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Oprava centra 
se odkládá
Zastupitelé odložili podpis 
smlouvy s autorem druhého 
návrhu.

Rozpočet pro příští 
rok je vyrovnaný 
Městské zastupitelstvo 
schválilo hospodaření pro 
rok 2018.

Genealogové 
oslavili 25. výročí
Vlastivědná a genealogická 
společnost si připomněla 
25. výročí založení spolku.

Nový rok začal 
ohňostrojem 
Letos podruhé se městský 
ohňostroj konal na Nový 
rok odpoledne.    
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Vážení spoluobčané,
skončil rok 2017, jehož nejvýznamnější 
události jsou v měřítku našeho města 
příliš živé, aby se daly hodnotit. Proto 
je hodnotit nebudu a zaměřím se jen na 
stručný výčet toho, co máme ve Velkém 
Meziříčí společně za sebou.
Asi nejvýznamnější akcí, která se dotkla 
(bez nadsázky) každého z nás, byla vý-
měna mostu u pošty. Most opravoval 
kraj - je to krajská silnice, ale oprava a 
s ní spojené velké dopravní problémy 
se týkaly především nás, kdo ve Velkém 
Meziříčí žijeme. Ukázalo se ale, že při 
dobré vůli ze všech stran lze i takto slo-
žitou věc zvládnout. My, řidiči, jsme byli 
povětšinou (a až na výjimky) ukáznění a 
trpěliví. Stavební firma byla velni zodpo-
vědná a dodržela vše, co slíbila. Kraj byl 
důsledný a nenechal naše město v problémech delší dobu, než bylo nezbytně nutné. 
Všichni si tedy zasloužíme poděkování.
Velmi se také podařila rekonstrukce zadního dvora ZŠ Oslavická. Z toho množství loň-
ských oprav a staveb v našem městě ji vybírám hlavně proto, že nejen patřila mezi fi-
nančně nákladné stavby, ale hlavně slouží stovkám dětí a slouží jim dobře.
A konečně chci připomenout první místo v soutěži obcí o třídění odpadů. Zvítězili jsme 
už potřetí za sebou, a to něco přece znamená. Děkuji všem, kdo třídí - obyvatelům i 
firmám - a zároveň si uvědomuji, že v našem městě je kvůli neobvyklému množství 
kontejnerů na tříděný odpad a jejich pohodlné dostupnosti pro každého třídění opravdu 
snadné. Takže děkuji i všem, kdo se o tento systém starají.   
Pojďme se teď podívat na rok, který nás čeká. Jde o poslední rok tohoto volebního ob-
dobí a osobně si myslím, že nejvážnější diskuse, kterou v zastupitelstvu a nakonec i 
na veřejnosti povedeme, bude debata o budoucnosti luteránského gymnázia. Čeká nás 
rozhodnutí o tom, zda jednu z nejvýznamnějších a nejkrásnějších staveb ve městě od 
soukromých majitelů koupíme. A hlavně nás čeká rozhodnutí o tom, co s ní chceme udě-
lat. Věřím, že k rozumnému řešení dojdeme.
Velkou investicí bude také rekonstrukce mostu u Jelínkovy vily. Jde opět o klíčovou do-
pravní tepnu našeho města a po zkušenostech z roku 2017 jsem optimistou a vím, že 
dopravní problémy umíme zvládnout. Čeká nás také přestavba areálu bývalých technic-
kých služeb a s tím související výstavba služeben pro městskou i státní policii.  
Jakmile počasí dovolí, chceme ještě letos zahájit práce na úpravě hřiště za 3. základní 
školou, na které jsme získali státní dotaci. Budeme zateplovat hasičskou zbrojnici a bu-
dovat zde výtah a samozřejmě je naší prioritou pokračování procesu získávání pozemků 
v areálu bývalého Svitu. Je to poměrně hodně velký balík úkolů a moc bych si přál, aby-
chom je do podzimu, tedy do voleb splnili.
Vážení spoluobčané, pojďme v roce 2018 hledat vše, co nás spojuje a mluvit o tom. Spo-
lečně oslavíme hned tři výročí, která mají pro obecné přátelství lidí i národů přesah: Při-
pomeneme si 100 let od ukončení první světové války, 100 let od vzniku Československa 
a 25 let od vzniku Evropské unie.
Žijeme v jednou z nejkouzelnějších měst na Vysočině - vím o čem mluvím, protože za 
léta v politice jsem už je viděl opravdu všechna. Máme malé, útulné a pěkně opravené 
historické centrum. Máme dvě řeky, které vytvářejí malebná zákoutí ve městě. Máme 
krásný zámek a historický park. Máme všude blízko. Máme jakýsi venkovský poklid, ale 
zároveň nebývalou nabídku aktivit i akcí pro volný čas (které nám opravdu sousední 
města trochu závidí). Mluvím o tom proto, že občas na výjimečnost Velkého Meziříčí 
zapomínáme a považujeme naše město za samozřejmost. Ovšem není to samozřejmé 
- za vším se skrývá mnohdy neviditelná i nezištná práce stovek lidí, kterým tímto také 
děkuji.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem, aby byl rok 2018 klidný, bez velkých zvratů a změn. 
Abychom v něm našli stabilitu a osobní pohodu. 

Zpravodaj města Velké Meziříčí, 
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Úvodem

Josef KomíneK, starosta
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text a foto

Martina Strnadová

MIROSLAV CIKÁN a DAVID MIKULÁŠEK na jednání městského zastupitelstva. 

Smlouvu s arch. Cikánem 
zastupitelé odložili

Zastupitelé města na svém zasedání 
22. listopadu rozhodli o opravě cen-
tra Velkého Meziříčí podle návrhu 
architekta Miroslava Cikána, který 

se umístil v architektonicko-urbanistické 
soutěži o úpravu Náměstí a přilehlých ulic 
na druhém místě.  Starostovi města sou-
časně uložili podepsat smlouvu s ním do 
31. prosince 2017. 
Městu však byly proti tomuto rozhodnutí 

doručeny námitky architekta Davida Mi-
kuláška, jehož návrh na opravu centra v 
architektonické soutěži zvítězil.
„Komunikoval jsem s právníky města, kteří 
mi doporučili, abych v tuto chvíli smlouvu 
nepodepsal,“ uvedl k tomu starosta Josef 
Komínek s tím, že žádá zastupitele, aby 
termín podpisu smlouvy prodloužili do 
doby, než se stížnost vyřeší.
Jak informoval vedoucí stavebního odboru 

radnice Antonín Kozina, o námitkách ar-
chitekta Mikuláška je nutno rozhodnout 
dle zákona a současně ponechat možnost 
proti tomuto rozhodnutí podat návrh na 
zahájení řízení o přezkoumání úkonu zada-
vatele u Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. 
Vzhledem k tomu zastupitelé rozhodli o 
prodloužení termínu podpisu smlouvy s 
architektem Cikánem do 31. 3. 2018.  

Autor vítězného návrhu na úpravu 
centra Velkého Meziříčí podal námitku 

proti rozhodnutí zastupitelů, kteří chtějí 
podepsat smlouvu s druhým v pořadí. 
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Město ještě před Vánoci dojed-
nalo s několika majiteli zbýva-
jících pozemků a garáží, které 
leží v místě budoucího obchva-

tu města, prodej nebo směnu a zastupitelé 
ji schválili. „Nyní máme devadesát pět pro-
cent pozemků vykoupeno,“ uvedl starosta 
Josef Komínek.
S majiteli posledních čtyř pozemků a šes-
ti garáží se dosud dohodnout nepodařilo. 
Pravděpodobně poslední možnost, aby 
zastupitelé schválili výkup nebo směnu, je 

v únoru příštího roku. „Pak bude věc pře-
dána Kraji Vysočina, budoucímu investo-
rovi, a dojde k vyvlastňování,“ informoval 
vedoucí stavebního odboru Antonín Ko-
zina. „Ti majitelé, kteří jsou stále proti a 
nerozhodnuti, odkládáním dohody s měs-
tem sami sobě snižují cenu, kterou nyní 
mohou za pozemky nebo garáže dostat,“ 
připomněl Kozina. 
Město totiž majitelům nyní nabízí dva-
cet procent navíc k odhadní ceně. Pokud 
majitelé přehodnotí svůj postoj až v době, 

kdy už bude vyvlastňovací řízení spuště-
no, dostanou podle zákona navíc maxi-
málně patnáct procent. A v případě, že si 
to nerozmyslí vůbec a k vyvlastnění do-
jde, dostanou pouze úřední cenu. Připraví 
se tak o dvacet i těch případných patnáct 
procent navíc. 
„Rozhodně nedosáhnou toho, že by tomu 
zabránili. Ve finále stejně o svůj majetek 
přijdou,“ zdůraznil Kozina a doporučil ma-
jitelům dohodu s městem, které jim nabízí 
cenu nejvyšší.

Výkupy pozemků 
pro obchvat jsou u konce

Zbývají poslední čtyři pozemky a šest garáží k výkupu pro 
dostavbu poslední etapy obchvatu Velkého Meziříčí, která 

zahrnuje přemostění Františkova a napojení na dálnici 
D1. Pro jejich majitele je nejvýhodnější dohoda s městem. 

Vyvlastněním přijdou o část peněz.
text a foto

Martina Strnadová

TRASA BUDOUCÍHO OBCHVATU, který má dnes připraveno napojení na kruhovém objezdu
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Cenu za vítězství v hlavní soutěži, v 
kategorii nad 10.000 obyvatel, pře-
vzal starosta Josef Komínek v areá-
lu Panského dvora v Telči. „Chci po-

děkovat všem občanům města a místních 
částí a firmám ve městě za jejich přístup ke 
třídění odpadů. Věřím, že i nadále budeme 

patřit k nejlepším v třídění odpadů,“ řekl 
starosta Komínek.
Hlavní soutěž posuzuje množství vy-
tříděného odpadu, kvalitu sběrné sítě a 
efektivitu sběru. Sleduje výtěžnost papí-
ru, plastu a skla a navíc existuje takzvané 
doplňkové hodnocení, kde může daná obec 

získat další body. Jde například o sběr ná-
pojového kartonu, sběr kovu, hodnotí se 
ale také hustota sběrné sítě nebo účinnost 
tříděného sběru.
Město získalo odměnu 35.000 korun. Pe-
níze použije na systém nakládání s odpady 
ve Velkém Meziříčí.

Odpadový hattrick pro naše město - už potřetí 
za sebou Velké Meziříčí zvítězilo v soutěži 

obcí My třídíme nejlépe, kterou pořádá Kraj 
Vysočina a společnosti EKO-KOM, ASEKOL 

a ELEKTROWIN.

Meziříčí je opět 
nejlepší v třídění odpadů

text a foto 
PetroS MartakidiS
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V rozpočtu jsou zahrnuty i grantové 
programy pro sport, kulturu, soci-
ální oblast a Zdravé město. Spor-
tovci dostanou od města stejný 

příspěvek na činnost, jako v roce předcho-
zím, a to 4,7 milionu korun pro mládež a 
700.000 korun pro dospělé. V grantu pro 
kulturu je částka 200.000 korun, v grantu 
Zdravé město 70.000 korun a pro sociální 
oblast celkem 2,31 milionu korun.
Nejvíce příjmů plyne městu z daní, a to 162 

milionů 920 tisíc korun. Jde o daně z příjmu 
právnických a fyzických osob, z nemovi-
tostí, přidané hodnoty, správní poplatky 
ze psů, užívání veřejného prostranství, 
ubytovacích kapacit, povolení k vjezdu, za 
svoz pevného domovního odpadu apod.
Nejvyšší výdaje města jdou na činnost 
místní správy - více než 62 milionů korun - 
a na provoz základních škol, kterým město 
přispívá částkou 14 milionů 972 tisíc ko-
run.

ZAJÍMAVOSTI Z ROZPOČTU
Podíl financí na městskou policii tvoří 5 % cel-
kových výdajů, v částce je ovšem započítáno i 
5 mil. Kč na novou služebnu. 
Odměny zastupitelů a členů rady (včetně ko-
misí pro místní správu) tvoří 1 % výdajů města. 
Provoz radnice přijde městský rozpočet na 
necelou třetinu. 

Zastupitelé schválili rozpočet 
hospodaření města na rok 2018.  

