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Antimonopolní úřad 
prošetřuje zakázku
Autor odmítnutého 
vítězného návrhu na opravu 
náměstí se v lednu odvolal.

Dům si zaslouží 
lepší osud 
Rozhovor s Libuší 
Roučkovou o dětství 
stráveném v pivovaru.

Rozpis poutí 
a slavností 
Přinášíme kompletní 
přehled církevních 
slavností pro rok 2018.

Velkomeziříčsko 
máte rádi 
Dotazníky ukázaly, že 
Velkomeziříčsko je nedůle-
žitější zdroj informací.    
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OTEVŘENÉ DVEŘE 
v katovně už potřetí 
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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 7. února 2018.  
Uzávěrka příštího čísla je 26. února 2018.
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

Grantový program Zdravé město letos přispěje pořadatelům akcí až sedmi tisíci ko-
runami na projekty podpory zdraví, prevence sociálně-patologických jevů, se sociální 
problematikou, na ekologickou výchovu a vzdělávání, na rozvoj pohybové výchovy i ty 
zaměřené na aktivní stárnutí. Žádosti lze zasílat od 29. 1. do 2. 3. 2018.
Výzvu k předkládání projektů na rok 2018 do Grantového programu Zdravé město  –  
Město Velké Meziříčí schválili zastupitelé na svém zasedání dne 19. 12. 2017. Cílem je 
podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v tématech, 
které vyplynuly z výsledků ankety na veřejném projednání a z dokumentů Zdravého 
města a MA21.

O peníze z grantu Zdravé město 
lze žádat do začátku března

TÉMATA:

Projekty podpory zdraví 
Podpora zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje města ve smyslu pro-
jektu Zdravého města a MA21 – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, prevence ne-
mocí, podíl na celoměstských akcích, výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního 
stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých.

Ekologická výchova a vzdělávání
Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání - projekty zaměřené na výchovu a 
vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organizací a institucí působících 
v uvedené oblasti.

Rozvoj pohybové výchovy 
Projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let.

Prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže
Projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací 
akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin.

Sociální problematika
Projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb intervence, které směřují k 
zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a soci-
ální nouze občanů města Velké Meziříčí.

Aktivní stárnutí
Projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočasové a kulturní aktivity starších lidí a 
seniorů.

Maximální výše podpory v jednot-
livém případě je 7.000 Kč. Požado-
vaná spoluúčast min. 40 %. V rámci 
jednoho kola může organizace po-
dat pouze jeden projekt.
Předkladatelem projektu může být 
fyzická osoba, právnická osoba ne-
ziskového charakteru (např. spolek, 
občanské sdružení, nadace, obecně 
prospěšná společnost, příspěvková organizace, škola, nebo školské zařízení, církevní 
právnická osoba, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru). Projekt 
mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výji-
mečně se sídlem mimo Velké Meziříčí - v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předlo-
ženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí.

O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat rada a zastupitelstvo města. Ža-
datelé obdrží finanční prostředky až po provedení vyúčtování.
Zpracované žádosti o podporu v Grantovém programu Zdravé město lze zasílat od 29. 
1. 2018.
Uzávěrka - termín doručení žádostí je do 2. 3. 2018.
Více na www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21.
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V samotném městě pak ve srovná-
ní s rokem 2016 ubylo padesát tři 
obyvatel. V místních částech, vy-
jma Olší nad Oslavou, lidí naopak 

přibylo. Údaje jsou z evidence obyvatel 
městského úřadu.

Olší nad Oslavou má aktuálně 278 obyva-
tel, o dva méně než loni. Lhotkám, Kúskám 
a Dolním Radslavicím přibylo 11 spolu-
občanů. Celkem má tato místní část 431 
obyvatel. Hrbov a Svařenov mají 277, o dva 
více, a Mostiště 581, o šest více. 

Za rok 2017 eviduje Velké Meziříčí 115 na-
rozených dětí (138 v r. 2016), 89 zemřelých 
osob (101 v r. 2016) a asi 102 cizinců (111 
v r. 2016). 
Počet lidí hlášených k trvalému pobytu na 
radnici je 335 (325 v r. 2016).

Jedenáct tisíc pět set sedm je počet obyvatel Velkého 
Meziříčí a místních částí ke konci roku 2017. To je o třicet 

šest méně než v roce předchozím.

Lidí ve městě ubývá, 
na vesnicích naopak

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Velké Meziříčí město 10285 10237 10252 10197 10199 10125 10089 10080 9993 9940
Dolní Radslavice 85 86 86 82 84 81 83 90 90 94
Hrbov 148 146 146 150 151 150 155 155 157 157
Kúsky 67 68 65 65 65 67 70 71 76 79
Lhotky 228 234 227 231 227 233 242 247 254 258
Mostiště 587 592 588 582 570 566 561 564 575 581
Olší nad Oslavou 255 264 254 263 262 276 270 272 280 278
Svařenov 114 114 114 117 117 116 120 119 118 120
Celkem 11770 11741 11732 11687 11675 11614 11590 11598 11543 11507
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Antimonopolní úřad zkoumá postup měs-
ta při odmítnutí vítěze architektonické 
soutěže o úpravu centra Velkého Meziříčí. 
Velkomeziříčsku to potvrdil mluvčí úřadu.
„Úřad pro ochranu hospodářské soutě-
že zahájil správní řízení o přezkoumání 
úkonů zadavatele - města Velké Meziříčí 
- učiněných při zadávání veřejné zakázky 
Projektová dokumentace na rekonstrukci 
náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Mezi-
říčí,“ stojí v oficiálním oznámení o zahájení 
správního řízení.
„Podnět k přezkoumání dostal ÚOHS před 
Vánoci. Správní řízení může trvat šedesát 
dní od doby, kdy úřad obdrží příslušnou do-
kumentaci,“ informoval mluvčí ÚOHS Mar-

tin Švanda. Potřebné materiály má město 
úřadu dodat do pátku.
„Budeme čekat na výsledek šetření, a do 
té doby nemůžeme nic dělat,“ vyjádřil se k 
tomu starosta Josef Komínek.
Návrh na přezkoumání postupu zadavate-
le podal architekt David Mikulášek, který 
zvítězil v architektonicko-urbanistické 
soutěži na úpravu centra Velkého Mezi-
říčí, avšak zastupitelé rozhodli o podpisu 
smlouvy na vypracování projektové doku-
mentace s druhým v pořadí, a to s archi-
tektem Miroslavem Cikánem.
Architekt Mikulášek nejprve podal dle zá-
kona námitku proti postupu zadavatele na 
město Velké Meziříčí. „Avšak zadavatel se 

s mojí námitkou nevypořádal, a proto jsem 
byl nucen podat návrh k přezkoumání na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ 
sdělil architekt Mikulášek.
Členové politického klubu To pravé Me-
ziříčí podali obdobný podnět k přezkou-
mání na ÚOHS také. „Dlouhodobě jsme v 
zastupitelstvu upozorňovali na to, že jde 
o veřejnou zakázku a nebylo řádně zdů-
vodněno rozhodnutí zastupitelů, proč má 
být podepsána smlouva s druhým v pořadí 
a nikoli s vítězem architektonické soutěže. 
Zdůrazňuji, že úřad neprošetřuje architek-
tonickou soutěž jako takovou, ale postup 
většiny zastupitelů,“ řekl zastupitel Rado-
van Necid.

Pohledávky města z nájmu bytů se od 
roku 2012 trvale snižují. Zato pohledávky 
z nájmu nebytových prostor od téhož roku 
stouply téměř čtyřnásobně. 
Město Velké Meziříčí v současné době evi-
duje osmdesát zájemců o městský byt. 
Vedle toho žádají někteří stávající nájemci 
směnu městského bytu. Takových je dva-
advacet. „Hodně se teď stává, že zájemci 
chtějí vyměnit větší byt za menší,“ uvedl 
starosta Josef Komínek.
Podle vedoucí odboru majetku a bytů 
Magdaleny Kašparové město volné byty k 
dispozici nemá. Pokud se nějaký uvolní, je 
okamžitě obsazen. Za rok 2017 bylo tako-
vých bytů obsazeno šestnáct.

POHLEDÁVKY ZA NÁJMY V BYTECH 
KLESAJÍ, U NEBYTOVÝCH PROSTOR 
STOUPLY
Město s nájemci bytových i nebytových 
prostor trvale řeší pohledávky. Aktuál-
ně dluží nájemci městských bytů městu 
1.389.216 korun, to je o půl milionu korun 

méně než v roce 2012. „Z toho 1,22 milionu 
korun dluží bývalí nájemci, kteří již měst-
ský byt neužívají,“ upřesňuje Magdaléna 
Kašparová a dodává: „Stávající nájemci 
dluží sto čtyřicet tisíc korun.“ Dvacet de-
vět tisíc korun dluží aktuálně ti, kteří již 
od města obdrželi oznámení o neobnove-
ní nájemní smlouvy, či na ně byla podána 
žaloba na vyklizení bytu. Takže městu se 
daří s dlouhodobými dlužníky postupně 

vypořádávat. V podstatě – kdo neplatí, už 
nebydlí. 
Pohledávky města za nebytové prostory 
jsou celkově nižší než v případě bytů, a to 
299.000 korun. Přesto se dluh nájemců 
nebytových prostor od roku 2012 zvyšuje. 
I když většina z těchto nájemců už je také 
bývalých, ti dluží částku 206.645 Kč. „Z 
toho jedna firma dlouhodobě 199.000 Kč,“ 
informoval starosta.

Odmítnutí vítěze šetří antimonopolní úřad

-mars-

Martina Strnadová

Rok Pohledávky plynoucí 
z nájmu bytů (v Kč)

Pohledávky plynoucí 
z nájmu nebytových pro-
stor (Kč)

2012 1.885.465 76.138
2013 1.500.130 139.184,50
2014 1.522.687 139.185,50
2015 1.487.843 136.060,30
2016 1.424.778,89 207.236,30
IV. Q. 2017 1.389.216,78 299.287,21

Neplatiči dluží městu téměř 1,4 mil. korun

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v budově gymnázia 
stojí. Práce měly být dokončeny v říjnu loňského roku, ale kvůli 
problémům s firmou se tak nestalo. Nyní zřizovatel školy, 
Kraj Vysočina, chystá soutěž na nového dodavatele 
stavby.
Oprava šaten, které jsou ve sklepním prostoru 
gymnázia, a sociálního zařízení u tělocvičny začala 
v květnu 2017. Firma, jež vyhrála výběrové říze-
ní, však práce nezvládla dokončit do stanoveného 
termínu 31. října 2017. „Kraj Vysočina ukončil s pů-
vodním dodavatelem spolupráci před koncem loňského 
roku, důvodem bylo nenaplnění předmětu smlouvy,“ po-
tvrdila za Kraj Vysočina Jitka Svatošová. V současné době tak 

probíhají pouze zajišťovací práce. „Kraj nyní pořídí novou pro-
jektovou dokumentaci, následně vysoutěží nového dodavatele 

a práce budou pokračovat,“ dodává Svatošová.
Kvůli problémům s původní dodavatelskou firmou si tak stu-

denti školy na nové šatny a sociální zařízení u tělocvičny 
ještě počkají. „Od začátku stavby máme šatny na chod-
bách a také nemůžeme cvičit v tělocvičně, protože ta je 
zaskládaná nábytkem, který už je nakoupený do nových 
šaten,“ říká ředitel gymnázia Aleš Trojánek. Na tělocvik 

tak musejí studenti docházet do hasičské zbrojnice.
Rekonstrukcí šaten a sociálního zařízení opravy objektu 

gymnázia letos neskončí. Zřizovatel školy chystá výměnu 
oken budovy. Ta by měla začít asi v květnu.

Gymnazisté si na nové šatny ještě počkají

PŮVODNÍ 
TERMÍN 

DOKONČENÍ:
31. říjen 2017

-mars-
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Ve Velkém Meziříčí dostal Miloš Zeman ve druhém kole prezidentské volby o pět procent 
hlasů víc než je celorepublikový výsledek, a to 56,46 %. Jiří Drahoš zde získal 43,53 % 
hlasů.
Voliči ve Velkém Meziříčí a místních částech vhodili do volebních uren 6 617 platných 
hlasů, volební účast byla 71,60 %.
V naprosté většině obcí Velkomeziříčska vyhrál Miloš Zeman, ale někde ho Jiří Drahoš 
přece porazil. Například ve Vídni získal víc než 60 % hlasů a téměř šedesát procent pak 
i v Rudě.  Zvítězil například i v Jabloňově, Kněževsi, Otíně, Petrávči, Radostíně n. O. či v 
Tasově. V Osovém získali Zeman i Drahoš shodně každý 25 hlasů.

 M. Zeman J. Drahoš

Hrbov, Svařenov 53,16 % 46,83 %
Dolní Radslavice, 
Lhotky, Kúsky 60,64 % 39,35 %

Mostiště 57,71 % 42,28 %

Olší nad Oslavou 55,03 % 44,96 %

VÝSLEDKY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

-mars-

Prezident Zeman vyhrál i ve Velkém Meziříčí

Na všechny plánované investiční akce 
nebude dostatek finančních prostředků. 
Bude třeba vybírat. „V investicích není na-
příklad zařazeno luteránské gymnázium,“ 
jmenuje starosta Josef Komínek jednu z 
nich. Na koupi budovy tak letos město pe-
níze asi nenajde, stejně jako na řešení par-
kování v areálu Svitu.
Mezi prioritní investice řadí radní rekon-
strukci mostu na Třebíčské za 17,3 milionu 
korun. Nový most bude ve výsledku širší, s 

chodníky, pruhem pro cyklostezku a přijde 
o oblouky. „Každým dnem budeme zahajo-
vat výběrové řízení na dodavatele, protože 
je všechno kompletně připraveno,“ říká k 
tomu starosta. Navíc letos mají probíhat 
práce v bývalém areálu technických služeb 
na nové služebně městské policie včetně 
dopravního napojení prostoru, takže kvů-
li nutným dopravním omezením by bylo 
vhodné obě akce provádět souběžně. 
Další důležitou investicí je podle starosty 

doplnění potřebných financí na moderni-
zaci sportoviště za třetí základní školou, 
na niž město získalo dotaci z ministerstva 
školství. Po výběrovém řízení se totiž cena 
projektu zvedla oproti původním předpo-
kladům. 
„Naše představa je do konce září udělat 
celou novou plochu, to znamená tartan, 
umělou trávu a osvětlení. Tribuna by se 
mohla dokončit třeba i příští rok, ale rádi 
bychom to udělali také do října nebo listo-
padu,“ vysvětlil starosta. 
O všech investicích rozhodnou definitivně 
zastupitelé na svém zasedání 13. února 
2018.

