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Festival filosofie 
bude potřinácté
Programový výbor určil 
letošní téma festivalu: 
Člověk a prostředí.

Bratři sbírají 
sekery a hoblíky 
Pro největší sbírku v Česku 
připravují i soukromé 
stylové muzeum.

Meziříčí zazářilo 
na veletrhu
Chlouby města byly 
k vidění v Brně na veletrhu 
Go a RegionTour.

Městský ples 
otevřel sezónu
Prestižní ples města, který 
každý rok zahajuje sezónu, 
letos oživil Kamil Střihavka.
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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 6. února 2019. 
Uzávěrka příštího čísla je 25. února 2019.
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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Chtěl bych tímto článkem „odstartovat“ snahu o záchranu středního odborného školství 
ve velkém Meziříčí. Před několika lety odmaturoval na Světlé „poslední“ ročník obchod‑
ní akademie. A i když se na stránkách školy dál tento obor nabízí, tak je to jediné místo, 
kde jsem se s existencí „meziříčské obchodky“ setkal. A nyní se už druhý rok po sobě 
otevřela pouze jedna třída oboru Hotelnictví a turismus. Přitom nabídka školy je skvělá 
a troufnu si napsat, že výrazně převyšuje pestrostí nabídky a úrovní vzdělání obdobné 
odborné školy v okolních městech. navíc uplatnění absolventů je značně široké, a to jak 
na pracovním trhu, tak také v možnostech dalšího vzdělávání. vždyť student Hotelo‑
vé školy Světlá má možnost během studia absolvovat až půlroční praxi v zahraničních 
hotelech, tzn. že kromě odborných dovedností se naučí aktivně používat alespoň dva 
světové jazyky.
Co mě ale trápí, že problém vzniká v našem městě. Kolik si myslíte, že v současném prv‑
ním ročníku oboru Hotelnictví je absolventů základních škol z velkého Meziříčí? Jen pár 
zainteresovaných je schopno na tuto otázku správně odpovědět. Protože odpověď je 
přímo šokující – ani jeden. Ani jeden student prvního ročníku Hotelové školy Světlá není 
z velkého Meziříčí. další šokující informací je, že mnozí absolventi základních škol mají 
či měli na Hotelovou školu namířeno, ale převážně do Třebíče. úplně mě, jakožto zastu‑
pitele města, děsí informace o tom, že žákům základních škol radí naši velkomeziříčští 
učitelé, aby na Světlou nešli. A tuto informaci máme získanou přímo od žáků. 
A zde máme jednu z odpovědí na otázku, proč klesá počet obyvatel v našem městě. 
Protože studenti ho opouští už v patnácti letech, kdy odchází do jiných měst. A tímto 
odchodem se snižuje pravděpodobnost, že se k nám ještě budou chtít vrátit. Tento trend 
vidím i ve sportu. v patnácti letech se mládežnické týmy začínají rozpadat, protože vět‑
šina mladých sportovců odchází mimo město a postupně sportu ve velkém Meziříčí za‑
nechá. 
Je potřeba tento trend zastavit a situaci změnit. Musíme zajistit, aby si učitelé a žáci 
základních a středních škol našli k sobě cestu. Je povinností na problém nejen upozornit, 
ale pokusit se jej vyřešit. nechci zabíhat do podrobností, ale pokud tuto situaci nebu‑
deme řešit, tak se do našeho města nebudou mladí lidé vracet. A to by v budoucnosti 
způsobilo velkému Meziříčí „vELKÉ“ problémy.

Mgr. tomáš rapušák 
zastupitel města

Střední školství ve VM na kraji propasti
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velké Meziříčí i s místními částmi mělo k 31. 
prosinci 2018 celkem 11 447 obyvatel. To 
je oproti loňskému roku o rovných šedesát 
méně. Samotné město má dokonce o 69 
obyvatel méně než v roce 2017, a to 9 871. 
Za posledních deset let zde ubylo 414 oby‑
vatel.
Během roku 2018 se ve velkém Meziří‑
čí a místních částech Lhotky, Kúsky, dolní 
Radslavice, olší nad oslavou, Mostiště, Hr‑
bov a Svařenov narodilo 138 dětí (115 v roce 
2017) a zemřelo 111 osob (89 v roce 2017). 
Počet lidí hlášených k trvalému pobytu na 
radnici je 334 (335 v roce 2017).
Čísla poskytl správní odbor městského úřa‑
du, evidence obyvatel, a nejsou konečná. 
Ještě je mohou ovlivnit události z měsíce 
prosince 2018. Přesná data bude mít Český 
statistický úřad v březnu 2019.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

velké Meziříčí město 10285 10237 10252 10197 10199 10125 10089 10080 9993 9940 9871

dolní Radslavice 85 86 86 82 84 81 83 90 90 94 93

Hrbov 148 146 146 150 151 150 155 155 157 157 162

Kúsky 67 68 65 65 65 67 70 71 76 79 85

Lhotky 228 234 227 231 227 233 242 247 254 258 270

Mostiště 587 592 588 582 570 566 561 564 575 581 572

olší nad oslavou 255 264 254 263 262 276 270 272 280 278 273

Svařenov 114 114 114 117 117 116 120 119 118 120 121

Celkem 11770 11741 11732 11687 11675 11614 11590 11598 11543 11507 11447

Kolem dvaceti pěti milionů korun má 
město velké Meziříčí na svých účtech 
z pokut za překročení rychlosti na dál‑
nici.
dodržování rychlosti 80 km v hodině 
hlídají radary v modernizovaných úse‑
cích dálnice d 1. desetitisíce přestupků 
vzešlých z měření v opravovaném úseku 
velké Meziříčí – Lhotka proto řeší i zdej‑
ší radnice. Za dobu měření od roku 2017 
se na jejích účtech k nynějším dnům 
sešlo dvacet pět milionů korun za pře‑
stupky. „v letošním roce budeme mít tři 
úseky měření,“ informoval starosta Jo‑
sef Komínek. Přibyde úsek nad velkým 
Meziříčím mezi sjezdy východ–západ 
a další úsek u Jihlavy, který ještě spadá 
pod velké Meziříčí.

Úsekové radary 
vynesly miliony

Po restauraci v Jupiter clubu kvůli dluhům ukončila svoji činnost i restaurace na obec‑
níku. Město, v jehož prostorách restaurace sídlila, kvůli úhradě dluhu podalo žalobu, 
informovala místostarostka Jiřina Jurdová.  Starosta Josef Komínek doplnil, že dluh na 
nájemném činí do tří set tisíc korun. Prostory restaurace nájemce vyklidil a svůj maje‑
tek vystěhoval. 

Kvůli dluhům skončila další restaurace

-mars- -mars-

Počet obyvatel Velkého Meziříčí trvale klesá

-mars-
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TexT a foTo

MarTina STrnadová

Slavnostní otevření modernizova‑
ného kina v Jupiter clubu proběhlo 
v 27. ledna. Předcházel mu téměř 
měsíc prací na stavební úpravě 

stupňů v kinosále, položení nových kober‑
ců a výměně křesel.
Kino v budově nynějšího Jupiter clubu na 
náměstí, jež byla postavena roku 1977, 
bylo uvedeno do provozu hned následující 
rok (1978). „naši předchůdci pod vedením 
ředitele ivana vítka vybudovali, na tu dobu 
opravdu nadstandardní, kinosál, loutkovou 
scénu včetně dalších prostor, které jsme 
donedávna nazývali novou budovou,“ při‑
pomněl historii ředitel Jupiter clubu Milan 

dufek. Celé prostory včetně kinosálu až do 
desáté řady zasáhla v roce 1985 povodeň, 
a tak musela být zatopená křesla vyměně‑
na. „od té doby uplynulo již 34 let a s ná‑
stupem digitalizace, kterou jsme u nás 
realizovali v roce 2014, jsou diváky na kino 
kladeny daleko vyšší nároky. nejinak v na‑
šem městě. Z tohoto důvodu jsem v roce 
2017 předložil zastupitelstvu města poža‑
davek na mimořádnou dotaci na výměnu 
křesel v sále,“ popsal Milan dufek. Zastu‑
pitelstvo města pak přidělilo Jupiter clubu 
1.380.000 korun. Rok nato se Jupiter clu‑
bu podařilo získat dalších 300.000 korun 
z Fondu kinematografie. Původně měla 

být nová křesla opět sklopná, ale nako‑
nec dostal přednost komfort diváků před 
vyšším počtem míst v kinosále. Ten se teď 
o necelou stovku snížil a nyní může v kině 
usednout 191 návštěvníků. „K úplné spo‑
kojenosti nám v kině chybí už jenom jedno, 
a to je klimatizace,“ dodal Milan dufek.
že je chybějící klimatizace v kině opravdu 
citelný problém, potvrdil i starosta Jo‑
sef Komínek. „Proto rada města navrhla 
vyčlenit z přebytku hospodaření města 
částku asi 2,2 milionu korun na její zajiš‑
tění. věřím, že zastupitelé to podpoří a kli‑
matizace bude ještě letos hotová,“ uzavřel 
Josef Komínek.

diváci v kině Jupiter club na konci ledna poprvé vyzkoušeli 
nová křesla a užili si archivní dokument dar městu 

z roku 1977 a film padesát let organizované kultury ve 
velkém Meziříčí, oba z dílny velkomeziříčských tvůrců, 

i předpremiéru českého filmu Ženy v běhu.

Diváci poprvé vyzkoušeli 
nová křesla v kině

fotogalerie a video na
www.velkomeziricsko.cz
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Po dokončení přestavby prostor po spo‑
řitelně na služebnu městské policie se 
na své místo vrátí obraz velkého Mezi‑
říčí od Zdenky vorlové vlčkové.
Panorama velkého Meziříčí od první 
moravské malířky Zdenky vorlové vlč‑
kové, rodačky z našeho města, dlouhá 
léta visel v pobočce České spořitelny 
na náměstí. návštěvníci banky i další 
zájemci se tak na něj mohli přijít kdykoli 
podívat. obraz o rozměrech 4x2,5 met‑
ru vlastní Česká spořitelna a po přestě‑

hování do nových prostor v Horácku už 
pro něj nemá místo. 
„Začali jsme proto s Českou spořitel‑
nou jednat, a ta je ochotna nám obraz 
zapůjčit. v žádném případě ho nechce 
prodat,“ uvedla místostarostka Jiřina 
Jurdová a dodala: „výpůjčka bude zdar‑
ma. Město pouze zaplatí dovoz obrazu 
z depozitáře spořitelny v Praze zpět do 
velkého Meziříčí.“ Česká spořitelna má 
požadavek, aby byl obraz pojištěn. 

Martina strnadová

Panorama od malířky Vorlové se vrátí zpět

Ulice Pod Strání je příjezdem do areálu Svi‑
tu za řekou, kde funguje provizorní plocha 
pro parkování. Komunikace v ulici je zce‑
la rozbitá. „Je to asi nejhorší komunikace, 
kterou ve velkém Meziříčí máme,“ uvedla 
místostarostka Jiřina Jurdová s tím, že do‑
jde k rekonstrukci ulice za jedenáct milionů 
korun a město bude žádat o dotaci z nové‑
ho dotačního programu. Ten se vztahuje 
jen na opravy povrchů a kanalizace a do‑
tace z něj může být až padesátiprocentní. 
Krom toho v ulici přibydou i nové chodníky 
a osvětlení.

o rozdělení přebytku z rozpočtu hospoda‑
ření města v roce 2018 rozhodnou zastupi‑
telé 12. února. „Třicet tři a půl milionu korun 
z přebytku jsou závazky z roku 2018, které 
budou převedeny do roku 2019. K rozděle‑
ní zbývá 35.880.000 korun,“ uvedla mís‑
tostarostka Jiřina Jurdová a dodala, že další 
čtyři miliony korun posílí rezervu města. 
v návrhu rozdělení přebytku jsou vyčleně‑
ny peníze například na přípravu projekto‑
vé dokumentace na rekonstrukci zimního 
stadionu, přestavbu internátu na Horno‑
městské ulici a další.

Zvýšení nájemného v městských bytech 
ve velkém Meziříčí schválila rada měs‑
ta. „nejvyšší nájemné bude 55 korun za 
metr čtvereční za měsíc. To je zvýšení 
o 6 korun,“ informovala místostarostka 
Jiřina Jurdová. úměrně tomu se zvedne 
nájemné ve všech městských bytech dle 
daných kategorií. nájemníci v městských 
bytech v současné době dluží městu vel‑
ké Meziříčí 1.300.000 korun. „Pohledáv‑
ky vymáháme, sice ne takovou rychlostí, 
jak bychom si přáli, ale snižují se,“ řekla 
k tomu místostarostka.

Zastupitelé rozdělí miliony

Město zvyšuje nájemné

Rozbitou ulici čeká oprava

-mars-

-mars-

-mars-

Člověk a prostředí. To bude hlavním motivem už 13. ročníku Evropského festivalu filo‑
zofie, který letos bude od 6. do 14. června. v lednu o tom rozhodl programový výbor 
festivalu v čele s ředitelem Milanem dufkem.
„Letošní ročník bude propojen s oslavami 120 let od založení Gymnázia velké Meziříčí,“ 
řekl Milan dufek a vyjmenoval osobnosti českého akademického prostředí, které dosud 
potvrdily účast na festivalových přednáškách a seminářích.
Lidé se tak letos mohou těšit například na geologa, klimatologa, spisovatele, esejistu 
a filozofa václava Cílka, vysokoškolského pedagoga a ekologa a zároveň rodáka z na‑
šeho města Pavla nováčka, historika Miroslava vaňka, environmentálního etika a filo‑
zofa Bohuslava Binku, sociologa médií Jaromíra volka či politika, spisovatele a textaře 
Michaela žantovského.
Festivalové dny doplní i slavnostní konference a akademie ke 120 letům od založení 
gymnázia a víkend otevřených zahrad s komentovanými prohlídkami a ukázkami. Kon‑
certovat přijede Pavel žalman Lohonka a činohra národního divadla přiveze výjezdní 
diskusní inscenaci Furianti on the road.