Je vyrovnaný a počítá s příjmy i výdaji 
ve výši 206.985.900 korun.Martina Strnadová

PROVOZ 
RADNICE

ZASTUPITELSTVO 
A RADA

MĚSTSKÁ POLICIE

OSTATNÍ 
POLOŽKY 

ROZPOČTU

5 %
1 %

30 %
64 %

Rozpočet města 
na rok 2018 je vyrovnaný

Přehled oddílů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BK V. Meziříčí 326 600 Kč 363 100 Kč 386 300 Kč 483 900 Kč 512 000 Kč 481 400 Kč 499 900 Kč 537 500 Kč
FC V. Meziříčí 859 200 Kč 888 400 Kč 799 600 Kč 1 086 300 Kč 1 152 400 Kč 1 073 800 Kč 1 266 300 Kč 1 298 200 Kč
Handicap Sport Club 27 100 Kč 25 800 Kč 26 600 Kč 48 100 Kč 37 900 Kč 30 000 Kč 22 400 Kč 18 700 Kč
HHK V. Meziříčí 818 700 Kč 789 300 Kč 822 300 Kč 930 500 Kč 827 900 Kč 978 100 Kč 904 900 Kč 1 072 700 Kč
SDH V. Meziříčí 15 000 Kč 63 900 Kč 75 900 Kč 86 500 Kč 129 100 Kč 116 100 Kč 124 300 Kč 116 900 Kč
SKI klub V. Meziříčí 204 600 Kč 216 600 Kč 198 200 Kč 298 300 Kč 345 500 Kč 388 600 Kč 448 800 Kč 412 400 Kč
Sokol V. Meziříčí 479 700 Kč 563 900 Kč 616 500 Kč 802 700 Kč 780 300 Kč 845 400 Kč 818 000 Kč 630 000 Kč
Spartak V. Meziříčí 251 700 Kč 249 700 Kč 335 300 Kč 396 700 Kč 369 400 Kč 390 800 Kč 435 300 Kč 408 500 Kč
Stolní tenis V. Meziříčí 60 000 Kč 68 300 Kč 73 700 Kč 85 100 Kč 77 900 Kč 85 800 Kč 92 600 Kč 78 500 Kč
Agility V. Meziříčí 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 33 800 Kč 66 300 Kč
SSK V. Meziříčí 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 23 700 Kč 12 400 Kč

Přehled oddílů 2015 2016 2017 2018
FC Velké Meziříčí 84 000 Kč 80 700 Kč 188 600 Kč 269 200 Kč
Handicap Sport Club V. Meziříčí 2 200 Kč 3 300 Kč 6 700 Kč 22 600 Kč
HHK Velké Meziříčí 51 900 Kč 55 500 Kč 108 400 Kč 194 200 Kč
SDH Velké Meziříčí 15 900 Kč 8 900 Kč 14 000 Kč 31 600 Kč
SKI klub Velké Meziříčí 4 900 Kč 4 400 Kč 10 700 Kč 22 400 Kč
Sokol Velké Meziříčí 23 000 Kč 26 800 Kč 34 300 Kč 103 500 Kč
Spartak Velké Meziříčí 6 200 Kč 9 000 Kč 13 600 Kč 29 700 Kč
Stolní tenis Velké Meziříčí 1 200 Kč 1 400 Kč 3 600 Kč 3 100 Kč
Agility Velké Meziříčí 0 Kč 0 Kč 5 100 Kč 3 200 Kč

ZAJÍMAVOSTI Z ROZPOČTU
Město dlouhodobě pomáhá financovat činnost mládeže sportovních oddílů. 
Podívejte se na přehled výše dotace u vybraných sportovních organizací. 

ZAJÍMAVOSTI Z ROZPOČTU
Od roku 2015 se na základě dohody sportovní komise a městského 
zastupitelstva dostanou k městskému příspěvku nejen mládežnické oddíly, 
ale i dospělí sportovci.  Výše městské dotace v čase roste.  
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Ozdravování hospodář.zvířat 305 000
Pěstební činnost - lesy 10 000
Správa v lesním hospodářství 905 000
Celospolečen. funkce lesů 10 000
Vnitř.obchod- IC 1 310 000
Silnice 7 315 300
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 130 000
Dopravní obslužnost 1 520 000
Bezpečnost silničního provozu 395 000
Ostatní záležitosti v SD 263 300
Ostatní záležitosti v dopravě 5 000
Pitná voda 4 470 034
Odvádění a čištění odpad. vod 1 546 966
Prevence znečišťování vody 20 000
Úpravy drobných vodních toků 140 000
Vodní díla v zemědělské krajině 30 000
Předškolní zařízení 3 700 000
Základní školy 14 972 000
Činnosti knihovnické 3 690 000
Činnosti muzeí a galerií 4 085 000
Vydavatelská činnost 150 000
Ostatní záležitosti kultury 380 000
Zachování a obnova kult.památek 800 000
Rozhlas a televize 140 000
Zájmová činnost v kultuře 7 968 000
Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostředků 525 000
Péče o sportovní zařízení 3 465 000
Ostatní tělovýchovná činnost 5 500 000
Využití volného času dětí a ml. 680 000
Ost. zájmová činnost a rekreace 360 000
Ostatní spec.zdravot. programy 70 000
Veřejné osvětlení 3 780 000
Pohřebnictví 1 450 000
Územní plánování 1 150 000
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 630 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 7 390 000
Využ.a zneškodňov.komun.odpadů 1 150 000
Prevence vzniku odpadů 4 550 000
Ostatní nakládání s odpady 190 000
Monitoring půdy a podz. vody 10 000
Chráněné části přírody 60 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 8 040 000
Ekologická výchova a osvěta 20 000
Ostatní ekologické záležitosti 10 000
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 200 000
Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlád. 20 000
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 000
Os.asistence,peč.služba a podpora samost.bydlení 7 400 000
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 155 000
Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan. 2 329 000
Ochrana obyvatelstva 65 000
Bezpečnost a veřejný pořádek 10 750 000
Ostatní záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku 600 000
Požární ochrana 1 977 000
Zastupitelstva obcí 2 754 000
Činnost místní správy 62 194 300
Obec.příjmy a výdaje z fin.operací 80 000
Pojištění funkčně nespecifik. 900 000
Ostatní finanční operace 2 000 000
Ostatní činnosti jinde nezařaz. 6 686 000
Výdaje celkem 199 401 900
 
Financování: Rok 2018
Změna stavu krátkodobých prostředků 10 000 000
Splátky jistin úvěrů -17 584 000
Splátka jistiny úvěru ČSOB - Jupiter club,víceúčelový sál -10 000 000
Splátka jistiny úvěru KB Ponte (refinanc.Dyje II. 2015) -7 584 000
Celkem financování -7 584 000

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 33 500 000
Daň z příjmů právnických osob 31 500 000
Daň z nemovitostí 10 500 000
Daň z přidané hodnoty 64 000 000
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 2 800 000
Daň z přijmů fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti 2 000 000
Daň z příjmů práv. osob za obce (byt. hosp.) 1 500 000
Správní poplatky 8 500 000
Poplatek ze psů 240 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 230 000
Poplatek z ubytovacích kapacit 50 000
Poplatek za povolení k vjezdu 2 200 000
Odvody z VHP a loterií 400 000
Poplatek za svoz PDO 5 500 000
Daňové příjmy celkem 162 920 000
Neinvestiční přijaté dotace ze SR na výkon státní správy 25 661 400
Převod zisku z hospodář. činnosti za minulý rok 6 300 000
Přijaté transfery 31 961 400
Příjmy z pronájmu majetku TSVM -nájemné II. složka 605 000
Příjmy z pronájmu majetku TSVM (nájemné na bázi odpisů) 2 480 000
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků 829 000
Pronájem reklam. ploch, sloupů VO- reklama 261 000
Pronájem sloupů VO 200 000
Pronájem plakátovací plochy (Rengl) 7 000
Lesní hospodářství - prodej dřeva 30 000
Lesní hospodářství - pronájem lesů (J. Beneš 2017-2026) 51 000
Pronájem Charita 110 000
Pronájem České spořitelny 470 000
Nájemné KD Mostiště 8 000
Nájemné KD Lhotky (pohostin. 6 tis., SK Sokol 2 tis.) 8 500
Nájemné nebyt. prostory MŠ Lhotky 1 000
Nájemné KD Olší nad Oslavou (pohostinství SDH) 0
Nájemné prostor Zdravotní záchranná služba 142 000
Nájemné prostor  Hasičský záchranný sbor 145 000
Nájemné prostor Domácí hospic Vysočina 54 000
Připojení do Metrop.sítě+geog. inf. systému 120 000
Pronájem hasičské zbrojnice 130 000
Pronájem kanceláří (JUDr. Hornyšová, Obč. poradna) 11 000
Pronájem Klubu důchodců 6 000
Pronájem nebyt. prostor v areálu TS -Agados 15 000
Příjmy z úroků (běžné účty), dividendy SATT 50 000
Umístění nápojového automatu BD Stavmont 3 000
Odměna za umístění kontejnerů-Textil Exo a.s. 18 000
Odměna obci za třídění odpadu (EKO-KOM) 1 800 000
Odměna za zajišťování zpět.odběru el.zaříz. 110 000
Příjmy z pronájmu hrobových míst 70 000
Příjmy ze služeb spojených s pronájmem hrob.míst 370 000
Nedaňové příjmy celkem 8 104 500
Příjmy z prodeje pozemků, budov a movit.maj. 4 000 000
Kapitálové příjmy celkem 4 000 000
Příjmy celkem 206 985 900

Rozpočet 2018
Podrobné znění 
rozpočtu najdete na 
velkomeziricsko.cz

PŘÍJMY VÝDAJE
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TexT a foTo MarTina STrnadová

Zazvoním u branky městského psího útulku a zezadu ze zahrady se 
vyřítí pestrá směs psů různých velikostí, barev i ras. Jsou to voříšci. 
Zuřivě štěkají a běží k bráně. „Ruce pryč z mříží, koušou!“ volá vedoucí 
útulku Helena Krátká z dálky a spěchá mi otevřít. „Klid,“ houkne po nich, 
otevírá a psi jsou najednou jak vyměnění. Dostanou pochvalu a pamlsek 
a neudělají nic horšího, než že mi poťapou kalhoty blátem, jak mě vítají.
Helena Krátká je srovná, abychom měly klid na rozhovor. O městský 
psí útulek pečuje už dvacet let a letos se má čím pochlubit. Dočkala se 
konečně nové budovy, na kterou 270 tisíci korunami přispělo město. 
Nemusí tak vodit psy domů nebo jim chystat krmení ve vlastní kuchyni. 
V novém objektu už byla kontrola z veterinární správy, která shledala 
vše v pořádku a Helenu Krátkou pochválila za kus pěkné práce pro Velké 
Meziříčí.

VŠECHNY 
SVÉ PSY 
SI ZAPÍŠU
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FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Máte vlastního psa?
Už sedmnáct let ne. Ale měla jsem vlčáka, 
Ketynu.
Říkám si totiž, zda by pro vás nebylo jed-
nodušší mít jednoho svého psa místo té 
smečky, která tady pobíhá.
Možná, ale mně to nevadí, mám psy ráda.
Jak dlouho vedete psí útulek?
V dubnu to bylo dvacet let.
A jak jste k němu přišla?
Jednou mě oslovila paní Lenzová z rybář-
ských potřeb s tím, že nahoře na statku 
jsou ztracení psi v jakémsi improvizova-
ném útulku, je to tam v hrozném stavu. Prý 
o mně ví, že mám taky psa a jestli bych se 
nechtěla starat i o ty opuštěné. Řekla jsem 
si, proč ne. Když zvládnu jednoho, zvládnu 
jich i víc. Tak jsem do toho šla. To jsem ne-
věděla, co všechno mě čeká.
Pamatujete si svoje první útulkové psy?
To víte, že jo. Byli tři, vlčáci, tedy spíš ně-
mečtí ovčáci – feny Peggy, Rita a Dona. 
Byly s mou Ketynou rivalky.
Máte přehled, kolik psů za těch dvacet let 
vaším útulkem prošlo?
Mám knížku, kam si všechno zapisuji, 
takže ano. Těch, kteří tu byli déle než 48 
hodin, bylo šest stovek. Ty, kteří někomu 
utekli a majitel si pro ně třeba do hodiny 
přišel, nezapisuji, ale bude jich tak 180.
Neřekla jste si nikdy za tu dobu, že byste 
s tím sekla?
Jak kdy. Někdy možná. Když něco děláte a 

pak vám někdo řekne, že to děláte špatně. 
Nebo si někdo stěžuje, že psům nedávám 
nažrat, nebo že utečou. Dřív tady bylo za-
hradnictví, chodili sem lidi a psi dost štěka-
li, rušili sousedy. Stejně tak když přivezou 
nového psa, chvíli mu trvá, než přivykne 
novému prostředí a zvykne si i na mě. Pro-
stě každý pes je jiný a jinak reaguje. Jsem 
strašně moc vděčná sousedům za to, že 
to ustáli a zvládli jsme to. Jsou tolerantní a 
moc jim za to děkuji.
I vy jste to zvládla. Co je u vás tím hlav-
ním, proč jste vytrvala i přes občasné po-
tíže?
Mám psy ráda a těch opuštěných je mi líto.
Žádná jiná zvířata vyjma psů v útulku ne-
máte?
Výjimečně ano. Měli jsme tady kocoura, 
taky kozu, veverku… dokonce i káňata, po-
štolky nebo ježky. Ale ty jsem předala zá-
chranné stanici v Pavlově. Starám se o psy.
Které plemeno vy sama máte nejraději?
Německého ovčáka.
Jakým způsobem se k vám pes nejčastěji 
dostává?
Přiveze mi ho městská policie. Lidé psa ně-
kam vyhodí, občas i před mou bránu, nebo 
ho někde uvážou a nechají ho být. Pořád je 
lepší, když ho vyhodí u mé brány než někde 
u silnice, kde psa vzápětí srazí auto. 
Lidé mi sem chtějí dát i takové psy, které 
si sami pořídí a pak je najednou z nějaké-
ho důvodu už nechtějí, třeba proto, že se 

