
BEZMEZ[d]
Studentský festival 

dokumentárních filmů 
o lidských právech, 

inspirativních debat, 
neotřelé hudby, uměleckých 

vernisáží a  výtvarné akce
12.-12. 11. 2017

Gymnázium Velké Meziříčí
Falco Boulder Lezecká stěna 

Velké Meziříčí
Program zde: 

@FestivalBEZMEZdf

Tak jako každý rok vydalo Turistické informační centrum Velké Meziříčí čtrnác-
tidenní stolní kalendář pro rok 2018.
Jeho tématem jsou tentokrát málo známá, tedy spíše běžně nepřístupná místa 
Velkého Meziříčí.
Kalendář je možno zakoupit v Turistickém informačním centru nebo na e-sho-
pu města Velkého Meziříčí za 100 Kč.

Stolní kalendář pro rok 2018

5. 12. 2017

Náměstí bude uzavřeno pro dopravu

Malíř Ludvík Tunkr zve zájemce na prohlídku 
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ 

PRODEJNÍ VÝSTAVY 
do ateliéru v Osové Bítýšce. 

Výstava potrvá od 1. 12. do 15. 12. 2017, 
nutno se přihlásit předem. 

Mobil: 777 204 924.

FOLKLÓRNÍ SOUBOR 
HORÁČAN 

ROZŠIŘUJE SVÉ ŘADY 
A HLEDÁ NOVÉ ČLENY
Jsi muzikant, zpěvák nebo tanečník?

Přijď mezi nás.
777 631 785

horacan@seznam.cz
www.horacan.velkomeziricsko.cz

Destinační společnost
KORUNA VYSOČINY, z.s.

sdružení měst, obcí a podnikatelů 
na podporu rozvoje cestovního ruchu 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 

pracovní pozice
MANAŽER/KA ADMINISTRATIVY

Kanceláře managementu destinační 
společnosti

Místo výkonu práce: Bystřice n. Pernšt. 
(stávající), možnost změny (Žďár, Nové 
Město, Tišnov, V. Meziříčí, V. Bíteš)
Nástup: k 1. 1. 2018
Přihlášení pro zájemce o pracovní pozici:
Přihlášku s profesním životopisem 
a motivačním dopisem můžete zaslat
•  písemně na adresu: Koruna Vysočiny, z.s.,  
 Příční 405, 593 01 
 Bystřice nad Pernštejnem
•  elektronicky na e-mail:  
 kancelar@korunavysociny.cz
Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2017
www.korunavysociny.cz
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NázvoSloví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Díl 12: Kostel Nejsvětější Trojice

TexT Marie riPPerová

foTo MarTina STrnadová

49.3541178N, 
16.0172353E

text eVa kočí ValoVáDíl 15

#SERIÁLY

V minulosti bylo docela obvyklé, že mladý řemeslník vyrazil do světa za prací. Pokud 
našel místo, kde bylo práce dost, usadil se tam. Někdy se pak za ním přistěhovali i 
příbuzní.
Tímto způsobem se v 16. století do Meziříčí dostali italští stavebníci. Další rodiny se 
zase věnovaly obchodu. Na okraji města si dokonce postavili i svůj kostel.
Vlachové se ve městě zabydleli, a po několika generacích jejich původ prozrazovalo už 
jen jméno. Kostel však brzy získal nové využití. Krátce po jeho dokončení vypukl ve 
městě mor. Mrtvých bylo tolik, že se na hřbitov kolem kostela sv. Mikuláše nevešli. Za-
čalo se tedy pohřbívat kolem kostela Nejsv. Trojice. Odtud můžeme odvozovat i název 
hřbitova – Morán. Nebo bylo všechno jinak a název připomíná italský ostrov Muráno?
V každém případě se kostel stal zálohou, kde při častém střídání konfesí v 16. století 
sídlili vždy příslušníci náboženské menšiny.

Kostel na starém hřbitově postavili 
původně Italové.

