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Setkání rodáků ve Lhotkách
Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice 
zakončily prázdniny akcí 
Hledání ztraceného času. 

Vychází v nákladu 5500 ks / zdarma Ročník XXX / číslo 10 / říjen 2019

Zástupci města navštívili Provadii
Během čtyřdenní návštěvy 
jednali s představiteli Bulharska 
o vzájemné spolupráci.

Sociální automobil
Pečovatelská služba získala 
první sociální automobil
díky darům od sponzorů. 

Sportovní den s miniházenou
Děti prvních a druhých tříd
prožily sportovní házenkářské
dopoledne.

Historické slavnosti zahájil 
císař František Josef I.
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OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
Josef Komínek

Nejvyšší dosažené vzdělání Středoškolské

Současné zaměstnání Starosta města Velké Meziříčí

Politická strana ČSSD

S radostí jsem si přečetla poslední 
stránku Velkomeziříčska TŘÍDÍME 
ODPAD!
Odbor životního prostředí nás občany 
hezkým způsobem informuje, jak 
správně odpad třídit, co kam patří, nad 
čím jsem docela často váhala.  
Informace jsem si vystřihla, mám je po 
ruce, stačí znovu přečíst.

Za nás starší občany velmi děkuji.
Alena Málková, V.M. Bezděkov

PODĚKOVÁNÍ

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Líbí se mi poloha našeho města. Proté-
kají jím řeky Oslava a Balinka a v těsné 
blízkosti města se nachází Nesměřské 
a Balinské údolí. Je tak snadné se kdy-
koliv projít v přírodě kolem vody a na-
čerpat potřebnou energii pro život. 

Na co byste se jako člen zastupitel-
stva chtěl zaměřit?
Jako starosta musím zajistit bezproblé-
mové fungování celého města, a věnuji 
se tak všem oblastem života ve městě. 
Mým hlavním cílem je, aby Velké Me-
ziříčí bylo klidným a pro lidi příjemným 
místem nejen k bydlení, ale poskytovalo 
dostatek příležitostí i k práci a zaslou-
ženému  odpočinku. Město by tak mělo 
mít odpovídající zázemí nejen pro děti 
a lidi v aktivním věku, ale i zázemí pro 
seniory a lidi zdravotně postižené či v tí-
živé životní situaci. Byl bych velmi rád, 
kdyby se nám podařilo všechny tyto věci 
optimálně nastavit, a každý občan měs-
ta by zde mohl spokojeně žít. 

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
Členem zastupitelstva a rady města 
Velké Meziříčí jsem od roku 1998. Od 
roku 2006 až do roku 2017 jsem pů-
sobil ve funkci místostarosty města. 
Starostou města jsem pak od roku 

2017. Za tuto dobu jsem získal řadu 
zkušeností, jak by mohlo město op-
timálně fungovat a poskytovat lidem 
co největší komfort. Věřím, že získané 
znalosti a orientace v chodu města mi 
pomůžou v mé stávající práci starosty 
a budou přínosem i pro zlepšení života 
ve městě. 

Kam byste si přál, aby se Velké Mezi-
říčí v dalších letech posunulo?
Přál bych si, aby se Velké Meziříčí stalo 
místem, které poskytne lidem ideální 
podmínky pro život a výchovu dětí tak, 
aby naše děti zde v dospělosti zůstáva-
ly a neodcházely pryč. 

Chtěl bych, aby se Velké Meziříčí sta-
lo moderním městem, které poskytne 
svým obyvatelům všechny potřebné 
služby, ale zároveň zde zůstal zacho-
ván i původní historický ráz města, 
abychom si všichni uvědomili, jakou 
dalo našim předkům práci vystavět 
toto město a udržet ho v chodu až do 
dnešních dní.

Které dva problémy současného Vel-
kého Meziříčí vnímáte jako nejzásad-
nější a jaké navrhujete řešení?
Problémů by se dalo najít daleko více. 
Jako jeden z největších problémů však 
vnímám dopravu ve městě. Velké Me-

ziříčí je situováno do údolí mezi dvěma 
řekami a v blízkosti samotného centra 
města probíhá hlavní silniční tah mezi 
Jihlavou a Brnem. I přesto, že je v těsné 
blízkosti města vedena dálnice D1, stá-
vá se často, že v případě dopravní ne-
hody či jiného omezení provozu na dál-
nici D1 je doprava svedena do města. I 
když se snažíme ve spolupráci s policií 
zajistit, aby těžká nákladní doprava zů-
stala na dálnici a do města nevjížděla 
(přes město je zakázán tranzit nákladní 
dopravy nad 12 tun), nedaří se to v pl-
ném rozsahu. Řešení tak vidím v tom, 
že by se podařilo kompletně dokončit 
obchvat města, tj. začít obchvat v loka-
litě Jestřábec a skončit ho v napojení na 
dálniční exit Velké Meziříčí – východ.  

Druhý problém pak vidím v oblasti péče 
o seniory. Stávající kapacita domovů 
pro seniory je ve městě nedostačující 
a do budoucna se tento problém bude 
ještě více projevovat v souvislosti se 
stárnutím populace. Řešení tak vidím 
ve výstavbě dalšího bydlení pro starší 
občany. Na tomto bodě v současnosti 
město intenzivně pracuje a projektuje 
přestavbu bývalého internátu v uli-
ci Hornoměstská pro potřeby nového 
domu se zvláštním užíváním, který 
bude zaměřen na osoby starší 65 let.

Vážení čtenáři Velkomeziříčska, 
od úterý 24. září 2019 nás naleznete 
v prostorách budovy radnice – v pří-
zemí, dveře č. 104 (bývalá služebna 
městské policie).

Adresa:
Redakce Velkomeziříčska
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí 
Telefonní čísla zůstala nezměněna!

VELKOMEZIŘÍČSKO SÍDLÍ 
NOVĚ V BUDOVĚ RADNICE
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Josef Komínek

Nejvyšší dosažené vzdělání Středoškolské

Současné zaměstnání Starosta města Velké Meziříčí

Politická strana ČSSD

Stanislav Kratochvíl

Nejvyšší dosažené vzdělání Střední úplné s maturitou

Současné zaměstnání Hasič VD - HZS Kraje Vysočina

Politická strana

Doplňující informace

Bez politické příslušnosti

Zvolen za KDU-ČSL a nezávislí bez politické 
příslušnosti

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Ve Velkém Meziříčí žiji od malička. Byd-
lím v části města, odkud se dá pohodlně 
dostat do centra, na nádraží i na ostatní 
důležitá místa. Naše město nabízí spous-
tu možností ve sportování, ale i kulturních 
akcí. Takže si každý určitě může vybrat. 
Výhodou je i poloha D1.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?
Jako zastupitel jsem třetí volební obdo-
bí a po každých komunálních volbách 
se mění preference koalice a opozice. 
Nynější koalice má daný program, který 
částečně navazuje na předešlé roky. Pro-
sazování některých návrhů je sice kolikrát 
problematické, ale věřím, že jsme lidi a na 
navrhovaných bodech se domluvíme. Za-
měřit bychom se měli hlavně na to, jak 
vrátit život na náměstí a do centra města.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
Už jen to, že zde žiji od malička a vím, co 
kde bylo a jak by se to mohlo změnit k lep-
šímu. Za uplynulé volební období jsem byl 
členem sportovní komise. Zde je prostor 
pro zlepšování jak v podpoře sportu, ale 
i v modernizaci sportovišť.

Kam byste si přál, aby se Velké Meziříčí 
v dalších letech posunulo?
Jednoznačně vpřed. Přilákat nové inves-
tory a aby se podnikatelé a živnostníci 
mohli kdykoli opřít o město a dobře se jim 
zde pracovalo. Vybudování náměstí, pro-
storu po bývalém Svitu, JV obchvat a prů-
jezdnost města je dlouhodobý problém. 
Toto se musí dříve nebo později řešit. Ur-
čité kroky se již dělají, ale jde to pomalu. 
Město by mělo lidem, kteří projíždí po D1, 
nabídnout co nejvíce možností jednak ve 
sportu, kultuře, ale i restaurace a kavárny, 

aby se sem rádi vraceli.
Které dva problémy současného Velké-
ho Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
Problém číslo 1 je doprava a parkování. 
Vybudování JV obchvatu se solidně roz-
jíždí a věřím, že ulehčí průjezdu městem. 
Parkovací místa jsou provizorně za Svi-
tem. Tento stav je dočasný a vyřeší se 
dohodou s majitelem pozemku.

Druhý problém bych nazval integrace 
sportovišť. Soustředit veškeré spor-
tovní aktivity do jedné společné lo-
kality. To je ale problematické, proto-
že naše město je specifické v tom, že  
každý sportovní klub má svoji halu rozse-
tou po celém území města a nikomu by se 
nechtělo stěhovat do nového centrálního 
okruhu. Tím by ale nastal další problém, co 
se starým sportovištěm, prodat nebo pře-
dělat na něco užitečného pro občany města.

Ve dnech 19. září až 22. září 2019 na-
vštívili starosta města Josef Komí-
nek a zastupitelé Mgr. Josef Prokop  
a Ing. František Komínek východobul-
harské město Provadia, které leží při-
bližně 50 kilometrů od Černého moře. 
Návštěva proběhla na základě oficiál-
ního pozvání starosty města Provadia 
Ing. Filcho Fileva. Hlavním cílem ná-
vštěvy bylo projednání vzájemné spo-
lupráce mezi zástupci obou měst.
Během pátečního programu proběh-
lo na radnici jednání s vedením města 
Provadia, na kterém si zástupci měst 
navzájem představili svá města, porov-
nali fungování místních samospráv a 
seznámili se s problematikou zejména 
v oblasti školství, sociálních služeb, kul-
tury a sportu. Poté program pokračoval 
prohlídkou místního gymnázia, které se 
zaměřuje na výuku digitálních techno-
logií, a následně střední školy speciali-
zované na cestovní ruch a gastronomii. 
V odpoledních hodinách navštívili in-
stituce poskytující sociální služby pro 

zdravotně hendikepované občany. 
Další den následovala prohlídka pev-
nosti Oveč, která tvoří dominantu nad 
městem Provadia, a také si všichni měli 
možnost prohlédnout archeologické 
naleziště nejstaršího města a centra na 
výrobu soli, které vzniklo přibližně 4500 
let před naším letopočtem. Poslední 
den návštěvy přijala delegace z Velkého 
Meziříčí pozvání hostitelů na zahájení 
folklórního festivalu místních spolků v 
obci Dobronina, spojené s prohlídkou 
místního muzea mapující historii života 
v této obci. 

Na závěr návštěvy starosta města Josef 
Komínek poděkoval za pozvání i pečlivě 
připravený program a pozval zástupce 
Provadie na oficiální návštěvu Velké-
ho Meziříčí v roce 2020. Výsledkem 
by mělo být podepsání memoranda o 
partnerství a spolupráci obou měst. 
Poděkování patří Milanu Todorovi, kte-
rý se po celou dobu návštěvy staral o 
překlad. 

ZÁSTUPCI MĚSTA NAVŠTÍVILI BULHARSKOU PROVADII

Hristo Dragomirov Gichev (předseda 
městské rady Provadie) se starostou 
města Velké Meziříčí Josefem Komínkem
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• Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina pro po-
bočku ve Velkém Meziříčí rada odsouhlasila nákup nové 
pohovky v hodnotě 30 000 korun.

• V Čechových sadech, na Karlově a na hřbitově odborná fir-
ma pokácí přibližně 27 nebezpečných stromů.

• Radní souhlasili s uspořádáním Mezinárodního svátku 
seniorů pořádaného Krajem Vysočina dne 29. 9. 2019 

za účasti zpěvačky Jitky Zelenkové a MUDr. Radima 
Uzla.

• Z letopisecké komise rada na vlastní žádost odvolala 
MVDr. Jana Kotena.

• Radní schválili rozpočtové opatření 40 000 korun na 
tištěnou přílohu o Velkém Meziříčí, která byla součástí 
novin Dnes (vydavatelství Mafra, a.s.) dne 27. září.

• Volba radního - novým radním Velkého Meziříčí se stal 
Miroslav Jágrik (ČSSD). Bývalý radní RNDr. Petr Vrána 
(ČSSD) se vzdal své funkce na zářijovém jednání zastu-
pitelstva, kde zastupitelé zároveň veřejně zvolili jeho 
nástupce.

• Úprava finančního limitu radních při rozhodování – 
zastupitelé schválili radním zvýšení finanční pravomoci 
o rozhodování do rozpočtové výše 500 000 korun.

• Cyklostezka D1 – zastupitelstvo vyslovilo podporu pří-
pravě projektové dokumentace cyklostezky D1 z Měří-
na do Velkého Meziříčí, včetně vymezení finančních pro-
středků a stanovení pracovní skupiny.

• Zahájení příprav opravy tenisových kurtů – zastupitelé 
schválili částku 200 000 korun na vypracování projekto-
vé dokumentace rekonstrukce tenisových kurtů včetně 
oplocení.

• Město ukončilo své členství ve společnosti Koruna Vy-
sočiny – zastupitelé rozhodli o vystoupení města z de-
stinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s., k 30. 9. 2019, 
která dlouhodobě efektivně neplní cíle spolupráce 
s městem Velké Meziříčí stanovené při vzniku společ-
nosti v roce 2015.

• Grantový program podpory sportu 2020 – v příštím 
roce si sportovci rozdělí částku 6 900 000 korun, z kte-
ré poputuje 5 200 000 korun mládeži a 700 000 korun 
dospělým.

• Grantový program pro poskytování dotací v oblasti 
sociálních služeb – zastupitelé se zavázali vyčlenit cel-
kovou částku 2 910 600 korun pro poskytování dotací 
v sociální oblasti.

• Zprůjezdnění ulic Školní a Jižní - zastupitelé stáhli 
z programu bod týkající se zprůjezdnění ulic Školní a Již-
ní ve Velkém Meziříčí z důvodu přípravy nového návrhu 
na úpravu dopravního řešení.

• Vybudování kanalizace v lokalitě „Amerika" - u žádosti 
o ekologické řešení likvidace splaškových vod oblasti lo-
kality „Amerika“ žádné usnesení nevzniklo.