rozvedou, změní bydlení, mají dítě s aler-
gií nebo majitel umře. Také mi volají, ať si 
přijedu pro psa, který někde pobíhá… Ale 
takové psy neberu, ani pro ně nikam nejez-
dím. Beru ty od městské policie.
Tak v době před pěti lety, vždy kolem Vá-
noc a Nového roku, se sem vždy dostala 
spousta psů, kteří utekli vyděšení z petard. 
Teď, když petardy přes Vánoce město za-
kázalo, je to mnohem lepší.
Jaký je běžný postup při příjmu nového 
psa?
Nejdřív ho strážníci zkontrolují, zda nemá 
čip, známku nebo tetování, aby dohledali 
majitele. Když se jim to nepodaří, přivezou 
mi ho a já ho dám do karanténního kotce, 
kde je tak čtrnáct dní až tři neděle. Mezi-
tím ho odbleším a odčervím, za tři týdny 
přijede veterinář, naočkuje ho a já ho pak 
už můžu dávat k adopci. Když vidím, že mu 
něco je, přijede veterinář samozřejmě dřív. 
Třeba teď jsem tu měla psa naraženého od 
auta a potřeboval léky proti bolesti.
Zajímají se lidé a hlásí se o adopci psů?
Ano. Lidé se přijdou sami občas podívat, 
nebo dávám výzvu do Velkomeziříčska, 
když mám psa k adopci dostatečně připra-
veného. Některé jedince totiž nemůžu dát 
hned pryč, jsou bázliví, kousaví, snažím se 
je tedy dát nejdřív do pořádku, aby mohli jít 
dál bez toho, že by třeba novému majiteli 
hned utekli a něco se jim stalo, nebo něko-
mu něco udělali. Třeba Charlie byl agresiv-
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ní, toho si vzal pán až po dvou letech u mě. 
Některé prostě musím nejdřív srovnat.
Ale za ty, které předáte novému majiteli, 
už pak nezodpovídáte.
To ne, ale mrzelo by mě, kdyby se něco 
stalo. O mnohých mám zprávy i po adopci. 
Noví majitelé mě informují, jak se pejskům 
daří, posílají mi třeba i fotky.
Podle čeho lidé psa vybírají?
Musí jim padnout do oka. Chci, aby se přišli 
na psa podívat osobně. Ptám se jich třeba, 
jestli jsou v rodině malé děti, protože vím, 
že některý pes se k nim vyloženě nehodí.
Jak dlouhý čas u vás pes běžně stráví?
Některý tři neděle, jiný třeba dva roky, je 
to různé. Jak říkám, každý je jiný.
Máte nějakého rekordmana?
Bendžin, dvakrát se mi vrátil od lidí, kteří 
si ho vzali. Byl tady celkem asi čtyři roky.
V jakém stavu je pes připravený k adopci?
Psychicky srovnaný a po veterinární pro-
hlídce, odčervený, odblešený a očkovaný.
Berou si psy lidé místní nebo i zdaleka?
Místní nejvíc. Ale jeden pes šel třeba do 
Prahy, do Krkonoš, k Vírské přehradě, do 
Telče, Jihlavy, k Novému Městu…
Utkvěl vám v paměti některý ze psů 
svým mimořádným příběhem, krom těch 
prvních tří?
Třeba fenečka, která se ke mně dostala 
proto, že měla rakovinu. Někdo ji vyhodil. 
Musela jsem ji nechat uspat. To bylo hod-
ně smutné. Divím se, že tu službu pro ni 
neudělali majitelé, kteří ji předtím museli 
mít dlouho. Ale mám i veselé zážitky. Do-
stala se sem březí fena. Nejdřív jsem mys-
lela, že jí tolik chutnají granule, a ona zatím 
za tři dny začala rodit – devět štěňat.
Taky je pěkné, když se po čase ozvou lidé 
s tím, že měli ode mě pejska, vzali si ho 
před deseti lety, dochovali ho a chtěli by 
nového.
Po jakých je největší poptávka?
Lidé s malými dětmi se ptají většinou po 
štěňatech. Ale hodně jich chce raději as-
poň ročního, aby ho nemuseli moc učit. 
Starého psa si vezme někdo jednou za čas. 
Ale zrovna letos jsem udala dvanáctileté-
ho. Za těch dvacet let mi tu na stáří dožilo 
nějakých pět psů, víc ne.
Kolik psů aktuálně čítá vaše smečka?
Mám teď šest psů – Ferdu, pak tři bílé fen-
ky, které jsem našla v krabici před bránou 
a dlouho trvalo, než jsem si získala jejich 
důvěru, jedna se pořád ještě bojí. A ještě 
fenu německého ovčáka a černou fenu 
křížence, byly spolu uvázané u stromu.
Jak si budujete kontakt s novým psem, 
přece jen, nevíte, co má za sebou a co od 
něj čekat?
Některý je povahou přátelský, přijde za 
vámi hned sám. S jiným je to složité. Zpo-
čátku je zavřu do kotce. Několikrát denně 
za nimi chodím, dám jim jména a mluvím 
na ně, dávám jim pamlsky, postupně si 
zvykají a pomalu reagují. Poznám často, 

na koho byl pes fixovaný – na muže, na 
ženu. Je vidět, který žil doma a ne venku. 
Časem i poznám, jak s ním kdo zacházel. 
Třeba tuhle fenu nejspíš někdo mlátil klac-
kem, protože když jsem vzala do ruky koš-
tě, začala se bát. Se psy zvyklými na obojek 
chodím i ven, do města, někam na vycház-
ku. Některé vzít nemůžu, neposlouchají. 
Mohou být jen zavření na zahradě.
Kolikrát vás nějaký pes napadl?
Už šestkrát jsem kousnutá. Jednou jsem 
tady měla vlčáka a ten mě ani po dlouhé 
době vůbec nepustil k sobě. Měl nějaké 
hodně špatné zkušenosti. Za to všechno 
u psa může člověk. Často koušou ti, kte-
ří jsou moc rozmazlení a chybí jim pevná 
ruka, nebo ti, kteří jsou ve stresu.
Máte nějaké školení coby vedoucí měst-
ského psího útulku?
Ano, mám. Městský úřad mi zaplatil tý-
denní v Brně.
O psí útulek se staráte ve svém volném 
čase, při zaměstnání?
Ano, zaměstnaná jsem v Alpě.
Čím vám město přispívá na provoz?
Od města dostávám 80 korun na den a 
jednoho psa. To je na krmení a režijní ná-
klady – telefon, vodu, elektřinu… Případné 
veterinární ošetření platí taky město. Do-
stávám 1.700 Kč čistého měsíčně odměnu 

za svoji práci a v posledních pěti letech i 
15.000 korun ročně nájem za to, že mám 
útulek na svém pozemku. 
Teď jsem dostala 270 tisíc korun příspěvek 
na stavbu nového útulku, což pokrylo asi 
polovinu nákladů. Na základě toho mám s 
městem smlouvu, že se o útulek budu sta-
rat dalších patnáct let.
Jak je nový útulek zařízen?
Dřív jsem měla kotce jen venku a psy jsem 
musela často brát domů, třeba vykoupat, 
doma jsem jim chystala krmení apod. 
V novém objektu už je všechno potřebné 
při jednom: dvanáct kotců, přijímací míst-
nost, sprchový kout, místnost pro psa po 
operaci nebo po porodu, kuchyňka pro pří-
pravu krmení, místnost na dřevo a topení, 
malá kancelář pro administrativu při příjmu 
a výdeji psa. 
Jako karanténní kotce využiji ty původní, 
staré, které jsou venku. Aspoň se do nové-
ho útulku nezavleče nemoc. 
Objekt už zkontrolovala veterinární správa 
a shledala vše v pořádku. Ta ostatně jezdí 
na kontrolu pravidelně jednou za rok.
Co na vaše aktivity a modernizaci útulku 
říká vaše rodina?
Myslím, že mi fandí – dcera i syn. Jsou na to 
zvyklí odmala. Chodívali jsme společně se 
psy z útulku i na cvičák. Vyrostli v tom.
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Vlastivědná a genealogická společnost (VGS) při Jupiter 
clubu pracuje už pětadvacet let. Čtvrtstoletí své existence 
oslavili členové společnosti se svými hosty, podporovateli 

a spolupracovníky – vedením města, pracovníky Jupiter 
clubu, muzea, knihovny, archivu – přáteli z Luk nad Jihlavou 

a dalšími 5. prosince.

„Na samém počátku stála myšlenka na-
šeho otce zakladatele pana Vladimíra Ma-
kovského,“ připomněla při slavnostním 
setkání předsedkyně VGS Helena Švecová. 
„Na jeho výzvu v novinách (Velkomezi-
říčsko) se v září 1992 shromáždila hrstka 
genealogických nadšenců. Scházeli se v 
pohostinství v Jupiter clubu, ale téma ge-
nealogie je příliš specifické, proto V. Ma-
kovský navrhl přidat jako předmět zájmu 
ještě vlastivědu. V roce 1994 podepsalo 
19 členů zakládací listinu Vlastivědné a 
genealogické společnosti,“ popsala před-
sedkyně vznik společnosti a podotkla: „A 
díky vstřícnosti všech pracovníků Jupiter 
clubu, především jeho ředitele Milana Du-
fka, společnost velmi dobře funguje až do 
dnešních dnů.“
Členové VGS pořádají besedy, přednášky, 

zájezdy, a to i pro veřejnost. Za pětadvacet 
let už jich stihli úctyhodné množství – 668 
přednášek, 46 besed a 93 vlastivědných 
zájezdů. „Vlastivědná a genealogická spo-
lečnost je opravdu dlouhodobě činorodá 
a my si práce jejích členů velice ceníme,“ 
zdůraznil při oslavě starosta Josef Komí-
nek a za město předal společnosti dar pět 
tisíc korun. Výčet činnosti VGS jeho slova 
jen potvrzuje. Vlastivědně zaměřené před-
nášky VGS seznámily zájemce například 
s významnými archeologickými objevy, 
připomněly události a osobnosti města, 
třeba gen. Jiřího Jaroše, prof. Františka Zá-
višku, spisovatelky Františku Stráneckou a 
Jaroslavu Blažkovou, nacisty i komunisty 
pronásledovanou a vězněnou Růženu Vac-
kovou, vynálezce Ericha Roučku, lékaře a 
buditele MUDr. Františka Skřivana. „Uspo-

řádali jsme dva několikadílné genealogické 
kurzy, které se setkaly s velkým ohlasem. 
Na podzim 2018 plánujeme další,“ podotk-
la Helena Švecová a přidala i další výčet, 
tentokrát publikační činnosti mnohých čle-
nů společnosti. Ten je neméně bohatý, při-
čemž autorem největšího počtu publikací 
je opět Vladimír Makovský. Největší ohlas 
z nich vzbudily knihy Mlýny a mlynáři a ge-
nealogická příručka Hledáme své předky, 
která vyšla pro velký úspěch už třikrát a 
naposledy dokonce i celostátně. 
O výjimečné práci Vlastivědné a genealo-
gické společnosti svědčí i ocenění, kterého 
se dostalo dvěma jejím členům. Vladimír 
Makovský a Helena Švecová jsou držiteli 
nejvyššího vyznamenání Kraje Vysočina 
– skleněné medaile – za dlouholetou práci 
pro rozvoj kraje a ku prospěchu jeho oby-

Genealogická společnost 
oslavila 25. narozeniny

text a foto 
Martina Strnadová

OSLAVA 25. výročí založení VGS na tradičním místě schůzek - v koncertním sále Jupiter clubu. 

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Datum P/B/Z Předmět přednášky - besedy Kdo přednáší

2. 1. beseda Které období mého života mám nejra-
ději a proč

členové VGS

9. 1. přednáška Singapur (pozor přednáška v 17 hodin) Aleš Polášek

16. 1. přednáška Izrael mýma očima Josef Sedlák

23. 1. přednáška Naše rodačka spisovatelka Jaroslava 
Blažková II.

Mgr. Zdeňka Kubíčková

30. 1. přednáška Nové archeologické objevy na Vyso-
čině

Prof. Josef Unger

6. 2. přednáška Kde ženy vládnou - cestopis Kateřina Karásková

13. 2. přednáška Lokální dráha Polná - Dobronín Jan Prchal

20. 2. přednáška Čínský Nový rok Ing. Petr Dohnal

27. 2. přednáška Burgunské odívání v 15. století Eva Lysáková, Jitka Nováková

6. 3. přednáška NAHODILÁ ARMÁDA - československé 
legie 1914-1920

Mgr. František Trávníček

13. 3. beseda Jubilanti 2018 VGS

20. 3. přednáška Osobnost arm. generála Ludvíka 
Svobody

PaedDr. Josef Láznička
Mgr. Karel Kotačka

27. 3. přednáška Velkomeziříčsko  
a česká literatura V. – závěr

Mgr. Karel Kotačka

3. 4. přednáška České korunovační klenoty Mgr. Stanislav Mikule

10. 4. přednáška Cesty poutníka Jana Mons. Jan Peňáz

17. 4. přednáška Příroda mým objektivem Ing. Antonín Havlát

24. 4. beseda Vzpomínka na květnové události r. 
1945

členové VGS

15. 5. přednáška Faleristika – pomocná věda historická Mons. Thomas Tőpfer

22. 5. zájezd K pramenům Balinky Ing. Antonín Havlát
Bohumír Machát

29. 5. zájezd Náměšť nad Oslavou, Sedlec Ing. Oldřich Lokaj

5. 6. zájezd Luka nad Jihlavou VGS

12. 6. přednáška Kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 
s prohlídkou

Mgr. Aleš Flídr

19. 6. přednáška Křižanovská farnost v zrcadle dějin Ing. Karel Hromek

vatel. A Vladimír Makovský má, mimo 
dalších uznání, od letošního roku i pa-
mětní desku na svém rodném domě ve 
Věcově. 
Samozřejmě činnost VGS je kolektivní a 
podílejí se na ní všichni členové. Těch je 
v současnosti sedmapadesát. Za letošní 
rok absolvovali celkem 39 akcí, jichž se 
zúčastnilo 2110 osob, z toho 1176 čle-
nů a 934 z řad veřejnosti. S průměrnou 
účastí pětapadesáti lidí na jednu akci je 
VGS spokojena. „Co ale v pořádku není, 
to je skutečnost, že v posledních letech 
se potýkáme s generačními potížemi ve 
výboru,“ podotkla Helena Švecová a vy-
zvala mladší a schopné následovníky ke 
spolupráci. A závěrem také pozvala na 
nové akce v roce 2018, z nichž mimo-
řádná bude květnová návštěva Paula 
Makouskeho z USA, funkcionáře Čes-
koslovenské genealogické a heraldické 
společnosti mezinárodní a spoluzakla-
datele velkomeziříčské VGS.

