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olej z Petrávče má 
značku klasa
Místní výrobce za studena 
lisovaných olejů dostal 
národní značku kvality.

zezula dostal 
skleněnou medaili 
lyžař petr Zezula je 
držitelem nejvyššího 
ocenění kraje Vysočina.

rozsvícení vánoční 
výzdoby města
Fotoreportáž ze 
slavnostního odpoledne. 
Zprávu najdete na str. 2.

Božena horká 
rozdává radost
Už devět let vyrábí 
osmaosmdesátiletá 
betlémářka figurky ze šustí.
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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 5. prosince 2018. 
Uzávěrka příštího čísla je 31. prosince 2018.
pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán‑
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Martina strnadová

www.velkomeziricsko.cz
neJVíce ZpRáV | neJVíce spoRtU

neJVíce ZáBaVy
nejrozsáhlejší zPraVodajský weB 

o městě a okolí
denně čerstVé zPráVy

MenU RestaURací | InZeRce ZDaRMa 
weBy spolků

sPolečenský a informační Portál 
Velkého meziříčí

Fotogalerie, diskuse 
bleskové inFo

facebook.com/velkomeziricsko

f

týdeník velkomeziříčsko
souhrn událostí uplynulého týdne

ve vaší emailové schránce

vychází každou středu

zaregistrujte se na
www.velkomeziricsko.cz

Deštivou a mlhavou první adventní neděli ve Velkém Meziříčí prozářil vánoční strom. 
lidé se sešli k jeho rozsvícení spolu s vánoční výzdobou na náměstí.
„chtěl bych vám popřát krásné adventní dny a Vánoce prožité v rodinách i kruhu přátel,“ 
přivítal přítomné starosta Josef komínek a připojil i přání štěstí, lásky a zdraví do nového 
roku.
„advent není jen očekáváním Vánoc, ale časem, kdy se můžeme něco naučit,“ připomněl 
děkan pavel Šenkyřík s tím, že bychom se měli učit vnímat potřeby druhých lidí a být 
trpěliví.
a potom už ředitel Jupiter clubu Milan Dufek odstartoval spolu s dětmi odpočítávání: 
„tři, dva, jedna, světlo!“ a vánoční strom se rozzářil modrými a bílými světly. pod ním už 
na děti čekal s překvapením Mikuláš.
součástí programu bylo představení nové knihy Velkomeziříčské řeky autorů Bohumíra 
Macháta a antonína Havláta. Zájemci si mohli hned na místě ve vestibulu radnice knihu 
koupit a nechat od obou autorů podepsat. kdo nestihl, může si knihu koupit v dalších 
dnech na recepci radnice za cenu 300 korun.
a pěvecké sbory slunko a Harmonie představily svoje nové cD Bylinky – písničky z hr‑
nečku s hudbou Josefa Fojty a texty emanuela Míška. Děti pak na pódiu vystřídala sku‑
pina Vocal overdose a v kině začalo filmové představení Ferdinand.

martina strnadová

slavnostní rozsvícení vánočního stromu a nabídka doprovodných kulturních akcí by 
se neobešly bez práce organizačního týmu. Děkuji všem vystupujícím, pracovníkům 
ts Velké Meziříčí za úklid i osvětlení vánočního stromu i veřejného osvětlení měs‑
ta, městské policii, informačnímu centru, firmě Rental pro, Z. chloubovi, s. Šturmovi 
a t. Rozmarinovi za technické zajištění a samozřejmě všem pracovníkům i brigádní‑
kům z Jupiter clubu, který celou akci připravil.

milan dufek, ředitel jupiter clubu

vánoční strom na náměstí od neděle září

fotogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
fotoreportáž na str. 15
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„otevíráme most. Je to něco nového, co se ve městě zase poda‑
řilo vybudovat,“ uvedl starosta Josef komínek s tím, že peníze 
na projektovou dokumentaci byly schváleny zastupitelstvem 
města už v roce 2016, v únoru letošního roku pak i na samotnou 
stavbu. ta byla zahájena v červnu letošního roku. listopadové 
zprovoznění nového mostu podstatně uleví dopravě ve Velkém 
Meziříčí.
„Věřím, že otevřením tohoto mostu se nám uvolní novosady 
a cesta přes město,“ řekl starosta a poděkoval občanům měs‑

ta za trpělivost a popřál novému mostu, aby dlouho sloužil ve‑
řejnosti a všem řidičům. „Doufejme, že most bude sloužit hodně 
roků, jako ten předešlý, a že nás přežije,“ připojil se s přáním Ros‑
tislav Mitrenga za zhotovitele stavby.
Betonový most má rozpětí 22,8 metru, průjezdná šířka mezi 
nosníky je 6,5 metru. součástí stavby jsou nové šachty, dešťová 
kanalizace, přeložky sítí, nové osvětlení, vydlážděné nové chod‑
níky a parkoviště včetně kompletní opravy komunikace před a za 
mostem. nechybí vegetační úpravy okolí.

most přes Balinku na třebíčské ulici byl posledního 
listopadu slavnostně otevřen v 11 hodin. První auta 

po něm projela o dvě hodiny později.
TexT a foTo 
MarTina STrnadová

nový most přes balinku 
slouží od listopadu řidičům

fotogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
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Velkomeziříčští zastupitelé na svém druhém 
zasedání v novém volebním období zvolili 
členy finančního a kontrolního výboru města.
předsedou finančního výboru byl zvolen Ra‑
dovan necid. Dalšími členy jsou Martin Fiala, 
pavel Blažek, tomáš Malec, tomáš Rapušák, 
Josef prokop a karel lancman.
předsedkyní kontrolního výboru se stala Iva‑
na Bíbrová a dalšími členy jsou Vladimír Malec, 
pavel Zábojník, pavel pešek, Jiří kaše, Ivo Šulc 
a František Fňukal.

Finanční a kontrolní 
výbory jsou na světě

-mars-

Zastupitelé nepodpořili návrh zastupitelské‑
ho klubu to pravé Meziříčí na zřízení výboru 
pro územní plán, urbanismus a rozvoj města.
„po dobu uplynulých patnácti let tady žádost 
na zřízení takového výboru nebyla. současný 
systém nám vyhovuje,“ uvedl před hlasová‑
ním o návrhu starosta Josef komínek.
navrhovatelé argumentovali tím, že město 
má před sebou velké stavební akce, které zá‑
sadně ovlivňují tvář města. a nový výbor by 
měl pomoci zvýšit jejich kvalitu. „komise re‑
generace městské památkové zóny je jen pro 
vymezenou oblast města a je zřízena k jiným 
účelům než námi navrhovaný výbor,“ podotkl 
petr Velička. Zastupitelé třinácti hlasy návrh 
zamítli.

urbanistický výbor 
zastupitelé zamítli

-mars-

nová trasa naučné stezky z Velkého Meziříčí 
přes Mostiště, loupežník a tři kříže zpět do 
Meziříčí nevznikne. 
Zastupitelé rozhodli nerozšiřovat naučné stez‑
ky ve Velkém Meziříčí. Město se tak nebude 
ucházet o dotaci z výzvy v dotačním progra‑
mu v roce 2019, kde výše dotace může být až 
padesátiprocentní. Finanční náklady na novou 
trasu naučné stezky s informačními tabulemi 
a QR kódy pro snazší orientaci návštěvníků, 
odpočinkovou zónou i sportovními prvky byly 
vyčísleny zhruba na jeden milion korun. 
Zastupitelé, kteří rozšíření naučných stezek 
nepodpořili, argumentovali zejména tím, že je 
třeba nejprve opravit stávající naučné stezky 
v nesměři a v Balinském údolí. „Údržbu původ‑
ních panelů pravidelně a opakovaně zajišťují 
chaloupky,“ vysvětlila Jana audy z ekocentra. 
„Hlavním důvodem, proč nepodporujeme vznik 
nové naučné stezky, je ten, že nevede katas‑
trálním územím Velkého Meziříčí,“ dodal Fran‑
tišek komínek. podle Jany audy je nová trasa 
vedena katastrem města z velké části.

nové naučné stezky 
kolem města nebudou

-mars-

pobočka české spořitelny ve Velkém Meziříčí se přestěhovala do nových prostor. 
od 3. prosince je v provozu na nové adrese náměstí 22/24, v budově Horácko.
nová pobočka nabízí klientům prostředí pro diskrétní jednání s bankéři i pro rychlé 
vyřízení jednoduchých operací v nezměněné otevírací době, v pondělí a středu od 
9.00 do 12.30 a od 13.30 do 17.00, v ostatní pracovní dny od 9.00 do 12.30 a od 
13.30 do 16. 00.
V samoobslužné zóně u vstupu do pobočky jsou nepřetržitě 24 hodin denně k dis‑
pozici bankomaty pro výběr a vklad hotovosti a platbomat pro zadávání příkazů 
k úhradě. V bankovní hale je přítomná rychlá obsluha nápomocná k řešení jednodu‑
chých servisních operací. pro hotovostní operace je připravena pokladna v přední 
části haly.
V nové pobočce nechybí komfortní a diskrétní zóny k poradenství, konzultacím 
a řešení bezhotovostních potřeb klientů.

spořitelna je v novém

-mars-

olej z bílého máku z petrávče od výrobce Biogas Bohemia má certifikát klasa. pře‑
vzali ho Martina Homolová a karel Jonák v praze na žofíně z rukou ministra země‑
dělství Miroslava tomana. 
„Velice si ocenění klasa vážíme. Motivuje nás k další kvalitní práci,“ uvedla Martina 
Homolová. Makový olej z olejových mlýnů petráveč se tak stal jedním z dvaadva‑
ceti nových výrobků, které nově certifikát klasa získaly.
klasa není prvním oceněním pro výrobky olejových mlýnů petráveč. V létě letoš‑
ního roku obdržel další výrobek z této dílny – kmínový olej – značku Regionální 
potravina Vysočiny.
„celkem vyrábíme pět druhů olejů lisovaných za studena – kmínový, makový, řep‑
kový, slunečnicový, lničkový – a maceráty,“ vyjmenovala Martina Homolová výrob‑
ky, které lze najít i v prodejně na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a země-
dělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí 
Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři 
roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimeč-
ně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti 
mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 015 produktů od 227 
českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných 
produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

martina strnadová

olej z petrávče má klasu
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„co nejdříve se chceme sejít se státními 
orgány, abychom vše projednali. například 
i objízdné trasy, které nejsou dnes ještě 
přesně stanoveny,“ řekl Josef komínek 
s tím, že jedna z objízdných tras povede 
pravděpodobně přes lhotky. „naším cílem 
je, aby v případě kolapsu do města nevjíž‑
děly alespoň kamiony,“ doplnil komínek. 
Dodal, že krajští silničáři už také požádali 
o úplnou uzavírku Vrchovecké ulice, kde 
chtějí zrovna v době modernizace dálnice 
opravovat opěrnou zeď u Motorpalu. „na 
to jsme zatím nepřistoupili, chceme, aby 

byla zachována průjezdnost alespoň jed‑
ním jízdním pruhem nebo aby se to z této 
kritické doby přesunulo na jindy,“ uvedl 
starosta komínek.
přestavba úseku 19 dálnice D1, tedy úse‑
ku mezi oběma velkomeziříčskými sjezdy 
včetně mostu Vysočina, by měla podle 
Ředitelství silnic a dálnic čR začít v břez‑
nu a trvat až do října 2020. Bude probíhat 
vždy s uzavřením jednoho jízdního pruhu 
a svedením dopravy do jedné poloviny dál‑
nice. Most Vysočina bude rozšířen a tyto 
práce budou také probíhat vždy v jednom 

pruhu. Je samozřejmé, že se nad městem 
budou na dálnici tvořit kolony a zácpy. Ve 
Velkém Meziříčí se tudíž dají očekávat vý‑
znamné dopravní komplikace.
Dálniční most je ojedinělý svými rozměry, 
výškou nad terénem i způsobem prove‑
dení. nosnou konstrukci tvoří dva ocelové 
nosníky o celkové váze 6 tisíc tun. pilíře 
jsou betonové. Výška mostovky je 77 me‑
trů, délka přemostění činí 425 m. Jsou to 
vlastně dva mosty vedle sebe ‑ pro každý 
směr jeden. postaven byl v letech 1972‑
78.

kamiony by měly zůstávat na dálnici i v případě dopravního 
kolapsu. Plánovaná krajská oprava opěrné zdi u motorpalu 

s úplnou uzavírkou Vrchovecké ulice se odkládá. tak popsal 
starosta josef komínek dvě první opatření, kterých chce 

město dosáhnout a jež mají zmírnit dopady plánované 
opravy úseku dálnice d1 a mostu Vysočina nad Velkým 

meziříčím v příštím roce.

město se chystá 
na dopravní potíže kvůli d1
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Petros martakidis