Přijatá rozpočtová opatření:
• dokrytí financování stavebních úprav komunikace Pod 

Strání – 890 000 korun (z úsekového měření)
• dofinancování projektové dokumentace přestavby in-

ternátu SŠŘS Hornoměstská na dům se sociálním byd-
lením – 300 000 korun

• pořízení autobusové zastávky v ulici Novosady – 
68 000 korun

• vypracování projektové dokumentace na prodloužení 
chodníku v Dolních Radslavicích – 60 000 korun

• nákup elektrocentrály SDH Mostiště (dofinancování 
grantu) – 70 000 korun

• dofinancování rekonstrukce víceúčelového sportoviště 
v Olší nad Oslavou – 1 250 000 korun

• vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace ulic Oslavická a Třebíčská a jejich 
napojení na čističku odpadních vod – 130 000 korun

• zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská - výměna 
osvětlení a koberců, revize elektroinstalace a malová-
ní – 100 000 korun

• oprava regulační stanice plynu ZŠ Oslavická – 
100 000 korun

• opravy hřišť za Základní školou Oslavická – 180 000 Korun
• nákup mycích strojů pro ZŠ Školní – 300 000 korun
• vytvoření dokumentárního filmu k výročí událostí 

17. listopadu 1989 Jiřím Michlíčkem – 60 000 korun
• schválení dotace v rámci Programu regenerace měst-

ských památkových rezervací a městských památko-
vých zón na rok 2019 (Stará synagoga, Zámek VM, dům 
č. p. 8 a 119) – 1 295 000 korun

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 4. ZÁŘÍ 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 10. ZÁŘÍ 2019

Realizace nového parkoviště v ulici ČechovaStavba nové kanalizace v ulici Záviškova
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Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 18. ZÁŘÍ 2019
• Radní povolili pracovní cestu starostovi města Josefu 

Komínkovi, radnímu města Ing. Františku Komínko-
vi a zastupiteli města Mgr. Josefu Prokopovi na dru-
žební návštěvu bulharského města Provadia ve dnech 
18. 9. 2019 až 24. 9. 2019.

• Sociální služby města Velké Meziříčí obdržely hmotné 
dary od firmy VV SKLO s.r.o. a finanční dary od společnos-
ti Sanborn a.s. a obce Ruda, se kterými radní souhlasili.

• Na doporučení letopisecké komise rada města schválila 
text kroniky Velkého Meziříčí za rok 2018 zpracovaný 

kronikářkou města Jiřinou Kácalovou.
• Z důvodu rezignace Mgr. Kateřiny Malouškové na člen-

ství v redakční radě Velkomeziříčska z rodinných dů-
vodů radní jmenovali novým členem redakční rady  
PharmDr. Helenu Švecovou.

• Rada města pověřila nového radního Miroslava Jágrika 
k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manžel-
ství a schválila užívání závěsného odznaku při občan-
ských obřadech touto osobou.

Novým radním Velkého Meziříčí se stal Miroslav Jágrik 
(ČSSD). Dnes již bývalý radní RNDr. Petr Vrána (ČSSD) se 
na vlastní žádost vzdal své funkce na zářijovém jednání 
zastupitelstva, na kterém mu starosta města veřejně 
poděkoval za dosavadní práci pro město.
Na tomto jednání zastupitelstvo zároveň zvolilo jeho 

nástupce. 
Všichni přítomní zastupitelé podpořili na návrh zastupitele 
Pavla Blažka návrat Miroslava Jágrika do městské rady. Ten 
pozici radního zastával již v letech 2010 až 2017. „Chci 
být součástí rady, která má možnost rozhodovat a něco 
dělat tak, aby to bylo za ní vidět," řekl nově zvolený radní. 

NA FUNKCI RADNÍHO REZIGNOVAL VRÁNA, NAHRADÍ HO JÁGRIK

Odstupující radní Petr Vrána Nově zvolený radní Miroslav Jágrik

Po více jak dvou a půl letech současní zastupitelé projevili 
radním důvěru a schválili koaliční návrh na zvýšení finanční 
pravomoci městské rady na 500 000 korun. Starosta města 
Josef Komínek již při sestavování současné koalice oznámil, 
že na částce půl milionu chce trvat a bude navrhovat zvýšení 
současného limitu, který je pro rozhodování velmi omezující. 

Na prosincovém zasedání zastupitelstva v roce 2016 rad-
ním omezili pravomoc k provádění rozpočtových opatření z pů-
vodní výše 400 000 korun na 50 000 korun. Návrh, který bývalý 
starosta Necid označil jako „faktický rozpad klubu ODS“, prošel 
13 hlasy díky třem členům ODS, kteří se přiklonili k opozici.

S tímto návrhem na snížení finančního limitu přišel zastupi-
tel Pavel Blažek (ČSSD), který nyní potvrdil, že tehdejší rada 

pro něj byla nevěrohodná, zatímco stávající rada věrohodná 
je, proto nemá důvod navýšení částky blokovat.

Radní František Komínek doplnil: „Částku 500 000 korun 
mají radní v plánu využívat především na dofinancování akcí, 
které se vysoutěží za vyšší částku, než je schváleno v zá-
kladním rozpočtu. Za sebe mohu říct, že s touto částkou ne-
chci rozjíždět nové akce, které neprojdou zastupitelstvem.“ 
Hlavním důvodem schválení výrazně vyššího zákonného 
limitu je především zvýšení efektivity práce radních a zrych-
lení chodu města. Zastupitelé se schází v průměru jednou 
za 6 týdnů, zatímco radní zasedají dvakrát měsíčně, proto 
jsou jejich rozhodnutí v praxi flexibilnější a rychlejší. Zvýšení 
limitu podpořili na zasedání 10. září 2019 všichni přítomní 
zastupitelé.

ZASTUPITELÉ RADNÍM VĚŘÍ, VRÁTILI JIM VĚTŠÍ FINANČNÍ PRAVOMOC
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Krajská rada jmenovala do funkce ře-
ditele Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny 27. srpna 2019 bývalého 
starostu Radovana Necida. V neděli 
1. září 2019 vystřídal dosavadního ře-
ditele Jana Míku, který krajskou organi-
zaci vedl 10 let.

„Úkolem nového ředitele bude přede-
vším dále rozvíjet velice kvalitní fungování 
krajské správy silnic. Na základě předsta-
vených priorit při výběrovém řízení naplnit 
požadavky na kvalitu prací prováděných 
jak vlastními silami, tak i subdodava-
telsky, plánovitě snižovat materiálovou 
a energetickou náročnost provozovaných 
technologií a budov. Důležité je úspěšně 
dokončit i už zahájené projekty,“ uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Nástup do nové funkce však zname-
ná konec s politikou na krajské úrovni, 
kde Necid působil jako zastupitel ODS. 
Tímto rozhodnutím se vyhnul případ-
nému nařčení ze střetu zájmů ve vý-
konu funkce ředitele příspěvkové or-
ganizace Kraje Vysočina. V této pozici 
ho nahradil spolustraník Zdeněk Geist, 
který při zářijovém zasedání zastupi-
telstva složil zastupitelský slib.

Necid rezignoval i na svůj post ve Vý-
boru Regionální rady regionu soudrž-
nosti Jihovýchod, tam ho nahradila ná-
městkyně hejtmana pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu 
Jana Fischerová (ODS). 
Ve funkci zastupitele Velkého Meziříčí 
Necid setrvá.

Poté, co v srpnu Radovan Necid vy-
hrál výběrové řízení a stal se ředite-
lem Krajské správy údržby silnic Kraje 
Vysočina, dodržel svůj slib a vystou-
pil z krajské politiky a ze strany ODS. 
V rámci svolaného zasedání volebního 
sněmu místní organizace ODS Velké 
Meziříčí bylo ve středu 11. 9. 2019 
řádně zvoleno nové vedení.

Novým předsedou se stal architekt 
a zastupitel města Velké Meziříčí Petr 
Velička, který je dlouhodobým podpo-
rovatelem bývalého starosty Rado-
vana Necida. Místopředsedou se stal 
Jiří Michlíček a do rady usedli Zdeňka 
Peterková, Blanka Přibylová a Tomáš 
Ouředníček.

ODS Velké Meziříčí

RADOVAN NECID SKONČIL V KRAJSKÉM 
ZASTUPITELSTVU, POVEDE KRAJSKOU 
SPRÁVU A ÚDRŽBU SILNIC VYSOČINY

PETR VELIČKA SE STAL 
NOVÝM PŘEDSEDOU 
VELKOMEZIŘÍČSKÉ ODS

Petr Velička

Radovan Necid s krajským radním Janem Hylišem, foto: Kraj Vysočina

SPORTOVCI MOHOU DO KONCE ŘÍJNA ŽÁDAT 
O GRANT
Sportovní kluby, oddíly a organiza-
ce aktivně působící na území měs-
ta mohou žádat o finanční podporu 
své činnosti od 15. do 31. října 2019. 
Velkomeziříčští sportovci dostanou 
od města o 300 000 korun více než 
v tomto roce, navýšení prostředků při-
padne na práci s mládeží.

Grantový program podpory sportu pro 
rok 2020 schválili zastupitelé na záři-
jovém zasedání. Celkově si sportovci 

rozdělí částku 6 900 000 korun, ze kte-
ré zamíří 5 200 000 korun k mládeži 
a 700 000 korun k dospělým.

Žádosti zastupitelé vyhodnotí v prů-
běhu listopadu a příspěvky žadatelům 
schválí na svém prosincovém zasedá-
ní. Všechny informace a dokumenty 
zájemci naleznou na webových strán-
kách města v sekci Dotace sportovním 
oddílům.

Český zahrádkářský svaz Velké Meziříčí 
oznamuje, že v sobotu 21. září 2019 
začalo moštování. Moštárna je 
v provozu každou sobotu od 8 hod. do 
12 hod.

Informace je možné též získat 
na tel.: 604 712 787.

Marcela Zralá

MOŠTOVÁNÍ ZAČALO
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

NÁMĚSTÍ 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

Potyčka před provozovnou
Dne 25. 8. 2019 přijali strážníci 
telefonické oznámení o potyčce 
osob na ulici Hornoměstská. 
Strážníci se neprodleně dostavili 
na místo, kde potyčku ukončili 
a ztotožnili všechny aktéry a 
svědky celé události. Tato událost 
byla po zpracování oznámena 
příslušnému správnímu orgánu 
jako přestupek proti občanskému 
soužití.

Závada na zabezpečovacím zařízení
Dne 9. 8. 2019 přijala hlídka MP 
telefonické oznámení od OOPČR 
(Obvodní oddělení Policie ČR) 
s žádostí o součinnost ve věci 
houkajícího alarmu na ulici Tichá. 
Hlídka se neprodleně dostavila 
na místo, kde kontaktovala 
majitele domu, který hlídce uvedl, 
že má poruchu u zabezpečení 
domu a následně alarm vypnul. 
O zjištěných skutečnostech byla 
vyrozuměna PČR.

Rušení nočního klidu
Dne 4. 8. 2019 přijala hlídka MP 
telefonické oznámení o rušení 
nočního klidu na ulici Záviškova, 
11. 8. 2019 na ulici K Novému 
nádraží a dne 31. 8. 2019 na ulici 
Novosady. Ve všech případech 
byly osoby, které rušily noční 
klid, poučeny o povinnosti 
dodržovat dobu nočního klidu. 
V uvedených oblastech strážníci 
navodili pokojný stav a jednotlivé 
události byly řešeny jako 
narušení veřejného pořádku.

Podpořte svým hlasem velkomeziříčskou jednotku sboru 
dobrovolných hasičů v anketě Dobrovolní hasiči roku. Hlasovat 
můžete zdarma prostřednictvím internetového formuláře na 
stránce http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/.

V MOSTIŠTÍCH SPADL STROM  
NA KOMUNIKACI

V neděli 1. 9. 2019 v 15:19 hod. vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k ohlášenému spad-
lému stromu do Mostišť. Jednotka 
po příjezdu na místo události strom 
rozřezala motorovou pilou. Následně 
komunikaci očistila a zprovoznila.

NA ULICI JIHLAVSKÁ HAVAROVALO VOZIDLO
V pondělí 2. 9. 2019 v 13:49 hod. 
vyjeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k ohlášené dopravní 
nehodě osobního vozidla Kia Spor-
tage v ulici Jihlavská ve Velkém Me-
ziříčí. Při nehodě byla lehce zraněna 
jedna osoba.
Jednotka po příjezdu na místo udá-
losti poskytla zraněné řidičce před-
lékařskou pomoc. Po příjezdu zdra-
votníků předali hasiči ženu do jejich 
péče. Na havarovaném vozidle provedli hasiči protipožární opatření a zkontrolo-
vali, zda neunikly provozní kapaliny.

U RUDY SE STŘETLA DVĚ VOZIDLA
V neděli 8. 9. 2019 v  18:44 hod.  vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k ohlášené dopravní 
nehodě dvou osobních automo-
bilů na křižovatce u Rudy. Při ne-
hodě došlo k lehkému zranění pěti 
osob. Jednotka po příjezdu na místo 
události prováděla zajištění místa 
nehody, řízení dopravy a nasvícení 
prostoru pro PČR. Na havarovaných 
vozidlech provedli hasiči protipožár-
ní opatření, odpojení akumulátorů a zkontrolovali, zda neunikly provozní kapaliny.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí

Z ČINNOSTI HASIČŮ

V úterý 24. září v 15 hodin proběhl v Charit-
ním domově Moravec cvičný požární poplach. 
Evakuovat figuranty z řad zaměstnanců do-
mova dorazily v doprovodu profesionálních 
hasičů z VM jednotky dobrovolných hasičů 
z Bobrové, Moravce, Křižanova a Strážku.

V CHARITNÍM DOMOVĚ MORAVEC 
HOŘELO, NAŠTĚSTÍ JEN CVIČNĚ
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V současné době zde řidiči pravidel-
ně využívají k parkování také místa 
pro invalidy a trávník. Ve chvíli, kdy 
na vozovce parkují po pravé straně 
auta, je šířka vozovky nedostatečná, 
nelze bezpečně vycouvat z parkoviš-
tě a další problémy vznikají při míjení 
aut.