Letošní festival filozofie 
se bude věnovat prostředí

6.–14. červen 2019

prostředí
člověk
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Lednový sobotní podvečer. narváno na místě činu. v pizzerii Gu‑
lliver. Soutěží čtyři básníci – vyznavači slam poezie. netrpělivě 
přihlíží přes sedmdesát hladových kritiků, diváků. někteří jsou 
vyzbrojeni hodnotící číselnou sadou. Porotci z davu rozhodnou 
svými body o vítězi ve třech kolech soutěže.
Pořadí vstupu básníků do arény určuje los. nikdo tu nepotřebuje 
rekvizity a kostýmy. nepostradatelný je ale přednášený text nebo 
odvaha k improvizaci. Mluvené slovo. Jeho intonace, rytmus, vzlet 
i pád. Jeho přesné načasování. Ticho. Smích. Pláč. Křik?!.
Hraje se jako o život. SLAM. Slovo, které přeložené z angličtiny 
znamená „bouchnout, prásknout“, teď představuje umělce, který 
bouchá a práská slovy, ale hlavně baví. Jeho slova hladí i drásají 
duši. Zní prostorem, žiJí…
Po dvou hodinách soutěže, v níž si konkuruje přednes s impro‑
vizací, vítězí Anatol Svahilec (mistr ČR 2014). Caledon, Emphatic 
a Honza dibitanz obsazují další medailové příčky. PoTLESK.
velké díky Honzovi Bílkovi, Pizzerii Gulliver a Společně vM za or‑
ganizaci akce a všem, kteří přišli.

Souboj performerů ve Velkém Meziříčí

ivana Bíbrová

Příběh žháře, který za trest skončil sám 
na hranici, mohli zhlédnout návštěvníci již 
čtvrtého dne otevřených dveří ve velko‑
meziříčské Katovně.
K prohlídce, občerstvení i pobavení vyzval 
zájemce opět po roce divadelní a šermíř‑
ský spolek Tas, který má v katovně svoje 
zázemí. Program byl sestaven na téma 
oheň – dobrý sluha, špatný pán. A kromě 

příběhu žháře, který sehráli členové Tasu, 
si lidé vyslechli i zajímavosti o rozdělávání 
ohně netradičními způsoby, již i s ukáz‑
kami připravil Stanislav Juhas. Historické 
zajímavosti o životě katů, požárech na vel‑
komeziříčsku a další přidala dvojice ivana 
vaňková a Martinem Štindlem.
na chuť se podával třeba chleba s třemi 
druhy domácího sádla, škvarkové pagáče, 

bramborový závin se škvarky a slaninou, 
špekáček k opečení, klobásy, horké nápoje, 
prostě samé dobroty.
návštěvu katovny si ani letos nenechala ujít 
jedenáctičlenná skupina turistů ze žďáru 
nad Sázavou, kteří jsou zde pravidelnými a 
spokojenými hosty. „děkujeme za přivítání, 
pohoštění a přejeme hodně zdaru,“ napsali 
do pamětní knihy Tasu.

V katovně upálili žháře na hranici

fotogalerie a video na
www.velkomeziricsko.cz
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Z mezinárodního mistrovství ČR mladých odborníků v oblasti 
gastronomie přivezli žáci HŠ Světlá a SoŠ řemesel jedno zlaté a 
dvě bronzová pásma. Ze škol Kraje vysočina si tak Světlá vedla 
nejlépe. 
od 17. ledna do 20. ledna 2019 se na brněnském výstavišti v pa‑
vilonu P uskutečnil již 25. ročník mezinárodní soutěže Gastro 
Junior Brno 2019 – Bidfood Cup společně s 29. mezinárodním 
veletrhem průmyslu cestovního ruchu Go a 28. mezinárodním 
veletrhem turistických možností v regionech Regiontour.
nejlépe z žáků Světlé si vedl dominik Buchta (obor barman), kte‑
rý vybojoval zlaté pásmo za svůj drink BUCH–TA, na nějž musel 
použít minimálně 2 cl rum Captain Morgan, sirupy firmy Monin 
a nealkoholické nápoje z portfolia značky Coca ‑Cola.
Bronzové pásmo získala Markéta Kališová (obor cukrář) za čokolá‑
dový dortík s mandlovou ganachee s citronovým mousse meruň‑
kovým pyré na ořechové drobence a obdržela také bronzové pásmo.

Stanislav Blažka (obor kuchař) připravil kančí hřbet s krupkami, cele‑
rovým pyré, omáčkou demi ‑glace a celerovým chipsem ve 4 porcích 
během 45 minut, za což obdržel také bronzové pásmo.

Světlá přivezla z mistrovství zlato i bronz

odpoledne otevřených dveří na velkomeziříčském gymnáziu využili k návštěvě zejména zájemci, kteří hodlají na této škole v budouc‑
nu studovat.
na chodbě školy, která letos oslaví 120. výročí svého založení, vítal návštěvníky pěvecký sbor. děti s rodiči se od pedagogů i studentů 
dozvěděli informace o výuce, nahlédli do učeben a laboratoří a mohli se vyptat na vše, co je zajímá ať již o oboru osmiletém nebo čtyř‑
letém či o mimoškolních aktivitách. Získali tak podrobnosti například o výměnných pobytech a stážích na anglické škole v Shrews‑
bury, o zajímavých exkurzích, sportovních kurzech apod. „Já už jsem v podstatě rozhodnutá, že se budu hlásit na velkomeziříčské 
gymnázium. Přišla jsem si školu prohlédnout hlavně proto, abych pak v dubnu při přijímacích zkouškách nebyla v úplně neznámém 
prostředí,“ uvedla jedna z žákyň základní školy, která letos do prvního března musí podat přihlášku na střední školu. -mars-

Zájemci o studium si prohlédli gymnázium

-hš-
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fotogalerie na
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo MarTina STrnadová

SběRateLé
SeKeR a hobLíKů
největší sbírku hoblíků a seker na opracování dřeva v české republice 
mají bratři Miloš a radek kolouchovi ve frankově zhořci. letos v lednu 
ji zaregistrovali v české databance rekordů agentury dobrý den 
v pelhřimově.
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Bratři Kolouchovi se živí pocti‑
vým řemeslem spojeným s vůní 
dřeva, Radek je truhlář a Miloš 
tesař. i proto Radek sbírá hoblí‑

ky a Miloš sekery. Ale oba ovládají i ře‑
meslo toho druhého a pracují společně. 
Radkova sbírka nyní čítá 4 535 hoblíků. 
obsahuje běžné i vzácné kousky z Čes‑
ké republiky, ale také ze Slovenska, Ra‑
kouska, německa, Polska, Maďarska, 
Ukrajiny, Anglie či ze Severní Ameriky. ve 
sbírce jsou hoblíky bednářské, truhlář‑
ské, kolářské, varhanářské, houslařské, 
kovové hoblíky, podle druhu práce se ješ‑
tě dělí na uběráky, zubáky, hladíky, cídiče, 
drážkovníky, římsovníky… „Mám hoblíky 
datované z roku 1734 a 1842. Pocházejí 
z královské dílny, jsou dva k sobě na pero 
a drážku, oba jsou zdobené. Těch si cením 
asi nejvíc. vzácný je i hoblík karosářský, 
používal se při výrobě dřevěných karose‑
rií aut. v německu byl vydražen za 950 €, 
v Česku jsme ho koupili za dva a půl tisíce 
korun, sice potřeboval opravit, měl uhnilé 
dřevo, ale ta cena byla mnohem přízni‑
vější,“ říká Radek Kolouch.
Milošovi zase patří sbírka seker na opra‑
cování dřeva, v níž je zatím 1 695 expo‑
nátů. najdou se v ní širočiny, hlavatky, 
bednářské křídlovky, sekery vorařské, 
mlynářské, kolářské i vzácné křížové – 
tesařské a další, a to z České a Slovenské 
republiky, Rakouska, německa, Ukrajiny, 
Polska, Maďarska, Severní Ameriky, do‑
konce až z Aljašky. Hlavní část sbírky je 

datována do 18. až 20. století. „nejcen‑
nější je pro mě nejstarší datovaná širo‑
čina z roku 1871. Sehnal jsem ji v České 
republice. Také vlastním úplně první 
nástroj na opracování materiálu, pěstní 
klín z pazourku, sekery z doby kamenné, 
bronzové či ze středověku. Ta středově‑
ká je sice bojová, nesloužila k opracování 
dřeva, ale je také vzácná, má značku od 
kováře,“ popisuje Miloš Kolouch.
Bratři Kolouchovi rozšiřují svou sbírku asi 
patnáct let. Ta vedle tisíců seker a hoblí‑
ků obsahuje i další tesařské a truhlářské 
nářadí – pořízy, pily, nebozezy, kolovrát‑
ky… „Sbírka, to je naše radost a taky sta‑
rost. Líbí se nám, že jde o nářadí, s nímž 
lidé v minulosti pracovali, prošlo rukama 
mnoha řemeslníků,“ říkají Kolouchovi. 
Aby odkaz starých tesařských mistrů 
uchovali i dalším generacím, rozhodli se, 
že pro své sběratelské skvosty postaví 
ve Frankově Zhořci soukromé muzeum. 
Bude stát v areálu, kde žijí i pracují. Zákla‑
dy již mají hotové, letos chtějí zvládnout 
hrubou stavbu. Základním stavebním 
materiálem bude sto kubíků modříno‑
vého dřeva. „naštěstí už je tady máme 
dva roky uskladněné. Kdybychom dřevo 
v těchto rozměrech sháněli až letos, nej‑
spíš by se nám to kvůli kůrovcové kala‑
mitě ani nepodařilo,“ podotýká Radek. 
„Stavba bude ve stylu staré sýpky s vel‑
kými stropními trámy. Konstrukce bude 
celá přiznaná, proto jsme všechny trámy 
ručně otesali. vždyť strojově hoblované 

sekery z kamene a bronzu

středověká sekera

neJstarší datovaná sekera

sv. joseF, patron tesařů
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dřevo by se k expozici seker nehodilo,“ do‑
dává Miloš. A aby toho nebylo málo, pod 
základy budoucího výstavního sálu už do‑
končili velký cihlovo ‑kamenný vinný sklep 
s křížovými klenbami a výklenky. A samo‑
zřejmě, jako milovníci starého umu nesáhli 
po nových materiálech. Ke stavbě jim po‑
sloužily klasické pálené cihly a půdovky, 
mnohé s vyraženou značkou cihelny či 
letopočtem, a kameny ze starých zboura‑
ných stodol a jiných staveb.
Profesně se Kolouchovi v posledních le‑
tech nejvíc zabývají památkami. vzhledem 
k množství oprav sakrálních a památko‑
vě chráněných objektů, které realizovali, 
se vypracovali až na tesaře památkáře. 
„opravili jsme věž kostela v Kácově a Sou‑
ticích u Prahy, rekonstruovali jsme třeba 
střechu na jevišovickém zámku, nebo asi 
900 let starou zvonici v Ježově, dělali jsme 
střechu na muzeu kočárů v Čechách pod 
Kosířem, na tu padlo pět kamionů dřeva. 
A teď třeba doděláváme městský dům na 
náměstí v Telči,“ vyjmenovávají svoje nej‑
významnější zakázky.
A když najdou čas, vyrážejí i na řemesl‑
né trhy po republice. Tam předávají svoje 
zkušenosti, ukazují něco ze své sbírky, 
setkávají se s dalšími řemeslníky, starými 
tesařskými mistry, od nichž pak mnohé 
zajímavé a cenné poznatky pro další práci 
sami i získávají.
„My se řemeslem bavíme, chceme ucho‑
vávat jeho tradici. Jeden náš děda byl 
truhlář, druhý tesař, otec byl taky tesař, 
takže to máme v krvi,“ konstatují bratři, 
kteří svou prací opravdu žijí.

Model budoucího muzea, zde bez střechy
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výbor vgs

v úterý 15. ledna se v koncertním sále Jupiter clubu konala valná 
hromada vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu.
Pozvání přijala místostarostka ing. Jiřina Jurdová a radní 
Phdr. Marie Ripperová, dále ředitel Jupiter clubu Mgr. Milan du‑
fek. Starosta Josef Komínek se pro nemoc omluvil. Předsedkyně 
společnosti dr. Helena Švecová podala ucelený souhrn činnosti 
za rok 2018, který doplnila kronikářka společnosti dana Michalo‑
vá projekcí fotografií z uskutečněných akcí. Po pokladní a revizní 
zprávě byl zvolen jedenáctičlenný výbor společnosti, který bude 

pracovat dva roky. Jak ve výroční zprávě, tak v bohaté diskusi za‑
znělo poděkování za podporu, a to jak Městu velké Meziříčí, tak 
řediteli Jupiter clubu a jeho zaměstnancům. A na závěr pár čísel. 
vlastivědná a genealogická společnost funguje již 27 let, v sou‑
časnosti má 59 členů a v roce 2018 uspořádala 40 akcí, kterých 
se zúčastnilo celkem přes 2000 zájemců. Jedná se o přednášky, 
besedy a vlastivědné zájezdy. S výjimkou prázdninových měsíců 
se konají každé úterý. všichni zájemci o tuto činnost jsou srdečně 
zváni.

VGS loni pořádala 40 akcí pro 2000 zájemců

Městský ples zahájil novou plesovou sezo‑
nu ve velkém Meziříčí. v sobotu 12. ledna 
v Jupiter clubu přivítali starosta Josef Komí‑
nek a místostarostka Jiřina Jurdová hosty 
kytičkou a štamprlí.