Dne 8. 11. 2018 rozhodl předseda Úřadu pro ochranu hospodář‑
ské soutěže o podaném rozkladu ve věci architektonické soutě‑
že tak, že potvrdil předešlé rozhodnutí ÚoHs a rozklad zamítl. Z 
odůvodnění rozhodnutí je patrné, že ÚoHs se striktně drží zá‑
konného požadavku na uveřejnění zahájení soutěže ve Věstní‑
ku veřejných zakázek. Uveřejnění soutěže o návrh ve Věstníku 
veřejných zakázek není pouze způsobem zveřejnění za účelem 
naplnění zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace při zadávání veřejných zakázek, ale zejména také 
způsob, kterým se soutěž o návrh zahajuje. absence uveřejně‑
ní oznámení soutěže o návrh ve Věstníku veřejných zakázek tak 
znamená, že taková soutěž o návrh nebyla dle zákona řádně za‑
hájena. Uvedený způsob uveřejnění je sice určitou formální pod‑
mínkou, která se může zdát nahraditelnou jiným způsobem, jedná 
se však o formální podmínku stanovenou zákonem, která odlišuje 
mimo jiné soutěž o návrh od jiných soutěží. Zadávání veřejných 
zakázek je vysoce formalizovaný proces, kde právě uveřejňování 
ve Věstníku veřejných zakázek hraje velmi významnou a v pod‑
statě nezastupitelnou roli. není tedy z hlediska formálních poža‑
davků na soutěž o návrh podstatné, zda se oznámení o zahájení 

soutěže mohlo jiným způsobem uveřejnění dostat k témuž okru‑
hu zájemců, jako při uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 
podstatná je skutečnost, že při absenci uveřejnění ve Věstníku 
veřejných zakázek nelze považovat soutěž o návrh za zahájenou 
ani stanovit okamžik jejího zahájení. Jiný způsob zveřejnění tuto 
formální podmínku nemůže nahradit. obdobné formální podmín‑
ky nutné pro vznik konkrétních právních následků obsahuje práv‑
ní řád napříč odvětvími, jedná se typicky o zápisy či zveřejnění 
určitých skutečností v konkrétních registrech či prostřednictvím 
informačních institutů (např. katastr nemovitostí, obchodní rejs‑
třík apod.). pokud pak zákon spojuje určité následky s konkrétním 
úkonem, bez jeho provedení nemohou nastat, byť by ve výsledku 
mohlo „stejnou službu“ poskytnout i zveřejnění jiným způsobem. 
V případě veřejných zakázek je tímto institutem bezesporu právě 
Věstník veřejných zakázek. Z tohoto důvodu tedy ÚoHs konsta‑
toval, že samotná soutěž nebyla po právní stránce vůbec zaháje‑
na. Ze strany vedení města toto rozhodnutí bude řádně analyzo‑
váno s cílem nalézt vhodný postup směřující k minimalizaci škod, 
které chybně zahájená architektonická soutěž měla na rozpočet 
města a rovněž i na veřejné mínění ve městě.

antimonopolní úřad zamítl odvolání města

josef komínek

nejvyšší ocenění kraje Vysočina – skle‑
něnou medaili, převzal na slavnostním 
večeru z rukou hejtmana Jiřího Běhounka 
velkomeziříčský lyžař petr Zezula. 
stal se tak jedním ze 101 lidí, které kraj za 
posledních deset let ocenil. Začínal coby 
člen spartaku Velké Meziříčí a už tam měl 
nezastupitelné místo v jeho vedení a práci 
s mládeží, stál u vzniku samostatného ski 
klubu ve Velkém Meziříčí a zásadním způ‑
sobem se podílel a stále podílí na rozvoji 
sportovního areálu na Fajtově kopci. Má 
obrovský podíl na rozvoji mládežnického 
lyžování na Vysočině.

V celostátních, krajských i místních lyžař‑
ských organizacích pracuje již desítky let 
také jako funkcionář a této práci obětoval 
spoustu času. V roce 2003 byl spoluza‑
kladatelem lyžařského poháru Vysočiny 
– veřejné a náborové soutěže zaměřené 
na oživení a popularizaci lyžování a ožive‑
ní činnosti oddílu lyžování. tato soutěž se 
postupem času stala masovou záležitostí 
a účastní se jí každý rok více než tisíc ly‑
žařů z celé republiky. prošel všemi sférami 
lyžařského sportu. Jeho kariéra zahrnuje 
pozice rekreačního lyžaře, aktivního zá‑
vodníka, instruktora, trenéra špičkových 

lyžařů i arbitra a technického delegáta na 
lyžařských akcích světového formátu.
kraj letos ocenil jedenáct osobností, cere‑
moniál tradičně probíhal v Horáckém diva‑
dle v Jihlavě. nejvyšší ocenění kraje Vyso‑
čina uděluje kraj každoročně ve formě tří 
typů medailí. kamenná medaile bývá udě‑
lena za celoživotní významné dílo nadregi‑
onálního a mezinárodního významu. skle‑
něná medaile jako druhý stupeň pak náleží 
těm, kdo svojí prací přispěli k popularizaci 
Vysočiny a zlepšování života v kraji. Dřevě‑
ná medaile je pak určena zpravidla mladým 
talentům. 

petr zezula získal nejvyšší krajské ocenění
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žáci ZŠ sokolovská se spolu se svými učiteli v průběhu měsíce říj‑
na věnovali výročí 100 let od vzniku republiky. kulaté výročí si ne‑
připomínali jenom ve škole, ale zapojili celou rodinu, když hodiny 
na sokolovské zpestřovali menšími vstupy, v nichž spolužákům 
přinesli k nahlédnutí historické rodinné fotografie, deníky, dopisy, 
noviny, časopisy, starožitné předměty, známky, bankovky, mince, 
šaty po praprarodičích apod.
společně jsme se zašli podívat na výstavy mapující významné 
výročí – v Muzeu Velké Meziříčí, Muzeu Velká Bíteš a v Muzeu 
Vysočiny v Jihlavě – 100 let republiky, která zachycovala zlomové 
okamžiky uplynulých sta let u nás na Vysočině.
starší žáci se zúčastnili besedy studentů Uměleckoprůmyslo‑
vé fakulty o podnikatelském boomu první republiky a následně 
přednášky Mgr. Martina Štindla, ph.D. o rozvoji prvorepubliko‑
vého Velkého Meziříčí. Mladší žáci 6. a 7. ročníků v rámci oslav 
zavítali do kina na film Zdeňka a Jana svěrákových po strništi bos. 
V přednáškách Josefa Drlíčka jsme odhalovali symboliku české 
státnosti skrze české světce a patrony.
Říjnová výuka byla prodchnuta vzpomínáním na různě staré časy 
naší země a výsledky našeho oprašování starých a retro věcí mů‑
žeme dnes obdivovat na nástěnkách po celé škole. Je libo poseze‑
ní ve stínu dvou vzrostlých lipových stromů obsypaných srdíčky 
z trikolory – co srdce to originál – nebo v syté zeleni obdivovat 
výrobky a osobnosti, kterými česko obohatilo svět? a že jich bylo. 
Významní chemici a biologové si zasloužili zvláštní nástěnku. kdo 
by se raději odreagoval v duchu něčeho odlehčenějšího, může 
se pokochat nástěnkou módy uplynulých let, či nahlédnout pod 
pokličku hospodyněk první republiky. Děti oprášily také melodie 
a hitmakery nejen první republiky, pamatovalo se též na posta‑
vičky typicky českého humoru a stranou nezůstali ani Haškův 

Švejk nebo Jára cimrman. pohráli jsme si s Masarykovými citáty 
a uctili naše statečné legionáře. Zavzpomínali jsme, jak šel čas 
s českými Škodovkami, vozy tatra a motocykly Jawa.
Výročí oslavily i mladší děti prvního stupně. Materiál na výstavu 
v přízemní aule poskytla paní Dita Desová a přispěly i paní učitel‑
ky a asistentky. Výstava byla doplněna o prvorepublikové písně. 
žáci 1. až 3. ročníků skládali puzzle ‑ vlajku čR, prvňáci a druhá‑
ci zhlédli černobílou pohádku ‑ pohádky ovčí babičky. starší děti 
pěly píseň ach synku, synku, vyráběly národní strom, někteří při‑
šly v dobových kostýmech.
nezůstalo jen u teorií. Mlsné jazýčky si též přišly na své. Šesťáci 
si vyzkoušeli jedno páteční dopoledne hned tři prvorepublikové 
recepty a co si navařili, to si i snědli. Inspirací na letošní Vánoce 
může být i Masarykovo cukroví, po kterém se při zastaveníčku 
pod lipou jen zaprášilo. ale nejvíc nás rozmazlovaly paní kuchařky 
ve školní jídelně. Jejich králík na smetaně byl lahodný, stejně jako 
peciválky a kluzáky z Vysočiny s uzeným a se zelím. pro lepší trá‑
vení nám připravily vzpruhu ve formě hádankové soutěže, když 
jsme si mohli lámat hlavu nad účelem starobylé keramické nádo‑
by. čekání ve frontě nám zpříjemnila tematická výstavka vybave‑
ní kuchyňského koutku i naškrobené výšivky s lidovými moudry, 
které jsou i po letech zcela nadčasové.
celá výprava napříč uplynulým stoletím naší země byla završena 
výstavkou ve škole, kdy zapůjčené exponáty byly majetkem na‑
šich žáků a jejich rodinného dědictví. soudržně jsme přišli oble‑
čeni do národních barev a vytvořit vlajku pro nás nebyl problém. 
a měli jsme jedinečnou příležitost si v pospolitosti zazpívat naši 
hymnu. Jak jsou tyto momenty důležité, nám z pardubic přijel při‑
pomenout pan lubor Šušlík, pamětník a hrdina, který je jenom 
o 10 let mladší než republika.

století proletělo naší školou jako vítr

Petra táborská
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fotogalerie na
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo MarTina STrnadová

nedělám 
špatná 
rozhodnutí
starosta josef komínek je aktivním komunálním politikem za sociální 
demokracii ve Velkém meziříčí již čtvrt století. Působil jako předseda 
místní organizace čssd, nyní je předsedou sociální demokracie na 
žďársku. osm let byl velkomeziříčským radním, poté dalších jedenáct 
let se podílel na vedení města z pozice místostarosty. V říjnu loňského 
roku převzal funkci starosty po odstoupivším radovanu necidovi. a po 
letošních komunálních volbách byl zvolen starostou Velkého meziříčí na 
další čtyři roky.
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jak složité pro vás bylo rozhodování, zda 
se budete znovu ucházet o post starosty, 
zejména po předchozí roční zkušenosti 
v této funkci?
Rozhodl jsem se, že do voleb jako lídr pů‑
jdu, ale ambice, že bych měl být znovu sta‑
rostou, jsem si žádné nedělal. Říkal jsem 
si, že bych mohl dosáhnout na pozici mís‑
tostarosty, kde jsem pracoval tři volební 
období. po volbách se situace vyvinula 
tak, že se třináct zastupitelů rozhodlo, 
že nechtějí přijmout vítěze voleb. Vznik‑
la koalice a automaticky mi nabídli, abych 
ve funkci starosty pokračoval. přemýšlel 
jsem o tom a po roční zkušenosti jsem jim 
potvrdil, že do toho půjdu.
co bylo hlavním důvodem vašeho rozhod-
nutí?
Hlavně jsem nechtěl odejít od rozpraco‑
vaných úkolů. Bylo potřeba intenzivně 
se věnovat dokončení mostu přes řeku 
Balinku, neboť ulice třebíčská je jedna 
z hlavních přístupových komunikací do lo‑
kality čechovy sady a ve směru do třebí‑
če. V příštím roce nás čeká oprava dálnice 
nad městem, takže chceme zahájit jednání 
s policií, s ministerstvem dopravy a Ředi‑
telstvím silnic a dálnic. Měli bychom začít 
projektovat zimní stadion, Dps na ulici 
Hornoměstská v budově po bývalém in‑
ternátu hotelové školy a začít s projektem 
aquacentra.
máte už sestavené koaliční programové 
prohlášení? co se do něj vaší čssd poda-
řilo prosadit?

ano. Je tam například osvobození od po‑
platků za komunální odpad. po dlouhé 
debatě v koalici jsme se shodli na variantě 
osvobodit děti do 3 let a seniory nad 70 let. 
a pak jsou tam další projekty – zimní sta‑
dion a přestavba internátu na dům s pečo‑
vatelskou službou. Je potřeba, aby se za‑
stupitelé shodli na jedné z variant. Zda se 
držet jen rozsahu daného dotací a postavit 
dvoupodlažní Dps, nebo přidat z městské‑
ho rozpočtu víc, vybudovat Dps tří nebo 
čtyřpodlažní a mít byty už i do rezervy na 
několik let. pokud totiž novou Dps posta‑
víme, prodali bychom starý dům na ulici 
komenského a zvažujeme i přestavbu 
domu na ulici strmá na rozjezdové byty 
pro mladé rodiny, které ve městě chybí.
jaké další úkoly jsou před vámi?
každý rok se chceme pustit do revitaliza‑
ce některého ze sídlišť ve městě. alespoň 
některých ulic. Už jsme začali na krškově 
ulici, kde jsou nové povrchy a chodníky. 
podobně bychom měli pokračovat v ulicích 
Ve Vilách, na kolmé, Generála Jaroše, če‑
chově. Je to práce na několik let. poté by 
bylo vhodné přesunout se do čechových 
sadů. I tohle sídliště už začíná stárnout.
Určitě budeme jednat o rozšíření inženýr‑
ských sítí na Hliništi pro stavbu dalších 
rodinných domů. etapa, která by se měla 
začít v příštím roce projektovat, je pro asi 
dvacet devět domů. Do budoucna by tam 
mohlo stát až čtyřiašedesát nových domů.
Plánuje na hliništi město i služby pro 
obyvatele?