Školská rada v žádosti uvádí, že po-
čet parkovacích míst je dlouhodo-
bě nedostačující. Otázkou je, zda 
by zprůjezdnění slepé ulice před ZŠ 
Školní z ulice Jižní situaci úplně vyře-
šilo. Například ráno před vyučováním, 
v poledne, na začátku školního roku 
i v průběhu jiných školních akcí před 
školou bývá okolo 50 vozů. Proto je 
podle rady třeba situaci řešit.

Po diskuzi na jednání zastupitelstvo 
tento bod z programu na návrh sta-
rosty města Josefa Komínka stáhlo 
a uložilo vedoucímu odboru výstavby 
Ing. Antonínu Kozinovi zařadit poža-
davek na úpravu dopravního řešení 
při příjezdu od kruhového objezdu 

k Základní škole Školní do návrhu 
rozpočtu na rok 2020.

Starosta města veřejně na zastu-
pitelstvu podpořil výstavbu nových 
parkovacích míst na travnatém pro-
storu vedle školy.

Zastupitel MUDr. Jiří Kaše souhlasil 
s návrhem, že ideální by bylo řešit 
situaci komplexně tak, aby se kolem 
školy vůbec nejezdilo. „Nejsem si 
jistý, jestli by zprůjezdnění ulice Již-
ní problém vyřešilo,“ řekl závěrem. 
Například zastupitel Ing. Petr Velička 
navrhuje soustředit se na koncepci 
celého prostoru, nejenom dopravní-
ho z hlediska automobilů, ale i pěší-
ho. Doporučuje řešit také napojení na 
sever na budoucí obchvat.

Jednou z možností, jak stihnout 
začátek vyučování, je využití autobusu 
linky č. 2 místní hromadné dopravy, 
který denně vyjíždí z autobusového 
nádraží v 7:20 a přijíždí na zastávku 
před ZŠ Oslavická v 7:45.

ZPRŮJEZDNĚNÍ SLEPÉ 
ULICE PŘED ZŠ ŠKOLNÍ 
ZASTUPITELÉ ODLOŽILI

Zastupitelé schválili 20procentní na-
výšení Grantového programu pro po-
skytování dotací v sociální oblasti pro 
rok 2020 ve Velkém Meziříčí. Celkově 
se město zavázalo vyčlenit na sociální 
služby (péče, prevence, poradentství) 
2 255 880 korun a na další sociální ak-
tivity (podporu zdravotně postižených 
občanů, prevenci sociálně vylouče-
ných) 654 720 korun.

O peníze mohou od 15. do 31. říj-
na 2019 žádat spolky, církevní práv-
nické osoby, obecně prospěšné spo-
lečnosti nebo fyzické osoby, které 
prokazatelně provozují sociální služby 
na území města nebo poskytují své 
služby terénní formou.
Žádosti musí zájemci vyplnit v elektro-
nické podobě na webových stránkách 
http://dotacnirizeni.velkemezirici.cz 
v sekci Podání žádosti. Výsledky do-
tačního řízení se žadatelé dozvědí nej-
později do 31. 12. 2019 na webových 
stránkách města a také prostřed-
nictvím písemného vyrozumění. Cí-
lem grantového systému je podpora  
sociálních aktivit pro občany města 
Velké Meziříčí a podpora organizací, 
institucí i aktivních občanů, kteří chtějí 
přispět ke zlepšení života v této oblasti.

ZASTUPITELÉ 
SCHVÁLILI NAVÝŠENÍ 
SOCIÁLNÍHO GRANTU

PSÍ ÚTULEK NABÍZÍ:
• 6letého německého ovčáka – psa, 

dobrý hlídač
• 1,5 roku starého pejska menšího 

vzrůstu, černé barvy
• staršího dlouhosrstého hodného 

pejska 
• hodného 2letého kastrovaného 

křížence staforda, černé barvy
• starší fenečku menšího vzrůstu, 

moc hodná

Adresa: Zámecká 21, Velké Meziříčí
Možnost návštěvy po  - pá 15 - 17 hod.
Kontakt: 723  778  248 (volat po 14. hodině)

Na žádost školské rady ZŠ Školní doporučili radní města 
zastupitelům odsouhlasit odstranění květináčů v ulici Školní, 
a zprůjezdnit tak ulici Školní a Jižní, kde tradice klidové zóny 
existuje 20 let. Důvodem byla špatná dopravní situace před 
školou, občasné dopravní nehody a časté stížnosti rodičů.

Dopravní situace na ulici Školní, zahájení školního roku
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PRÁCE NA NADJEZDU FINIŠUJÍ
Během modernizace dálnice D1 se ve Velkém Meziříčí 
nejenom rozšiřuje dálnice, ale také staví nový most 
spojující meziříčské centrum s Fajtovým kopcem. Nová ocelová 
konstrukce nadjezdu je již na svém místě a nyní probíhají práce 
v přechodových oblastech mostu, vyvěšují se konzoly pro 
bednění mostních říms. Vše probíhá tak, aby se stihlo zprovoznění 
nadjezdu v plánovaném termínu, tedy 25. října 2019.

Komplikace pro všechny zahrádkáře, obyvatele nebo jen 
návštěvníky Fajtova kopce trvající necelý půlrok se blíží ke 
konci. „Termín 25. října stále platí a nadjezd by měl být k tomuto 
datu zprovozněný," potvrdil ředitel výstavby Jiří Salava. Poslední 
měsíc budou muset řidiči mířící na Fajtův kopec jezdit po 
objížďce přes obce Dolní Radslavice a Lhotky.
Během stavby nového nadjezdu řidiče potkaly dvě úplné uzavírky 
sedmikilometrového úseku dálnice nad Velkým Meziříčím. Při první 

úplné uzavírce ze 4. na 5. května byl původní nadjezd zbourán, při 
druhé v noci ze 17. na 18. srpna silničáři osadili novou mostovku. 
Demoliční práce nadjezdu, který je spolu s dálnicí součástí města 
od 70. let minulého století, trvaly celkem 13 hodin.

Z MĚŘÍNA DO VELKÉHO MEZIŘÍČÍ NA KOLE? 

Téma cyklostezky s názvem D1 se po více než deseti letech opět 
probouzí poté, co zasedání zastupitelstva města navštívili staros-
ta Stránecké Zhoře Luboš Krejčí a místostarosta městyse Měřín 
Jaroslav Pazdera, kteří chtějí společně s obcí Lavičky a Velké Me-
ziříčí projekt dle svých slov oprášit. Přáním všech starostů zmíně-
ných obcí je vybudovat cyklostezku z Měřína do Velkého Meziříčí.

Projektová dokumentace na cyklostezku Měřín – Velká 
Bíteš existuje od roku 2008, proto bude muset být nově  
aktualizována do současné katastrální podoby. Původní 
trasa, která měla vést z Měřína přes Stráneckou Zhoř, ko-
lem skladu společnosti Lidl, za Jestřábcem, kolem Ameriky 

a přes centrum města dál na Velkou Bíteš, nebyla nikdy rea-
lizována. Důvodem toho byla pasivita některých obcí a hlavně 
nemožnost vykoupení soukromých pozemků na trase stezky.

„Vždy jsme vybudování této cyklostezky podporovali, je to 
dobrá věc. Věřím, že se to nakonec podaří, fandím vám,“ řekl 
zastupitel Radovan Necid.
Zástupci měst, která se budou na vybudování cyklotra-
sy podílet, plánují, že se pokusí na stavbu získat dotace. 
S těmi má již zkušenost vedení Stránecké Zhoře, které díky  
85% dotaci ze Státního fondu infrastruktury při letní opravě 
komunikace vybudovalo v obci cyklochodník.

Téma cyklostezky, která by kopírovala trasu dálnice D1 z Měřína do Velké Bíteše, je staré více 
než 10 let. Vyjít vstříc cyklistům se rozhodli všichni zastupitelé města na zářijovém zasedání, 
na němž se zavázali vyčlenit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace.

Projekt cyklostezky D1 z roku 2008 Cyklochodník ve Stránecké Zhoři

Radary úsekového měření rychlosti zhruba v pětikilometrovém 
úseku dálnice, ve kterém probíhá modernizace, již kontrolují řidiče 
v obou směrech. „Hlavním důvodem měření rychlosti v opravova-
ných úsecích je snaha o zvýšení bezpečnosti. Není to akce na výběr 
peněz,“ dodává Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic. Řidiče 

jedoucí ve směru na Prahu radary hlídají od 2. září, zatímco v opač-
ném směru na Brno měření začalo teprve 23. září. V modernizova-
ném úseku dálnice nesmí automobily překročit maximální povole-
nou 80kilometrovou rychlost. Podle údajů Besipu se díky radarům 
snížila míra překračování rychlosti ze třiceti na dvacet procent.

RADARY VÁS ZMĚŘÍ V OBOU SMĚRECH
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1. V tolerantní a věcné diskuzi bychom měli respektovat 
označení židovského svatostánku pojmem synagoga 
nebo modlitebna místo výrazu židovský kostel.

2. Nejmladší synagoga ve Velkém Meziříčí, tzv. Nová syna-
goga, je kulturní památkou (kat. č. 1000119143), která 
vykazuje zákonem uznanou architektonickou hodnotu, 
a stát ji proto od 23. 7. 1999 památkově chrání. Pova-
žuji tedy myšlenky na demolici tohoto objektu za na-
prosto zcestné a nepochopitelné, zvláště když pověření 
zastupitelé města jednají s vlastníkem, Židovskou obcí 
Brno, o jejím odkoupení a vytváří se i nová koncepce pro 
její adekvátnější kulturní využití.

3. Stejně tak odmítám ve vztahu k vyhlazenému židovské-
mu etniku a kvůli hrůzám holokaustu jakékoliv úvahy o 
„jiných řešeních“, ačkoliv by se nám momentálně jevila 
jako „racionálnější a podstatně levnější“. Památník zavraž-
děným velkomeziříčským obyvatelům židovské národnos-
ti je však výborný nápad a podle mého názoru by měl být 
pietní součástí opravené a kulturně využívané památky.

4. Řešení dlouhodobého kulturní dluhu vůči Nové synago-
ze není programovou prioritou Společně VM (viz https://
www.spolecnevm.cz/program/#program-v-kostce), 

ale snažíme se pomoci její záchraně i z důvodu, že byla 
zařazena zdejšími obyvateli na 4. pozici v diskuzi Desa-
tero problémů Velkého Meziříčí.

5. Palčivý nedostatek odborných lékařů a stomatologů 
nevyřeší navrhovaný „náborový“ příspěvek pro nové 
zdravotníky z ušetřených finančních prostředků města. 
Tento problém musejí řešit především privátní vlastní-
ci zdravotnického zařízení, kteří dosud nenašli náhradu 
za lékaře, kteří odešli. A ke změně k lepšímu nepři-
spěje ani klesající atraktivita města kvůli dopravním 
kolapsům, parkovišti na Náměstí, nové „narovnané“ 
zatáčce, cenám za bydlení v podnájmu a nedostatku 
stavebních parcel, což se promítlo i do žebříčku kvality 
života, ve kterém Velké Meziříčí letos kleslo o 4 příčky  
na 108. místo z 206 českých měst.

Co však činí Velké Meziříčí výjimečným v regionu, nebo v re-
publice? Každý „Medřičák“ určitě najde několik odpovědí. Na 
vzhled a využití Nové synagogy ale rozhodně nejsme pyšní, 
a proto využijme tuto šanci jako zásadní kulturní počin, na 
který budeme v budoucnu hrdí.

Za Společně VM Ivana Bíbrová

VELKOMEZIŘÍČSKÁ NOVÁ SYNAGOGA: POTŘEBY, NÁZORY A PRIORITY
Každý z občanů naší republiky má právo se svobodně vyjadřovat, ale zveřejněný názor by měl 
obsahovat věcně správné a spolehlivé informace, a proto chci reagovat jako zastupitelka města 
v několika bodech na názory čtenáře Velkomeziříčska pana Zbyška Nedopila, otištěné v zářijo-
vém vydání, které se týkaly prohlášení politického uskupení Společně VM k tématu velkomezi-
říčské synagogy.

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ POVEDE PŘES VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Plán vysokorychlostního propojení mezi Prahou, Brnem 
a Ostravou dostává reálnější podobu. Správa železniční 
a dopravní cesty (SŽDC) představila aktuální stav přípravy 
vysokorychlostní trati (VRT), která by mohla být rozestavě-
ná v roce 2030. Jako nejvhodnější se aktuálně jeví severní 
varianta přes Velké Meziříčí. Odhadované náklady její stavby 
převyšují 100 miliard korun.

Vysokorychlostní trať by měla zkrátit vlakové spojení mezi 
Prahou a Brnem přibližně na hodinu. Její stavba má být až 
o třetinu procent levnější než vedení dráhy přes Pelhřimovsko, 
kde je navíc vodárenská nádrž Švihov. Trať pro vlaky s rych-
lostí až 320 kilometrů v hodině by tak Vysočinou mohla vést 
přes Světlou nad Sázavou, Jihlavu a Velké Meziříčí.
 

„Rozhodlo se pro severní variantu, je to dobré technické ře-
šení. Respektuje historické dopravní trasy a umožňuje nám 
to napojit se na stávající systém dopravy, především že-
lezniční. Ten potřebujeme nezbytně posílit,“ řekl při setkání 
s novináři radní Kraje Vysočina zodpovědný za oblast dopra-
vy Jan Hyliš (ČSSD). „Potřebujeme dostat auta ze silnic a lidi 
do vlaků, což je i princip Veřejné dopravy Vysočiny,“ dodal.

Stavební povolení pro první úseky VRT by chtěla SŽDC mít 
v roce 2025, pak by měly následovat další úseky. Střed-
ní úsek mezi Světlou nad Sázavou a Velkým Meziříčím je 
stavebně náročnější a prozatím existuje v několika varian-
tách. Pro spojení mezi Prahou a Brnem mohou cestující do 
doby dokončení střední části využívat část stávající tratě 
přes Havlíčkův Brod. Cílem je, aby v roce 2030 byla celá VRT 
mezi Prahou a Brnem rozestavěna a v některých úsecích 
i zprovozněna.
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Chceme dát příležitost lidem žít a dožít doma. Nový auto-
mobil nám velice pomůže rozšířit péči u klientů. Budeme 
moci věnovat více času lidem, kteří naši péči potřebují, a ne-
budeme tento čas zkracovat o dobu přejezdů. Také budeme 
zajišťovat celodenní potřeby stárnoucích nebo nemocných 
lidí v domácnostech a v neposlední řadě jsou zde odvozy kli-
entů k lékařům.
Můžeme je více obohacovat v kulturní oblasti, třeba v podo-
bě krátkých výletů, a obnovit jim takto aktivity, které zane-
chávají v jejich srcích dlouhodobý zážitek. Celodenní výlety 
jsou totiž s ohledem na věk a zdravotní stav vyčerpávající.