Hudba ve velkém sále byla pod taktovkou sku‑
piny Sabrin Band, která hrála moderní i klasické 
taneční skladby. obohacením programu bylo 
předtančení dvojice Karolíny Trutnové s dani‑
elem vojtěškem. Hlavním tahákem plesu pak 

bylo vystoupení Kamila Střihavky, který svými 
písněmi bavil návštěvníky asi tři čtvrtě hodiny. 
Mnozí si je spolu s ním i s chutí zazpívali. A sa‑
mozřejmě nechyběla bohatá tombola, jejíž lo‑
sování proběhlo kolem půlnoci.

Městský ples otevřel novou taneční sezónu

fotogalerie a video na
www.velkomeziricsko.cz

-red-



únor 2019

13www.velkomeziricsko.cz #ZPRávy

TexT a foTo MarTina STrnadová

Moravské klavírní trio ve složení Jiří Jahoda 
(housle), Jana Ryšánková (klavír) a Miro‑
slav Zicha (violoncello) zahajuje nový rok 
ve velkém Meziříčí pravidelně již několik 
let. nejinak i v pondělí 15. ledna v koncert‑
ním sále Jupiter clubu. Tentokrát si soubor 
ke svému vystoupení přizval sopranistku 

ivetu Jiříkovou, svého času sólistku národ‑
ního divadla v Praze, a barytonistu vlada 
Chmela, který mimo jiné zpíval i v newyor‑
ské Metropolitní opeře či milánské La Sca‑
le.
Společně posluchačům připravili několik 
hudebních lahůdek jako třeba předehru 

k Bizetově opeře Carmen i ke Smetanově 
Prodané nevěstě, árie Rusalky a vodníka 
z dvořákovy opery Rusalka či árie Elvíry 
a Almavivy z Mozartových oper don Gio‑
vanni a Figarova svatba. Přátelé hudby se 
pak s interprety loučili potleskem ve stoje.

novoroční benefiční koncert velkomeziříčského 
kruhu přátel hudby si posluchači užili s Moravským 

klavírním triem a jeho hosty.

Koncert nabídl Mozarta, 
Dvořáka i Smetanu

fotogalerie a video na
www.velkomeziricsko.cz
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„Za Ježíškova vnoučata je třeba poděkovat všem těm, kteří se do 
projektu zapojili. Lidem z Českého rozhlasu, všem vnoučatům, 
která se nějakým dárkem rozhodla potěšit staré a často opuš‑
těné seniory, a hlavně personálu domova. všem mým kolegům 
a kolegyním, kteří měli s projektem celý prosinec plné ruce práce, 
aby ten příval porozumění, lásky a lidské solidarity dokázali vůbec 
zvládnout,“ chválí ředitel domova vítězslav Schrek.
Ježíškova vnoučata tak splnila obyvatelům nejen různá individu‑
ální přání, ale umožnila i řadu milých setkání s rodinami, blízkými, 
přáteli a dobrovolníky. díky zmíněnému projektu může pokračo‑
vat i klienty oblíbený zahradnický kroužek ve spolupráci s ekolo‑
gickým střediskem Chaloupky a další kulturní akce. Jednou z ta‑
kových událostí bylo také hudební vystoupení dua z Moravských 
Budějovic, které tvořila Jana daňhelová s Karlou Křivanovou. 
dámy se staly zpívajícími Ježíškovými vnoučaty a patří jim velké 
poděkování za jejich čas a dobrovolnickou činnost.

neradi bychom zapomněli také na ostatní dobrovolníky, kteří 
jsou naprosto neopomenutelnou součástí fungování našeho do‑
mova. například bez ochoty a výtvarného přičinění dobrovolnice 
Hany Hanzlíkové by nevznikla Babiččina kuchyň, která od nového 
roku láká ke slavnostnímu obědu.
Babiččinu kuchyň mohou využít obyvatelé domova a jejich blíz‑
cí ke společnému obědu. v nově vybudovaném a k tomuto účelu 
speciálně zřízeném jídelním koutku naší jídelny, mohou zájemci 
zavzpomínat na to, jak vypadal slavnostní oběd s rodiči a pra‑
rodiči. A ačkoliv je tradicí jezdit na oběd k babičce o víkendu, 
v domově si mohou klienti vychutnat oběd ve společnosti svých 
blízkých v kterýkoliv libovolný den. Stačí se informovat nebo si 
rovnou oběd domluvit u pracovnice vztahů k veřejnosti (tel.: 
734 875 428). Babiččina kuchyň se tak stala dalším z mnoha pro‑
stor, kde se klienti se svými blízkými mohou setkávat a strávit tak 
společné chvíle.

Michaela Černá

Již druhým rokem se velkomeziříčský domov pro seniory 
zapojil do projektu Ježíškova vnoučata, který je pod záštitou 

českého rozhlasu. letos bylo v našem domově splněno 
rekordních 91 přání. někteří z dárců poslali dar poštou, jiní 

překvapení předali osobně. Byly to chvíle plné krásných 
okamžiků, dojetí, ale i nových přátelství.

Ježíškova vnoučata 
splnila seniorům 91 přání
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vandráci Liška a Révai bavili návštěvníky Jupiter clubu zážitky 
a historkami ze své cesty po Střední Americe. Pro velký zájem 
proběhly hned dvě besedy za sebou.
Čtvrt roku strávili herci Pavel Liška, Jan Révai a kameraman Hy‑
nek Bernard společným cestováním z Panamy napříč Kostarikou, 
nikaraguou, nebezpečným Hondurasem i Salvadorem, dál přes 
Guatemalu, Belize až do Mexika. Středoamerické státy projeli na 
motorkách a během svého putování pořídili množství snímků, vi‑
deí, natočili seriál. o své zážitky se nyní dělí se zájemci na bese‑
dách po celé republice. A snad všude mají vyprodáno.

„nejeli jsme jen za krásami přírody, užít si jízdu na motorkách, 
která je naší vášní, nebo abychom pro vás natočili seriál. Chtě‑
li jsme blíž poznat život indiánů, vyzpovídat je a dozvědět se víc 
o jejich životě. Připravili jsme si pro ně vždy tři otázky. Až na to, 
že odpovědi jsme se dozvěděli až doma, protože sami neumíme 
španělsky,“ vysvětlil s úsměvem hlavní smysl cesty Pavel Liška.
A podobnými komentáři prokládali oba cestovatelé celé svoje vy‑
právění. Lidé se dobře bavili a dozvěděli se i spoustu zajímavostí, 
které se do seriálu nevešly.

Liška s Révaiem se podělili o své zážitky z cest

-mars-

Pět set třicet tři využitých kasiček, 13 000 letáků, 76 000 cukříků, 
2 100 koledníků a výtěžek 3.576.429 Kč. Taková jsou čísla devate‑
nácté Tříkrálové sbírky letošního roku na žďársku.
Tradiční sbírka přinesla i pro letošní rok překvapivý výsledek v po‑
době navýšení výtěžku o 263.344 Kč oproti roku minulému. Stalo 
se tak i navzdory početným sněhovým srážkám, občasným mrazi‑
vým nocím, ale i drobnému dešti, které čtrnáctidenní období sbírky 
provázely.
ve velkém Meziříčí vznikla ve spolupráci s římskokatolickou far‑
ností velké Meziříčí tradice Tříkrálového průvodu, kdy tříkráloví 
účastníci procházeli městem, zpívali koledy a zdravili kolemjdoucí. 
Získané finance plánuje oblastní charita žďár nad Sázavou použít 
na podporu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez do‑
mova, dále pak na podporu sociálně slabých rodiny s dětmi a těžce 
nemocným. Podpořeny budou také charitní terénní služby, dobro‑
volnická činnost, která usnadňuje péči profesionálů.

tříkrálová sbírka vynesla více než loni

-red-

tříkrálová sBírka 2019 ve velkéM Meziříčí a okolí 
velké Meziříčí 238.937 kč 

v roce 2018 196.193 Kč
Šeborov, Frankův Zhořec 6.129 Kč
Horní Radslavice 5.000 Kč
Horní Heřmanice 5.600 Kč
otín, Pohořílky 15.860 Kč
Uhřínov 16.304 Kč
Mostiště 22.020 Kč
Baliny 4.977 Kč
dolní Radslavice 13.142 Kč
Kúsky 4.840 Kč
Hrbov, Svařenov 14.510 Kč
Lhotky 5.551 Kč
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Tré památníků minulosti lze zjistiti v každém téměř městě Horácka. 
Jsou to škola, kostel, radnice. Ta prvá jest budovou, kde se mládež 
učila a učí moudrosti životní, získává vědomosti potřebné k tomu, 
aby dovedla vydělávati chléb vezdejší, v kostele rozechvívají se stru‑
ny srdce člověka k lásce k bližnímu a k Neznámému, jenž dlí tam na 
nebesích. Konečně na radnici hledá dospělý občas svou záštitu, aby 
to, čeho svou pílí a prací nabyl, nestalo se kořistí nepoctivců, nýbrž 
zůstalo po něm majetkem sirotám (viz kšafty v městské knize).
Nuž, co by odpověděla památná naše radnice, kdybyste se jí opta‑
li po jejím stáří. Ba nevím, holečkové, jak tu dlouho stojím, neboť 
paměť dávno mně vypověděla službu. Pouze si pamatuji, že jsem 
byla před 600 lety pouze rychtou, kde hájena byla svoboda a nezá‑
vislost občanstva proti vrchnosti. Králové z rodu Lucemburského 
(Karel IV. a Václav IV), jakož i markrabí moravský Jošt byli mými 
příznivci tak, že na začátku století XV. (1408) stala jsem se před‑
stavitelkou plnoprávného města, které vybaveno bylo výsadami 
a právy, jako soudním a útrpným, právem odúmrtním, privilegiem 
konati trhy, prováděti řemesla, která se svými cechy chránila před 
konkurencí, atd. Ostatně městská kniha z konce 14. století, kterou 
vedl městský písař, svědčí o tom, že jsem se již tenkráte hodností 
svou rovnala jiným městům, jako Jihlavě, Třebíči, Znojmu atd. 
Rozkvětu města ve století XVI. neodpovídaly místnosti radnice, jež 
dosud tvoří zadní trakt budovy, chovajíc v sobě menší místnosti jak 
v prvém poschodí, tak i v přízemí. Konšelové města zřejmě o to se 
snažili, aby pojmu »Velkého« Meziříčí odpovídala i rozsáhlá budo‑
va radniční. I přistavěna vpředu směrem do náměstí monumentál‑
ní budova slohu renesančního, jejíž hlavní síně jak v přízemí, tak 
i v prvém patře jsou podepřeny žulovými pilíři, které ještě do ne‑
dávna byly obíleny, jako by se styděly za domácí materiál, z něhož 
dovedná ruka kameníkova je vyrobila.
A tak od r. 5126 (Ferdinand I.) stojí tu památná radnice až do dne‑
ška a okna její na tři strany světové hledící jsou její oči, jimž zírá do 
dálky, aby obec zkázu nevzala.

V sobotu 1. března 1919 vyšlo první číslo neodvislého krajinského týdeníku pokrokově ‑demokratického Vel‑
komeziříčsko. Vydavatelem byl Politický klub Velké Meziříčí. Letos tedy Velkomeziříčsko slaví stovku a je na 
místě připomenout si, co se mimo jiné na jeho stránkách objevilo. Z archivu jsme vybrali několik textů, které 
vám nyní s láskou a pokorou k našim předchůdcům přinášíme. Začtěte se spolu s námi do moudrých slov lidí, 
kteří žili v našem městě před námi.

redakce

Zajímavý nápis

O naší radnici

-16-

Zajímavý nápis staročeský z doby předbělohorské mají v Kutné 
Hoře na renesanční desce před vchodem do zasedací síně, aby 
každému utkvěl v očích i v mysli. Zní: »Kdožkoliv jsi zástupcem 
lidu a v úřední povinnosti vstoupíš, před těmito dveřmi odhoď své 
soukromé náruživosti, hněv, nenávist, záští, přízeň, pochlebenství 
a obci osobu svou i zájem podrob. Neboť dveřmi odhoď své soukro‑
mé náruživosti, budeš, tak také dočkáš se soudu Božího a na něm 
obstojíš. Léta Páně 1595.« Hluboký smysl má tato deska pro každé‑
ho v obci a v radě. Je to napomenutí zástupcům lidu, aby podřídili 
své soukromé zájmy obci. Je to příkaz spravedlnosti, neboť každá 
nespravedlnost roste potom jako lavina a rozmnožuje hněv a odpor.