Je v plánu výstavba víceúčelového hřiště 
a také něco pro menší děti.
jak to v současné době vypadá s dostav-
bou velkého obchvatu města?
Územní rozhodnutí bylo vydáno a teď se 
čeká na nabytí právní moci. Máme s kra‑
jem domluvené schůzky, protože určitě 
chceme, aby stavba obchvatu pokračova‑
la. pokud kraj Vysočina nestihne požádat 
o dotaci na další etapu obchvatu letos, 
máme zájem, aby tak učinil v příštím roce. 
ta možnost snad bude.
s krajem Vysočina chceme jednat i o dal‑
ších dopravních prioritách. Je to třeba kři‑
žovatka na obchvatu nahoře u obce osla‑
vice. V listopadu na snídani s BesIpem 
jsme ji opět otevřeli jako první bod. společ‑
ně ji vidíme jako problematickou. Dopravní 
studie křižovatky navrhuje tři varianty ře‑
šení. Jedna je snížit rychlost a přidat další 
dopravní značení. ale podle mého názoru 
už je na křižovatce přeznačkováno a řidiči 
to ani nestíhají sledovat. Další dvě varian‑
ty jsou přestavba na okružní křižovatku – 
buď oválnou, nebo klasickou. přikláníme 
se k tomu kruhovému objezdu a chceme 
o tom jednat s krajem.
Velkým tématem byla a asi stále je opra-
va náměstí.
na náměstí jsme do základního rozpočtu 
zatím žádné peníze nezařadili. soutěž do‑
padla, jak dopadla. Je to škoda. stála pení‑
ze a čas mnoha lidí. Je na zastupitelích, jak 
budou chtít v otázce náměstí pokračovat. 
ale že bychom znovu dělali architektonic‑
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jakých hlavních cílů hodláte dosáh-
nout při práci v radě města v novém 
volebním období?

stanislav kratochvíl
Hlavním cílem v radě 
města pro mne bude 
dodržovat programo‑
vé prohlášení.

františek komínek
V radě města se 
budu snažit naplňo‑
vat jednotlivé body 
společného programu 

koalice a maximálně 
být nápomocný vedení 

města.

marie ripperová
Vzhledem k tomu, 
že jsem součástí 
koalice, bude moje 
práce v radě města 

vycházet z koaličního 
programového prohlá‑

šení, kde jsou zohledněny 
i priority kDU ‑čsl, za 
kterou jsem kandidovala.

Petr Vrána
při práci v Radě města 
Velké Meziříčí budu 
vycházet z progra‑
mového prohlášení 

koalice pro roky 
2018–2022 a dále se 

budu řídit slibem zastu‑
pitele.

františek smažil
svoji činnost v radě 
města vnímám přede‑
vším jako práci pro 
město. tuto práci 

hodlám vykonávat ve 
prospěch města důsled‑

ně a férově. 
společně s dalšími členy zastupitel‑
stva budu spolupracovat na realizaci 
jednotlivých bodů koaličního progra‑
mu a dalších aktuálních úkolech.

anketa radních

složení městské 
rady a aktuální 
informace 
najdete zde

kou soutěž, to určitě ne. pokud bychom 
měli něco podniknout, tak formou klasic‑
kého výběrového řízení. prvořadý krok je 
zajistit parkovací plochy v centru města. 
osvědčil se nám areál svitu, a už jsme 
jednali s majitelem nového svitu o rozší‑
ření otevírací doby průchodu na náměstí 
i přes zimu. problém je s příjezdovou ces‑
tou k provizornímu parkovišti, ten musíme 
dořešit s lidlem.
šance získat od lidlu jejich pozemek stá-
le není?
Možná by byla, kdybychom mu nabídli jiný 
lukrativní pozemek v centru města. ten 
však nemáme. a v této chvíli platí, že lidl 
chce v našem městě stavět. Dohodne ‑li se 
s městem, je připraven projektovat.
V čem vidíte největší problém města?
osobně cítím mezi zastupiteli stále napja‑
té vztahy. Uvidíme po prvních jednáních, 
zda se situace zklidní. to vidím jako hlavní 
cíl, aby zastupitelé začali mezi sebou nor‑
málně komunikovat. Děláme tu práci pře‑
ce pro občany a ne pro sebe. samozřejmě, 
každý máme nějaký svůj volební program, 
ale jeho prosazení je hlavně o komunikaci 
mezi jednotlivými stranami. občas je po‑
třeba i uznat názor jiné strany. V napjaté 
atmosféře se potom hůře pracuje.
jaký máte plán na řešení dopravní situ-
ace v souvislosti s modernizací dálnice 
nad městem v příštím roce?
Už jsme k nám pozvali na jednání ředitele 
krajské policie Miloše trojánka, který o na‑
šem problému ví. V té souvislosti nás tíží 
ještě další velký problém, a to je nová poli‑
cejní stanice pro policii čR. Měli jsme příslib, 
že v roce 2019 začnou s její výstavbou v bý‑
valém areálu technických služeb, ale zatím 
se nic neděje. s panem trojánkem bychom 
tedy chtěli řešit oba problémy. k jednání 
o dálnici bychom pak přizvali i zástupce 
ministerstva dopravy a Ředitelství silnic 
a dálnic. chceme dosáhnout aspoň toho, 
aby do města nesjížděly kamiony.
ze složité dopravní situace se naše měs-
to dlouhodobě nemůže dostat.
od doby, kdy jsme začali s opravou ulice 
novosady, se to táhne. každý rok něco. 
ale má to i svá pozitiva. nově zrekon‑
struované komunikace jsou bezpečnější 
a komfortnější pro všechny uživatele.
dostal jste ve volbách nejvíce preferenč-
ních hlasů. co je, podle vás, hlavním dů-
vodem?
samozřejmě mě potěšilo, že mi dali voliči 
takovou důvěru, ale těžko se mi to hodno‑
tí. starosta vždycky dostane hodně hlasů, 
na lidi to působí. ale myslím si také, že 
jsem nedělal nic záporného, žádná špatná 
rozhodnutí. podařilo se mi alespoň na ten 
rok zastupitelstvo uklidnit, což jsem slibo‑
val. Uvidíme, jak to bude dál.
V čem vidíte volební neúspěch komunis-
tů, kteří se v našem městě poprvé nedo-
stali do zastupitelstva?

Myslím si, že konkrétně tady u nás měli 
špatně sestavenou kandidátní listinu. Re‑
klamu, kterou si komunisti udělali v míst‑
ních tiskovinách svou kandidátkou bez 
fotek, těžko mohli voliče oslovit. a pak se 
také domnívám, že jde o celorepublikový 
problém. celkově se levicové strany včet‑
ně nás potýkají s úbytkem voličů, vyjma 
žďárska, kde sociální demokrati dopadli 
jako jedni z nejlepších v české republice. 
Jinak jsme ztratili mnoho zastupitelů, sta‑
rostů, ztratila se praha…
celorepublikově panuje politická krize. 
jak ji vnímáte?
asi nebudu radit Janu Hamáčkovi, ale řek‑
nu, jak to vidím já. nemyslím si, že bylo 
dobře, že jsme několik měsíců neměli ob‑
sazené ministerstvo. stále se váhalo a če‑
kalo, nevím na co. to byla chyba. Je otáz‑
kou, zda měla sociální demokracie do této 
vlády chodit. V situaci, jaká je teď, když tak 
dlouho trvalo, než sociální demokrati do 
vlády vstoupili, lze nyní těžko odhadovat, 
jestli by z ní nyní zase měli utíkat. nevím, 
který je ten správný krok. na druhou stra‑
nu, kdyby sociální demokracii měla nahra‑
dit spD, to je na zvážení.
Promítá se celostátní politická situace 
nějak do koalice ve městě, kde je spolu 
s čssd i ano?
ano má dva nové zastupitele. Myslím 
si, že oba dva jsou rozumní pánové, kteří 
zatím v komunální politice nebyli. takže 
se zatím rozkoukávají. nemyslím si, že by 
do jejich práce problémy shora měly nějak 
zasahovat. Myslím si, že i oni to cítí tak, že 
jsou tu proto, aby dělali něco pro město 
a jeho občany. ostatně, co se týká kraje, 
tam spolupráce čssD s ano funguje.
jak jste spokojen s oslavami 100 let re-
publiky v našem městě?
podle mě byly důstojné. Začali jsme něko‑
lika akcemi už v průběhu roku – filosofic‑
ký festival, výstavy, historické slavnosti. 
Bylo jich dost, zapojily se školy, různé 
spolky a organizace, což je velmi dobře. 
I samotná oslava 28. října, kdy jsme za‑
sadili lípu a odhalili pomník, byla důstojná. 
přišlo hodně lidí.
Příští rok to bude 30 let od sametové 
revoluce. Bude město něco pořádat k to-
muto výročí?
Zatím jsme se o tom nebavili, ale určitě by 
bylo dobré nějakým způsobem to výročí 
uchopit. Zapojit hlavně studenty, gymnázi‑
um. Zapomínat bychom na to určitě neměli.
co byste si do dalších čtyř let starosto-
vání přál?
Byl bych rád, kdyby volební období pro‑
běhlo v klidu. abychom se nad vším doká‑
zali, když ne domluvit, tak alespoň poba‑
vit. aby po čtyřech letech občané neřekli, 
že jsme se tady jenom handrkovali a nic 
jsme pro ně neudělali. oni si nás zvolili, tak 
bychom měli pro město něco viditelného 
udělat.
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„Jednou jsem náhodou viděla v televi‑
zi pořad s ludmilou kočišovou, která 
figurky ze šustí dělá desítky let. Dcera 
mi na ni sehnala adresu, abych se k ní 
mohla přijet učit. ale paní kočišová je 
z Vnorov, to je daleko. nakonec jsme se 
domluvily, že mě to naučí její snacha, 
která zrovna vystavovala v Havlíčkově 
Brodě,“ vysvětluje Božena Horká, jak 
se nakonec k tomuto lidovému řemeslu 
dostala. V Havlíčkově Brodě získala rady 
jak šustí připravit, zpracovat, postup 
výroby figurky i svou první panenku jako 
vzor. „přijela jsem domů a hned jsem 
panenku sama zkusila udělat, abych 
to všechno nezapomněla. tu panenku, 
kterou jsem si dovezla, jsem musela ce‑
lou rozdělat a podívat se znovu, jak jsou 

V mládí někde zahlédla betlém s postavičkami 
z kukuřičného šustí a moc se jí zalíbil. chtěla 

se tuto lidovou tvorbu také naučit. hledala 
někoho, kdo by jí ukázal alespoň základy, ale 

nenašla. dnes se osmaosmdesátiletá Božena 
horká z jívoví zabývá výrobou figurek ze šustí 

už devět roků. za tu dobu udělala betlémů 
stovky a všechny rozdala. „když moje betlémy 

udělají někomu radost, i já mám radost,“ říká 
s úsměvem.

božena horká rozdává 
betlémy ze šustí radost

fotogalerie na
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo MarTina STrnadová
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skládané jednotlivé lupínky, krok za kro‑
kem, protože v té rychlosti jsem všechno 
nepostřehla. a tím to začalo. nejdřív jsem 
udělala betlém pro naše. to víte, bylo to 
celé takové nepovedené. no, ale zlepšo‑
vala jsem se. a komu se to líbilo, tak jsem 
rozdávala,“ popisuje B. Horká a dodává: 
„čím déle figurky dělám, získávám další 
inspiraci a nápady, jak by mohly vypadat, 
co by se k nim mohlo přidat – třeba ptáček, 
husa v košíku, housličky, flétny, lampičky 
a další drobnosti. Všechny doplňky ze dře‑
va mi vyřezává manžel.“
postavičky do betlémů Božena Horká vy‑
rábí v průběhu celého roku, kdykoli má 
chvilku času. celý proces začíná sběrem 
kukuřičných klasů, z nichž oloupe slupky 
a ty usuší na půdě na šustí. to potom vy‑
pere ve vodě s pracím práškem, aby bylo 
čisté, mělo pěknou barvu, a pak vymáchá. 

nakonec je vysíří sirným knotem v uzavře‑
né nádobě, aby neplesnivělo. před výrobou 
panenky šustí znovu vlhčí, aby bylo pod‑
dajné. Jinak by se lámalo.
takto připravené šustí, ohebný drát, vata, 
pevná nit, lepidlo a nůžky, to je výčet vše‑
ho potřebného k zahájení výroby. „nejdřív 
si ohnu drátek, na něj namotám vatovou 
kuličku, tu pořádně umačkám, aby byla 
pevná. obalím ji lístkem a zavážu,“ uka‑
zuje Božena Horká první krok při výrobě 
panenky a zručně přitom motá šustí, na 
krku figurky je pevně utahuje nití a váže 
jeden uzlík za druhým. Její prsty dostávají 
zabrat. pak udělá ruce, hruď, kterou opět 
vycpe vatou, obalí šustím, znovu omotá‑
vá nití a váže další a další uzlíky. nakonec 
dělá bohatou sukýnku, vlasy, šátek a další 
doplňky oděvu. Figurku suší zvolna, aby 
se moc nescvrkla, a pak domaluje oči. „na 

těch si taky musím dát záležet, aby měla 
panenka pěkný pohled,“ poznamená a po‑
dotýká, že nejtěžší je vystihnout správné 
proporce postavy, vtisknout panence při‑
rozený tvar a pohyb, aby vypadala jako 
živá. „Říkají mi, že mám pro to cit,“ říká Bo‑
žena Horká. Výroba jedné figurky jí zabere 
zhruba hodinu a půl. „Je to piplavá práce, 
ale pěkná. celý den mám třeba nějakou 
jinou činnost a pak večer si řeknu: skočím 
si aspoň jednu figurku udělat pro potěšení. 
Baví mě to a uklidňuje,“ dodává.
svou tvorbu Božena Horká předváděla 
třeba ve velkomeziříčském domově pro 
seniory, před Vánoci několikrát vystavova‑
la v křižanově. objevilo se i pár zájemkyň, 
které učila postup práce a předávala jim 
své zkušenosti. a letos budou její betlémy 
a figurky k vidění i na vánoční výstavě v Ju‑
piter clubu.
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tisková zpráva společně Vm 
ze zasedání zastupitelstva dne 