LAVIČKY
NA BUKOVCI
Pozemky poblíž bukového lesa.
NA DVOŘÁČKÁCH
Pole na svahu a louka na rovině s názvem 
zřejmě odvozeným od majitelů – Dvořáků.
NA HLINKÁCH
Pole pod hřebenem s mazlavou půdou. 
NA HONECH
Místo, kudy se hnal dobytek na pastvu.
NA HOSPŮDCE
Pozemek, kde dřív stávalo stavení, zřej-
mě hospoda podle vykopaných pozůs-
tatků. Dnes pole. 
NA HRANICÍCH
Velký obdélník pole, ležící na hranicích 
katastru.
NA JESTŘABÍ
Místo, ke byli jestřábi.
NA KAMENITÝCH
Pole ve svahu na kamenitých pozemcích. 
NA KOLIBKÁCH
Pastviny na třech vlnitých stráních, 
označených podle tvaru terénu. 
NA KOPANINÁCH
Pole na neúrodné půdě – kopanině.
NA MOUČNICÍCH
Obdélníkový pozemek s dobrou půdou, 
koupený ve 30leté válce za pytel mouky. 
Moučnice – truhla na mouku. Pole mouč-
nice – dobrá půda, kde se urodí hojně obi-
lí na dobrou mouku. 
NA PADĚLÍKÁCH
Malé díly pozemků, které zbyly. 
NA PADĚLKÁCH
Malé díly pozemků na stupňovité rovině, 
které zbyly.
NA PLATNÉ
Louka v mírném svahu. Název od slova 
platiti, zřejmě pozemky, za jejichž proná-
jem se platilo. 
NA PODOLÍ
Dolní část vesnice.
NA POŘÍČÍ
Obdélníková louka podél vodního toku. 
NA PŘÍČKÁCH
Nepravidelná políčka ležící na stupňovi-
tém svahu. 
NA PŘÍHONECH
Pozemek v prudkém svahu, kudy se při-
háněl dobytek na pastvu.
NA SKALNÍKÁCH
Pozemky se skalnatým podkladem. 
NA SOBOTCE
Vlhká louka v mírném svahu, s názvem 
odvozeným podle majitele.
NA SUCHÉ
Pole, pozemek na svažité, suché, neú-
rodné půdě. Název odnepaměti. 
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Slovo 
zastupitele
Tento sloupek měl být sloup-
kem zastupitele za KDU-ČSL, na 
kterou připadla řada. Vzhledem 
ke změnám v radě jsem sice v 
současné době i radní, tím však 
nepřestávám být zastupitelkou, 
tak doufám, že tím nikoho nepo-
horším.
Tak nám zase padá listí a nezbý-
vá nic jiného, než je průběžně 
odklízet. Kdo by to nedělal, byl 
by okolím zcela jistě označen za 
lenocha a nepořádníka. Většina 
z nás má přece potřebu čas od 
času si kolem sebe uklidit a zpříjemnit svoje okolí. Stejně tak 
ten, kdo nedbá o svůj zevnějšek, vyvolává podezření, že něco 
v jeho nitru není v pořádku. 
Tento předpoklad vychází ze skutečnosti, že když má někdo 
psychické problémy, obvykle o sebe přestává dbát a nevadí 
mu nepořádek kolem sebe. Z toho logicky vyplývá, že člověk 
by si měl nejdříve vše „srovnat“ v hlavě. Ten, kdo je v pohodě, 
má potřebu vypadat upraveně a snaží se o zkulturnění okolí. 
Stejný přístup se často projevuje i v mezilidských vztazích. 
Člověk, který hlásal, jak vždy pracuje pro druhé, najednou ko-
lem sebe kope, aby odlákal pozornost od skutečnosti, že za 
ním nejsou žádné výsledky vidět. Ten, který dělal podrazy, 
obviňuje z podobných praktik všechny kolem sebe v duchu 
hesla „podle sebe soudím tebe“. Veřejné mínění je mocné a 
stále se jím většina lidí nechá ovlivnit. V takové atmosféře ve 
společnosti se ale obyčejným lidem nežije dobře.
Aby se situace změnila, je třeba, aby si každý „zametl před 
svým prahem“, „srovnal si vše v hlavě“ a nehledal třísku v oku 
bližního, pokud mu v rozhledu brání trám v oku vlastním. Te-
prve ve chvíli, kdy se každý zamyslí, kde udělal chybu a jak by 
mohl přispět k lepšímu životu svému i svého okolí, bude se 
nám v tomto městě žít skutečně dobře. Přeji sobě i vám, aby 
se to co nejdříve podařilo.