Plán akcí VGS 
na I. pololetí roku 2018
Vždy v úterý v 16.00, v Jupiter clubu, koncertní sál

ZÁZEMÍ v Jupiter clubu. Oslavence pozdravil ředitel Milan Dufek
PŘEDSEDKYNĚ VGS a držitelka Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina
 Helena Švecová
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Taková přirozená místa sběru pne-
umatik jsou pneuservisy, auto-
servisy a místa prodeje pneumatik 
– ne sběrné dvory. Místa zpětného 

odběru zřizují všechny povinné osoby (vý-
robci a dovozci pneumatik) a jejich seznam 
najdete na stránkách Ministerstva život-
ního prostředí v sekci Zpětný odběru vý-
robků v odkazu Pneumatiky a oleje www.
mzp.cz/cz/odber_pneu. Zde najdete místa 
zpětného odběru těch výrobců, kteří se 
rozhodli plnit své zákonné povinnosti sa-
mostatně. Místa, která bezplatně sváží 
provozovatel kolektivního systému Eltma 
pro povinné osoby, které se účastní ko-
lektivního systému, najdete na stránkách 
www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Za-
dáním názvu města si jednoduše najdete 
nejbližší sběrné místo, a to pomocí přiblí-

žení a oddálení. Síť sběrných míst se ne-
ustále rozšiřuje, proto doporučujeme pro 
aktuální situaci vždy navštívit výše zmíně-
né stránky. Plánujete přezutí pneumatik a 
Vaše pneumatiky již dosloužily? Nechte je 
přímo v servisu! Ušetříte místo v garáži a 
nebudete za pár let řešit, kam s tím. 
Pneumatika není komunální odpad a její li-
kvidaci platí občan již v ceně zakoupeného 
produktu. Proto je žádoucí, aby pneuma-
tika byla co nejkratší cestou vrácena zpět 
výrobci a nekončila jako odpad na sběrném 
dvoře či dokonce jako černá skládka.
Pneumatiky odevzdávejte bez disků, v 
rámci možností čisté. Použitá pneumatika, 
vybraná systémem Eltma, je svezena ke 
zpracovateli. 
Zpracovatel pneumatiku rozdrtí na menší 
části, které se nadále použijí k výrobě např. 

dětských hřišť, sportovišť a tlumících pod-
ložek. Pneumatika se v menším množství 
využívá i jako zdroj energie. Takže pneu-
matiky jsou zpracovány ze 100 % a nekončí 
na skládkách jako nepotřebný odpad bez 
dalšího využití. 
Apelujeme tedy na občany města, aby k 
odkládání pneumatik využívali právě místa 
zpětného odběru. Odevzdání starých pne-
umatik není podmíněno nákupem nových. 
Princip je v podstatě stejný jako u elektro-
spotřebičů, které je také možno bezplatně 
odevzdat v prodejnách elektro. 
Třídíte odpad? To je skvělé. Tak proč netří-
dit i pneumatiky? Dejte pneumatice druhý 
život a odevzdejte je na to správné místo 
– na místo zpětného odběru. 
Děkujeme, že společně můžeme vytvářet 
lepší svět. 

Věděli jste, že máte možnost pneumatiky odevzdat bezplatně v rámci 
zpětného odběru na místě prodeje, pneuservisu a autoservisu, a to 
bez ohledu na značku či nákup? Je potřeba začít tuto možnost plně 

využívat a tím ulehčit obecním pokladnám.

Vysloužilých pneumatik 
se můžete zbavit ve městě

KDE MŮŽETE STARÉ 
PNEUMATIKY ODEVZDAT
AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o., 
Františky Stránecké 1330/2
ContiTrade Services s.r.o., 
Hornoměstská 366/41
Horácké autodružstvo, K Novému 
nádraží 1345
Hyundai HB a.s., Karlov 119
Jiří Jahoda, K Novému nádraží 1345
Inter Cars Česká republika s.r.o., 
Ostrůvek 30
Pneuservis Vitešník, Záviškova 1177
D1 Cars s.r.o., Karlov 2172
P and L, spol. s r.o., Třebíčská 74b

ZdiSlava fialková
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Úsekové měření na dálnici mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou stále 
trvá. Radary budou hlídat dodržování rychlosti 80 km v hodině v 
opravovaném úseku nejspíš až do února.
Podle původních informací Ředitelství silnic a dálnic mělo úseko-
vé měření před nástupem zimy skončit a začít až zase na jaře. 
Nyní byla prodloužena doba modernizace úseku D1 Velké Meziříčí 
- Lhotka až do 3. 2. 2018. 
„Z tohoto důvodu úsekové měření rychlosti v úseku č. 20 nekončí 
a bude probíhat dále,“ tlumočil starosta Josef Komínek aktuální 
informaci z ŘSD.

„Za dobu od 18. října do 10. prosince jsme zaznamenali 13 500 
přestupků. Přitom během prvních dvaceti dní jich bylo 6 000, tedy 
v průměru 300 denně. Nyní už počet klesá. Pravděpodobně o mě-
ření řidiči vědí, dávají si pozor a předepsanou rychlost dodržují,“ 
řekl vedoucí odboru dopravy městského úřadu Jiří Pospíchal.
Právě městský úřad agendu zpracovává. „Z výběru pokut město 
zatím zisk nemá,“ uvádí tajemník Marek Švaříček s tím, že měs-
tu se dosud nevrátily ani náklady na vybavení, které kvůli měření 
muselo pořídit, a na platy pracovníků, jejichž počet bylo nutno 
navýšit.

Úsekové měření bude pokračovat do února

-mars-

V prosinci byla na Hotelové škole Světlá a 
Střední odborné škole řemesel Velké Mezi-
říčí uvedena do provozu nově zrekonstru-
ovaná svařovna pro svařování elektrickým 
obloukem a „COčkem“. Ve svařovně byla 
zrekonstruována elektroinstalace, osvět-

lení a pracovní boxy, byla udělána nová 
podlaha a svařovna byla vybavena novým 
odsávacím systémem a osmi novými svá-
řecími invertory pro svařování metodou 
MIG/MAG. Celková hodnota rekonstruk-
ce činila asi 1.330.000 Kč, přičemž částka 

1.148.000 Kč byla poskytnuta v rámci pro-
jektu IROP a zbytek asi 182.000 Kč finan-
covala škola z vlastních provozních pro-
středků. Děkuji všem pracovníkům školy, 
kteří se na této rekonstrukci nemalou mě-
rou podíleli. Milan Veber

Světlá má zrekonstruovanou svařovnu

Nový vlakový jízdní řád pro rok 2018 platí 
od 10. prosince. V Kraji Vysočina zůstává 
rozsah regionální dopravy na srovnatelné 
úrovni s rokem 2017. Z menších úprav se 
našeho regionu týká změna na trati Žďár 
n. S. – Křižanov – Velké Meziříčí a zpět, kde 
přibyly nové odpolední osobní vlaky. Jízdní 
řád bude platit do soboty 8. prosince 2018.
České dráhy informují o nejvýznamnějších 
změnách v regionální dopravě na Vysoči-
ně pro rok 2018. Jednou z nich je zavedení 

nových odpoledních osobních vlaků v pra-
covní dny kromě prázdnin v relaci Žďár nad 
Sázavou – Křižanov – Velké Meziříčí a zpět. 
Jsou to spoje s odjezdem ze Žďáru nad Sá-
zavou v 13:40 do Křižanova (Os 8753) s 
přestupem na návazný vlak z Křižanova 
ve 14:01 do Velkého Meziříčí (Os 24955) a 
vlak s odjezdem z Velkého Meziříčí v 13:45 
do Křižanova (Os 24956) s přestupem na 
návazný vlak z Křižanova ve 14:04 do Žďá-
ru nad Sázavou (Os 8762).

Regionální vlaky na území Kraje Vysočina 
ujedou v období platnosti nadcházejícího 
jízdního řádu celkem 3,979 milionů vlako-
vých kilometrů. 
V porovnání s platným jízdním řádem je 
rozsah regionální dopravy v Kraji Vysočina 
mírně navýšen. 
České dráhy vypraví na Vysočině v pracov-
ní dny v průměru 378 regionálních spojů, o 
sobotách 258 a nedělích 244, což předsta-
vuje v průměru 342 vlaků denně. -red-

Dráhy zavedly v našem regionu nové vlaky
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Ankety za rok 2017 se mohou zúčastnit 
sportovci (jednotlivci či družstva) re-
gistrovaní za oddíl z Velkého Meziříčí a 
místních částí. Logickou výjimkou je „Ga-
lerie odchovanců/trenérů“. 
Každý oddíl dle svého uvážení uvede v 
tabulce pro kategorii jednotlivců i druž-
stev 1 sportovce jednotlivce a 1 družstvo 
s uvedením dosažených úspěchů v roce 
2017.
V kategoriích „Nejlepší trenér“ a „Zvláštní 
ocenění“ je možné uvádět více jmen. Ne-
dílnou součástí nominace je i fotodoku-
mentace všech nominovaných.
Podrobné informace, pokyny a formulář k 
nominaci sportovců najdete na webových 
stránkách města (www.velkemezirici.cz). 
Sportovní oddíly mohou své nominace 
zasílat do 31. ledna 2018 na e-mailovou 
adresu villertova@velkemezirici.cz v elek-
tronické podobě. 
Sportovní komise nominace vyhodnotí 
15. února 2018. Jména nominovaných 
budou zveřejněna ve Velkomeziříčsku 
7. března. 
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne ve 
velkém sále Jupiter clubu 23. března od 
18 hodin.

Sportovec města 
19. ročník

Děkuji celému redakčnímu kolektivu 
VELKOMEZIŘÍČSKA za skvělou spolu-
práci na sportovních stránkách v roce 
2017. Přeji Vám všem do roku 2018 hlav-
ně zdraví a hodně pohody nejen v rodin-
ném životě, ale i při zpracování Vašeho 
měsíčníku a těším se na další spolupráci 
v novém roce.

Otto Doležal  

Fotbalový A tým 
VELMEZU přeje 
svým fanouškům 
úspěšný nový rok 
2018

PODROBNOSTI 
O NOMINACÍCH 
A FORMULÁŘ ZDE

V sobotu 16. prosince (v pátek 15. se z časových důvodů předehrála tři utkání) se usku-
tečnil již 23. ročník tradičního Vánočního turnaje v karambolu. Tak jako ve všech před-
chozích ročnících se konal v salonku oblíbené Restaurace U Kozů a byl jako vždy vyvr-
cholením celoročního tréninku všech zúčastněných.
Letos hrálo opět 6 dvojic a turnaj měl  výbornou  úroveň a všem zúčastněným přinesl 
skvělý, nejen sportovní zážitek. Po odehrání 15 zápasů dvojic hráčů, které jako vždy ur-
čil los, vykrystalizovalo toto medailové pořadí: 1. veterán Alois Dvořák – Aleš Svoboda 
4 b.(4 výhry – 1 porážka), 2. Jaroslav Melichar – František Kučera 3,5 b.(3 výhry – 1 re-
míza a 1 porážka) a 3. Kamil Štěpán – Ivo Vávra 2,5 b.(2 V – 1 R a 2 P). O tomto umístění 
rozhodla až poslední tři utkání náročného turnaje – o vítězi vlastně až to poslední. O 
4. místě Ladislav Kalina – Ladislav Krejčí 2 b.(2 V – 3 P) a 5. rozhodl vzájemný zápas s 
dvojicí Rudolf Holý – Vilém Šmíd 2 b.(2 V – 3 P), kteří i s 6. dvojicí Jiří Doležal – Jaroslav 
Tesař 1 b.(1 V – 4 P), přispěli k parádní úrovni turnaje. Hlavního pořadatele a organi-
zátora Iva Vávru po krásném kulečníkovém odpoledni potěšila dramatičnost turnaje a 
účast Jiřího Doležala (nejstarší účastník letošního ročníku), který ale ukázal, že to stále 
umí, a po roce i Viléma Šmída.
Na závěrečném posezení všichni hráči uctili památku všech hráčů této krásné hry, kteří 
již mezi nimi nejsou, a již se těší na příští 24. ročník. Ivo Vávra, Otto Doležal

Karambol ovládli Dvořák a Svoboda

Hráči mladší přípravky trénují nadále, i 
když fotbalová hřiště zasypal sníh. Zele-
ný koberec akorát vyměnili za tělocvičnu. 
Trénuje se třikrát v týdnu, dva z těchto 
tréninků jsou v tělocvičně. V té se pracu-
je především na zdokonalování fotbalo-
vých dovedností. Třetí trénink je zaměřen 
hlavně na rozvoj pohybových schopností, 
koordinace a síly. K tomu využíváme sál 
v areálu fotbalového stadionu a dále na-
vštěvujeme lezeckou stěnu a chodíme si 
zacvičit na trampolíny.
O víkendech se navíc účastníme turnajů, 
nebo využíváme místní haly a hrajeme 
utkání s týmy z okolí. I když tato utkání 
nedokážeme vyhrát všechna, tak si kluci 
zaslouží pochvalu. Protože dovednostně 

patříme jednoznačně k nejlepším a pokud 
budeme nadále pilně trénovat a držet se 
zvolené koncepce, bude vítězství víc a víc.

Mladší přípravky trénují i v zimě

Zdeněk Veselý
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Velkomeziříčští přivítali nový rok 2018 oh-
ňostrojem. Na náměstí dorazily 1. ledna v 
podvečer stovky lidí.
„Stojíme na samém prahu roku 2018. Je 
to rok, ve kterém si my, Moravané a Češi, 
připomínáme hned tři významná výročí 
událostí, které se bezprostředně týkají ka-
ždého z nás,“ uvítal všechny starosta měs-

ta Josef Komínek a zmínil 100 let od konce 
první světové války a vzniku Českosloven-
ska, a také 25 let od vzniku Evropské unie. 
„Mluvím o tom proto, že když se každý z 
nás poctivě zamyslí, uvidí, že i velké událos-
ti velkého světa se promítají do života nás, 
obyvatel malého města na Vysočině,“ dodal 
a popřál lidem klidný rok, rodinnou pohodu 

a osobní štěstí. Před spuštěním ohňostro-
je zazpíval pěvecký sbor gymnázia a poté 
se zraky všech upnuly k obloze, kde začala 
pyrotechnická show doprovázená hudbou. 
Závěrem večera mohli zájemci zavítat do 
kina. Jupiter club totiž připravil pro děti fil-
movou pohádku Šmoulové a zapomenutá 
vesnice. Martina Strnadová

Rok 2018 začal ohňostrojem a zpěvem

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Vzpomínáme

Dne 5. 1. 2018 uplyne 20. smutný rok  
od úmrtí 
pana Ludvíka Kuřátka z Mostišť. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka  
a děti s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene.  
Kdo Tě měl rád, nezapomene. 