20. listopadu 2018

• připravili jsme a obhajovali návrh na 
zřízení osadních výborů, přestože rada 
města nezařadila náš návrh jako bod 
programu, a jednala tak protiprávně. 
návrh byl zastupitelstvem města za‑
mítnut.
• podpořili jsme návrh tpM na zřízení 
výboru pro územní plánování, urbanis‑
mus a rozvoj města, neboť se připravují 
velké investiční akce města a Velkému 
Meziříčí doporučují nezávislé instituce 
větší transparentnost při zveřejnění dat 
ve Věstníku a na profilu zadavatele, díky 
čemuž dochází k finančním úsporám. 
návrh byl zastupitelstvem města za‑
mítnut.
• Vyjádřili jsme podporu společnému 
projektu města a chaloupek, o. p. s. 
s názvem „Rozvoj naučných stezek Ba‑
linského a nesměřského údolí“, který 
se připravoval tři roky. Doplnění sou‑
časných naučných tabulí QR kódy, vznik 
nových míst k relaxaci, sportování i ke 
koupání, a dokonce nová naučná stezka 
proti proudu oslavy – z Mostišť přes la‑
vičky a loupežník se však neuskuteční. 
návrh byl zastupitelstvem města za‑
mítnut.
• Dotazovali jsme se na důvody výstav‑
by nové komunikace přes bývalý areál 
technických služeb, s. r. o., neboť se na‑
vyšuje sklon nové komunikace a nelíbí 
se nám řešení napojení na stávající ko‑
munikaci na začátku i na konci nového 
úseku. preferovali bychom rekonstrukci 
sítí a opravu stávající komunikace. nyní 
je již podepsána smlouva se stavební 
firmou na zhotovení v několika etapách.
• navrhli jsme všem politickým stranám 
možnost diskuze a následného kon‑
senzu nad výší odměn pro zastupitele, 
radní a předsedy výborů a komisí vzhle‑
dem k právní zodpovědnosti zastupitele 
a časové náročnosti. Všechny politické 
strany a uskupení mohou zaslat své ná‑
vrhy tajemníkovi města.
• Všemi hlasy byla zvolena jako před‑
sedkyně kontrolního výboru Mgr. Ivana 
Bíbrová (společně VM) a předsedou fi‑
nančního výboru se stal Ing. Radovan 
necid (to pravé Meziříčí).
• podporujeme zdravou kritiku všech 
politických subjektů a nezávislost Vel‑
komeziříčska jako časopisu, neboť po 
jeho navrhované přeměně na městský 
zpravodaj nedojde k finančním úsporám. 
před novými volbami také nedocházelo 
k oficiální kritice Velkomeziříčska poli‑
tickými stranami a uskupeními bývalého 
zastupitelstva města.

společně Vm

Blíží se adventní doba a s ní i omezení používání zábavní pyrotechniky. Zákaz odpalování 
petard a rachejtlí na celém území Velkého Meziříčí i jeho místních částí platí od 1. do 
30. prosince a poté od 2. až do 6. ledna. silvestr a nový rok tedy mají výjimku.
kdo zákaz poruší, vystavuje se postihu příkazem nebo pokutou až do výše pěti tisíc 
korun.
Vyhlášku města o regulaci zábavní pyrotechniky schválili zastupitelé už v září 2016 na 
základě každoročně se opakujících stížností ze strany občanů, které nadměrný hluk 
v předvánočním i svátečním čase ruší. stížnosti pocházely nejčastěji od rodin s malými 
dětmi či majitelů psů, kteří byli v této době nuceni venčit svého domácího mazlíčka da‑
leko za městem. -mars-

začíná opět doba zákazu petard

Davy lidí, plné chodby dětí nabízejících vánoční výrobky i cukroví, vůně koření, vyzdo‑
bené třídy a křest nového cédéčka… Základní škola Školní ve Velkém Meziříčí slavila 
patnáct let.
na oslavu patnáctého výročí otevření základní školy žáci s učiteli připravili vánoční jar‑
mark vlastních výrobků a otevřeli dveře všem zájemcům o prohlídku prostor, v nichž se 
děti učí. Vrcholem akce byl křest cédéčka Bylinky – písničky z hrnečku, které natočily 
děti z pěveckého sboru slunko vedeného olgou Ubrovou a andreou svobodovou. „Jsem 
moc rád, že takhle šikovné děti a paní učitelky u nás ve škole máme a dělají výborné 
jméno nejen škole ale i městu. přeji jim, aby jim radost ze zpívání, která je na nich vidět, 
vydržela,“ uvedl ředitel školy petr Blažek. 
Děti před křtem cD zazpívaly pár písniček na ochutnávku bylinkového pásma, k němuž 
texty napsal emanuel Míšek a hudbu vytvořil Josef Fojta. „U nás je spousta výběrových 
sborů, v nichž zpívá mnoho šikovných dětí. ale fór zdejšího sboru je v tom, že všechny 
děti pocházejí z jedné školy. navíc ty sbory jsou tady tři. což je nezvyklé v rámci celé 
české republiky,“ vyzdvihl emanuel Míšek, který sbormistryně s nabídkou písniček a 
natočení cD oslovil. „a až si jejich cD koupíte, nebo je dostanete, zjistíte, že děti zpívají 
úplně fantasticky,“ dodal. poté všichni společně Bylinky – písničky z hrnečku pokřtili.

zš školní oslavila patnáct let křtem nového 
cédéčka sboru slunko

-mars-
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Velkomeziříčsko vydávané Jupiter clu‑
bem má v březnu 2019 skončit. od dubna 
má přejít pod městský úřad a stát se tak 
zpravodajem radnice. Radní v současném 
měsíčníku Velkomeziříčsko dlouhodobě 
kritizují zejména rozhovory. V novém zpra‑
vodaji chtějí více krátkých zpráv z radnice.

starosta josef komínek rozhodnutí rady 
města zdůvodňuje:
Rada města Velké Meziříčí (a zároveň i Valná 
hromada společnosti JUpIteR club, s. r. o.) 

dospěla k závěru, že město Velké Meziříčí 
by mělo více času a prostoru věnovat kon‑
taktu s veřejností. cílem je předávat lidem 
co nejvíce informací ohledně činnosti na 
radnici a pravidelně informovat o chysta‑
ných a plánovaných akcích ve městě.
Z tohoto důvodu bylo radou města roz‑
hodnuto, že bude v rámci městského úřa‑
du zřízená pozice tiskového mluvčího.
aby se informace o chodu radnice dostaly 
mezi obyvatele města všemi dostupnými 
prostředky, bylo radou města doporuče‑

no, aby od dubna 2019 přešel pod měst‑
ský úřad i měsíčník Velkomeziříčsko, kte‑
rý bude i nadále fungovat jako zpravodaj 
územně samosprávného celku, tj. zpravo‑
daj města.
tiskový mluvčí společně s redaktorem by 
tak měli na starosti nejen přímý kontakt 
s veřejností a se zástupci tisku, ale záro‑
veň by tvořili i samotné Velkomeziříčsko. 
a to jak v papírové podobě distribuované 
jednou měsíčně do každé domácnosti, tak 
i ve stávající elektronické podobě.

velkomeziříčsko budou tvořit zaměstnanci radnice

rozsvícení vánoční výzdoby



prosinec 2018

16 www.velkomeziricsko.cz#seRVIs

1. 1. 2019

náměstí 
velké 
meziříčí

17.00

novoroční 
ohňostroj

2019
pěvecký sbor 
gymnázia velké meziříčí

novoroční projev 
starosty j. komínka

ohňostroj
17.20 kino
Yeti: ledové dobrodružství
vstup zdarma

srdečně zve
město velké 
meziříčí 
a jupiter 
club s.r.o.

PLES MĚSTAPLES MĚSTAPLES MĚSTA

12. leden
JUPITER club Velké Meziříčí

PROGRAM:
19:30  ZAČÁTEK PLESU
20:00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAROSTOU MĚSTA
20:15  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ V HLAVNÍM SÁLE
21:15  KAMIL STŘIHAVKA
00:15  LOSOVÁNÍ TOMBOLY
02:00 KONEC PLESU

hrají

SABRIN BAND
DJ BOND

Předprodej vstupenek od 10. 12. 2018 v informačním centru.

BAND

Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 
přejí zaměstnanci JUPITER CLUBU, s.r.o.

Mgr. Milan Dufek, jednatelMgr. Milan Dufek, jednatel

2 19
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VÁNOČNÍ STROM
SPLNĚNÝCH  PŘÁNÍ

VYHLÁŠENÍ VÝZVY č. 2 
Programu rozvoje venkova 

MAS MOST Vysočiny vyhlašuje k datu 10. ledna 2019
výzvu č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova

Vyhlášena budou celkem 4 opatření.
Veškeré materiály budou zveřejněny počátkem roku 

2019 na webových stránkách MAS    

www.masmost.cz
Pro žadatele bude uspořádán seminář: 
Datum konání:  14. ledna 2019
Místo konání:  JUPITER club Velké Meziříčí, 
 velká učebna, II. patro
Čas:  od 14.00 hodin

Prosíme, aby zájemci o seminář potvrdili svou účast na níže 
uvedené e-mailové adrese. 
Na setkání se těší tým MAS MOST Vysočiny,  
kontakt: 566 782 019, mrazek@masmost.cz.

Velké Meziříčí Velké Meziříčí

veřejná výzva na pozici

pracovník odboru 
školství a kultury 

redaktor
na dobu neurčitou 

8. platová třída
nástup 1. 3. 2019

Přihlášky do 11. 12. 2018 
do 12:00

více na velkemezirici.cz

veřejná výzva na pozici

pracovník odboru 
školství a kultury 

tiskový mluvčí
na dobu neurčitou 
10. platová třída
nástup 1. 3. 2019

Přihlášky do 11. 12. 2018 
do 12:00

více na velkemezirici.cz

Velké Meziříčí

výběrové řízení na pozici

pracovník odboru dopravy 
a silničního hosPodářství -
agendy doPravních PřestuPků

na dobu určitou:  
po dobu potřeby zajistit  

časově omezenou správní činnost
10. platová třída
nástup 1. 1. 2019

Přihlášky do 11. 12. 2018 
do 12:00

více na velkemezirici.cz
úřední deska

I v letošním roce bude 
VÁNOČNÍ STROM 

SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
v Jupiter clubu.

Všichni, kteří chtějí 
udělat radost nejenom 
sobě a svým blízkým, 

mohou od pondělí 
3. prosince 2018 navštívit 

programové oddělení 
v Jupiter clubu, vybrat si 
přáníčko a zakoupením 

dárku splnit vánoční přání 
dětí z Dětského střediska 

v Březejci.
Věříme, že tuto akci 

podpoříte a bude stejně 
úspěšná jako v minulých

letech. 
Vánoční přání můžete 

splnit nejpozději
do pondělí 17. 12. 2018.

VÁNOČNÍ STROM
SPLNĚNÝCH  PŘÁNÍ
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vzpomínáme

odešli z našich řad
Dne 29. listopadu 2018 by se dožil 85 let 
pan jaromír kratochvíl 
a 7. prosince uplyne 44 let, kdy nás bez 
slůvka rozloučení opustil.
stále vzpomínají manželka  
a děti s rodinami.

poděkování

Co víc Ti můžeme dát?
Jen kytičku na hrob a vzpomínat.

Dne 30. listopadu 2018 tomu bylo 10 let, 
kdy nás navždy opustil můj manžel
stanislav grego z olší nad oslavou. 
stále vzpomínají manželka a děti, 
vzpomeňte s námi. 

Dne 20. 12. 2018 by se dožil 99 let 
pan rajmund chmelíček, 

ač je to již 27 let, co odešel z tohoto světa,  
bolest v srdci zůstává. 
Vzpomínají vnuk Milan  

a vnučka Jana s rodinou.

Dne 21. 12. 2018 uplyne 18 let ode dne, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, bratr a strýc, 

pan antonín střecha ze lhotek. 
s láskou vzpomíná sestra Marie s rodinou.  

kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Dne 22. prosince 2018 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný manžel a tatínek, 
pan svatopluk šturma. 
kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. 
Manželka Bláža, dcera Veronika a syn svatopluk s rodinou.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen 
dveře vzpomínek jsi nechal dokořán. Dík za 
to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, 
jenž pro nás žil. Co my za lásku Ti můžeme 
dát? Jen na hrob svíce, kytici květů a v slzách 
vzpomínat.