V únoru čeká zastupitele rozdělení peněz na investice z přebytku hospodaření města. 
Mezi hlavní akce, které radní doporučují zastupitelům ke schválení, se řadí rekon-
strukce mostu u Jelínkovy vily a modernizace sportoviště za Základní školou Školní.

-mars-

Zastupitelé rozhodnou o velkých investicích

Zasedání zastupitelstva bude
13. února 2018 v 15.00
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text a foto 
Martina Strnadová

„Důvodem jejich pořízení bylo zbavit se 
povinnosti odemykání a zamykání,“ uvedl 
ředitel technických služeb Jaroslav Mynář. 
Nové brány se tedy ráno automaticky ote-
vřou a večer samy zavřou. 
„Nemůže se stát, že by mohly někoho při 
automatickém zavírání zranit, protože mají 
dotykové čidlo,“ vysvětluje J. Mynář. Může 
se ale stát, že někdo nestihne hřbitov opus-
tit do konce provozní doby, která je vždy 

uvedena na bráně, a zůstane tak zamče-
ný na hřbitově. „V tom případě musí sejít k 
hlavní bráně na Karlově, která má dálkové 
odemykání,“ říká Mynář. Na bráně je uvede-
no pohotovostní telefonní číslo na pracov-
níka technických služeb, který je k dispozici 
nepřetržitě. Tomu lze zavolat, on dotyčné-
mu bránu na dálku otevře a pustí ho ven. 
Horní brána, která je u příchodu od želez-
niční trati, dálkové odemykání nemá. Ale 

zase ji lze odemknout i mechanicky. Tak-
že pokud někdo nutně potřebuje zajet na 
hřbitov autem kvůli údržbě pohřebního 
místa apod., může si na technických služ-
bách vypůjčit klíč od zadní brány, aby se 
dostal s autem dovnitř.
Pořízení obou automatických bran vyšlo 
na 428.340 korun. K horní bráně přitom 
bylo nutno dotáhnout elektřinu od budovy 
obřadní síně.

Na hřbitově Karlov jsou dvě nové automatické brány, 
od 26. ledna běží ve zkušebním provozu.

Automatická brána 
každý večer zavře hřbitov

Důležité telefonní číslo:
Pohotovostní číslo na pra-
covníka technických služeb, 
který odemkne dálkově brá-
nu, je 776 530 776.

PROVOZNÍ DOBA HŘBITOVA:

1. 3.–30. 4. 7:00–19:00

1. 5.–31. 8. 7:00–21:00

1. 9.–31. 10. 7:00–19:00

1. 11.–28. 2. 7:00–18:00
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„Studie už je na našich webových stránkách. Zastupitelé rozhodnou, zda proběhne její 
představení veřejnosti,“ uvedl starosta Josef Komínek.
Studie, kterou vypracoval architekt Jaroslav Ševčík a společnost Centroprojekt a ARCH-
-Z-studio ve Zlíně pracuje se třemi variantami stavby krytého bazénu a relaxačního 
centra s investicí od 70 do 165 milionů korun. Závěr studie  je, že Velké Meziříčí by rela-
xační centrum v základním vybavení a přiměřené velikosti provozně zvládlo. „Tento druh 
veřejné služby je pro občany investicí do zdraví a vhodného využívání volného času, v 
žádném případě finanční zhodnocení prostředků ze strany investora,” uvádí architekt 
dále v závěrečném hodnocení.
Studie řeší umístění relaxačního centra ve třech lokalitách, na ulicích Oslavická u ZŠ, 
Školní u ZŠ a Skřivanova. Doporučuje zastupitelům, aby se zaměřili právě na výběr nej-
lepší lokality pro umístění stavby a na vnitřní zařízení relaxačního centra. Podle auto-
ra studie by bylo vhodné stavbu realizovat na etapy, případně zvolit jednu z možných 
variant, která bude vyhovovat požadavkům města a nejbližší spádové oblasti. Studie 
zpracovává tři varianty, přičemž doporučuje B a C.

Město má vypracovanou studii 
proveditelnosti relaxačního centra ve 

Velkém Meziříčí včetně krytého bazénu. 
Je dostupná na webu velkemezirici.cz 

v sekci připravované projekty.

Varianta A
pouze krytý bazén:
cena stavby 83 milionů
provozní náklady 7,28 mil. 
provozní výnosy 7,1 mil.
Varianta B 
krytý relaxač. bazén s wellness zónou:
cena stavby 110 mil. 
provozní náklady 7,88 mil. 
provozní výnosy 7,78 mil.
Varianta C
krytý relaxační bazén 
s wellness zónou v etapách:
etapa 1. za 70 milionů 
provozní náklady 7,78 mil, 
provozní výnosy 6,17 mil.
etapa 1. a 2. za 124 milionů
provozní náklady 7,6 mil.
provozní výnosy 6,15 mil.
etapa 1. až 3. za 140 mil. 
provozní náklady 8,45, 
provozní výnosy 6,15 mil.
etapa 1. až 4. za 165 mil. 
provozní náklady 9,71 mil.
provozní výnosy 8,13 mil.

text Martina Strnadová, obr. Centroprojekt Group a.S.

Studie doporučila městu 
stavbu bazénu

Jednou z variant je umístění 
bazénu na ploše po bývalém 

domově důchodců.

CELOU STUDII NAJDETE ZDE
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TexT a foTo MarTina STrnadová

Renesanční palác na náměstí, kde bývalo luteránské gymnázium 
a později pivovar, se poslední dobou dostává do popředí zájmu. Současní 
majitelé, kteří objekt získali zpět v restituci, ho nabídli městu. A před 
vedením města stojí úkol řešit jeho koupi a najít pro mimořádnou 
historickou památku Velkého Meziříčí důstojné využití. Jednou z pěti 
majitelů je i Libuše Roučková, která v bývalém pivovaru strávila své 
dětství a uchovává si na něj krásné vzpomínky. Je přesvědčena, že 
objekt postavený roku 1578 by mělo vlastnit město. A pro muzeum nebo 
základní uměleckou školu by byl důstojným místem.

DŮM SI 
ZASLOUŽÍ 
LEPŠÍ OSUD
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Jaké to bylo, vyrůstat v budově ze 16. sto-
letí?
Já mám na dětství tady jen ty nejkrásněj-
ší vzpomínky. My, děti, jsme si tu historii 
tenkrát vůbec neuvědomovaly. Ač jsme 
žili v Brně, trávili jsme tu všichni volný 
čas – vánoční, velikonoční, pololetní, letní 
prázdniny, veškeré svátky. Naše prázdniny 
začínaly tím, že jsme museli jít trhat lipový 
květ. Dokud jsme ho nenatrhali, žádné ra-
dovánky s kamarády nebyly.
Měla jsem tu strašně moc kamarádů. Byly 
to děti přátel rodičů. Na ty jsem se těšila. 
Největší kamarádkou byla dívka, kterou 
nám do Mezřiče dovedla moje babička. Po 
válce se totiž režim škaredě postavil k mo-
ravským Charvátům. A babička nabídla, že 
se jedné z těch rodin ujme a dá jim ubyto-
vání v pivovaru, v domečku. Přistěhovali se 
sem Valterovi. Babička Valterova chodila v 
charvátském kroji a Anča, její vnučka, se 
stala naší největší kamarádkou. Provdala 
se tu, nyní je Motyčková. Chodívali jsme 
se koupat počínaje Jestřábcem, přes Pa-
lečkovy rybníky, Chlostov, Velký netínský 
rybník, na Jelínkovu plovárnu, na Letnou.
Hrozně jsme se sem těšili, měli jsme tu v 
celém širokém okolí doslova eldorádo.
Kde jste bydleli?
V horním patře pivovaru směrem do ná-
městí. Část budovy, která je za malým 
dvorkem (atriem), patřila k výrobě. 
Povídejte o dědečkovi, panu Heideovi. Jak 
si ho pamatujete?
Strašně zajímavý člověk. Byl z dvojčat a 
celkem ze čtyř dětí. On byl Ladislav, jeho 
dvojče Vladimír a byli naprosto identič-
tí. Oba byli sládci. Strejček Vladimír dělal 
sládka v českobudějovickém pivovaře. 
Můj dědeček procházel postupně různý-
mi pivovary, nabíral zkušenosti. Byl i v 
Jevíčku, kde se seznámil s mojí babičkou, 
rozenou Appelovou. V Jevíčku byly tou do-
bou národnostní třenice, převažoval tam 

německý vliv. A pradědeček Appel, který 
tam byl c. k. poštmistrem, byl hrdý Čech. 
Protežoval Čechy a přitom byl v císařských 
službách, vyhodili ho odtud a nabídli mu 
poštmistrování ve Velkém Meziříčí. Takže 
se rodina dostala sem. Dědeček se tady 
brzy na to s babičkou oženil. V roce 1910 
hrabě Harrach nabídl k pronájmu pivovar v 
bývalém luteránském gymnáziu a dědeček 
se díky tomu stal nájemcem. Byl jím až do 
roku 1935.
Takže majitelem se stal až od pětatřicá-
tého roku?
Ano. Našli jsme různé dokumenty, před-
běžné smlouvy o tom, jak s hrabětem 
domlouval odkup, kde bude pivovar brát 
vodu, kde ledovat apod. A domnívám se, že 
až potom, co se stal majitelem, zřídil v pi-
vovaru i restauraci. Krom toho, že byl slá-
dek, posléze podstoupil další vzdělání, aby 
mohl vyrábět i sodovky. Takže v pivovaru 
zřídil i sodovkárnu. Dnes si tak říkáme, že 
v pivovaru dědeček krom toho vaření piva 
dělal hlavně marketing, řečeno dnešními 
slovy. A babička byla ekonomka, která hlí-
dala finanční stránku podnikání.
Prostě, dědeček byl nesmírně činorodý 
člověk, i společensky. Byl sokolem, zpíval v 
Hlaholu, hrál divadlo, žádná hasičská akce 
se bez něj neobešla. Poskytoval koně na 
tahání k požárům i na různé slávy.
Měl krédo, které mi došlo až mnohem pozdě-
ji. Jako dítě jsem ho slýchávala říkat: Úspěch 
nezáleží jen na spokojenosti konzumentů na-
šeho piva a sodovek, ale taky se určuje podle 
toho, kolika lidem v regionu dám práci.  
Pamatujete si provoz pivovaru?
Areál pivovaru zabíral prostor od řeky 
směrem do náměstí, ale taky za řekou. 
Spojoval je zastřešený dřevěný most. V 
budově na náměstí se vařilo pivo a dole 
byla pivovarská restaurace. Když se vešlo 
do mázhausu, hned za prosklenou stěnou 
byl vlevo výčep a stolky. Po pravé straně 

další lavice a stoly. Vedle výčepu byly dva 
salonky.
Za řekou pak byla přidružená výroba, tedy 
vše kromě varny a stoků. Bylo tam bed-
nářství, protože pivo se distribuovalo ne-
jen v lahvích, ale hlavně v sudech. Byli tam 
ustájeni koně, voli, zaparkovaná nákladní 
auta k rozvozu piva. S koňmi jezdil pan Jan-
šta, pan Abeska zase s autem. Když bylo 
potřeba sklízet ječmen, musely všechny 
volné ruce nastoupit. A pro ječmen jezdil s 
voly pan Slabý. Bednář byl Pepek Svoboda.
Za řekou byly také pivovarské sklepy, vedly 
až pod silnici na Třebíčské ulici. Sloužily v 
prvé řadě k uchování ledu. Pro nás, děcka, 
bylo velkou atrakcí ledování – statní chlapi 
s bidly z řeky Balinky dolovali kvádry ledu. 
Ty se pak uchovávaly v těch sklepích až do 
další zimy.
A v návaznosti na sklepy byla budova s 
moderní linkou na umývání lahví. Myslím, 
že to byla dědečkova chlouba. 
Mělo pivo, které dědeček vařil, nějaký 
název?
Vařil i dvanáctku a ta se, myslím, jmeno-
vala Granát. To slabší pivo bylo prostě jen 
Velkomeziříčské pivo. Měl k němu krásné 
reklamní slogany:  Po večeři piva džbánek 
podporuje dobrý spánek. Nebo:  Velkome-
ziříčské pivečko je jako křen, pijme ho, ra-
dím vám všem.
I pivovarskou restauraci provozoval dě-
deček sám?
Ne. Nájemcem byl Zdeněk Pavelka, což byl 
bratr toho úspěšného hoteliéra Karla Pa-
velky.
A skončilo to, předpokládám, znárodně-
ním…
Dědeček dlouho nevěřil, že by pivovar 
mohli znárodnit. Neměl totiž moc stálých 
zaměstnanců. Ale měl spoustu sezonních 
pracovních sil na žně apod. Na základě 
toho ho zahrnuli do znárodnění s tím, že 
měl víc jak padesát zaměstnanců. Takže 
ani nějakou dobu nevěděl, že modernizuje 
pivovar, který už je znárodněný. Veškeré 
rodinné investice do modernizace tak při-
šly vniveč. Rozhodnutí o tom, že je pivo-
var od února 1948 znárodněný, mu přišlo 
až v roce 1950. Dědeček měl pak brzy na 
to infarkt a zemřel v srpnu 1950 v Brně v 
nemocnici. V pivovaru pak byl ještě až do 
roku asi 1953 sklad piva a pak celá pivo-
varská historie zanikla úplně. Pivovar se z 
budovy luteránského gymnázia stal v roce 
1653, takže se uvádí, že tam byl celkem 
300 let.
Babička se pak musela hned odstěhovat?
Nějakou dobu zůstala ještě tady. A když 
začali z pivovaru odvážet věci, ona, jako 
správná účetní, si všechno zapisovala. 
Všichni jí říkali, paní, to je vám k ničemu. 
Vždyť vy od nás ani nedostanete žádný 
papír, že vám to bereme. Všechno vystě-
hovali a babička neměla žádný příjem.  
Bylo jí víc než šedesát. Řekli jí, že ani žád-

LADISLAV HEIDE  (dole vlevo) s hosty a personálem pivovarské restaurace v roce 1938. 
Foto: archiv L. Roučkové
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ný důchod nedostane, ať se o ni postarají 
děti. Ona pak pracovala v uhelných skla-
dech jako účetní. A krom toho chodívala 
pomáhat k pekaři, panu Šlapalovi do Ko-
menského ulice.
A vám skončily krásné prázdniny u babič-
ky a dědečka v Meziříčí.
Babičku sice nechali bydlet v části budovy, 
ale my už jsme sem za ní jezdit nemohli. 
Nebylo kam. A tím pádem jsme se zamě-
řili na Netín. Jezdili jsme tam nejprve pod 
stan. Pak maminka prohlásila, že už ne-
chce lézt do stanu jako pes do boudy, tak 
jsme usilovali o možnost pronájmu místa, 
kde bychom si postavili chatu. 
Moje matka už ani do Meziříčí nechtěla, 
nemohla projít kolem pivovaru, protože 
ji to bralo za srdce. Těžce to nesla. Měla 
v Meziříčí spoustu přátel a dozvídala se 
mnohé, co se s budovou děje. 
Babičku pak definitivně vystěhovali v roce 
1956.
Dal i vám komunistický režim nějak pocí-
tit váš původ? Jaká byla vaše profese? 