A bylo toho za půltisíciletí hodně. Války, drancování nepřátel, hlad, 
mor i zhoubné požáry. Dokonce sama zkusila, co dovede červený 
kohout, když se mu podařilo vzlétnouti na šindelovou střechu. Byla 
to zvláště dvě osudná léta 1723 a 1823, kdy dřevěná pokrývka lehla 
popelem, aby se zakrátko znovu zaskvěla bělostí šindele.
Leč starobylá tato budova podléhala zevně i vnitřně i různým meta‑
morfosám stavitelským, jak toho jsou pamětníci naši nejstarší spo‑
luobčané, na př. p. Cyr. Čermák. Před třemi čtvrtinami století, asi 
v době pruské vojny, měla radnice jako symbol důstojnosti vpředu 
(do náměstí) věž s bání, která v miniatuře byla podobné té, která 
je na hřbitovním kostele; na této věži rozhoupával se stříbrozvuký 
zvonek, když svolával občany (»šturmoval«) k hašení ohně anebo 
upozorňoval na blížící se povodeň. Také prý doprovázel provinilce, 
jenž na »Spravedlnosti« mečem odpykal svou vinu. Pod věží byl or‑
loj, jako jest dosud. Leč hlavní vchod do radnice vedl z náměstí do 
síně dosti prostranné, kde umístěna byla »útrpná« lavice, na níž sá‑
zel starý vysloužilec Krčál 25 ran lískovkou. V době nepohody bylo 
dosti místa v radniční síni i pro nedospělou mládež, aby si mohla 
zahráti o fazole (kuliček tenkráte nebylo). Za to musili kluci doběh‑
nouti občas pro kapinku šedé svému příznivci. Při tom obětoval 
kluk někdy svůj vlastní obolus, aby podnájem v síni byl trvalejší. 
V druhé polovici minulého století zmizela radniční věž, přemístěn 
hlavní vchod z náměstí do postranní ulice a v době nedávné dokon‑
ce odseknut i malý přístavek v levém předním rohu, kde prý bývala 
noční stráž a někdy i vojen. hlídka konala zde svou povinnost. A což 
vnitřek budovy se svými četnými místnostmi, jichž lze napočítati 
kolem třiceti. Zasedací síně, kde umístěno kolem dubového stolu 7 
křesel, primátorské a 6 konšelských, potažených šarlatovým suk‑
nem (privilej Ferdinanda I. z rodu habsburského), byly buď v prvém 
poschodí (dříve v stol XVI.) nebo později v přízemí, byt syndika 
(písaře městského) a strážníka. V dobách pobělohorských i radnice 
skýtala obraz dřímoty, do níž náš národ upadl. V té době se stávala 
radnice noclehárnou vojsk městem táhnoucích a vybírajících vá‑
lečné kontribuce. Později měl tu býti umístěn krajský soud, stálá 
posádka, pak přechodně byly tu školní učírny, až konečně ke konci 
minulého a na začátku tohoto století byl tu okresní soud. Byl umís‑
těn v prvém poschodí, které bylo adaptováno k tomu účelu tak, že 
stavitelské památky byl dokonale zakryty vrstvou vápna a nevhod‑
nými přepážkami.
Tehdy také některé přízemní místnosti byly pronajaty za krámy ob‑
chodníkům. Jest přirozeno, že mnohá místnost (čítá jich kolem 30), 
na př. vězení, páchla plísní a opuštěna byla od dob, kdy pravomoc 
města přenesena na okres.
V době nynější zabráno přízemí, které účelně bylo zrestaurová‑
no, pro účely města, jehož agenda značně vzrostla. Prvé poschodí 
téměř výhradně propůjčeno sbírkám musejním, kde v starých pa‑
mátných zdech mezi žulovými sloupy, očištěnými od vápna a zba‑
venými nevkusných přepážek, uloženy jsou doklady o naší slavné 
minulosti, které harmonicky splývají s tímto architektonickým 
dílem v ladný celek svědčíce, že historia est magistra vitae et testis 
temporum (dějepis je učitelem života a svědkem časů).  K.K.
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V Tasově vyšla nová kniha našeho rodáka Jakuba Demla, nadepsa‑
ná »Ve stínu lípy«, jako XXI. svazek jeho »Šlépějí«.
V jádře je to snůška dopisů, odpovědí na ně, polemik, referátů, 
poznámek k různým událostem apod. Základní toninou knihy je 
stesk na tím, že se Jakubu Demlovi, který národu věnoval »maje‑
tek, zdraví a čest«, nedostává zaslouženého uznání; k tomu druží 
se útoky na ty, o kterých se Jakub Deml domnívá, že mu ublížili, 
a chvála těch, kteří se příznivě stavějí k dílu Demlovu a pomáhají 
mu překonávat těžkou hospodářskou situaci. Ti, kdož osobně znají 
Jakuba Demla a sledují náš život literární i veřejný, se zájmem čísti 
budou jednotlivé stati z péra Jakuba Demla; jsou psány skvělým ja‑
zykem, vtipně a humorně.
Obohacení literatury naší kniha asi neznačí.
Našemu týdeníku věnován je v knize tento odstavec: » – snad nej‑
hnusněji chovají se k básníku Demlovi jeho vlastní krajané. Takové 
»Velkomeziříčsko« na př. píše o každém psu, jejž přejel bicyklista, 
o prvním motejlu a o 16letém klukovi jenom proto, že byl od toho 
a toho rabína konfirmován, ale ani jediným slovíčkem nezmínilo se 
za celých 30 let o vzácných publikacích svého krajana Jakuba De‑
mla, leda v tom případě a za tím účelem, aby svého krajana Jakuba 
Demla co nejvíce pošpinilo.«
Odstavec tento zařaděn je v gratulačním přípise, který Marie Rosa 
Junová zasílá nejmenovanému »Monsignorovi«; obsah jeho svědčí 
o tom, že paní pisatelka odsudek svůj opírá asi o ústní výroky De‑
mlovy a že listu našeho nečetla.
Přisuzuje nám 30leté trvání, kdežto my čítáme teprve 17 let. Rov‑
něž nesprávné je tvrzení, že jsme za celých 30 let ani jediným slo‑
vem nezmínili se o vzácných publikacích svého krajana Jakuba 
Demla, leda v tom případě a za tím účelem, abychom ho co nejvíce 
pošpinili.
Nikdy jsme Jakuba Demla nešpinili a nikdy jsme o něm nepsali za 
tím účelem, abychom ho pošpinili. Jak už jsme řekli, ústním inspi‑
rátorem dopisu sl. Junové jest asi Jakub Deml sám, který s obdob‑
nými odsudky nešetří, rád nadsazuje a druhé posuzuje dle toho, jak 
se staví k jeho dílu.
Jemu zamlouvají se na př. osoby jako Marie Rosa Junová, která ve 
zmíněném dopise Monsignorovi vyslovuje názor, že Jakub Deml je 
po Otakaru Březinovi »beze sporu« největší český básník.
Je to nadsázka, a Jakub Deml tuto nadsázku v knize, kterou vydal, 
beze všeho snáší.
Jsme toho kacířského názoru, že otázka, je ‑li Jakub Deml po Ota‑
karu Březinovi největší český básník, není nesporná; bude asi velice 
mnoho českých lidí, kteří tento názor Marie Rosy Junové nesdílejí.
Kromě toho kajícně přiznáváme, že v posledních dílech Ja‑
kuba Demla nenalézáme záliby a že proto znajíce pova‑
hu milého krajana svého ostýcháme se o nich referovat. 
To všechno stačí, aby Jakub Deml zahořel k nám urputným nepřá‑
telstvím a dával nám je na jevo přímo i nepřímo.
Přes to přese všecko, přes to, že v očích jeho zůstaneme »takovým« 
»Velkomeziříčskem«, vážíme si toho, co Jakub Deml pěkného na‑
psal, a nikdy se neopovážíme mluvit o něm takovým tonem jako on 
o nás. Redakce

Jakub Deml a Velkomeziříčsko
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Je mnohem snazší napsati článeček o dědince, skryté mezi stráněmi, 
kopečky a ploškami polí, než popsati a vylíčiti život obyvatelů a pa‑
mátky města 10× většího, v němž uloženy jsou poklady celého kraje, 
shromážděni náčelníci státních úřadů, továrny a vynikající jedinci 
okresu. Úkol láká však znovu a znovu, až mysl přetížená odvažuje se 
vpadnouti do jámy lvové, aby pohrála si s dobami, lidmi a památkami. 
Už je viděti věž farního kostela sv. Mikuláše, vysokou téměř 80 m, nej‑
vyšší na Moravě. Její stavba je také zajímavá. Dole jsou okna malá, čím 
výše, tím větší, aby se ulevilo zatěžkání stavby, neboť nahoře bydlí zvo‑
ník. Nyní je to pan Ort, kartáčník. Zvoní ‑li, věž prý se natolik vykyvuje, 
že voda šplouchá ze škopků a polévka z talířů se vylévá. Známo je také, 
že na této věži bylo odzvoněno »Spravedlnosti« umíráčkem. Ona však 
znovu ožila a dnes prochází se zase po pavlači s věžníkem.

Oživené pohledy č. 16

Konečně se objevuje město. Blížím se k němu, k vytouženému snu 
mnohých úředníků a učitelů, roztroušených po zapadlých místech 
okresu. Touží po něm, po jeho zábavách, plesech, kavárnách a ozáře‑
ných chodnících, zapomínajíce, že údělem doby je práce v klidu a sou‑
středění. Ovšem, nejvíce jsou to ženy. To jejich zvědavost a fintění je 
žene na souboj promenády. Pospíchají do města, aby byly účastny 
zábav a klepů, které se z něho rozlévají do vesnice jako móda a šlágry.
Už jsem vítán. Ale, probůh, kam jsem to zašel? Žid Koblitz vybírá 
mýto na formanech, kteří zastavují těžké, okované »fasuňky«. Ve 
vysokých botách mají zastrčený dlouhý, ozdobný bič, se silným oko‑
vaným koncem. Jsou plni humoru, řečí, třeba se teprve rozednívá. Je 
petropavelské ráno. Vjíždějí na Horní město, kde se k nim přidává 
hrnčíř Plachetský, vezoucí své tovary na pouť do Tasova.
Přijíždějí k Horní městské bráně. Nad jejím poschodím a nad šindelo‑
vou střechou Záviškova domu vysvítá slunce. V paprscích jeho lesk‑
nou se již i hnědé potůčky močůvky, ve škarpách, po obou stranách 
silnice, vysoké štíhlé topoly vrhají stín a zahrádky s dřevěnými ploty 
září květinami.
V zájezdní hospodě »U koníčků« otvírají vrata. Z nich vyjíždějí nové 
»fasuňky«. Na dvoře kokrhá kohout a paní Möllerová otevírá okno. 
Křičí cosi na formany, ale v rachotu vozů její hlas zaniká.
U brány pomáhají formani malému hlásnému Malouškovi otevříti 
vrata a už jejich vozy hrnou se do města. Někteří z nich kupují si ješ‑
tě u vdovy Reichlovky kouření. Klepou násadkou na okýnko a křičí: 
»Paklu tabáku.«
Slunce zalévá Horní město, jeho trávníky, kopečky, u Skřivanů a Do‑
čkalů i dvory. Těsně u brány odhrnuje se záclonka na krámku Dole‑
žalově. Zde jest »lotynka«, dům štěstí, na které často mnozí myslí. 
Tak terna si přeje stará Uhrovka, co v bráně prodává pečivo, vdova 
Bělohlávková, co pomáhá neduživým kozám, Tesařka, napravující 
vymknuliny, Kalinka, vdova, i paní Klesová, jejíž dcera má fořta Fabi‑
ána. Probouzí se všichni ze šťastných snů, a již začínají ženy vybíhati 
na ulici. Běží ke Skřivanům pro vodu, neboť tam je nejchutnější. Z ko‑
mínů se kouří. Vaří se snídani. Voní česnečka a sem tam i káva. To jen 
u bohatších Kallábů, u Skřivanů, »U Pekařů« pod podloubím a snad 
v neděli i u Příhodů, kteří mají mnoho krav a kluků.
Po snídani začínají se měšťané trousiti do kostela. Fortnou vedle 
brány šustí široké sukně žen, manšestrové kalhoty a špenzle mužů. 
Nejparádnější je Tonynka Šaškova, která má doma »forotu« starých 
měňavých sukní a krinolin. Odpočívají na vysoko vystlaných poste‑
lích. Za nedělních odpolední ráda je ukazuje a chlubí se jimi dcer‑
kám Šnoblovým, Reichlové, Klesové, Pepince Jelínka ‑pekaře, hezké 
Malečkové a ještě hezčí Lojzince Mikoláškové, když přijdou za ní na 
besedu.
Po svátečním obědě nastává beseda a pobavení. Kluci rejdí na kopeč‑
cích, schválně klepou na okénko tabáčnice, až je zahání velký, černo‑
vousý kovář Beran, který si zašel pro tabák. Kluci utíkají až ke staré 
cihelně na zahrady, kde v mazné hlíně, ve skrýších si hrají na vojáky. 
Sousedé ‑měšťané buď vycházejí do polí nebo si zajdou k Möllerům na 
skleničku. V lepší světnici zasedá pan doktor Skřivan, kupec Dienelt, 
hospodář Záviška, dlouhý Špaček – výborný hasič a jiní a jiní.
Muzika hraje u vdovy Bradačky. Ve velké trámové světnici hraje její 
syn Polda na tahací harmoniku a světnice je namačkána mladými. 
I staří sem zabrousili na »pijatyku«. Žíznivý Veškrna častuje chudá‑
ka ševce »Bambika«, kulhavého, bývalého ponocného Plachetského, 
Tesaře ‑pohrabáče. Je zde i mnoho formanů, kteří jedí fůru knedlíků, 
zelí a masa. Však Polda s bratrem zabili včera celé prase, neb tento 
den přijíždí vždy hodně formanů, kteří spotřebují spousty masa, gu‑
láše i jitrnic.
Blíží se večer. Paničky vracejí se z »plku«. Děti ženou kravky, ovce 
a koze z pastvy. Noc přikrývá Horní město. Na silnici svítí okna žlu‑
tou září lampy. Svítí i okna v krámě kupce Dienelta, kde se prodává 
i v neděli do desíti v noci. Z hospod zní zpěv a harmonika. Klid nastá‑
vá teprve, až hlásný Maloušek odpíská dvanáctou a smutně zazpívá: 
»Juž dvanáctá vodbila, chval každý duch Hospodina«.
Proto i vy zdříměte si, jakož jsem učinil i já, promiňte mi tento staro‑
světský obrázek, který jsem složil dle kukátka R. Dočkala, a probuďte 
se, abyste byli uvítáni znovu se mnou v době přítomné.
Fr. Horký
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Vzpomínáme

odešli z našich řad

blahopřání

Poděkování

dne 31. 1. 2019 oslavili manželé 
Jiří a Jiřina pařízkovi ze lhotek 60 let 

společného života. K tomuto výročí přejí hlavně hodně zdraví, 
klid, pohodu a za vše děkují děti s rodinami. 

dne 18. ledna 2019 byl do rodinného hrobu pochován 
ing. karel sobotka.
děkujeme všem jeho příbuzným, kolegům, přátelům, 
kamarádům a bývalým spolužákům, že se s ním přišli rozloučit. 
Přes velikou nepřízeň počasí nikdo neodešel a každý rodině 
projevil upřímnou soustrast. díky.
Zarmoucená rodina

dne 21. února tomu bude 10 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan františek Marek z velkého Meziříčí. 
S úctou a láskou stále vzpomínají děti 
s rodinami. 

dne 21. 2. 2019 vzpomeneme 2. smutné 
výročí, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav Žák z velkého Meziříčí.
S láskou vzpomínají manželka Marie, 
dcery Marie a Jiřina s rodinami, 
syn Jaroslav a sestra Marie s rodinou.

