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Nesa získala celostátní ocenění
Denní stacionář nabízí 
každodenní službu lidem se 
zdravotním postižením.

Vychází v nákladu 5500 ks / zdarma Ročník XXX / číslo 11 / listopad 2019

Náborový příspěvek
Město nabízí zájemcům o 
místo strážníka městské policie 
náborový příspěvek 50 000 korun.

42. ročník Gastrodne
Světlá uspořádala den 
otevřených dveří, tradiční 
podzimní výstavu a Gastroden. 

NKT trilogii uzavřel koloběh
Letošní koloběh vyhrál Martin 
Oberreiter s partnerkou 
Romanou Vackovou.

STAŇ SE NAŠÍM
STRÁŽNÍKEM!

Ples v bílém otevřela 
polonéza
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OTÁZKY PRO ZASTUPITELE

Radovan Necid

Nejvyšší dosažené vzdělání Ing., Vysoké učení technické, Brno – fakulta 
strojní, obor přístrojová a automatizační tech-
nika

Současné zaměstnání Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ředitel, 
Kosovská 16, Jihlava

Politická strana nezávislý

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč? 
Velké Meziříčí je dobré místo pro život. 
Je tak akorát velké, tak akorát živé a tak 
akorát poklidné. Zkrátka - vše, co v na-
šem městě je, je přiměřené.
 
Na co byste se jako člen zastupitel-
stva chtěl zaměřit?
Na zastupování zájmů všech, kdo mě 
a mé kolegy do zastupitelstva vyslali.
 
Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
Chtěl bych přispět k tomu, aby už ni-
kdy nesmyslný boj opozice nezasta-
vil rozvoj města. V současnosti já i mí 
kolegové ze zastupitelského klubu 

nemůžeme uplatňovat svoje zkuše-
nosti, a tak nemáme možnost svo-
je schopnosti městu poskytnout. 
To vede bohužel mimo jiné ke stagnaci 
našeho města, kterou všichni společné 
cítíme.
 
Kam byste si přál, aby se Velké Mezi-
říčí v dalších letech posunulo?
K realizaci projektů, které budou pro 
město a obyvatele prospěšné. Zůsta-
lo jich z doby, kdy jsem byl starostou, 
v šuplíku na radnici dost.
 
Které dva problémy současného Vel-
kého Meziříčí vnímáte jako nejzá-
sadnější a jaké navrhujete řešení? 

Naše město se potýká s řadou nepří-
jemností a komplikací, nicméně je tře-
ba vyzdvihnout to, co nás všechny spo-
lečně trápí. Je to samozřejmě doprava. 
Docela nedávno jsme zahájili řadu 
opatření, která měla pomoci - přemě-
nu křižovatek na kruhové, přípravu vel-
kého obchvatu a další. To vše teď nějak 
usnulo, což mi přijde škoda - zejména 
v případě velkého obchvatu, který už 
byl na spadnutí. Věřím však, že tato 
letargie snad nebude trvat věčně. Chci 
také připomenout výkup druhé části 
pozemků v bývalém Svitu. Také o tom 
nyní nějak není slyšet a také zde dou-
fám, že je to jen dočasné a nakonec to 
dopadne dobře.

Vážení spoluobčané a čtenáři Velko-
meziříčska, v tento podzimní čas si vás 
dovoluji pozvat na vzpomínkový ve-
čer, který pořádá město Velké Meziříčí 
v souvislosti s listopadovými událost-
mi z let 1939 a 1989. 17. listopad patří 
mezi jeden z nejvýznamnějších dnů  
v našich dějinách. V roce 1939 nacisté 
brutálně zakročili proti vysokoškolským 
studentům, o padesát let později  
a týden po pádu Berlínské zdi vypukla 
sametová revoluce. Na základě událos-
tí z konce 30. let byl v Londýně dokonce 
tento den vyhlášen jako Mezinárodní 
den studentů, který je dodnes jediným 

svátkem s mezinárodním významem 
pocházejícím z Česka.

V souvislosti událostí týdnů minulých 
si dovolím také vzpomenout na Vlas-
tu Chramostovou, ženu, kterou osud 
nešetřil. Signatářka Charty 77, která 
za své zásluhy v boji za lidská práva 
obdržela státní vyznamenání z rukou 
prezidenta Václava Havla, se narodila 
symbolicky také 17. listopadu.

Berte tuto akci jako důstojné připome-
nutí dvou významných událostí mo-
derních českých dějin. Přijďte společně 
s námi v neděli 17. listopadu v 18.30 do 
Jupiter clubu zavzpomínat na léta mi-
nulá a oslavit svobodu let současných 
a nadcházejících.

V neposlední řadě bych si vás dovolil 
pozvat na další velmi příjemnou akci 
Adventní světýlka, která ve městě již 
tradičně zahajuje dobu adventu a při-
pomíná nám, že se blíží ty nejkrás-
nější svátky v roce. Přijďte si v neděli 

1. prosince prohlédnout novou vánoční 
výzdobu velkomeziříčského náměstí 
a nasát vánoční atmosféru.

Josef Komínek,
starosta města

SLOVO STAROSTY

Radovan Necid

Nejvyšší dosažené vzdělání Ing., Vysoké učení technické, Brno – fakulta 
strojní, obor přístrojová a automatizační tech-
nika

Současné zaměstnání Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ředitel, 
Kosovská 16, Jihlava

Politická strana nezávislý

Ing., Vysoké učení technické, Brno – fakulta strojní, 
obor přístrojová a automatizační technika

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ředitel,  
Kosovská 16, Jihlava

nezávislý

Radovan Necid

Nejvyšší dosažené vzdělání

Současné zaměstnání

Politická strana

www.jupiterclub.cz
www.velkemezirici.cz

slavnostní zahájení starostou 

města
rozsvícení vánočního stromu

hraje hudební skupina 
BOHUŽEL
divadelní pohádka pro děti 

VÁNOČNÍ ČAS S JŮ A HELE

17.30 | velký sál

slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Adventní 
světýlka

1. prosinec
16.45

•
•

•
•
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Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Jsem meziříčský patriot, a i když jsem měl 
možnost žít jinde, zůstal jsem ve svém 
rodném městě. Líbí se mi jeho historic-
ká část, která by mohla být atraktivním 
cílem pro návštěvníky. Město se má čím 
pochlubit, myslím si, že nabízí poměrně 
širokou škálu profesního uplatnění, dopl-
něnou o možnosti zapojení do společen-
ských, sportovních i kulturních aktivit.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?
Mou celoživotní profesí je oblast školství. 
V souvislosti s permanentně probíha-
jící reformou školství, která se ne vždy 
povede a v některých oblastech přináší 
spíše negativa, bych chtěl pomoci mír-
nit jejich dopady na regionální školství. 
Ve spolupráci s veřejností, zástupci škol, 
odborníky a vedením města by měla 
být zpracována nová koncepce rozvoje 
základního školství, která by na základě 
důkladné analýzy všech aspektů stano-
vila jasné krátkodobé i dlouhodobé cíle, 
kterých chceme dosáhnout, včetně jejich 
finančního zajištění.

Druhým cílem je pokusit se změnit po-
hled na plánování rozvoje města. Měl 

by se klást větší důraz na připravenost 
a komplexnost navrhovaných řešení. 
Není dobré řešit problém v jedné ulici 
a nebrat v potaz problematiku okolí nebo 
celého sídliště, týká se to i dalších reali-
zovaných i plánovaných akcí ve městě. 
I v tomto bodě bych uvítal na základě 
širší diskuze sestavení „tabulky“ priorit 
investičních akcí s jejich finančním zajiš-
těním (v plánu je nákup pozemků a ne-
movitostí, výstavba relaxačního centra, 
rekonstrukce náměstí aj.) Jedná se o vy-
soké finanční náklady, je třeba velmi peč-
livě zvážit všechny pozitivní i negativní 
dopady.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
Již přes dvacet let řídím školu. Zažili jsme 
několik zřizovatelů, ministrů a nesčetně 
návrhů na reformu školství. Vždy však 
zůstala jediná jistota, práce s dětmi a za-
jištění zázemí pro vzdělávací proces. Bylo 
nutné pečlivě plánovat a řídit celý proces 
tak, aby žáci i pracovníci školy cítili oporu 
ve svém vedení a pracovali v prostředí, 
které je naplňuje. V rámci tohoto se také 
povedlo přestěhovat školu do prostor, 
které splňují vysoké nároky na vzdělává-
ní žáků se zdravotním postižením. Úkol 

to nebyl jednoduchý vzhledem k rozdíl-
nosti zřizovatele školy a majitele budovy 
školy. V komunální politice se pohybuji již 
několik volebních období jako člen výbo-
ru a komisí, ve kterých jsem měl možnost 
se blíže seznámit s problémy při vedení 
města a jejich řešením.

Kam byste si přál, aby se Velké Meziříčí 
v dalších letech posunulo?
Chtěl bych, aby město Velké Meziříčí bylo 
opět významným správním, společen-
ským a kulturním centrem se širokým 
potenciálem rozvoje, kde všichni občané 
najdou vše, co potřebují.
 
Které dva problémy současného Velké-
ho Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
Asi všechny nás nejvíce trápí doprava 
ve městě, není však plně v rukách vede-
ní města tento problém vyřešit. Je však 
jeho úkolem využít všech možností, jak 
přispět ke zlepšení situace (příprava pod-
kladů, jednání atd.). Co by naopak vedení 
města mohlo vyřešit okamžitě, je par-
kování na náměstí a v přilehlých ulicích. 
Poplatek za průjezd se neosvědčil, je tře-
ba znovu posoudit již dříve navrhované 
alternativy, např. parkovací hodiny.

Ve dnech 18. – 20. října 2019 přijalo 
vedení města ve složení starosta Josef 
Komínek, místostarostka Jiřina Jurdo-
vá a radní Miroslav Jágrik pozvání na 
návštěvu našeho partnerského města 
Tisna v Chorvatsku.

V tomto období se v Tisnu konala mezi-
národní konference „Bridges connecting 
libraries“ věnující se knihovnictví a vol-
nočasovým aktivitám s mládeží, kte-
ré se zúčastnili zástupci 11 členských 
zemí. Za naše město, jako 12. přizvané, 
se zúčastnila Alena Vidláková za Dózu 

a Jitka Matějíčková za knihovnu, aby 
se podělily o své zkušenosti v těchto 
oborech. Součástí této konference byla 
i výstava Jiřího Michlíčka o jeho pouti do 
Santiaga de Compostela.

Vedení města na radnici přivítal mís-
tostarosta a radní města Tisna, kde 
probíhalo jednání o další spolupráci. 
Jednání se zúčastnili i zástupci míst-
ních sportovních klubů a informačních 
center z Tisna, Jezery a Betiny.

Jiřina Jurdová, místostarostka města

PARTNERSKÉ TISNO USPOŘÁDALO
VZDĚLÁVACÍ KONFERENCI

Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 
Olomouc, speciální pedagogika – vychovatelství, 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy speciální 
pedagogika – učitelství

Ředitel školy

Společně VM
bez politické příslušnosti

Josef Prokop

Nejvyšší dosažené vzdělání

Současné zaměstnání

Politická strana
Doplňující informace

Foto: Jiří Michlíček 
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• Rada města zrušila své usnesení týkající se pronájmu 
nebytových prostor na Obecníku (bývalá restaurace) 
z důvodu odstoupení žadatele od záměru.

• Radní odsouhlasili smlouvu o výpůjčce uměleckých 
předmětů mezi městem Velké Meziříčí a Muzeem Velké 
Meziříčí. Obrazy a plastiky, které jsou majetkem města 
a nemají v současné době využití, budou uloženy do de-
pozitáře městského muzea.

• Radní souhlasili s vyřazením internetového kiosku 
umístěným na náměstí od roku 2006, jehož technologie 
jsou v současné době zastaralé a využití je minimální.

• Starostovi města Josefu Komínkovi, místostarostce 
města Ing. Jiřině Jurdové a radnímu města Miroslavu 

Jágrikovi povolili radní návštěvu partnerského měs-
ta Tisno ve dnech 17. 10. 2019 až 21. 10. 2019, kde 
proběhl vzdělávací projekt „Bridges connecting libra-
ries”. Projektu se zúčastnila ředitelka střediska volného 
času Dóza Alena Vidláková a zaměstnankyně městské 
knihovny Jitka Matějíčková. Dalším členem delegace byl 
Jiří Michlíček, který souhlasil se zapůjčením své foto-
grafické výstavy o Svatojakubské pouti do Santiaga de 
Compostela pro účely konference.

• Rada města schválila poskytnutí náborového příspěv-
ku ve výši 50 000 korun nově nastupujícím strážní-
kům Městské policie Velké Meziříčí, a to počínaje nábo-
rovou kampaní spuštěnou v říjnu 2019.

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 2. ŘÍJNA 2019

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 16. ŘÍJNA 2019
• Radní schválili nákup nového vánočního osvětlení za 

220 000 korun, které ozdobí prostor před radnicí včetně 
ulic Komenského a Kostelní.

• Radní souhlasili s pronájmem zahrádky ve dvoře Obec-
níku provozovateli podniku Jack’s American Pub na dobu 
5 let od 1. ledna 2020.

• V sále Základní umělecké školy Velké Meziříčí proběh-
ne dne 6. listopadu od 17 hodin přednáška MUDr. Jura-
je Tkáče na téma Deprese jako nemoc. Radní souhlasili 
s pronájmem sálu pro tyto účely.

• Město Velké Meziříčí organizuje v neděli 17. listopa-
du 2019 vzpomínkový večer k výročí listopadových 
událostí z let 1939 a 1989. Kromě premiéry dokumen-
tárního filmu Jiřího Michlíčka bude součástí programu 

beseda, kulturní vystoupení pěveckého sboru gymnázia, 
výstava dobových dokumentů a od 15 hodin muzikálo-
vá pohádka Lotrando a Zubejda. Na zajištění organizace 
celé akce radní vyčlenili 40 000 korun.

• Radní souhlasili s použitím městského znaku na bran-
kářskou helmu hokejisty a velkomeziříčského rodáka 
Jana Brože.

• Rada města v působnosti valné hromady společnosti 
JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí schválila na doporuče-
ní jednatele společnosti nového podnájemce restaurace 
a kavárny JUPITER, kterým se stal Tomáš Hrabálek.

• Rada města vyčlenila 80 000 korun na vypracování pro-
jektové dokumentace na obnovu pomníku obětem Vel-
komeziříčské tragédie v areálu hřbitova na Karlově.

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 30. ŘÍJNA 2019
• Radní navýšili nájemné za pronájem garáží nacházejících 

se v bytových domech v majetku města  ze 460 Kč/m2/rok 
na 570 Kč/m2/rok a u prefabrikované garáže 
ze 200 Kč/měsíc na 250 Kč/měsíc.

• Radní odsouhlasili návrh technických podmínek pro vy-
dávání Velkomeziříčska.

• Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit 
Jana Klikara k výkonu funkce nového vedoucího Měst-
ské policie Velké Meziříčí.

Přijatá rozpočtová opatření:
- oprava plynového kotle v ZŠ Komenského – 80 000 korun
- oprava kulturního domu Lhotky – 300 000 korun
- oprava komunikací Lhotky – 400 000 korun
- rozšíření veřejného osvětlení Kúsky – 150 000 korun
- oplocení dětského koutku v Kúskách – 90 000 korun

Body doporučené ke schválení zastupitelstvu:
- příspěvek pro Svak Žďársko na vypracování projektové 
 dokumentace v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu 
    a kanalizace ulice Nad Gymnáziem – 125 000 korun
- dofinancování projektové dokumentace na aquacentrum –
   1 600 000 korun

• Rada města nedoporučila zastupitelstvu schválit ná-
vrh předložený Společně VM, který požaduje bezplat-
né zveřejňování pozvánek na kulturní a vzdělávací akce 
pořádané politickou stranou, politickým hnutím či jiným 
politickým subjektem, zastoupeným i nezastoupeným 
v zastupitelstvu města, a to v tištěném Velkomeziříč-
sku, na jeho Facebooku i webových stránkách, na Face-
booku města a na vývěskách informačního centra.



www.velkomeziricsko.czzprávy 5�

Velkomeziříčští městští policisté bojují 
dlouhodobě s nedostatkem strážníků.
Radnice se proto rozhodla podpořit 
finanční nábor, díky kterému novým 
strážníkům nabízí od 30. října 2019 ná-
borový příspěvek 50 000 korun.

Město Velké Meziříčí schválilo prostřednic-
tvím zasedání rady města náborový pří-
spěvek, který má za cíl motivovat budoucí 
uchazeče a zatraktivnit práci u městské 
policie. „Mimo náborový příspěvek stráž-
níci získají i pravidelné benefity ve formě 
příspěvku na důchodové připojištění, stra-
venek a dalších. Bonusem je práce v pro-
storách nové služebny městské policie se 
širokým zázemím pro naše zaměstnance,“ 
řekl vedoucí strážník Petr Dvořák.

Náborový příspěvek ve výši padesát 
tisíc korun obdrží všichni zájemci bez 
ohledu na to, zda vlastní platné osvěd-
čení strážníka městské policie.
Uchazeč bez osvědčení obdrží 10 000 
korun po skončení zkušební doby, dal-
ších 15 000 korun po získání potřebné-
ho osvědčení a zbylých 25 000 korun po 
uzavření smlouvy na dobu neurčitou. 
V případě, že strážník je již majitelem 
platného osvědčení, získá 25 000 ko-
run po uplynutí zkušební doby a 25 000 
korun po uzavření smlouvy na dobu  
neurčitou.

Strážník, který přijme náborový pří-
spěvek, musí ve funkci setrvat 4 roky. 
V případě dřívějšího ukončení pracovní-

ho poměru bude zaměstnanec povinen 
vrátit poměrnou část náborového pří-
spěvku podle délky pracovního pomě-
ru. Kromě bonusu ve formě peněžního 
příspěvku budou zaměstnanci pracovat 
v příjemném prostředí nového pracovi-
ště. Noví zaměstnanci mohou nastoupit 
ihned, získat pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou a další benefity.

Podrobné informace o náborové kampani:

MĚSTSKÁ POLICIE HLEDÁ POSILY. NOVÝM STRÁŽNÍKŮM 
NABÍZÍ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK PADESÁT TISÍC KORUN

STAŇ SE NAŠÍM STRÁŽNÍKEM!
náborový příspěvek 50 000 Kč     na dobu neurčitou     termín nástupu: ihned     další benefity

Ministr dopravy Vladimír Kremlík se 29. října zúčastnil jed-
nání se zástupci města Velké Meziříčí, na kterém mu sta-
rosta města Josef Komínek předal dopis, ve kterém znovu 
žádá o vyjmutí úseku mezi exitem Velké Meziříčí východ 
a západ z dálničních poplatků. Tím by se dálnice mohla stát 
objízdnou trasou v případě dopravních komplikací ve městě. 
„Velmi zásadní je pro mě v první řadě modernizace mostu 
Vysočina. Hotovo bude v listopadu příštího roku, před tím se 
znovu sejdeme a vyhodnotíme vývoj dopravy ve městě. Pro 
rok 2021 pak můžeme diskutovat o případném osvobození 
osobní dopravy od časového poplatku kolem města,“ uvedl 

na závěr ministr dopravy Vladimír Kremlík. Jednání, na je-
hož programu byla také návštěva modernizovaného úseku 
dálnice D1, se zúčastnili představitelé Úřadu vlády a Parla-
mentu ČR, pracovníci Ministerstva dopravy, ředitel Závodu 
Praha ŘSD Tomáš Gross a zástupce Kraje Vysočina. Během 
více jak hodinové diskuze se otevřela témata týkající se vý-
hledu úsekového měření pro příští rok, výběru použité tech-
nologie, díky které dojde ke snížení hluku šířeného zespodu 
mostu při průjezdu automobilu, možnosti vysokorychlostní-
ho vážení kamionů nebo otázky vynuceného zákazu vjezdu 
kamionů do města.

DISKUZI O ZRUŠENÍ POPLATKU MEZI MEZIŘÍČSKÝMI SJEZDY  
ODSUNUL MINISTR DOPRAVY NA PŘÍŠTÍ ROK
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Údržbu celého dvou a půl kilometro-
vého úseku budou mít nově od začát-
ku listopadu v režimu zimní údržby na 
starosti technické služby města, které 
místní komunikaci zařadily do první 
skupiny údržby. V praxi to znamená, že 
tyto komunikace udržují přednostně. Do 

první skupiny patří například páteřní pří-
jezdové komunikace, trasy místní auto-
busové hromadné dopravy, přístupové 
komunikace ke zdravotnickým zaříze-
ním a trasy výjezdů požárních vozů.
„Musím říct, že mě velmi překvapilo, 
když jsem se tuto informaci dozvě-

děl od jednatele technických služeb, 
protože jsou v našem kraji daleko ob-
tížněji udržovatelné komunikace. Po 
dohodě s technickými službami udělá-
me samozřejmě vše pro to, aby zimní 
údržba Třebíčské ulice proběhla bez 
nějakých větších komplikací,“ dodává 
starosta města Josef Komínek. „V pří-
padě kalamitního stavu jsme schopni 
vyjet i v noci, což za posledních deset let 
nebylo zatím třeba. Moji zaměstnanci 
drží noční pohotovost, proto dokážeme 
reagovat na aktuální stav velmi rychle. 
Ve chvíli, kdy krajští cestáři nemají k dis-
pozici volné vozy, protože spravují dů-
ležitější krajské komunikace, dokážeme 
situaci řešit velmi pružně a být včas na 
místě,“ vysvětluje jednatel Technických 
služeb Velké Meziříčí Jaroslav Mynář.

Na tuto zimní sezonu objednaly tech-
nické služby dvě nové nádoby na po-
sypový materiál, které umístí na Tře-
bíčskou ulici. V případě nutnosti zde 
budou mít řidiči neomezený přístup 
k posypu. „V důsledku této změny ne-
dojde k žádným úpravám jízdních řádů 
nebo tras krajských či místních auto-
busů,“ upozorňuje starosta Komínek.

O TŘEBÍČSKOU SE V ZIMĚ POSTARAJÍ 
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

V rámci modernizace a zajištění provo-
zuschopnosti železniční infrastruktury 
plánuje Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC) začít s modernizací trati v úseku 
Křižanov - Sklené nad Oslavou ještě letos. 
„Práce by měly začít do konce letošního 
roku a stavba bude trvat zhruba 14 mě-

síců,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Jed-
ná se o kompletní opravu všech zařízení, 
trakčního vedení a pokládku kabelových 
tras. Odhadovaná cena zakázky na opravu 
sedmi kilometrů včetně rekonstrukcí obou 
stanic je 1,64 miliardy korun.
Investice SŽDS putují i do obnovy vý-

pravních budov, které čeká zateplení 
a vytvoření moderního zázemí pro cestu-
jící. Ve stanici Křižanov, kde má dojít také 
k opravě nástupišť a vybudování bezba-
riérového přístupu, by měla stát obnova 
výpravní budovy přes 50 milionů korun 
a ve Skleném nad Oslavou asi 13 milionů.

OPRAVA ŽELEZNICE MEZI KŘIŽANOVEM A SKLENÝM NAD OSLAVOU 
ZAČNE JEŠTĚ LETOS

Věž farního kostela svatého Mikuláše 
na velkomeziříčském náměstí ukon-
čila v tomto roce návštěvní sezonu až 
v neděli 8. září. Otevřena byla každo-
denně v letních měsících od 1. června. 
Průměrná návštěvnost věže se v po-

ledních letech pohybuje mezi dvěma až 
třemi tisíci, v letošní sezoně věž přilá-
kala k návštěvě 2 847 lidí.
Výtěžek ze vstupného tedy letos činí 
necelých padesát sedm tisíc korun. 
Kromě nádherného výhledu z ocho-

zu věže měli návštěvníci možnost si 
prohlédnout výstavu historických fo-
tografií „Město Velké Meziříčí“, 3D mo-
del města, byt věžníka a věžní hodiny 
s největším prosvětleným ciferníkem 
ve střední Evropě.

VĚŽ PŘILÁKALA VÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ NEŽ LONI

Krajská správa a údržba silnic neuzavřela pro tento rok smlouvu s Technickými službami Velké 
Meziříčí na zimní údržbu ulice Třebíčská, jak tomu bylo v letech minulých. Přestože silnice není 
v majetku Kraje Vysočina, starala se o její sjízdnost v zimě dlouhodobě krajská správa, protože 
ji využívají řidiči dálkových autobusů.
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Dopravní nehoda
Dne 28. 9. 2019 při preventivní 
činnosti na ulici Třebíčská byla 
zjištěna dopravní nehoda, při 
které došlo kromě poškození 
vozidla i k poškození sloupu 
veřejného osvětlení a tarasu. 
O události v dopravě byla 
vyrozuměna PČR, skupina 
dopravních nehod Žďár nad 
Sázavou, která si událost 
převzala k dořešení.

Sousedské spory
Dne 10. 9. 2019 bylo na služebně 
MP přijato oznámení, ve kterém 
oznamovatelka uvedla, že 
ji ve společných prostorech 
bytového domu, kde bydlí, 
fyzicky napadla její sousedka. 
Po zjištění skutečného stavu 
věci a provedení všech úkonů 
strážníci oznámili podezření 
ze spáchání přestupku proti 
občanskému soužití příslušnému 
správnímu orgánu.

Podnapilá osoba
Dne 10. 9. 2019 při preventivní 
činnosti na ulici Pod Strání 
spatřili strážníci podnapilou 
osobu, kterou vyzvali k prokázání 
totožnosti a následně 
k provedení dechové zkoušky, 
jejíž výsledek byl pozitivní. Po 
provedení nezbytných úkonů bylo 
zajištěno převzetí podnapilého 
odpovědnou osobou, která 
zabezpečila vystřízlivění v místě 
trvalého pobytu.

Z ČINNOSTI HASIČŮ

Ve středu 23. 10. 2019 v 15.31 hod. vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí k ohlášenému požáru srbské 
cisterny stojící v prostoru čerpací stanice 
na 139. km dálnice D1 ve směru na Brno. 
Cisterna převážela latex.

Před příjezdem hasičů prováděl hasební 
práce řidič srbské cisterny společně s ři-
dičem rumunského kamionu pomocí pře-
nosných hasicích přístrojů. Jednotka po příjezdu na místo události pokračovala 
v ochlazování pneumatiky a cisterny. Dále provedla přesunutí vozidla do bezpeč-
né vzdálenosti od čerpací stanice a úklid místa zásahu.

Při hasebních pracích se rumunský řidič popálil. Byl ošetřen ZZS a převezen k dal-
šímu léčení do nemocnice.
Odhadovaná škoda je přibližně 80 tisíc korun. Uchráněná hodnota na vozidle je 
asi 500 tisíc korun plus cena nákladu. 

NA ČERPACÍ STANICI HOŘELA PNEUMATIKA 
CISTERNY

V neděli 6. 10. 2019 v 11.38 hod. vyje-
li profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě 
dodávkového automobilu s přívěsem  
na 121. km dálnice D1 ve směru na Prahu.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Jednotka po příjezdu na místo události 
zajistila prostor dopravní nehody, po-
mohla s převrácením přívěsu zpět na 
kola. Dále zkontrolovala, zda neunikly provozní kapaliny.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí

PŘEVRÁCENÝ PŘÍVĚS NA DÁLNICI

Škodu v předběžné výší 2,5 milionu korun 
za sebou zanechal čtvrteční ranní požár 
kamionu převážejícího na vleku devět 
osobních vozidel na 132. km dálnice D1 
ve směru na Prahu. Na místě události za-
sahovaly tři jednotky hasičů.
Hlášení o nehodě přijali hasiči na lince 
tísňového volání ve čtvrtek 3. října 2019  
v 3. 08 hod. Na místo události vyjely jed-
notky profesionálních hasičů ze stanic 
v Jihlavě a Velkém Meziříčí společně s jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
z Měřína. Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik vodních proudů. Po dobu zá-
sahu hasičů byl provoz ve směru na Prahu zastaven. Před pátou hodinou ráno 
došlo k obnovení provozu jedním jízdním pruhem.
Při požáru ani samotném zásahu se nikdo nezranil. Příčina vzniku požáru  
se nadále vyšetřuje.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí

NA DÁLNICI D1 HOŘEL VE ČTVRTEK RÁNO KAMION 
PŘEVÁŽEJÍCÍ NA VLEKU OSOBNÍ VOZIDLA
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Nejen zahrádkáři, ale i všichni návštěvníci Fajtova kopce mají 
důvod k radosti. Začátek zimní lyžařské sezony není v ohro-
žení. Práce na novém nadjezdu na Fajtův kopec skončily tak, 
jak zhotovitel slíbil, a most od pátečního odpoledne 25. říj-
na 2019 slouží veřejnosti.
Po 173 dnech řidiči nemusejí jezdit na Fajťák po objízdné tra-
se přes Dolní Radslavice a Lhotky. „Komunikaci, která sloužila 

od května jako objízdná trasa, zhotovitel stavby do zimy opra-
ví zatím provizorně. Finální oprava proběhne hned na jaře, až 
budou lepší klimatické podmínky," uvedl Václav Benda, speci-
alista na mostní objekty.

Nadjezd společnost Metrostav zbourala v rámci modernizace 
dálnice D1 při úplné uzavírce v noci ze 4. na 5. května 2019.