Mou profesi ovlivnily poměry, z nichž jsem 
pocházela. Otec učil na gymnáziu a máti 
byla domácí dělnicí, v Moravské ústředně 
navrhovala koženou galanterii a vyšívala 
halenky. Měla jsem o 8 let staršího bratra 
Jiřího. Chodil do gymnázia a byl demokrat 
každým coulem. Po únoru 1948 založi-
li středoškolští a vysokoškolští studenti 
skupinu, která šířila Masarykovy myšlen-
ky. Rozhazovali letáky, opisovali je, což se 
nesmělo. Pozatýkali je, dali do vyšetřovací 
vazby na Cejlu a na Příční. Bratrovi nebylo 
ještě 18 a jako mladistvý byl odsouzen ke 
4,5 roku vězení. V roce 1951 ho poslali do 
dolů do Jáchymova. Zažil bití i tu nejhorší 
práci. Vrátil se na amnestii v roce 1955 s 
podlomeným zdravím. Měl rozpad tkáně, 
nemoc z ozáření. 
A samozřejmě, když bratra zavřeli, mého 
otce vyhodili ze školství. Dělal pak topiče 
v cihelně, posléze téroval silnice. Ani máti 
neměla moc zakázek a otec strašně malý 
plat. Bývaly to kruté chvilky. 

Já jsem se po gymnáziu hlásila na filozo-
fickou fakultu, ale nedali mně doporuče-
ní, ani neodeslali mou přihlášku. Nebyla 
jsem tedy pozvána k přijímačkám. O mém 
osudu prostě rozhodla jedna komunistka, 
zástupkyně ředitele gymnázia. Doporučila 
mi, že bych se měla sbližovat s dělnickou 
třídou.
Mohla jsem se buď vyučit kovářkou, nebo 
lepit plakáty. Podařilo se mi sehnat místo 
kresličky v elektromontážních závodech. 
Udělala jsem si večerně elektroprůmys-
lovku. Pak jsem se ucházela o místo od-
borného instruktora v laboratořích na 
Elektrotechnické fakultě VUT. Nevzali mě. 
Po roce mě sami zkontaktovali, chtěli mě 
přijmout, jenže já tou dobou už byla tě-
hotná. Po mateřské mě znovu oslovili a 
vzali mě. Nastoupila jsem tam, bavilo mě 
to a dělala jsem to až do důchodu. Doteď 
na fakultě pohostinsky působím v klubu 
Elektron. 
Slyšela jsem, že jste zdatná elektrikářka…
Kdo to na mě prásknul? Už dávno ne.

Prý jste si na netínské chatě dělala sama 
elektřinu?
To je pravda, dělala jsem sama elektrické 
rozvody. A slyšela jste taky, že jsem spra-
vila lokomotivu? Jednou jsme se školou 
cestovali vlakem do Liptovského Mikuláše 
spacím vozem a byla v něm šílená zima. 
Chtěli jsme po průvodčím, ať zapne topení. 
Sdělil nám, že zapnuté je ale netopí. Ne-
chala jsem se zavést k hlavnímu vypínači a 
zjistila, že to je nastavené na letní provoz, 
přepnula jsem na zimní, začalo to topit a já 
najednou byla slavná. A kolegové si dělali 
legraci, že jsem spravila lokomotivu.
Jak říkáte, pivovaru jste se spíš vyhýbali a 
jezdili jste do Netína. Vy sama jste se do 
budovy pivovaru někdy podívala?
Pamatuji si, že jsem tam byla někdy v roce 
1960 na plese nebo možná nějaké taneční 
zábavě. A ani jsem to svojí máti raději ne-
řekla. 
Takže jste se sem s klidem vrátili až po 
roce 1990?

Nešlo to tak rychle. V budově totiž proběh-
ly nějaké přestavby na dům osvěty, který 
z ní potom byl. V podkroví, příčkami byly 
předěleny místnosti, přistavěno schodiš-
tě. A podle restitučního zákona se někte-
ré objekty, kde proběhly velké přestavby, 
nevydávaly. Vypadalo to chvíli, že nám ho 
tedy nevrátí. Ale pak ze znaleckých posud-
ků vyplynulo, že nešlo o zásadní staveb-
ní úpravy, tudíž to restitučnímu zákonu 
neodporuje a vrátili nám ho. O prostor za 
řekou maminka se svým bratrem ani nežá-
dali, protože měli obavy, že tam bude velká 
ekologická zátěž. 
Dnes ideální polovinu budovy vlastní moje 
sestra a já a druhou polovinu naši tři brat-
ranci Heideovi.
Proč se vlastně v roce 2001 z budovy od-
stěhovala ZUŠka?
My jsme v roce 2000 psali dopis na okres, 
pod který ZUŠka tehdy patřila, že nabízíme 
budovu dál k pronájmu za stejných podmí-
nek jako dosud. Přišla nám odpověď, že to 
je velkorysá nabídka a děkují za ni, a pak 

najednou za měsíc bylo všechno jinak. Ne-
vím, co se skutečně stalo, proč se nakonec 
ZUŠka odstěhovala do té budovy na Poříčí. 
Když jsem pak slyšela, kolik stála přestav-
ba bývalé učňovky pro ZUŠku, říkala jsem 
si, že za ty peníze by měla nájem v pivova-
ru na další desítky a desítky let. 
Co vy sama byste si přála, aby se s objek-
tem stalo? 
Osud budovy mi vůbec není lhostejný, 
mám k ní citový vztah, vážou mě k ní 
krásné vzpomínky. Já jsem už jediná, kte-
rá si to z dětství pamatuje. I když nesmím 
zapomenout na mladší sestru Milenu. Ale 
abych si budovu od ostatních odkoupi-
la, na to nemám. O její prodej se starají 
bratranci. Podle mého názoru, pokud to 
máme někomu prodat, tak městu. Kdyby 
se do ní vrátila ZUŠka, nebo přišlo muze-
um či něco podobného, byla by to náplň 
hodna této historické budovy. A i pro mu-
zeum nebo ZUŠku by to bylo neskutečně 
důstojné místo.

NÁPIS NAD PORTÁLEM BUDOVY, NA KTERÝ 
SE LIDÉ ČASTO PTAJÍ: 
Kéž jest ke štěstí a zdaru. Léta Páně 1578 byl 
tento dům vystavěn nákladem urozené paní 
Aliny Berkové Meziříčské z Lomnice 
a na Meziříčí ku cti a slávě 
Boží pro šíření jeho 
církve a ku 
prospěchu 
křesťanské 
mládeže. 
Upevni Bože 
to, co jsi v nás 
vytvořil.
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„U stánku Velkého Meziříčí jsme nabízeli 
kromě propagačních materiálů o městě a 
drobných předmětů také pivo HARRACH 
a výrobky firmy POEX,“ upřesnila vedoucí 
turistického informačního centra Květo-
slava Hladíková. 
„Návštěvníkům naše regionální produkty 
samozřejmě velmi chutnaly a mnozí z nich 
nám slibovali, že z toho dálničního mostu 
Vysočina určitě sjedou a rádi naše město 
poznají blíže než jenom z té D1,“ podotkla 
K. Hladíková a připojila poděkování obě-
ma sponzorům za výraznou podporu, jak 
Bohdanu Vítkovi z Jelínkovy vily, tak i Pavlu 
Kratochvílovi z firmy Poex.
U velkomeziříčského stánku se návštěvní-

kům dostalo krom ochutnávek i pozvání na 
Fajtův kopec – na rozhlednu či k lyžování 
na sjezdovce i na běžkách. Z letních aktivit 
pak pracovnice informačního centra nabí-
zely zájemcům návštěvu naučných stezek 
v Balinském i Nesměřském údolí, zámek a 
mnohé zajímavé kulturní akce. „Cílem naší 
účasti na veletrhu je přilákat turisty do 
regionu a nabídnout jim atraktivní využi-
tí volného času. Naše město má určitě co 
nabídnout v každém ročním období,“ po-
dotkla Hladíková.
Ostatně, seznámit odborníky i veřejnost 
s širokou nabídkou služeb v oblasti ces-
tování a cestovního ruchu je cílem celého 
brněnského veletrhu Regiontour, jenž se 

v této oblasti řadí k nejvýznamnějším ve 
střední Evropě.
Kraj Vysočina v Brně spolu s Velkým Mezi-
říčím reprezentovaly třeba i Vysočina Touri-
sm, ZOO Jihlava nebo Agentura Dobrý den z 
Pelhřimova. Představily se i další kraje ČR 
nebo Slovenska, dále zástupci Rakouska, 
Chorvatska, Slovinska a Švýcarska. 
Novinkou letošního ročníku byl festivalový 
pavilon F, který nabídl setkání s novodobý-
mi Nomády a ukázku jejich obytných vozů, 
umožnil nahlédnout do jachty, vyzkoušet 
první mobilní ferratovou stěnu v Česku a 
nebo ochutnat cestovatelské drinky či po-
krmy z různých koutů světa –   krokodýlí 
maso, čerstvé cvrčky, štíry či sklípkany. 

Ani letos Velké Meziříčí nechybělo na veletrhu Regiontour 
a GO v Brně, a to od 18. do 21. ledna. Pod hlavičkou 

Asociace turistických center spolu s Bystřicí nad 
Pernštejnem představilo zejména regionální produkty 

Kraje Vysočina.

Velké Meziříčí ukázalo 
své krásy na veletrhu

text Martina Strnadová

foto arChiv iC

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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„Čím se ve středověku ošetřovaly opruze-
né dětské prdelky?“ byli polapeni otázkou 
Johany návštěvníci katovny hned u vstupu. 
Na výběr dostali ze tří možností: sušeným 
červotočem, drcenými vaječnými skořáp-
kami nebo sádlem. Snad všichni s jistotou 
zvolili sádlo. 
„To je jediná špatná odpověď,“ poučila je 
Ivana Vaňková v roli Johany. Nejlepší totiž 
byl drcený sušený červotoč z rámu svaté-
ho obrázku.
Co baví jejího muže, krevního písaře Mar-
tina, tedy ve skutečnosti Martina Štindla, 

zjistili lidé hned poté, co postoupili do bu-
dovy katovny. Přivítalo je příjemné teplo z 
kamen, vůně svařeného vína, kávy nebo 
čaje a spousty pochoutek. 
Martin jim představil svoji sbírku středo-
věkých mučicích nástrojů. Mnohé z nich si 
mohli vyzkoušet na svém těle a přitom se 
dozvěděli různé zajímavosti pojící se s hr-
delním právem.
A až se na všechno zeptali, leccos si osahali 
a mnohé ochutnali, už je zpátky ven lákalo 
řinčení zbraní. Šermíři totiž právě polapili 
zloděje, kterého čekal soud. Takže v pátek 

26. 1.  odpoledne v katovně rozhodně o zá-
bavu nouze nebyla. Dvorkem voněl rasův 
guláš, kterému nebylo možno odolat, tím 
spíš, když prý byl ze srnky, nikoli ze psa. 
A komu to nestačilo, dostal do ruky špeká-
ček, vidlici na napíchnutí a mohl se pustit 
do opékání. A to veškeré dobroty připravili 
členové Tasu návštěvníkům zdarma.
Hlavně děti si prošmejdily všechny kou-
ty katovny od sklepa, přes kovárnu až po 
altánek na skále. A bylo vidět, že budova i 
její okolí jsou od loňského roku zase něčím 
vylepšeny. Katovna žije, je to znát.

Divadelní a šermířský spolek Tas pozval zájemce již 
potřetí k prohlídce katovny s lákavým programem. 