Dne 23. prosince 2018 by se dožil 100 let 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan jan čermák. 
Zemřel 9. 2. 2003.
s láskou vzpomínají  
dcery Vlasta a Hana s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým za účast a projevené 
kondolence a květinové dary při 
posledním rozloučení dne 16. 11. 2018
s paní Vlaďkou nestrašilovou.
Zároveň tímto děkujeme sestřičkám 
z Domácího hospice Velké Meziříčí za 
péči a laskavý přístup v posledních dnech 
jejího života.
Zarmoucená rodina

Dne 29. 12. by se dožila 74 let naše maminka,  
babička a prababička,

paní jaroslava špačková, 
20. 1. to budou dva roky co navždy opustila tento svět. 

stále vzpomínají syn Milan, dcera Jana s rodinou,  
vnučka klárka s rodinou, vnučka adélka  

a pravnouček kristiánek. 

ludmila Vodová, Hrbov, 92 let, 15. 11. 2018
antonie Bednářová, čechova, Velké Meziříčí, 67 let, 
17. 11. 2018
Václav Vávra, Mostiště, 77 let, 19. 11. 2018
Božena smejkalová, Františky stránecké, Velké Meziříčí, 86 let, 
21. 11. 2018

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
24. 11. 2018
s paní ludmilou Vodovou z hrbova.
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
23. 11. 2018
s paní antonií Bednářovou z Velkého meziříčí.
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
při posledním rozloučení dne 24. 11. 2018
s panem Václavem Vávrou z mostišť.
Zarmoucená rodina

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem příbuzným, 
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit dne 
10. 11. 2018 s naší maminkou,
paní Boženou markovou z Velkého meziříčí.
také děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Děti s rodinami
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soukromá 
inzerce
Prodám
• novou koloběžku galaxy, 
nafukovací kola, nastavitelná 
řídítka, nosnost 90 kg. původní 
cena 1.800 kč, nyní 1.400 kč. 
tel.: 731 109 711.
• Prodám favorit sencento, 
vhodný pro začátečníky. tel.: 
737 302 829.
• Ponk – zámečnický stůl se 
šuflaty. levně, nutno vidět tel.: 
732 846 836.

kouPím
• hoblovku s protahem kDR 
nebo RoJek. tel.: 603 165 320.
• historický motocykl nebo 
moped, i nekompletní. tel.: 
608 773 933.
• koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, vo‑
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kože‑
ná pouzdra na pistole, plecho‑
vé – dřevěné muniční bedýnky, 
zásobníky do zbraní, nábojnice, 
vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací ob‑
lečení, vatované kabáty, vyzna‑
menání, vojenské nášivky, mas‑
ky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůsta‑
losti. 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 piv‑
ní lahve s odlitým nápisem pivo‑
varu 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 pomo‑
hou rozšířit sbírku a plánova‑
nou expozici. Volejte, nebo stačí 
prozvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.
• Vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, 
rumunské, italské a české ar‑
mády. pro potřebu plánované 
výstavní expozice VelkoMe‑

ZIŘíčsko Za pRotektoRátU 
1939–1945. například výstroj 
z bývalé Bekovky Feldbeklei‑
dungsamt der luftwaffe 1/XVII 
(nyní Motorpal): vysouvací nože 
i poškozené a součástky k nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile, 
kalhoty, kraťase pískové, zele‑
né a modré barvy; čepice, kšil‑
tovky a lodičky; okované boty 
s koženou podrážkou, holínky, 
12dírkové kanady boční i přední 
šněrování, boty kombinované 
s plátnem nízké i vysoké; sklá‑
dací příbory; chlebníky, ruksaky, 
tašky, brašny, batohy z telecí 
kůži, pytle; oranžové bakelito‑
vé dózy; ochranné brýle; kukly 
a ušanky; chrániče kolen; ply‑
nové masky; polní lahve; helmy; 
celty; oboustranné maskované 
vaťáky; prošívané vaťáky, hli‑
níkové nádoby na vodu, várnice, 
kanystry, polní lopatky; lékár‑
ničky, ešusy; hodinky; kompasy; 
rádio ‑technika; letecké bundy, 
kalhoty a kombinézy s kožichem, 
výstroj se zipy značky Zipp, Ra‑
pid, elite, Ri ‑Ri; výstroj s cvoky 
značky prym, stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postro‑
je; muniční bedýnky plechové 
dřevěné; nášivky; vyznamenání 
a medaile; zbytky z techniky jako 
pásy, kola, součástky, tachome‑
try a přístroje, optiky, puškohle‑
dy, dalekohledy, nářadí, zbraně 
a části zbraní, dýky, šavle a bo‑
dáky, svítilny, baterky, karbid‑
ky; náboje a nábojnice; knoflíky; 
nitě a kusy látek; dokumenty, 
pohlednice a pracovní knížky ad‑
resované na Bekovku, fotografie 
z období protektorátu Velkého 
Meziříčí a okolí, noviny z období 
protektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, 
nabídnete cokoliv i silně poško‑
zené! Volejte, nebo stačí pro‑
zvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.

nemoVitosti
• Prodám řd v Rudě u V. Me‑
ziříčí, cena dohodou. tel.: 
737 716 635.
• hledáme rd nebo chalupu 
k trvalému bydlení – žďár‑
sko, Velkomeziříčsko. tel.: 
737 669 542.
• koupíme byt 1+1, 2+1 na Vy‑
sočině. tel.: 739 747 258.
• koupím garáž ve Velkém 
Meziříčí, v ulici Generála Jaro‑
še. nabídněte, rychlé a serióz‑

ní jednání, platba při podpisu 
smlouvy, formality zajistím, 
nejsem realitka, nevadí horší 
stav. tel.: 730 509 101.
• Prodáme stavební po-
zemky ve VM a v křižanově. 
Více info na tel. 608 271 522. 
• koupím pozemek nebo za‑
hradu ve Velkém Meziříčí nebo 
v okolí. Hotově. 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 Velkém Meziří‑
čí a okolí. tel.: 608 271 522.
• Prodám rodinný dům 3+1 
v Měříně, pozemek cca 500 m2, 
garáž, po rekonstrukci, 1.9 mil. 
tel.: 605 054 470.

seznámení
• muž 42/170 by se chtěl se‑
známit se ženou 35‑39 let, na 
vážný vztah. Velkomeziříčsko 
a okolí. tel.: 607 655 350,
• jsem 51/175, hledám hodnou, 
obyčejnou ženu k vážnému sezná‑
mení, se zájmy o vytváření vlast‑
ního zázemí, možno i s čID nebo 
hendikepem. tel.: 732 846 836.

různé

• hledám lidi, kteří se cítí poško‑
zeni nebo podvedeni při sjedná‑
vání půjček s osobou, která vy‑
stupuje jako pan Zezula. ozvěte 
se mi, abychom mohli společně 
podniknout právní kroky k naší 
obraně. tel.: 774 053 251.

• Prodáme suché – smrko-
vé – palivové dřevo v met‑
rech, možnost dopravy, cena 
590 kč/m3. 605 054 470.
• těžba dřeva (zdarma), vytě‑
žíme vám les napadený kůrov‑
cem po celé Vysočině. Zdarma 
těžba, odvoz, úklid klestí. Jen za 
odvoz dřeva. při větším množ‑
ství dřeva peníze na ruku pro 
vás. tel.: 731 457 371.

daruji
• daruji pouze 
do dobrých ru‑
kou rotvajlera, 
kříženého s vl‑
čákem. Je cvi‑
čený, hodný, hravý a mazlivý. 
stáří 6 let. Byl u špatného pána 
a já si ho bohužel nechat ne‑
můžu, protože náš pes se s ním 
nesnese. Více informací na tel. 
731 457 371.

tradiční prodej
vánočních kaprů

22. 12.-23. 12. 2018
8.00-16.00

v místě sídla - plovárna

Srdečně zvou sportovní 
rybáři velké Meziříčí

Pro veselejší 
a šťastnější Vánoce 

přejeme Velkému Meziříčí 
pokoru světských vládců, 

zástupy přičinlivých darovníků 
a světlo naděje 

nad našimi hlavami!

VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ

ve fotografi ích Jiřího Michlíčka

Velkomeziříčský
 kalendář
s fotografiemi 

Jiřího michlíčka

Již V prodeJi
ideální vánoční dárek

za pouhých 220 kč
koupíte v prodejně 

Foto michlíček

Dárkové poukazy 
na pobyt 

Tel.: 739 673 472
www.farmakoci.cz

-

-

-

-

-
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TexT a foTo 
MarTina STrnadová

„pamatuji si, že můj tatínek jednou Jaku‑
bu Demlovi řekl: Škoda, že se o vás vůbec 
nemluví. to by se mělo. a strejček odpo‑
věděl: Jozífko, jednou to bude, za padesát 
let. a stalo se, jenže tatínek toho nedožil,“ 
uvedla při premiéře praneteř Jakuba Dem‑
la Marta Milotová.
podnět ke vzniku filmu o Jakubu Demlovi 
dal učitel Josef pěnčík (1925–2016) z Jino‑
šova, který vytvořil i první verzi scénáře. 
„Jakub Deml, to je kontroverzní osobnost 
a velice těžké téma. nechtěl jsem do toho 
zprvu vůbec jít,“ přiznal režisér libor smej‑
kal a dodal: „sešli jsme se čtyři, pan učitel 
pěnčík, antonín smaha, farář pavel kryl 
a já. Domluvili jsme se, že film natočíme, 
ale bylo otázkou, kdo se toho ujme. nikdo 
se nenašel. tak to zbylo na mě, protože se 
už od svých dvaadvaceti let zabývám fil‑
mařinou.“ Začalo sbírání materiálů, písem‑
ností, výroků odborníků, jejich třídění, to 

trvalo dva roky. Další dva roky probíhalo 
samotné natáčení, protože bylo třeba za‑
chytit všechna roční období, různá vzdálená 
místa apod. „a od ledna do poloviny dubna 
letošního roku jsme stříhali, dělali korektu‑
ry. Ještě měsíc před premiérou mi znalky‑
ně Demlova díla Daniela Iwashita posílala 
opravy, aby ve filmu byly opravdu jen ty 
doložitelné skutečnosti,“ popisuje nelehkou 
práci smejkal.

nakonec vznikl film, v němž se autor ne‑
držel jenom Demlova díla, nestavěl udá‑
losti v jeho životě chronologicky, ale snažil 
se kněze a básníka představit komplexně 
a lidsky jako složitou osobnost i obyčejné‑
ho člověka osamoceného ve světě, který 
mu nerozumí.
Dokument Úděl a bolest Jakuba Demla je 
věnovaný památce Josefa pěnčíka. Má de‑
větasedmdesát minut, v nichž je vměst‑
naných patnáct kapitol věnovaných napří‑
klad kořenům Demlova rodu, jeho studiím 
i přátelství v otokarem Březinou, bohoslo‑
vectví, sestře Matylce a dalším důležitým 
ženám v jeho životě. končí kapitolou Úmrtí 
a dílo básníka v proměnách času. Získal 
podporu města Velké Meziříčí, obce tasov 
a dalších sponzorů. premiéru filmu spoje‑
nou s besedou autorského týmu pořádala 
Vlastivědná a genealogická společnost při 
Jupiter clubu.

nový dokumentární film Úděl a bolest jakuba demla 
měl v listopadu premiéru v kině jupiter clubu. režisér 

libor smejkal představil bezmála třem stovkám diváků 
výsledek čtyřleté práce.

premiéru filmu o jakubu 
demlovi zhlédly stovky lidí

film na dVd je k dostání za cenu 
150 korun na informačním centru 

velkomeziříčské radnice.
dVd bude ke koupi i na vánočním trhu 

na náměstí v úterý 11. prosince.
další projekce proběhne v tasově 

v neděli 3. února 2019 v 16.00.
repríza dokumentu v kině Jupiter 

clubu ve Velkém Meziříčí bude v sobotu 
23. února 2019 v 16.00.

fotogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
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„Včera fajne jak cyp… Velmez,“ napsali ráno po koncertě v Jupiter 
clubu členové havířovské kapely kryštof na svůj facebook. Zjev‑
ně se jim ve vyprodaném velkém sále hrálo dobře.
kryštof zavítal do Velkého Meziříčí během svého podzimního 
turné nazvaného Jenom písničky. to je vyprodané napříč ce‑
lou republikou od tábora přes Hradec králové až na slovensko. 
a muzikanti si atmosféru natřískaných koncertů náramně uží‑
vají, jak sami říkají. „to když jsme v našich začátcích vyjeli hrát 
poprvé mimo Havířov či ostravu do Brna, přišlo tam na nás šest 
lidí. naše sedmičlenná kapela tak byla v přesile,“ podotkl se smí‑
chem Richard krajčo.

kryštof hrál ve vyprodaném sále

-mars-

přes Boskovice, Bratislavu, Domažlice, karlovy Vary a tak dál 
až do Velkého Meziříčí dorazila kapela Mandrage během svého 
podzimního turné. V listopadu si její koncert užili i fanoušci v Ju‑
piter clubu. po předskokanech z čáslavského hudebního sdruže‑
ní civilní obrana na jevišti odstartovala hudební i světelná show 
Mandrage písní Motýli. a pak už Vít starý (zpěv, kytara), Matyáš 
Vorda (bicí), Michal Faitl (basová kytara), Josef Bolan (kytara, 
zpěv) a František Bořík (klávesy) sázeli jeden hit za druhým a mí‑
chali je s novinkami z letošního alba po půlnoci.
celý sál si spolu s kapelou zazpíval třeba oblíbené Šrouby a ma‑
tice, Hledá se žena, Františkovy lázně či ona se smála.

mandrage přivezli i motýly

-mars-

fotogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz

fotogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz

první ze dvou prodloužených v rámci letošních tanečních kurzů proběhla v pátek 9. listopadu ve velkém sále Jupiter clubu. na plese 
v bílém nechyběla polonéza, mazurka ani soutěže o nejoblíbenějšího tanečníka.
na bílé prodloužené mladí tanečníci ukázali rodičům, prarodičům, sourozencům i kamarádům, co se v lekcích tance stihli od září pod 
vedením Vlasty Buryanové naučit. k tanci i poslechu hrála skupina M.e.Š.
taneční kurzy pořádá taneční škola starlet Brno manželů Buryanových a Jupiter club. Završí je barevná prodloužená, která proběhne 
7. prosince.