NA FAJTŮV KOPEC PROJEDETE PO NOVÉM MOSTĚ

Nejvyšší dálniční most na dálnici D1 má za sebou polovinu 
rekonstrukce, během které na mostě denně pracovalo až 
300 dělníků. V neděli 6. října 2019 se doprava v úseku Mos-
tu Vysočina plně vrátila na již modernizovanou pravou část, 
a to v režimu 2+2. Levý most je uzavřený a připravuje se na 
modernizaci, která by měla začít na jaře příštího roku.

Zimní technologická přestávka začne na mostě 29. listopa-
du, kdy dojde zároveň k přerušení veškerých stavebních pra-
cí. „Stihnout se tak ještě musí modernizace levého jízdního 
pásu před mostem, čili rozšíření a realizace nové vozovky 
a vybavení úseku novými svodidly. To samé pak čeká ještě 
pravý jízdní pás za mostem. Hotové by také měly být i oba 
nadjezdy (201 a 205) a nové odpočívadlo u čerpací stanice 
MOL,“ uvedl Metrostav. Ředitelství silnic a dálnic říká, že za 
dodržení termínu tentokrát ručí. Vloni se práce zpozdily, na-
sněžilo a doprava mezi Prahou a Brnem zkolabovala.
Oprava levé části mostu Vysočina začne na jaře 2020. „Po-
dle zadání by to mělo být 13. března 2020, ale pokud nám 

to počasí dovolí, začneme samozřejmě dříve,“ dodává ře-
ditel výstavby Mostu Vysočina Jiří Salava. S opravou levé 
části souvisí také modernizace úseku před pravým mostem 
a jízdního pásu za levým mostem.

RADARY ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ 
ZACHYTILY PŘES ŠEST TISÍC PŘESTUPKŮ
Radary úsekového měření rychlosti zhruba v pětikilo-
metrovém úseku dálnice, ve kterém probíhá moder-
nizace, zachytily zatím přes 8 000 přestupků. Řidi-
če jedoucí ve směru na Prahu radary hlídají od 2. září, 
zatímco v opačném směru na Brno měření začalo 
23. září. V tomto sledovaném úseku je rychlost omezena 
na 80 kilometrů v hodině. Příjmy z pokut plní rozpočet města 
a míří zpravidla na opravu místních komunikací a zlepšová-
ní dopravní situace ve městě. Podle informací poskytnutých 
Ředitelstvím silnic a dálnic se zatím bude měřit dál, radary 
by měly hlídat řidiče přibližně do poloviny listopadu.

DÁLNICE SE CHYSTÁ NA ZIMNÍ PŘESTÁVKU

Úsek komunikace Pod Strání, která je 
v rekonstrukci od poloviny srpna toho-
to roku, je úplně uzavřený.
V termínu od 19. října do 15. prosin-
ce 2019 řidiči neprojedou do areálu 
bývalého Svitu, tím pádem zde ani 

nezaparkují. Plánovaná uzavírka sil-
nice v délce 120 metrů končí u bu-
dovy bývalé katovny a zároveň pro ni  
neexistuje objízdná trasa. Z ulice Ost-
růvek se stala slepá ulice, kterou řidiči 
také neprojedou.

DO PŮLKY PROSINCE ŘIDIČI VE SVITU NEZAPARKUJÍ
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Nová synagoga vybudovaná na začátku 70. let předminulého 
století naposledy sloužila svému účelu v roce 1940, poté se 
z ní stalo skladiště německé armády. V roce 1993 ji v restituci 
získala židovská obec nazpět a od té doby budova nenalezla 
důstojnější využití než pro obchodní účely. V současné době 
zde sídlí asijská tržnice. Peníze za pronájem prodejců alespoň 
zaplatily synagoze novou střechu. Židovská obec již v minulos-
ti několikrát žádala o finanční podporu z evropských prostřed-
ků, avšak do žádného projektu zařazena nebyla. Zdroj peněz 

na opravu zchátralé budovy se nedaří najít dlouhodobě. Již 
v roce 2015 odhadl správce židovských památek Jaroslav Kle-
novský, že na rekonstrukci bude potřeba dvacet milionů korun.

Na červnovém zasedání zastupitelstva se všichni jednohlasně 
shodli, že situaci je třeba znovu otevřít a najít pro Novou syna-
gogu důstojné využití. Čtyřčlenná skupina pověřených zastu-
pitelů ve složení Josef Komínek, Pavel Blažek, Pavla Kamanová 
a Tomáš Rapušák má za sebou první jednání, které mělo čistě 
informativní charakter. „Nejdříve se musí připravit podmínky, 
za kterých bude možné Novou synagogu převést do majetku 
města. Musíme v první řadě řešit, odkud vzít finanční zdroje 
nejenom na opravu, ale hlavně na následný provoz budovy. 
K uzavření spolupráce zatím nedošlo,“ uvádí starosta města 
Josef Komínek. „Synagoga by se mohla stát kulturním cent-
rem, nabízí se možnost využití jako koncertního nebo výstav-
ního sálu umělecké školy, který městu chybí,“ dodává zastupi-
telka Pavla Kamanová.

V loňském roce projevila zájem pomoci se získáním peněz na 
opravu nadace Caps66 bývalého hokejisty Milana Nového. 
O tom, zda se židovská synagoga opravdu stane majetkem 
města, rozhodnou zastupitelé v případě, že takovou nabídku 
město obdrží. V současné době však nejsou známy případné 
aktuální náklady na rekonstrukci, výše prostředků na celoroční 
provoz objektu ani aktuální stavebně technický stav synagogy.

MĚSTO OBNOVILO JEDNÁNÍ S ŽIDOVSKOU OBCÍ
Po více jak roce se vedení města opět sešlo se zástupci Židovské obce Brno, aby projednalo 
možnosti odkupu Nové synagogy ve Velkém Meziříčí do svého vlastnictví. Vhodné využití sy-
nagogy hledají zástupci židovské obce přes dvacet pět let. Zdroj peněz na opravu zchátralé 
budovy se ale dlouhodobě nedaří najít.

Kromě křesťanského města existovala ve Velkém Meziříčí v mi-
nulosti také samostatná židovská obec. V polovině 19. století 
se obě obce administrativně spojily. V té době měla židovská 
obec přes 1100 obyvatel. Protože stará synagoga k jejich shro-
mažďování už nestačila, rozhodli se postavit novou budovu.

Nová synagoga vznikla za hranicemi bývalého židovského ghetta, 
na místě dvou křesťanských domů, které židovská obec již předtím 
zakoupila. Základní kámen byl položen 2. 7. 1868 a dne 7. 7. 1870, 
tedy za 2 roky, byla budova v pseudogotickém slohu zkolaudová-
na. Autorem projektu byl vídeňský architekt August Prokop, stav-
bu postavil místní stavitel Václav Roučka za 25 tisíc zlatých.

Budova byla postavena z neomítnutých červených a v men-
ším množství černých cihel. Okna zdobily barevné vitráže se 
symbolem Davidovy hvězdy a ve dvou omítnutých pruzích nad 
vchodem byly umístěny hebrejské citáty z Bible. Vnitřek syna-
gogy odpovídal již modernějšímu pojetí, kdy řečniště bylo pře-
sunuto blíže ke svatostánku a lavice byly umístěny rovnoběžně 
podobně jako v křesťanských kostelích. Ze tří stran obklopova-
la chrám ženská galerie nesená litinovými sloupy. Zajímavý byl 
také zdobený strop ve tvaru nepravé klenby.

Synagoga plnila svůj účel do roku 1940, kdy byla poškozena na-
cistickými vandaly. Od roku 1943 pak byla využita jako týlové 
skladiště německé armády. Po 2. světové válce se v jejím užívá-
ní sice postupně vystřídalo několik subjektů, přesto však až do 
roku 1991 sloužila jako sklad. Do prostoru chrámu byl na úrovni 
galerií vestavěn dělicí dřevěný strop, který je v budově dosud. 
Po restituci je budova pronajímána k obchodním účelům.

Ripp

SYNAGOGA PLNILA SVŮJ ÚČEL DO ROKU 1940

Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí
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Před rokem, kdy si lidé napříč celou re-
publikou připomínali 100. výročí novo-
dobé české státnosti, odhalilo město 
Velké Meziříčí obnovený pomník obě-
tem první světové války a vysadilo lípu 
v parčíku na Lipnici. Necelý rok poté, 
v pátek 25. října 2019, vedení města 
do pomníku vlo-
žilo dva pamětní 
zápisy, které bu-
doucím genera-
cím podají infor-
mace o životě ve 
městě i o průbě-
hu rekonstrukce 
pomníku.

Rekonstrukce 
pomníku z roku 
1933 začala 
otevřením jeho 
pamětní schránky 9. dubna 2018, ve 
které bylo objeveno pět plechových ná-
dob a skleněná lahvička. List pergame-
nu s pamětním zápisem o vybudování 
pomníku a papírový zápis z lahvičky se 
vlivem velké vlhkosti a přítomnosti vody 
v základech nepodařilo zachránit v čitel-
né podobě. Tři menší schránky obsaho-
valy půdu z bojišť, kde položili život čes-
koslovenští legionáři, plochá schránka 
ukrývala 4 olověné destičky se jmény vá-
lečných obětí a ukázky dobových platidel.

Nyní je pomník v původním stavu, ze-
předu je osazen novým reliéfem hla-
vy legionáře a zezadu reliéfem kříže. 
Bronzový reliéf hlavy legionáře, který od 
roku 1939 na pomníku chyběl, vytvořil 
sochař Jiří Marek mladší. Předlohou mu 
byla hliněná plastika, kterou si vytvořil 

podle dochova-
né fotografie.
Bezmála rok 
po slavnostním 
odhalení ob-
noveného po-
mníku vedení 
města uložilo 
do základů zpět 
dochované ple-
chové schrán-
ky, k dobovým 
mincím přidalo 
současné a do-

plnilo schránku o dva pamětní zápisy. 
Autory těchto příspěvků jsou historič-
ka městského muzea Marie Ripperová 
a archivář Státního okresní archivu ve 
Žďáru nad Sázavou Martin Štindl.
„Snažili jsme se udělat vše pro to, aby 
se naše zápisy dochovaly a nebyly zno-
vu poničeny přírodními vlivy. Proto jsme 
se rozhodli oslovit šperkaře Mirosla-
va Štěpánka, který nám vyrobil odolné 
nerezové pouzdro, které jsme vložili do 
původního měděného. Do něj jsme vlo-

žili vyčištěný původní obsah a k němu 
přidali kovové mince v hodnotě 88 korun 
a pamětní zlatou minci vyrobenou k 100. 
výročí republiky. Díky práci historika 
Martina Štindla jsme mohli do pouzdra 
přidat i pamětní zápis ze 30. let obje-
vený ve státním archivu. Poděkování si 
také zaslouží Sbor dobrovolných hasi-
čů Velké Meziříčí, který zajistil vysušení 
místa pod pomníkem,“ popisuje vedoucí 
odboru školství Pavel Stupka.

UVNITŘ POMNÍKU PADLÝCH NA LIPNICI 
ČEKÁ VZKAZ NA BUDOUCÍ GENERACE

Miroslav Štěpánek
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PAMĚTNÍ ZÁPISY ULOŽENÉ DO ZÁKLADŮ POMNÍKU PADLÝM

Sté výročí vzniku republiky se město Velké Me-
ziříčí rozhodlo oslavit obnovou a doplněním po-
mníku obětí 1. světové války. Od roku 1939 totiž 
na jeho svrchním žulovém kvádru chyběl bronzo-
vý reliéf legionáře, který z obavy před zničením 
v době nacistické okupace ukryl stavební adjunkt 
Miloslav Skrbek. Sám Skrbek, jakožto aktivní člen 
odboje, položil život v době Květnového povstání 
roku 1945 a ukrytý reliéf se již nepodařilo nikdy 
dohledat. Od generální opravy provedené komu-
nálními službami města v roce 1955 tak pomník 
zdobil pouze symbolický bronzový kříž s leto-
počty 1914-1919, který byl téhož roku nalezen 
v nedaleké provozovně pana Rause na Sokolov-
ské ulici. Tento kříž byl v letech 1955-2018 při-
pevněn oproti původnímu řešení z roku 1933 na 
severní straně kvádru.

Zamýšlená rekonstrukce pomníku začala ote-
vřením jeho pamětní schránky 9. dubna 2018. 
Za přítomnosti kameníků, zástupců městského 
úřadu a muzea bylo z dutiny situované v zákla-
dech pomníku vyjmuto pět plechových schránek 
a drobná skleněná lahvička. Tři menší schránky 
obsahovaly zeminu z bojišť prosycených krví 
legionářů (Zborov, Terrone, Doss Alto). Plochá 
schránka ukrývala 4 olověné destičky se 144 
jmény válečných obětí a ukázky dobových česko-
slovenských platidel (5, 10, 20 a 25 haléř, 1 Kč, 
5 Kč, 10 Kč a tzv. svatováclavský dukát z roku 
1923). Největší schránka pak měla chránit slo-
žený list pergamenu s pamětním zápisem o zbu-
dování pomníku, který však bohužel podlehl vlh-
kosti i vodě soustředěné v základech pomníku. 
Podobně byl zničen také papírový zápis ukrytý 
v rozpadlé skleněné lahvičce, jejíž zavoskovanou 
zátku kryl původně přitisknutý jubilejní odznak ke 
40. výročí Národní jednoty pro jihozápadní Mora-
vu z roku 1926.

Zhotovením ztraceného reliéfu byl pověřen so-
chař Jiří Marek mladší, vnuk velkomeziříčského 
rodáka a akademického sochaře Jiřího Marka. 
Hliněná předloha pro budoucí bronzový odlitek 
vznikla v medlovském ateliéru brněnské společ-
nosti MARSTON -CZ, s.r.o. Vyčištění mincí, olově-
ných destiček a plechovaných schránek se ujal 
meziříčský šperkař Miroslav Štěpánek. Rozmo-

čený pergamen byl okamžitě předán do jihlav-
ské restaurátorské dílny Moravského zemské-
ho archivu v Brně, ale ani přes vynaložené úsilí 
tamních pracovníků se text pergamenu bohužel 
nepodařilo zachránit v čitelné podobě. Celkové 
náklady na otevření pomníku, zpracování reliéfu 
s letopočty, jejich odlití, na povrchovou úpravu 
kamene a finální instalaci činily 165 491 Kč.

Ideální příležitost k odhalení zrekonstruovaného 
pomníku s nově osazenými bronzovými reliéfy – 
legionářem na severní a křížem na jižní straně 
kvádru – poskytlo jubilejní výročí vzniku repub-
liky. Navzdory nepříznivému počasí se slavnost-
ního aktu v neděli 28. října 2018 zúčastnil repre-
zentativní počet místních obyvatel. Slavnostní 
program zpěvem a recitací zahájil pěvecký sbor 
Harmonie společně s Kateřinou Karmazínovou. 
Starosta města Josef Komínek, radní Kraje Vy-
sočina Martin Hyský a profesorka velkomeziříč-
ského gymnázia Eva Kočí Valová pronesli projevy, 
které připomněly historické souvislosti a součas-
ný odkaz masarykovské první republiky. Starosta 
města společně s místostarostkou Jiřinou Jurdo-
vou poté v prostoru jižně od pomníku přistoupili 
k zasazení pamětní lípy. Na závěr slavnostního 
shromáždění zazněla čestná salva z pušek pří-
tomné jednotky ruských legionářů a společně 
zpívaná státní hymna.