A mnozí si zajímavou příležitost nenechali ujít.
text a foto 
Martina Strnadová

Hosty v katovně uvítal 
písař Martin s Johanou

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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„Nejhorší pocit je, když se člověk dusí. Oxygenátor v takových chví-
lích přináší nesmírnou úlevu, vyrábí kyslík,“ vysvětluje Olga Pospí-
šilová, vedoucí velkomeziříčského střediska Domácího hospice. A 
protože byl jejich druhý ročník benefičního Běhu pro hospic nad 
očekávání úspěšný, je dnes oxygenátor jednou z kompenzačních 
pomůcek střediska.
„Přestože běh proběhl za bojových podmínek, kdy nám počasí 
děsně nepřálo, kupodivu přišla obrovská spousta lidí a vybralo se 
mnohem víc peněz než v rámci minulého ročníku,“ shrnuje Pospí-
šilová. Lidé přitom Domácímu hospici přispívali různými způsoby 
– zaplacením startovného, zakoupením květu na „stromu pomoci“ 
či příspěvkem některému z ambasadorů běhu. „Lidé mohli amba-
sadorům poslat jakoukoliv částku a ti potom běželi v podstatě za 
ně. Moc si vážím těch šílenců, kteří na sebe navlékli různé kostýmy 
a běželi. Největší úspěch mělo prasátko Pumba,“ směje se Pospí-
šilová. Celkem se tak podařilo vybrat 137 961 korun.
„Ta akce se mi strašně líbí. Neděláme to proto, že nám to ně-
kdo nařídil, ale že nás to baví. Naprosto evidentní je přitom 
napojení divadla Ikaros i měřínského MyNe na naše hos-
picové středisko. Bez takové základny bychom to pořádat 
ani nemohli,“ přiznává, „úžasný je taky Ski klub na Fajťáku. 
Poskytli nám nejen prostory, ale navíc udělali všechno, na 
co jsme si vzpomněli,“ dodává s tím, že jejich poděkování 
patří jak sponzorům, organizátorům a dobrovolníkům, tak 
těm, kteří se rozhodli přijít.
Příští ročník Běhu pro hospic proběhne v neděli 2. září. Kromě 
sportovního vyžití se mohou příchozí opět těšit také na doprovod-
ný program, například na stand-up comedy výstupy kouzelníka 
Richarda Nedvěda. Kateřina Karmazínová

Lidé vyběhali nové vybavení pro hospic

Setkání nad knihou Chrám sv. Mikuláše ve 
Velkém Meziříčí – Historie sedmi století 
se setkala s velkým zájmem veřejnosti. 
Lidé besedovali s autory knihy – Martinem 
Štindlem, Jaroslavem Mrňou, Marií Rippe-
rovou, Zdeňkou Míchalovou, Alešem Flíd-
rem a Daliborem Hodečkem – včera odpo-
ledne v kostele. 
Myšlenka na vznik knihy o kostele, již vyda-
lo město před Vánoci, se zrodila v kavárně 
při jednom z Kafí se starostou, připomněl 
úvodem besedy děkan Pavel Šenkyřík. 
„Příprava publikace probíhala v šibeničním 
termínu,“ podotkl děkan s tím, že nelehké-
ho úkolu se ujal Martin Štindl, který sestavil 
tým odborníků, a ti jej dotáhli do zdárného 
konce. Celý kolektiv čítá devět autorů, vedle 
již jmenovaných účastníků besedy na knize 
pracovali ještě Tomáš Borovský, Vladimír 
Maňas a Tomáš Valeš. Na splnění úkolu 
měli asi rok. „Přiznám se, že jsem patřil k 
prvním skeptikům, kteří nevěřili, že se tuto 
myšlenku podaří během tak krátké doby 
naplnit,“ uvedl Martin Štindl a dodal: „Uvě-
domil jsem si však, že sedmisté výročí je 
jedinečná historická příležitost, která se za 
našich životů už nebude opakovat. Chrám a 
s ním spojená farnost má natolik významné 
dějiny, že takto významné výročí a zajímavé 

dějiny nelze pominout.“ Autoři posléze zmí-
nili některé historické zajímavosti, které je 
zaujaly, také ty, jež se nepodařilo do knihy 
pro její stanovený rozsah dostat. Řeč byla 
o Velkomeziříčské madoně, o středověkých 
přestavbách kostela, které jsou dosud pa-
trné na půdě, o soužití křesťanské většiny 
s židovskou menšinou ve městě a mnohém 
dalším.Zážitek zpříjemnila Mária Nedomo-
vá varhanním doprovodem.

ZAČÁTKEM BŘEZNA MŮŽE BÝT 
K MÁNÍ DOTISK
Pět set kusů knihy o kostele bylo před Vá-
noci velmi rychle vyprodáno. A na mnohé 
se nedostalo. Začátkem března by měl vyjít 
dotisk 400 kusů, pokud na něj zastupitelé 
na svém únorovém zasedání schválí po-
třebných 85.000 korun. Kniha má 320 stran 
a její cena je 350 korun.

Bestseller o kostele představili sami autoři

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Martina Strnadová
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8. 4.  Neděle Oslavice 
 Boží milosrdenství
29. 4.  Neděle Velké Meziříčí 
 první svaté přijímání
29. 4.  Neděle Mostiště 
 svatý Marek
13. 5.  Neděle Olší n. O. 
 sv. Jan Nepomucký
13. 5.  Neděle Svařenov 
 sv. Jan Nepomucký
20. 5  Neděle Netín 
 první svaté přijímání
20. 5.  Neděle Horní Bory 
 první svaté přijímání
27. 5.  Neděle Lavičky 
 sv. Zdislava
27. 5.  Neděle Zadní Zhořec 
 Nejsvětější trojice
31. 5.  Čtvrtek Velké Meziříčí 
 Boží tělo
2. 6.  Sobota Oslavice 
 výročí hasičů
3. 6.  Neděle Sklené n. O. 
 Panna Maria
3. 6.  Neděle Horní Bory 
 Boží tělo
3. 6.  Neděle Netín Boží tělo
10. 6.  Neděle Radenice 
 sv. Antonín
17. 6.  Neděle Velké Meziříčí 
 pouť - výročí posv. kostela
24. 6.  Neděle Dolní Radslavice 
 sv. Ladislav
24. 6.  Neděle Velké Meziříčí 
 farní den
1. 7.  Neděle Petráveč sv. Petr a Pavel
5. 7.  Středa Kochánov 
 sv. Cyril a Metoděj
8. 7.  Neděle Cyrilov sv. Cyril a Metoděj
15. 7.  Neděle Stránecká Zhoř 
 sv. Benedikt
15. 7.  Neděle Vídeň sv. Anna
22. 7.  Neděle Lhotky sv. Anna
26. 7.  Čtvrtek Lavičky 
 sv. Jáchym a Anna
29. 7.  Neděle Kúsky sv. Anna
29. 7.  Neděle Osové sv. Anna
5. 8.  Neděle Oslavice sv. Anna
5. 8.  Neděle Rousměrov Panny Marie  
 královny
12. 8.  Neděle Závist Panna Maria
19. 8.  Neděle Netín Panna Maria
2. 9.  Neděle Dolní Bory sv. Jiljí
23. 9.  Neděle Hrbov sv. Václav
23. 9.  Neděle Lhotky kaple sv. Václav
29. 9.  Sobota Stránecká Zhoř 
 Svatý Václav
14. 10.  Neděle Netín biřmování
21. 10.  Neděle Horní Bory biřmování
11. 11.  Neděle Horní Bory sv. Martin
11. 11.  Neděle Martinice sv. Martin
30. 12. Neděle Vídeň Svatá rodina

ROZPIS POUTÍ A SLAVNOSTÍ 
VE FARNOSTECH VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 
BORY A NETÍN 2018



V loňské sezóně obnovil loutkoherecký soubor při Jupiter clubu tradici výjezdních lout-
kových představení po okolních vesnicích a městech. S pohádkou O Koblížkovi jsme na-
vštívili Třebíč a Jabloňov, stejnou pohádku jsme navíc netradičně odehráli i na velkém 
sále Jupiter clubu. A jelikož se tato představení setkala s velkým ohlasem, rozhodli jsme 
se vyrazit letos znovu. Nacvičili jsme tedy novou pohádku Honza, čert a Kašpárek, zkrá-
tili jsme úvazy loutkám a v listopadu jsme vyrazili v rámci oslav sv. Martina do Otína. 
Tam se pohádka moc líbila, a tak jsme s ní dorazili i k dětem do Jabloňova. Snad i kvůli 
mrazivému počasí přišlo na pohádku méně diváků než v loňském roce, ale to nám ne-
vadilo. Děti byly moc hodné a za odměnu se mohly po představení seznámit s některou 
z loutek zblízka a vyfotit se s ní. Nejžádanějším byl samozřejmě Kašpárek, zato čertovi 
se děti raději vyhýbaly obloukem. Strávili jsme s dětmi a loutkami v Jabloňově velmi pří-
jemný den. Zájem vesnic o výjezdní představení byl nakonec větší, než jsme schopni ča-
sově a organizačně zvládnout, a tak jsme museli některé zájemce bohužel odmítnout. 
Nyní nás čekají další představení v našem domácím prostředí na malé scéně Jupiter 
clubu. Tam odehrajeme ještě pět představení, a to pohádky s loutkami javajkami (loutky 
vedené zespodu). Scéna je v tomto případě kompletně přestavěná, na jevišti je vytvo-
řené „propadlo“, kde se pohybují vodiči s loutkami. Tento způsob vedení loutek je pro 
ně mnohem náročnější než s marionetami. V březnu vyrazíme s loutkovým divadlem 
již počtvrté na loutkový festival do Humpolce. A tím bude pro diváky pomalu končit 
sezóna loutkového divadla. Pro nás, herce, nekončí ani o prázdninách, kdy doháníme 
technické, údržbové a další práce, na které není během sezóny čas.

Loutkáři vyjeli do okolí

-kam-

Přípravy na hudební festival Fajtfest jsou v plném proudu. Letošní ročník bude již desá-
tý a už teď má na programu nejsilnější kapely v jeho historii. Na Fajtově kopci se od 12. 
do 14. 7. objeví kapely světoznámého formátu.
Namátkou Emmure (USA), King 810 (USA), Crystal Lake (Japonsko), Get The Shot (Kana-
da), Betraying The Martyrs (Francie), Oceans Ate Alaska (Anglie) a další. V prodeji jsou 
už i vstupenky, do 28. února za akční cenu 900 Kč na tři dny. Více informací o programu 
a předprodeji vstupenek na fajtfest.com.

10. Fajtfest slibuje bomby

-ff-
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První představení jarní divadelní sezony přivezlo do Jupiter clubu 
Klicperovo divadlo z Hradce Králové. V hlavních rolích tragikome-
die Kočičí hra v režii Terezy Karpianus se představily Pavla Tomi-
cová a Zora Valchařová-Poulová.
Kočičí hra maďarského prozaika Istvána Örkényho měla svou 
českou premiéru v roce 1972 v Divadle bratří Mrštíků. Od té doby 
byla uvedena ve stovkách repríz. Její děj se odehrává jednak v 
komunistickém Maďarsku, kde v malém bytě bydlí živelná Erži 
Orbánová (Pavla Tomicová), a jednak v Mnichově v západním Ně-
mecku, kde žije upoutána na kolečkové křeslo její elegantní sest-

ra Gizela. Poměrně stereotypní Eržin život nabourá seznámení s 
Pavlou Krausovou (Martinou Novákovou). Ta jí zdánlivě pomáhá 
znovu žít, zatímco nenápadně získává informace o Viktoru Mol-
nárovi, bývalém operním pěvci. Je to právě on, kdo je utajovaným 
Eržiným milencem a pravidelným konzumentem čtvrtečních opu-
lentních večeří, které mu ona s láskou připravuje. Pavle se podaří 
Viktora od Eržiky odlákat, paradoxně tak napomůže láskyplnému 
setkání obou sester po šestnácti letech odloučení. „Čím starší, 
tím moudřejší, tím pošetilejší,“ shrnula počínání své sestry Gizela.

Jarní divadelní sezónu otevřela Kočičí hra

Ve Velkém Meziříčí již zavedený novo-
roční koncert Moravského klavírního tria 
i s přípitkem starosty města si vyslechli 
návštěvníci Kruhu přátel hudby v Jupiter 
clubu.
Členové moravského klavírního tria Jiří 
Jahoda (housle), Jana Ryšánková (klavír) a 
Miroslav Zicha (violoncello) i se sólisty, so-
pranistkou Ivetou Jiříkovou a barytonistou 
Martinem Hammerle Bortolottim dorazili 

do Velkého Meziříčí krátce před zahájením 
koncertu kvůli potížím na zledovatělých 
silnicích.
„Cesta z Brna nám trvala, tuším, dvě a půl 
hodiny,“ zahájil koncert Jiří Jahoda a po-
psal, jak jeli Petrávčí, vydali se zkratkou 
kolem řeky do Velkého Meziříčí, zapadli a 
nějaká dobrá duše jim naštěstí pomohla. 
„Nejsme vůbec rozehraní, ale rozehrajeme 
a rozehřejeme sebe a doufám i vás hned 

prvním Slovanským tancem Antonína 
Dvořáka,“ dodal. Následovaly árie Verdiho, 
Pucciniho, po přestávce pak skladby Čaj-
kovského, Gershwina, Lehára a dalších.
Na dalším z koncertů Kruhu přátel hudby 
vystoupí v úterý 13. března Jitka Baštová 
(akordeon) a Jindřich Macek (loutna) v po-
řadu Hudba v myšlenkách Masarykových.

KPH zahájil nový rok s klavírním triem

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

text a foto Jitka Kočí

text a foto Martina Strnadová
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„Medaili jsem dostal ještě od prezidenta 
Beneše. Ale komunisti mi ji potom nechtěli 
dát, někde se roky válela a dostal jsem ji až 
v osmačtyřicátém,“ zavzpomínal čtyřiade-
vadesátiletý Miroslav Crkal, který pochází z 
Uhřínova. Vystoupení Ondráše si užíval a s 
muzikanty si pobrukoval. „Chtěl bych si od 

nich nechat zahrát Pětatřicátníky,“ řekl a na 
námitku, že na to folklórní soubor asi nebude 
mít noty, dodal: „Tak jinou – My jsme Valaši.“
Soubor Ondráš přijel na pozvání pracov-
níků domova pro seniory, kteří se o záslu-
hách Miroslava Crkala dozvěděli víceméně 
náhodou. „Věděli jsme z jeho vyprávění, že 

byl činný v odboji, ale že dostal i uznání, to 
ne. Až to jednou vyprávěl naší pracovnici. 
Rozhodli jsme se tedy vystoupení Ondráše, 
které jsme už nějakou dobu plánovali, spojit 
s oslavou tohoto výročí. A i sami muzikanti 
to uvítali,“ sdělil ředitel Domova pro seniory 
Velké Meziříčí Vítězslav Schrek.

Miroslavu Crkalovi a jeho spolubydlícím ve velkomeziříčském 
domově pro seniory zahrál vojenský umělecký soubor 

Ondráš. Muzikanti přijeli s moravskou lidovou písní při 
příležitosti výročí M. Crkala, který před sedmdesáti lety 

dostal uznání prezidenta republiky za vynikající vojenské 
činy mimo boj, jimiž se zasloužil o československou armádu.

text a foto 
Martina Strnadová

Miroslavu Crkalovi zahrál 
Ondráš do ouška

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Vzpomínáme

Odešli z našich řad
Dne 23. 1. 2018 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Alexandr Deraha z Velkého Meziříčí.
S láskou vzpomínají manželka a synové 
s rodinami. Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku. 

Jen svíci hořící a hezkou kytici 
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát 
a s láskou na Tebe vzpomínat. 

Dne 30. ledna 2018 tomu bylo 7 let, kdy 
nás navždy opustila maminka, babička 
a prababička, 
paní Jarmila Slabá z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Za rodinu manžel Václav

Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Dne 3. 2. 2018 uplynulo 30 let od úmrtí 
našeho tatínka, 
pana Josefa Kadlece z Velkého Meziříčí,
které velice miloval. Jeho dějiny 
zaznamenával fotografií i písmem. 
S láskou vzpomínají dcera Anna a syn 
Josef s rodinami, vnučka Drahomíra 
z Rychvaldu s rodinou. 