Naše organizace je jediným a největším poskytovatelem pe-
čovatelské služby, která působí na území celého ORP Velké 
Meziříčí. Obecně známým faktem je to, že důsledkem stár-
nutí bude zvýšený nárůst požadavků na sociální a zdravotní 
péči.

Z naší činnosti jsme dlouhodobě zaznamenávali poptávku 
rodin na odlehčení jejich péče nejčastěji o nejbližší příbuz-
né (rodiče). Dochází tak k tomu, že v kombinaci s terénní 
službou, která svojí realizací zajišťuje základní životní potře-
by seniorů v oblasti stravování, péče o vlastní osobu, péče 
o domácnost, tak umožňuje sdílet tuto péči společně s ro-
dinnými příslušníky.

Terénní služby, zvláště pak pečovatelská služba, umožňu-
jí seniorům setrvat v jejich domovech a známém sociálním 
prostředí navzdory zhoršujícím se schopnostem. Z hlediska 
volby dávají senioři přednost řešení své situace prostřednic-
tvím pomoci pečovatelské služby v rámci svých domácností, 
často s kombinací péče rodiny s pečovatelskou službou.

Podmínky pro pečující rodinné příslušníky však nejsou 
dostatečně zajištěny podpůrnými službami, a proto zde 
hraje důležitou roli terénní pečovatelská služba. Pomá-

háme zajistit potřeby nejen pečovaných lidí, ale i peču-
jících. Vzhledem k tomu, že se opakovaně hovoří o tom, 
že by měly být upřednostňovány služby sociální péče, 
které směřují k podpoře seniorů zůstat ve svém přiroze-
ném prostředí, rozhodla jsem se využít sociální projekt:  
Sociální automobil, který je postaven na zcela jednoduché, 
ale podstatou velice závažné myšlence.
Za spoluúčasti firem a společností se sna-
ží společnost Kompakt o vytvoření, zdokonale-
ní a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, 
které svou činnost zaměřily na seniory a rehabilitaci a in-
tegraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. 
 
Od roku 1997 společnost zahájila realizaci tohoto projek-
tu a podařilo se jí za pomoci firem a společností po celém 
území naší republiky s úspěchem předat již 790 „sociálních 
automobilů“ jež pečují o naše spoluobčany, mentálně či tě-
lesně postižené nebo přestárlé. Vzhledem ke zkušenostem 
ze zahraničí byl doposud tento projekt postaven na vozech 
Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker. V letošním 
roce za pomoci vás, firem, společností a starostů měst a obcí 
se předává další výše zmíněný vůz Dacia Dokker Sociálním 
službám Velké Meziříčí. Výše uvedené informace k tomuto 
projektu mě velmi upoutaly, a tak se Sociální služby města 
Velké Meziříčí staly součástí projektu „Sociálního automo-
bilu“.

Firmy, společnosti a starostové měst a obcí se stávají vý-
znamnými klienty projektu „Sociálního automobilu“ tím, že 
si zakoupí reklamní plochu na sociálním vozidle. Získávají 
tímto nejen zviditelnění v regionu po dobu 5 let, ale součas-
ně pomohou zlepšit stav vozového parku v daných ústavech 
a zařízeních a podílí se na rozšíření a zkvalitnění sociálních 
služeb.

Společnost Kompakt spolupracuje s médii, která na svých 
stránkách pomáhají v rámci projektu zviditelnit ústav či 
zařízení, pro které se „Sociální automobil“ realizuje, včet-
ně prezentace firem, které tento projekt ve svém regionu 
podpořily. Neopomenutelná je také vzájemná spolupráce 
společnosti s primátory a starosty příslušných měst a obcí, 
včetně zástupců okresních a krajských úřadů, pod jejichž zá-
štitou je projekt „Sociálního automobilu“ realizován.

Závěrem mi dovolte velice poděkovat všem výše zmíněným, 
a to za všechny občany, kterým se díky vám dostane velké 
pomoci a samozřejmě za celou naši organizaci Sociálních 
služeb města Velké Meziříčí.

S úctou a poděkováním
Mgr. Jurková Jana, ředitelka Sociálních služeb  

města Velké Meziříčí

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÍSKALA 
PRVNÍ SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Sociální automobil, který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné 
myšlence, se 3. září v odpoledních hodinách oficiálně předal Sociálním službám města Velké 
Meziříčí.
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

Dne 1.10.   MUDr. Dvořáková (ORL) - DOVOLENÁ

Dne 2.10.   MUDr. Peňáz (urologie) – ordinace od 11.30

Dne 9.10.   MUDr. Ryšanová (gynekologie) - neordinuje 

Dne 10.10.   MUDr. Novotný (RTG+SONO) - DOVOLENÁ

Dne 11.10.   MUDr. Fikrová (interna) - ŠKOLENÍ

Dne 14.10.   MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ordinace do 12.30

Dne 16.10. a 18.10.   MUDr. Peňáz (urologie) – ŠKOLENÍ

Dne 17.10.   MUDr. Drábek (urologie) – ŠKOLENÍ

Dne 18.10.   MUDr. Bednářová (neurologie) – ŠKOLENí

 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA VELKÉ 

MEZIŘÍČÍ SRDEČNĚ ZVOU  

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

ZDENKY VORLOVÉ 2001. 

Akce se uskuteční v rámci Týdne sociálních služeb ČR. 

Ve středu 9. října 2019 od 9.00 do 14.00 h 

 20. výročí otevření Domu s pečovatelskou službou 

 Posezení v jídelně s živou hudbou a pohoštěním 

 Možnost prohlídky Domu s pečovatelskou službou 

Těšíme se na setkání s Vámi… 

42. GASTRODEN
TRADIČNÍ GASTRONOMICKÁ VÝSTAVA • PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

16. října 2019 od 9.00 do 17.00
prezentace žákovských dovedností a zahraničních stáží, celostátní a regionální soutěže,

bohatý doprovodný program
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO.

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Ve středu 9. října 2019 od 9 do 14 hod. se 
v rámci Týdne sociálních služeb uskuteční 
v Domě s pečovatelskou službou Zdenky 
Vorlové 2001 Den otevřených dveří. 

Připomeneme si 20. výročí otevření Domu 
s pečovatelskou službou. Pro veřejnost 
připravíme drobné občerstvení, poseze-
ní s hudbou v jídelně domu a nabídneme 
možnost prohlídky našich prostor DPS. 

Dům s pečovatelskou službou 
chystá Den otevřených dveří

NOVÝ KALENDÁŘ 
MĚSTA JE V PRODEJI
Město nabízí nový stolní kalendář 
na rok 2020 s názvem Velké Meziříčí  
v čase povodní. 
Zakoupit ho můžete na informačním 
centru radnice za cenu 100 korun nebo 
na městském e-shopu (www.eshop.
velkemezirici.cz).

Oslavte s námi Den turistických in-
formačních center pořádaný v rámci 
Světového dne pro rozvoj informací. V 
rámci tohoto dne vyhlásila A.T.I.C. ČR 
24. říjen 2019 poprvé za Den turistic-
kých informačních center České re-
publiky. Asociace si tak mimo jiné při-
pomene 25 let své existence. Oslavte 

s námi tento den a přijďte do našeho 
infocentra, které naleznete v budově 
velkomeziříčské radnice. Těšíme se na 
vaši návštěvu v době od 8:00 do 15:00.

Zdarma nabídneme něco malého na 
zub, děti dostanou balónek s logem 
„íčka" nebo si vymalují obrázek města 

Velké Meziříčí. Pro všechny návštěv-
níky jsme připravili malý kvíz o městě 
s křížovkou a možnost zúčastnit se ko-
mentované prohlídky radnice. 

Den TIC pořádáme ve spolupráci s Aso-
ciací turistických informačních center 
České republiky www.aticcr.cz.

OSLAVTE S NÁMI DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
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V posledních třech letech se na rybníku Paleček spodní vy-
skytly úhyny na rybí obsádce. Výše škod se pohybuje v řá-
dech desetitisíců korun, což je pro místní spolek sportovních 
rybářů obrovská částka a i velká újma v hospodářství, po-
mocí kterého se snažíme vytvořit prostředky pro chod orga-

nizace a práci s mládeží. Moravský rybářský svaz Velké Me-
ziříčí v tuto dobu sdružuje již bezmála 800 členů z Velkého 
Meziříčí a okolí. Všechny tyto ztráty nejenom finančně, ale 
i fyzicky trápí lidi, kteří ve svém osobním volnu o toto hos-
podářství pečují.

Po všech úhynech jsme měli podezření na skutečnost, že 
k úhynům dochází po kontaminaci vody splašky. Po letošním 
opakování situace jsme proto odebrali vzorky vody a nechali 
zpracovat rozbor vody, který naše podezření potvrdil. Důraz-
ně proto žádáme, aby znečišťovatel způsobující tyto škody 
s likvidací fekálií tímto způsobem skončil. V opačném přípa-
dě by musel Moravský rybářský svaz podniknout jiné právní 
kroky k řešení situace.

Všichni pevně doufáme, že nikomu není lhostejné naše ži-
votní prostředí a celá situace se nebude opakovat.

Všem moc děkujeme a jsme s pozdravem Petrův zdar!
Výbor MRS Velké Meziříčí

RYBÁŘI VYZÝVAJÍ CHATAŘE Z LOKALITY AMERIKA, ABY PŘESTALI 
ZNEČIŠŤOVAT PALEČKOVY RYBNÍKY

MAS MOST Vysočiny oznamuje zahájení příjmu žádostí o 
podporu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ), a to v 
rámci opatření Sociální podnikání.

Podporované aktivity: vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, envi-
ronmentální i integrační sociální podniky.

Cílové skupiny: 
Integrační sociální podnik: osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby v 
nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální za-
řízení, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby pečující o 
malé děti, osoby ohrožené vícenásobnými riziky. 
Environmentální sociální podnik: osoby dlouhodobě či opa-
kovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, 

osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucio-
nální zařízení, osoby pečující o malé děti, uchazeči a zájemci 
o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, lidé 
mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo 
v profesní přípravě, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby 
ohrožené vícenásobnými riziky.

Žadateli mohou být nestátní neziskové organizace, 
obchodní korporace a OSVČ.

Bližší informace naleznete na: 
http://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/opz

Podání žádosti o dotaci je možno po telefonické dohodě rov-
něž konzultovat osobně v kanceláři MAS MOST Vysočiny, 
kontakt: 566 782 019, koci@masmost.cz.

MAS MOST VYSOČINY VYHLÁSILA VÝZVU V OPZ A POŘÁDÁ SEMINÁŘ

Vypěstovat tak velkou dýni (o váze té-
měř 40 kg) nebylo v letošním roce vel-
kým uměním - vysoké teploty během 
léta a častá zálivka vodou od pěstitele 
učinily své.

Brambory značky Bionta (dlouhá ve-
getační doba) vyrostly na zahradním 
zeleném trávníku. Jak pěstovat na 
trávníku brambory, vám osobně pora-
dí sám pěstitel. Tel.: 602 773 027.

PĚSTITELI SE DAŘILO
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Letošní ročník zahájil nejdéle vládnoucí habsburský mo-
narcha František Josef I., na kterého na pódiu čekala 
městská rada v čele se starostou města Josefem Komín-
kem. Poté již hlavní nádvoří patřilo ženám oblečeným do 
krásných historických šatů začátku 20. století. Symbolem 
dámské módy tohoto období byla jednoznačně turnýra 
(neboli honzík), který spolu s korzetem až do extrémů 
zdůrazňoval ženské tvary. Důležitou roli v módě hrály 
také doplňky, k vidění na módní přehlídce byly klobouky, 
kabelky, rukavičky, vějíře i deštníky, které se staly nezbyt-
nou součástí šatníku každé ženy.

O hudební doprovod se oba dva dny postarala tří-
členná kapela Pouličníci se svým výběrem staropraž-
ských písniček. V zámeckém parku nechyběla oblíbe-
ná flobertková střelnice, četnická stanice, vojenský 
lazaret či polní kuchyně. V rámci programu děti mohly 

napsat a nechat odeslat dobový pohled, odnést si na pa-
mátku terč ze střelnice nebo si poslechnout dětské diva-
delní představení Jak zvířátka k Petrovským přišla a Vod-
nickou pohádku. Vrcholem programu byla rekonstrukce 
vojenské operace v zámeckém parku, kterou si v neděli 
odpoledne přišly prohlédnout stovky diváků.

Na zámeckém nádvoří lidé mohli navštívit dobový foto-
ateliér, stánky zručných řemeslníků, jako jsou mýdlář, 
voskař či perníkář, a nechyběl také stánek s občerstvením 
i kavárna uvnitř muzea.

Po celý víkend bylo možné navštívit zámeckou i muzej-
ní expozici, sál s freskovou výzdobou či výstavu „700 let 
Řádu rytířů Kristových“. Sobotního zahájení historických 
slavností se zúčastnili také zástupci partnerských měst 
z chorvatského Tisna a Valašského Meziříčí.

CÍSAŘSKÉ MANÉVRY ZAHÁJIL 
FRANTIŠEK JOSEF I.
O víkendu 7. a 8. září se velkomeziříčský zámek přenesl do období Rakouska - Uherska, konkrétně 
do roku 1909, kdy se v okolí Velkého Meziříčí konaly císařské manévry. Historické slavnosti 
u příležitosti 110. výročí těchto manévrů nabídly návštěvníkům zámku bohatý program, který 
však v sobotu ovlivnilo deštivé počasí. 
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V sobotu 14. září 2019 město Velké Meziříčí uspořádalo 
tradiční posezení rodáků. Letošní setkání velkomeziříčských 
padesátníků proběhlo v Jupiter clubu za účasti kapely M.E.Š., 
která svým pestrým repertoárem zpříjemnila průběh večera. 
V odpoledních hodinách po prezenci převzal slovo starosta 
města Josef Komínek a přivítal rodáky narozené v letech 
1968 a 1969, kterých dorazilo sedmdesát.