V příznivějším podnebí roku 2019 se pak do po-
mníku vrátila také podstatná část jeho původní-
ho obsahu: 3 schránky s prstí z bojišť u Zborova, 
Terrone a Doss Alto, schránka se 4 olověnými 
destičkami nesoucími jména válečných obětí 
a původní soubor dobových mincí. Ten byl navíc 
doplněn pamětní zlatou mincí raženou v roce 
2018 ke 100. výročí republiky. Pergamen se zá-
znamem z roku 1933 se na své původní místo 
už bohužel vrátit nemohl. Jako němý svědek ně-
kdejší památné výbavy zůstane uložen ve sbír-
kách zdejšího muzea. Jeho dokumentační funkci 
se pro léta 1939-2018 pokusí převzít zápis pří-
tomný.

Martin Štindl

Město Velké Meziříčí tvoří kromě vlastního měs-
ta ještě místní části – Hrbov-Svařenov, Mostiště, 
Olší nad Oslavou, Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavi-
ce. Na ploše 4 tisíce hektarů žije 11,5 tisíce oby-
vatel. Město je pověřená obec III. stupně, lidově 
nazývaná „malý okres“.

Na východním, západním i jižním okraji města 
vyrostly průmyslové zóny, kde sídlí řada firem 
z oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotech-
nického průmyslu, dále je ve městě výroba po-
travinářská, kosmetická a další. Na území města 
je rozmístěno několik velkoprodejen – Billa, Pe-
nny, Kaufland. Zájem o stavbu prodejny má také 
společnost Lidl. V důsledku umístění těchto pro-
dejen mimo centrum je řada menších obchodů 
v centru města prázdná. 

Město věnuje podporu aktivnímu využití volné-
ho času. Zřizuje vlastní příspěvkové organizace 
– středisko volného času, knihovnu, muzeum 
a základní uměleckou školu. Dalším kulturním 
zařízením v majetku města je kulturní dům Jupi-
ter club. Každoročně se koná několik akcí, které 
svým významem přesahují hranice města – např. 
Evropský festival filozofie, hudební festival hard-
core a metalcore Fajtfest, charitativní koncert 
Muzikanti dětem. V červenci a srpnu probíhá na 
Náměstí Velkomeziříčské kulturní léto, kde se 
představují amatérští i profesionální hudebníci 
různých žánrů. 

Peníze směřují také do sportu. Město prostřed-
nictvím grantového systému podporuje sportov-
ní oddíly a podílí se na rozšíření infrastruktury 
sportovišť. V různých částech města byla vybu-
dována dětská hřiště a jejich počet dále roste. 
Někteří občané by si přáli také bazén, případně 
doplněný o wellness prvky, ten je však v součas-
né době teprve ve stadiu příprav projektového 
zadání.

V loňském roce 2018 byl postaven nový most 
přes řeku Balinku na Třebíčské ulici, který nahra-
dil dosavadní most z roku 1924. Investorem bylo 
město, stavbu provedla firma Mitrenga. V rámci 
rekonstrukce dálnice D1 má dojít v letech 2019-
2020 k rozšíření dálničního mostu Vysočina přes 
údolí řeky Oslavy. Ke zklidnění dopravy ve městě 
by měl přispět také jihovýchodní obchvat města, 
jenž si vyžádá vybudování mostu přes údolí řeky 
Oslavy ve Františkově. Investorem bude Kraj Vy-
sočina, který chce využít finanční podpory z ev-
ropských fondů. Město pro tuto stavbu vykoupilo 
pozemky a garáže v plánované trase, vlastní pro-
vedení však závisí na postupu kraje.

V nejbližší době bude nutno vyřešit využití plochy 
za řekou Balinkou, kde byly zbourány provozní 
budovy bývalé koželužny Svit. S tím úzce souvisí 
parkování v centru města a rekonstrukce povr-
chů Náměstí.

Marie Ripperová
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Plánujete přezutí pneumatik a vaše 
pneumatiky již dosloužily? Nechte je 
přímo v servisu! Ve Velkém Meziříčí 
byli řidiči zvyklí vozit staré pneumati-
ky do sběrného dvora. Tuto službu ale 
provozovatel dvora k 1. listopadu 2019 
zrušil. Občané tak musí začít plně vy-
užívat místa zpětného odběru, na kte-
rých odevzdají pneumatiky zdarma. „Ve 
městě dlouhodobě funguje 5 míst, kte-
rá pneumatiky bez problému přijímají 
a mají na to dostatečnou kapacitu. Pro-
vozovatel kolektivního systému svozu 
odmítl v minulosti plošně s technický-
mi službami uzavřít smlouvy. Ve větších 
městech technické služby nepřijímání 
pneumatiky již dlouho, u nás ve městě 
vzniklé náklady platilo město,“ doplnil 
jednatel společnosti Jaroslav Mynář.

Pneumatiky dle platné legislativy pod-
léhají zpětnému odběru stejně jako 
např. vyřazené elektrospotřebiče. Lze 
je tedy odevzdat bezplatně v rám-
ci zpětného odběru na místě prodeje, 
pneuservisu a autoservisu, a to bez 
ohledu na značku či nákup.

Tato místa zřizují povinně výrobci 
a dovozci pneumatik. Jejich seznam 
najdete na stránkách Ministerstva ži-
votního prostředí v sekci Zpětný odběr 
výrobků v odkazu Pneumatiky a oleje. 
Místa, která bezplatně sváží provozo-
vatel kolektivního systému Eltma pro 
povinné osoby, které se účastní kolek-

tivního systému, najdete na stránkách 
www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. 
Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, 
proto doporučujeme pro aktuální situa-
ci vždy navštívit výše zmíněné stránky.

Pneumatika není komunální odpad 
a její likvidaci platí občan již v ceně za-
koupeného produktu. Proto je žádoucí, 
aby pneumatika byla co nejkratší ces-
tou vrácena zpět výrobci a nekončila 
jako odpad na sběrném dvoře či do-
konce jako černá skládka. Pneumatiky 
odevzdávejte bez disků, v rámci mož-
ností čisté. Použitá pneumatika, vy-
braná systémem Eltma, je svezena ke 
zpracovateli. Zpracovatel pneumatiku 
rozdrtí na menší části, které se nadále 
použijí k výrobě např. dětských hřišť, 
sportovišť a tlumících podložek. Pneu-
matika se v menším množství využívá 
i jako zdroj energie. Takže pneumatiky 
jsou zpracovány ze 100 % a nekončí na 
skládkách jako nepotřebný odpad bez 
dalšího využití.

Apelujeme tedy na občany města, aby 
k odkládání pneumatik využívali prá-
vě místa zpětného odběru. Odevzdání 
starých pneumatik není podmíněno 
nákupem nových. Princip je v podstatě 
stejný jako u elektrospotřebičů, které je 
také možno bezplatně odevzdat v pro-
dejnách elektro.

Zdislava Fialková,
odbor životního prostředí

KAM S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMI? NECHTE JE PŘÍMO V SERVISU

Od listopadu 2019 budou na vybraných 
stanovištích ve městě Velké Meziříčí 
a v místních částech Mostiště a Lhotky 
umístěny nádoby určené ke sběru po-
užitých jedlých olejů a tuků. Následnou 
likvidaci těchto použitých jedlých olejů 
a tuků bude zajišťovat specializovaná 
firma, která je využije jako druhotnou 
surovinu.

Použitý olej po vychladnutí nalijte 
trychtýřem do PET lahve a až tuto la-
hev naplníte, řádně uzavřenou ji od-
neste na sběrné místo, kde ji vložte do 
označené sběrné nádoby.

Nádoby jsou určené výhradně pro sběr 
použitých jedlých olejů a tuků, nikoliv 
pro motorové, případně jiné oleje. Vždy 

se ujistěte, že plastová láhev, ve které 
olej do nádob odkládáte, je pořádně 
uzavřená!

KUCHYŇSKÉ OLEJE TŘIĎTE V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH

Odběrná místa ve Velkém Meziříčí:
ContiTrade Services s.r.o. 
Hornoměstská 366/41 
v rámci pracovní doby, jakékoliv 
pneumatiky
PO – PÁ: 7.30 – 16.30

P & L, spol. s r.o.
Třebíčská 74 b
v rámci pracovní doby, jakékoliv 
pneumatiky
PO – PÁ: 6.00 – 15.00

D1 Cars s.r.o.
Karlov 2172 
v rámci pracovní doby, jakékoliv 
pneumatiky
PO – PÁ: 8.30 – 17.30
SO: 9.00 – 17.00

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.
Františky Stránecké 1330/2
v rámci pracovní doby a do výše
kapacity, pneumatiky z osobních 
automobilů
PO – PÁ: 7.00 – 15.00

Horácké autodružstvo
K Novému nádraží 1345
v rámci pracovní doby, jakékoliv 
pneumatiky
PO – PÁ: 7.00 – 17.00

Pneuservis Vitešník
Záviškova 1177do výše svojí kapa-
city a pouze z osobních automobilů

Adresy sběrných míst:
Bezděkov
Bezručova
Čechova x Poštovní
Družstevní – bytovky
Hornoměstská – bytovky
K Buči
K Rakůvkám
Nad Kunšovcem – dole
Oslavická – u dopravního hřiště
Pionýrská – U Elišky
U Statku
U Světlé
Zahradní
MČ – Lhotky a Mostiště
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Každý rok se žáci ze základních škol mo-
hou inspirovat při výběru střední školy 
návštěvou Festivalu vzdělávání. Letoš-
ní ročník se uskuteční 12. listopadu od 
15 hodin ve velkém sále Jupiter clubu 
a tentokrát ho obohatí i aktivity pořá-
dané MOST Vysočiny, o. p. s.

Festival vzdělávání je akcí, na které se 
prezentuje více než třicet středních 
škol z Kraje Vysočina a okolí. Před-
stavují své programy, výrobky, nabízí 
zájemcům možnost zeptat se přímo 
pedagogů či současných studentů na 
otázky, které je osobně zajímají.

Letos se pořádající Jupiter club doho-
dl s organizací MOST Vysočiny, o. p. s. 
a v rámci jejího projektu „MAP II rozvoje 
vzdělávání v ORP Velké Meziříčí“, reg. č. 
CZ.02. 3. 68./0.0/0.0/17_047/00099
59, financovaného z prostředků Evrop-
ské unie, rozšířil nabídku o přednášku 
Zdeňka Krpouna na téma Virtuální so-
ciální sítě v dětství a dospívání. Poslu-
chači se dozvědí, jak internet ovlivňuje 
život dospívajících, a seznámí se s ri-
ziky spojenými s užíváním sociálních 
sítí. Zdeněk Krpoun je psychologem 
a rozvojovým koučem, také přednáší 
na brněnské lékařské a filozofické fa-

kultě. Zvána je široká veřejnost i pe-
dagogové. Další novinkou v programu 
bude veletrh knižních nakladatelství. Ta 
představí svou nabídku stálých i aktu-
álně vycházejících knih, prezentovány 
budou nejrůznější didaktické pomůcky 
pro vzdělávání.

Srdečně zve JUPITER club a tým MOST 
Vysočiny, o. p. s.

Dále bychom Vás rádi informovali 
o probíhající aktualizaci Místního akč-
ního plánu rozvoje vzdělávání v ORP 
Velké Meziříčí. V rámci aktualizace do-
chází k revizi priorit rozvoje vzdělávání 
a jejich cílů. Návrh priorit a cílů je aktu-
álně předáván do konzultačního proce-
su – připomínkování široké veřejnosti. 
V případě návrhů na úpravu dokumen-
tu zašlete text vaší připomínky na 
e -mail: info@masmost.cz, do 
15. 11. 2019. Text dokumentu nalez-
nete na: 

Návrh priorit a cílů bude následně 
předložen k projednání a schválení čle-
nům Řídícího výboru MAP II.

V JUPITER CLUBU PROBĚHNE FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ

Festival 
vzdělávání 2019
Velké Meziříčí

DoprovoDný program oD 12.00

výstava odborné i dětské 
literatury | prezentace 
nakladatelství |výstava 
didaktických pomůcek

12. listopaD 15.00

velký sál Jupiter clubu

přehlídka možností studia na 
středních školách pro žáky 
vyšších ročníků základních škol, 
rodiče a pedagogy

dr. Zdeněk krpoun, ph.d: virtuální 
sociální sítě v dětství a dospívání 
přednáška v 16.00

www.jupiterclub.cz
www.masmost.cz

Vyřezávané a papírové jesličky, ale také 
třeba betlém, nad nímž drží hlídku jed-
notka rychlého nasazení včetně bojo-
vého vrtulníku. Nejen na to se mohou 
těšit návštěvníci velkomeziříčského 
muzea od 9. listopadu. V prostorách 
výstavního sálu bude připravena vý-
stava vánočních betlémů.
Kromě tradičních zhotovení zahrnují-

cích třeba skříňkové betlémy či již zmí-
něné papírové bude představena také 
moderní tvorba Josefa Macholána ze 
Sudic na Třebíčsku.

Převážnou část exponátů bude mít 
muzeum zapůjčenou z Muzea Vysoči-
ny Třebíč, chybět ovšem nebudou ani 
sbírkové předměty z depozitáře mezi-

říčského muzea.
Vernisáž se uskuteční v pátek 8. lis-
topadu v 16 hodin ve výstavním sále 
muzea. Výstava pak bude v provozu až 
do 8. ledna 2020. Otevírací doba bude 
zveřejněna na webových stránkách 
muzea www.muzeumvm.cz.

muz

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS ZPŘÍJEMNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ

Dlouhé bílé šaty, červená růže a bílá košile s černým motýl-
kem nikdy nechybí na první prodloužené tanečních kurzů. 
V sobotu 2. listopadu čekala na mladé tanečníky zkouška 
v podobě Plesu v bílém, v rámci které si poprvé veřejně za-
tančili naučené kroky pod drobnohledem rodičů, prarodičů 
a kamarádů. Ples tradičně zahájila slavnostní polonéza, po 
které zazněly tóny dalších společenských tanců. Prodlouže-
nou pořádala Taneční škola Starlet Brno manželů Buryano-
vých společně s Jupiter clubem Velké Meziříčí, k tanci i posle-
chu zahrála skupina M.E.Š. Letošní taneční kurzy vyvrcholí 
Barevným plesem v pátek 6. prosince.