Dne 14. 2. 2018 to bude už 20 let, kdy 
nás náhle opustila moje maminka,
paní Ludmila Lencová. 
S láskou na ni vzpomínají dcera Ludmila, 
vnučka a vnuci s rodinami.

Marně Tě naše oči hledají, marně po lících 
slzy stékají. Dík za to, čím jsi nám v životě 
byla, dík za každý den, který jsi pro nás žila. 

Dne 21. 2. 2018 si připomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček, 
pan Jaroslav Žák z Velkého Meziříčí. 
S láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami a rodina Ambrožova. 

Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Uplynulo 20 let, kdy nás opustil 
pan Bohumír Duda. 
Vzpomíná bratr Jiří s rodinou.

Dne 25. 2. 2018 vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
pana Ladislava Peterky z Pavlínova. 
Tichou a stálou vzpomínku ve svých srdcích stále mají 
manželka Marie a děti s rodinami.

Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám, 
a dveře vzpomínek nechal jsi dokořán. 

Josef Solař, Mostiště, 82 let, 15. 1. 2018

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 5. 1. 2018 
s paní Františkou Žákovou z Oslavice. 
Zarmoucená rodina

DÍKY, ŽE JSTE
V lidském životě potkáváme spoustu lidí. Míjíme se a na mno-
hé zapomeneme. Jsou však tací, kteří se nám vryjí do paměti 
a už tam zůstanou a navíc na ně rádi vzpomeneme.
Moje maminka se dožila krásných 91 let. Bohužel jí více ne-
bylo dopřáno. Před koncem jejího života byla nutná celodenní 
péče, kterou jí moje rodina ráda poskytla. Ošem při součas-
ném způsobu života, kdy členové rodiny musí pracovat, bylo 
třeba najít k péči o ni výpomoc. Máme štěstí, že  v našem 
regionu pracují sestřičky z Domácího hospice Vysočina – 
pracoviště ve Velkém Meziříčí. Snad se nebudou zlobit, že 
je tituluji sestřičky, ale podle mého názoru a z mé zkušenosti 
jsou tyto milé a příjemné ženy opravdu na svém místě. Jejich 
ochota a citlivý přístup k cizímu nemocnému a nespolupra-
cujícímu člověku byla obdivuhodná. Pomohly nám zvládnout 
poslední chvíle maminčina života v domácím prostředí a mezi 
svými nejbližšími. Cením si nejen jejich zápalu a nasazení, ale 
i odborných znalostí, zručnosti a samozřejmě umění využít 
techniku a pomůcky, kterými jsou vybaveny. Jejich praktické 
rady nám pomohly ke snazší manipulaci a obsluze ležící ma-
minky. Bonusem je jejich milé, příjemné vystupování a spo-
lehlivost. Vím, že jejich práce není lehká. Proto jsem považo-
val za potřebné poděkovat i takto, veřejně, za jejich pomoc 
mé mamince a nám, tedy rodině.
Přeji celému kolektivu pod vedením Olgy Pospíšilové, ať se 
jim jejich práce daří. Ještě jednou velké poděkování a díky, že 
jste tu.

František Kočí

Děkuji všem, kteří mezi vánočními svát-
ky během dne otevřených dveří přinesli 
finanční příspěvky či granule, pamlsky 
a další věci na provoz městského psího 
útulku.

Helena Krátká, 
vedoucí městského psího útulku
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Soukromá 
inzerce

soukromá inzerce ZDARMA na www.velkomeziricsko.cz

PRODÁM
• Starší piano. Tel.: 737 571 
474.
• Les o rozloze 3 ha v katastru 
Velké Meziříčí, nedaleko obce 
Oslavice. Tel.: 775 983 420.

KOUPÍM
• Koupím hoblovku s protahem 
KDR nebo ROJEK. Tel.: 603 165 
320.
• Koupím historický motocy-
kl nebo moped, i nekompletní. 
Tel.: 608 773 933.
• Motocykl SIMSON bez TP, 

Jawa, ČZ, 
S t a d i o n , 
Babeta, Pa-
řez, Pionýr, 
M u s t a n g , 

vozík PAV, Velorex i vrak, Ško-
da, Tatra, Lada, Wartburg, Tra-
bant, Fiat 600 a jiné automobi-
ly až do roku 2017. 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.
• 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 Meserit-
scher, L. Heide a jiné pivovary. 
Stará jízdní kola do roku cca 
1945, veterány, motocykly a 
veškeré součástky k nim..., dále 
zajistím vyklizení vašich půd, 
sklepů atd. Děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku 
a plánovanou expozici. Volejte, 
nebo stačí prozvonit a zavolám 
zpět, na tel. 732 400 672.
• 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 pískové, zele-
né a modré barvy; čepice, kšil-
tovky a lodičky; okované boty 
s koženou podrážkou, holínky, 
12dírkové kanady boční i přední 
šněrování, boty kombinované s 
plátnem nízké i vysoké; skláda-
cí příbory; chlebníky, ruksaky, 
tašky, brašny, batohy z telecí 
kůži, pytle; oranžové bakelitové 
dózy; ochranné brýle; kukly a 
ušanky; chrániče kolen; plyno-
vé masky; polní lahve; helmy; 
celty; oboustranné maskova-

né vaťáky; prošívané vaťáky, 
hliníkové nádoby na vodu, vár-
nice, kanystry, polní lopatky; 
lékárničky, ešusy; hodinky; 
kompasy; rádio-technika; le-
tecké bundy, kalhoty a kombi-
nézy s kožichem, výstroj se zipy 
značky Zipp, Rapid, Elite, Ri-Ri;  
výstroj s cvoky značky Prym, 
Stock; rukavice, pásky přezky, 
řemínky, postroje; muniční be-
dýnky plechové dřevěné; ná-
šivky; vyznamenání a medaile; 
zbytky z techniky jako pásy, 
kola, součástky, tachometry a 
přístroje, optiky, puškohledy, 
dalekohledy, nářadí, zbraně a 
části, nabídnete cokoliv i silně 
poškozené! 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.
• Prodám stavební pozemek 
ve VM, cca 1 500 m2, cena 800/
m2 + DPH, kompletní sítě, klid-
ná část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme rodinný dům 3+1 se 
zahradou ve Velkém Meziříčí. 
Více info na tel. 608 271 522.
• Prodáme stavební pozemek 
v Křižanově. Tel.: 731 457 371.
• Koupím pozemek nebo zahra-
du 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. Plat-

ba 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.

AUTO DOBROVOLNÝ
Velké Meziříčí • Jihlava • Znojmo

     Hledáme karosáře
Firma Auto Dobrovolný V.M. s.r.o. přijme do pra-
covního poměru automechanika na provoz ve 
Velkém Meziříčí. Jednosměnný provoz. Nástup 
možný ihned.

Kontakt: Stanislav Krejčí; Tel.: 602 773 028
E-mail: krejci@autodobrovolny.cz
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Vážení spoluobčané, 
ve spolupráci s Městským úřadem Velké 
Meziříčí jsme vytvořili dotazníkové šetře-
ní se zásadními otázkami, které se týkají 
našeho města - komunikace, informova-
nosti a občanské participace.
Účelem výzkumu bylo zlepšit angažo-
vanost města, zanalyzovat spokojenost 
týkající se městských aktivit a věnovat 
se novým podnětům, které z výzkumu vy-
plynou - a to od chodu úřadu až po komu-
nikaci města s námi, občany. Cílem však 
bylo také prostřednictvím dotazníkové-
ho šetření poukázat na pořádané akce a 
možnosti, které občané mají, pokud chtějí 
něco zásadního změnit či vyjádřit se. Vý-
sledky byly prezentovány také zastupi-
telům města Velkého Meziříčí dne 25. 1. 
2018.
Distribuce probíhala dvěma způsoby, a to 
elektronickou a papírovou formou. O do-
tazníku informoval web města a vyšel v 
červencovém měsíčníku Velkomeziříčsko. 
Do výzkumu se zapojila také místní pří-
spěvková organizace Sociální služby Velké 
Meziříčí, díky níž se tak podařilo rovno-
měrně pokrýt všechny věkové kategorie. 
Šetření se zúčastnilo 219 respondentů, 
tedy zhruba 1,9 % obyvatel. 
Dotazníkové šetření sloužilo jako podklad 
pro analytickou část diplomové práce na 
Národohospodářské fakultě Vysoké školy 
ekonomické v Praze.
Přeji příjemné dny a hezké počtení 

Eva Čonková

Samospráva Velkého Meziříčí očima občanů
ZAJÍMÁTE SE RÁDI A PRAVIDELNĚ O VEŘEJNÉ DĚNÍ – AKTIVITY MĚSTA A AKCE, 
KTERÉ JSOU ZDE POŘÁDÁNY?

JAK SE O VEŘEJNÉM DĚNÍ DOZVÍDÁTE A KDE SI ZJIŠŤUJETE INFORMACE?

VYHOVUJE VÁM MĚSÍČNÍK, KTERÝ MĚSTO VYDÁVÁ 
A KTERÝ DOSTÁVÁTE DO SCHRÁNKY KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA?

NEJVYUŽÍVANĚJŠÍM ZDROJEM 
INFORMACÍ V NAŠEM MĚSTĚ JE 
PODLE ODPOVĚDÍ RESPONDENTŮ 
VELKOMEZIŘÍČSKO. 
V něm si informace zjišťuje 41 % 
respondentů. Přičemž měsíčník je s 
19 % dominantním tištěným médiem, 
web (včetně městského) pak obsáhne 
13 % a sociální sítě spolu s e-mailovým 
týdeníkem Velkomeziříčsko 9 % 
respondentů. 

VELKOMEZIŘÍČSKO MÁTE RÁDI. 
Většina, tedy 56 % respondentů je s 
ním spokojeno. Naopak by chtělo zpět 
tištěný týdeník za peníze 12 % odpo-
vídajících. Dalších 11 % by také chtělo  
tištěný týdeník, ovšem zdarma.  

PODROBNOSTI 
NAJDETE ZDE
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JAK ČASTO NAVŠTĚVUJETE WEB MĚSTA (velkemezirici.cz)?

JSTE SPOKOJENI S AKCEMI, KTERÉ MĚSTO POŘÁDÁ?

POKUD WEB NENAVŠTĚVUJETE ČASTO (MÉNĚ NEŽ JEDNOU 
MĚSÍČNĚ), ČÍM JE TO ZPŮSOBENO?

PROMLUVILI BYSTE RÁDI DO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, KTERÉ SE 
TÝKAJÍ SAMOSPRÁVY MĚSTA?

POKUD JSTE V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE ODPOVĚDĚLI NE, 
Z JAKÉHO DŮVODU?

MYSLÍTE SI, ŽE BY SAMOSPRÁVA MĚLA VÍCE KOMUNIKOVAT 
S OBČANY MĚSTA A ŘEŠIT DANÉ PROBLÉMY ČI NÁPADY 
SPOLEČNĚ?

MOŽNOSTI, JAK PROMLUVIT DO SAMOSPRÁVY MĚSTA 
VELKÉHO MEZIŘÍČÍ V LETECH 2016–2017.

PROVOZ ÚŘADU

ÚŘEDNÍCI NA MěÚ DOKÁŽÍ POMOCI, případně poradit, na koho se 
obrátit. Lidé jsou spokojení s dostupností úřadu. Jsou také přesvědčeni 
o tom, že úředníci jsou příjemní a mají reprezentativní vystupování. 
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V pátek 12. ledna zemřel v Praze náhle, tři dny před svými deva-
desátými narozeninami český akademický sochař Josef Klimeš, 
rodák z Měřína, absolvent velkomeziříčského gymnázia.
Josef Klimeš se narodil 15. ledna 1928 v Měříně. Od roku 1939 
studoval na Reálném gymnáziu Velké Meziříčí, kde v roce 1947 
maturoval. Následně se nechal zapsat na Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění a estetika. V roce 1949 byl 
přijat na Akademii výtvarného umění do ateliéru Jana Laudy. Ab-
solvoval u něho v roce 1954 a působil jako sochař na volné noze. 
V roce 1956 byl profesorem Laudou vyzván k účasti na práci pro 
československý pavilon na EXPO 58 v Bruselu. Pro vstupní halu 
československého pavilonu vytvořil plastiku „Každý má právo na 
vzdělání“, za kterou získal ocenění Grand Prix. 
Akademický sochař Josef Klimeš patří k významným absolven-
tům našeho gymnázia a je velkou uměleckou osobností, na kte-
rou může být rodná Vysočina právem hrdá. Svědčí o tom nespočet 
samostatných výstav, které má na svém kontě, a spoluúčast na 
dalších v České republice i v zahraničí. Z nepřeberného množství 
jeho děl si dovolím připomenout hlavu padlého bojovníka, památ-
ník zastřeleným v poslední dny války ve Velkém Meziříčí (1965), 
pomník obětem obou světových válek pro Žirovnici (1965), nebo 
Duši bludných kamenů, zpracovanou pro rodný Měřín (2001). Jeho 
bronzová socha Pohár byla v roce 1990 vybrána jako dar papeži 
Janu Pavlu II. při jeho první návštěvě Prahy. Ve čtvrtek 24. října 

2013 byl akademický sochař Josef Klimeš mezi deseti laureáty, 
kteří obdrželi z rukou hejtmana Kraje Vysočina kamennou medai-
li, nejvyšší ocenění, které kraj uděluje mimořádným osobnostem.