Mimo debatování s vrstevníky a hodování na rautu po-
zvaní rodáci zhlédli videoprojekci krátkých dokumentů 
natočených ve Velkém Meziříčí Jiřím Michlíčkem na vel-
kém plátně. Drobné pohoštění dodala společnost POEX 
Velké Meziříčí, a.s. Zájemci si mohli na památku pořídit 
svoji fotografii v připraveném fotokoutku. Program trval 
až do nočních hodin .

SETKÁNÍ PADESÁTNÍKŮ MĚLO 
HOJNOU ÚČAST

„Chodím sem již 20 let a je na vás stále nádherný pohled. 
Máte před sebou první oficiální krok do života, přeji vám, 
abyste si ho co nejvíc užili a byli tady spokojení. Nezapo-
meňte, že tanec je jako víno, zraje každou lekcí,“ přivítal 
všechny přitomné ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.

Zájem o taneční kurzy je mezi mládeží stále velký. Svědčí 
o tom i počet párů, které započaly taneční lekce. Během 
dvou prodloužených, bílé a barevné, kurzisté svým rodi-
čům a přátelům předvedou všechny tance, které se stihli 
naučit. Ty letošní proběhnou v sobotu 2. listopadu a v pá-
tek 6. prosince.

TANEČNÍ KURZY MLADÉ STÁLE LÁKAJÍ, 
NAUČÍ SE I SPOLEČENSKÉMU CHOVÁNÍ
Tradice kurzů tance a společenské výchovy se u nás stále drží. Valčík, polka, waltz, foxtrot nebo 
třeba jive. To je jen malý výčet tanců, které se studenti během tanečních naučí.
Desítky párů mládeže i dospělých zaplnily v pondělí 16. září 2019 od 18 hodin velký sál Jupiter 
clubu, ve kterém proběhly první lekce tanečních kurzů v rytmu waltzu.

Výuka probíhá pod vedením zkušené lektorky Vlasty Buryanové z brněnské Taneční školy Starlet, která ve Velkém Mezi-
říčí pravidelně učí tanci i společenskému chování studenty středních škol.
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PROBĚHL TRADIČNÍ DEN ZDRAVÍ  
S VODNÍ TEMATIKOU

V úterý 10. září 2019 ožilo náměstí oblíbenou kampaní Den 
zdraví, kterou zahájil starosta města Josef Komínek, mís-
tostarostka Ing. Jiřina Jurdová a organizátor akce Ing. Jo-
sef Švec. V tomto roce pořadatelé zvolili téma voda. Stanové 
městečko, které vyrostlo na náměstí, zaplnilo mnoho stánků 
s nabídkou různorodých aktivit pro děti i dospělé. Návštěvní-
ci si mohli nechat změřit tlak a hladinu cukru v krvi, vyzkou-
šet si kovářské řemeslo, vyrobit si mýdlo, ochutnat různé 
moučníky a nápoje nebo se dozvědět více o tom, jak se čistí 
voda a určuje její pH.

Pro děti byly připravené tvořivé dílničky, soutěže a kvízy, 
mohly si také zkusit práci s mikroskopem, zjistit, kolik vody 
spotřebuje za den člověk, nebo si prohlédnout bezobratlé ži-
vočichy žijící ve vodě.

Nabídka stánků od regionálních podnikatelů byla také široká, 
nechyběl stánek s olejem, čaji, medem, kořením, dekorace-
mi a doplňky, květinami nebo například se zahradním nábyt-
kem.

Během celého dne probíhal program na pódiu pod lipami, na 
kterém se vystřídali herci Divadla D5 s dětskou pohádkou 
Krysáci a ztracený Ludvík pro nejmenší diváky, canistera-

peut se speciálně vycvičenými psy a dětský sbor Harmonie. 
Celý program zakončili členové divadla Ikaros se svým vtip-
ně pojatým hudebně -dramatickým představením.

Představili se zde - Divadlo D5, Luděk Trojan, Pěvecký sbor 
Harmonie, Divadlo Ikaros, Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi Velké Meziříčí, Nesa denní stacionář, Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou, Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež, Osobní asistence, Spolek žen Velké Meziříčí, Český 
svaz včelařů, z.s., Klub naděje Velké Meziříčí, DŮM ZDRAVÍ 
spol. s r.o., Nemocnice sv. Zdislavy, a.s., Centrum Kociánka- 
pracoviště Březejc, Chaloupky o.p. s. Velké Meziříčí, Dóza 
středisko volného času Velké Meziříčí, Junák – český skaut, 
středisko Velké Meziříčí, z.s., Český červený kříž, Hotelová 
škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, 
Střední průmyslová škola Třebíč, Zahradnictví Rozmarínek, 
Město Velké Meziříčí, Jupiter club, spol. s r.o., Olejový mlýn 
Petráveč, PS -Art, Vinotéka Ladislav Němec, Nikol Prudková, 
Tomáš Rozmarin, Zdravé město Velké Meziříčí, Zdravý Kraj 
Vysočina, Koření od Davídka, Ingeld s.r.o., Trdelník.com, Jiří 
Cink, Bramborové spirály Ježek.

Město Velké Meziříčí tímto děkuje všem, kteří na akci spolu-
pracovali a prezentovali svoji činnost.
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DĚTI VIDĚLY HASIČE, POLICISTY 
A ZDRAVOTNÍKY V AKCI

Ve čtvrtek 12. září 2019 se počtvrté představily na velko-
meziříčském náměstí složky Integrovaného záchranného 
systému v rámci akce Den záchranářů. Děti i dospělí tak 
měli možnost vidět zdravotníky, hasiče a policisty v akci. Jak 
zavolat záchranáře, jak se zachovat při vážném úrazu způ-
sobeném motorovou pilou, jak bezpečně uhasit hořící olej, 
jaké pravomoci má státní policie nebo jak vypadá zásahové 
vozidlo hasičů zevnitř se dozvěděli návštěvníci během dopo-
ledního dvouhodinového programu. Kromě akčního příjezdu 
houkající sanitky si zájemci mohli prohlédnou zblízka hasič-
skou techniku, policejní motocykl, policejní vůz a stanoviště 

záchranné služby včetně sanitky.
Den záchranářů uspořádalo Zdravé město Velké Meziříčí 
ve spolupráci s Krajem Vysočina. Na ukázkách se podíle-
ly Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Hasičský 
záchranný sbor Velké Meziříčí, Policie ČR a Městská policie 
Velké Meziříčí.

Město Velké Meziříčí tímto děkuje všem, kteří na akci spo-
lupracovali a prezentovali svoji činnost. Sponzorem hasicích 
přístrojů byla firma Vlastimil Dvořák, provozovna Petráveč, 
revize hasicích přístrojů.

Kampaň Evropský týden mobility (ETM) probíhá každo-
ročně v druhé polovině září pod záštitou Evropské komise 
a je zaměřena na propagaci udržitelných způsobů dopravy 
ve městě. Na loňské téma „Kombinuj a jeď!“ letos navázala 
podpora bezpečné chůze a jízdy na kole pod heslem „Projdi 
se s námi!“. Letošní ročník akce měl za cíl do popředí zájmu 
vytáhnout zdánlivě nejobyčejnější druh dopravy, a sice pěší 
chůzi.
Město Velké Meziříčí se do této kampaně tradičně zapoji-
lo a společně s Kopretinou  - centrem pro rodiče s dětmi,  
Dózou  - střediskem volného času a Chaloupkami o.p. s., zor-
ganizovalo nejenom pro děti několik akcí a doprovodných aktivit.
V týdnu od 16. do 22. září proběhla tvůrčí keramická dílna, 
beseda s MUDr. Kutilovou na téma „Jak můžeme pohybem 
ovlivnit své zdraví“, v zámeckém parku soutěžily děti ze 
základních škol v orientačním běhu a v Kopretině se mohli 
všichni zájemci nechat zdarma povozit na koni. Nedělní pro-
gram si užili cyklisté, kteří se vydali na výlet Nesměřským 
údolím s výšlapem na zříceninu hradu Templštějn. Chaloup-

ky pro zájemce do konce října připravily možnost zapojit 
se do zábavné tzv. questové procházky městem. V rámci 
dozvuků týdne mobility pořádá Dóza 8. a 9. října soutěžní 
dopoledne a výtvarnou soutěž, které se mohu zúčastnit žáci 
mateřských škol a prvního stupně základních škol.

PROJDI SE S NÁMI! MĚSTO 
SE ZAPOJILO DO TÝDNE MOBILITY
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Tentokrát byl program zahájen prohlídkou výstavy fotografií, 
která na 15 panelech mapovala historii i současnost 
lhoteckých bavičů - lhoteckých kapel a muzikantů, nechyběly 
dobové snímky z místních Ostatků, za kterými jako 
protipól následovaly nejzdařilejší fotky ostatkových masek 
z posledních 10 ročníků. V té souvislosti byla vyhlášena 
putovní cena „Lhotecký lišák“ o nejvtipnější a zároveň 
nejoriginálnější masku roku. Za letošní rok ji získal Josef 
Dvořák se svým týmem za skupinovou masku „Kůrovec!!!“.

Druhá, promítací část programu přestavila ve dvou blocích 
Krajina - domy a Lidé obsáhlou kolekci historických fotografií 
především ze soukromých archivů místních obyvatel. Počet 
získaných snímků i zájem zapůjčitelů gradoval, a tak svým 
rozsahem i obsahem výrazně přesáhl očekávání. Díky tomu 
se poslední snímky upravovaly necelý týden před akcí. 
Všechny fotografie prošly skenováním i retušemi, které 
pomáhaly k lepší čitelnosti snímků, protože se většinou 
jednalo o fotky pořízené dobovými přístroji s omezenými 

technickými možnostmi – fotky velmi malé nebo málo 
kvalitní s malým rozlišením, které přitom zachycovaly 
zajímavé historické momenty.

Foto: Antonín Dvořák

Foto: Antonín Dvořák

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU  
VE LHOTKÁCH
V sobotu 31. srpna se v kulturním domě Lhotky uskutečnila výpravná akce Hledání ztraceného 
času, aneb Rodák nebo náplava, každý tu rád ostává. Byla určena všem rodákům, obyvatelům 
i příznivcům městských částí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice, které zajímá a baví místní 
historie. Volně navazovala na akci Hledání ztraceného času, aneb Když staří byli mladí a mladí 
malí, která se zde uskutečnila před 10 lety.
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Foto: Antonín Dvořák

Foto: Antonín DvořákFoto: Antonín Dvořák

Foto: Zdeněk Chaloupka

Ve třetí části bylo promítnuto video, v jehož sestřihu 
účastníci programu mohli krátce nahlédnout do Lhotek 80. 
let minulého století, připomenout si tehdejší koupaliště 
u Kúsek a počátek svatby kamaráda i s jízdou na historické 
hasičské stříkačce.

Poslední oficiální část programu nabídla dokument 
o proměně všech třech obecních částí v posledním desetiletí. 
Nejprve připomněla kalamitní události v podobě přívalových 
dešťů a kůrovcové invaze, poté kácení lípy na návsi v Kúskách 
a opravu silnice ve Lhotkách. Zajímavá svou aktuálností pak 
byla pro všechny místní závěrečná prezentace přestavby 
nebo výstavba nových obytných domů za zmiňované období.
Celý program byl proložen svěží lidovou muzikou hudecké 
kapely LHOTÁR a večer zahrála na rozloučenou s putováním 
v čase i s posledním prázdninovým dnem k tanci lhotecká 
skupina ŽÍZEŇ.

Příprava akce byla komplikována tím, že těsně před jejím 
konáním byly v kulturním domě prováděny obsáhlejší 

stavební práce, takže musel být objekt důkladným 
třídenním gruntováním přeměněn ze staveniště na útulný, 
čistý prostor. Poděkování těm, kdo přispěli k jeho úklidu 
a prakticky tak umožnili důstojné uskutečnění akce.
Akce se velmi líbila a mnozí účastníci projevili přání získat 
promítané fotografie, protože podávají svědectví o životě 
ve Lhotkách, Kúskách i Dolních Radslavicích, které byly 
odpradávna propojeny nejen v rámci majetkové a později 
úřední sounáležitosti, ale i příbuzenskými a přátelskými 
svazky.

Tato pozoruhodná sbírka přesáhla jen v obrazovém materiálu 
přes 600 ks fotografií od konce 19. století po současnost. 
Její součástí je i faktografie a zajímavosti z archivních zdrojů 
i vzpomínek pamětníků. Doufejme tedy, že se sbírku podaří 
zpracovat do tiskového nebo elektronického výstupu, aby 
mohla sloužit historikům i těšit všechny zájemce, které baví 
hledání ztraceného času.

Zdena Poláková
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ZUBNÍ POHOTOVOST

5. 10. 2019 MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580,  
Bystřice nad Pernštejnem

566 688 231

6. 10. 2019 B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303 566 536 712

12. 10. 2019 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4,  
Žďár nad Sázavou

566 628 997

13. 10. 2019 MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš 566 533 129

19. 10. 2019 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  
Žďár nad Sázavou

566 642 545

20. 10. 2019 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  
Žďár nad Sázavou

566 642 545

26. 10. 2019 ORNIDES s.r.o., zdravotní středisko Křižanov 566 522 218

27. 10. 2019 B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303 566 536 712

28. 10. 2019 MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  
Žďár nad Sázavou

566 690 131

4. 9. 2019 proběhl Den otevřených dveří ve společnosti 
AUTOIMPEX spol. s r.o. ve Velké Bíteši. Určitě ji znáte, možná 
kolem ní i denně projíždíte – sídlí přímo u D1, hned vedle exitu 
162. Víte ale, čím se tato společnost zabývá? V AUTOIMPEX 
najdete opravdové specialisty na dopravní techniku. Nabídnou 
vám tu nákladní vozy značky MAN, a to přesně na míru vašim 
požadavkům. Můžete si tu pořídit i specializované vozy na 
přepravu dřeva DOLL, špičkové návěsy REISCH, vysoce kvalitní 
přípojná vozidla SVAN nebo vyvažovací techniku CEMB. Mimo 
to, že je AUTOIMPEX výhradním českým prodejcem těchto 
značek, pro vás zajistí i profesionální servis dopravní techniky 
včetně oprav a výroby kardanů.
 