POLONÉZA OTEVŘELA PLES V BÍLÉM
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Nové občánky uvítal starosta města Velké Meziříčí Josef Ko-
mínek v sobotu 5. října 2019. Na tuto událost město pozvalo 
děti, které se narodily v dubnu a v květnu letošního roku.
Jako tradičně starosta města děti přivítal a rodičům předal 

finanční dar ve výši 1 500 korun. Žáci Mateřské školy Nad 
Plovárnou zpestřili vítání programem, který obsahoval bás-
ničky a písničky s dětskou tematikou.

STAROSTA NA RADNICI PŘIVÍTAL NOVÉ OBČÁNKY

Přivítaní občánci: Jonáš Bartůněk, Nika Beke, Tomáš Bíbr, Josef Čejka, Amálie Horáková, Filip 
Horký, Malvína Hortová, Samuel Karásek a Nela Karásková, Mia Keresteš, Hana Kotková, Mikuláš 
Kratochvíl, Thomas Kratochvíl, Vít Kupka, Michael Míča, Šimon Pěchota, Eleanor Smejkalová, 
Sofie Smejkalová, Martin Šoukal, Tereza Trojanová, Viktorie Vitešníková, Elen Kocmánková

Náměstí bude celý den uzavřeno pro dopravu.
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Gastroden, který již po dvaačtyřicáté připravila Hotelová 
škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, 
je každoroční prezentací oborů a velkou propagací i popula-
rizací oboru gastronomie.

Ve středu 16. října 2019 probíhal na Světlé zároveň 42. Gas-
troden, den otevřených dveří a podzimní výstava ovoce a ze-
leniny. To vše doprovázel bohatý program v budově školy.

Velkým lákadlem pro návštěvníky byla jako každoročně gas-
tronomická výstava, během které prezentovali svoji práci 
žáci maturitního ročníku i absolventi odborných kurzů. K vi-
dění zde bylo nesčetně dezertů, nádherné dorty i menší cuk-
rářské výrobky, ručně zdobené vánoční perníčky a cukroví. 
Dále Gastroden nabídl výstavu slavnostních mís, výrobků 
teplé i studené kuchyně, ochutnávku flambovaných pala-
činek a míchaných nápojů. Zájemci si mohli také vyzkoušet 
originální kuchařskou techniku zvanou food carving, při které 
se do ovoce a zeleniny vyřezávají různé tvary a ornamenty.

„Jsem moc ráda, že jste si na nás udělali čas. Program, kte-
rý jsme společně chystali, je bohatý a opravdu se tady dá 
strávit celý den,“ přivítala přítomné ředitelka školy Marie 
Paľovová. Mezi hosty dopolední části a slavnostního zahá-
jení Gastrodne se objevila městská rada v čele se starostou 

Josefem Komínkem, senátor František Bradáč, krajská radní 
pro oblast školství Jana Fialová a delegace z partnerského 
italského regionu San Benedetta del Tronto.

Tělocvičnu školy zaplnily dekorace v barvách podzimu, dýně, 
vřesy, vypěstované plodiny, dary přírody, historické motocy-
kly a prodejní stánky v rámci podzimní výstavy ovoce a ze-
leniny. Kulinářská akademie nabídla ukázky vaření vegetari-
ánské a hmyzí kuchyně, představila pivo, kvalitní víno i kávu. 
O tom, jaké je to účinkovat v televizním pořadu MasterChef, 
povyprávěl finalista soutěže Jan Vorel.

Během dopoledne školu navštívily především skupiny žáků 
škol, protože gastro přehlídka je zároveň lákadlem pro ab-
solventy devátých ročníků. Pro studenty gastronomických 
oborů učitelé připravili celostátní soutěž Ukaž, co umíš a pro 
žáky základních škol soutěž Co se u nás naučíš. Budoucí 
zájemci o studium mohli využít příležitosti, a vyzkoušet si 
přijímací zkoušky nanečisto v rámci dnů otevřených dve-
ří. Odpolední program a výstava každoročně láká širokou 
veřejnost. V programu nechyběla prezentace zahraničních 
stáží, představení italského turistického regionu San Bene-
detta del Tronto a přehlídka všech oborů, které škola nabízí. 
V areálu školy byl k vidění sportovní vůz Kaipan a repaso-
vaný traktor, na kterém pracovali sami žáci učebních oborů.

GASTRODEN NABÍDL PŘEHLÍDKU MODERNÍ GASTRONOMIE

Ahoj všichni, zdraví vás páťáci. Zapoji-
li jsme se do projektu Abeceda peněz, 
který organizuje Česká spořitelna. Co 
to pro nás znamená? To znamená, že 
jsme se stali malými podnikateli. Zalo-
žili jsme firmu Andělská kavárna. Naše 
společnost tvrdě pracuje už 2 měsíce. 
Vyrábíme různé vánoční výrobky, např. 
svíčky, andílky, vánoční stromečky, 
přáníčka. To vše od srdce.
Dále chystáme spoustu domácích dob-
rot. Součástí jarmarku bude i bohatá 
tombola. Pro dobrou pohodu a předvá-
noční atmosféru vám zahrajeme a za-

tančíme. Vydělané peníze za prodej po-
užijeme na společný výlet a část také 
na dobročinné účely. Tímto vás srdečně 
zveme a moc se na vás těšíme.

To jsme my, ti andílci,
přijďte zažít legraci.
Středa je ten skvělý den,
splníme si ten náš sen
a všichni si to užijem.

Žáci 5.B ZŠ Školní a Ing. Renata Fikrová 
(tř. učitelka)

PÁŤÁCI CHYSTAJÍ VE SPOŘITELNĚ 4. PROSINCE 
VÁNOČNÍ JARMARK
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V rámci akce Dny otevřených ateliérů 
o tomto víkendu měli všichni zájemci 
již po deváté možnost nahlédnout do 
zázemí umělců. Cílem podzimní slav-
nosti výtvarného umění a uměleckých 
řemesel je propagace umění, řemesel 
a zprostředkování kontaktu tvůrce a 
návštěvníka. Svoje dveře otevřely ná-
vštěvníkům 5. a 6. října výtvarné ateli-
éry, kovářské a keramické dílny na celé 
Vysočině.

Ve Velkém Meziříčí se zájemcům 
o umění otevřela hned čtyři místa. 
V atriu bývalého luteránského gym-
názia vystavovali tři členové Klubu vý-
tvarných umělců Horácka. Svoji tvorbu 

zde prezentovala keramička Jana Miky-
sková, šperkař a sochař Miroslav Ště-
pánek a malíř Bořivoj Pejchal.

V kavárně Café Panther vystavovala 
nejenom harmonizační a energetické 
obrázky Libuše Kotoučková, andělské 
obrazy Klára Jahodová, perokresbu 
Luboš Procházka, olejomalbu Helena 
Nosková a pletené a háčkované oděvní 
doplňky Jana Lamačová.

Zpřístupněný návštěvníkům byl také 
ateliér Na Splavu a ateliér Petry Svobo-
dové PS -Art s autorskými obrazy, mo-
zaikami, paličkovanou krajkou, šperky. 
Zde si návštěvníci mohli na památku 

vytvořit vlastní náramek nebo andělíč-
ka z korálků a kamínků.

V Petrávči Domky otevřela modistickou 
dílnu Alice Trojanová. V malé podkrovní 
dílně proběhly různé ukázky postupů 
ruční výroby klobouků a fascinátorů.

Jako každoročně nechyběl v nabídce 
ani Tasov, kde mohli zájemci navští-
vit tři výtvarné umělce. V kapli sv. Mi-
chala vystavovala své kresby Lidmila 
Anna Dohnalová, do své dílny pozval 
návštěvníky umělecký kovář Bedřich 
Řezáč a v sochařství Aliterra si pro ná-
vštěvníky připravili prohlídku soch vy-
tvořených z pálené šamotové hlíny.

UMĚLCI OTEVŘELI ATELIÉRY NÁVŠTĚVNÍKŮM

Ve dnech 7. až 13. října 2019 probí-
há jedenáctý ročník týdne sociálních 
služeb v České republice. Jde o období 
prezentací, potkávání se, vzájemného 
posilování a odborných diskuzí.

Jedním z poskytovatelů služeb jsou 
i Sociální služby města Velké Meziří-
čí, které si letos připomínají 20. výročí 
otevření Domu s pečovatelskou služ-
bou v ulici Zdenky Vorlové. Ve středu 

9. října se dveře pečovatelské služby 
otevřely všem zájemcům o prohlídku 
prostor nebo jen o posezení v jídelně 
s živou hudbou v přátelské atmosféře.

U příležitosti oslav výročí se 14. listo-
padu koná v Jupiter clubu tradiční se-
tkání seniorů a koncert kapely Jiřího 
Helána.

DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NAHLÉDLA VEŘEJNOST

Půvabné smyčcové kvarteto zahájilo 
novou sezonu velkomeziříčského Kruhu 
přátel hudby v úterý 8. října 2019 v kon-
certním sále Jupiter clubu. Jak je na těch-
to koncertech zvykem, úvodní vystou-
pení patřilo houslistce Agátě Trojanové 
s klavírním doprovodem Jana Chatrného 
z velkomeziříčské umělecké školy.

Melodie v úpravách šitých na míru smyč-
cům představil posluchačům Beladona 
Quartet ve složení Marie Pšenicová, Ale-
na Pavlušová, Klára Hegnerová a Pavla 
Jahodová. Temperamentní absolventky 

Janáčkovy akademie múzických umění 
založily kvarteto již v roce 2002 a od té 
doby jejich repertoár obsahuje téměř 
300 skladeb z hudební historie až po 
současné filmové a populární hity.

Posluchačům ve Velkém Meziříčí před-
stavily ve své úpravě spousty známých 
skladeb z klasické hudby jako např. Brah-
msův Uherský tanec, Mozartovu Malou 
noční hudbu, předehru k opeře Carmen 
Georgese Bizeta nebo úryvek z Rossiniho 
opery Vilém Tell. Druhá polovina koncertu 
patřila populárním filmovým melodiím.

Cyklus koncertů, které se konají za 
podpory Nadace Českého hudebního 
fondu Praha, zaštiťuje starosta města 
Velké Meziříčí.

SMYČCOVÝ BELADONA QUARTET ZAHÁJIL SEZONU KLUBU PŘÁTEL HUDBY
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Od svého mládí jsem obdivoval schop-
nost jedinců vyjádřit několika moudrými 
slovy, popř. jednou větou, jevy v lidské 
společnosti. Jedno z nich uvedu, z čehož 
vyplyne, že korektní výměnu názorů ko-
lem budoucnosti židovského kostela 
z mé strany uzavřu. A protože chci být 
laskavý ke svým oponentům, vynechám 
ze rčení poslední dvě slova a ocituji jen ta 
první čtyři: Do třetice všeho dobrého.

Před mnoha lety jsem v tehdejším tý-
denním vydávání Velkomeziříčska uvedl 
důvod svého ateismu s dovětkem, že 
nevěřím v zázraky. Těch za poslední dvě 
století rozkryli vědci velmi mnoho a po-
kračují v tom i v století současném. Ně-
kdo by z toho mohl vyvodit závěr, že si 
nevážím lidí, kteří v ně věří. Opak je prav-
dou, vážím si každého slušného věřícího 
člověka, ať již vyznává jakoukoliv víru. Já 
jen nemám potřebu, aby mé životní slas-
ti i strasti požehnával nebo k nim dával 
rozhřešení někdo z církevních činovníků. 
Z toho pramení, že slova jako kostel, sy-
nagoga, boží stánek, chrám, kaple, bazi-
lika, dóm, katedrála jsou pro mne syno-
nyma pro charakter budovy, do které se 
věřící přicházejí modlit, vyslyšet kázání 
a účastnit se obřadů tam konaných. Při-
pouštím, že někdo může pozvednout 

jedno obočí, když v souvislosti s židov-
skou tematikou použiji slova kostel na-
místo slova synagoga. V tomto duchu 
bych musel pozvednout obočí obě, když 
sama Židovská obec toleruje ve svém 
svatostánku tržiště se sortimentem, 
který je na hony vzdálen náboženské te-
matice, a to i v době, kdy dostávají círk-
ve, včetně té židovské, podstatně větší 
peněžité částky od státu než v dobách 
dřívějších. Leckterý realista by mohl vy-
jádřit současný stav již také ustáleným 
trojslovím, které však pro deklarovanou 
laskavost uvádět nebudu.

Paní zastupitelka I. Bíbrová má pravdu, 
že budova má statut kulturní památky. 
To vím také. Vůbec nepochybuji o tom, 
že po nastudování zákonů je schopna 
je posoudit v jejich celistvosti. Tak bych 
tuto informaci doplnil jen o sdělení, že 
totéž Ministerstvo kultury má pravomoc 
i tento statut odejmout, tak jak to udělalo 
naposledy v srpnu tohoto roku u jiného 
objektu na našem území. V posledních 
30 letech tak rozhodlo i v dalších přípa-
dech. Důvod je v podstatě vždy identický. 
Vlastník objektu o něj neprojevuje zájem, 
nebo nemá schopnost o něj pečovat 
v intencích daného zákona. A to by se 
mohlo vztahovat i na „ostudu města“, 

jak sama uvádí v jednom ze svých pří-
spěvků, a podstatně by to zjednodušilo 
legislativní řízení pro případné odstra-
nění této stavby. Za nejkrásnější lidskou 
vlastnost považuji upřímnost a já jí za ni 
děkuji, když vyjadřuje svůj názor na do-
stupnost lékařské péče, kdy tuto potřebu 
přesouvá na soukromé subjekty podni-
kající v oblasti zdravotnictví, zatímco jiná 
zastupitelstva měst, městysů a obcí ze 
svých zdrojů pořizují vybavení ordinací, 
snižují nájem v těchto prostorách nebo 
nabízejí za výhodných podmínek obecní 
byty nově příchozím lékařům. Doufám, 
že tento názor je v současném zastupi-
telstvu ojedinělý.

Závěrem lze konstatovat, že bude zá-
ležet na zastupitelstvu jako celku, zda 
přistoupí na pravidla hry, která mu vnu-
covala Židovská obec nebo mu vnucují 
někteří zastupitelé, nebo zda si vytvoří 
pravidla svá, podle kterých svěřené fi-
nanční prostředky zainvestují do projek-
tů, které poslouží co největšímu počtu 
obyvatel nejenom v našem městě, ale 
i spádových obcích. Vždyť jenom náklady 
na rekonstrukci této budovy se pohybují 
kolem 90 milionů korun a pro uvažované 
využití má město i budovy jiné.