Dne 19. ledna 2018 uplyne  
smutných 13 let od náhlého skonu 
pana Zdeňka Mejzlíka  
z Velkého Meziříčí. 
O tichou vzpomínku prosí rodina.

Vedoucí Helena Krátká prováděla všechny 
návštěvníky nově postaveným objektem, 
představovala pejsky, nabízela punč i malé 
občerstvení. A zájem o prohlídku byl velký. 
Od rána se v útulku dveře netrhly. „Měli 
jsme končit v 15 hodin a návštěvy chodily 
ještě o půl páté,“ říká Helena Krátká. 
Lidé nosili dárky i finanční příspěvky. Mezi 
nimi pobíhali někteří z obyvatel útulku, ti 
nejpřátelštější – bišonek a fena němec-
kého ovčáka. Zato dvě bílé fenky se krčily 
ustrašeně v kotci, neboť zatím ještě nena-

šly důvěru k lidem. Helena Krátká je jednou 
objevila v krabici před bránou útulku.
Město na stavbu nového objektu přispělo 
částkou 270.000 korun. „Za to moc děkuji. 
A také bych chtěla poděkovat deváťákům 
za základní školy v Křižanově za pomoc a 
holkám z DM drogerie u Kauflandu nejen 
za brigádu, ale i finanční příspěvek 40.000 
korun,“ dodává H. Krátká, které stavba no-
vého útulku zjednodušila péči o psy. „Dřív 
jsem měla kotce jen venku a psy jsem 
musela často brát domů, třeba vykoupat, 

doma jsem jim chystala krmení apod. Teď 
v novém je vše potřebné při jednom,“ po-
chvaluje si Helena Krátká. 
V útulku je nyní dvanáct kotců, přijímací 
místnost, sprchový kout, místnost pro psa 
po operaci nebo po porodu, kuchyňka pro 
přípravu krmení, místnost na dřevo a to-
pení, malá kancelář pro administrativu při 
příjmu a výdeji psa. Venku mimo budovu 
jsou tři karanténní kotce. Objekt už zkon-
trolovala veterinární správa a shledala vše 
v pořádku. Martina Strnadová

Mezi svátky mohli lidé navštívit psí útulek

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

NOVÝ PROGRAM. Jupiter club připravil pro návštěvníky kul-
turních a společenských akcí novinku v podobě měsíčního pro-
gramu. Ten obsahuje kompletní programovou nabídku na celý 
měsíc a zdarma jej získáte nejen na programovém oddělení, ale 
i ve všech prostorách Jupiter clubu a v informačním centru na 
radnici. 

16
STRAN

6
RUBRIK

ZDARMA



LEDEN 2018

19www.velkomeziricsko.cz #INZERCE

PRODÁM
• Levně obývací stěnu, sedací 
soupravu + 2 křesla, konfe-
renční stolek, válendy s úlož-
ným prostorem. Tel.:  732 871 
390.

KOUPÍM
• Koupím i bez TP motocykl 
Simson, Jawa 250, Babeta, Ko-
rádo, Pařez, Pionýr-Mustang a 

jiné do r. 89, 
dále auto-
mobily do r. 
89. Tel.: 736 
741 967.

• 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, ho-
línky, 12dírkové kanady boční i 
přední šněrování, boty kombi-
nované s plátnem nízké i vyso-
ké; skládací příbory; chlebníky, 
ruksaky, tašky, brašny, batohy 
z telecí kůži, pytle; oranžové 
bakelitové dózy; ochranné brý-
le; kukly a ušanky; chrániče ko-
len; plynové masky; polní lah-
ve; helmy; celty; oboustranné 
maskované vaťáky; prošívané 
vaťáky, hliníkové nádoby na 
vodu, várnice, kanystry, polní 
lopatky; lékárničky, ešusy; ho-
dinky; kompasy; rádio-tech-
nika; letecké bundy, kalhoty a 
kombinézy s kožichem, výstroj 
se zipy značky Zipp, Rapid, 
Elite, Ri-Ri;  výstroj s cvoky 
značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postro-
je; muniční bedýnky plechové 
dřevěné; nášivky; vyznamená-
ní a medaile; zbytky z techni-
ky jako pásy, kola, součástky, 
tachometry a přístroje, optiky, 
puškohledy, dalekohledy, nářa-
dí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a bodáky, svítilny, bater-
ky, karbidky; náboje a nábojni-
ce; knoflíky; nitě a kusy látek;  
dokumenty, pohlednice a pra-
covní 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, dře-
věné, retro autíčka Škoda 
1203, 105, 120 atd., šlapací 
autíčka Moskvič a jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové 
krabice na olej Mobiloil, Shell 
atd. Staré pivní lahve s odlitým 
nápisem pivovaru např.: Gross 
Meseritscher, L. Heide a jiné pi-
vovary. Stará jízdní kola do roku 
cca 1945, veterány, motocykly 
a veškeré součástky k nim..., 
dále zajistím vyklizení vašich 
půd, sklepů atd. Děkuji za na-
bídky, které pomohou rozšířit 
sbírku a plánovanou expozici. 
Volejte, nebo stačí prozvonit a 
zavolám zpět, na tel. 732 400 
672.

NEMOVITOSTI
• Hledám byt, udržovaný, 
opravy nebo rekonstrukce ne-
vadí. Tel.: 604 126 970.
• Dům se zahradou - hledám! 
Tel.: 732 219 013.
• Koupím nebo si pronajmu ga-
ráž v lokalitě Na Výslunní/Nad 
Gymnáziem. Tel.:  +420 777 
575 511.
• Koupím stavební pozemek ve 
Velkém Meziříčí a jeho nejbliž-
ším okolí. Tel.: 777 717 884.
• Prodám stavební pozemek 
ve VM, cca 1 500 m2, cena 800/
m2 +DPH, kompletní sítě, klidná 
část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme rodinný dům 3+1 se 

zahradou ve Velkém Meziříčí. 
Více info na tel. 608 271 522.
• Prodám stavební pozemek v 
Křižanově. 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 zahradu/stavební 
pozemek na Fajtově kopci, 640 
m2. Více informací na tel. 605 
054 470.
• Prodám nový byt se zahrád-
kou, garážové stání, klidná lo-
kalita, k nastěhování 2018. Tel.: 
605 054 470.
• Prodáme byt 3+1 v původním 
stavu v Tišnově u Brna. Více in-
formací na tel. 608 271 522.

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

RŮZNÉ
• 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.

Soukromá 
inzerce

Místo výkonu práce: Velké Meziříčí a okolí
Uzávěrka přihlášek: 25. 1. 2017
Nástup: únor 2018, případně dle dohody
Více informací na www.zdar.charita.cz

vypisuje výběrové řízení 
na tyto dvě pracovní pozice:

VŠEOBECNÁ SESTRA 
pro zařízení Charitní ošetřovatelská služba, 
pobočka Velké Meziříčí

PRACOVNÍK/PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
- OSOBNÍ ASISTENT/KA 
pro zařízení Osobní asistence Velké Meziříčí
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Více než dvě stovky místních dětí i dospělých se předsta-
vily na obou vánočních koncertech. „Je úžasné, že díky 
mladým umělcům dokážeme naplnit hned dva koncerty 
a že kultura má ve Velkém Meziříčí zelenou,“ řekl ředitel 

pořádajícího Jupiter clubu Milan Dufek a popřál všem krásné Vá-
noce v rodinném kruhu a zdraví a štěstí do nového roku.
První z koncertů zahájila nejmenší Sluníčka pod vedením Věry Ha-
vlišové a Barbory Rösslerové a hned po nich následoval sbor Slunko 
vedený Andreou Svobodovou a Olgou Ubrovou. Děti vystřídali do-
spělí, a to skupina Pavana ve složení Betty Pospíšilová, Aneta Kap-

čuková, Honza Pospíšil, Ondra Duben a Pavla Kamanová. Závěrem 
se představil Pěvecký sbor Gymnázia VM pod vedením Markéty 
Prudíkové Rosové.
Půlhodinka volna posloužila k výměně účinkujících a mohl začít ve-
černí koncert v režii ZUŠ. Ta představila svoje obory hudební i literár-
ně-dramatický. Žáci uváděli i vystupovali. Předvedly se malé soubo-
ry dechových nástrojů, flétny, saxofony, pěvecké sbory Andantino i 
Andante a samozřejmě oba orchestry – smíšený i taneční. Hudbu a 
zpěv zpestřila recitace. Závěr patřil tradičním koledám Tichá noc a 
Narodil se Kristus Pán.

Jupiter club letos připravil dva vánoční koncerty

Pěvecký sbor Slunko

Pěvecký sbor Sluníčko

Text a foto: Martina Strnadová



LEDEN 2018

21www.velkomeziricsko.cz #SPOLEČNOST

Pěvecký sbor Gymnázia Velké Meziříčí

Taneční orchestr ZUŠ Hudební skupina Pavana

Smíšený orchestr a pěvecký sbor Andante ze ZUŠ
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Vážení přátelé, milí čtenáři,
s koncem starého a nástupem 
nového roku má mnoho z nás ve 
zvyku bilancovat již prožité a dá-

vat si novoroční předsevzetí. Ta bývají 
různá. Není překvapením, že většinou se 
předsevzetí týkají hlavně zdraví, kondice a 
peněz. Dovolte mi malou rekapitulaci uply-
nulých dnů a měsíců, které jsme s mnohý-
mi z vás prožili společně v Jupiter clubu. Je 
všeobecně známo, že naším prvořadým 
úkolem je poskytovat nabídku účelného 
trávení volného času s aktivním zapojením 
široké veřejnosti. V roce 2017 jsme pro vás 
zabezpečili 647 akcí v těchto kategoriích: 
191 filmových představení, 207 kulturně 
společenských pořadů, 106 akcí zájmové a 
spolkové činnosti, 143 pronájmů. 
Ano, vážení spoluobčané, je to kultura, 
která přispívá k rozvoji intelektuální, emo-
ciální i morální úrovně každého z nás. 
„Kultura a společné dobro jsou stejně zá-
kladní jako voda: divadla, knihovny, muzea, 
kina jsou tolik co akvadukty.“

Velmi nás proto potěšilo, že jsme ve vašich 
ohlasech zaznamenali většinou pozitiv-
ní hodnocení našich aktivit. Celý kolektiv 
pracovníků Jupiter clubu si váží vašeho zá-
jmu o divadelní představení, profesionální 
zábavné pořady i naše vlastní programy. 
Těší nás rostoucí zájem i o naše služby v 
oblasti pronájmů - konference, školení, se-
mináře, firemní akce. 

Nejvíce navštívenými akcemi byly Evrop-
ský festival filosofie, Velkomeziříčské kul-
turní léto a rozsvícení vánoční výzdoby. 
Díky podpoře města jsme i nadále mohli 
vytvářet potřebné zázemí pro širokou šká-
lu aktivit Dózy, základních škol, hudebních 
i divadelních uskupení i mnoha zájmových 
útvarů. 

Pravidelný informační, společenský, kul-
turní i sportovní servis o dění v našem 
regionu jsme vám poskytovali prostřed-
nictvím zpravodajského portálu Velko-
meziříčsko. Ten publikoval 1592 článků, z 
toho 59 % tvořily původní, redakční zprávy 
a 41 % zprávy převzaté (typicky sportov-
ní zpravodajství od jednotlivých oddílů). 
Vydali jsme také 12 čísel měsíčníku Vel-
komeziříčsko, který kromě běžného zpra-
vodajství obsahuje zejména rozšířenou 
publicistiku ze společenského a kulturního 
života našeho města. 
Děkuji za výbornou spolupráci všem part-
nerům JC, členům zájmových útvarů, spo-
lupracovníkům, vedení města a především 
našim návštěvníkům. 
Vážení čtenáři, do nového roku 2018 vám 
přeji jménem svým i všech spolupracov-
níků mnoho zdraví, štěstí, osobní i pra-
covní pohody a doufám, že se i nadále z 
návštěvy JUPITER clubu budete navracet 
spokojeni, nabiti optimismem a pozitivní 
energií. 

#JUPITER CLUB

Novoroční ohlédnutí
ředitele Jupiter clubuMilan dufek

VÁNOČNÍ KONCERTY prosinec 2017



LEDEN 2018

23www.velkomeziricsko.cz #JUPITER CLUB

Loutková sezóna pokračovala i v roce 2017, v tomto roce bylo 
odehráno 6 pohádek - v jarní části sezóny Kašpárek a hastr-
man, Pohádka o Slunci, Čarovné bačkory a v zimní části to byly 
pohádky Sůl nad zlato, Míček Flíček a Bezhlavý rytíř. Většinou 
byly pohádky vyprodané a celková návštěvnost byla vysoká. V 
březnu vyjel soubor s pohádkou Čerti na hradě na pravidelný ka-
ždoroční festival loutkových divadel v Humpolci - Humpolecká 
marioneta. 
Během prázdninové přestávky loutkoherecký soubor nezahálel 
a věnoval se velkému úklidu na malé scéně. Jupiter club zabez-
pečil výměnu koberců v zákulisí malé scény i výmalbu stěn. Ve 
skladovacím prostoru přibyly nové police na rekvizity. Loutko-
herci provedli inventuru veškerých loutek, kulis a rekvizit. Vel-
ké očistě se nevyhnuly ani reflektory a celkově celé zákulisí. V 
předsálí malé scény začalo postupné zútulňování prostoru, 
hlavně pro děti, byl tam položen nový koberec, nový veselý a 
barevný nátěr dostaly věšáčky na bundy a také dřevěné poličky. 
Nyní má loutkoherecký soubor celkem 23 členů, v různé věkové 
kategorii. Na jarní část sezóny chystá loutkové divadlo tři méně 
známé pohádky, netradičně hrané loutkami javajkami. 