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

Jana Urbanová, U Světlé, velké Meziříčí, nedožitých 75 let, 
13. 1. 2019
hynek suk, náměstí, velké Meziříčí, 88 let, 18. 1. 2019
Bohumil tuček, Jabloňov, nedožitých 79 let, 25. 1. 2019
antonie pólová, novosady, velké Meziříčí, 79 let, 28. 1. 2019

dne 27. 1. 2019 by se dožil 70 let náš 
milovaný manžel a tatínek, 
pan Jiří sojka. 
dne 12. 2. 2019 uplyne 7 let, kdy nás 
navždy opustil. S láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 

dne 30. ledna 2019 tomu bylo 8 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 22. února 2019 by se dožil 
pan františek věžník 90 let. 
Stále vzpomínají manželka a synové 
s rodinami. 

děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
21. 1. 2019 s paní Janou Urbanovou z velkého Meziříčí.
Zarmoucená rodina

děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
26. 1. 2019 s panem hynkem sukem z velkého Meziříčí.
Zarmoucená rodina

děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
3. 2. 2019 s panem Bohumilem tučkem z Jabloňova.
Zarmoucená rodina Tučkova

děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení s paní antonií 
pólovou z velkého Meziříčí.
Zarmoucená rodina
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Soukromá 
inzerce
koUpíM
• historický motocykl nebo 
moped, i nekompletní. Tel.: 
608 773 933.
• hoblovku s protahem KdR 
nebo rojek. Tel.: 603 165 320.
• staré vánoční ozdoby a sta‑
ré hračky (dřevo, plech), sklo 
ze škrdlovické sklárny. Tel.: 
605 156 080.
• starý český porcelán a sklo, 
lidové malby na skle (podmal‑
by) a jiné umělecké předměty. 
Tel.: 608 718 296.
• Motocykl Jawa, ČZ, popř. Ma‑
net v jakémkoli stavu, možno 
i zdánlivě nekompletní, neo‑
pravitelný, nepojízdný, i bez TP. 
v případě, že motocykl bude 
mít platný TP, vyřízení přepisu 
samozřejmostí. dále koupím 
náhradní díly z těchto moto‑
cyklů. Za nabídky děkuji. Tel.: 
737 139 475.
• koupím a dobře zaplatím za sta‑
ré pivní lahve s nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd‑
ra na pistole, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky do 
zbraní, nábojnice, vojenské uni‑
formy (i potrhané), maskovací cel‑
ty, maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždí‑
ře atd. z vaší půdy, stodoly, po‑
zůstalosti. 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 ple‑
chové trojúhelníkové krabice na 
olej Mobiloil, Shell atd. Staré pivní 
lahve s odlitým nápisem pivova‑
ru např.: Gross Meseritscher, 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. vo‑
lejte, nebo stačí prozvonit a za‑
volám 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; 
boty kombinované s plátnem 
nízké i vysoké; výstroj s cvo‑
ky značky Prym, Stock; zbytky 
z techniky jako pásy, kola, sou‑
částky, tachometry a přístroje, 
optiky, puškohledy, dalekohle‑
dy, nářadí, zbraně a části zbra‑
ní, dýky, šavle a bodáky, svítilny, 
baterky, karbidky; náboje a ná‑
bojnice; knoflíky; nitě a kusy 
látek; dokumenty, pohlednice 
a pracovní knížky adresované 
na Bekovku, fotografie z období 
protektorátu velkého Meziříčí 
a okolí, noviny z období protek‑
torátu; nabídnete cokoliv i silně 
poškozené! volejte, nebo stačí 
prozvonit a zavolám zpět, na 
tel. 732 400 672.

neMovitosti
• koupím garáž ve velkém 
Meziříčí, na ulici Generála Ja‑
roše. Platba hotově při pod‑
pisu smlouvy, rychlé jednání, 
formality zajistím, nevadí horší 
stav. Tel.: 733 422 690.
• nabídne mi někdo ke koupi 
dům k trvalému bydlení? i no‑
vostavbu. Tel.: 703 668 409.
• koupíme byt ve velkém Me‑
ziříčí a okolí. Platba v hotovosti. 
Tel.: 703 668 427.
• prodáme stavební pozem-
ky ve vM a v Křižanově. více 
info na tel. 608 271 522. 
• koupím pozemek nebo 
zahradu ve vM nebo v oko‑
lí. Hotově. Tel.: 604 354 977. 
• prodám zahradu ve vM, klid‑
ná část, bez elektřiny, voda 
studna Tel.: 608 271 522.
• koupím byt nebo menší ro‑
dinný domek ve vM a okolí. 
Tel.: 731 457 371.

různé
• nová vana do STARÉ, bez bou‑
rání, záruka 5 let Tel.: 608 700 515, 
www.renovacevany.eu
• obkladačské práce, kva‑
litně, ceny dohodou. Tel.: 
739 721 798.
• prodáme suché smrkové pa‑
livové dřevo v metrech, mož‑
nost dopravy, cena 590 Kč/m 

rovnaný. Tel.: 731 457 371.

Již podesáté byl první akcí roku, kterou pořádá Asociace rodi‑
čů a přátel zdravotně postižených dětí, klub velké Meziříčí, Ples 
dobré vůle. Tradičně se konal v kulturním domě v Uhřínově, a to 
v sobotu 26. ledna 2019. výbornou atmosféru celého plesu na‑
vodila výzdoba kulturního domu, růže darované všem ženám 
a malé štamprlátko na uvítanou při příchodu.
Bohatou tombolu, kterou v úhrnu tvořilo přes pět set padesát 
krásných cen, zajistili aktivní členové asociace od téměř dvou 
stovek dárců. Tombola byla rozdělena na „malou“ a „velkou“. 
v rámci velké tomboly bylo losováno 33 velice atraktivních cen 
(zájezd do Chorvatska pro 4 osoby, kuchyňský robot, kávovar, 
motorová pila, sekačka na trávu, dálniční známka, dárkové koše, 
poukazy do divadel, na koncerty, na fotbalový zápas do němec‑
ka, dorty…). Zpestřením pro všechny stálé účastníky plesu byla 
účast Michala Janotky, reportéra televize Prima. Ten se s oprav‑
dovou radostí a zájmem ujal moderování celého večera včetně 
vyhlášení „velké“ tomboly a během celého večera probíhalo i ne‑
zbytné společné fotografování se zájemci z řad účastníků plesu 
či pořadatelů.
Pro všechny přítomné bylo připraveno chutné občerstvení v po‑
době řízečků, pečeného divočáka či tradičního tataráčku i ze‑
leninové a ovocné saláty byly k dispozici. K tanci hrála skupina 
Beat Band, kulturní program doplnila hned tři vystoupení. První 
v podání dívčí taneční skupiny Pomněnky z dózy velké Meziříčí, 
které všechny potěšily taneční choreografií s pompony (třásně‑
mi). Celý sál pobavila i dvě vystoupení party z Rudíkova, která 
pod vedením Radky Uchytilové vystoupila v dobových kostý‑
mech na melodie písniček Poupata a Rio de Janeiro.
Finanční výtěžek celé akce Asociace využije ke spolufinancování 
tradičních akcí, které se konají v průběhu celého roku (tvořivé 
dílny, hipoterapie, výlety, psychorehabilitační pobyt a další). více 
informací o akcích je k nalezení na našich webových stránkách.
děkujeme všem účastníkům plesu, kteří zaplnili celý uhřínovský 
kulturní stánek opravdu do posledního místa, za vytvoření krás‑
né plesové atmosféry, dárcům za poskytnuté dary a všem čle‑
nům asociace a dobrovolníkům za pomoc s přípravou a realizací 
našeho tradičního a účastníky oblíbeného plesu.

asociace pořádala jubilejní 
10. ročník Plesu dobré vůle

zdeněk Jůda, předseda klubu
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Poslední velkomeziříčsko vydávané Jupiter clubem vyjde v břez‑
nu. od dubna přechází vydavatelství pod město a velkomeziříč‑
sko bude radničním zpravodajem.
„Rada města v působnosti valné hromady Jupiter clubu ukončila 
vydávání tištěného měsíčníku včetně webu velkomeziříčsko Ju‑
piter clubem a rozhodla zahájit jeho vydávání pod městem,“ uvedl 
starosta Josef Komínek a dodal, že tištěné velkomeziříčsko bude 

mít nadále stejný formát A4 o počtu 32 stran a bude distribuo‑
ván o stejném nákladu 5 500 kusů do všech schránek ve městě 
a místních částech zdarma.
Podle tajemníka městského úřadu Marka Švaříčka budou poté ve 
velkomeziříčsku vycházet výhradně zprávy z města a jeho orga‑
nizací.

Ale „prosím vás“… Jak mohou být noviny, 
které mají být městským zpravodajem, 
nezávislé?
Zásadní změna ohledně novin velkomezi‑
říčsko proběhla v roce 2015. noviny pře‑
staly být tištěným týdeníkem a měly být 
podle rozhodnutí tehdejší městské rady 
městským zpravodajem, který má vy‑
cházet jednou měsíčně. distribuován měl 
být zdarma do všech domácností velké‑
ho Meziříčí. A vydavatelem zůstal Jupiter 
club, s. r. o. Tato organizace je městem 
zřízená a 100% vlastněná, přičemž valnou 
hromadu společnosti tvoří městská rada.
Z ustaveného zpravodaje města se stal 
postupem času magazín. Magazín velko‑
meziříčsko byl pěkně graficky upravený, 
nicméně neplnil úlohu městského zpra‑
vodaje. Městský zpravodaj by měl infor‑
movat o všech důležitých, plánovaných, 
provedených či neuskutečněných akcích, 
které se ve městě realizují či pořádají. Ma-
gazín je přece něco úplně jiného.
Jenomže provoz tohoto magazínu stál 
město více než milión korun ročně. není to 
jen přímá finanční dotace města (chce se 
mi napsat injekce). Je to také užívání kan‑
celáří, prostorů „Jéčka“ atd. Jak mohou být 
takovéto noviny nezávislé? Takže to zna‑
mená, že noviny neplní svůj účel, za kte‑
rým byly zřízeny. na minulém zastupitel‑
stvu se pan jednatel dufek ohrazoval proti 
mému výroku, že velkomeziříčsko neplní 

svou funkci. Prosím pěkně, velkomeziříč‑
sko svou funkci neplní, za tímto výrokem 
si stojím. neplní funkci městského zpravo‑
daje, kterou mu dalo do vínku minulé ve‑
dení města.
Jaké je možné řešení? vedení města musí 
vystoupit z komfortní zóny a musí udělat 
nepopulární řešení. Změnu – ano, tu ne‑
oblíbenou záležitost, která mnohé lidí děsí 
a kvůli které nemohou v noci spát. Měs‑
to však musí ze zákona prostřednictvím 
vlastní tiskoviny informovat občany o své 
činnosti, plánech či realizacích, tak převádí 
tiskovinu pod sebe.
Celá změna znamená, že vydavatelem 
nebude městská organizace, ale měs‑
to samo. Jinými slovy zodpovědná osoba 

nebude jednatel Jupiter clubu, s. r. o., pan 
dufek, bude to pan tajemník Švaříček. To 
je všechno, ostatní věci jsou jen technické‑
ho charakteru. Zaměstnance nejde jen tak 
převést, musí se postupovat podle zákona. 
Tvůrci magazínu mohli z Jupiter clubu pře‑
jít pod město, nikdo jim to neznemožňoval. 
Pouze by se šéfredaktorka zodpovídala 
panu tajemníkovi. Jupiter club skvěle plní 
svou roli organizováním a pořádáním kul‑
turních akcí, ale bohužel s městskými no‑
vinami se jim dlouhodobě nedařilo, tak jak 
by si vedení města představovalo. Proto 
přišla ZMěnA.
Znovu se vrátím k úvodní otázce. oprav-
du si myslíte, že by velkomeziříčsko, 
dotované jedním miliónem kč z městské 
pokladny, mělo být nezávislé? Mohli by‑
chom se bavit o četnosti vycházení novin, 
protože vydávání jednou za měsíc není 
moc ideální. nicméně chceme, aby občané 
města měli relevantní a přesné informace 
o probíhajících akcích ve městě. Co se bude 
opravovat, budovat či jaké rozhodnutí sto‑
jí před představiteli města. Jaké kulturní, 
sportovní či jiné akce budou ve velkém 
Meziříčí probíhat. A v případě, že to nebu‑
de fungovat správně, budu první, který na 
to bude upozorňovat a snažit se o změny 
k lepšímu. Cílem je, aby naši občané měli 
lepší a přesnější informace o veškerém 
dění ve velkém Meziříčí.

tomáš rapušák, zastupitel města

Velkomeziříčsko a nezávislé?