vilém lavický, místostarosta

PROČ JSEM PŘIJAL NABÍDKU NA 
MÍSTOSTAROSTU MĚSTA? 
A proč ne. V situaci, kdy pan Necid, 
podle mého názoru, zbaběle odešel 
z jednání zastupitelstva a pan Komí-
nek zůstal „jako kůl v plotě“ na radnici 
sám, bylo jasné, že vývoj půjde záko-
nitě cestou „zkušený místostarosta 
p. Komínek zůstane ve své funkci a 
přijde někdo starostovat“. Úvahy tím-
to směrem se ukázaly jako ne zcela 
optimální. Zvítězila varianta druhá – 
starostou města bude p. Komínek a 
na funkci místostarosty půjde někdo z 
klubu To pravé Meziříčí. V tom okamžiku nikdo nevěděl, že už nás, 
tj. Jurdovou, F. Komínka, Lavického, nepovažují za členy klubu. 
Kolegové Jurdová a F. Komínek mají zaměstnání, ze kterého od-
mítli odejít. Zůstal jsem tedy sám jako kandidát. Po různých jedná-
ních jsem na nabídku kývl a stal se po letech opět místostarostou. 
Jsem pevně přesvědčen, že spolu se starostou Komínkem a novou 
radou vytvoříme brzy tým lidí, kteří nebudou jen mluvit JÁ-JÁ-JÁ, 
ale MY. 
CÍLE DO VOLEB NA PODZIM 2018?
Nejdřív připravit rozpočet města, aby v prosinci 2017 mohl být 
přijat. Do rozpočtu zahrnout i některé důležité investiční akce tak, 
aby se mohlo zahájit v zimních měsících výběrové řízení na doda-
vatele. Nechceme čekat, jako v minulých letech, až na přebytek 
rozpočtu. Na jaře je třeba mít ukončené výběrové řízení a pode-
psané smlouvy. 
Pro mne osobně je velice důležité:
- prosadit změnu územního plánu tak, aby byl vypuštěn tzv. malý 
obchvat přes dolní část Čechových sadů,
- zpřístupnit areál bývalých Technických služeb na ulici Třebíčská, 
aby se v dalších letech mohla rekonstruovat jedna budova na slu-
žebnu městské policie, 
- opravit ulici Nábřeží od ulice K Novému nádraží po ulici U Tržiště 
včetně cyklostezky, 
- pokusit se vyřešit problém, který nastal koupením mostu přes 
Balinku v bývalém areálu Svit. Bohužel není uzavřená žádná 
smlouva, jak a v jakém čase bude průchod na Náměstí otevřen. 
Vše je v poloze „Já jsem se o tom bavil“.
- Ulici Pod Strání je třeba kompletně přestavět – tj. včetně chodní-
ku a veřejného osvětlení, aby se areál na pravém břehu řeky Balin-
ky zpřístupil alespoň pro provizorní parkování.
Samostatnou kapitolou je kvalita chodníků ve městě. V letošním 
roce na opravy, nemýlím-li se, nešla ani jedna koruna: ne proto, jak 
bývalý starosta tvrdí, že zastupitelé odebrali radě možnost pro-
vádět rozpočtové opatření do 400.000, ale jen do 50.000. Důvod 
je jiný, nebyla chuť připravit plán oprav – opravy uděláme až před 
volbami, to lidé ocení a JÁ–JÁ získám hlasy. 
Velice důležitý úkol stojí nejen přede mnou, ale i před zastupiteli: 
– pokračovat v architektonické soutěži na Náměstí a přilehlé ulice, 
– připravit smlouvu s druhým v pořadí p. Cikánem tak, aby mohla 
být projednána na příštím jednání zastupitelstva města. 

marie ripperová, radní

Slovo 
místostarosty
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V sobotu 14. října 2017 se konalo na velko-
meziříčské radnici vítání nově narozených 
občánků našeho města. Byly pozvány děti, 
které se narodily v březnu, dubnu a květnu.
Jména přivítaných dětí:
Anežka Bartošová, Ilona Kružíková, Nina 

Crhonková, Šimon Liška, Kristina Čejková, 
Ludvík Mateja, Nikol Dočkalová, Domi-
nika Bačová, Marek Doležal, Vítek Musil, 
Natálie Horáková, Matyáš Pácal, Kryštof 
Bejček, Lukáš Padalík, Anna Běhalová, Jiří 
Plodík, Michal Horký, Tereza Prchalová, 

Laura Invald, Sofie Procházková, Oliver 
Jánský, Filip Pyszak, Jakub Kolouch, Elena 
Roušová, Mojmír Kosour, Štěpán Sedlák, 
Barbora Krejčí, Evelína Vaněčková, Matěj 
Krejčí, Jiří Zahrádka

#SPOLEČNOST

MěÚ, Foto: Fotoateliér Bradáčová
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Středa 8. 11., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY - MUSICA ARMO-
NIA
M. Koudelková – flétna, M. Šujanová – 
cembalo
Platí abonentní předplatné. Vstupné: 150 
Kč/120 Kč (děti, studenti, senioři)

Pátek 10. 11., velký sál, 19.30 hodin
Koncert 4 TET verze IV. b)