Zbyšek Nedopil

NÁZOR OBČANA: MOUDROST LIDOVÝCH RČENÍ A POŘEKADEL

Jako zastupitelka města jsem se roz-
hodla reagovat v několika bodech na 
názory pana Zbyška Nedopila, otištěné 
v tomto vydání Velkomeziříčska:
1. Židovskou obec Brno k nedůstoj-
nému propůjčení Nové synagogy pro 
obchodní účely přivedl nacistický ho-
locaust, nedostatek finančních pro-
středků na údržbu a také nezájem naší 
společnosti.
2. Účelové odnímání statutu kulturní 
památky považuji za neúctu ke kultur-

nímu dědictví naší země.
3. Právě výstavba obecních bytů patří 
k programovým prioritám hnutí Spo-
lečně VM, které sama v zastupitelstvu 
města reprezentuji.
4. O výši investice na rekonstrukci Nové 
synagogy bude rozhodovat zastupitel-
stvo města.
5. Jako zastupitelé města Velké Mezi-
říčí můžeme zlepšit podmínky pro pří-
chod nových lékařů v rámci platné le-
gislativy, ale zatím zde chybí koncepce 

pro usnadnění jejich „rozjezdu“.

Je důležité si také uvědomit, že úvaz-
ky odborných lékařů ovlivňují zdravot-
ní pojišťovny i Kraj Vysočina. Nicméně 
předpokládám, že se zastupitelé budou 
o tento problém více zajímat a získa-
jí od vedení města důležité informace 
o současném stavu a návrzích řešení.

Děkuji.
Ivana Bíbrová, Společně VM

ZNOVU O NOVÉ SYNAGOZE A LÉKAŘÍCH VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Již od září roku 2018 se děti školní dru-
žiny, pod vedením paní vychovatelky 
a pana Františka Řiháka, aktivního ro-
diče žáka naší školy a odborníka z praxe, 
účastní mysliveckého kroužku. Děti se 
učí myslivecké péči o zvěř, kynologii, 
poznávají zvířata a jejich stopy, sezna-
mují se s mysliveckou tradicí i s ochra-
nou přírody. Některé ze schůzek probí-

hají venku, kde děti například vyráběly 
kaliště pro prasata nebo čistily studán-
ku. Při zhlédnutí fotek nešlo odolat 
zveřejnění.
Chci tímto poděkovat panu Řihákovi 
i paní Monice Kamenské za jejich přínos 
v rozvoji dětí v přírodovědné oblasti.

Eva Součková,
ředitelka školy

MYSLIVECKÝ KROUŽEK VE LHOTKÁCH SE TĚŠÍ VELKÉ OBLIBĚ
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„Boj proti systému“ kulturními akcemi 
s pěticí zastupitelů zatím nefunguje.
Od doby, kdy Společně VM vstoupilo do 
místní politiky, uplynul jeden rok, a proto 
nám dovolte ohlédnutí. Bude delší, ale na 
konci se dozvíte, co uděláme s nedostat-
kem lékařů ve Velkém Meziříčí.

Ve volbách v říjnu 2018 se nám zadařilo 
nad očekávání – přesvědčili jsme 18 % 
voličů a do zastupitelstva jsme vyslali pět 
lidí. Současná koalice se hodně snažila, 
aby s námi nemusela po volbách vůbec 
jednat. Okamžitě jsme se ocitli v politic-
ké opozici. Přestože jsme v opozici, náš 
zastupitelský klub je nejaktivnější co do 
počtu předložených návrhů na usnesení. 
Vládnoucí koalice totiž nechává napros-
tou většinu této práce na úřednících.

Nicméně na boj s nekompetentností 
v koalici a na městském úřadě jsme krát-
cí. Potýkáme se s některými úředníky 
a neúspěšně bojujeme proti silnému lo-
bby stavebních firem.
V organizování našich „nepolitických“ 
koncertů, kin, výstav a jiných akcí jsme 
pokračovali po celý rok. Zatímco před 
volbami jsme všechny pozvali na 10 akcí, 
nyní jich bylo 20 a chuť stále něco pořá-
dat pro své okolí nás neopouští.
Mnoho lidí ale nechápe, proč vaříme pod 
jednou střechou politiku, kulturu a další 
akce. Naším cílem není získat co nejvíc 
místeček v zastupitelstvu, ale zpříjemnit 
nám život ve Velkém Meziříčí – a je jed-
no, jestli politikou, nebo kulturou. Učíme 
se obojí a díky pomoci mnoha dobrovol-
níků se zlepšujeme.

Co všechno se nedaří?
Velkomeziříčsko šlo s kvalitou dolů a jeho 
zřizovatel, město, diskriminuje nás i další 

politická sdružení nezveřejňováním kul-
turních akcí. Nová zatáčka na Třebíčské je 
stále nebezpečná, i když zastupitelstvo 
města, včetně našich hlasů, přijalo už 
v květnu usnesení vrátit silnici do původ-
ní bezpečnější trasy. Rekonstrukce rozbi-
tého Náměstí se úplně odkládá – podle 
rady města neproběhne dřív než v roce 
2023! Výstavba na Hliništích ani jinde 
nezrychlila a na městský byt se stále 
čeká, někdy i 4 roky. V dopravě neudě-
lalo vedení města nic hmatatelného pro 
zmírnění dopadů oprav D1, ačkoliv jsme 
získali desítky milionů korun z pokut na 
D1. Příprava jihovýchodního obchvatu 
města se zastavila.
Skutečně velké problémy města přetrvá-
vají a patří mezi ně – vylidňování, nedo-
statek bydlení a lékařů, nesmyslná a ne-
kvalitní výstavba.

Ale něco přece…
Prosadili jsme, aby výstavba v lokalitě 
SVIT pokračovala, jak má, a tak se začne 
zadáním územní studie na celou oblast. 
Videozáznamy z jednání zastupitelstva 
jsou znovu přístupné pro veřejnost on -
-line. Zastupitele jsme vzali na pracovní 
cestu do Litomyšle, aby viděli, že i malé 
desetitisícové město může vypadat 
k světu. Podpořili jsme novou cyklostez-
ku z Měřína do Velkého Meziříčí i navýše-
ní finančního limitu radě města. A výbor 
pro architekturu a urbanismus, o jehož 
užitečnosti jsme přesvědčovali koalič-
ní zastupitele už před rokem, teď rada 
města vytvořila v podobě komise.

Co budeme dělat v druhém roce?
Budeme dál pořádat kulturní a vzděláva-
cí akce. Budeme dál obtěžovat úředníky 
i vedení města naší konstruktivní kritikou 
a koncepčními návrhy. Budeme chodit 

mezi lidi, zvát je na naše akce a poslou-
chat, co je trápí, štve a o čem sní.
Budeme hledat nové lidi, kteří jsou ak-
tivní v problematice sociální a také v péči 
o seniory – zde máme velké rezervy. 
Vlastně hledáme kohokoliv, kdo se nebo-
jí s otevřenou myslí (a zdarma ve svém 
volném čase) zlepšovat život ve městě 
jakýmkoliv směrem.

A jak je to s těmi doktory?
Lékaři i další nedostatkové profese se 
stěhují tam, kde se lépe žije. Větší města 
nabízejí zábavu, hezčí prostředí, movitěj-
ší klientelu a možná i dostupnější bydlení.
Hezké město, kde to žije – to je náš re-
cept na to, aby lékaři i odborníci rádi 
přesídlili právě k nám. A jako příjemný 
vedlejší efekt se tu bude mnohem líp žít 
i nám. I to je jeden z důvodů, proč pořá-
dáme desítky kulturních a dalších akcí.

Ale trošku věcněji. Myslíme si, že by 
město mělo aktivněji jednat se stávají-
cími poskytovateli zdravotní péče. Zjistit 
aktuální situaci ve zdejším zdravotnic-
tví – jaké jsou motivace a podmínky pro 
pobídky firmám nebo lékařům, kteří by 
chtěli ordinovat ve Velkém Meziříčí. Na 
zasedáních zastupitelstva budeme pro-
sazovat, aby se vedení města tímto pro-
blémem systematicky zabývalo.
Tvrzení, že město se nemá míchat do 
služeb soukromých firem, totiž platí jen 
do té doby, dokud funguje „trh“. A ten ve 
zdravotnictví evidentně selhává.

Na další společné roky v politice a mimo 
politiku se s Vámi těší:

Ivana Bíbrová, Tomáš Bílek, Alexand-
ros Kaminaras, Josef Prokop a Vincenc 

Záviška, Společně VM.

SPOLEČNĚ VM – PRVNÍ ROK V MÍSTNÍ POLITICE

Vážení občané,
běžně se nepouštím do komentování 
názorů zastupitelů, zde si to však s ohle-
dem na to, že celý článek se vesměs vě-
nuje kritice stávajícího vedení radnice, 
z pozice starosty dovolím okomentovat.

Předkládané návrhy usnesení do za-
stupitelstva města jsou materiály, které 
sice zpracovávají jednotliví zaměstnanci 
města, zadání a myšlenka je zde však 
iniciována ze strany vedení města či 
rady města. Materiály tak projdou pře-
dem projednáním na radě města a za-

stupitelstvu je předloží pověřený za-
městnanec, který má danou oblast na 
starost. Práce se zpracováním materiá-
lů a s jejich předkládáním do rady měs-
ta či zastupitelstva města není soutěž 
o tom, kdo čeho více zpracuje a předloží, 
ale podstatou práce je řešení takových 
věcí, které jsou potřebné pro hladké 
fungování města a jeho budoucí rozvoj.
Všechny veřejné zakázky nad  
50 000 korun jsou zveřejňovány  
v registru smluv. Každý se tedy může 
seznámit s transparentním zadáváním 
veřejných zakázek. Věřím tedy, že Spo-

lečně VM vysvětlí, které stavební firmy 
a jak lobují v našem městě. Rád se přiu-
čím a poslechnu si něco nového.

Co se týká Velkomeziříčska, tak dle 
mého názoru se jeho kvalita neustá-
le zvyšuje a každé číslo přináší aktu-
ální informace z chodu nejen radni-
ce, ale i rady města a zastupitelstva 
města. A to dříve běžné nebývalo. 
Z hlediska zveřejňování příspěvků po-
litických subjektů (např. pozvánka na  
politicko -kulturní akci) pokračuje Vel-
komeziřísko v trendu, který byl na 

REAKCE STAROSTY MĚSTA
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prodloužení 5m – světelný řetěz 10m

  
  

W 3,6 W

 
230 V~

IP 44

laserové
a LED

projektory

Rozzáříme
Vaše

Vánoce! Váš dodavatel svítidel, světelných zdrojů, elektroinstalačního materiálu, ručního a elektrického nářadí!

adresa provozovny:
Třebíčská 774

594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 700

www.imaocz.cz

cena: 240,- Kč

cena: 260,- Kč

bílá

cena: 407,- Kč

ZY1936

3 m

cena: 295,- Kč

cena: 430,- Kč

cena: 260,- Kč

ZY1432T

 8 m W 3,6 W 140
cm

10 cm
zelený vodič80 LED 230 V~

jantarová

 

TIMER
6 h ON/18 h OFFIP44

5mm

5 m  8m

ZY2264
 80 cm W 3,6 W12 cm

IP 448 LED 230 V~

teplá bílá

45
 c

m

5 m 0,84 m

ZY2086

23 cm W 0,36 W

  

5 LED

IP 2026,5 cm 2× AA

teplá bílá

ZY2089

12 cm W 0,36 W

  

6 LED

IP 2023 cm 2× AA

teplá bílá

ZY2135
60 cm W 1,2 W

  

3× AA

IP 2024 LED 0.3 m

teplá bílá

Chcete vašim dětem, vnoučatům nebo 
malým příbuzným ukázat, že se nevy-
plácí lenost, lhostejnost a nezájem o 
druhé? Tak vyrazte na bláznivou po-
hádku Líný Kuba, holé neštěstí, kterou 

pro vás připravil soubor Špatně Namí-
chaný Bublifuk ve spolupráci s Jupiter 
clubem! Hodí se jak pro malá prťata  
(5 let), tak i pro dospělé.

Lístky si můžete zakoupit na progra-
movém oddělení v JC. Tak se 29. a 30. 
listopadu v 17:00 těšíme na vaši ná-
vštěvu.

Josef Marek

NEBUĎTE LÍNÍ JAKO KUBA A VYRAZTE NA POHÁDKU

radnici nastaven již před řadou let. Na 
tomto se nic nezměnilo a město v rad-
ničním periodiku ani na sociálních sí-
tích takové politické akce nepropaguje,  
protože nechce být nástrojem pro vy-
tváření permanentní politické kampaně, 
ale chce občanům přinášet hlavně aktu-
ální informace o městě a jeho občanech.

Ve věci nového vedení ulice Třebíčská je 
nyní postupováno v souladu s usnese-
ním zastupitelstva města a jsou činěny 
kroky k tomu, aby byl provoz zase sve-
den do původního trasování. Prostor je 
potřeba znovu přeprojektovat, protože 
poměry v křižovatce s ulicí Družstevní 
se diametrálně změnily a je potřeba na 
to reagovat a místo upravit v souladu 
s příslušnými předpisy a po povolení 
příslušných úřadů.
Dopravní situaci ve městě řešíme neu-
stále a myslím si, že ve spolupráci s Po-
licií ČR a strážníky městské policie se 

podařilo zvládnout rekonstrukci dálnič-
ního úseku mezi západním a východním 
exitem v roce 2019 velmi obstojně. Do-
pravní komplikace se samozřejmě ob-
jevily, tomu se však v případě dopravní 
nehody na dálnici dá těžko předejít.
Příští rok by měla být rekonstrukce dál-
nice v těsné blízkosti města dokonče-
na a pak by se situace zase mohla více 
stabilizovat. Děkuji moc všem občanům 
města za jejich trpělivost při opravě dál-
nice a věřím, že nová dálnice bude ku 
prospěchu všem řidičům.

Desítky získaných milionů z úsekového 
měření na dálnici město nikde nescho-
vávalo a aktivně je okamžitě zapojilo 
do zlepšení dopravní situace ve měs-
tě – např. rekonstrukce ulice Nábřeží, 
Záviškova, K Novému světu, Pod Strání, 
vybudování nového přechodu pro chod-
ce u železničního viaduktu na ulici K No-
vému nádraží a další.

Je vydáno územní rozhodnutí na IV. eta-
pu obchvatu města a je před podpisem 
smlouvy s Krajem Vysočina na prodej 
projektové dokumentace tak, aby kraj 
mohl pokračovat zadáním projektu pro 
stavební povolení.

Je před vydáním územního rozhodnutí 
na pokračování sídliště Hliniště.
A ve věci lékařů se snažíme už něco dě-
lat dávno. Víte třeba, že v červencovém 
a srpnovém čísle lékařského časopisu 
Tempus (vydává Česká lékařská komora 
a odebírá ho řada lékařů v celé ČR) vyšel 
inzerát, že město Velké Meziříčí hledá 
stomatologa a očního lékaře? A že tako-
vému zájemci město nabídlo pomoc při 
vyřízení nutných formalit k provozování 
privátní lékařské praxe a možnost zís-
kání městského bytu?