ples v bílém začal tradičně polonézou

fotogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
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TexT PeTr ZeZula

foTo archiv auTora

Fr. Bílek založil v roce 1889 český klub velocipedistů, v čele 
s Dr. kučerou. ten v roce 1888 navštívil Švédsko, kde se seznámil 
s lyžařským sportem, a po návratu podle informací švédských 
a vídeňských začali se meziříčští sportovci učit na 12 lyžích ze 
Švédska zaslaných. 
Zájem o lyžování ve Velkém Meziříčí tak vzrostl, že bylo třeba 
většího počtu lyží. a tu začal bednář tomáš Řehořka vyrábět lyže 
z dýh a titus krška vázání, avšak ne pro zisk, nýbrž jen pro to, aby 
vyhověl novým pěstitelům tohoto krásného sportu. Ve zprávě 
o činnosti českého klubu velocipedistů z roku 1883 v prvním čís‑
le, tzn. lednovém, se píše: „Jako v létě jízda na kole, tak i zimního 
času kluziště cyklistů, jejich přátel a co hlavní, přítelkyně k sobě 
vábí – a což ty dlouhé sáňky, jak lid u nás letos zavede a ski nazý‑
vá – jak ty bouří mysli naší mládeže.“ 
Údaj „letos zavedené ski“ v časopise cyklistika se vztahuje k se‑
zoně 1882 až 1883. Švédské lyže stály po 30 švédských korunách 
a byly to první lyže profesionálně vyrobené, které se dostaly na 
Moravu.

od kdy se vlastně lyžuje 
na meziříčsku?

za vše mohli místní velocipedisté. začalo to 
v roce 1888, tedy před 130 lety.

k masovému rozvoji lyžování dochází až po první světové válce 
v polovině dvacátých let minulého století. Fotografie ukazuje 
skupinu dobových lyžařů na hřišti za gymnáziem. obvyklé tra‑
sy vedly kolem stahandlovy kapličky k Buči, lhotkám a zpět přes 
část Fajtova kopce a končily sjezdem na obecní hřiště. Fotografie 
je přibližně z roku 1925. Věnoval ji Miroslav Špaček, ve čtyřicátých 
letech předseda lyžařského odboru skVM.

na Vrcholu fajtoVa koPce V roce 1941. Zleva nahoře emil Zapletal, Josef Šlapal, Milan puzrla 
dole zleva laďa navrátil, Jaromír Marek, Milan Řehořka. Foto Věruš pavliš, dnes devadesátiletý.

autor fotografie
Věruš PaVliš

josef Vališ
autor první 
historické fotografie 
velkomeziříčských lyžařů
(dole na stránce)
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nástuP lyžařů u rudolfoVa Parku na výlety a závody v roce 1929. směr tři kříže, přes Rakůvky směr k údolí od laviček a přes Mostiště zpět 
domů. Foto karel stojan

záVod tříčlenných hlídek na 14 km kolem VM ze dne 2. března 1941. 
Zleva: první tři startovali za gymnáziem. od čísla 6 adlof, Horák, kubíček, 
J. lukášek, l. Heneš, M. Rumler, V. Bezděk, Fr. Hladík, l. krčál, Vogl, J. no‑
vák, s. Henš. nelze si nevšimnout sloupů oplocení tehdejších městských 
tenisových kurtů za gymnáziem. PrVní záVodníci nad sýpkami, číslo 9 Vlastimil Štipák.

VýstuP lyžařů na Vrchol fajtoVa koPce v roce 1941, foto karel stojan.
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předpremiéra celovečerní prvotiny scénáristky a režisérky Bea‑
ty parkanové chvilky se odehrála v zaplněném sále kina Jupiter 
clubu. po jejím zhlédnutí měli diváci na autorku i jednoho z herců 
Martina Fingera spoustu dotazů.
chvilky jsou v podstatě osobní zpovědí Beaty parkanové, jak za‑
znělo i na besedě s autorkou po promítání. Film je do značné míry 
autobiografický, i proto se některé jeho dílčí chvilky odehrávají ve 
Velkém Meziříčí, kde Beata parkanová prožila část svého života. 
Velkomeziříčští diváci tak poznali záběry z ulice na Výsluní, kde 
žila babička Beaty, z areálu kablovky nebo domova pro seniory. 
Další snímky byly natočeny v Jihlavě a v okolí Dědkovské hory.
Hlavní hrdinkou filmu je anežka, kterou ztvárnila Jenovéfa Bo‑
ková. Dalšími herci, kteří se na plátně objeví, jsou alena Mihu‑
lová a Martin Finger coby rodiče anežky, její prarodiče Jaroslava 
pokorná a ladislav trojan či zdravotní sestra taťána Medvecká 
nebo psycholožka lenka Vlasáková. snímek zachycuje sedm 
chvilek života anežky s její rodinou a partnery. Hlavní hrdinka si 
přeje vztahy s nimi udržet klidné a vyrovnané, ale daří se jí to jen 
na úkor potlačení svého já. Výsledkem je, že se cítí opuštěná. Fil‑
mu zdánlivě chybí rozuzlení, nemá konec. což podotkla při besedě 
i jedna z divaček. „Já koncům ve filmech nevěřím. Vlastně ani ne‑
vím, co by ten konec měl být. pro mě představuje určitou naději,“ 
vysvětlila otevřený konec chvilek Beata parkanová. Další dotaz 
na režisérku byl, zda už ukázala svůj film babičce, která v něm 
zaujímá také poměrně podstatnou chvilku. „Ještě ne, ale babička 
se na něj těší, protože si myslí, že je v něm zachycená pěkně,“ 

řekla Beata parkanová a dodala, že zato její máma už film vidě‑
la. „trnula jsem, co bude. a máma se po zhlédnutí filmu v Jihlavě 
přihlásila, povstala a řekla: Já jsem ta depresivní matka. a paní 
Mihulová, s vámi se chci po diskusi osobně poznat. na to mi pak 
přišlo několik esemesek od známých, že mi gratulují a že to moje 
máma pěkně rozčísla,“ popsala Beata se smíchem. Závěrem pak 
sdělila divákům, že připravuje nový film slovo, v němž by hlavní 
roli měl hrát Martin Finger. takže nyní autorku a její tým čeká opět 
kolečko shánění peněz na natáčení. „Možná požádáme nějaké za‑
stupitelstvo o příspěvek. ale tohle už to určitě nebude,“ podotkla 
s narážkou na zamítnutí své žádosti o peníze na film chvilky vel‑
komeziříčským zastupitelstvem v květnu 2017.

parkanová představila v meziříčí Chvilky

Ve dnech 9.–10. listopadu proběhl druhý 
ročník kulturního festivalu BeZMeZ(d). 
na Gymnáziu ve Velkém Meziříčí měli ná‑
vštěvníci možnost zhlédnout např. film 
Za hranicemi možností, po kterém ná‑
sledovala diskuze s úspěšnými sportovci 
z Velkého Meziříčí, případně pak v sobotu 
po filmech na téma občanského aktivis‑
mu přijel na debatu známý aktivista Jakub 
čech, nebo předseda spolku Dětí Země 
Miroslav patrik. Účast na filmech byla sice 
trochu menší než minulý rok, zato otázek 
z publika byla opravdu spousta. na gym‑
náziu byla připravena i výstava mladých 
umělců zejména z Masarykovy univerzity, 
a dále bližšího i vzdálenějšího okolí, která 
se letos stala velkým lákadlem.

nejvíc to ale žilo na lezecké stěně lezu 
v Mezu. V pátek již tradičně proběhl ac‑
tionpainting při DJ setech, po kterém 
byly krásně zabarvené nejenom obrazy, 
ale i mnozí účastníci. V sobotu festival 
velkolepě zakončila série hudebních 
představení, přičemž poslední kapelou 
byla i známá hudební skupina letRou‑
Rou.
kromě hudby však pro mnohé návštěv‑
níky bylo překvapením cestovatelské 
okénko tomáše stávka, který letos za 
25 dní absolvoval pěší túru ve státě co‑
lorado v Usa, dlouhou okolo 782 km.
Všichni přítomní se shodli, že jeho před‑
nes byl výborným stand ‑up comedy, 
který skvěle oživil a obohatil festival.

Festival byl zajisté o něco úspěšnější než 
minulý ročník, za což vděčíme hlavně kraji 
Vysočina, který celý náš projekt finančně 
podpořil. podpora byla možná díky zapo‑
jení se do projektu Mládež kraji, jenž má 
na starost Rada dětí a mládeže kraje Vy‑
sočina. tímto bychom jim chtěli velmi po‑
děkovat za důvěru v projekt, finanční, ale 
i organizační podporu.
poděkování patří i Masarykově univerzitě, 
která finančně podpořila vystavující uměl‑
ce, a zejména pak Gymnáziu Velké Meziříčí 
a lezecké stěně lezu v Mezu, kde celá akce 
probíhala.
Za všechny organizátory mohu říct, že 
veškerá píle stála za to. Děkujeme!

o festivalu to nejvíc žilo na lezecké stěně

martina strnadová

kamila obršlíková

fotogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
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V listopadu 2018 se v jihočeském městě 
písek konala czech open – kvalifikační 
soutěž na mistrovství světa v line dan‑
ce. soutěže se zúčastnilo více jak 300 

tanečníků z 22 zemí světa, např. z Usa 
či Jižní koreje. soutěžící odtančili 39 sou‑
těžních hodin. na této soutěži nechyběli 
ani zástupci taneční skupiny kosatky při 

DÓZe – sVč Velké Meziříčí. soutěž pro ně 
byla velmi úspěšnou, ve své kategorii so‑
cial teen si prvenství vytančil Michal poul. 
V kategorii social adult se dařilo lence 
krejzlové, která si z této soutěže přivezla 
také vítězství. V nejpočetnější kategorii 
social youth, která čítala na 50 tanečnic, 
se se skvělými tanečními výkony v „top 
10“ umístila Michaela slabá. Do finále 
soutěže se ve svých kategoriích protan‑
čily adéla polivková a nikola černá. Všem 
mým tanečníkům blahopřeji k jejich vel‑
kým úspěchům, děkuji za jejich houževna‑
tost a výdrž při trénování a přeji spoustu 
dalšího tanečního elánu.
Velký díky patří také Hance krejzlové a ro‑
dičům slabým za velkou, nejen psychickou, 
podporu.

pěvecké sbory při sluníčko, slunko a Harmonie ZŠ Školní netřeba 
ve Velkém Meziříčí a okolí příliš představovat. Jejich dosah však 
není pouze regionální. Mnohá ocenění sbírají napříč republikou. 
to vše pod vedením olgy Ubrové a andrey svobodové – dvou 
umanutých sbormistryň a učitelek. Jejich píle a chuť objevovat 
nové, podpořené talentem i zapálením dětí a jejich rodičů, řadí 
naše sbory k tomu nejlepšímu v rámci celé české republiky. to 
nezůstalo nepovšimnuto tvůrčí dvojicí Josef Fojta a emanuel Mí‑
šek. Začátkem roku 2018 nabídla spolupráci na projektu Bylinky. 
písňový cyklus byl ještě pod názvem apotéka realizován během 
velmi úspěšných květnových vystoupení v Jupiter clubu. V prů‑
běhu příprav padla myšlenka natočit ojedinělé pásmo jednadva‑
ceti písní a veršovaného průvodního slova na cD. přes drobné 
potíže bylo album Bylinky – písničky z hrnečku natočeno letos 
na podzim. ke spolupráci byl přizván herec Josef somr, který se 

excelentně ujal průvodního slova, a také herci slováckého diva‑
dla v Uherském Hradišti, kde na motivy desky o bylinkách vzniklo 
představení anička a bylinkové kouzlo, které mělo premiéru na 
sv. Martina. Během uherskohradišťské premiéry bylo cédéčko 
požehnáno ředitelem Rádia proglas p. Martinem Holíkem. Za 
kmotry mu byli ředitel divadla Michal Zettel, dramaturgně Iva Šu‑
lajová, primáš Hradišťanu Jura pavlica, zvukař Jiří klement a ka‑
mila Šťastná ze společnosti sonnentor. na pódiu stanuli i olga 
s andreou a samotní autoři. V našem městě bylo bylinkové al‑
bum uvedeno do života během adventního jarmarku v ZŠ Školní 
29. listopadu a pak během adventních světel na velkomeziříč‑
ském náměstí v neděli 2. prosince. Bližší informace se dozvíte na 
facebookových profilech Harmonie nebo Bylinky – písničky z hr‑
nečku. k zakoupení jsou bylinky v krámku Marie Markové v ko‑
menského ulici. ať vám chutnají.

slunko nahrálo Cd bylinky - písničky z hrnečku

kosatky si úspěšně zatančily na Czech open

radka jelínková

emanuel míšek
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Vánoční 
trh

úterý
11. prosinec

Náměstí bude celý 
den uzavřeno.

omezení ProVozu na městském 
Úřadě Velké meziříčí

Upozorňujeme všechny občany, 
že v pátek 7. prosince 2018 bude 

významně omezen provoz na 
Městském úřadě Velké Meziříčí 
z důvodu každoročního školení 

zaměstnanců z bezpečnosti práce.
V pondělí 31. 12. 2018 (silvestr) pak 
bude městský úřad Velké meziříčí 

uzavřen celý den.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Marek Švaříček,  
tajemník Městského úřadu

PoděkoVání a Přání
Děkuji celému kolektivu měsíčníku VelkoMeZIŘíčsko  za odvede‑
nou práci v roce 2018 a za perfektní spolupráci a vstřícnost, nejen 
na sportovních stránkách! přeji vám všem příjemné prožití vánoč‑
ních svátků a šťastný a úspěšný nový rok 2019. to přeji také všem 

vašim čtenářům a sportovcům nejen z VelMeZU !
otto doležal – fc Vm

pohled na přírodu a Velké Meziříčí 
nabízí nový stolní kalendář města na 

rok 2019. ke koupi je na informačním 
centru radnice za cenu 100 korun.

snímky do kalendáře nafotil antonín 
Havlát. Zachycují Balinku i oslavu, 

stromy a zeleň ve městě a jeho okolí, 
pohledy na zajímavá místa a domi‑

nanty.