Sobota 11. 11., velký sál, 20 hodin
TRAKTOR
Prach a vzduch TOUR 2017

Neděle 12. 11., velký sál, 17 hodin
Koncert Veronika &Vašek ŘIHÁKOVI – 
Music Band

Úterý 14. 11., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
MALÝ TIBET - CESTA S PŘIDANOU HOD-
NOTOU
Přednáší Ing. Miroslava Kneslová

Úterý 14. 11., velký sál, 19 hodin
IVO ŠMOLDAS, JANA RYCHTEROVÁ
Zábavný pořad PÁTÉ PŘES DESÁTÉ

Čtvrtek 16. 11., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona podzim 2017/3. před-
stavení
DÁMY Z ANIANE
Hrají: D. Kolářová, D. Syslová, J. Meduna.
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné

Pátek 17. 11., velký sál, 19 hodin
RECYKLUS TOUR TOMÁŠ KLUS

Neděle 19. 11., velký sál, 18 hodin
Vlastenecká omladina Vídeň uvede muzi-
kálovou operetu
SUGAR aneb Někdo to rád horké

Úterý 21. 11., kinosál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
NAŠE RODAČKA SPISOVATELKA JARO-
SLAVA BLAŽKOVÁ
Přednáší Mgr. Zdeňka Kubíčková

Úterý 21. 11., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona podzim 2017/4. před-
stavení
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Hrají: S. Stašová, M. Dlouhý.
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné

Středa 22. 11., velký sál, 19 hodin
Divadel. představení MANŽELSKÝ ČTYŘ-
ÚHELNÍK
D. Homolová, M. Badinková, D. Rous, M. 
Kraus
Úterý 28. 11., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
TIBET
Přednáší Ing. Zdeněk Bouček PhD., MBA

Úterý 28. 11., velký sál, 19.30 hodin
Vánoční koncert JAKUBA SMOLÍKA

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
1. 12. Vánoční koncert MORAVANKA
2. 12. Barevný ples
5. – 7. 12. Vánoční výstava Spolek žen
11. 12. Vánoční travesti show skupiny Sc-
reamers

PROGRAM KINA NA LISTOPAD
Čtvrtek 9. 11. v 19.30 hodin
MATKA!
Nikdy nezapomenete, kdy jste tenhle film 
poprvé viděli.
Hrají J. Lawrence, J. Bardem. Manželský 
pár, jehož idylické soužití v nádherném 
domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, 
kterých neustále přibývá. Režie a scénář 
D. Aronofsky. Psychologický thriller USA 

2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 12. 11. v 16 hodin
MY LITTLE PONY
Přátelství má mnoho barev. Animovaný 
film pro děti Kanady, USA 2017, český da-
bing.
Vstupné: 110 Kč, 99 minut, mládeži pří-
stupný.
Středa 15. 11. v 19.30 hodin
MILADA
Film je inspirován osudem a životem JUDr. 
Milady Horákové. Hrají: A. Zurer, R. Gant, V. 
Kerekes, V. Javorský, I. Orozovič, A. Geisle-
rová, J. Vyorálek, K. Dobrý, P. Lněnička, T. 
Medvecká, J. Smutná, I. Chýlková, H. Vag-
nerová. Scénář, režie D. Mrnka. Životopis-
né, historické drama, Česko 2017.
Vstupné: 120 Kč, 130 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Pátek 17. 11. v 16 hodin
PŘÍŠERÁKOVI
Tak trochu strašidelná rodinka. Animovaná 
rodinná komedie Německo, Velké Británie 
2017, český dabing. 
Vstupné: 110 Kč, 96 minut, mládeži pří-
stupný.

Sobota 18. 11. v 18.30 hodin
LIGA SPRAVEDLNOSTI
V jednotě je síla. Režie Z. Snyder. Hrají B. 
Affleck, G. Gadot, J. Momoa, R. Fisher, E. 
Miller. Akční, dobrodružný, scifi film USA 
2017, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 120 minut,  ládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 19. 11. v 16 hodin 
MAXINOŽKA
S touto rodinou vás čeká velká jízda. Ani-
movaný rodinný film pro děti, Belgie, Fran-
cie 2017, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 91 minut, mládeži pří-
stupný.