Přeji všem klidný a pohodový podzim.
Josef Komínek, starosta

Placená inzerce
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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 proz-
voňte na tel.: 732400672. Děkuji

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

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

Prodám zateplenou chatu 4+1 
k celoročnímu 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. 
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 - 490 Kč za metr, 
celý klaďák 67 m - cena 29 900 Kč 
(včetně dopravy).
Tel.: 605 054 470

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

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

Půjčím štípačku na dřevo, tlak 
12 tun, délka polen až 130 cm, 
dále půjčím motorovou pilu. 
Tel.: 731 457 371

Prodám pozemek ve VM na Karlově, 
výměra 3 780 m2, cena 1 400 Kč/
m2, prodej pouze v celku. 
Tel.: 776 886 576

Prodám spodní frézu značka TOS 
Svitavy s čepovacím vozíkem, cena 
27 000 korun, tel.: 728 346 146.

Malíř Ludvík Tunkr zve zájemce 
na prohlídku tradiční předvánoční 
prodejní výstavy do ateliéru v Osové 
Bítýšce. Výstava potrvá od 1. 12. 
do 10. 12. 2019, nutno se přihlásit 
předem. Tel.: 777 204 924

Prodám fíkus, výška rostliny 80 cm, 
cena dohodou. Tel.: 608 465 662

Prodám družstevní byt 2+kk 
v Lavičkách. Tel: 737 387 107

Prodám skleněné dveře s kouřovým 
zatmavením a bílým vzorem. Š. 82 
cm, v. 197 cm, satinové kování.
Tel.: 773 164 954

Hledám paní, paní Olgu J. pochá-
zející pravděpodobně z městyse 
Budišov nebo i z obce Rudíkov. 
Pokud budete paní čísti tento inze-
rát, prosím zavolejte na můj 
tel.: 732 950 162, rád bych se 
s Vámi opět setkal, protože mé 
obavy nejsou důvodné. Zn.: Někdy 
štěstí nepřichází samo, musí mu 
člověk napomoci.

Nabídka SM palivového dříví 
v délkách 2 a 3 m, cena 415 Kč/
PRM vč. DPH a dopravy do 20 km. 
Min. odběr 20 prm. Objednávky 
a info na tel. 777 692 293 
Královské lesy s.r.o.

Nabízíme zpracování (nařezání, 
naštípaní, srovnání) dřeva. 
Tel.: 731 457 371

Koupím staré vánoční ozdoby 
a korálkové ozdoby. Koupím 
i staré sklo a porcelán včetně 
porcelánových figurek (s krajkou). 
Tel.: 605 156 080

Prodám zděnou chatu 2+1, 80m2 
k celoročním užívání - Pavlínov.  
Cena je 1 590 000 Kč. 
Tel.: 722 774 534
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OČNÍ  OPTIKA  OTTO  NĚMEC 

ZMĚŘÍME VÁM DIOPTRIE NA BRÝLE – DO DÁLKY, 

NA ČTENÍ, NA ŘÍZENÍ, NA TELEVIZI, NA POČÍTAČ, … 

MĚŘENÍ    
ZRAKU 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Náměstí 81/5  tel. 566 522 293 

Neděle 17. listopadu / 15.00 / Jupiter club
Tuto akci pořádá město Velké Meziříčí 
v rámci oslav 17. listopadu

LOTRANDO A ZUBEJDA
Muzikálová pohádka divadelní společnosti Artuš s.r.o.
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

Dne 4., 6. a 8. 11.  MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ

Dne 6. 11.   MUDr. Smékalová (chirurgie) - DOVOLENÁ

Dne 8. 11.   MUDr. Šajnar (ortopedie) – DOVOLENÁ

Od 7. 11. - 24. 11.  MUDr. Maleček (chirurgie) - DOVOLENÁ

Dne 7. 11. a 8. 11.  MUDr. Ryšanová (gynekologie) – DOVOLENÁ

Dne 13. 11.   MUDr. Fikrová (interna) - neordinuje

Od 13. 11. - 17. 11.  MUDr. Doležal – DOVOLENÁ

Dne 18. 11.   MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ordinace do 12.30 hod.

Dne 29. 11.   MUDr. Bednářová (neurologie) - ŠKOLENÍ

ZUBNÍ POHOTOVOST

9. 11. 2019 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice 775 479 595

10. 11. 2019 BLADENT s.r.o., Štursova 111,  
Nové Město na Moravě

566 616 904

16. 11. 2019 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73,  
Nové Město na Moravě

566 618 060

17. 11. 2019 MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73,  
Nové Město na Moravě

566 618 060

23. 11. 2019 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

24. 11. 2019 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

30. 11. 2019 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  
Žďár nad Sázavou

566 642 545

SETKÁNÍ SENIORŮ
při příležitosti oslav 20 let 
otevření DPS Z. Vorlové

Sociální služby města Velké Meziříčí 
pořádají tradiční setkání seniorů 

s kapelou Jiřího Helána.

Vstupné 120 korun, předprodej 
místenek probíhá v DPS.

Představte si město. Velké jménem, 
malé velikostí, a snad ne také duchem. 
Lidé tady žili dlouho v klidu a podle jas-
ných pravidel. Vyvolení vládli a ti dole 
je k životu příliš nepotřebovali. Když už 
bylo mlaskání shora moc slyšet, zvoli-
li představitele nové s přesvědčením, 
že bude líp. A příště zase mlaskali jiní. 
Politika byla jednoduše špína, do kte-
ré bylo lepší se nemíchat. Mnozí si ča-
sem mysleli, že hra na levici a pravici 
do malého města ani nepatří. Tu ať si 
hrají v parlamentu nebo v Praze. My 
tady přeci potřebujeme hlavně dokto-
ry a spravené chodníky! A ne nějakou 
opozici…

Pak se to ale trochu zamotalo. Červe-
ní už nebyli opravdu červení a modří 
zase správně modří. Ve městě se navíc 
probudili lidé, kteří začali svými názo-
ry věci komplikovat. Nejprve si vzali 

do hlavy náměstí a pak vyhlásili refe-
rendum. Jako by snad zastupitelé sami 
nevěděli, co je pro město nejlepší. Na 
odborníky si v tom městě prostě ještě 
nezvykli. Probuzení občané už ale neu-
snuli. Organizovali koncerty, přednášky 
a po jedněch volbách zkusili propojit 
veřejný život s politikou. To už bylo na 
místní poměry opravdu moc. „Tak dělají 
politiku, nebo kulturu!?“ Ptali se roz-
hořčení sousedé. Rozhořčení natolik, 
že si sami nestačili všimnout, že každá 
veřejná aktivita je vlastně politikou a že 
bez aktivních jedinců se život ve městě 
sám nezmění.

Lehce odhadnete, že někteří tu pro-
buzenou partu neměli příliš rádi. Pro 
červené s modrými byla moc „kul-
turní“ a pro ochránce společenských 
rubrik zase jasně politickou stranou. 
Proto o ní nepsal ani městský zpra-

vodaj ani krajské listy. Není se čemu 
divit. Skupina prostě připomínala to, 
co politické strany už dlouho neděla-
ly, a jednotlivým občanům, s čím sami 
nezačali. K její oblibě nepomohlo ani 
to, že chtěla, aby se ve městě stavěly 
krásné domy, aby sousedé nezapomí-
nali na minulost a aby ještě více mysleli 
na budoucnost. Lidé si už totiž mockrát 
vyzkoušeli, že montované krychle jsou 
levnější, vzpomínání bolí a budoucnost 
je chce i omezit. Většina obyvatel si 
proto přála, aby se na problematickou 
skupinku brzy zapomnělo…

Obyčejná lidská pohodlnost by tak 
k naší pohádce mohla připojit nečeka-
ně smutný konec! Uděláme něco pro 
to, aby dopadla lépe?

Martin Štindl

NÁZOR OBČANA: O MĚSTĚ, VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ A POLITICE

 

Oční optika
Dům zdraví Velké Meziříčí

 
 

 měření zraku   
   trvalé slevy stálým zákazníkům 

  prodej dárkových poukazů 
   slevy pojištěncům ZP 211 a 205 

VSAĎTE NA  
KVALITU - ZKUŠENOST - TRADICI  

PŘIJĎTE SI BRÝLE VYBRAT PŘÍMO K NÁM
Tel.: 566 520 436, 731 084 588
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VZPOMÍNÁME

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

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). 

„Kdo Tě měl rád, ví, co ztratil.
Kdo Tě znal, vzpomene.“

Dne 25. 10. 2019 uplynulo 30 let, kdy nás 
navždy opustila paní Jana Ambrožová.

S láskou a úctou vzpomínají děti Vít a Jana s rodinami

„Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl, 
ten s námi žije dál, ten nezemřel.“

Dne 23. listopadu si připomínáme již třetí 
smutné výročí úmrtí naší drahé maminky, 
babičky a prababičky paní Blaženy Hladké, 

která odešla ve věku nedožitých 93 let.
V našich srdcích a vzpomínkách je stále s námi a my jí děkujeme 
za krásný život s ní. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcery a vnoučata s rodinami.

Dne 31. října tomu byl rok, kdy nás navždy 
opustil náš nejmilejší kamarád, spolupracov-
ník, bratr a strýc pan Vladimír Krejčí.

S láskou vzpomínají a všem za tichou vzpo-
mínku děkují rodina s kamarády. Nikdy na 
tebe nezapomeneme.

„Když jsi odcházela, veselá jsi byla, že nevrá-
tíš se, to jsi netušila. Proč osud byl tak krutý, 
nenechal Tě s námi žít, proč musela jsi od nás 
odejít.“

Dne 9. října jsme vzpomněli smutné 2. výročí 
úmrtí, kdy nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, manželka, babička
paní Zdeňka Lancmanová,
která se plně věnovala rodině a seniorům. Její život byl posláním 
pro ostatní.

Vzpomínáme s láskou a moc nám chybí. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, věnujte jí prosím s námi tichou vzpomínku. Předem děku-
jeme všem.

S láskou vzpomínají manžel Karel, syn Jiří s rodinou, dcera Regi-
na s rodinou a dcera Julie s rodinou

Dne 9. října 2019 by se dožil 90 let
pan Leopold Krčál, učitel hudby, který zane-
chal jako pedagog i umělecký vedoucí řady 
hudebních souborů výraznou stopu v kultur-
ním životě Velkého Meziříčí. V březnu tohoto 
roku jsme si připomněli 15. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery 
s rodinami

„Jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají.“

Dne 28. 11. 2019 uplyne druhý rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil drahý manžel, milova-
ný tatínek a dědeček Ladislav Pažourek.

Vzpomínají manželka Anna a děti s rodinami

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska 
a vzpomínky v srdcích zůstávají.“

Dne 27. 9. uplynulo 10. smutné výročí úmr-
tí našeho tatínka, dědečka, bratra a strýce 
pana Jiřího Rohovského.

S láskou vzpomínají synové Jiří a Tomáš s ro-
dinou, bratři a celé příbuzenstvo.
Všem ostatním děkujeme za tichou vzpomínku.

Ing. Miroslav Krčál, Velké Meziříčí, 73 let, 11. 9. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a bývalým ko-
legům za účast a projevené kondolence při posledním rozlou-
čení dne 18. 9.             Zarmoucená rodina

Gustav Řehoř, Cyrilov, 71 let, 1. 10. 2019
Mgr. Zdeňka Vítková, Velké Meziříčí, 78 let, 6. 10. 2019
Jaroslav Humpolík, Frankův Zhořec, 79 let, 11. 10. 2019
Jarmila Trčková, Velké Meziříčí, 78 let, 18. 10. 2019 

Bohuslav Studýnka, Velké Meziříčí, 64 let,  
15. 10. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým 
za účast a projevené kondolence při posledním 
rozloučení dne 22. 10.             Zarmoucená rodina

Jindřich Halásek, Velké Meziříčí, 78 let, 16. 10. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 25. 10.  
                 Zarmoucená rodina

Řekli by: „Neplačte, my jsme neze-
mřeli, jen na druhý břeh široké řeky 
jsme přešli. Nedokážeme Vám již 
poradit, ani svým milovaným vnou-
čatům a pravnoučatům hlavičky 
pohladit, jen ve snech a vzpomín-
kách k Vám přijdeme Vás potěšit.“

Dne 10. 9. 2019 by se náš drahý tatínek, pan Josef Bradáč 
z Mostišť, dožil 90 let.
Dne 2. 11. 2019 uplynuly 2 smutné roky od jeho úmrtí.
Letošního roku 4. 6. nás opustila naše milovaná maminka, paní 
Ludmila Bradáčová z Mostišť, která by se dožila 21. 11. 2019 
také 90 let.

S láskou, úctou a vděčností za vše vzpomínají a všem ostatním 
za tichou vzpomínku děkují dcery Helena a Ludmila s rodinami.
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Co si mohou lidé představit pod po-
jmem denní stacionář? Jaké klienty 
můžete do stacionáře přijmout?

Denní stacionář je sociální ambulantní 
služba, kterou využívají lidé, kteří bydlí 
obvykle ve své vlastní rodině. Z důvo-
du svého postižení nejsou zaměstnáni, 
často nemohou být sami doma, mají 
omezené možnosti kontaktu s druhý-
mi lidmi. Proto navštěvují stacionář, 
kde mají připravené různé aktivity, 
mají možnost se setkat s dalšími lid-
mi, zároveň zde pracovníci zajistí jejich 
základní potřeby i bezpečnost. Dalším 
důležitým důvodem, proč lidé navště-
vují stacionář, je odlehčení pečujícím 
osobám. Někteří naši uživatelé potře-
bují celodenní péči nebo dohled, což jim 
zajišťují nejčastěji jejich rodiče. Někteří 
pečují o své děti bez přestávky ve dne, 
ale často i v noci, několik desítek let. 
I pečující potřebují čas pro další čin-
nosti, pro zajištění domácnosti a často 
i sami pro sebe, aby mohli navštívit lé-
kaře, zajít si na úřad nebo si jenom od-
počinuli. Někteří pečující navíc chodí do 
zaměstnání nebo pečují o další děti.

Nesu navštěvují lidé s mentálním 
a kombinovaným postižením. V po-
sledních letech, a pravděpodobně to 
tak bude i v budoucnosti, naši službu 
využívají především lidé s těžkým kom-
binovaným postižením. Každý z nich 
má naprosto specifické potřeby. Často 
potřebují podporu při zajištění základ-
ních životních potřeb, při sebeobsluze, 
při pohybu, při veškerých aktivitách. 
Někteří uživatelé verbálně nekomuni-
kují, takzvaně nemluví. Mentální posti-
žení je omezuje ve schopnosti učit se, 
jenom několik našich uživatelů zvládá 
čtení, psaní.

Jak vypadá běžný den ve stacionáři 
a jaký je věkový průměr klientů?