V březnu vyjde Velkomeziříčsko naposledy

-mars-
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Rád bych se vyjádřil k článku pana zastu‑
pitele Tomáše Rapušáka, zveřejněného 
23. 1. na webovém portálu velkomeziříč‑
sko. Pan zastupitel 18. 12. 2018 na jed‑
nání zastupitelstva města pronesl výrok: 
„velkomeziříčsko neplní svou funkci. ne‑
plní funkci městského zpravodaje, kterou 
mu dalo do vínku minulé vedení města.“ 
Proti tomuto výroku jsem se na zastupi‑
telstvu ohradil.
Jaký úkol zadalo vedení města jednateli 
JUPiTER clubu, s. r. o.? Zde je stručná od‑
pověď. v roce 2015, kdy došlo ke zrušení 
týdeníku velkomeziříčsko, valná hroma‑
da JC (rada města) na svém zasedání dne 
8. 4. 2015 v bodě 4/2/vHJC, s. r. o./2015 
rozhodla k zajištění propagace města vel‑
ké Meziříčí zřídit úsek medializace a komu‑
nikace v rámci organizační složky Jupiter 
clubu, s. r. o., velké Meziříčí. úsek bude při‑
pravovat elektronické periodikum, včetně 
tištěného měsíčníku pod názvem „velko‑
meziříčsko“.
A zde vidím meritum věci. Pan zastupitel, 
tak jako mnoho jiných kritiků velkomezi‑
říčska, stále žije v nevědomosti. Značku 
„velkomeziříčsko“, kterou v podstatě re‑
prezentuje práce výše uvedeného úseku 
komunikace a medializace, totiž nepřed‑
stavuje pouze tištěná forma zpravoda‑
je, měsíčníku nebo také ‑ jak bývá někdy 
používáno ‑ časopisu, nebo nyní dokonce 
magazínu.
Pan T. Rapušák napsal: „Jenomže provoz tohoto magazínu stál 
město více než milión korun ročně. není to jen přímá finanční do‑
tace města (chce se mi napsat injekce). Je to také užívání kance‑
láří, prostorů „Jéčka“ atd.“ Ptám se: Z jakých prostředků budou 
financovány kanceláře redakce, tiskové mluvčí na radnici? Budou 
to snad jiné prostředky? ne, budou to stejné veřejné prostředky, 
platí je občané města. Pokusím se ve stručnosti výše uvedené 
tvrzení pana zastupitele o tom, kolik stál magazín město, objas‑
nit. není opět pravdivé. následně vysvětlím proč.
úsek komunikace a medializace zpracovává a zabezpečuje vydá‑
vání informačního zpravodajského portálu města, který lze roz‑
dělit do tří oblastí s těmito náklady:
1. zpravodajství – náklady cca 880.000 Kč/rok, z toho náklady 
na tištěný měsíčník velkomeziříčsko představují částku cca 680 
tisíc korun za rok. Zbytek jsou náklady na elektronickou podobu 
velkomeziříčska.
2. propagace JC – 80.000 Kč/rok
3. práce pro město – 190.000 Kč/rok
Pro rok 2018 jsme žádali město o příspěvek 930 tisíc na provoz 
úseku komunikace a medializace, dostali jsme v rámci dotace na‑
konec „z městské kasy“ částku 800 tisíc. nejedná se v žádném 
případě o milion na „provoz tohoto magazínu“. Pokud si čtenář 
pořádně prostudoval výše uvedené údaje, ještě jsme z této část‑
ky zabezpečovali práce pro město (společné kalendáře na prová‑
zaných webech a také propagační materiály města).
Proto si jednoznačně stojím za svým vyjádřením na jednání za‑
stupitelstva města v reakci právě na pana zastupitele Tomáše 
Rapušáka. velkomeziříčsko si svou funkci plnilo! A troufám si 
říci, že provozovalo činnosti nad rámec svého zadání.
v čem souhlasím s panem Rapušákem, je tvrzení, že velkome‑

ziříčsko je závislé na svém vlastníkovi, 
kterým je Město velké Meziříčí. Ano, ve 
stejné situaci jsou i další organizace, je‑
jichž zřizovatelem je město: školy, muze‑
um, knihovna. Také převážná část činností 
společnosti Technické služby vM je závislá 
na zakázkách zadaných městem.
Respektuji a nezpochybňuji právo vedení 
města převést zpravodaj z městské spo‑
lečnosti pod radnici a propojit ho s pozicí 
tiskové mluvčí.
Znovu se však vrátím k úvodní otázce, 
tak jak ji položil pan zastupitel Rapušák: 
„opravdu si myslíte, že by velkomeziříč‑
sko, dotované jedním miliónem Kč z měst‑
ské pokladny, mělo být nezávislé“?
Zde je odpověď. S „ne ‑závislostí“ na měst‑
ské kase by v případě městského zpravo‑
daje mělo být zacházeno jako s drahým 
porcelánem. proto jsme se snažili vždy 
prosazovat strukturu „velkomeziříčska“ 
tak, aby koalice i opozice měla stejný pro-
stor pro sdělení svých názorů. Tak nám 
to nakonec ukládá tiskový zákon. v rámci 
zajištění nezávislosti jsem také prosadil, 
aby redakční rada byla apolitická a svou 
činností tvořila přirozenou hráz mezi po-
litiky a zpravodajem. nové vedení města 
chce redakční radu složenou z politiků. 
obecní zpravodaje bývají většinou finan‑
covány z veřejného rozpočtu. Tedy platí je 
občané města. i v našem městě dotaci na 
zajištění činnosti poskytla městská kasa. 

Spravuje ji zastupitelstvo města, které vzešlo z výsledků voleb. 
Ano, občané města dali důvěru zastupitelům k tomu, aby tyto 
prostředky jim svěřené byly rozdělovány v jejich zájmu. Pro vyda‑
vatele městského zpravodaje z toho jasně vyplývá, že na prvním 
místě je občan a teprve potom zájmy koalice či vedení města, ať 
už ho tvoří jakékoli politické uskupení. Proto jsme se vždy pře‑
devším v tištěném velkomeziříčsku snažili poskytnout občanům 
něco navíc. Zajímavosti o práci našich občanů, rozhovory s osob‑
nostmi našeho města, informace o společenském dění, informa‑
ce ze sportu, kultury. Samozřejmě byla celá řada článků věnována 
investičním záměrům města, zprávám ze zastupitelstva města, 
realizovaným akcím či opatřením ve městě z hlediska dopravy. 
nedílnou součástí byly i články z našich škol, zájmových útvarů, 
sportu apod. Aktuální zprávy byly zveřejňovány na stránkách 
denního webu velkomeziříčsko.
Jsem přesvědčen, že tento námi komplexně nastavený komuni‑
kační kanál směrem k občanovi odpovídal moderním požadav‑
kům na informační a zpravodajský portál města.
závěrem bych chtěl poděkovat vedoucí redaktorce Martině str-
nadové za práci, kterou odvedla při vydávání týdeníku, měsíční‑
ku či denního webu velkomeziříčsko. Jitce Kočí, která na dohodu 
o provedení práce pečlivě zpracovávala kalendáře akcí a také kul‑
turní akce v JC. Petrosovi Martakidisovi, externímu pracovníku, za 
grafické práce, redigování měsíčníku i webu a výrobu propagač‑
ních materiálů. dík patří také redakční radě. Paním Jiřině Káca‑
lové, Květě Hladíkové, pánům Stanislavu Tvarůžkovi a Radimovi 
Svobodovi.
Značce velkomeziříčsko přeji, aby i v dalších sto letech byla nosi‑
telkou jenom samých dobrých zpráv.

Dufek: Velkomeziříčsko svoji funkci plnilo

Redakční rada 
byla apolitická 

a svou činností 
tvořila přirozenou 
hráz mezi politiky 
a zpravodajem. 
nové vedení města 
chce redakční radu 
složenou z politiků.

Milan dufek
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TexT PeTr ZeZula

foTo archiv auTora

poslední muž z fotografie ze 
studnic – vladimír Železný, 

které mu všichni známí říkali 
„sova“ pro jeho orlí nos a silné 

dioptrické brýle.
o jeho osudech mně napsali 

novoměšťáci, doc. ing. ladislav 
slonek, Csc., ing. Jiří kadlec 

a brněnský karel hlaváč (roč. 
1922)

Vladimír Sova Železný
karel hlaváč píše v roCe 2007 
toto:
narodil jsem se v novém Městě na 
Moravě a v roce 1934 jsme se pře‑
stěhovali do Brna. A teď k Sovovi. 
Byl to vášnivý lyžař. Seznámil jsem 
se s ním v roce 1939 v lyžařském 
klubu Brno. Byl o hodně starší. 
Když bylo závodní lyžování v roce 
1942 zakázáno, jezdili jsme na 
Studnice se Sovou. 
Po válce se naše cesty rozešly, já 
jezdil po velkých závodech a Sova 
okolo Brna. Také v padesátých le‑
tech jezdila skupina asi 20 běžců 
z Brna na Studnice, byli z Lokomo‑
tivy Brno, která jim mohla proplatit 
jízdné za vlak. Když jsme ale něco 
potřebovali, třeba snubní prstýnky, 
byl Sova vždy ochotně po ruce. Byl 
to výborný kamarád. 
o maléru s uneseným letadlem 
jsem slyšel – vrátil se. Horší zpráva 
ale byla zdravotní. Byl velký kuřák 
a nakonec mu museli amputovat 
nohu a následně zemřel. Já jsem se 
to dozvěděl hodně pozdě. Moc se 
mě to dotklo.

z dopisU ing. Jiřího kadleCe 
vyBíráM:
Sova jezdil z Brna do vesničky vla‑
chovice u nového Města na Mora‑
vě, kde měl, v sousedství o samotě 
stojící usedlosti víta Fouska, malou 
chatku. Často se stravoval i u mého 
otce. Byl civilním povoláním zlat‑
ník a vždy před lyžařskou sezonou 
spolu s mým otcem řešili výrobu 
lyžiček se špendlíkem v podobě 
miniaturních broží. Protože Zlatá 
lyže pro vítěze byla cenou putovní, 
dostávali první tři závodníci právě 
tyto miniatury – pozlacenou, stří‑
brnou a bronzovou. výrobu Sova 
zajišťoval nebo je snad dokonce 
sám vyráběl. Bylo to v padesátých 
letech a počátkem let šedesátých 
minulého století. Pomáhal přáte‑
lům i jinak. v době, kdy bylo zlato 
naprosto nedostatkovým zbožím, 
pro ně dokázal zajišťovat např. zla‑
té snubní prsteny.

doC. ing. ladislav slo-
nek, CsC. píše o sovovi jako 
o člověku, který si bytostně zami‑

Bytostně si zamiloval naši 
vysočinu a hlavně zimu 
a lyže a každou volnou 

chvíli využil k pobytu na 
novoměstsku. 

Pracoval v brněnském 
družstvu Karát jako vedoucí 

zlatník na orlí ulici. 
Málokdo ale ví, 

že byl i důležitým 
spolupracovníkem při 

pořádání Zlaté lyže 
a ostatních lyžařských 

závodů.
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loval naši vysočinu a hlavně zimu a lyže a každou volnou chvíli 
využil k pobytu na novoměstsku. Pracoval v brněnském družstvu 
Karát jako vedoucí zlatník na orlí ulici. Málokdo ale ví, že byl i dů‑
ležitým spolupracovníkem při pořádání Zlaté lyže a ostatních ly‑
žařských závodů. Před závodem a po celou dobu závodu projížděl 
a upravoval trať ve svěřeném úseku. Bez jeho pomoci by závod 
byl ještě namáhavější. Určitě mu ani nikdo nepoděkoval. 
Sova to vše dělal s velkým entuziasmem lyžařského fanouška 
a obdivovatele a milovníka Horácka. nikdy se neoženil, žil s ma‑
minkou.

poznáMka karla hlaváče k UnesenéMU letadlU:
v únoru 1950 Reicin s Geminderem předložili Gottwaldovi návrh 
na likvidaci vojáků Československé armády na Západě. v dubnu 
a v květnu téhož roku bylo do věznice na Mírově odvlečeno ně‑
kolik set lidí včetně generála Kutlvašra a Palečka, z nichž mnoho 
bylo odsouzeno v politických procesech k dlouholetým žalářům 
nebo popraveno. 
důvěrný přítel jednoho z pilotů Československých aerolinií a bý‑
valého letce Royal Air Force získal informaci z bezpečnostního 
oddělení úv KSČ o plánovaném úderu. Téhož večera se sešlo ně‑
kolik přátel z RAF pod záminkou oslavy jednoho z nich a byl do‑
hodnut plán útěku těch nejvíce ohrožených. 
útěk byl stanoven na 24. března 1950 letadly z Brna do Prahy, 
z ostravy a Bratislavy. Letadly douglas C‑47 Skytrin, obecně 

více známých spíše pod jejich britským názvem dakota. Brněn‑
ská dakota startovala v 6:30 s 31 osobami včetně posádky, mezi 
cestujícími byl i nový generální ředitel Československých aerolinií, 
který neustále při sobě nosil pistoli. naštěstí cestu prospal a pro‑
budil se až po přistání na americkém vojenském letišti v Erdingu 
u Mnichova. 
Z ostravy se pak nedostali pozvaní činitelé strany ke Gottwaldovi 
na Pražský hrad a bratislavská dakota před vletem do sovětské 
okupační zóny v Rakousku ohlásila poruchu podvozku, která ne‑
dovoluje mezipřistání v Brně. 
Mezi pasažéry z Brna byl i vladimír železný – Sova, který vezl 
v aktovce zbytkové zlato do pražské Safiny ke zpracování. Sova 
se vrátil i se zlatem v aktovce. Z informací vojenského ústředního 
archivu Praha mně sdělili, že jeho případ nebyl řešen vojenskými 
justičními orgány, což se týká i vojáků v záloze, kteří úlet zorga‑
nizovali.
Přelet tří dakot posloužil režimu jako záminka k rozpoutání štva‑
vé protiamerické kampaně. nedávno jeden sovětský historik 
usoudil, že právě tento přelet byl jednou ze záminek k rozpoutání 
studené války. Po čase komunistická propaganda přikázala, do té 
doby úspěšným režisérům Jánu Kadárovi a Elmaru Klosovi, nato‑
čit film únos, jehož scénář putoval ke schválení do Moskvy. Z pů‑
vodního příběhu zůstalo jen málo a nakonec vznikl paskvil, který 
jen díky značné profesionalitě obou režisérů měl nějaký smysl.
A to je vše o osudech šesti osob ze dvou fotografií ze Studnic.
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Lyžařské podmínky na sjezdovce Fajtova kopce jsou ideální. Bě‑
hem ledna se tak ve ski areálu střídají školy v kurzech lyžování pro 
žáky jedna za druhou. výcvik už absolvovaly základní školy z Ka‑
menice, Tasova, Rudy, velkomeziříčské gymnázium a gymnázium 
z Třebíče, základní školy Ruda a Tasov. denně na Fajťák dojíždějí 
i dva autobusy dětí z brněnského sdružení Lemur.