Čtvrtek 23. 11. v 19.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Romantická komedie o cestě do pelíšku. 
Film je romantickou komedií o předsta-
vách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí je-
jich dětí. Příběh filmu se odehrává na konci 
50. let a s tragikomickým nadhledem vy-
kresluje střet mezi předválečnou a pová-
lečnou generací. Každá tato generace má 
svoji představu o tom, jak k štěstí dojít a 
jisté je, že si k němu musí cestu vybojovat 
sama. Režie J. Hřebejk, scénář P. Jarchov-

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

Kulturní a společenské akce na měsíc listopad 2017                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz
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KOPRETINA
Keramické dílny
15. listopadu 15:00 - vypichované ozdoby, 
cena 50 Kč
29. listopadu  – glazování hotových výrob-
ků 
Výroba adventního věnce na dveře
22. listopadu 15:00 
Přijďte si k nám vyrobit vlastní adventní 
věnec na dveře. Cena za věnec 180 Kč.
Na výrobu adventního věnce je nutné se 
nahlásit do 20. 11. 2017 na tel. čísle 777 
183 388 nebo přímo v centru.
Adventní dílny
25. listopadu 9:00 
Přijďte si za námi vyrobit dekoraci do bytu 

či dárek pro své blízké. Adventní věnec na 
dveře (cena za výrobek 180 Kč), vánoční 
andílci (50 Kč), vánoční patwchworkové 
koule (50 Kč), zdobení vánočních šišek. 
Nutné přihlásit se do 22. 11. 2017 na tel. č. 
777 183 388 nebo přímo v centru.
Beseda o první pomoci u dětí a dospělých
21. listopadu 9:30
První pomoc u dětí a dospělých, beseda s 
MUDr. Mirkou Rektorovou 
Na besedu je nutné se přihlásit, nejpozději 
do 17. 11. 2017. Při malém počtu účastníků 
se beseda ruší. Příspěvek za besedu je 50 
Kč. Hlídání dětí zajištěno, po besedě je mož-
né využít individuální poradenství zdarma. 
Jak být dobrým rodičem II., cyklus besed s 
Mgr. Elen Sejrkovou 
23. listopadu 9:30– Mužský a ženský svět, 
vztah k partnerovi
30. listopadu 9:30 - Manželské mýty, oče-
kávání v partnerství, jazyk lásky
Příspěvek na jednotlivé besedy 75 Kč, hlí-
dání dětí zajištěno. Po programu lze využít 
bezplatného poradenství. 
Kopretina, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, 
www.zdar.charita.cz, tel.: 777 183 388

GYMNÁZIUM
Festival BEZMEZ(d)
10. listopadu 16:00 - 12. listopadu 23:00 
Festival bez hranic, spojující vernisáže 
mladých umělců, promítání dokumentár-
ních filmů a hudební vystoupení. 
Gymnázium, Velké Meziříčí, www.face-
book.com/FestivalBEZMEZd
Íránská mozaika
29. listopadu 2017 15:00 - 17:00 
Fotografie a přednáška Mgr. Dagmar Handové 
učebna fyziky, Gymnázium Velké Meziříčí, 
www.gvm.cz 

MUZEUM
Svět kostiček
7. listopadu – 14. ledna
Pestrobarevné kostičky ze stavebnice 
Lego, robotí svět Bionicle, novinky z letoš-
ního roku či dětský herní koutek. Otevřeno 
každý den kromě pondělí, a to od 9 do 12 a 
od 13 do 16 hodin. 
Zámecké schody 2, www.muzeumvm.cz
Česká cena za architekturu 2017 - výsta-
va
do 5. prosince 17:00 
Nádvoří zámku, Zámecké schody 1200/4, 
Velké Meziříčí, ceskacenazaarchitekturu.cz

KNIHOVNA
Výstava obrazů Zdenka Lukáška Toulky 
Vysočinou
do 30. listopadu 2017
výstavní sál městské knihovny Velké Me-
ziříčí

DALŠÍ AKCE
Ráďa v Zambii
10. listopadu 9:30 

Zážitky z dobrovolnické služby Radky 
Stránské, která dvanáct měsíců pracovala 
s dětmi a mládeží v Zambii. 
Nesa – denní stacionář, Čechova 30, Velké 
Meziříčí 

Severní Korea očima Milana Bureše
10. listopadu 17:00 
O Severní Koreji může realisticky vyprávět 
pouze ten, kdo tam byl... 
OC Panorama, Velké Meziříčí, www.ocpa-
norama.cz

Křest kalendáře Baliny 2018
18. listopadu 14:00
vydaný k 700. výročí obce, v kulturním 
domě Baliny
Perla přemyslovské koruny
18. listopadu 16:30 
Črty ze života sv. Anežky České. Autor-
ská divadelní hra, kterou uvede kroužek 
divadelních ochotníků z. s. Dolní Dobrouč 
Vstupné 50 Kč, předprodej v kanceláři na 
faře ve Velkém Meziříčí nebo na místě. 
Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí 