Už při příjezdu do firmy vás překvapí velký, moderní a čistý 
areál. Nečekali byste, že tu prodávají a servisují valníky, ta-
hače návěsů, vozidla pro přepravu nadrozměrných nákladů, 
hydraulické ruky apod. V AUTOIMPEX je ale na první pohled 
vidět, že tu práci dělají zkušeně, poctivě a s láskou.
 
Tomu odpovídá i zázemí společnosti – servisní technici mají 
v AUTOIMPEX k dispozici ty nejlepší a nejnovější technolo-
gie. Potvrdil nám to i jednatel společnosti, pan Jan Štefek: 
„Neustálý rozvoj, modernizace technologií a kvalita služeb 

jsou pro nás stěžejní.“ Dále nám sdělil, že ve společnosti, 
která má nyní 70 zaměstnanců, pracuje mnoho odborníků už 
od jejího založení v roce 1991. „Svých zaměstnanců si velmi 
vážíme, naše služby pro klienty stojí kromě technologií právě 
na jejich zkušenostech,“ dodal.
 
Den otevřených dveří 2019 se vydařil nejen díky krásnému 
počasí. Na dopravní techniku a areál společnosti se přišlo 
podívat několik stovek zájemců, kteří si kromě samotné pro-
hlídky a možnosti otestovat nový produkt, dodávku MAN 
TGE, užili i cimbálovou muziku, speciality z grilu či první le-
tošní burčák. Celým programem vtipně provázela herečka 
a moderátorka Bára Štěpánová.
 
Pokud jste tuto akci letos nestihli, jménem firmy AUTOIMPEX 
vás srdečně zveme na tu příští. Koná se každý druhý rok 
současně s Tradičními bítešskými hody a opět tu na vás 
budou čekat nejnovější modely dopravní techniky i bohatý 
doprovodný program.

XART. s.r.o.

AUTOIMPEX – VÍTEJTE U OPRAVDOVÝCH SPECIALISTŮ

AUTOIMPEX je specialistou na dopravní techniku

Jednatel společnosti AUTOIMPEX, pan Jan Štefek

Komerční článek
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vyhlásilo veřejnou soutěž o 
nejvhodnější nabídku na prodej

bytu č. 10 
o velikosti 3+1 

Podmínky soutěže jsou zveřejněny 
na úřední desce Městského úřadu 

Velké Meziříčí. 

www.velkemezirici.cz/ 
mestsky-urad/uredni-deska

na adrese Hornoměstská 
103/59 ve Velkém Meziříčí. 
Lokalita nedaleko centra. V 

blízkosti domu obchody, dětské 
hřiště, koupaliště.

Lhůta pro podání nabídek 
končí 21. 10. 2019. 

Více informací podá:
Odbor správy majetku a bytů

Ing. Magdaléna Kašparová
Náměstí 79/3

594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230

hledá vhodného uchazeče na 
pozici

strážníka městské  

policie Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá

starosta města Josef Komínek 
tel.: 566 781 001

vedoucí strážník Ing. Petr Dvořák 
tel.: 566 781 110

Staré hračky: šlapací autíčka,
pivní lahve s nápisem,
plechovice od olejů,
motocykly a součástky k nim.
Tel.: 732 400 672. Děkuji

Vojenskou výstroj např:
vysouvací nože, tropické
klobouky, oblečení pískové
zelené, modré barvy, kanady
boty okované -plátěné,
maskáče, muniční bedny,
bundy s kožichem, ruksaky
nabídněte cokoliv i poškozené!
Volejte či prozvoňte
na tel.: 732 400 672. Děkuji

Prodáváme kuřice stáří 20 týdnů, 
začínají nést a nabízíme celoroční 
prodej levné nosnicové směsi. 
Hrbov 42 Tel.: 737 477 773

Ihned koupíme Vaši zadluženou 
nemovitost exekucemi, hypoté-
kou s tím, že můžete dál bydlet ve 
"svém". Linka zdarma 800 100 576, 
nezávazná konzultace.

Vykupuji palivové dřevo jakékoliv 
množství, odvoz zajištěn. 
Tel.: 731 457 371

Nabízíme těžbu dřeva napadeného 
kůrovcem, vyvážení dřeva, odvoz 
a výkup dřeva. Možnost i za odvoz 
dřevní hmoty. 
Tel.: 731 457 371

Prodám zateplenou chatu 4+1 k ce-
loročnímu bydlení na Fajtově kopci, 
nad dálnicí, voda, elektřina, septik, 
bazén. Cena 2 490 000 Kč, možná 
výměna za byt 3+1. 
Tel.: 731 457 371

Koupíme nemovitost ve Velkém 
Meziříčí a okolí, dům, byt, st. po-
zemky, pole, lesy, i v exekuci, platba 
v hotovosti. 
Tel.: 731 457 371

Prodám palivové dřevo. Výkup 

kůrovcové kulatiny. Tel.: 605 054 470

Půjčky - úvěry. Půjčky ručeny zásta-
vou nemovitosti, rodinný dům, byt. 
Řešení exekucí. 
Tel.: 720 115 003

Prodám suché palivové dřevo, 
smrkové cena 400 - 590 Kč za metr, 
možnost dovozu, celý klaďák 67 m - 
cena 29 900 Kč.
Tel.: 731 457 371

Půjčky před výplatou do 5 000 Kč. 
Tel.: 720 115 003

Prodám:
Škoda 120L r. v. 1987, 160 tis. km – 
18 tis. Kč

Botník hnědý – 90 x 50 cm - 200 Kč

Plynový kotel Destila DPL 31 – 
výhřev 150 m2 - 4 500 Kč

Beránčí kožich – ¾ zel. potah - 
400 Kč

Beránčí vesta – dlouhý rukáv, s po-
tahem, na postavu 160 cm - 300 Kč

Lyže sjezdové s bezpečnostním 
vázáním - 250 Kč

Lyžařské boty, celokožené v. 40 - 
200 Kč

Mycí stůl, 2 dřezy, 110 x 90 cm - 
150 Kč

Dětské kožíšky – 3 ks - 2,4,6 r. za 
250 Kč kus – dubeňák
Vše na tel.: 725 955 665

Koupím dům k trvalému bydlení.  
Tel: 732 369 404

Z důvodu stěhování hledám byt. 
Rekonstrukce nevadí. 
Tel.: 703 668 449

Prodám levně uhelné brikety 4 g, 
nové péřové deky 2 kusy, péřovou 
peřinu a polštář – růžová sýpkovina. 
Tel.: 604 682 859

Prodám pozemek ve VM na Karlově, 
výměra 3 780 m2, cena 1 400 Kč/
m2, prodej pouze v celku. 
Tel.: 776 886 576
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V neděli 15. září 2019 se znovu zaplnila 
zahrada bývalého luteránského gym-
názia (LuGy) dětmi i dospělými, kteří 
si přišli užít ekologické odpoledne Ahoj 
Země!, pořádané již podruhé sdruže-
ním Společně VM.

Při putování různými dílnami a aktivi-
tami se návštěvníci mohli naladit na 
blížící se podzim čerstvě vylisovaným 
hruškovým moštem, přestože teploměr 
ukazoval 25 °C a sluníčko pálilo všem nosy. 

Kdo chtěl, vyrobil si semínkovou bom-
bu, která po vhození do přírody vyseje 

nové břízky. O kousek dál si zase moh-
li všichni vytvořit ozdobné hvězdičky  
z drátků a skleněných korálků od české 
firmy Preciosa. Avšak největší zájem 
příchozích získala dílna, která nabízela 
výrobu BAREFOOTů, tzv. bosých bot, 
a tak se sandálky stříhaly a vázaly pro 
malé i velké přesně na danou velikost. 

Pro neposedy bylo připraveno dětské 
sumo, střílení na plechovky, hra KUBB 
a skládání hlavolamů. Dalším lákadlem 
pro malé „nealko barmany“ se staly 
vlastnoručně mixované ovocně-zeleni-
nové džusy, jejichž základem byly na-

příklad meloun, máta, limetka, hruška 
nebo červená řepa. Pro čtenáře bylo 
zase postaveno týpí, které nabízelo po-
hodu a zajímavé knížky o přírodě. 

Poprvé proběhla i netradiční výměna 
oblečení - SWAP, ze které si zájemci 
mohli odnést nějaký zajímavý kousek 
do své garderóby a případně nabídnout 
své odložené oblečení, které by ještě 
mohlo udělat někomu radost. Hadříky, 
které si nikdo neodnesl, budou věnová-
ny na charitativní účely.

Po aktivním odpoledni si mohli do-
spělí vyslechnout přednášku zahrad-
ních architektů Andrey Večeřové a Víta 
Ondráčka ze studia Arbo Design Brno 
o přírodních zahradách s trvalkovými 
záhony. Nakonec na dobrou noc zhléd-
li filmoví fanoušci celovečerní rodinný 
film Planeta Česko o naší přírodě. 

Děkujeme všem návštěvníkům za hoj-
nou účast i všem, kteří se na akci podí-
leli, zejména kulinářským nadšencům  
z Gastrozážitků a z bistra Graham Me-
llor Brno. 

Budeme se na Vás těšit na další akci v 
LuGy, na vernisáži Dnů otevřených ate-
liérů 4. října v 17 hodin!

Michaela Horná 
a Tomáš Bílek, zastupitel města

AKCE AHOJ ZEMĚ! OPĚT PŘIVÍTALA NÁVŠTĚVNÍKY V LUGY

V květnu všechna představení bezna-
dějně vyprodali, na říjen chystají posled-
ní reprízy. Divadelníci z Ikara si pro vel-
komeziříčské diváky připravili na pátek 
11. října a sobotu 12. října opakování 
muzikálu Divá Bára. Ta uvedou vždy od 
19 hodin ve velkém sále Jupiter clubu.

Pod režijní taktovkou Tomáše Mrazíka 
vzniklo představení, na němž se po-
dílí více než čtyři desítky účinkujících. 
„Opět jsme zkusili novou věc – české 
téma, jiný druh hudby, muzikanti přímo 
na jevišti, více činohry. Na premiéru se 
přijeli podívat dokonce autoři muzikálu 
– libretista Milan Uhde a hudební skla-
datel Leoš Kuba. Jejich reakce a rozhod-
nutí na derniéru přijet znovu nás moc 
povzbudily, a tak myslíme, že se i diváci 
mají na co těšit,“ uvádí režisér Mrazík. 

Muzikál přenese diváky do prostředí in-
spirovaného slavnou povídkou Boženy 
Němcové, ve které hlavní hrdinka Bára 
(Justýna Ambrožová) bojuje s nedůvě-
rou a nepřátelstvím celé vesnice a ne-
bojí se postavit za právo na svobodnou 
existenci a štěstí, a to nejen vlastní, ale 
také svých nejbližších. Bohatý příběh 
korunuje i nenápadný, ale o to silnější 
milostný motiv vztahu Báry k myslivci.

Vstupenky na představení Divá Bára 
mohou diváci zakoupit v předprodeji na 
programovém oddělení Jupiter clubu za 
150 korun, nebo na místě za 200 korun. 
Dvouhodinový muzikál herci sehrají ve 
velkém sále Jupiter clubu v pátek 11. 
října a v sobotu 12. října v 19 hodin.

Kateřina Maloušková

IKAROS PŘEDSTAVÍ MUZIKÁL DIVÁ BÁRA. UŽ NAPOSLEDY
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Dne 5. 11. uplyne 10 let, 
co nás opustila naše 
manželka a maminka 
paní Ivana Ambrožová.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte 
s námi. Manžel Zdeněk a dcera 
Iveta a Blanka s rodinami. 

Dne 6. 10. 2019 uplynou dva 
roky, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a dědeček, 
pan Josef Černý. 
S láskou vzpomínají manželka 
Jaroslava a dcery Irena a Alena 
s rodinami.

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska a vzpomínky v srdcích 
zůstávají.
Zemřel jsi tiše, jako když hvězda 
padá, vzpomínka na Tebe však 
neuvadá.“
Dne 10. října 2019 uplyne první 
smutný rok od chvíle,
co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Lubomír Strnad.
Za tichou vzpomínku děkují 
a s láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 19. 10. 2019 uplyne 
20 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš tatí-
nek, dědeček a pradědeček  
Josef Suchánek.
S láskou vzpomínají a všem 
ostatním za tichou vzpomínku 
děkují dcery Jarmila a Olga s ro-
dinami a syn Milan s rodinou.

Tvé vlasy kvetly maminko
tak jako jabloň zjara
a když se usmála malinko
nebylas vůbec stará
u tebe maminko nejhezčí chvilka byla 
teď už mám na těle 
jen vzpomínka zbyla.

Dne 21. 10. 2019 by se naše  
maminka paní Hedvika Hladíková  
z Kadolce dožila 100 let. 
20. 4. 2019 uplynulo 6 let od jejího 
úmrtí.
Za tichou vzpomínku na maminku 
děkují dcery Míla a Heda s rodinou.

VZPOMÍNÁME

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
Věra Trojanová, Velké Meziříčí, 76 let, 29. 8. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 6. 9. 2019.

Zarmoucená rodina

Vlasta Marková, Velké Meziříčí, 75 let, 7. 9. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 14. 9. 2019.

Zarmoucená rodina

Marie Zezulová, Hrbov, 89 let, 7. 9. 2019

Vaše rodinná a společenská oznámení objednávejte na 566 781 034 (038), e-mailem velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
nebo osobně v redakci Velkomeziříčska.
Najdete nás na nové adrese v budově radnice, přízemí, dveře č. 104 (bývalá služebna městské policie). 

Blahopřání 

Dne 29. 9. 2019 oslavil své 90. narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Jaromír Rous z Velkého Meziříčí, dlouholetý zaměstnanec firmy Kablo 
a ve volném čase mj. vzorně, celoživotně pečující o své kamarádky včelky!

V červnu letošního roku slavila 85. narozeniny jeho milovaná manželka 
Marie Rousová, stejně i ona spojila svůj pracovní život jenom s „Kablovkou",
a tito dva naši milovaní rodiče si v tomto měsíci ještě připomněli 65 roků 
společného života!