Vlastivědná a genealogická společnost (VGS) při Jupiter clubu 
pracuje už pětadvacet let. 
Za tu dobu uspořádala 668 přednášek, 46 besed a 93 vlastivěd-
ných zájezdů.
V současnosti má VGS sedmapadesát členů. Za letošní rok ab-
solvovali celkem 39 akcí, jichž se zúčastnilo 2110 osob, z toho 
1176 členů a 934 z řad veřejnosti. 

Letošní ročník EFF na téma „ 
REFORMY A REVOLUCE“ na-
vštívilo 4200 diváků. Během 
osmi festivalových dnů pro-
běhlo 21 přednášek, tři výsta-
vy, pět koncertů, tři divadelní 
představení, jedna filmová 
projekce a jedna beseda.
Lidé tak letos mohli na jednotící 
téma reforem a revolucí sly-
šet a vidět ve Velkém Meziříčí 
například kardinála Dominika 

Duku, filozofa Václava Bělohradského či ekonoma Tomáše Sed-
láčka. Festivalové dny, které se v našem městě staly už neodmy-
slitelnou součástí počátku léta, jsou stále více prodchnuty velmi 
pohodovou atmosférou, která k nám do města láká významné 
osobnosti české společnosti a akademické sféry. Příprava 12. 
ročníku byla zahájena začátkem října. Bylo stanoveno téma 
festivalu: Dějiny a budoucnost. Mohu prozradit, že z oslovených 
přednášejících přislíbili svou účast např. profesorka Iveta Radičo-
vá, bývalá premiérka Slovenska, prof. Igor Lukeš z Bostnu, histo-
rici Jaroslav Šebek, Michal Stehlík, politolog Petr Agha, filosofové 
Ondřej Lánský, Ondřej Ševeček, David Černý, Petr Zídek a další.

Loutkoherecký soubor

Vlastivědná 
a genealogická 
společnost

Evropský festival 
filozofie – 11. ročník

KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ duben 2017

MUZIKÁL EVITA Divadelní spolek Ikaros, květen 2017

BOŽSKÁ SARAH divadelní představení s Ivou Janžurovou, květen 2017

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM divadelní komedie, listopad 2017



LEDEN 2018

24 www.velkomeziricsko.cz#TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 pomohl 
během roku již v mnoha projektech žďár-
ské Charity. Mezi nejdůležitější kroky pod-
pory patří zkvalitnění terénních služeb 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to 
nákupem automobilů pro efektivnější do-
stupnost Charitní ošetřovatelské služby, 
Charitní pečovatelské služby, Osobní asis-
tence a Domácí hospicové péče.
„Našim zdravotním sestrám, pečovatelkám 
a osobním asistentům usnadňují vozy do-
stupnost do různých míst rozlehlého žďár-
ského okresu a zefektivňují jejich práci,“ 
sdělila Jitka Milčáková, koordinátorka Tří-
králové sbírky roku 2018. 
Finance z letošní sbírky putovaly i na pod-
poru tzv. Charitní záchranné sítě, která je 
zacílena na osoby v nouzi, vypadávající ze 
systému pomoci a podpory místních insti-
tucí a služeb. Část výtěžku sbírky podpořila 
uživatele denních stacionářů Nesa a Rosa, 
kteří využívají možnosti dopravy do zařízení 
pomocí speciálně upravených automobilů. 
Z výtěžku sbírky budou částečně hrazeny 
náklady na tuto dopravu. Dále bylo v rámci 
mezinárodní pomoci podpořeno moldavské 
centrum Hippokrates, které se věnuje Do-
mácí pečovatelské službě v obci Dorotska-
ja a provoz zubní ordinace a pečovatelské 

služby včetně zajištění zdravotních pro-
středků a léčiv v rumunském Banátu.
Díky financím byly zkvalitněny i provozovny 
kompenzačních pomůcek, které jsou veřej-
ností často využívané. Charita tak může na-
bídnout pronájem pomůcky širšímu okruhu 
osob. Významně výtěžek Tříkrálové sbírky 
podpoří též Charitní pečovatelskou službu, 
o jejíž služby je zvýšený zájem, a současně i 
aktivity žďárských dětí a mládeže, které jsou 
poskytovány prostřednictvím nízkopraho-
vého zařízení pro děti a mládež Ponorka. 
Rovněž dokryje i náklady dobrovolnického 
centra Kambala, které zaštiťuje Tříkrálovou 
sbírku. Podpoře z výtěžku Tříkrálové sbírky 
se dostalo také lidem s duševním onemoc-
něním, kterým se věnují v jednom ze zařízení 
žďárské Charity, Klubu v 9. Uživatelé centra 
se společně s pracovníky již několik let vydá-
vají na rekondiční a pobytovou akci.
„Hlavním cílem akce je zúročit a posílit 
získané dovednosti v rámci sociální reha-
bilitace, kterou Klub v 9 poskytuje. Jedná 
se o dovednosti spojené se samostatnou 
péčí o vlastní osobu, ověření a posílení 
dovedností při kontaktu se společenským 
prostředím a celkovou aktivizaci uživatele. 
Absolvováním pobytové akce uživatel po-
siluje vlastní samostatnost a získává nové 

dovednosti a zkušenosti, které může vy-
užít v každodenním životě, což umožňuje 
efektivnější začlenění do jeho přirozeného 
prostředí,“ vysvětlila Ivana Ptáčková, ve-
doucí Klubu v 9. Díky finanční podpoře z 
Tříkrálové sbírky je tak pobyt dostupnější 
uživatelům, kteří by si ze svých příjmů ne-
mohli pobytovou akci dovolit.
Výtěžek sbírky podpořil rovněž zlepšení 
zdravotní situace pana Radima, který ci-
zím zaviněním zůstal po těžké autonehodě 
odkázán na vozík. Z počátku pan Radim 
nepohnul rukama ani nohama. Poté, co se 
jeho zdravotní stav zlepšil, začal rehabili-
tovat. Po propuštění z rehabilitačního za-
řízení do domácího prostředí mu byla do-
poručena následná intenzivní rehabilitace, 
kterou však pojišťovna nehradí. Proto bylo 
nutné zakoupit k rehabilitaci v domácím 
prostředí motomed, aby pan Radim mohl 
nadále rozvíjet dosažené pokroky. „Moto-
med využívám téměř každý den. Pomůc-
ka mi umožňuje pohyb nohou, který bych 
jinak na vozíčku neměl. Nohy svým způ-
sobem pasivně posilují, takže je tu určité 
zachování svaloviny. Zároveň jsou díky po-
hybu lépe prokrvené a neotékají,“ hodnotí 
užívání zdravotní pomůcky pan Radim.

Charita díky Tříkrálové sbírce zlepšila služby

Od 1. do 14. ledna 2018 
vyrazí již poosmnácté do ulic 
města tříkrálové skupinky.

V roce 2017 vykoledovali tři 
králové na území Velkého 
Meziříčí a v okolních obcích v 
80 kasičkách 596 113 Kč.

Více informací o využití 
Tříkrálové sbírky 2017 
naleznete na www.zdar.
charita.cz

NEZASTIHLI VÁS TŘI 
KRÁLOVÉ DOMA? 
Můžete zaslat dar na 
níže uvedené číslo účtu: 
66008822/0800
Variabilní symbol: 777 
Specifický symbol: 6800

CHCETE SE STÁT NAŠÍM KOLEDNÍKEM?
Ozvěte se našim koordinátorce Tříkrálové sbírky na mob.: 
777 755 444 či emailem na  dc@zdar.charita.cz

Srdečně Vás zveme na tradiční XII. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, 
který bude věnován všem koledníkům, dárcům a 
dobrovolníkům. 
Neděle 14. 1. 2018 v 17.00 hod.
Kostel sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě
Účinkuje schola mládeže „Jakoby“ z Dalečína a uskupení 
mladých hudebníků z Nového Města na Moravě.

Lenka Šustrová
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NázvoSloví
OSOBNOSTI
Díl 14: Rodný dům 
Františky Stránecké 
(1839 – 1888)
text Marie riPPerová

Foto Jiří Michlíček

49.3566561N, 
16.0121831E

text eva kočí valováDíl 17

#SERIÁLY

Malá Františka měla štěstí. Přestože tehdejší doba nebyla nakloněna vzdělávání dívek, 
vyučoval ji spolu s bratrem vlastenecký kaplan P. Jan Havlíček. Dcerka purkrabího a 
později správce ve dvoře ve Stránecké Zhoři se zajímala o lidové pohádky. Ještě jako 
vdaná paní si je nechávala vyprávět a literárně je zachytila. Kromě toho psala povídky 
ze života venkovského lidu a věnovala se i národopisu. Pseudonym Stránecká si zvolila 
podle obce, kde trávila dětství. Bývá nazývána moravskou Boženou Němcovou.

Zájem o lidovou slovesnost 
ji přivedl na spisovatelskou dráhu.

MARTINICE
HORKY
Pozemky ležící na svahu kopce. 
CHARVÁTŮJ RYBNÍK
Od roku 1908. Jméno po majiteli stavení, 
ležícího u rybníka. 
LÍSKOVEC
Kamenitá část pozemků, kde rostly lísky.
KALAMÁNŮV KOPEC
Kopec nazvaný podle majitele Kalamána.
MATULOVA VLAŠKA
Louka vyměněná v dobách robot za vala-
cha, původ nejasný.
NA BABĚ
Polní trať na pozemku ležícím na kopci.
NA POŽÁŘE
Dřív zde stávala vesnička Martiničky, 
která vyhořela. Pozemky na místě, kde 
dřív byl velký požár (podle vykopaných 
ohořelých částí domů).
NA ZAHRÁDKÁCH
Název odnepaměti až do roku 1952, u pole 
byly obecní zahrádky, každý dům v obci do-
stal část zahrádky, kde se pěstoval tuřín. 
OKŘENIČKA
Slovo odvozené od křene – křin – pra-
men, na pozemku se nacházejí 3 studně.
OUVARY
Tento název odvozen od malých parcel, dříve 
nazývaných Ouvarky. Úvar – mokřina v poli, 
tedy pozemek, kde se nacházely mokřiny.
POD ŠÍPEM
Pozemky ležící pod lesem, nesoucí jméno 
Šíp.
PANSKÁ TRATA
Trať patřící k panskému dvoru, tedy po-
zemky ležící za panskými staveními.
ŠÍP
Místo, kde rostly šípky. 
POD STRÁNÍ
Pozemky ležící pod svahem. 
TRÁTKA
Trátka – trať, pruh polností patřící jedno-
mu statku a táhnoucí se od něho až na 
hranice obecního katastru
U BAHEN
Poblíž velkých vodních proudů. Les ležící 
u bahnitých pozemků.
U BUČÍ
Pozemek v katastru Lhotky, pole ležící u 
bukového lesa. 
U MĚSTSKÝCH
Pozemky ležící poblíž městských pozemků. 
U KŘÍŽU
Pozemky u místa, kde dříve stával kříž.
U RYBNÍČKU
Pozemky u rybníčku, který byl v dobách 
roboty vyměněn za chléb. Označují se tak 
pozemky ležící u něj.
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Vážení spoluobčané,
vstupujeme společně do dalšího 
roku našich životů. Naším přáním je, 
aby byl lepší než ten předchozí. To je 
přirozené. Každý z nás si přeje život-
ní štěstí a pohodu a přejeme si vzá-
jemně zejména pevné zdraví. Je také 
období bilancování toho, co se loni 
povedlo, i toho, co se dařilo méně. 
Na dobré věci navazujeme a z chyb 
se poučíme.

Sluší se proto i poděkovat všem, kdo 
s námi těmi našimi životy jdou, pro-
vázejí nás a pomáhají nám. Na tom-
to místě chci tedy poděkovat všem svým kolegům z bývalé rady, 
úředníkům z radnice a členům našeho zastupitelského klubu. Vel-
ké díky zaslouží kolegové radní Jiří Michlíček, Michaela Salašová a 
Libor Beneš, také zastupitelé Blanka Přibylová a Petr Juda.

Zvláštní poděkování si zaslouží i Petr Velička, sekretář architek-
tonické soutěže na podobu našeho náměstí, který přivedl naše 
město k zájmu o kvalitní nadčasovou architekturu.

Proč jsem ale vzpomněl zrovna tyto lidi?

Protože kromě toho, že pracují pro město, mají za sebou hlavně 
úspěšný a užitečný profesní i osobní život. A je nespravedlivé a 
neférové, že na ně jejich političtí protivníci v loňském roce naplivali 
spoustu špíny jen proto, aby nějak obhájili své jinak neobhajitelné 
intriky. Ovšem o tom politika je a každý z nás byl připraven na to, 
že s námi naši soupeři nebudou jednat férově a poctivě.

Ale o tom mluvit nechci.

Chci mluvit o budoucnosti. Naše město zažilo v posledních sed-
mi letech nebývalý rozvoj. Změnili jsme způsob uvažování z toho 
pohodlného „to nejde“ na „dokážeme to“. Po uplynulých sedmi le-
tech je Velké Meziříčí lepší, pohodlnější a hezčí.

Je mým velkým snem, aby tento rozvoj pokračoval stejným tem-
pem i nadále. Teď bude několik měsíců stagnace, kdy se nebude 
nic dít. To je ale normální a přirozené. Nikdo z nás přece nečeká, že 
noví kolegové dokážou za těch pár týdnů nějaké zázraky.

Mám ale tu skvělou zkušenost, že se loni v druhé polovině roku 
našla v našem městě nemalá skupina lidí, kteří nejsou vůči svému 
okolí lhostejní. Nemyslím tím jen občanskou iniciativu, ale hlavně 
všechny ty, kdo se do toho vzedmutí občanské statečnosti zapo-
jili - účastí na akcích, finanční drobnou podporou, svým podpisem 
pod petici za referendum a nakonec i samotnou účastí v hlasová-
ní. Opět si vám všem dovolím vyslovit slova díků. Byli jste báječní. 
A jste nadějí do budoucna. Letos na podzim nás čekají komunální 
volby a opět zazní váš hlas, který v demokratickém procesu ne-
půjde umlčet.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, přeji vám dobrý rok 2018. Přeji 
vám pevné rodiny, skvělé přátele, práci, která přináší zadostiuči-
nění, všeobecnou spokojenost a hodně zdraví. 