MISSA SANCTAE CAECILIAE
19. listopadu 16:00 
Koncertní provedení anonymní mše z první 
poloviny 18. století ke svátku sv. Cecílie, 
patronky hudebníků. Komorní sbor Alter 
Ego Bystřice nad Pertnštejnem a hosté 
Husův dům, U Světlé, Velké Meziříčí 

Setkání při dechovce
21. listopadu 14:00 
Zvou sociální služby města Velké Meziříčí. 
K tanci a poslechu zahraje DUO Fialová a 
Švarc. Připraveno občerstvení. Vstupné 
100 Kč. Předprodej místenek je v DPS Ko-
menského 6, kde je stálá služba – vchod 
přes dvůr. 
hasička, Nad Gymnáziem 17, Velké Meziříčí 

SPORT
Házená: 
18. 11. 17.00 hodin II. liga muži - Sokol Kos-
telec na Hané 
sportovní hala „Za Světlou“, www.haze-
navm.estranky.cz

Veřejné bruslení
11. listopadu 2017 14:00 – 15:30, 
12. listopadu 2017 15:00 – 16:30, 
17. listopadu 2017 13:30 – 15:00, 
18. listopadu 2017 14:15 – 15:45, 
19. listopadu 2017 16:00 – 17:30, 
25. listopadu 2017 14:00 – 15:30, 
26. listopadu 2017 14:00 - 15:30 
vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč 
zimní stadion, Vrchovecká 37, Velké Mezi-
říčí 

Fotbal u Tržiště
12. 11. - 10:15 FC VM – SK Jiskra Rýmařov
18. 11. - 13:30 FC VM – FC Hlučín

#SERVIS

Další akce

ský. Hrají: A. Fialová, A. Geislerová, M. Fin-
ger, K. Melíšková, G. Míčová, D. Novotný, 
L. Krobotová, S. Remundová, M. Táborský.
Vstupné: 120 Kč, 113 minut, mládeži pří-
stupný.

Sobota 25. 11. v 19.30 hodin
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
Hrají K. Winnick, G. Butler, A. Cornish, E. 
Harris, A. Garcia. Akční, sci-fi thriller USA 
2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 109 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 26. 11. v 16 hodin
MAXINOŽKA
S touto rodinou vás čeká velká jízda. Ani-
movaný rodinný film pro děti, Belgie, 
Francie 2017, český dabing. Vstupné: 110 
Kč, 91 minut, mládeži přístupný.

Neděle 26. 11. v 18.30 hodin, středa 29. 
11. v 19.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Romantická komedie o cestě do pelíšku. 
Režie J. Hřebejk, scénář P. Jarchovský. Hrají: 
A. Fialová, A. Geislerová, M. Finger, K. Me-
líšková, G. Míčová, D. Novotný, L. Kroboto-
vá, S. Remundová, M. Táborský. Vstupné: 
120 Kč, 113 minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 30. 11. v 19.30 hodin
NEPŘESADITELNÝ!
Kdo je ve skutečnosti svérázný novinář Jiří 
X. Doležal, o němž bylo napsáno sedm di-
plomových prací? Jakou roli v jeho životě 
hraje časopis, do něhož píše pětadvacet 
let? A jakou roli v něm hrají ženy? A zaká-
zané látky? A pravěk? A samota? A smrt? 
Na tyhle a další otázky odpovídá s dech 
beroucí otevřeností dokument režiséra 
Igora Chauna.
Vstupné: 100 Kč, 82 minut, mládeži pří-
stupný.
Změna programu vyhrazena.
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Vodní toky v okolí našeho města máte zjevně v malíč-
ku. Tentokrát se nám sešla opravdu pořádná hromada 
správných tajenek z minulého čísla, které právě řeky a 
říčky hledaly. Autor křížovky proto trochu přidal na ob-

tížnosti a posílá další várku.  
Potoky, potůčky a bystřiny jsou pro krajinu kolem našeho měs-
ta typické. Vodní toky nejenže dokreslují ráz údolí a kopců, ale v 
minulosti charakteristiku našeho kraje přímo vytvořily a dodnes 
dotvářejí. Najděte v tajence názvy několika z nich.  
Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce velkomezi-
ricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či osobně do redakce, 
Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 27. lis-
topadu 2017.
Tři vylosovaní výherci získají propagační dárky známé velko-
meziříčské firmy Výtahy, s.r.o.  
Výherci z minulého čísla jsou Evženie Bastlová z V. Meziříčí, Lud-
mila Kubišová z V. Meziříčí a Marie Šmídová z Mostišť, pro které 
máme v redakci připravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: Polomina, Záhořský, Paleček, Luční, 
Prchal, Podhoří.