Na sjezdovce se střídají školy
Tak jako každý rok i letošní sezonu proběhla na Fajtově kopci ly‑
žařská škola, jejíž součástí byl lednový třívíkendový kurz. Letos 
se ho zúčastnilo na 85 dětí, o které se staralo 20 instruktorů. Ly‑
žařským závodem letošních účastníků byl kurz ukončen v neděli 
20. 1. 2019. Po zbytek sezony bude probíhat individuální výuka. 
více najdete na www.skivm.cz

Lyžařskou školou prošlo 85 dětí

-red- -id-

nejen lyžaři, ale i ti, kteří vyrazili v lednu na Fajťův kopec na zimní procházku si opět mohli užít tradiční zabijačku. Ski areálem se i letos 
linula vůně jitrnic, jelit, polévky či škvarků.

Nad městem zavoněly jitrnice
Foto Petr Zezula
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Snowboardcrossařka Sára Strnadová z velkého Mezi‑
říčí suverénně zvítězila ve dvou závodech evropského 
poháru juniorů.
Závody proběhly ve francouzském Puy St. vincent 
o uplynulém víkendu 12. a 13. ledna. Představily se 
na nich závodnice nejen z Evropy, ale i z Číny a dalších 
mimoevropských zemí. Sára Strnadová se v tak velké 
konkurenci neztratila, naopak. „Každou rozjížďku jsem 
vyhrála o velký náskok – zhruba třicet metrů. dařilo se 
mi to díky fakt dobrým startům. Hned na začátku jsem 
všechny předjela a soupeřky pak už neměly šanci mě 
dojet,“ popisuje svůj výkon Sára Strnadová.
Snowboardcrossařka tak má skvěle našlápnuto, odjela 
na další závody evropského poháru, tentokrát v kate‑
gorii dospělých. Konaly se v německém Grasgehrenu.

Sára Strnadová má dvojí 
zlato z evropského poháru

Tomáš ouředníček a david Křípal slaví úspěch. dokončili 41. ročník Rallye dakar v top 20. Posádka týmu MP ‑Sports zajela v poslední 
etapě 34. čas a dovezla tak Ford Raptor #332 do cíle na celkové 17. pozici v kategorii automobilů.
v poslední dakarské etapě se startovalo v obráceném pořadí. Posádky MP ‑Sports proto použily týmovou taktiku. Tomáš s davidem 
#332 počkali na Martina Prokopa, aby mu pomohli v dosažení co možná nejlepšího výsledku. Posádce Prokop – Tománek #305 se 
podařilo protnout cílovou pásku etapy jako 11. automobil a v celkovém hodnocení vybojovat nejlepší český výsledek – 6. místo v ka‑
tegorii automobilů. Peruánský ročník byl extrémně náročný a poslední etapa toho byla důkazem.
„v cíli to byl opravdu nádherný pocit! Super počasí, mraky diváků a parádní atmosféra. Moc jsme si to užili. dojelo jen 50 % startovního 
pole. Carlos Sainz je 13., před námi je nicolas Fuchs… na výsledek můžeme být hrdí,“ řekl Tomáš ouředníček. david Křípal dodal: „Jsme 
šťastní, že jsme v cíli. děkujeme rodinám, fanouškům a partnerům za obrovskou podporu během Rallye dakar 2019.“ -red-

-mars-

ouředníček v Dakaru 
vybojoval 17. místo
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plánované akce společně vM 
pro rok 2019

sobota 23. února 2019
obligod (fox territory) /Brno, Praha, wien/, 
instrumentální technický rock
Terroir Hané zapůsobil v tomto případě velkou 
měrou a dal za vznik instrumentálnímu sou‑
boru oBLiGod. Milý rock limitovaný jazzovými 
pravidly, s decentní estetikou současných vlivů 
napříč žánry a obory. dnes již brněnsko‑praž‑
ská alternativa k všemu normálnímu, přinese 
do velmezu sebe a 3 fresh singly k tomu. 
ette enaka /Brno/, indie rock
Ette Enaka je tříčlenná indie‑rocková kapela 
z Brna, jejímž frontmanem je Aleš z dnes již 
nefunkčních de Mood. v roce 2016 vydali své 
první EP pojmenované Back To Square one, 
které způsobilo rozruch na české alternativní 
hudební scéně. Kapela si poté zahrála po celé 
České Republice převážně v hudebních klu‑
bech, ale i na festivalech jako jsou Fluff. na 
podzim 2017 jela kapela třítýdenní tour po 
Evropě s americkými wild Arrows. na podzim 
2018 kapela vydala dlouhohrající desku Za‑
zare, která dostupná i na vinylu. Kapelu cha‑
rakterizují Alešovy osobité kytarové melodie, 
post punkový drive, emotivní vokály a nádech 
devadesátkového punk rocku.
Rock depo, velké Meziříčí

sobota 23. března 2019
1flfsoap /Brno/, LivE‑electronic, duo, které 
chce vyhnat z měst zápach electroswingu
françois svalis /olomouc/, deep House
Rock depo, velké Meziříčí

pátek 5. dubna 2019
houpací koně /ústí/, temný rokenrol ze sudet
Rock depo, velké Meziříčí

pátek 12. dubna 2019
Core belief /Rakovník/, bosý nohy, dlouhý vla‑
sy, vokály, co tě unášej... prostě holky mlátěj 
do kytar a do bicích. indian čejen psychedelic 
music
shallov. /Bratislava/, Post hardcore, screamo 
z Balkánu
Absolutně Černé Těleso /Rakovník, Plzeň, 
Praha/, je třeba objevit bezpočet temných tě‑
les vedle slunce ‑ takových, která nikdy neuvi‑
díme… byzantine post underground
Manollo /Plzeň, Pelhřimov/, dvě akustický ky‑
tary, acid stoner‑math
Rock depo, velké Meziříčí

další akce v jednání, sledujte náš web a face‑
book
Budou další koncerty, letní kina, výstavy.
dále vymýšlíme do našeho programu cesto‑
vatelské přednášky, besedy.
Rádi bychom využili co nejvíce prostor Lute‑
ránského gymnázia

www.spolecnevM.cz
www.facebook.com/spolecnevM/

v BřeznU a květnU proBěhnoU 
podpůrné skUpiny pro laiCké pečUJíCí

diakonie ČCE pořádá ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve 
evangelické ve velkém Meziříčí cyklus podpůrných skupin pro laické pečující. 

dvě setkání pečuj doma proběhnou v březnu a květnu 2019.

Setkání jsou určena především laickým pečujícím a jsou pro účastníky zdar‑
ma. Uskuteční se v Husově domě, U Světlé 737/24, 594 01 velké Meziříčí.

termíny a témata:
30. 3. 2019 9.30–15.30 dříve projevená přání pacientů 
11. 5. 2019 9.30–15.30 úskalí a přednosti domácího pečování – z pohledu 
pečujícího

obě setkání vede Mgr. Martina Terezie Kalábová

Přihlašovat se můžete přes webový formulář na www.pecujdoma.cz, e‑mai‑
lem na martina.dvorakova@diakonie.cz, telefonicky na čísle 603 167 540.

na dobu neurčitou 
Předpokládaná doba nástupu: ihned

Bližší informace podá Ing. Petr Dvořák
Kontaktní telefon: 566 781 110

strážník městské policie 
velké meziříčí

hledá vhodného uchazeče na pozici

Město Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz > úřední deska
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Prezentaci tak s klapkou v ruce slavnostně zahájil hejtman 
kraje Jiří Běhounek spolu s náměstkyní pro oblast cestov‑
ního ruchu Janou Fischerovou.
velkomeziříčské informační centrum během veletrhu na‑

bízelo návštěvníkům informace o novinkách a zajímavostech z 
velkého Meziříčí a okolí. 
„Pod Asociací turistických informačních center jsme jako produkt 
z našeho regionu představili výrobky firmy PoEX. Tímto bychom 
chtěli poděkovat řediteli Pavlu Kratochvílovi za podporu. dobrů‑
tky z Poexu velmi chutnaly, největší zájem byl o pražené mand‑
le v čokoládě Z lásky,“ uvedla vedoucí velkomeziříčského infor‑
mačního centra Květa Hladíková a dodala: „U našeho stánku se 

již tradičně zastavovali lidé, kteří mají s naším městem nějakou 
spojitost. Ptali se, jak se u nás daří, co nového. Zájemci si od nás 
odnesli čokoládové mince s logem města, propisky, pohlednice, 
pexesa, odznáčky, reklamní zapalovače, kapesní kalendáře a další 
drobné věci.“
velké Meziříčí mělo letos možnost představit i svoje kulturní pa‑
mátky na samostatném stánku Památky žijí. Své zastoupení měl 
na veletrhu také olejový mlýn Petráveč, čerstvý držitel ceny Re‑
gionální potravina Kraje vysočina pro rok 2018.
Součástí veletrhu byla také mezinárodní soutěž Gastro Junior 
Brno 2019 – Bidfood Cup, kde uspěli studenti HŠ Světlá a SoŠř 
velké Meziříčí.

naše město bylo součástí prezentace kraje vysočina, přičemž společným 
tématem všech spoluvystavovatelů byla vysočina filmová a vysočina 

jako cíl dovolené pro rodiče s dětmi.

Meziříčí se představilo na 
veletrhu cestovního ruchu
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kUltUrní akCe MěsíCe
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kulturní a společenské akce na měsíc únor 2012 
tel. 566 782 004, 566 782 001
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Sobota 9. a 23. 2. , malá scéna, 15.00
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
vlk, koza a kůzlátka

Sobota 9. 2. , velký sál, 18.00
ochotnický divadelní soubor Budišov uve‑
de divadelní hru
neJkrásněJší válka

úterý 12. 2. , kinosál, 16.00
vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
návštěva prezidenta Masaryka na 
horáCkU 1928
Přednáší Mgr. Kateřina Skalníková

Sobota 16. 2. , prostory JC, 20.00
stUdentský ples
Hudba: M.E.Š., dJ Emanuel Míšek

neděle 17. 2. , velký sál, 15.00
Muzikálová divadelní pohádka pro děti
prinCezna ze MleJna

Pondělí 18. 2. , velký sál, 19.30
divadelní sezona jaro 2019/1. představení
skleněný zvěřineC
Hrají: S. Stašová, J. nosek/F. Cíl, A. daňko‑
vá/K. Trnková
Platí permanentky. vyprodáno!

úterý 19. 2. , koncertní sál, 16.00
vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
toUlky (nejen) vysočinoU – foto s hud.
doprovodem
Hudební skupina Listověj

Sobota 23. 2. , kinosál, 16.00
Úděl a Bolest JakUBa deMla
Projekce filmu Libora Smejkala
vstup zdarma!

Sobota 23. 2. , velký sál, 20.00
CoUntry Bál
Hraje: Stetson, taneční skupina Tanzanit 
žďár nad Sázavou
Bohatá tombola.

prograM kina

Čtvrtek 7. 2. v 17.30, sobota 16. 2. v 17.30
Ženy v BěhU
věra prožila s Jindřichem báječný život 
a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední 
přání – zaběhnout maraton! Emancipova‑
ná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žád‑
ný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři 
díly a zdolají těch více než 42 kilometrů 

jako rodinná štafeta. žádná z nich sice do‑
sud neuběhla ani metr, ale do startu přece 
zbývají tři měsíce a trenér vojta připravil 
skvělý kondiční plán. dcery se ovšem do 
běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti.  
Hrají Z. Adamovská, v. Polívka, T. Kost‑
ková, o. vetchý, v. K. Kubařová, J. Boková 
a další. Komedie Česko 2019.
vstupné: 130 Kč, 93 minut, mládeži pří‑
stupný.

Čtvrtek 7. 2. v 19.30
skleněný
M. night Shyamalan uvádí zcela nový thri‑
ller inspirovaný komiksem, nazvaný Skle‑
něný. Spojuje tak dva samostatné úspěš‑
né filmy vyvolený (2000) a Rozpolcený 
(2016). Z filmu vyvolený se vracejí herecké 
hvězdy B. willis v roli davida dunna a S. L. 
Jackson jako Eliah Price, známý pod pseu‑
donymem Pan Skleněný. Z thrilleru Roz‑
polcený se objevuje J. McAvoy, který ztvár‑
ňuje roli Kevina wendella Crumba a jeho 
vícenásobné identity, jež v sobě ukrývá. 
A právě narušeného Crumba se svými 24 
osobnostmi sleduje v novém fantasy thri‑
lleru david dunn, který k tomu využívá své 
nadpřirozené schopnosti. Horor USA 2019, 
české titulky.
vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

Pátek 8. 2. v 19.30
MetalliCa: franCie na JednU noC
LivE FRoM LiMES
v mystickém prostředí starořímské arény 
duní prověřené metalové skladby. 
Legendární Metallica by koncertovala kde‑
koliv. Stačí dostatečně prostorný plac, kde 
mohou postrčit vlak své těžkotonážní hud‑
by a kde si „to“ mohou se svými fanoušky 
rozdat. Hudební dokument Francie, USA 
2009.
vstupné: 180 Kč, 132 minut, mládeži pří‑
stupný.