#SAMOSPRÁVY

Slovo 
zastupitele

Radovan necid, To pRavé Meziříčí

Město Velké Meziříčí vyhlásilo 
veřejnou soutěž o nejvhodněj-
ší nabídku na prodej bytu č. 9 
o velikosti 2+1 na adrese Hor-
noměstská 424/75 ve Velkém 
Meziříčí. Lokalita nedaleko 
centra. V blízkosti domu ob-
chody, dětské hřiště, cyklo-
stezka, koupaliště.
Podmínky soutěže jsou zve-
řejněny na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí: www.
velkemezirici.cz/mestsky-urad/uredni-deska. Lhůta pro podání 
nabídek končí 15. 1. 2018. 
Více informací podá: Odbor správy majetku a bytů, Ing. Magdaléna 
Kašparová, Náměstí 79/3, 594 13 Velké Meziříčí, tel. 566 781 230.

Město prodává byt 
na Hornoměstské ulici

-měú-
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Na konci prosince roku 2017 byly s konečnou platností MOST 
Vysočiny, o. p. s., Velké Meziříčí přiděleny finanční prostředky na 
realizaci rozvojové strategie regionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
“Kvalita života II.“
Pro rozvoj území tak bylo získáno cca 88 mil. Kč, které budou 
průběžně čerpány ve třech operačních programech do roku 
2023. 
Z této celkové alokace je 48 mil. Kč určeno pro operační program 
IROP, který podpoří obce, neziskové organizace, podnikatele, 
školy. 
Pro operační program Zaměstnanost je vymezeno 13 mil. Kč. 
Žádosti o dotace mohou podávat rovněž obce, podnikatelé či 
neziskové organizace. 
Zbývající alokace, cca 26 mil. Kč bude čerpána prostřednictvím 
Programu rozvoje venkova. Dotace jsou určeny podnikatelům, 
majitelům a nájemcům lesů, zemědělcům atd. 
Finanční prostředky (dotace) budou přidělovány na základě po-
daných a následně vyhodnocovaných žádostí. Hodnocení žá-
dostí budou provádět orgány organizační složky MOST Vysočiny 
- MAS MOST Vysočiny (tj. Rozhodovací orgán, Výběrový orgán, 
Kontrolní a monitorovací orgán).
Výzvy k podání žádostí o dotace budou zveřejňovány na webo-
vých stránkách www.masmost.cz, informace o nich pak v 
měsíčníku Velkomeziříčsko a na jeho webových stránkách, na 
webových stránkách Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, 
www.mikroregionvmb.cz. Zveřejnění prvních výzev předpoklá-
dáme v prvním čtvrtletí roku 2018. 
Doručením tzv. akceptačních dopisů, kterými byly schváleny 
programové rámce a alokace z jednotlivých operačních progra-
mů, tak byla završena celkem čtyřletá práce na rozvojové stra-
tegii. 
Koordinace a administrace celé rozvojové strategie byla dílem 
Mgr. Naděždy Jašové, manažerky MOST Vysočiny, a JUDr. Diany 
Kutnerové, manažerky Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. 
Velký dík za pomoc při přípravě strategie náleží všem starostům 
mikroregionu, správní radě MOST Vysočiny, o.p.s., v čele s její 
předsedkyní Ing. Helenou Bučkovou a Rozhodovacímu orgánu 
MAS MOST Vysočiny v čele s předsedou Ing. Radovanem Ne-
cidem, rovněž za důvěru a trpělivost, kterou projevili řídícímu 
týmu, zvláště v době procesu schvalování strategie.
Nemalý podíl na schválení strategie měl Mgr. Milan Dufek, ředi-
tel MOST Vysočiny o.p.s. Díky jeho vyjednávacím a komunikač-
ním schopnostem se podařilo schválení strategie prosadit na 
jednotlivých ministerstvech, především ministerstvu pro místní 
rozvoj.
Podrobné informace o dotačních možnostech budou zveřejněny 
na webových stránkách www.masmost.cz.

Ministerstvo řeklo ANO 
rozvojové strategii 
MAS Most Vysočiny

Občané Velkého Meziříčí mají 
od Nového roku možnost tří-
dit do speciálních nádob bílé 
barvy kovové odpady a kovové 
obaly.
Do kontejneru budou patřit 
například konzervy od potra-
vin, plechovky od piva nebo 
nealkoholických nápojů, kovo-
vé obaly od kosmetiky, které 
doposud končily v komunálním 
odpadu nebo v lepším případě 
ve sběrném dvoře, víčka od 
jogurtů a podobně. Město Vel-
ké Meziříčí nakoupilo 25 kusů 
nádob, které Technické služ-
by rozmístí v průběhu ledna 
– února na vytipovaná stano-
viště tak, aby byly k dispozici 
co nevětšímu počtu obyvatel 
v dostupné docházkové vzdá-
lenosti.
Věříme, že si k novým nádo-
bám občané najdou cestu a 
toto zintenzivnění systému 
třídění odpadů bude dalším 

krokem ke snížení celkového 
ročního množství vyproduko-
vaného komunálního odpadu.

Kovový odpad je možné 
třídit do bílých nádob

Městský úřad Velké Meziříčí  
odbor životního prostředí

Město Velké Meziříčí radí občanům, že texty hlášení městské-
ho rozhlasu jsou uveřejňovány na webu města v sekci Praktické 
informace.
Ve stejné sekci jsou s dostatečným předstihem zveřejňovány 
plánované výluky dodávky elektrické energie, které zasílá spo-
lečnost E-ON.

Hlášení rozhlasu 
a informace o přerušení 
dodávky elektřiny

Zuzana Motyčková

Uteklo vám hlášení
mìstského rozhlasu

hlášeníhlášeníhlášení
?

PŘEČTĚTE SI JE NA WEBU
VELKEMEZIRICI.CZ
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tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Úterý 9. 1., koncertní sál, začátek v 17 
hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
SINGAPUR
Přednáší Aleš Polášek

Sobota 13. a 27. 1., malá scéna, 15 hodin
KREJČÍ, ŠVEC A KAŠPÁREK
Loutkové divadlo pro děti a rodiče. 

Sobota 13. 1., prostory JC, 19.30 hodin
PLES MĚSTA
Hudba: Sabrin Band, Petr Kolář, Pianista. 
Prodej vstupenek na informačním centru.

Pondělí 15. 1., velký sál, 19.30 hodin
Divadlo Ungelt 
DEŠTIVÉ DNY
Hrají: R. Krajčo, D. Švehlík.

Úterý 16. 1., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
IZRAEL MÝMA OČIMA
Přednáší Josef Sedlák

Středa 17. 1., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY 
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STA-
ROSTY
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A OPERNÍ 
HOSTÉ
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – 
housle, Miroslav Zicha – violoncello, Iveta 
Jiříková – soprán, Martino Hammerle - 
Bortolotti – baryton.
Platí abonentní předplatné. Vstupné: 200 
Kč/150 Kč (děti, studenti, senioři)

Pondělí 22. 1., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona jaro 2018/1. představení
KOČIČÍ HRA
Hrají: P. Tomicová, Z. Valchařová - Poulová, 
N. Řehořová a další
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné

Úterý 23. 1., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
NAŠE RODAČKA SPISOVATELKA JARO-
SLAVA BLAŽKOVÁ II.
Přednáší Mgr. Zdeňka Kubíčková

Úterý 30. 1., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY NA VY-
SOČINĚ
Přednáší prof. Josef Unger

PROGRAM KINA NA LEDEN

Sobota 6. 1. v 16 hodin, neděle 7. 1. v 16 
hodin, neděle 14. 1. v 16 hodin
ČERTOVINY
Po čertech hezká pohádka. Hlavními hrdiny 
jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, 
kteří jsou vládcem pekel posláni za trest 
do světa, aby do měsíce přivedli každý jed-
nu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od 
počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli 
k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. V 
přestrojení za čeledíny se dostanou na sta-
tek a zdá se, že konečně budou mít úspěch. 
Vypočítavý sedlák totiž chce svoji dceru 
Haničku provdat za nafoukaného statkáře 
Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, 
a aby vše dobře dopadlo, je potřeba vzít na 
pomoc pekelné síly. Režie, scénář Zdeněk 
Troška. Hrají J. Prachař, D. Benedikt, O. 
Navrátil, D. Gránský, J. Bernášková, J. No-
sek, A. Hoffmannová. Pohádka ČR 2017. 
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 let, 101 
minut, mládeži přístupný.

Sobota 6. 1. v 18.30 hodin
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Když čtveřice školáků objeví starou video-
herní konzoli se hrou, o které nikdy před-
tím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se 
všichni vzápětí v džungli, v níž se hra ode-
hrává, a zcela doslova se stávají postava-
mi, které si pro hru zvolili: z počítačového 
hráče Spencera se stává odvážný dobro-
druh, náruživý sportovec Fridge přijde „o 
horního půl metru těla“ a stane se z něj 
drobný génius, ze všemi oblíbené Bethany 
se stává profesor ve středním věku a za-
mlklá samotářka Martha je proměněna v 
drsnou bojovnici. Hrají: D. Johnson, K. Hart, 
J. Black, K. Gillan. Dobrodružná akční ko-
medie USA 2017, český dabing. Vstupné: 
120 Kč, 119 minut, mládeži přístupný.

Neděle 7. 1. v 18.30 hodin
ŠPINDL
Co se stane na horách, zůstane na horách.
Když na hory, tak do Špindlu. Právě sem vy-
ráží sestry Eliška, Katka a Magda na svou 
dámskou jízdu. Režie M. Cieslar, tvůrce 
úspěšných komedií Láska je láska nebo Ži-
vot je život. Hrají A. Polívková, D. Gránský, K. 
Klausová, A. Krausová, O. Navrátil, J. Révai, 
K. Zima, J. Kohák, A. Bendová, L. Pavlásek 
a další. Komedie Česko 2017. Vstupné: 120 
Kč, 98 minut, mládeži přístupný.

Středa 10. 1. v 19.30 hodin
THELMA
Co kdyby se vaše nejtemnější touhy začaly 

plnit? Křehká Thelma právě nastoupila na 
vysokou školu. I přes urputnou snahu  je-
jich rodičů kontrolovat každý její krok po-
prvé zakouší nezávislost a vír studentské-
ho života. Když se však zamiluje do krásné 
spolužačky Anji, začnou se v jejím okolí dít 
nevysvětlitelné a děsivé události a Thel-
ma s hrůzou zjišťuje, že jejich příčinou je 
možná ona samotná. Režie J. Trier. Drama 
Norsko 2017, české titulky. Vstupné: 80 Kč, 
116 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Čtvrtek 11. 1. v 19.30 hodin
Jeden večer 100 kin
MOTORHEAD
Byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. 
Takové bylo i jejich poslední show CLEAN 
YOUR CLOCK. Žádný další koncert MO-
TORHEAD už nikdy nebude, protože LEMMY 
už není mezi námi. CLEAN YOUR CLOCK 
je úžasně surový zvuk, umělecky jedineč-
né a nejmocnější bestie rock’n’rollu MO-
TORHEAD. Koncert, netitulkováno. Vstupné: 
150 Kč, 155 minut, mládeži přístupný.

Neděle 14. 1. v 18.30 hodin
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Nikdy se nevzdám. Nikdy neustoupím.
Gary Oldman jako Winston Churchill v 
příběhu o muži, který se nevzdal, i když 
okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se 
blížila německá invaze do Anglie a britský 
premiér měl domluvit podmínky příměří. 
Místo toho slavnou řečí zburcoval národ k 
boji. Vsadil všechno na jednu kartu, i když 
šance byly nepatrné a skoro nikdo mu ne-
věřil. Neprohrál, a zachránil tak svět. Joe 
Wright, režisér Pokání a Pýchy a přesudku, 
jeho nejslavnější úlohu v dějinách proměnil 
ve strhující drama. 
Historické drama Velké Británie 2017, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč, 125 minut, 
mládeži přístupný od 12 let

Čtvrtek 18. 1. v 19.30 hodin
ZMENŠOVÁNÍ 
Podívej se na život z nového úhlu. Před-
stavte si, že byste mohli pohádkově zbo-
hatnout. Stačilo by splnit jednu malinkou 
podmínku. Dobrovolně absolvovat proces, 
na jehož konci byste měřili pouhých de-
set centimetrů. Šli byste do toho? Režisér 
Bokovky Alexander Payne natočil velmi 
originální komedii o muži, který začal doo-
pravdy žít, až když se začal na život dívat z 
úplně jiné perspektivy. Hrají M. Damon, Ch. 
Waltz, K. Wiig, H. Chau, U. Kier. Komedie 
USA 2017, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 135 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
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Pátek 19. 1. v 19.30 hodin
MOTORBAND: RESTART
Dokumentární film pro všechny rockery. 
Příběh kapely, která to nikdy nevzdala. O 
slávě a věčných pádech na dno. Hudební 
dokumentární film se ohlíží za osudy hu-
debníků, kteří v osmdesátých letech bu-
dovali heavy metalové podhoubí v tehdej-
ším Československu. Hudba: Motorband, 
Arakain, Citron, Kabát, Katapult, Kern, 
Vitacit, Titanic Hrají: P. Janda, A. Brichta, 
J. Vojtek, O. Váňa, R. „Hurvajs“ Hurčík, P. 
„Hurvajs“ Hurčík, T. Krulich, K. Kryšpín, K. 
Střihavka, M. Pavlíček, R. Holý, D. Bárta, L. 
Matejčík, D. „Hafo“ Haftstein, K. Adam, J. 
Šutara, L. Struhař, J. „Hanz“ Jiříček, T. Jaro-
lím, Z. a R. Haasovi, P. Bende a další
Vstupné: 100 Kč, 120 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 20. 1. v 19.30 hodin, neděle 21. 1. 
v 18.30 hodin
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Není to vůbec jednoduché, možná proto, že 
ani Olga není jednoduchá. Má se svým mi-
lostným životem velké plány a má přebu-
jelou fantazii. Městečko, kde se narodila, jí 
ale pro realizace milostných záměrů nesta-
čí. A tak se přemístí do velkoměsta. Nejpr-
ve prodává v prodejně s dámským prádlem, 
kde obslouží přes tři tisíce žen, než se stane 
zázrak a přijde ON! Režie F. Renč, scénář H. 
Pawlowská. Hrají: K. Issová, L. Vlasáková, J. 
Dvořák, Z. Procházková, P. Kříž, M. Kraus, 
P. Vacek, A. Bendová, A. Krejčíková a další. 
Komedie ČE 2018. Vstupné: 130 Kč, 83 mi-
nut, mládeži přístupný.