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny autor křížoVky VladiMír Pařil

NÁP: PIAO, INO,   
OAHU, RAY, 

EUWE, OPLEN, 
ANAT, ARK

KOPEC 
U VELKÉ 

LOSENICE 
A HAMRŮ

OPATŘENO 
OBALEM

INICIÁLY 
KLAVÍRISTY 

ROKLA

AMERICKÝ 
PRÉRIJNÍ VLK NĚMEC NEJVYŠŠÍ HORA 

SLOVINSKA OTVOR VE ZDI
SLAVNÝ 
ČÍNSKÝ

MARŠAL (LIN)

POLNÍ 
PLOŠNÁ 

MÍRA

ZAŘÍZENÍ PRO 
UPEV. KLÁD 

NA AUTO
5. TAJENKA ÚCHYL(ÁK)

ANGLICKY 
VEPŘOVÉ

DESETKRÁT 
DESET

DĚTSKÉ 
LOUČENÍ

OSTRAVSKO-
KARVINSKÉ 

DOLY

ŘEKA VE 
ŠPANĚLSKU

PEVNOST 
V BUCHAŘE OSTROVAN SPOR

ST. VZTAŽNÉ 
ZÁJMENO

CHEM. ZN. 
KRYPTONU NEDOBŘE

ZNAČKA 
PASCALU

1. TAJENKA MĚSTEČKO 
U ČESKÝCH 
BUDĚJOVICTECHNICKÉ 

SLUŽBY

JMÉNO 
ZPĚVÁKA 

JOHNA

PES Z JAP. 
TV SERIÁLU

ZASTARALE 
LBI

ÚSTŘ. RADA 
ODBORŮ MOJE

NESPLNĚNÁ 
POLOŽKA

VČELÍN ZKR. PRO 
ŽELEZNIČNÍ 

STAVITELSTVÍ

ÚŘEDNÍ 
SPISY

SDRUŽENÍ LIDÍ 
S VYS. IQ

ZVĚSTOVATEL TESKNIT

PÍSMENO N 
FONETICKY

ŠEDESÁT 
SEKUND

OBYVATELÉ 
METROPOLE ŘÍDICÍ PÁKA 

LETADLA

INIC. SPIS. 
NOVÉHO

SLOV. 
SOUHLAS ANGL. „RUMY“

2. TAJENKA ZAJIŠŤOVAT 
OBRANU

PALESTINSKÉ 
PÁSMO

JAP. MUŽS. 
JMÉNO JMÉNO 

SPISOVATELE 
BRADBURYHO

INIC. 
ZPĚVAČKY 
HEGEROVÉ

INIC. HERCE 
TÖPFERA NUŽE

OSTRÝ 
PŘÍZVUK

SPOJOVACÍ 
SOUČÁSTKY 

PLECHŮARABSKÝ STÁT BÝV. HOL. 
ŠACHISTA SLANISKO

ODBORNĚ 
KAPAVKA

ŘÍČNÍ KOSA

KŠANDY

VYSOKÁ 
UMĚLECKÁ 

ŠKOLA

HAV. OSTROV 3. TAJENKA

OBRNĚNÝ 
TRANSPORTÉR

LATINSKÁ 
SPOJKA „A“

4. TAJENKA
ČESKÝ 

NÁČELNÍK 
ESKYMÁKŮ

LATINSKÁ 
SPOJKA 
„ABY“

SEMITSKÁ 
BOHYNĚ

ZKR. 
ELEKTRÁRNY 

TEMELÍN

TVOJE 
OSOBA
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Zájemci se štěňátky i dospělými psy se už v září sešli na infor-
mační hodině k podzimnímu turnusu poslušnosti. Dozvěděli se 
řád cvičiště, seznámili psy mezi sebou, poslechli si něco málo o 
naší metodice a o tom, co se na kurzu bude probírat a cvičit.
Dostavilo se 21 nových štěňat, plemena malá i velká – kokršpa-
nělé, šarpej, border kolie, zlatí retrívři, ale i útulkové směsky. V 
kurzu se pejsci naučí správnému chování k jiným psům (sociali-
zaci), odnaučí se nežádoucí chování (skákání na lidi, okusování 
rukou), pořádné přivolání, sednutí, lehnutí, odložení, netahání na 
vodítku a další nezbytnosti do každodenního života. Dbáme na 
teoretickou stránku věci, aby se majitelé dobře orientovali v tom, 
co dělají, co cvičí a hlavně proč ve výcviku postupují tak, jak si na-
stavili, a jestli je jejich výcvik logický a dává pejskovi smysl. 
Po základním kurzu probíhají ještě dvě tréninkové skupiny. Jedna 
je zaměřena na problémové chování psů – vyštěkávání po jiných 
psech, nežádoucí chování při procházení kolem jiného psa, ner-