Sobota 9. 2. v 19.30
BoheMian rhapsody
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než 
jejich muzika, je jeho příběh. životopisné 
hudební drama USA, velké Británie 2018, 
české titulky.
vstupné: 120 Kč, 134 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

neděle 10. 2. v 18.30
Cena za štěstí
obyčejné lidské štěstí může mít mnoho 
podob. někdy jasných, někdy nečekaných. 
Kde ho hledat a co mu obětovat? Příbě‑

hy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde 
ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Režie 
o. dabrowská. Hrají i. Chýlková, T. Hanák, 
v. Hybnerová, J. Plesl, P. řezníček. Kome‑
diální drama Česko 2018.
vstupné: 120 Kč, 92 minut, mládeži pří‑
stupný

Středa 13. 2. v 19.30
tiCho před BoUří
Baker toho má asi dost za sebou. Svoje 
životní rány si chladí v klidu a vedru raj‑
ského exotického ostrova kdesi v Karibiku. 
živí se tu jako rybářský průvodce, má svou 
loď s názvem Ticho před bouří, ve vesnici 
má domek i milenku a nehezkou minulost 
zapíjí v baru. Ticho jeho života rozčísne 
jako blesk bývalá žena Karen. Zničehonic 
se objeví a zoufale požaduje po Bakerovi, 
aby zabil jejího současného násilnického 
manžela. Režie S. Knight. v hlavní roli M. 
McConaughey, A. Hathaway. d. Lane. Thri‑
ller USA 2018, české titulky.
vstupné: 120 Kč, 106 minut, mládeži pří‑
stupný od 15 let.

Čtvrtek 14. 2. v 19.30, neděle 24. 2. v 18.30
léto s gentleManeM
Anna tráví se svým manželem každé léto 
v chatové oblasti za Prahou. Jsou svoji 
už celou věčnost, takže jejich manželství 
sklouzlo do rutiny a stereotypu. Muž svůj 
čas už dlouho dělí mezi karban s kamará‑
dy v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek 
uvnitř lahví, jeho žena je pro něj praktic‑
ky neviditelná. Režie J. Adamec, scénář J. 
Hanzlík. Hrají J. Hanzlík, A. Antalová, i. Ba‑
reš, T. Kostková. Letní romantická komedie 
Česko 2019.
vstupné: 130 Kč, 98 minut, mládeži pří‑
stupný.

Pátek 15. 2. v 18.30
alita: BoJový anděl
Alita je normální holka s robotickým tělem, 
předurčená k velkým věcem. Jen o tom za‑
tím neví. James Cameron a Robert Rodri‑
guez (Tittanic, Avatar), dvě výjimečná jmé‑
na světové kinematografie, vás zvou na 
neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození 
bojovnice. Akční, dobrodružný, romantický 
sci ‑fi film USA, Kanady, Argentiny 2019, 
český dabing.
vstupné: 130 Kč, 122 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let

neděle 17. 2. v 18.30
na střeše
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiš‑
tě Songovi, mladému vietnamci, jehož na‑
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Další akcešel ukrytého na střeše svého domu. Mo‑
hou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet 
jeden prostor, aby z toho nebyla katastro‑
fa? Hrají A. Švehlík, d: A. Tran, v. dyk, d. 
Švehlík. Režie a scénář J. Mádl. Komediální 
drama Česko, 2019.
vstupné: 120 Kč, 100 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

Středa 20. 2. v 19.30
Marie, královna skotská
dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. 
Taková kombinace nikdy nemůže dopad‑
nout dobře. na tři oscary nominovaná 
Saoirse Ronan v titulní roli, ukazuje, kudy 
vede cesta na popraviště.
Historické drama USA, velké Británie 
2018, české titulky.
vstupné: 120 Kč, 124 minut, mládeži pří‑
stupný od 15 let.

Čtvrtek 21. 2. v 19.30
Úniková hra
Umírají touhou si zahrát.
Psychologický thriller vypráví příběh šesti 
lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se úniko‑
vé hry. velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta 
ven neexistuje… a začíná boj o přežití. Akč‑
ní, dobrodružný thriller USA 2019, české 
titulky.
vstupné: 120 Kč, 100 minut, mládeži pří‑
stupný od 15 let.

Pátek 22. 2. v 19.30
sloŽka 64
Jak souvisí dávný případ převýchovy „ne‑
cudných“ dívek na opuštěném ostrově 
s děsivou scénou nalezenou za falešnou 
stěnou jednoho kodaňského bytu? dosud 
nejvydařenější thriller ze série oddělení Q 
podle bestsellerů Jussiho Adler ‑olsena se 
v dánsku stal nejúspěšnějším domácím 
filmem všech dob. Thriller dánska, ně‑
mecka 2018, české titulky.
vstupné: 100 Kč, 119 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

neděle 24. 2. v 16.00
Jak vyCvičit draka 3
Mladý viking Škyťák a drak Bezzubka se 
vracejí v pokračování úspěšné dobrodruž‑
né animované
série Jak vycvičit draka. Společně budou 
hledat Skrytý svět, jedinou naději na zá‑
chranu lidskodračího společenství. Ro‑
dinný animovaný film USA 2019, český 
dabing.
vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
104 minut, mládeži přístupný.

Středa 27. 2. v 19.30
roBin hood
Legendu znáte, nový příběh ještě ne.
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací 
z křižáckých výprav, aby společně se svým 
maurským přítelem Malým Johnem po‑

vstal proti zkorumpované anglické vládě 
v moderní vzrušující akční podívané plné 
zběsilých bojů, epické válečné choreogra‑
fie i nadčasové romantiky. Hrají T. Egerton, 
J. Foxx, J. dornan, P. Anderson. Akční, dob‑
rodružný film USA 2018, české titulky.
vstupné: 120 Kč, 117 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

Čtvrtek 28. 2. v 19.30
kUrsk
Film vypráví o skutečné katastrofic‑
ké události, ke které došlo v roce 2000 
na palubě jaderné ponorky K‑141 Kursk. 
155 metrů dlouhá jaderná ponorka K‑141 
Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Sever‑
ního loďstva ruského válečného námoř‑
nictva. Během námořního cvičení v srpnu 
2000 se na palubě nachází 118 členů po‑
sádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku 
mohutné exploze, které plavidlo pošlou do 
hloubky 108 metrů, na dno arktických vod 
Barentsova moře. Začíná zoufalý boj s ča‑
sem. Historické drama, Belgie, Lucembur‑
ska 2018, české titulky.
vstupné: 100 Kč, 117 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

připravUJeMe

Pátek 1. 3. , velký sál, 20.00
Charitativní ples Centra kociánka 
Březejc
Host: sestry Havelkovy, hudba na Šikmé 
Ploše

Pátek 15. 3. , velký sál, 19.00
one man show Lukáše Pavláska
kdo nepláče není čeCh

Sobota 23. 3. , velký sál, 19.00
koncert toMáš klUs v rámci turné spo-
lU toUr 2019

Pátek 12. 4. , velký sál, 19.30
pátá dohoda a Jaroslav dUšek
vstupenky se budou prodávat od pondělí 
11. 2. 2019 od 15 hodin na program. od‑
dělení JC. Max. počet vstupenek na osobu 
4 ks!!! Přednostně budou odbaveni ti, kteří 
si zakoupí vstupenky v den předprodeje 
na program. oddělení JC. vstupenky nelze 
v čas předprodeje rezervovat po telefonu. 
Pořadatel si vyhrazuje právo využít po‑
třebný počet vstupenek pro vlastní potře‑
bu.

Středa 22. 5. , velký sál, 19.30
kafe U osManyho

Pátek 24. 5. , velký sál, 19.30
CaveMaN

Pátek 31. 5. , velký sál, 19.00
galakoncert štefan Margita & Mo-
ravské klavírní trio

sport

veřejné bruslení
So 9. 2. 14:15–15:45
ne 10. 2. 13:45–15:15
So 16. 2. 15:00–16:30
ne 17. 2. 15:30–17:00
So 23. 2. 14:15–15:45
ne 24. 2. 16:30–18.00
vstupné: bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč 
Zimní stadion, vrchovecká 37, velké Me‑
ziříčí

hokej
9. 2., 17:30 
HHK vM – TJ Sokol Březina
23. 2., 17:30 
So HHK velké Meziříčí – HC Štika Rosice 
Zimní stadion, velké Meziříčí 

různé

8. února, 9:30‑11:30 
Baby Café
otisky rukou, herna, tělocvična 
15. 2. ‑ posezení u kávy, čaje, herna, tě‑
locvična 
22. 2. ‑ pískování skla, herna, tělocvična 
online přihlašování na www.dozavm.cz/
akce‑tabory, přihlašuje se rodič, ne dítě. 
dóza, Komenského 2, velké Meziříčí 

9. února, 20:00
valentýnský bál
výtěžek z akce bude věnován handicapo‑
vaným dětem. K tanci a poslechu zahraje 
Toto Band. Rezervace místenek 777 819 
707, vstupné 100 Kč. 
Uhřínov 

17. února, 14:00 
hasičský dětský karneval
vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč 
Hasičská zbrojnice, nad Gymnáziem 17, 
velké Meziříčí 

20. února, 17:00 
dezinformace a manipulace
Přednáška pro veřejnost v nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež wellmez. 
wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež, Hornoměstská 41, velké Mezi‑
říčí 

23. února, 20:00 
hasičský ples
K tanci a poslechu hraje skupina MARA‑
Ton. Bohatá tombola, info a rezervace na 
tel. čísle 733 212 517. Předprodej vstupe‑
nek: po 18. 2., st 20. 2. a pá 22. 2. 13:00–
15:00 v hasičské zbrojnici. občerstvení 
zajištěno.   
Hasičská zbrojnice, velké Meziříčí
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Křížovka o ceny autor křížovky vladiMír Pařil

Tajenky tvoří názvy obcí v okolí velké‑
ho Meziříčí.
Správné znění dnešní tajenky za‑
šlete e ‑mailem na adresu redakce 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
(nebo poštou či osobně do redakce, 
velkomeziříčsko, náměstí 17, 594 01 
velké Meziříčí) do 25. února 2019.
Tři vylosovaní výherci získají propa‑
gační předměty z městského e‑sho‑
pu.
výherci z minulého čísla jsou Marie 
Fňukalová, Eva dvořáková z velkého 
Meziříčí a Jindřich nahodil.
řešení z minulého čísla: Mrtvá hora 
neboli hora mrtvých; nechoď tam 
neboli Místo, kam nechoď.

Nápověda: pREvC, YR, SLoT, dEJ, RoGERS, KUMITE, EMo
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pUGačEvové KoNě
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šERMířSKý 
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NázvoSloví
pověsti
díl 27:
dům čp. 87 – původní fara

TexT Marie riPPerová

foTo Pavel STuPka

49.3543864n, 
16.0136783E

text eva koČí valovádíl 30

v domě poblíž kostela bývala v 16. století fara. Později se však dům farářům znelíbil, 
bydlet tam nechtěli, až ho nakonec vyměnili za jiný. Jak a proč k tomu došlo?
Byl už večer, tma, každý slušný člověk byl v tu dobu doma. Jeden muž však nutně musel 
jít něco vyřídit. Ulice tehdy nebývaly vždy bezpečné. najednou se objevili lupiči. Kdoví, 
jak se mohli dozvědět, že má u sebe peníze. Stačil ještě utéci a vběhl do průjezdu fary. 
Lupiči za ním. že jim nechtěl dát peníze, tak ho probodli. Kvůli této vraždě pak byla fara 
vyměněna za dům kupecký. Farář bydlel v klidu na protější straně náměstí a obchod 
v místě bývalé fary jen kvetl. Začalo se povídat, že ten zabitý muž stačil ještě peníze 
ukrýt a obchodníci poklad našli. Proto prý se jim tak daří.

v domě bývala kdysi fara i kupecký dům.

osové
U třešeň
Pozemky, kde dříve rostly třešně, vý‑
chodně za vsí.
U voChoze
Pole severovýchodně od vsi, ochoz – 
majetek lesního hospodářství, který se 
určoval obcházením, tedy pozemky u to‑
hoto ochozu.
U voklika
Louka ležící v záhybu řeky oslavy.
U vírů
v louce bývaly nebezpečné vodní tůně.
U řek
Pozemky ležící u řeky oslavy, pole a lou‑
ky.
ve ChMelníkU
Místo, kde se dříve pěstoval chmel.
ve skaláCh
Pozemek, kde je v půdě mnoho kamenů.
voBeCniCe
Les severně od meziháje, pozemky, které 
byly obecní.
zahUMeniCe
Pole na pozemku táhnoucím se za hum‑
ny, za stodolou a zahradou u stavení.
záloMy
Pole vklíněné (zalomené) do panského 
lesa.
za MařiChy
Les ležící u potoka,který nese jméno Ma‑
řík.

Baliny
díle
Pole a louka byly rozděleny na dva díly. 
dlóhy
Pole mající dlouhý užší tvar. 
Jelito
Pole s tvarem jelita. 
koléBka
Terén zde má tvar kolébky. 
koloMazniCa
Kamenité místo na okraji lesíka, kde se 
vyráběla kolomaz.
kopanine
Kopanina = špatný pozemek. 
kopCe
Pozemky v kopci po obou stranách býva‑
lé cesty do vlčatína. 
kopCe 
vyvýšené skalnaté pozemky. 
koptivačka
Mezi Stříbrnými a loukou „Rastéřko“. Buď 
od kopt – jemné saze, pole hnojené sa‑
zemi, nebo od koptiti se – čadit černým 
kouřem či prášit se (černě). 
křipek
Chřipek – pozemek v kopci.

Seriál Město pod lupou najdete i v sekci Zajímavá 
místa ve městě turistického portálu turistikavm.cz.
Zde je interaktivní mapa, která všechna místa 
seriálu obsahuje.



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