Vážení rodiče,
přejeme Vám k těmto významným jubileím 
všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko,  
aby sloužilo, a Vy jste mohli ještě dlouho 
prožívat hezké dny společného života 
v blízkosti svých blízkých a především 
svých milovaných vnoučat!

      To Vám přejí Vaše děti  
          Marie a Jaromír se svými rodinami!
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ŽÁCI ZE LHOTEK ZVÍTĚZILI V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI  
DIVOČINA BLÍZKO NÁS

V loňském školním roce vyhlásila Zá-
chranná stanice Pavlov celoroční sou-
těž Divočina blízko nás. Žáci průběžně 
plnili úkoly s přírodovědnou tematikou, 
prokazovali vědomosti či zdokonalovali 
svoji zručnost, splněné úkoly pak byly 

ve čtyřech kolech odesílány k posouze-
ní na záchrannou stanici. Již v průběhu 
soutěže jsme ve dvou kolech vyhráli 
první místo a netrpělivě čekali na cel-
kové vyhodnocení soutěže. A je to tady! 
Odměnou za 1. místo v soutěži je pro 

nás návštěva Záchranné stanice Pav-
lov s výukovým programem, kde jsme 
ve čtvrtek 19. 9. strávili příjemný den 
a dozvěděli se plno nových informací 
z oblasti ochrany přírody.

ZŠ Lhotky

V sobotu 14. 9. 2019 již po 20. uctili 
místní skauti památku prof. Bedřicha 
Krejčího, který vyučoval na velkomezi-
řičském gymnáziu a založil 12. skaut-

ský oddíl a později se stal obětí pocho-
du smrti roku 1945. Na jeho počest 
konaný Memoriál měl letos podobu 
cyklistického závodu v Nesměřském 
údolí, obohaceného o další sportov-
ní aktivity - chůze po laně přes řeku, 
střelba, cyklistické dovednosti či napí-
nání gumy uvázané k pasu. 

Celý závod provázela pohodová atmo-
sféra a ani přes píchlou duši a odřenou 
ruku neztrácely děti dobrou náladu 
a úsměv na rtech.

Vít Prachař

SKAUTI UCTILI PAMÁTKU PROF. KREJČÍHO 
CYKLISTICKÝM ZÁVODEM

Dne 14. září 2019 proběhla Speciál-
ní výstava Bearded collií. V krásném 
prostředí hotelu Amerika se spolu ve 
výstavním kruhu utkalo celkem 44 psů 

tohoto krásného psího plemena. Roz-
hodčí výstavy byla paní Susanne Na-
prawnik, která je specialistkou na toto 
plemeno.

Akce proběhla za podpory města Velké 
Meziříčí.
Hlavním sponzorem byl Zvěrokruh 
a krmivo Natures Protection.
Za věcné ceny děkujeme městu Velké-
mu Meziříčí, prodejně Meduňka a fir-
mě Content, s.r.o.

Marie Brožová

MEZIŘÍČÍ HOSTILO VÝSTAVU BEARDED COLLIÍ

Zahájení kurzu pro-
běhne 4. listopadu 
2019 a ukončení  
2. prosince 2019. 
Kurzy zahrnují 5 ta-
nečních lekcí, a jsou určeny pro po-
kročilé všech věkových kategorií.  
Informace na programovém oddělení 
Jupiter clubu.

TANEČNÍ PRO  
POKROČILÉ ZAČÍNAJÍ 
V LISTOPADU

Dne 13. 9. v odpoledních hodinách se 
uskutečnila pracovní brigáda na opra-
vu příjezdové cesty do chatové a za-
hrádkářské kolonie „Amerika“. Oprava 
cesty byla již velmi potřebná! Děkuje-
me všem, kteří se této akce účastnili.

PODĚKOVÁNÍ
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Realizační tým skládající se z hráčů a trenérů házené i mi-
niházené připravil šest stanovišť se zaměřením na obrat-
nost dětí. Žáci se seznámili s míčem, který je menší a měkký, 
mnozí z nich otupili svůj strach z „rány“ míčem. Stanoviště 
zahrnovala hod na cíl, hod na bránu, kutálení, předání míče, 
sbírání a překážkovou dráhu. 
Za účast se rozdávaly medaile a informační letáky. 

Děti, které tento sport zaujal, se mohou účastnit tréninku 
miniházené:
Chlapci – každé úterý a čtvrtek (minižáci od 5 do 10 let) pod 
vedením Davida Stoklasy.
Dívky – každé pondělí a středu (minižačky od 7 do 11 let) 
pod vedením Ilony Záviškové.

Žáci prvních a druhých tříd všech základních škol ve Velkém Meziříčí se sešli v hale „za Světlou“. 
Ve čtvrtek 12. září proběhl sportovní den s podtextem „miniházená“. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat zastupitelstvu města 
Velké Meziříčí a jednatelce firmy Wiegel CZ žárové zinkování 
s.r.o. Velké Meziříčí za finanční podporu na nákup aktivního 
mechanického invalidního vozíku od firmy Medicco pro na-
šeho člena a sportovce Pavla Chovance. 

Po více jak ročním zasílání žádostí o finanční podporu na jeho 
nákup mohl tento náš sportovec i díky městu Velké Meziří-
čí a firmě Wiegel CZ žárové zinkování poprvé usednout na 
tento vozík právě na turnaji integrovaného závěsného kužel-
níku, který náš sportovní klub uspořádal na začátku měsíce 
června v areálu DS Březejc. 
Tento vozík má již parametry, které pan Chovanec ocení ne-
jenom při sportovní činnosti. 

Za Pavla Chovance předseda Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí,z.s.

DĚTI SI SPORTOVNÍ DEN SE ZAMĚŘENÍM NA HÁZENOU UŽILY

HENDIKEPOVANÝ SPORTOVEC 
DĚKUJE ZA FINANČNÍ POMOC
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Rodák z Velkého Meziříčí Jan Brož, který je narozen 
9. 4. 1997, od malička projevoval obrovský zájem o sport, 
zejména o hokej. Proto ho již v 5 letech jeho tatínek přihlásil 
do hokejového klubu HHK Velké Meziříčí, kde už od začátku 
projevoval neobyčejný zápal a talent. Během chvilky se za-
čal posouvat neuvěřitelným tempem dopředu a většina lidí 
žasla nad tím, jak se v tak útlém věku zvládal v brankářské 
výstroji skvěle pohybovat a orientovat. Uběhlo pár let, když 
ve třetí třídě stále v dresu HHK Velké Meziříčí přispěl obrov-
skou měrou k výhře domácího klubu na Mistrovství České 
republiky 3. tříd. Chvíli poté si jeho kvalit povšiml nedaleký 
hokejový klub Horácká Slávie Třebíč, kde strávil stále v mlá-
dežnických kategoriích pár úspěšných sezon, když svými 
výsledky opakovaně pomáhal držet svůj tým na vrchních 
pozicích tabulky.

Poté v období, kdy se přesouval do mladšího dorostu, si jeho 
služeb vyžádal tým HC Rebel Havlíčkův Brod, ve kterém 
strávil dvě sezony. Současně v době, kdy přecházel do Ha-
vlíčkova Brodu, reprezentoval Kraj Vysočina na Mládežnic-
kých Olympijských hrách jako brankář číslo 1. Po dvou sezo-
nách, které strávil v dresu Rebelů, dostal nabídku z jihlavské 
Dukly, do které se poté přesunul (starší dorost). Toho roku 
si tedy poprvé zachytal v nejvyšší mládežnické soutěži, kde 
úspěšně hájil barvy svého týmu. O pár let později již jako do-
spívající junior pomohl dovést svůj tým excelentními výkony 
dokonce až do semifinále play -off, kde nakonec po 7 zápa-
sové bitvě podlehli Kometě Brno. V těchto zápasech byl opa-
kovaně vyhlašován nejplatnějším hráčem týmu, když si v té-
měř každém zápase připsal na své konto přes 40 úspěšných 
zákroků, současně v tomto roce již jezdil v play -off s A tý-
mem a byl součástí historického postupu jihlavské Dukly 
zpět do Extraligy ledního hokeje. Následující rok již v A týmu, 

kdy byl na hostování v 2 ligovém týmu HC Moravské Budě-
jovice, došel společně se svým týmem až do semifinále ba-
ráže. A nakonec předešlá, tedy poslední, sezona, kdy Dukla 
bohužel po barážových bojích opět sestoupila zpět do první 
ligy, nastala jeho životní sezona, když někdy až dechberou-
cími výkony vedl svůj tým. Za tuto sezonu nabral 6 čistých 
kont, vedl tabulky produktivity celé soutěže a nakonec došel 
se svým týmem až do opakované bitvy o extraligu, a to 
z 1. místa v základní části a s obrovským bodovým před-
stihem, čehož si nemohly nevšimnout extraligové týmy, 
a v současné době již projednává možné střídavé starty 
v jednom z extraligových klubů.

Životní cesta tohoto mladého nadějného sportovce byla plná 
překážek, spousty lidí mu házely klacky pod nohy, přesto 
všechno se nikdy nevzdal. Je to člověk, který si na nic nehra-
je, moc dobře ví, kým je, jak se jím stal a kde začínala jeho 
cesta, proto také dává hrdě najevo, odkud pochází, živoucí 
důkaz jeho hrdosti na rodné město Velké Meziříčí můžete 
spatřit například, když se pozorně podíváte na design jeho 
helmy, kde hrdě nosí erb našeho krásného města. Na kaž-
dou porážku a nepřízeň osudu odpověděl ještě větší dávkou 
dřiny a z toho důvodu je teď tam, kde je, a myslím, že si mů-
žeme být jisti, že o tomto velkém člověku ještě hodně v bu-
doucnu uslyšíme.

Názor trenérů:
„Trenéři samotní o Honzovi vždy mluvili jako o velkém dříči, 
který dokud neudělá všechno bezchybné, tak nekončí. Často 
prý odchází z tréninků mezi posledními a jeho výkonům se 
jen málo kdo vyrovná.“

Jaroslav Brož ml.

VELKOMEZIŘÍČSKÝ RODÁK NYNÍ 
REPREZENTUJE JIHLAVSKOU DUKLU
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Od brzkých ranních hodin nám počasí nepřálo. Přesto, že se 
do 7:30 hodin čekalo, zda déšť ustane, se po rozhodnutí rady 
rozhodčích během 30 minut mohl spustit trénink přesně po-
dle harmonogramu. Za skvěle odvedenou práci tak musím 
poděkovat technické četě a družstvu žen z Velkého Meziří-
čí, že v tak krátké době vše stihli nachystat. I přes vytrvalý 
déšť se podařilo pro sedm družstev, která přijela z celé ČR, 

vytvořit důstojné podmínky. Štafeta se ale bohužel musela 
obejít bez překážek a jako jediná překážka zůstala osm me-
trů dlouhá roura, kterou i v dešti všichni závodníci překonali 
bez jakýchkoli problémů.

V celkovém hodnocení si putovní pohár odváželo družstvo 
HZS Královéhradeckého kraje a za ženy si putovní pohár vy-
bojovalo družstvo SDH Nová Paka. Ze zahraničních závodní-
ků si odvezlo první místo ve třídě „B“ DHZ Mier Spíšská Nová 
Ves. Domácí družstvo žen ve své kategorii obsadilo první 
místo, ale na celkové první místo nedosáhlo vlivem bodo-
vého zvýhodnění za věk u Nové Paky. Do našeho družstva 
žen se zařadily novopečené maminky, které prokázaly, že 
po roční odmlce se nezapomíná preciznost a rychlost. Toto 
družstvo nás reprezentovalo i 28. 9. na Mistrovství republiky 
ve Dvoře Králové nad Labem.

SDH Velké Meziříčí touto cestou chce poděkovat všem 
sponzorům, kteří přispěli věcnými dary do cen pro soutěžní 
družstva, ale i městu Velké Meziříčí za propůjčení stadiónu 
a zázemí.

Starosta SDH Velké Meziříčí
Kratochvíl Stanislav

VELKÉ MEZIŘÍČÍ HOSTILO LITOVEL 
LIGU CTIF 2019
Ve Velkém Meziříčí se v sobotu 7. 9. 2019 konal již 10. ročník mezinárodní soutěže v klasických 
disciplínách CTIF, který je zařazen do Litovel LIGY CTIF 2019. Celou soutěž zajišťoval SDH Velké 
Meziříčí, který nachystal dva stavy na požární útok a jednu dráhu na štafetu 8 x 50 m s překáž-
kami jak pro muže, tak pro ženy.

V neděli 8. září 2019 proběhl na náměstí 5. ročník Memoriálu zasloužilých funkcionářů SDH Velké Meziříčí, kterým si hasiči připo-
mínají svoje tři bývalé členy – Ladislava Dohnala, Josefa Jašu a Jana Šišpelu. Závodu požárního útoku se zúčastnila velkomeziříčská 
družstva mužů i žen, která obsadila v soutěži shodně pátá místa. Putovní skleněnou přilbu pro vítěze si odvezl tým Nového Veselí.
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

Čtvrtek 3., 10., 17. a 24. 10., před-
sálí kina, 16.30 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá kurz
STROM ŽIVOTA SE VRACÍ
Vstup jen pro přihlášené!

Sobota 5. a 19. 10., malá scéna, 15 hodin
Loutkoherecký soubor při Jupiter 
clubu uvede loutkovou pohádku
POHÁDKA O PRINCEZNĚ ZUBEJDĚ 
SOLIMÁNSKÉ
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místen-
kou), 20 Kč dítě bez nároku na místo 
(sedí na klíně). Rezervace vstupenek 
nejpozději do čtvrtka (včetně) před 
termínem loutkového divadla. Ne-
vyzvednuté rezervované vstupenky 
budou v pátek 4. a 18. 10. dány do 
volného prodeje.

Neděle 6. 10., velký sál, 15 hodin
Hravé divadlo Brno
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Divadelní pohádka pro děti

Pondělí 7., 14. a 21. 10., velký sál, 
18 hodin
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ 
4., 5., 6. lekce. Výuku vede STARLET 
Taneční škola manželů Buryanových Brno

Pondělí 7., 14. a 21. 10., velký sál, 
20 hodin
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (začáteční-
ci, mírně pokročilí)
4., 5., 6. lekce. Výuku vede STARLET 
Taneční škola manželů Buryanových Brno

Úterý 8. 10., koncertní sál, 19 hodin
Zahajovací koncert KPH 2019/2020
BELADONNA QUARTET
Od klasiky k filmu
Platí abonentní předplatné, jednotli-
vé vstupné.