V lednu zemřel sochař Josef Klimeš

Jiřina Kácalová, foto Kraj Vysočina

Sociální služby města Velké Meziříčí se 
zapojily do projektu Českého rozhlasu Je-
žíškova vnoučata. Dobrovolní dárci klien-
tům plnili jejich vánoční přání.
Český rozhlas rozjel vánoční projekt Je-
žíškova vnoučata. Je určen lidem v do-
movech pro seniory, v domech s pečo-
vatelskou službou nebo jiných státních 
a nestátních zařízeních. Senioři si mohli 
přát, co opravdu chtějí. Hlavním cílem bylo 
vyvolat u seniorů vzpomínku z dětství, 

touhu a pocit radosti ze splněného přání. 
Propojit lidi v domovech či v domácí péči s 
dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní ná-
klady splnit přání nebo poskytnout věcný 
dar.
„Rozhodli jsme se využít této vskutku vy-
nikající myšlenky, prostřednictvím projek-
tu Českého rozhlasu a dobrovolných dárců 
jsme se zapojili do Ježíškových vnoučat 
a lidem do očí i srdcí jsme začali přinášet 
radost. Sbírali a vkládali jsme do databá-

ze různá přání našich klientů, která byla 
zveřejněna a následně plněna posluchači 
Českého rozhlasu,“ uvedla Jana Jurková, 
ředitelka Sociálních služeb města Velké 
Meziříčí. „Dovolte mi prosím v zastoupe-
ní naší organizace Sociální služby města 
Velké Meziříčí vyjádřit srdečné poděkování 
všem dobrovolným dárcům a realizáto-
rům tohoto velkolepého projektu, a to za 
všechny naše klienty a zaměstnance.“

Ježíškova vnoučata nadělovala seniorům

-red, foto archiv soc. služeb-
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PEČETĚNO POD VELKÝM MEZIŘÍČÍM:
•  Velké Meziříčí - 22 kasiček - 196 193 Kč
•  Uhřínov - 2 kasičky - 16 363 Kč
•  Otín, Pohořílky - 1 kasička - 14 746 Kč
•  Horní Heřmanice - 1 kasička - 5 166 Kč
•  Horní Radslavice - 1 kasička - 4 750 Kč
•  Šeborov, Frankův Zhořec - 1 kasička - 
 6 480 Kč
•  Hrbov, Svařenov - 2 kasičky - 13 810 Kč
•  Baliny - 1 kasička -5 085 Kč
•  Lhotky - 1 kasička - 5 449 Kč
•  Kúsky - 1 kasička - 4 430 Kč
•  Dolní Radslavice - 1 kasička - 11 990 Kč
•  Mostiště - 2 kasičky - 22 693 Kč
•  Celkem rozdáno 40 kasiček, 
 využito 36 kasiček.
•  Celkový výtěžek činí 307 155 Kč 
 (v roce 2017 - 302 058 Kč)

PEČETĚNO POD OKOLNÍMI OBCEMI:
•  Osové - 1 kasička - 3 445 Kč
•  Oslavice - 2 kasičky - 26 460 Kč
•  Vídeň - 3 kasičky - 24 301 Kč
•  Petráveč - 1 kasička - 8 165 Kč
•  Martinice - 2 kasičky - 22 750 Kč
•  Lavičky - 3 kasičky - 26 747 Kč
•  Závist - 1 kasička - 2 740 Kč
•  Tasov - 5 kasiček - 23 879 Kč
•  Tasov, Lhotka - 1 kasička - 2 300 Kč
•  Čikov - 1 kasička - 7 670 Kč
•  Dolní Heřmanice - 3 kasičky - 17 460 Kč
•  Oslava - 1 kasička - 2 200 Kč
•  Holubí Zhoř - 1 kasička – 6 390 Kč
•  Vaneč - 1 kasička – 2 290 Kč
•  Březka - 1 kasička - 3 600 Kč
•  Březejc - 1 kasička - 6 983 Kč
•  Jabloňov - 1 kasička - 14 650 Kč
•  Ruda - 1 kasička – 17 151 Kč
•  Horní Bory - 2 kasičky - 12 467 Kč
•  Dolní Bory - 2 kasičky - 19 329 Kč
•  Rousměrov - 1 kasička - 7 653 Kč
•  Radenice - 1 kasička - 6 774 Kč
•  Netín - 2 kasičky -18 076 Kč
•  Olší nad Oslavou - 1 kasička - 11 129 Kč
•  Kochánov - 1 kasička - 8 890,-Kč
•  Zadní Zhořec - 1 kasička - 9 816 Kč
•  Celkem rozdáno 41 kasiček, 
 využito 41 kasiček.
•  Celkový výtěžek činí 313 315 Kč. 
 (v roce 2017 - 294 055 Kč)

Tříkrálové kasy 
vynesly statisíceV sobotu 27. ledna 2018 se v kulturáku v Uhřínově uskutečnil Ples Dobré vůle, který 

pořádají členové a příznivci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z. s., klub Velké Meziříčí. K tanci hrála kapela Beat Band a dvěma vstupy pro přítomné 
zazpíval a zatančil folklórní soubor Horáčan. Nejen hudební vyžití vytvářelo příjemnou 
pohodu plesu. Dobroty v podobě řízečků, tataráků a salátů uspokojily nejeden mlsný 
jazýček. Jako každý rok byla připravena bohatá tombola, která udělala radost snad úpl-
ně každému. 
Finanční výtěžek z plesu Asociace využívá pro svoje celoroční aktivity, kterými jsou 
tématické výlety, tvořivé díly, víkendový psychorehabilitační pobyt a hiporehabilita-
ce, která probíhá na kolbišti v Černé. Všechny informace jsou i na webových stránkách 
www.asociacevm.cz.
Tímto děkujeme všem sponzorům za hmotné či finanční dary, kterými přispěli do tom-
boly. Další poděkování patří všem, kteří se podíleli na pořádání tohoto úspěšného a 
oblíbeného plesu. V neposlední řadě nelze nepoděkovat i všem účastníkům plesu za 
vytvoření pěkné plesové atmosféry.
Na závěr lze snad jen říci: „Příští rok na jubilejním 10.ročníku Plesu Dobré vůle nashle-
danou“.

Ples Dobré vůle

Acti Bois CZ, s. r. o., Dobrá Voda, Advok. kanc. Musil, Robotka a partneři, s. r. o., VM, AGRO-
CENTRUM ZS, s. r. o., S.Z., Al - Namura, spol. s r. o., Kralupy nad Vltavou, Albi, Praha, Alpa, a. s., 
VM, Amicus, s. r. o., VM, ASUS COMPUTER Czech Rep., Praha, Auto Dobrovolný, VM, Autocolor 
Šoukal, s. r. o., VM, Beiersdorf, spol. s r.o., Praha, Benáčková Marie – masáže, VM, Bidfood, s. 
r. o., Kralupy  nad Vltavou, Billa, s. r. o., Říčany u Prahy, Blahovi, Lavičky, Borůvka sport, VM, 
Broker Consulting, a.s. – M. Barák, VM, BUILDING CENTRUM – HSV, VM, Carousel Production 
s. r. o., Praha, Cihelny Golf Resort, Karlovy Vary, COOP Družstvo, VM, Cukrárna pod radnicí, 
VM, CZC.cz mobilní telefony, VM, Czech Sport Travel, s. r. o.,Praha, DALLMAYR, k.s., Praha, 
Dárky Nedoma, VM, Deky a polštáře, VM, Dermacol, a. s., Praha, Dinopark, Vyškov, Domácí 
potřeby Grec, Křižanov, Domus Real, s. r. o., VM, Dorty Poskočil, Třebíč, Dřevo Družstvo Měřín 
- provozovna VM, DS AGROS, a. s., Netín, Elektro Karmazín; Křižanov, Elektro Raus, VM, Emco 
spol. s. r. o., Praha, Esko-t, s. r. o., Třebíč, EUROWAGON, s. r. o., VM, FASHION STYLE Pávková, 
Křižanov, Fitness centrum Nedoma, VM, FORKERAMIC, Trnava, Foto Bradačová,VM, Gravelli, 
Praha, Hana Syslová, Mostiště, Happy Squash club, VM, Henry Schein, s. r. o., Brno, Horácké 
autodružstvo, s. r. o, VM, Hotel Emblém, Praha, Hotel Jelínkova vila, VM, Hotel Pod Zámkem, 
VM, Hotel Treatre, Olomouc, Hotel Zámek, Valeč, Hudební skupina Chinaski, Hudební skupina 
Kryštof, Hudební skupina Mirai, Hudební skupina Wohnout, Chmelíčkovi, Velká Bíteš, INJETON 
PLAST, s. r. o., VM, Intact – studium v zahr., s. r. o., VM, Ivo Kaštan Bike, s. r. o.,VM, JACOBS 
DOUWE EGBERTS, Praha, JÄGERMEISTER, Praha, Janištinovi, VM, Jaroslava Marková, Dobrá 
Voda, Jatka, Rudíkov, JK Cyklo, VM, Jůdovi, Svařenov, Jupiter Club, VM, Kabelové bedny a bubny, 
s. r. o., VM, Kafé Na Kovárně, VM, Keramika Hana Cejpková, Knihy Charvátová, VM, Kosmetika 
Mičková, Uhřínov, Krámek U Marušky, VM, Kulmon-škoda, s. r. o., Liberec, Květinka Sedláč-
ková, Křižanov, Květiny Flouma, VM, Květiny Šmak, VM, Lacrum, VM, Lékárna Dr. Max, VM, 
Lékárna U Černého Orla, VM, Lékárna, Měřín, Lidl, Stránecka Zhoř, Ligno, VM, Lisovna Mateja, 
VM, Lisovna plastů, VM, Marks and Spencer Czech Rep., a. s., Praha, Mary Kay, s. r. o., Praha, 
McDonald´s; Kochánov u Měřína, Medřičské listy, VM, Mejzlíkovi, VM, Mgr. Jitka Dobrovolná, 
VM, Miloš a Marie Skryjovi, Lavičky, MUDr. Helena Sedmidubská, VM, Nábytek Neko, VM, 
Náhradní díly Kamenský, VM, Nákladní doprava Bařtipánová, VM, Nápoje Homola, VM, Nápoje, 
Měřín, Národní divadlo, Brno, Novinyvm.cz, VM, Obec Stránecká Zhoř, Obuv Elegance, VM, 
OC Panorama, VM, Od Macháčků, s. r. o., Bučí, Oděvy Iva Dvořáková, VM, Optika Němec, VM, 
Optika Svit, VM, Optika Šárka Kocandová, VM, Oseva, Ztránecká Zhoř, Pálenice, Lavičky, Pan 
Habarta, Křižanov, Pan Michal Drápela, Martinice, Paní Husáková, Křižanov, Paní Jana Červen-
ková, Havlíčkův Brod, Paní Jana Kaštanová, Kozlov, Paní Ludmila Pešková, Netín, Paní Marie 
Špačková, Paní Marková, Dobrá Voda, Paní Mikysková, Lavičky, Paní Pavla Zacklová, Veselý 
Žďár, Paní Silva Slámová, Paní Stupková, Křižanov, Paní Švejdová, Křižanov, Papírnictví Radka 
Klikarová, VM, Papírnictví Wasserbauerová, Měřín, PBS TURBO s.r.o. Velká Bíteš, Penam, a. 
s., Třebíč, Pivovar Svijany, a. s., Svijany, Pixa pro, s. r. o., Praha, POEX, a. s., VM, Ponožky a 
punčocháče, VM, Potraviny Ambrož, Křižanov, Prima Nábytek, VM, Real elektro, s. r. o., VM, 
Remington Czech Republic, Praha, Respekt, VM – Lavičky u VM, Restaurace La Degustation, 
Praha, Rodina Podstatzkých-Lichtenstein,VM, Rodina Sedmidubských, Uhřínov, Řeznictví 
a uzenářství Malec, VM, Salon Efekt, VM, Sport Drápela, VM, Stavebniny GREMIS, VM, Stihl 
Bartůšek; Stránecká Zhoř, Strážnické brambůrky Petr Hobža, Strážnice, Studio Ypsilon, Praha, 
Stylstav, s. r. o., Křižanov, STYX – UNDERWEAR, Praha, Sušené plody a čaje, VM, Textil Koneč-
ná, VM, Truhlářství Musil, Ruda, Uchytil CZ, s. r. o., Rudíkov, Uchytilovi, Šeborov, Vafkovi, Nové 
Město na Moravě, Velkomeziřičsko, VM, Vinařství Tetur, Velké Bílovice, Vinotéka na náměstí, 
VM, WNT Česká republika, s. r.o., VM, YASHICA, s. r. o., Třebíč, Zelenina Engelhart, Křižanov, 
Zpěvák Marek Ztracený, ZŠ Mostiště, ZZN Hospodářské potřeby, VM, Železářství Zdeněk 
Lysák, VM
DĚKUJEME VŠEM UVEDENÝM A NEUVEDENÝM SPONZORŮM.

Marie Štěpánková
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„Pobavte se a vůbec nic si nedělejte z toho, 
zda jste nešťastní nebo šťastní z výsledku 
voleb. Druhé kolo třeba dopadne lépe. Přeji 
vám všem příjemnou zábavu,“ přivítal sta-
rosta města Josef Komínek hosty plesu 
právě v den, kdy skončilo první kolo volby 
prezidenta. Vzápětí na sál vtančila dvojice 
Karolína Trutnová s Danielem Vojtěškem, 
kteří návštěvníky plesu potěšili ukázkami 
standardních a později i latinskoameric-

kých tanců. Pár z Taneční školy Starlet vy-
střídal Petr Kolář, který rozproudil zábavu 
směsicí vlastních i převzatých písní, jež si 
lidé s chutí zazpívali spolu s ním. K pohodě 
přispíval i kouzelník, který chodil stůl od 
stolu a bavil přítomné svými kousky.
A závěrem si lidé mohli domů odnést ve-
dle kytičky od starosty a místostarosty i 
některou z mnoha cen, které byly v tom-
bole.

Ve Velkém Meziříčí je již zavedeno, že město 
zahajuje plesovou sezonu. Ta letošní začala 

v sobotu 13. ledna. Na hlavním sále hrál 
k tanci oblíbený Sabrin band, v koncertním 

sále k poslechu pianistka Martina Nováková, 
zazpíval Petr Kolář, nechybělo předtančení ani 

kouzelník.