vozita při tréninku, bázlivost či jiné problémy. Postupujeme me-
todami pozitivní motivace, dbáme na správně nastavená kritéria 
při výcviku a cílíme na vysokou úspěšnost psa a jeho psovoda v 
požadovaném úkolu. Druhá skupina je zaměřena na přípravu ke 
zkouškám ze sportovní kynologie. Prohlubujeme znalosti ze zá-
kladního kurzu, vytváříme těžší situace, učíme pejsky pracovat 
naprosto soustředěně ve všech možných prostředích a ruších. 
Požadujeme precizní výkony, zároveň se ale stále soustředíme na 
komfort a wellfare zvířete, v žádném případě na psy netlačíme a 
nedostáváme je do absolutně nežádoucího distresu.
Na cvičišti rádi uvidíme nováčky i týmy s nějakým problémem, 
vytvoříme společně individuální plán pro každého. Nový kurz za-
číná v lednu. Pro zájemce je možnost připojit se jednorázově do 
skupiny v neděli v 10 hodin, nebo kdykoliv na tréninku agility (přes 
rezervační systém na našich stránkách www.agilityvm.cz).

Jana Krčálová, Agility Team Velké Meziříčí

Na cvičišti začaly kurzy poslušnosti

Pátý ročník tradičního koloběhu odstarto-
valo v sobotu 21. října 40 párů, tedy o 11 
párů více než v roce 2016. Závodníci zdolali 
již známou trasu na 25 km kolem Velkého 
Meziříčí a všichni v pořádku dorazili do cíle. 
Nejrychlejšími závodníky, tedy absolutní-
mi vítězi závodu, se stali Lýdie Brázdová a 
Jiří Brychta s časem 1 hod 46 min. Překo-
nali tím loňské vítěze o 3 minuty.
Oceněny byly nejen nejrychlejší dvojice ve 
svých věkových kategoriích, ale také první 
tři místa v rodinné kategorii. Tam se umís-

tili na první příčce sourozenci Stávkovi, 
další stupínky obsadily manželské páry. A 
proč se vyhlašuje rodinná kategorie?
„Koloběh totiž vznikl původně jako rodin-
ný závod,“ vysvětlila pořadatelka Michaela 
Salašová v průběhu vyhlašování výsledků, 
„proto také chceme, aby vždy soutěžily 
páry, tedy muž se ženou, ať už se to něko-
mu líbí nebo ne.“
V tomto závodu je dovoleno použít ke zdo-
lání trati jedno jízdní kolo, druhý z dvojice 
běží. Na trase se muž a žena mohou na 

kole střídat, podmínkou ale je, že na celé 
trati spolu musí být soutěžní dvojice ve vi-
zuálním kontaktu. Letošní závod si všichni 
užili, nejen, že bylo krásné počasí, také bylo 
například možné v cíli sledovat dramatický 
boj o vítězství mezi několika páry současně.
Závod pořádá Sportovní centrum Velké 
Meziříčí, zaštiťuje jej místní firma NKT, 
dalšími podporovateli jsou firmy Poex, No-
minal, AndDesign a Městské lázně Nové 
Město na Moravě. Mediálním partenrem 
bylo Velkomeziříčsko. -scvm-

Letošní NKT koloběh trhal loňské rekordy
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 
vozu ŠKODA RAPID SPACEBACK: 

4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol 
dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým  
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou 
silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou 
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta 
spíš z ekonomické stránky? Pak oceníte kombinovanou 
spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost, podloženou 
intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování  
se ŠKODA Financial Services. 
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI 
ve voze ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TOP AUTO, Václavova 1, 123 45  Beroun
Tel.: 123 456 789, www.auto-novak.cz

TOP AUTO, Václavova 1, 123 45  Beroun
Tel.: 123 456 789, www.auto-novak.cz

dost silný
a úsporný

Přijďte se sami 
přesvědčit

�  Truhláře se zaměřením na schody, 
interiérové dveře

� Truhláře se zaměřením na nábytek

�  Truhláře se zaměřením na staveb-
ní výplně

� KONSTRUKTÉRA CNC OBRÁBĚNÍ

Životopisy zasílejte na: rddrevo@ddrevo.eu, volejte v prac. dny v 7–15 hod.: 724 079 198

Provádíme 

certifikované 

měření 

termovizní 

kamerou

RD dřevo s.r.o.
Zámecká 2097
Velké Meziříčí

www.rddrevo.eu
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