Malíř ludvík tunkr zve zájemce na prohlídku 
tradiční PředVánoční Prodejní VýstaVy 

do ateliéru v osové Bítýšce.
Výstava potrvá od 1. 12. do 15. 12. 2018, 

nutno se přihlásit předem. 
tel.: 777204924

ProgramoVé Prohlášení
koaličních stran čssd, kdu -čsl a nezávislí, meziříčské fórum, ano 2011

na roky 2018–2022
Preambule:
koaliční strany předstupují před občany Velkého Meziříčí a místních částí a předklá‑
dají společný program, který svým rozsahem přesahuje jedno volební období. Hlav‑
ním cílem je vést město tak, aby bylo bezpečné, nezadlužené, sebevědomé a stalo se 
lídrem ve svém regionu. Vybrali jsme tyto programové cíle, které chceme v následují‑
cím období připravit, realizovat a rozvíjet.
1. sociální služby
Město vlastní na ulici Hornoměstská objekt bývalého internátu po sŠŘs. chceme jej 
přestavět na Domov s pečovatelskou službou a nabídnout spoluobčanům, kteří to 
nejvíce potřebují.
2. sport a volný čas
Jedním z úkolů je modernizace zimního stadionu s využitím vnějších zdrojů.
Dalším je připravit dokumentaci pro územní řízení na pozemcích určených pro rozvoj 
sportovišť za 3. ZŠ a to za účelem umístění aquacentra a případně víceúčelové spor‑
tovní haly, aby tak došlo k centralizaci sportovišť a k efektivnímu využití technické 
a dopravní infrastruktury a to také s využitím vnějších zdrojů.
Zavedení wI ‑FI do městských objektů a veřejných prostorů.
Vybudovat parkourové hřiště a víceúčelová hřiště v těch částech města, kde je to nej‑
více potřeba, včetně in ‑line stezek.
Zasadíme se o majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků, aby mohlo dojít k pro‑
pojení cyklostezky Balinské údolí – nesměř.
3. doprava
Ve spolupráci s krajem Vysočina pokračovat na přípravě a realizaci JV obchvatu měs‑
ta.
Řešit komplexně parkování ve středu města.
Vyvoláme jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, krajským úřadem a pčR o vypracová‑
ní závazných pravidel řešení krizových situací silničního provozu ve městě v případě 
komplikací na D1.
4. Bydlení a revitalizace sídlišť
Budeme pokračovat na projektové přípravě lokality „nové Hliniště“ a následně reali‑
zaci dopravní a technické infrastruktury, aby byla vytvořena stavební místa pro vý‑
stavbu rodinných domů.
Vytvoříme podmínky pro bytovou výstavbu v lokalitě čechovy sady III.
postupně budeme revitalizovat sídliště, provádět opravy chodníků a komunikací.
5. školství a kultura
Rozšíříme spolupráci s partnerskými městy, zapojíme do spolupráce školy a místní 
spolky.
podpoříme střední a učňovské školství ve městě ve spolupráci se základními školami.
Zmodernizujeme loutkovou scénu.
6. odpadové hospodářství
pro děti do 3 let a seniory od 70 let zavedeme komunální odpad bez poplatku od 2019.
Budeme řešit překladiště tko.
19. 11. 2018, podepsáno 13 zastupitelů koalice
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Dne 10. 11. 2018 pořádal kynologický klub Velké Meziříčí pod 
záštitou Msks „kousací den“. Místem realizace bylo fotbalo‑
vé hřiště v Martinicích. psi nesoutěžili, ale procvičovali zákrok 
obrany s profesionálními figuranty.
obrana je disciplínou, která je součástí sportovní kynologie. Je 
pravděpodobně nejtěžší, protože klade vysoké nároky na vy‑
rovnanou povahu psa, který přes veškeré své nadšení a chuť 
pracovat je přesně podřízen povely svého psovoda. akce se zú‑
častnilo 27 psů různých plemen se svými psovody z celého kraje 
Vysočina. alena Vidláková

obranáři cvičili v martinicích
čtyři hráči a trenér libor smejkal převzali v sobotu na tržišti pa‑
mětní dresy za odehraných sto utkání v naší třetí nejvyšší fot‑
balové soutěži.
V sobotu 10. listopadu před utkáním 15. kola Moravskoslezské 
fotbalové ligy, kdy hrálo Fc Velké Meziříčí proti sFk nové Město 
n. M., převzali velkomeziříčští hráči Jan Šimáček, petr Dolejš, Ro‑
bin Demeter, pavel simr a také trenér libor smejkal st. pamětní 
dresy za 100. zápas za VelMeZ ve 3. nejvyšší soutěži v česku.
Dresy předávali prezident a předseda fotbalového klubu petr 
ostrý, místopředseda libor smejkal st. a člen výboru a dlouho‑
letý hlavní pořadatel Martin David.  -red-

hráči mají dresy za sto zápasů

Dne 17. 11. 2018 pořádal kynologický klub VM na fotbalovém 
hřišti v Martinicích zkoušky podle národního a mezinárodního 
kynologického řádu. kromě klasické poslušnosti – chůze na vo‑
dítku, aport, cviky sedni – lehni, dlouhodobé odložení, překoná‑
vání překážek apod. byly součástí i cviky speciální, např. chování 
se v rušném prostředí – cyklisté, běžci, hra s míčem, chování 
psa s náhubkem, kontakt s cizími lidmi i cizími psy. Zkoušek se 
zúčastnilo 8 psovodů se psy různých plemen. kromě členů ky‑
nologického klubu Velké Meziříčí zkoušky vykonali také psovodi 
z Brna a žďáru nad sázavou. Výsledky posuzoval pan Venhauer. 
Všechny týmy zkoušky splnily a tímto jim gratulujeme.   

alena Vidláková

zkoušky složilo osm psů

čeps cup – okresní kolo ve florbalu pro 1. stupeň zš
V listopadu se v Bystřici n. p. uskutečnilo okresní kolo čeps cupu 
ve florbalu pro žáky 1. stupně ZŠ. Vítěz okresního kola si zajis‑
til postup do kola krajského v Jihlavě. této soutěže se pravidel‑
ně zúčastňuje i ZŠ Školní Velké Meziříčí. Družstvo bylo složeno 
z chlapců 4.–5. ročníku, kteří pravidelně navštěvují kroužek 
florbalu při ZŠ Školní. chlapci odehráli celkem 6 utkání (5 výher 
a 1 prohra) s celkovým skóre 45:13 a ziskem 15 bodů. to sta‑
čilo na konečné nádherné 2. místo. Škoda zápasu s pozdějším 
vítězem ZŠ t. G. M. Bystřice n. p., ve kterém jsme prohrávali již 
3:0, chlapci zabojovali a dokázali vyrovnat na 3:3. Bohužel jsme 
postupovou remízu neudrželi a 30 vteřin před koncem jsme do‑
stali branku, která rozhodla, že do krajského kola nepostoupíme.
Za účinkování v celém turnaji a za hru, jakou předváděli, chci 
chlapcům moc poděkovat.

školu reprezentovali:
adam kašpar 6, filip Požár (brankář), štěpán holub 9, šimon 
chromý 3, ondřej juhas 4, michal kraus 3, richard kučera 2, 
adam krejčí 11, daniel milota 7 a Václav oulehla

zš školní má 2. místo v Čeps cupu

zdeněk liška
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kulturní a společenské akce na měsíc prosinec 2018 
tel. 566 782 004, 566 782 001
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

pátek 7. 12. , velký sál, 19.00 – 23.00
BareVný Ples
Účastníci kurzu mají vstup zdarma.
Hudba: M.e.Š., reprodukovaná. Vstup ve 
společenském oděvu.

sobota 8. a 22. 12. , malá scéna, 15.00
loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
honza hledá kašPárka

neděle 9. 12. , velký sál, 19.00
Vánoční turné janek ledecký

Úterý 11. – 13. 12. , velký sál, 9.00 – 17.00
svaz žen a Jupiter club pořádají tradiční vá‑
noční výstavu
Ve slaVném osmičkoVém roce chys-
táme se na Vánoce
na výstavě uvidíte práce s vánoční a ad‑
ventní tématikou, suchou vazbu, vánoční 
dekorace, ruční práce, perníčky, svíčky, 
kované svícny… Možnost zakoupení drob‑
ných dárků. Vstupné dobrovolné.

Úterý 11. 12. , koncertní sál, 16.00
VGs pořádá přednášku
česká literatura na Velkomeziříč-
sku V. – závěr.přednáší Mgr. karel kotačka

pátek 14. 12. , velký sál, 17.00
pragokoncert uvádí dětský program MI‑
cHala nesVaDBy michal k snídani

sobota 15. 12. , velký sál, 18.00, neděle 
16. 12. , velký sál, 18.00
tradiční Vánoční koncert
pěvecký sbor sluníčko, slunko, Harmonie, 
taneční orchestr ZUŠ, pěvecký sbor Gym‑
názia Velké Meziříčí, pěvecký sbor ZUŠ, 
smíšený orchestr ZUŠ.

pátek 28. 12. , velký sál, 20.00
předsilvestrovský taneční večer
legendy se Vrací
stolová úprava

Program kina na Prosinec

čtvrtek 6. 12. v 19.30, sobota 29. 12. v 19.30
Bohemian rhaPsody
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než je‑
jich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rha‑
psody popisuje hudební dráhu i jedineč‑
nou životní a uměleckou jízdu Freddieho 
Mercuryho od založení skupiny Queen až 
po památný koncert live aid v roce 1985. 
Film je oslavou rockové skupiny Queen, je‑
jich hudby a především Freddieho Mercu‑
ryho, který svou tvorbou i životem vzdoro‑

val všem myslitelným stereotypům, díky 
čemuž se stal jedním z nejvýraznějších 
umělců na světě. životopisné hudební dra‑
ma Usa, Velké Británie 2018, české titulky.
Vstupné: 120 kč, 134 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

sobota 8. 12. v 17.00 hodin
snow film fest 2018
Festival zimních sportovních a cestovatel‑
ských filmů. Můžete se těšit na celovečer‑
ní pásmo špičkových filmů o extrémním 
lyžování, zimním lezení, snowboardingu, 
snow ‑kitingu a dalších zimních radován‑
kách. původní znění, české titulky. Více na 
www.snowfilmfest.cz.
Vstupné: 50 kč (prodej vstupenek na mís‑
tě – nelze rezervovat), 181 minut, mládeži 
přístupný. občerstvení zajištěno.

neděle 9. 12. v 17.00
smrtelné stroje
smrtelné stroje jsou dobrodružné fantasy 
od tvůrců pána prstenů a Hobita.
světu docházejí zdroje, města se promě‑
nila v pohyblivé predátorské stroje a jed‑
na dívka se touží pomstít muži, který ji 
připravil o matku. Bohužel, patří mezi ty 
vůbec nejmocnější muže planety. Hrají: H. 
Hilmar, R. sheehan, s. lang, H. weaving. 
Usa 2018, český dabing. Vstupné: 120 kč, 
128 minut, mládeži přístupný od 12 let

středa 12. 12. v 19.30
Ve sPárech ĎáBla
otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne 
kontrole a vyžádá si život mladé ženy. 
o několik měsíců později má Megan Ree‑
dová službu v noci v pitevně, kam přivezou 
znetvořené mrtvé tělo. Megan, která je 
uvězněna sama v podzemních chodbách, 
začne mít strašlivé vidiny a zmocní se jí 
podezření, že tělo je posedlé nemilosrdnou 
démonickou sílou. Hrají: s. Mitchell, s. ka‑
tic, G. Damon, J. Ming ‑trent, M. Mcnama‑
ra, l. Herthum, J. a. waston a další. Horor 
Usa 2018, české titulky. 
Vstupné: 120 kč, 86 minut, mládeži pří‑
stupný od 15 let.