Ples byl s Kolářem 
a kouzelníkem

PODĚKOVÁNÍ:
Za zdárný průběh plesu město Velké 
Meziříčí proto děkuje všem, kteří přispěli 
finančně, věcně i organizačně. Velký dík 
patří firmě POEX Velké Meziříčí, a. s., která 
se postarala o občerstvení na každém 
stole.
Dále finančně nebo věcným darem přispěli: 
AGADOS, s.r.o., AGM-AGROMOTOR, s.r.o., 
ALPA, a.s., Amicus, s.r.o., ATIKA – LYSÝ, 
s.r.o., Autocolor Šoukal, s.r.o., AUTOCONT 
CZ a.s., AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o., 
AUTO M+V, s.r.o., BARVY A LAKY HOS-
TIVAŘ a.s., Bello podlahy s.r.o., Bohuslav 
Ludvík PROLOG, BUILDINGcentrum - HSV, 
s.r.o., Centrum Kociánka, pracoviště Bře-
zejc, CONTENT, s.r.o., COOP družstvo Velké 
Meziříčí, Dr. MAX Lékárna, ENVIRO-EKO-
ANALITYKA s.r.o., EURO BAGGING s.r.o., 
Falco computer, s.r.o., FOTO Michlíček, 
GREMIS, s.r.o., Horácké autodružstvo, Ho-
tel Jelínkova vila, Hotel Pod Zámkem, Hotel 
U Bílého koníčka, Hotelová škola Světlá a 
Stř. odb. škola řemesel, H+THERM Ladislav 
Hladík, Jindřich Vacula – LIGNO nábytek, 
Josef Mladý - Farma Tasov, JUPITER club, 
s.r.o., Karel Dlouhý – Nápoje Měřín s.r.o., 
Kavárna a restaurace Jupiter, Ing. Zdeněk 
Knesl - kopírovací stroje, Kristýna Duždová 
Wellness konzultant, Lisovna plastů, spol. 
s r.o., LITAS, s.r.o., Maria Podstadzka – 
Lichtensteinová, stř. rybářství, Masáže 
Michal, Michal Zvěřina - CZC, MusicData, 
s.r.o., nkt cables s.r.o., Papírnictví Radka 
Klikarová, PARAMONT CZ, s.r.o., PKS stav-
by a.s., POEX Velké Meziříčí, a.s., Reality 
Vysočina, Respekt-vm, Rodina Podstatzky 
– Lichtenstein, SANBORN a.s., Sherwin-
-Williams Czech Republic spol. s r.o., SKI 
klub, Stanislav Houdek - DataComp, T-MA-
PY spol. s r.o., Velkomeziříčsko, VERA, spol. 
s r.o., VM REKOSTAV,s.r.o., VÝTAHY, s.r.o., 
VV SKLO s.r.o., Wiegel CZ žárové zinkování 
s.r.o., WINDOW HOLDING a.s. výr. závod 
VEKRA, XART s.r.o., Zahradnictví Šmak.

-MĚÚ-

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

text a foto Martina Strnadová
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NázvoSloví
OSOBNOSTI
Díl 15: MUDr. Arnold Pick 
(1851-1923) 
rodný dům
text Marie ripperová

foto Mapy.Cz, GiS velkeMeziriCi.Cz

49.3561650N, 
16.0083347E

TexT eva Kočí valováDíl 18

#SERIÁLY

Už jste někdy slyšeli jméno Pick? Že znáte Pickův salám? Ano, i jeho výrobce pocházel 
z Meziříčí. Ale řeč bude o jeho příbuzném – Arnoldu Pickovi. Po studiích medicíny se 
věnoval neuropsychiatrii. A to tak intenzivně, že jeho jménem byla nazvána i choroba, 
kterou popsal – Morbus Pick (Pickova nemoc). Jedná se o degenerativní onemocnění 
mozku. Je to vlastně určitý druh demence, něco podobného jako Alzheimerova nemoc. 
Jen při Pickově nemoci degeneruje jiná část mozku. Na jeho počest je každoročně udě-
lována Cena Arnolda Picka za původní práci z oboru neurologie.

Meziříčský rodák se stal světově 
proslulým neuropsychiatrem.

MARTINICE
VÁPENICA
Staré jméno, asi do r. 1860, odvozeno od 
pálení vápna. Kotlina po těžké vápence, 
velkostatek zde pálil vápno. 
V CIHELNĚ
Pozemky ležící u staré cihelny. 
V NÍVKÁCH
Podlouhlý pozemek, název odvozen od 
nivy – kusu rovné země, nově vzdělané.
VOTAROVEC
Pole a louky u katastru Vídně, původ ná-
zvu je nejasný, zřejmě podle majitele.
VRCHOVEC
Pole v kopci s kamenitou půdou. Leží ve 
vrchu, na kopci.
V ZÁSTAVECH
Louky a les u katastru obcí Vídeň a Dobrá 
Voda, kde končila cesta z Martinic. Název 
od právního termínu – louky dané v zá-
stavu. 
U ŽLEBŮ
Louky a pole ležící poblíž údolí.

OSLAVICE
ADAMOVSKÁ
Název zřejmě podle majitelů.
AMBROŽU REBNÍK
Majitelem rybníčku byl Ambrož. 
BLATINE
Blatina – močálovitá krajinka, dříve zde 
bývaly močálovité louky, dnes odvodně-
no.
CYRILOMETODĚJSKÉ KŘÍŽ
Kříž zasvěcený Cyrilu a Metodějovi.
DRÁSKA
Pozemek u řeky Balinky, kdysi předmě-
tem dražby. Název od slova drasati – 
rozložit, oddělit, draska – trhlina. Může 
tedy být pozemek, oddělen, odtržen od 
ostatních řekou. 
DOLNÍ LÓKE
Louky umístěné na svahu níže, pod Hor-
ními loukami. 
HATĚ
Původně zde vedly hatě – cesty přes 
močálovitou, nepevnou půdu, udělané z 
trámů, větví a klestí.
HÁTKE
Název od hádek sousedů o hranice po-
zemku. 
HLÍNA
Pozemky s těžkou, hlinitou půdou. 
HORKÝHO RYBNÍK
Rybníček na návsi nesoucí název protěj-
šího majitele ze zemědělské usedlosti. 
HUŠČA
Potok tekoucí kolem mlýna, jehož majite-
lem byl Hušča. 
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Hledáme právě Vás...
www.nasepbs.cz

Obsluha NC - CNC strojů
Ostatní volné pozice naleznete na www.pbsvb.cz

NABÍZÍME:
Stabilitu a zázemí prosperující české firmy, 
motivující mzdové ohodnocení, 23 dnů dovolené, 
kratší pracovní doba – pracujeme 7,5 hod. denně, 
příspěvek na penzijní připojištění, dotované závodní 
stravování, možnost celodenního využití kantýny,
sleva na pohonné hmoty, věrnostní prémie, 
samozřejmostí jsou zákonné příplatky 
(noční směny apod.), odborné a jazykové 
vzdělávání dle potřeb dané pozice.

Kontaktní osoba: Ivana Chytková 
e-mail: chytkova.i@pbsvb.cz, tel.: 737 262 831

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

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

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE 

   DO BŘEZNOVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZIŘÍČSKA 
 JE JIŽ 19. 2. 2018.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.
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Ve středu 24. 1. 2018 proběhla na zimním 
stadionu ve Velkém Meziříčí náborová akce 
Týden hokeje, která dle ohlasu přítomných 
měla velký úspěch.
Náboru se zúčastnilo 29 nově příchozích 
dětí. Po úvodním představení ČSLH a klu-
bu samotného, kterého se zúčastnil vzác-
ný host, dlouholetý hokejový reprezentant 
naší země Martin Procházka, se děti pře-

vlékly do výstroje a přesunuly se na ledo-
vou plochu. Zde pod dohledem 5 trenérů 
byly děti rozděleny na úplné začátečníky a 
na mírně pokročilé.
Mírně pokročilí bruslaři prováděli cvičení a 
hry, které odpovídaly jejich schopnostem. 
Úplným začátečníkům při jejich prvních 
krůčcích na ledě pomáhali hráči z kategorie 
starších žáků, zatímco v krajní třetině pro-

bíhal vzorový trénink 3. třídy zakončený 
ukázkou Minihokeje. Po 50 minutách her 
a zábavy byla akce zakončena společným 
fotem.
Následující den na svůj první skutečný tré-
nink dorazilo pět dětí z této náborové akce, 
a my pevně věříme, že se z nich podaří vy-
chovat možné nástupce našich úspěšných 
odchovanců.

Na akci Týden hokeje dorazilo 29 dětí

Hana Balgová

Ukázky fyzikálních a chemických pokusů, zábavné soutěže nebo 
vystoupení pěveckého sboru byly na programu odpoledne ote-
vřených dveří na gymnáziu.
Na prohlídku budovy, učeben a laboratoří se vypravili nejen rodin-
ní příslušníci současných studentů, ale hlavně zájemci o studium. 
Dozvěděli se podrobné informace o výuce jednotlivých předmětů 
a mnohé další.
PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
Zájemci o studium v osmiletém i čtyřletém oboru si mohou vy-
zkoušet i přijímačky nanečisto, aby se ujistili, že na ně mají, pří-

padně aby zjistili, kde mají přidat. Proběhnou dnes, ve středu 
7. února v 15 hodin v budově gymnázia. Na uchazeče čekají testy 
z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Předpokládaný konec je kolem 18. hodiny. Vítáni jsou i rodiče, 
kteří se mohou v klubovně setkat se zástupci školy a případně 
již odevzdat přihlášky ke studiu. Na přijímačky nanečisto se není 
třeba předem přihlašovat a jsou zcela zdarma. Uchazeči si mají s 
sebou přinést tužku, propisku, pravítko a kružítko.
Přihláška ke studiu: www.gvm.cz a www.cermat.cz

Gymnázium zve na přijímačky nanečisto

Text a foto Martina Strnadová
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Kulturní a společenské akce na měsíc únor 2018                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Pátek 9. 2., kino JC, 18 hodin
DALI JSME TEN NEJTĚŽŠÍ DAKAR
Vyprávění a promítání neuvěřitelných zá-
žitků s Tomášem Ouředníčkem a Davidem 
Křípalem

Pátek 9. 2., prostory JC, 19 hodin
Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí pořádá
PLES ŠKOLY
Hudba ACCORT.
Prodej vstupenek na sekretariátu školy.

Sobota 10. a 24. 2., malá scéna, 15 hodin
KÁČA NA ZKUŠENÉ
Loutkové divadlo pro děti a rodiče. 

Neděle 11. 2., velký sál, 15 hodin
Divadelní pohádka pro děti
NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Úterý 13. 2., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
LOKÁLNÍ DRÁHA POLNÁ - DOBRONÍN
Přednáší Jan Prchal

Sobota 17. 2., prostory JC, 19 hodin
Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém 
Meziříčí, učitelský sbor a studenti gymná-
zia pořádají
STUDENTSKÝ PLES
Hudba M.E.Š., DJ Emanuel Míšek.
Prodej vstupenek na sekretariátu školy.

Úterý 20. 2., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
ČÍNSKÝ NOVÝ ROK 
Přednáší Ing. Petr Dohnal

Úterý 20. 2., velký sál, 19.30 hodin
DEŠTIVÉ DNY 
(náhradní termín za 15. 1. 2018)
Hrají: R. Krajčo, D. Švehlík

Úterý 27. 2., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
BURGUNSKÉ ODÍVÁNÍ V 15. STOLETÍ
Přednáší Eva Lysáková, Jitka Nováková

Úterý 6. 3., koncertní sál, 16:00
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
NAHODILÁ ARMÁDA - ČESKOSLOVEN-
SKÉ LEGIE 1914 - 1920
Přednáší Mgr. František Trávníček

PROGRAM KINA NA ÚNOR

Středa 7. 2. v 19.30 hodin
NIT Z PŘÍZRAKŮ
Příběh módního návrháře posedlého zniču-
jící dokonalostí. Muže natolik soustředěného 
na každičký detail, že mu unikalo vše pod-
statné. Muže, kterého zničila láska. Nebo za-
chránila. Režie, scénář P. T. Anderson. Hrají: 
D. Day-Lewis (trojnásobný držitel Oscara), 
L. Manville, V. Krieps, C. Rutherford. Drama 
USA 2017, české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
130 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 8. 2. v 19.30 hodin, středa 14. 2. v 
19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Nenechte si ujít vyvrcholení. Třetí, závě-
rečný díl.
Anastasia Stele a Christian Grey se dobro-
volně zřekli své svobody a před svatebními 
svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně 
až do smrti jim ale nebude dopřáno. Hrají: 
D. Johnson, J. Dornan, E. Johnson, E. Mum-
ford, R. Ora.  Erotický thriller USA 20147, 
české titulky. 
Vstupné: 140 Kč, 105 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 11. 2. v 18.30 hodin
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Režie F. Renč, scénář H. Pawlowská. Hrají: 
K. Issová, L. Vlasáková, J. Dvořák, Z. Pro-
cházková, P. Kříž, M. Kraus, P. Vacek, A. 
Bendová, A. Krejčíková a další. Komedie 
Česko, 2018. Vstupné: 110 Kč, 83 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 15. 2. v 19.30 hodin
VELKÁ HRA
Pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální 
lyžařky, která se dílem osudu stala provozo-
vatelkou tajných heren pro smetánku nejen 
z řad hollywoodských hereckých es, rocko-
vých hvězd a nejlepších pokerových hráčů, 
ale i vysoko postavených byznysmenů a 
prominentů mafie. Režie, scénář A. Sorkin. 
Hrají J. Chastain, I. Elba, K. Costner. Životo-
pisné drama USA 2017, české titulky. 
Vstupné:  110 Kč, 140 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Pátek 16. 2. v 19.30 hodin
TVÁŘ VODY
Trochu jiný příběh o lásce.
Němá uklízečka se v tajné vládní laboratoři 
sblíží s podivuhodným vodním tvorem a s 
pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a 
několika špionů naplánuje jeden z nejpodi-
vuhodnějších a nejromantičtějších únosů 

v dějinách filmu. Režie G. del Toro. Hrají S. 
Hawkins, O. Spencer, M. Shannon, R. Jen-
kins, D. Jones. Fantasy drama USA, Kanady 
2018, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 119 
minut, mládeži přístupný od 15 let.

Sobota 17. 2. v 16 hodin, středa 28. 2. v 17 
hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ 
A LEDU
Pokračování populární animované série je 
opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. 
Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a 
ledu, a tak jim chvilku bude pořádně horko 
a chvíli zase hodně velká zima. Rodinná ani-
movaná dobrodružná komedie Ruska 2018, 
český dabing. Vstupné: 125 Kč, 100 Kč děti 
do 15 let, 80 minut, mládeži přístupný.

Středa 21. 2. v 18.30 hodin
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Hrají: D. Johnson, K. Hart, J. Black, K. Gillan. 
Dobrodružná, akční komedie USA 2017, 
český dabing. Vstupné: 100 Kč, 119 minut, 
mládeži přístupný.

Pátek 23. 2. v 17 hodin
ČERTOVINY
Po čertech hezká pohádka. Režie, scénář 
Zdeněk Troška. Hrají J. Prachař, D. Benedikt, 
O. Navrátil, D. Gránský, J. Bernášková, J. No-
sek, A. Hoffmannová. Pohádka ČR 2017.
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč děti do 15 let, 101 
minut, mládeži přístupný.