Neděle 21. 1. v 16 hodin
COCO
Oslava, kterou jen tak nezažijete. Navzdory 
prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky 
se Miguel touží stát uznávaným muzikan-
tem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V 
touze dokázat svůj talent se Miguel sou-
hrou neuvěřitelných okolností ocitne v pře-
krásné a barevné Říši zesnulých. Rodinná 
animovaná komedie USA 2017, český da-
bing. Předfilm: Ledové království: Vánoce s 
Olafem.  Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 
let,  120 minut, mládeži přístupný.

Středa 24. 1. v 19.30 hodin
O TĚLE A DUŠI
Nekonvenční love story dvou odlišně zmr-
začených lidí: stárnoucího finančního ře-
ditele jatek, jemuž tělesný handicap brání 
v navázání bližšího vztahu a mladé uza-
vřené kvalitářky masa s dokonalou pamě-
tí, ale nepřekonatelnou fobií z tělesného 
kontaktu i potenciálního citového vzpla-
nutí. Oba hrdinové, postupně ohromováni 
zjištěním, že sdílejí totožné sny, se je ná-
sledně pokoušejí společně naplnit. Lehce 
excentrická, taktilní i odtažitá romance 
s prvky všednodenního dramatu a černé 

#SERVIS

Další akce
----------------------------------------

komedie sugestivně tematizuje dualitu 
bdělosti a snění, zvířeckosti a humanity, 
duše a těla. Drama Maďarsko 2017, české 
titulky. Vstupné: 90 Kč, 116 minut, mláde-
ži přístupný od 15 let.

Čtvrtek 25. 1. 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: 90 Kč, 82 minut, 
mládeži přístupný.

Sobota 27. 1. v 19.30 hodin
LABYRINT: VRAŽEDNÁ ČÍSLA
Každý labyrint musí mít svůj konec. 
Thomas se skupinkou svých přátel unikl z 
nástrah Labyrintu. Společně prošli zkouš-
kou ohněm při vražedné cestě přes Spále-
niště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, 
že to nemůže být horší. Přesto mají ty 
nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnu-
tí teprve před sebou. Režie W. Ball, scénář 
podle knižní předlohy J. Dashnera. Hrají D. 
O´Brien, K. Scodelario, T. Brodie-Sangster, 
G. Espositio. Akční sci-fi USA 2018, české 
titulky. Vstupné: 130 Kč, 140 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Středa 31. 1. v 19.30 hodin
VŠECHNY PRACHY SVĚTA
J. Paul byl bohatý. Všichni ostatní za to za-
platili. Podle skutečných událostí.
Film sleduje únos šestnáctiletého Johna 
Paula Gettyho III a zoufalou snahu jeho 
milující matky Gail přesvědčit Johnova 
miliardářského dědečka, aby zaplatil vý-
kupné. Když to Getty senior odmítne a na-
růstá prchlivost a brutalita únosců, snaží 
se Gail jeho rozhodnutí zvrátit. Když život 
jejího syna visí na vlásku, obrátí se zoufalá 
Gail na Gettyho poradce a sotva myslitel-
né spojenectví v závodě s časem nakonec 
ukáže, že bezpodmínečná a trvalá láska 
má větší hodnotu, než peníze. Režie R. 
Scott. Hrají: Ch. Plummer, M. Williams, 
Ch, Plummer, M. Wahlberg, M. Williams. 
Kriminální, mysteriozní drama USA 2017, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč, 132 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

BABY CAFÉ
9. ledna 9:30 - 11:30 
Dóza – středisko volného času Velké Me-
ziříčí nabízí maminkám s dětmi Baby Club, 

příležitost trávit čas s ostatními mamin-
kami a jejich dětmi. Každé úterý od 9.30 
do 11.30 hodin. 9. 1. - posezení u kávy, 
čaje, herna, 16. 1. - výroba dřevěné hrač-
ky, puzzle, 23. 1. - posezení u kávy, čaje, 
herna, 30. 1. - črapbooking – fotografie s 
sebou     
Dóza, Komenského 2, Velké Meziříčí, tel.: 
566 781 850-3, www.dozavm.cz

DOD NA SVĚTLÉ
12. ledna 13:00 - 16:00 
Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí pořádá pro 
příznivce školy a zájemce o studium Den 
otevřených dveří. Možnost prohlídky pra-
coviště odborného výcviku, školy, domova 
mládeže a ukázky dovedností žáků. 
U Světlé 36, Velké Meziříčí, http://www.
svetlavm.cz
Tel.: 566 782 001, 004

PLES DOBRÉ VŮLE
27. ledna 20:00 
Pořádá Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR, z. s. klub Velké 
Meziříčí Hraje: Beat Band Rezervace mís-
tenek na tel. čísle 777 819 707, po 19. ho-
dině. Uhřínov 

SPORT
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
6. ledna 15.00 – 16.30
7. ledna 14.30 – 16.00
13. ledna 14.15 – 15.45
14. ledna 14.15 – 15.45
20. ledna 15.00 – 16.30
21. ledna 14.00 – 15.30
27. ledna 13.00 – 14.30
28. ledna 13.45 – 15.15
vstupné –  bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč
zimní stadion, Vrchovecká 37, Velké Me-
ziříčí

HÁZENÁ
5.–6. ledna 8:30 – 13:30
Memoriál Eduarda Klapala XI. ročník – 
mladší žákyně 
sportovní hala TJ Sokol „za Světlou“, 
http://www.hazenavm.estranky.cz
Turnaj o putovní pohár přeborníka Velké-
ho Meziříčí
6. ledna 8:00 
Soutěžní disciplíny: 1. Dvouhra bez ome-
zení (na 2 prohry) 2. Dvouhra do Okresní-
ho přeboru I. třídy (na 2 prohry) 3. Čtyřhra 
bez omezení (na 1 prohru) 4. Dvouhra ve-
teránů nad 45 let (na 1 prohru) Program: 
8.00 - 8.30 prezentace účastníků 2. a 4. 
soutěže, 9.00 zahájení turnaje 2. a 4. sou-
těže, 10.30 – 11.00 prezentace 1. a 3., 
11.30 zahájení 1. a 3. Upozornění: vstup 
do herny jen ve sportovní obuvi (nezane-
chává barevné stopy). 
sportovní hala, Hornoměstská 35, Velké 
Meziříčí, tel.: 605426328
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Křížovka o ceny
autor křížovky vladiMír Pařil

NÁPOVĚDA: 
BCE, AMO, 
YSAT, AVE, 

ALMA, OŠ, ORR

EMISAR NABROU-
ŠENÁ

VÝZVA K 
PŘEVZETÍ

LATINSKY 
ŽIVÍCÍ

ZÁMEK 
NA OKR. 

STRAKONICE

SLOVENSKY 
TI

FONETICKY 
IQ

IMATRIKUL. 
ČES. LETADEL

RUSKY 
DCERA

PROSTÝ LID 
(MN. ČÍSLO) HBITÍ LATINSKY 

MILUJI

ZKR. VELMI 
KRÁTKÝCH 

VLN

ZNÁMÝ 
AUTOBAZAR

LITVA, 
LOTYŠSKO, 
ESTONSKO

ODPRAVENÍ

CHLÉV 
PRO OSLY

ŽENA Z OBL. 
KOLYMY

VÝROBCE LYŽÍ

1. TAJENKA ZNAČKA 
VOLTAMPÉRU

2. TAJENKA

POLNÍ MÍRA

NĚMECKY 
ON

INIC. MALÍŘE 
ŘEHÁKA DOBA INIC. HERCE 

LANCASTERA TOTOŽNI 5. (POSL.) 
TAJENKA

PLOŠNÁ 
VÝMĚRA 

POZEMKUJIHOAM. KEŘ ČÁST STŘECHY LETOPIS

NÁLEV

INIC. KRÁSNO-
HORSKÉ SVÍTÍCÍ STŘELA

PAK OBYČEJ

DRUH ŽÁBY

PRALESNÍ 
SAVEC

CIZOPASNÉ 
HOUBY

KÓD NEW 
YORKU

BÝV. KANAD. 
HOKEJISTA

PATŘÍCÍ 
OLDŘICHOVI DRUHY HUB TYRANI DÁLKOVÝ 

AUTOBUS

3. TAJENKA

DĚKANÁT VŠ 
EKONOMICKÉ
RUS. VŠICHNI 

(AZB.)

MĚSTO V 
PLZEŇSKÉM 

KRAJI

OBYVATELKA 
TIRANY

VÝTAŽEK 
Z LÉČ. BYL.

PŘEDLOŽKA

VELKÉ MĚSTO V 
KYRGYZSTÁNU SKLENÁŘSKÝ 

TMEL

TYP
RENAULTU MIMO-

ZEMŠŤAN
HVOZD ŘÍMSKY 1001

4. TAJENKA SPZ PRAHY

BÝV. ČES. SKOK. 
NA LYŽÍCH PŘEDLOŽKA

INIC. HERCE 
TROJANA UCHICHTNUTÍ

ŘÍMSKÝ 
POZDRAV

MOŘSKÉ 
VYDRY

NAŘÍKAT 
(EXPRESIVNĚ)

ČÁST 
OBLIČEJE

SNĚŽNÝ 
MUŽ NEBO

Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou 
či osobně do redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí) do 29. ledna 2018.
Tři vylosovaní výherci získají propagační dárky z 
městského e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Michal Babák z V. Mezi-
říčí, Jindřich Nahodil a Jiřina Pazderková z V. Meziříčí, 
pro které máme v redakci připravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: Starý slovanský název pro 
Vánoce byl výraz Kračun.

Dnešních pět tajenek tvoří pojmenování známých vel-
komeziříčských ulic. 
Nápověda a vzkaz od autora křížovky pro luštitele: 
Výraz pro svítící (označovací) střelu je tentýž jako pro 
geodetickou vyměřovací tyč. 
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VÝSLEDKY Z FINÁLE:
Kategorie 2009 a mladší: pokusy na 
zóny/zóny | pokusy na topy/topy
1. Dan Školař 3/3 | 3/4
2. Matyáš Fialka 4/3 | 1/1
3. Valentina Drápelová 2/2 | 0/0
4. Jan Sedlák 2/2 | 0/0
5. Tomáš Vejrosta 1/1 | 0/0
6. Štěpán Mátl 1/1 | 0/0
Kategorie 2007–2008: pokusy na zóny/
zóny | pokusy na topy/topy
1. Marek Šoukal 3/3 | 3/3
2. Adam Bernard 4/3 | 3/3
3. Marek Sedlák 2/2 | 1/1
4. Tereza Martincová 9/1 | 2/10
5. Vojta Budínský 1/1 | 0/0
6. Natálka Dörrerová 1/1 | 0/0
Kategorie 2005–2006: pokusy na zóny/
zóny | pokusy na topy/topy
1. Bára Bernardová 3/3 | 3/3
2. Jan Michal 4/3 | 2/2
3. Barbora Sedláková 3/7 | 2/1
4. Martin Vejrosta 7/2 | 0/0
5. Zuzana Balgová 0/0 | 0/0
Kategorie 2002–2004: pokusy na zóny/
zóny | pokusy na topy/topy
1. Adéla Bajerová 5/3 | 5/3
2. Lucie Burešová 5/3 | 5/3
3. Vojtěch Večeřa 2/2 | 2/2
4. Ema Valová 12/2 | 9/1
Ženy: pokusy na zóny/zóny | pokusy na 
topy/topy
1. Kateřina Zachrdlová 11/4 | 4/3
2. Míša Smetanová 19/4 | 4/3
3. Eva Budínská 6/3 | 6/3
4. Inka Matoušková 13/4 | 8/3
5. Tereza Širůčková 10/3 | 11/3
6. Klára Halmo 6/2 | 6/2
Muži: pokusy na zóny/zóny | pokusy na 
topy/topy
1. Jakub Skočdopole 10/4 | 12/3
2. Martin Dvorský 10/4 | 4/2
3. Vladimír Střílek 14/3 | 5/2
4. Jan Novák 10/3 | 6/2
5. Lukáš Hammerschmied 9/4 | 7/1
6. Jiří Bradáč 17/3 | 0/0

I s medvědem, přece jen nová stěna FALCO Boulder se musí pokřtít ve velkém. Kva-
lifikace s 16 bouldery pro děti dopoledne, kvalifikace s 16 bouldery pro dospělé od-
poledne a večer grande finále společně pro děti i dospěláky. Ve finále skvělá šou od 
parkurové skupiny Escape Family, vyhlášení výsledků, koncert kapely Letrourou a 

dramce až do rána, škody minimální, radost veliká, díky všem zúčastněným za skvělou 
atmosféru, lezcům, rodičům, dětem, sponzorům i celému týmu Lezu v Mezu.

Autocolor Big Boulder Games 2017 jsou 
pro Lezu v Mezu jednou ze dvou pilotních 

akcí v roce (ta druhá jsou wébégéčka), 
a proto jsme nachystali pro závodníky 

i diváky pořádný cirkus.Milan Salaš

Jak dopadly 
bébégéčka?

FOTO facebook @lezuvmezu



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

přijme 
•  pracovníky  
 do dřevařské výroby
•  truhláře 
•  lakýrníka

+420 739 094 615
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

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

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

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE 

   DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZIŘÍČSKA 
 JE JIŽ 21. 1. 2018.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.
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