Pátek 11. 10., velký sál, 19 hodin
Sobota 12. 10., velký sál, 19 hodin
Divadlo Ikaros uvede původní český 
muzikál na motivy povídky Boženy 
Němcové
DIVÁ BÁRA
Režie, dramaturgie, úprava Tomáš 
Mrazík, hudební nastudování Sára 
Suková, choreografie Bety Mikysková, 
kostýmy Kristýna Harvánek Staňková.

Neděle 13. 10., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona podzim 2019- 
2. představení
MISS DIETRICH LITUJE
Hrají: R. Rázlová, S. Postlerová
Omezený počet vstupenek na před-
stavení v prodeji.

Úterý 15. 10., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
UZBEKISTÁN
Přednáší Mgr. Hana Kátrová

Úterý 15. 10., velký sál, 19.30 hodin
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
60 NAROZENINOVÉ TURNÉ 2019
Host Petr Kolář

Středa 16. 10., velký sál, 19 hodin
Divadlo Járy Cimrmana
ZÁSKOK 
Vyprodáno!

Pátek 18. 10., velký sál, 18.30 hodin 
KOLLÁROVCI

Neděle 20. 10., velký sál, 19 hodin
Divadelní představení
DVA NAHATÝ CHLAPI
Hrají: M. Zounar, M. Kraus, M. Ran-
dová, D. Šinkorová. 
Vyprodáno!

Středa 23. 10., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona podzim 2019/3. 
představení
THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ 
PRAVDA
Hrají: G. Míčová, A. Stropnická, 
P. Špindlerová, A, Rusevová a další
Omezený počet vstupenek na před-
stavení v prodeji.

Pátek 25. 10., velký sál, 19.30 hodin
Travesti show 
SCREAMERS VÁS BAVÍ
Stolová úprava

Úterý 29. 10., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
HISTORIE LÉKÁREN VE VELKÉM 
MEZIŘÍČÍ A OKOLÍ
Přednáší PharmDr. Kateřina Chalupová

Úterý 29. 10., velký sál, 18 hodin
KLUB(KO) ve spolupráci s Jupiter 
clubem Velké Meziříčí
ÚVOD DO VÝKLADU SNŮ
Pjér la Šé’z

 PROGRAM KINA NA ŘÍJEN

Pátek 4. 10. v 19.30 hodin, sobota 
26. 10. v 19.30 hodin
JOKER
Nahoď úsměv.
Kriminální drama USA 2019, český 
dabing. Vstupné: 130 Kč, 122 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

Středa 9. 10. v 19.30 hodin
POUZE JEDINÝ DEN!
METALLICA & SAN FRANCISCO 
SYMPHONY: S & M2
Vstupné: 200 Kč, 150 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Neděle 13. 10. v 16 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FAR-
MAGEDDON
Blízká setkání ovčího druhu.
Animovaný rodinný film Velké 
Británie, USA, Francie 2019, český 
dabing. Vstupné: 120 Kč, 87 minut, 
mládeži přístupný.

Pátek 18. 10. v 19.30 hodin
BLÍŽENEC
Kdo tě zachrání před sebou samým.
Akční sci-fi thriller USA 2019, české 
titulky. Vstupné: 130 Kč, 117 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Sobota 19. 10. v 19.30 hodin,  
středa 30. 10. v 19.30 hodin
PRAŽSKÉ ORGIE
Komediální drama Česko, 2019. 
Vstupné: 120 Kč, 112 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 25. 10. v 19.30 hod., neděle 27. 10. 
v 18.30 hod., úterý 29. 10. v 17.30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie Jiřího Vejdělka.
Komedie Česko 2019. Vstupné: 130 Kč, 
110 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 27. 10. v 16 hodin
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Dobrodružství na každém kroku. 
Animovaný, dobrodružný, rodinný 
film, USA 2019, český dabing Vstupné: 
100 Kč, 99 minut, mládeži přístupný.

Pondělí 28. 10. v 16 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Nepřátele si držte blízko u těla.
Rodinná, animovaná, dobrodružná ko-
medie pro děti, USA 2019, český dabing.
Vstupné: 100 Kč, 97 minut, mládeži 
přístupný.
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Tel.: 566 782 004, 566 782 001 | www.jupiterclub.cz | e ‑mail: program@jupiterclub.cz

Pondělí 28. 10. v 18.30 hodin
STEHLÍK
Příběh ukradeného života.
Drama USA 2019, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 149 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Změna programu vyhrazena!!!

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2019

Vstupenky na tyto pořady jsou již 
v prodeji.

Pátek 1. 11., velký sál, 19.30 hodin
Předkapela FUNTASTIC
MIG 21 PODZIMNÍ TOUR 2019 

Pondělí 4. 11. – pondělí 2. 12, velký 
sál, 20 – 22 hodin
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – 
POKROČILÉ
5. lekcí. Uzávěrka přihlášek 1. 11. 2019

Středa 6. 11., velký sál, 19 hodin
Divadlo Bolka Polívky
ŠAŠEK A SYN

Sobota 9. 11., velký sál, 15 hodin
VERONIKA SPURNÁ
This is ME TOUR

Úterý 12. 11., velký sál, 15 – 17 hodin
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ
Prezentace středních škol a učilišť pro 
žáky vyšších ročníků, rodiče a pedagogy.

Pátek 15. 11., velký sál, 19 hodin
Koncert 5 – nová verze 4 TET

Neděle 17. 11., velký sál, 15 hodin
Muzikálová pohádka pro děti
LOTRANDO A ZUBEJDA

Středa 20. 11., kinosál, 19 hodin
TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY
VELKÁ CESTA Z INDIE DOMŮ
Dan Přibáň

Čtvrtek 21. 11., velký sál, 19.30 ho-
din
Divadelní sezona podzim 2019- 
4. představení
LADY OSCAR
Hrají: J. Paulová, D. Suchařípa, L. 
Hampl a další.
Omezený počet vstupenek na před-
stavení v prodeji.

Sobota 23. 11., velký sál, 19.30 hodin
Předkapela Street 69

RYBIČKY 48 – TOUR ZAMILOVANÝ/
NEŠŤASTNÁ 2

Pátek 29. 11., velký sál, 18 hodin
Sobota 30. 11., velký sál, 17 hodin
Ochotnický divadelní soubor  
ŠPATNĚ NAMÍCHANÝ BUBLIFUK
LÍNÝ KUBA – HOLÉ NEŠTĚSTÍ
Pohádka nejen pro děti

 VÝSTAVY

Prodejní Výstava Zlaty Ptáčkové
Od 1. 10. do 22. 11. 2019, Městská 
knihovna VM, Poštovní 1392/22

Dny otevřených ateliérů 2019
5. - 6. 10. 2019, 10:00 – 16:00, 
Kavárna Café Panther, Rozkoš 2 
Libuše Kotoučková - harmonizační 
a energetické obrázky, malba aj.
Klára Jahodová - andělské obrazy
Luboš Procházka - obrazy, perokresba
Helena Nosková - olejomalba na plátně, 
harmonizační a energetické obrázky
Jana Lamačová - pletené a háčkované 
oděvní doplňky, šité bytové doplňky

5. - 11. 10. 2019, 10:00 - 17:00 
Luteránské gymnázium, Náměstí 11/13
Vernisáž proběhne v pátek 4. 10. v 17:00.
Jana Mikysková - keramické obrazy 
a objekty, Bořivoj Pejchal - obrazy,
Miroslav Štěpánek - autorský šperk 
a objekty

Podzimní výstava ovoce 2019
Sobota 19. října, od 9:00 do 17:00, 
Zahradnictví Rozmarínek, Petráveč

 RŮZNÉ

Večer s hostem Markem Orko Váchou
Neděle 6. října 2019 od 16:30, 
Husův dům, U Světlé 24
Večer s hostem na téma Věda a víra.

Pouť seniorů – Číhošť, Sedlec, 
Kutná Hora
Čtvrtek 10. října 2019, odjezd 
v 7:30 od fary z Velkého Meziříčí.
Cena za dopravu, vstupné a oběd je 500 Kč.

Barevné odpoledne
Sobota 26. října od 13:00 do 17:00, 
sál Nového Svitu, VM
S lektorkami paní L. Buchtovou  
a K. Tillerovou. Ve výtvarné dílně si každý 
bude moci technikou vrstveného pas-
telu vytvořit svoji snovou mandalu.

 SPORT

NKT Koloběh 2019
Sobota 19. října od 12:00, Areál 
zdraví, Sportovní 7, VM
7. ročník podzimního závodu párů 
v běhu a současně jízdě na kole. Závod-
níci odstartují ve 14.00 u Areálu zdraví.

Fotbal (Stadion U Tržiště)
Ne 6. 10., 10:15, Otrokovice - FC VM 
Ne 13. 10., 10:15, FC VM – Kroměříž
Ne 20. 10., 10:15, Olomouc B – FC VM
Ne 27. 10., 10:15, FC VM – Rosice
So 2. 11., 14:00, Hlučín – FC VM

Házená (Sportovní hala za „Světlou“)
Ne 6. 10., 9:00-14:30, Liga Vysočiny 
starší žáci
So 12. 10., 11:00, II. liga starší 
dorostenky – TJ Turnov
So 19. 10., 15:00, II. liga mladší 
dorostenci – Legata Hustopeče
So 26. 10., 10:00, II. liga starší 
dorostenky – HC Háje Praha
So 26. 10., 12:00, II. liga ženy –  
HK Hodonín B
Ne 27. 10., 9:00-14:30, Liga 
Vysočiny starší žákyně
So 2. 11., 9:00-14:30, Liga Vysočiny 
mladší žáci

Veřejné bruslení na zimním stadionu
Vstupné - bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč
So 5.10. 13.45 – 15.15
Ne 6.10. 13.15 – 14.45
So 12.10. 14.30 – 16.00
Ne 13.10. 14.00 – 15.30
So 19.10. 15.15 – 16.45
Ne 20.10. 14.30 – 16.00
So 26.10. 14.30 – 16.00
Ne 27.10. 14.00 – 15.30
Po 28.10. 13.30 – 15.00
Út 29.10. 10.00 – 11.30, 13.15 – 14.45
St 30.10. 10.00 – 11.30, 13.15 – 14.45
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KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR KŘÍŽOVKY: Jaromír Kvíčala

V opravovaném zámečku ve Stránecké Zhoři, který před dvaceti lety koupil 
jako ruinu (viz tajenka), byla 21. září 2019 vysvěcena opravená kaple zasvě-
cená svatému (viz tajenka).
Zámeček vznikl na místě tvrze. Poškodil ho požár v roce 1943, devastaci do-
konalo pozdější hospodářské využívání. Původem portugalský rytířský řád 
koupil ruinu za korunu a pozemky v tržní ceně. Opravený zámek bude sloužit 
jako sídlo řádu, který si letos připomíná 700 let existence. Počítá i s akcemi 
pro veřejnost, v kapli budou také veřejně přístupné mše. Do opravované bu-
dovy se už lidé mohli podívat vícekrát při různých historických slavnostech.
Správné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu velkomeziricsko@velke-
mezirici.cz (nebo poštou či osobně do redakce, Radnická 29/1, budova radni-
ce, přízemí, dveře č. 104, 594 13 Velké Meziříčí) do 28. 10. 2019. Tři vyloso-
vaní výherci získají propagační předměty z městského e-shopu.

Výherci z minulého čísla jsou: Lhotová Marie a Filip Jaroslav z Velkého Mezi-
říčí, Hana Svobodová z Martinic.
Řešení z minulého čísla: vojenská ležení, bojové operace, lazaret
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MĚSTO POD LUPOU

Školy a vzdělávání
Díl 35: Dům kantora

TEXT: Marie Ripperová ⁄ FOTO: Pavel Stupka

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku v redakci přijímáme:

Pondělí  13.00 - 17.00
Středa  10.00 - 12.00
Pátek    8.00 - 12.00

VELKOMEZIŘÍČSKO
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Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí
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V případě nedodání zpravodaje se obraťte
na Českou poštu Velké Meziříčí 
(+420 954 259 401). Můžete si ho 
vyzvednout také v Jupiter clubu nebo na 
recepci radnice.

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 nemusí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele.

Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku 
obsahu Velkomeziříčska bez písemného 
svolení vydavatele je zakázáno.
Neoznačené příspěvky jsou zprávami 
vydavatele.

49.3546650N, 
16.0153628E

Kantor měl k dispozici dům jako služební byt. 
V domě bývala škola.

Hlavním úkolem kantora bylo předzpěvovat v synagoze modlitby. Za to měl 
zajištěno bydlení v domě č. p. 1144. V zadním traktu domu byla tzv. malá 
synagoga a vyšší náboženská škola ješíva. Kantor též pomáhal rabínovi 
s vedením písemností. Poslední meziříčský kantor Josef Steiner zemřel roku 
1925.



TŘÍDÍME ODPAD! SKLO
Do zelené nádoby s bílým víkem na bílé sklo vyhazujeme:

pouze bílé sklo, což jsou čiré průhledné lahve, zavařovací sklenice a skleněné 
nádoby z domácnosti – ne však z varného skla. 
Nic jiného tam, prosím, neházejte!

Do celozelené nádoby na barevné sklo vhazujeme:

lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád), tabulové sklo, sklenice, skleněné 
obaly od léků.

Do nádob na sklo rozhodně nepatří:

keramika, porcelán, zrcadla, plexisklo, autosklo, drátové sklo, varné sklo, žárovky, 
výbojky a zářivky, obrazovky monitorů, televizí a různé displeje.

Ze skleněných obalů není třeba odstraňovat etikety ani kovové komponenty.
Nezapomínejte na to, že některé lahve jsou stále ještě vratné!

Proč se třídí barevné a čiré sklo zvlášť? Je to jednoduché, z barevných střepů již 
nelze vyrobit čiré průhledné sklo. 

Zdislava Fialková,
Odbor životního prostředí