Pátek 23. 2. v 19.30 hodin, neděle 25. 2. 
v 18.30 hodin
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Miluška učí aerobik a svého manžela i do-
spívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Jo-
sef svou ženu miluje, ale má slabost i pro 
mladší a krásnější ženy. Jejich manželství 
se pomalu řítí do záhuby. Do toho přijíždí 
na záchranu zkušená psycholožka z man-
želské poradny, teta Marta, která má šíle-
ný plán,  jak krachující manželství zachrá-
nit. Režie M. Cieslar. Hrají V. Cibulková, S. 
Rašilov, L. Vlasáková, P. Kříž. Komediální 
romantické drama ČR 2017. 
Vstupné: 130 Kč, 92 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 24. 2. v 18.30 hodin
BLACK PANTHER
Revoluce začíná, už jste viděli skoro všech-
no, ale tohle ne. Další film od studia Mar-
vel. Akční, dobrodružný film USA 2018, 
český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 let, 132 
minut, mládeži přístupný od 12 let.
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Další akce
----------------------------------------

Neděle 25. 2. v 16 hodin, čtvrtek 1. 3. v 17 
hodin
PRAČLOVĚK
Doba kamenná vs. doba bronzová. Děj fil-
mu se odehrává v dávné době, kdy se pra-
věcí tvorové toulali po naší planetě. Režie 
N. Park. Animovaná dobrodružná komedie 
Francie, Velké Británie 2017, český dabing.
Vstupné:  125 Kč, 100 Kč děti do 15 let, 89 
minut, mládeži přístupný 

Středa 28. 2. v 19.30 hodin
EWA FARNA 10 : ZNÁMÁ A NEZNÁMÁ 
Dokument mapuje 10 let zpěvaččiny karié-
ry a také přípravy na jubilejní koncert. Režie 
M. Linhart. Hrají E. Farna, T. Klus, M. Rupp-
ert. Dokument Česko, Polsko 2017. Vstup-
né: 120 Kč, 90 minut, mládeži přístupný.

PŘIPRAVUJEME
Vstupenky již v prodeji 

Pátek 9. 3., 20.00 hodin 
CHARITATIVNÍ PLES
Hraje: PETRKYT BAND, host večera: VEN-
DULA PŘÍHODOVÁ

Sobota 17. 3., 20.00 hodin 
Dvojkoncert MIRAI & POETIKA Tour 2018
Vstupenky v prodeji na program. oddělení

Neděle 18. 3., 15.00 hodin 
Divadelní pohádka pro děti
NA KOUZELNÉM PALOUČKU 
s hosty JŮ a HELE

Pondělí 19. 3., 19.30 hodin
Divadelní představení 
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Mladý Christopher je matematický geni-
us, ale také autista, který příliš nerozumí 
okolnímu světu ani lidem... Podle knižního 
bestselleru Marka Haddona. Představení je 
v rámci předplatného jaro 2018, zbylé vstu-
penky k dispozici na programovém oddělení

Pátek 13. 4., 20 hodin
SOUBOJ REBELŮ TOUR 2018 
TUBLATANKA & CITRON

Pátek 27. 4., 19.30 hodin 
Koncert 
PAVEL ŠPORCL a GIPSY WAY ENSEMBLE

KOPRETINA
Jak poznat dítě podle kresby a malby II
12. února 2018 9:30
beseda s Mgr. Lubošem Novotným Co 
prozrazují barvy v kresbě našich dětí? Po-
známe v nich, jak se cítí? Jaký charakter či 
temperament se u nic vyvíjí? Pokud máte 
zájem, můžete s sebou donést i kresbu dí-

těte. Příspěvek za besedu je 50 Kč, hlídání 
dětí během besedy zajištěno. Po besedě 
je možné využít poradenství zdarma. Be-
sedy jsou určeny pro celé rodiny i širokou 
veřejnost. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

DÓZA 
Baby Café
13. února 9:30 – 11:30 posezení u kávy a 
čaje, herna
20. února 9:30 – 11:30 obrázek s vločkou 
- zdobení skla
On-line přihlašování na www.dozavm.cz/
akce-tabory/

OSTATNÍ
Výstava výtvarných umělců Horácka
Od 6. února do 4. března 10:00 – 17:00
Bořivoj Pejchal (obrazy), Miroslav Štěpá-
nek (autorský šperk, objekty), Jana Za-
bloudilová (kresba, grafika)
Galerie Stará radnice Žďár nad Sázavou, 
www.dkzdar.cz

Kus ze-mě Jany Mikyskové
do 4. března 9:00 – 17:00
výstava obrazů a keramických plastik, Ga-
lerie Ladislava Nováka, Subakova 43, Třebíč

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky pořádá
OSTATKY: PRŮVOD MASEK OBCEMI 
KÚSKY, DOLNÍ RADSLAVICE, LHOTKY
v sobotu 10. února 2018
Večer taneční zábava v KD Lhotky - hraje 
skupina Žízeň. Sraz masek v 9 hodin v KD

Valentýnský bál
10. února 2018 20:00
Výtěžek z akce bude věnován handicapo-
vaným dětem. Hraje: Toto Band. Vstupné 
100 Kč, rezervace místenek na tel. 777 
819 707, Uhřínov.

Masopust v Oslavici 
sobota 10. 2. v 10.30 průvod masek
20.00 v KD taneční zábava se skupinou No 
stress music
neděle 11. 2. ve 14.00 v KD dětský karne-
val se skupinou No stress music (Pastelki)

Pěvecký sbor HARMONIE a  Harmonie 
Ladies, sbory při ZŠ Školní - úspěšné na 
celostátní úrovni, srdečně zvou  na  „po-
novoroční“ koncert. Neděle 11. února 
2018 v 17 hodin, Husův dům (vstupné 
dobrovolné)

Zabijačka na Fajťáku
neděle 11. 2. v 11.00.

SPORTOVNÍ AKCE
Házená
10. února 9:00 Zimní pohár
17. února 9:00 - 15:00 turnaj ženy, veteránky
18. února 9:00 - 17:00 turnaj mladší a 
starší dorostenky

24. února 15:00 II. liga starší dorostenci, 
17:00 -  II. liga muži
25. února 2018 9:00 – 17:00 POEX Cup
3. března 2018 11:00 I. Liga ženy, dorostenky
hala „za Světlou“ na ul. Sportovní, Velké 
Meziříčí, www.hazenavm.estranky.cz

Veřejné bruslení
10. února 14:15 - 15:45
11. února 14:45 - 16:15
17. února 13:45 - 14:45
18. února 14:00 - 15:30
24. února 14:15 - 15:45
25. února 14:00 - 15:30
26. února 13:30 - 15:00
27. února 13:30 - 15:00
28. února 13:30 - 15:00
1. března 13.30 – 15.00
2. března 13.30 – 15.00
3. března 14.00 – 15.30
4. března 13.30 - 15.00
zimní stadion, Vrchovecká 37, V. Meziříčí

K-centrum Noe, spadající pod Oblastní 
charitu Třebíč, je víceúčelové regionál-
ní zařízení věnující se problematice drog. 
Pracujeme převážně s aktivními injekční-
mi uživateli omamných a psychotropních 
látek. Primární prací K-centra je přede-
vším ochrana veřejného zdraví.
Jsou to aktivity směřující ke snížení vý-
skytu infekčních chorob a drogové epide-
mie ve společnosti. Klientům, kteří drogy 
nitrožilně užívají, poskytujeme výměnu 
použitého injekčního materiálu za čistý. 
Špinavé jehly a stříkačky pak bezpečně 
likvidujeme. Tím snižujeme nebezpe-
čí poranění o pohozenou špinavou jehlu. 
Provádíme u klientů testování na infekční 
nemoci (žloutenky, HIV, syfilis), poskytu-
jeme poradenství a informace z oblasti 
zdravotní a sociální. Klienty vedeme k 
reflexi a snažíme se je motivovat ke změ-
ně. Poskytujeme jim a jejich blízkým také 
informace o možnostech léčby závislostí. 
Na terénního pracovníka je vhodné se ob-
rátit i v případě nálezu pohozené použité 
injekční jehly. Dále poskytujeme poraden-
ství i osobám blízkým uživatelům drog. 
Služby K-centra poskytujeme anonymně 
a bezplatně. Terénní telefon na pracovní-
ka, se kterým si můžete domluvit schůz-
ku, je pro tuto lokalitu 733 741 188. Naše 
zařízení najdete v Třebíči, na ulici Hybešo-
va č. 10, tel. 568 840 688. Dotaz můžete 
také odeslat na e-mailovou adresu noe@
trebic.charita.cz nebo nás kontaktovat 
prostřednictvím facebooku.

K-centrum Noe 
je i v Meziříčí 

Simona Zezulová, terénní pracovník
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Křížovka o ceny
auTor KřížovKy vladimír Pařil

Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poš-
tou či osobně do redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 26. února 2018.
Tři vylosovaní výherci získají propagační dárky z městského e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Marcela Břendová z Velkého Meziříčí, Věra Kronovetrová z Velkého Mezi-
říčí a Růžena Pavlišová z Velkého Meziříčí.
Řešení z minulého čísla: Strmá, Čechova, Sokolovská, Kolmá, Krškova.

Už je tomu opravdu docela dávno, co se u Velkého Meziříčí pořádaly tehdy velmi populární silniční mo-
tocyklové – a párkrát dokonce také automobilové – závody. Organizoval je místní AMK, tedy Automo-
toklub, samozřejmě ve spolupráci se Svazarmem, s hasiči, záchrannou a sanitní sužbou, s vojenskou 
posádkou v Lavičkách, jakož i s jinými složkami. Jezdilo se na okruhu u Hrbova, Svařenova (přes tyto vsi 
trať přímo vedla) a poblíž Laviček. Délka dráhy jednoho kola činila 4 800 m, a to při převýšení 50 metrů. 
Jedno je jisté: úplně naposledy se tu závodilo v roce 1984; neboť tento sportovní podnik zde už nikdy 
nebude moci být obnoven. Až tak moc se bohužel změnily podmínky. 

NÁPOVĚDA: 
SUPPORT, AKYN, AKYS,

 AI, HEL, VAKÁT,
 ALCA, DAM.
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Ale umístění není podstatné. Dů-
ležité bylo, že se vůbec dostali ve 
zdraví do cíle. Čtyřicátý ročník da-
karské rallye totiž závodníci hod-

notí jako historicky nejtěžší. Do cíle se do-
stalo jen asi čtyřicet procent aut. Obrovský 
odpad zaznamenaly i špičkové týmy.
„Několikrát jsme se ocitli na pokraji. Byli 
jsme přesvědčeni, že už to dál nezvládneme 
a skončíme. Ale pak jsme se zase zvedli a jeli 
dál,“ popisuje Tomáš Ouředníček. Posádka 
měla od samého počátku závodu hlavně 

technické problémy, které jí neumožňova-
ly posunout se kupředu na lepší pozici. „Ve 
druhé etapě startovala z 99. místa. „Bylo 
psychicky strašně náročné vidět se na konci 
startovní listiny. Navíc jsme věděli, že naše 
auto není ve spolehlivém stavu. Kvůli zpož-
dění jsem řídil nonstop 44 hodin, na jeden 
zátah víc jak devět set ostrých kilometrů. 
Po dojezdu jsem nemohl ani mluvit,“ líčí To-
máš Ouředníček krizové situace.
Nejtěžší podle něj byly duny v Peru. Tvořily 
nepravidelné trychtýře, do nichž zapadá-

vala auta včetně asistenčních kamionů a 
nedalo se z nich vyjet. V takových místech 
se stala spousta těžkých nehod. 
„Takové překážky si člověk nedokáže před-
stavit ani ve zlém snu,“ říká Tomáš Ou-
ředníček, který se dosud nestihl pořádně 
vzpamatovat. Přesto start v dalším ročníku 
Rallye Dakar předem nezavrhuje. „Zdravý 
rozum mi říká, že už nikdy, ale srdce mě tam 
táhne. Taky touha udělat lepší výsledek. Cí-
tíme se teď o mnoho silnější. Moc jsme se 
toho v letošním ročníku naučili,“ uzavírá.

„Letošní ročník závodu nás prověřil hlavně lidsky,“ 
říká Tomáš Ouředníček o Rallye Dakar 2018. 
Jako pilot Fordu Ranger spolu s navigátorem 

Davidem Křípalem dojeli do cíle rallye na celkovém 
třiatřicátém místě a v kategorii benzinových motorů 

T 1.1 skončili osmnáctí.

Tomáš Ouředníček: Srdce 
mě na Dakar táhne znovu

BESEDA S TOMÁŠEM OUŘEDNÍČKEM
9. února 18.00

kinosál Jupiter clubu
Prodej vstupenek osobně a telefonicky
na programovém oddělení Jupiter clubu

566 782 001, 004
Vstupné 50 Kč

Kapacita sálu je omezena!



ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

DĚLNÍKA VÝROBNÍ LINKY  
NA VÝROBU OCELOVÉ VÝZTUŽE

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME  
NA PRACOVIŠTĚ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksstavby.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- obsluha výrobní linky  
 na výrobu ocelové výztuže

- pracoviště ve Velkém Meziříčí

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- vyučení (strojírenský obor výhodou)

- práce na dvousměnný provoz

- vazačský a jeřábnický průkaz  
 není podmínkou  
 (možnost získání po nástupu)

- ochota vzdělávání se  
 na nových technologiích

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- spolehlivost
- flexibilitu

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci  
 v silné stavební společnosti

- dostanete velmi dobré 
 finanční ohodnocení odpovídající  
 dosahovaným výsledkům

- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

DOMÁCÍ HOSPIC Vysočina, o.p.s.
Středisko hospicové péče ve Velkém Meziříčí

přijme pracovníka na pozici

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
v domácí hospicové péči

Náplň práce:
Péče o vážně nemocné a umírající klienty. Poskytování zdravotní ošetřova-
telské péče bez odborného dohledu dle indikace lékaře.

Požadavky:
- způsobilost k výkonu práce bez odborného dohledu
- praxe u lůžka v délce trvání min. 2 let
- místo bydliště Velké Meziříčí a okolí
- zodpovědnost, samostatnost, schopnost týmové práce, fl exibilita
- řidičský průkaz sk.B-aktivní řidič
- čistý trestní rejstřík
- dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
- zajímavou práci ve zkušeném kolektivu na dobu určitou
- systematické vzdělávání v oblasti paliativní péče
- fl exibilní pracovní dobu
- možný i zkrácený pracovní úvazek

Písemné nabídky s životopisem a motivačním dopisem 
zasílejte na: info@hhv.cz. Více informací na www.hhv.cz 

nebo na telefonním čísle 739 507 587.
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