čtvrtek 13. 12. v 17.30
louskáček a čtyři říše
Vánoční film louskáček a čtyři říše od 
studia Disney režíruje lasse Hallström na 
motivy klasické pohádky od e. t. a. Ho‑
ffmanna. klára chce jediné, a to je klíč – 
takový, který otevře skříňku, ve které se 
skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, 
kterou napne její kmotříček Drosselmey‑
er o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zave‑

de – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného 
a fantastického paralelního světa. právě 
tam se klára setká s vojákem a louskáč‑
kem Filipem, armádou myší a regenty, kte‑
ří spravují tři říše: Říši sněhových vloček, 
Říši květů a Říši sladkostí. klára s Filipem 
musí vstoupit do čtvrté říše, kde panuje 
krutá perníkářka, získat klářin klíč a po‑
kud to bude možné vrátit nestabilnímu 
světu harmonii. Hrají: M. Foy, M. Freeman, 
J. Fowova ‑knight, H. Mirren, k. knight‑
ley. animovaný, rodinný fantasy film Usa 
2018, český dabing.
Vstupné: 100 kč, 100 minut, mládeži pří‑
stupný.

pátek 14. 12. v 18.30
aQuaman
Filmový příběh o populárním superhrdi‑
novi ze stáje Dc comics odhaluje původ 
arthura curryho, napůl člověka, napůl 
obyvatele bájné atlantidy, kterého jeho 
životní cesta přiměje čelit pravdě nejen 
o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň 
prověří, zda ‑li je hoden stát se tím, pro co 
byl zrozen… králem. studio warner Bros. 
pictures a režisér James wan Vám při‑
náší akcí nabitý, dobrodružný a vizuálně 
úchvatný velkorozpočtový snímek ze svě‑
ta sedmi moří. Hrají J. Momoa, a. Heard, 
p. wilson, n. kidman. akční, dobrodružný, 
fantasy film Usa 2018, český dabing.
Vstupné: 130 kč, 143 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

středa 19. 12. v 19.30
doktor martin: záhada V Besky-
dech
příběhy populárního doktora Martina vy‑
vrcholí úplně novým a tím největším pří‑
padem jeho kariéry. svérázný doktor Mar‑
tin bude řešit dosud nepoznané záhady 
osobního života i jednu detektivní otázku. 
Musí totiž zvládnout postarat se jeden den 
o malé dítě a současně s tím musí přijít na 
kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do 
historie až do doby první republiky. o dáv‑
ném tajemství beskydských lesů dnes už 
ví jen málokdo a na povrch se dostane te‑
prve nálezem podivuhodně malé kostry. to 
samo o sobě vnese do městečka v horách 
rozruch, ještě větší pozdvižení ale vyvolá 
představa, že do řešení se vrhnul stráž‑
mistr topinka a doktor Martin, který si 
připravil nejedno překvapení. Hrají: M. Do‑
nutil, R. Mikluš, J. čvančarová, J. Štěpán‑
ková, t. Jeřábek, J. Bartoška, M. taclík, M. 
Geišberg a další. komedie česko 2018.
Vstupné: 120 kč, 90 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.
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další akce
VýstaVy
Do 14. prosince 8:00‑17:00
Variace na přírodu
Výtvarné práce žáků Základní školy Hany 
Benešové Bory. Výstavní sál Městské 
knihovny Velké Meziříčí

7. prosince 9:00‑17:00
Prodejní výstava v nese
předvánoční prodejní výstava výrobků uži‑
vatelů denního stacionáře. Vánoční zpívání 
s Radkou Uchytilovou ml.: 10.00, 12.00, 
14. 00. po celý den čerstvě napečené cuk‑
roví a vánoční punč. nesa – denní stacionář, 
Velké Meziříčí, www.zdar.charita.cz

sPort
Veřejné bruslení
so 8. 12. 15.00–16.30
ne 9. 12. 13.30–15.00
so 15. 12. 13.00–14.30
ne 16. 12. 14.00–15.30
Vstupné – bruslící 20 kč, doprovod 10 kč

hokej
9. prosince 17:30 HHk VM – Hc Uničov
22. prosince 17:30 so HHk Velké Meziří‑
čí – Hc Uherské Hradiště

9. prosince 
turnaj v házené žákovské ligy
Dorazí soupeři z Mělníka, olomouce, Zlína, 
kuřimi, přijďte podpořit domácí tým.
sportovní hala „za světlou“, sportovní 68, 
Velké Meziříčí

Vánoční turnaj ve stolním tenise lhotky
29. ročník, 26. prosince 2018, kulturní 
dům lhotky. Začátek ve 13:00, registrace 
do 12:30. turnaje je určen pro neregistro‑
vané hráče + mladší registrované žáky.

27. prosince 7:30
tradiční vánoční turnaj v malé kopané
22. ročník. přihlášky a info: 725 112 700, 
email: starta@tiscali.cz. Hala „Za světlou“

28. prosince 15:00
tradiční vánoční házenkářský turnaj
setkání bývalých i současných hráčů a 
hráček. sportovní hala „za světlou“ 

různé
5. prosince 8:00‑16:00
den otevřených dveří světlá
Hotelová škola světlá a střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí zve na Den 
otevřených dveří, tradičně spojený s ad‑
ventem a vánoční tematikou.program· 
Informace o možnostech studia na škole· 
přijímací zkoušky nanečisto· prezentace 
zahraničních praxí· Interaktivní činnosti 

a soutěže pro žáky základních škol· pro‑
hlídka školy – odborné učebny, pracovi‑
ště odborného výcviku, domov mládeže· 
Ukázky barmanského umění, vyřezávání 
ovoce a zeleniny, modelování, zdobení· 
kurz „Barista“· soutěž „tvoříme betlémy“· 
občerstvení a ochutnávky z naší „kavár‑
ny“· prezentace speciálního inventáře 
a slavnostního stolování. 
Hotelová škola světlá a střední odborná 
škola řemesel 

7. prosince 9:30‑11:30
Baby cafe
Glazování keramiky, herna, tělocvična
14. 12. kompletace výrobku, herna, tělo‑
cvična
online přihlašování na www.dozavm.cz/
akce ‑tabory, přihlašuje se rodič. Dóza Vel‑
ké Meziříčí

11. prosince 8:00
Vánoční trhy
Město Velké Meziříčí pořádá tradiční vá‑
noční trhy. k dostání budou řemeslné vý‑
robky i občerstvení. náměstí bude celý 
den uzavřeno.

15. prosince 19:00
fajtfest: Vánoční večírek
Fajtfest Vánoční večírek letos už potřetí 
a zároveň i největší! chceme vždy nějak 
naše věrné fanoušky, spolupracovníky, 
sponzory, partnery… na konci roku odmě‑
nit a letos jsme na večírek pozvali asi sko‑
ro to nejvíc, co na česko ‑slovenské scéně 
můžeme najít. V Rock Depu se představí 
sunset trail, Head2Down a o after se po‑
stará internetový fenomén klubovna.cz. 
Vstupné pouze symbolických 50 kč, začá‑
tek od 19 hodin, omezena kapacita.
Rock depo, novosady, Velké Meziříčí

21. prosince 20:00
módní přehlídka o/dění
autorskou kolekci mladých návrhářek Mi‑
chaely Horné a karolíny Voňkové doplní 
klobouky z modistické dílny alice trojano‑
vé a šperky z butiku Dagmar oliver.
předvánoční večer zpestří hudební vy‑
stoupení talentovaných studentů – Ma‑
rie kudláčkové, petry Mackové a ondřeje 
chromého. oděvy i doplňky budou po pře‑
hlídce ke koupi. Vstupné dobrovolné.
luteránské gymnázium, náměstí

26. ledna 20:00
Ples dobré vůle
10. ročník pořádá asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v čR, z. s., klub 
Velké Meziříčí
skupina Beat Band zahraje k tanci i po‑
slechu, moderátorem večera bude Michal 
Janotka, připraveno vystoupení, bohatá 
tombola, výtečná kuchyně. 
kD Uhřínov

pátek 21. 12. v 18.30
BumBleBee
charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, 
která právě k narozeninám dostala své 
první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není 
obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se 
v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, 
ale i ostatními transformers. příběh filmu 
časově předchází všem dílům předchozích 
transformers, a přestože fanoušci dosta‑
nou to, na co jsou u téhle populární ságy 
zvyklí, film Bumblebee do série tak úpl‑
ně nezapadá. „srdcem tohoto příběhu je 
vztah charlie a Bumblebeeho, to, jak spo‑
lu prožívají banální, ale i velmi nebezpeč‑
né situace. akční, dobrodružný, sci ‑fi film 
Usa 2018, český dabing. Vstupné: 130 kč, 
110 minut, mládeži přístupný.

sobota 22. 12. v 17.30
sPider - man: Paralelní sVěty
phil lord a chris Miller, tvůrci hitů lego pří‑
běh a 21 Jump street spojili svůj um a ta‑
lent, aby divákům představili dosud ne‑
poznaný svět spider ‑Mana v přelomovém 
a unikátním vizuálním stylu. spider ‑Man: 
paralelní světy představí dospívajícího 
chlapce z Brooklynu Milese Moralese a ne‑
konečné možnosti paralelních světů, kde 
je víc než jen jeden maskovaný hrdina. ani‑
movaný, akční, sci ‑fi film Usa 2018, čes‑
ký dabing. Vstupné: 130 kč, děti do 15 let 
110 kč, 120 minut, mládeži přístupný

čtvrtek 27. 12. v 16.00
čertí Brko
příběh nás zavede do městečka pytlov na 
úpatí kopce pervidle. Místní, kteří tu žijí 
běžným životem řemeslníků nebo sedláků 
možná ani netuší, že všechny jejich pře‑
stupky a nepravosti jsou pečlivě monito‑
rovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy 
zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné 
čertí brko. Jednoho dne však přestane 
fungovat. lucifer se rozhodne pověřit do‑
ručením nového čertího brka na pobočku 
pervidle trochu zmateného čerta Boni‑
fáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý 
čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do 
pytlova a hned jeho první zkušeností je, 
že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. 
tím se spustí řetěz událostí, kdy pytlov 
ovládnou místní vychytralci, lenoši a pod‑
vodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit 
i samotného vládce pekel. Hrají: o. Vet‑
chý, J. cina, J. Bardós, J. Budař, J. plodková. 
Rodinná pohádka Ćesko 2018. Vstupné: 
130 kč, 99 minut, mládeži přístupný.

čtvrtek 27. 12. v 18.30
zrodila se hVězda
Hrají B. cooper, s. Germanotta (lady 
Gaga). Režie B. cooper. Romantické hu‑
dební drama Usa 2018, české titulky.
Vstupné: 110 kč, 136 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.
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křížovka o ceny
autor křížovky vladimír Pařil

správné znění dnešní vánoční tajenky zašlete e ‑mailem na adresu redakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či 
osobně do redakce, Velkomeziříčsko, náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 31. prosince 2018.
tři vylosovaní výherci získají kalendář Velkého Meziříčí na rok 2019.
Výherci z minulého čísla jsou František Šváb a Gabriela Doleželová z Velkého Meziříčí a Miluše Mezlíková z Mostišť.
řešení z minulého čísla: Úplně první křížovka vyšla roku 1913 v listu new york world.
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1957-1968

mořská 
ryba krmen

iniciáLy 
herce 

cupáka
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generáL

sdr. ink. 
pLatba obLoha
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babiše
kaprovitá 

ryba
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vidin

okresní 
výbor
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aLan hnusné pivo bLbě kecat
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inic. zpěv. 
nekoneč-

ného
trup druh pepře spz karviné
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tanku
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býv.zkr. 
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4. část 
tajenky

nikoLiv 
čirý zpěvohra

mistři 
popravčí toxin

řím. bohyně 
úrody

jarní 
byLina

kód Letiště 
toronto

síLa pLod 
hrachu 
setého

10×10 mariášnic. 
výraz

spz 
peLhřimova
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FiLLy
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karLova
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druh 
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zbytky po 
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horní 
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rybářský 
vezírek
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část 

tajenky

obec 
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(okr. 
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nápověda: ink, isiL, ceres, ice, ochi, Lee, or, ort, yto, merkava, ask, ats, ava
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názvosloví
PoVěsti
díl 25:
jezero v Balinském údolí

TexT Marie riPPerová

foTo Pavel STuPka

49.3497392n, 
15.9876886e

text eva kočí valovádíl 28

poblíž řeky v Balinském údolí prý stával kdysi pěkný zámek. Jeho pán měl vše, na co si 
vzpomněl. Vzácné pokrmy, drahé látky, krásné koně. ale stále neměl dost. přál si, aby 
celý zámek byl ze zlata. Jeho poddaní museli platit další a další daně, aby měl peníze na 
zlato. sami třeli bídu s nouzí, ale pánovi jich líto nebylo. s radostí pozoroval, jak zlatníci 
pozlacují jednu zeď za druhou. a ještě střechu. a věž. a bránu.
když byl zámek celý zlatý, míra jeho špatných skutků se naplnila. najednou se zatáhlo 
a přišla zlá bouře. Blesk sjel do země, ta se rozestoupila a ve veliké díře zmizel zámek. 
liják střídal liják, až voda díru zcela zaplnila. na dně hlubokého jezera tak leží zlatý zá‑
mek. kdo ale projde jeho zlatou branou, už nikdy neuvidí slunce. Musí zůstat v zámku a 
na svět smí jen v noci, v podobě bílého stínu nebo bílého koně. V této podobě musí lákat 
lidi k jezeru. kdo však vejde do vody, zůstane uvězněn ve zlatém zámku.

u řeky Balinky v Balinském údolí leží malé 
jezero. na jeho dně je prý zlatý zámek.

sVařenoV
za státní
pozemky ležící na státní silnici Velké Me‑
ziříčí – Jihlava.
za zahrady
kamenité pole ležící v severní části obce 
za zahradami.
zhorečka
kamenité pole směrem k Frankovu Zhoř‑
ci. název od r. 1912, kdy bylo koupeno od 
obce Frankův Zhořec.
zmole
louka a pole s velmi vrásnitým terénem.
žleBy Pod dVorkem
pozemky jižně od vsi s dobrou půdou, 
v údolí, nad nímž stojí stavení nazývané 
Dvorek.
žleBy Pod ryBníkem
pozemky v údolí pod rybníkem, s nepra‑
videlným tvarem a dobrou půdou.
žlíBky
louka s nepravidelně dlouhým tvarem, 
mokrá, v údolí.
osoVé
děkanoVy louky
louka u řeky oslavy, která patřila velko‑
meziříčské farnosti.
dolina
podle polohy – pozemky v dolině.
douBí
les u rybníků, kde rostly duby (dnes již 
vykácené).
frantoVka
les s názvem zřejmě dle majitele.
hájky
lesy u katastru obce Rohy, malé pěkné 
lesy.
hamernice
les u katastru obce petráveč, hamr – 
kladivo, starší název hutního závodu, 
zřejmě místo, kde se při práci používalo 
hamrů (kladiv).
hatě
Místo na rovině, kde byly hatě – cesty 
z dříví přes mokrou půdu.
liBenice
pozemek jižně od vsi, ležící v krásném (li‑
bém) údolí.
loučky
Malé, nepravidelné louky.
kočVarka
Jméno podle dřívějšího majitele pozem‑
ku.
koPaniny
pozemky s neúrodnou půdou.
koretiny
Zamokřená louka. V důsledku dostatku 
vody zde byla umístěna napajedla – ko‑
ryta – pro ovce.

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.