V Nese máme otevřeno v pracovní 
dny od 6.30 do 16 hodin. Máme velké 
auto s úpravami pro přepravu osob na 
vozíku, díky kterému můžeme přivézt 
naše uživatele z okolních obcí i z Vel-
kého Meziříčí a odpoledne je opět roz-
vézt domů. Při těchto jízdách ujedeme 
denně přes 100 kilometrů. Některé 
uživatele přiváží sami rodiče. Během 

dopoledne mají různé aktivity. Pracu-
jí v dílnách nebo na zahradě, vaří ve 
cvičné kuchyni, cvičí v tělocvičně, učí 
se nejrůznější dovednosti. I uživatelé 
s těžkým postižením se účastní všech 
těchto aktivit. Navíc jsou jim nabízeny 
aktivity pro stimulaci a rozvoj všech 
smyslů, využíváme moderních metod, 
jako je bazální stimulace nebo snoeze-
len. Po obědě mají uživatelé společnou 
hodinu, kdy si povídají, společně zpí-
vají, poslouchají hudbu, hrají hry, nebo 
odpočívají. Odpoledne často chodí na 
vycházku. Do stacionáře také přichází 
každý měsíc paní canisterapeutka se 
psem, který je pro naše uživatele víta-
ným společníkem.
Kromě toho jezdíme s uživateli každý 
měsíc na bowling nebo squash, cho-
díme do solné jeskyně, navštěvujeme 
kulturní a společenské akce.
Naši službu mohou využívat děti i do-
spělí od 4 do 55 let, přičemž věkový 
průměr je 26 let. Děti naši službu vy-
užívají často odpoledne, protože dopo-
ledne dochází do základní školy, nebo 
během prázdnin. Dospělí pak u nás trá-
ví celý den. Rozsah i četnost docházky 
si mohou volit sami podle své potřeby.

Klade si váš denní stacionář nějaký cíl?

Podporovat naše uživatele, aby měli 
možnost se rozvíjet, učit se novým 
věcem, aby byli maximálně samostat-
ní. U někoho to může znamenat, že se 
sám nají, u jiného člověka je úspěchem 
to, že uchopí nějaký předmět. U ně-
kterých uživatelů, u kterých vnímáme, 
že dosáhli svého maxima, se snažíme 
nabité dovednosti udržet. Neméně dů-
ležité je to, aby zažívali pro nás zcela 
běžné věci, aby mohli dělat činnosti, 
které jim přináší radost. Zazpívat si, 
zatancovat si, zhoupnout se venku na 
houpačce, dát si na náměstí zmrzlinu.
Dalším důležitým cílem naší služby je 
podpora rodin, které se ocitají opravdu 
v těžké situaci. O to víc si vážíme toho, 

NEMŮŽE BÝT VYŠŠÍ OCENĚNÍ NEŽ PŘÍMO OD TĚCH, PRO 
KTERÉ TU JSME, ŘÍKÁ VEDOUCÍ DENNÍHO STACIONÁŘE NESA
Denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí nabízí lidem se zdravotním postižením každodenní 
službu a v současné době se stará přibližně o 30 klientů. Jeho provoz již šestnáct let zajišťuje 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Díky spokojeným klientům získala služba ocenění i v ce-
lostátní soutěži. O sociálních službách poskytovaných Nesou jsme hovořili s vedoucí zařízení 
Alenou Poulovou.
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že se rozhodli dopřát svým dětem žít 
doma. Nejvíc je asi můžeme podpořit 
tím, že jejich dítěti, které je často už do-
spělý člověk, umožníme zažívat radost.

S jakými těžkostmi se potýkáte? Jak 
klienty vnímá například veřejnost?

Při práci s uživateli se někdy potýkáme se 
situacemi, kdy nevíme, jak dál. Kdy se na-
příklad uživatel začne chovat neobvyklým 
způsobem a my nevíme, zda to je tím, že 
ho něco bolí, že něčemu nerozumí nebo 
že ho něco trápí, protože není schopen 
nám to říct. Na druhou stranu jsou tyto 
situace velkou výzvou pro celý tým. A asi 
jako každá jiná sociální služba a nezisko-
vá organizace se potýkáme s nejistým 
financováním.
Co se týká vnímání našich uživatelů ze 
strany veřejnosti, máme velice rozdílné 
zkušenosti. Snažíme se i v tomto působit 
tím, že se pohybujeme ve městě, chodí-
me s našimi uživateli do obchodů, restau-
rací, na kulturní akce atd. Často se se-
tkáváme s tím, že lidé nemají zkušenost 
s člověkem s postižením, neví, jak k němu 
přistupovat, jak se chovat. Vnímáme ale, 
že je to rok od roku lepší a že se veřejnost 
i v tomto učí.

Jste v kontaktu s některými klienty, kte-
ří od vás již odešli? Jak to vypadá, když 
po letech strávených s vámi odejdou?

Máme několik uživatelů, kteří se od-
stěhovali, nebo z důvodu vážné změny 
zdravotního stavu nebo jiných důvodů již 
naši službu nevyužívají. Máme i jednoho 
uživatele, který naši službu nepotřebuje, 
protože se mu podařilo najít práci. To je 
výjimečné, ale je to samozřejmě nejlepší 
důvod pro opuštění naší služby. Někteří 
bývalí uživatelé se k nám vracejí „na ná-
vštěvu“, jsou s námi v kontaktu i nadále.

Zároveň máme i uživatele, kteří bohužel 
již zemřeli. Každý rok společně s uživa-
teli navštívíme místa, kde jsou pohřbeni, 
zapálíme jim svíčku, společně se u jejich 
hrobu pomodlíme. V těchto situacích 

vnímáme, že odchody uživatelů, ať už 
je to z jakéhokoliv důvodu, často hůře 
nesou pracovníci. Ačkoliv jsme profe-
sionálové, navázání určitého vztahu se 
neubráníme. Naši uživatelé žijí více pří-
tomností, a když někdo odejde, berou to 
často jako fakt, který dále neřeší.

Vaše práce je náročná nejenom fyzic-
ky, ale hlavně psychicky. Jakým způso-
bem o sebe pečují pracovníci?

Každý si musí najít svůj funkční me-
chanismus. Určitě je důležité nastavit 
si hranice, učit se nepřipouštět si věci, 
které nemůžeme změnit a umět pustit 
práci z hlavy. Podpůrná je i tzv. týmová 
supervize, kde tým pod vedením exter-
ního odborníka sdílí těžkosti, které při 
 

své práci řeší. Tam se učíme pracovat 
především sami se sebou, s vlastními 
emocemi. Určitě je důležité i průběžné 
vzdělávání, čerpání i sdílení zkušeností. 
Je až obdivuhodné, že tato práce mnohé 
kolegy i po více jak deseti letech stále 
baví.

Máte kolem sebe mnoho spokojených 
klientů. Před třemi týdny jste dokonce 
byli oceněni v celostátní soutěži Rekor-
dy handicapovaných hrdinů v kategorii 
Projekty handicapu, do kterého vás 
nominovaly maminky vašich klientů. 
Co pro vás tento „rekord“ znamená?

Velmi si tohoto tzv. rekordu vážíme. Pro 
nás asi nemůže být vyšší ocenění než 
přímo od těch, pro které tu jsme. Pro 
celý tým je toto ocenění i velkým po-
vzbuzením do další práce.

Můžete čtenáře pozvat na nějakou akci?

Každý rok děláme dvě větší akce pro 
veřejnost. Den otevřených dveří v září 
a v prosinci předvánoční prodejní výsta-
vu. Letos proběhne 6. 12. přímo u nás 
ve stacionáři. Je to příležitost pro nákup 
dárků na Vánoce. Během této výstavy 
prodáváme výrobky, které uživatelé vy-
rábí během celého roku v našich dílnách. 
Nabízíme výrobky z keramiky, textilní 
dekorace, výrobky ze dřeva, šperky atd. 
Cílem této výstavy je i to, aby i naši uži-
vatelé zakusili, že jejich výrobky, jejich 
práci někdo ocení. Zároveň je to příleži-
tost pro veřejnost poznat naše uživate-
le osobně, popovídat si s nimi, vypít si 
s nimi vánoční punč.

Foto: Jan Smejkal, Patriot MAGAZÍN
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„Skřítek či šotek je bytost ze zápa-
doslovanského folklóru, původně 
ochranný duch domu podobný výcho-
doslovanskému domovojovi. Skřítek je 
analogický římským lárům a penátům, 
anglickým hobům nebo francouzským 
lutinům. Toto slovo se také používá 
pro překlad jmen různých bytostí ma-
lého vzrůstu v folklóru a fantasy jako 
je elf, goblin, gnóm nebo imp.“ Toli-
ko se o skřítcích dočtete ve Wikipedii. 
My, členové Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí, klub Vel-
ké Meziříčí, jsme však chtěli znát více 
o těchto mytických tvorech, a tak jsme 
se rozhodli za nimi letos vypravit. Vyu-
žili jsme k tomu náš společný psycho-
rehabilitační víkendový pobyt (27. – 
29. 9. 2019) v krásné přírodě Vysočiny 
a již ověřeném zázemí hotelu Svratka.

Průvodce nám nemohl dělat nikdo jiný 
než uznávaný odborník na moravské 

skřítky, prof. doc. PhDr. Ing. Vít Šo-
tek, CSc. Hned první den jsme se mohli 
zúčastnit přednášky o životě skřítků. 
Poznali jsme jejich druhové členění, je-
jich chování, podmínky pro život a zís-
kali jsme o nich další důležité teoretické 
informace. Večer jsme ještě všichni pro-
šli mentální přípravou a testy sestave-
nými předními moravskými odborníky, 
manželi Jelínkovými. Druhý den na nás 
již čekalo divadlo Koník s inspirativní 
pohádkou Jak Martin a Barborka vařili 
povidla (samozřejmě pro skřítky). Když 
jsme byli již teoreticky dostatečně při-
praveni, mohli jsme odpoledne vyrazit 
do lesa hledat skutečné skřítky. V lese 
jsme pro ně postavili spoustu krásných 
domečků a pomohli jim od nezbedných 
šotků. Nakonec nás z lesa vyhnal silný 
liják. Ale i v tom měli asi prsty skřítci, 
kteří se nemohli dočkat, až budou moci 
obsadit své nové příbytky. Večer jsme 
se sešli u krmení a dozdobení našich 

skřítků a kdo chtěl, tak si mohl s Mar-
kétou vytvořit i lesní víly.

Kdo zrovna nehledal skřítky, využil 
krytý plavecký bazén, minigolf nebo si 
třeba zahrál kulečník, případně odsko-
čil do lesa na houby. Prostě jsme si ten 
víkend všichni užili, načerpali novou 
energii a těšíme se na další.

Zapsal Vít Chmelíček - alias 
prof. doc. PhDr. Ing. Vít Šotek, CSc. Ten-
to, již tradiční, víkendový psychoreha-
bilitační pobyt (každoročně s různým 
tematickým zaměřením) je pořádán, 
mimo jiné, z finančních prostředků 
Asociace získaných z vlastního „Plesu 
dobré vůle“ a byl podpořen z Grantové-
ho programu města Velké Meziříčí pro 
poskytování dotací v sociální oblasti 
pro rok 2019. 
   Zdeněk Jůda

VÍKENDOVÝ PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYT SE ZAMĚŘIL  
NA HLEDÁNÍ SKŘÍTKŮ

Měl jsem tu čest od 4. do 11. října vy-
stavovat pár svých obrázků v rene-
sančním atriu bývalého Luteránského 
gymnázia (LuGy) ve Velkém Meziříčí a 
během těch osmi dnů trochu přemýšlet 
o kultuře v našem městě.

Mnozí z cca 600 návštěvníků výstavy 
se se mnou rozpovídali, zavzpomínali 
na svá léta strávená v „lidušce“ a zhod-
notili nejen výtvarný život ve městě. V 
těchto rozhovorech jsem se jen utvrdil 
v názoru, že v posledních letech se tady 

nedělá nic koncepčně. Neopravené ná-
městí s neošetřenými lípami se už dávno 
změnilo v parkoviště bez života, bývalý 
okresní dům mohl být ještě dlouho pý-
chou města, ale i sloužit a ze zabetonova-
ných břehů obou řek se stal pro obyvatele 
nepřístupný kanál. Město si nechalo utéct 
strategické prostory a pozemky Horácka, 
Svitu, Zdaru i Technických služeb.

Nicméně v centru města stojí dům, 
který má stále obrovskou historickou 
hodnotu a ještě větší potenciál pro 

udržení vzdělanosti a vrácení kultury 
do Velkého Meziříčí. Město už tento 
objekt mělo dávno vlastnit. Obávám se, 
že tuto budovu, při mé znalosti zdejších 
poměrů, stihne stejný osud jako Svit za 
řekou. Město ji nekoupí.

A až budeme mít nový bazén s well-
ness centrem, bude zase pozdě mud-
rovat, že jsme měli nejdříve vrátit život 
do LuGy (domu č. 11/13).

Ing. Bořivoj Pejchal

NÁZOR OBČANA: SMUTNÉ ZAMYŠLENÍ
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V sobotu dne 19. října 2019 se konala po-
slední část z NKT trilogie 2019, a to Kolo-
běh. Trilogie je složená z MTB Race – čistě 
cyklistického závodu s účastí prestižních 
profi týmů, půlmaratonu – běžeckého 
závodu na 21 km nesměřským údolím, a 
posledním takzvaným Koloběhem.

Z celé trilogie má koloběh své specific-
ké kouzlo. Ať už je to krásnou podzimní 
přírodou, parádní trasou kolem Velkého 
Meziříčí, a nebo jedním z hlavních pravi-
del, které říká, že se závodí pouze v páru 
ženy a muže a jednoho kola. Závodníci v 
páru musí být celých 25 km vzdálení na 
vizuální kontakt, nejlépe celou dobu bok 
po boku, a mohou se libovolně střídat na 
kole, jet ovšem smí vždy jeden z dvojice. 
Celé startovní pole je členěno do 3 kate-

gorií podle součtu věků ve dvojici, a zvláš-
tě ceněná je kategorie manželských párů. 
Letos pořadatele čekalo snad v každém 
závodu trilogie několik výzev. Na MTB 
race jsme se potýkali s rekonstrukcí dál-
ničního mostu, kde závodníky hlídali orga-
nizátoři, aby nevjeli do lešení pod mostem 
a nepřekvapilo je nějaké auto ze stavby. 
Naštěstí se trasa nemusela měnit a jen 
se přistoupilo k přísnějšímu dohledu na 
závodníky. Na půlmaraton jsme se roz-
hodli nechat trať ocertifikovat a přesně 
změřit. Nevěděli jsme, co takovéto změ-
ření ukáže, jelikož trasa byla všechny roky 
před ním měřena jen podle GPS měřičů a 
ty jsou v údolích nepřesné. Trasa se tedy 
ke zklamání závodníků protáhla o dob-
rých 500 m až přes celou obec Oslava. 
Koloběh se také neobešel bez očekává-

ní do poslední chvíle, kudy povede jinak 
stabilní trasa. Boural se most přes dálni-
ci na Fajtův kopec a zrovna v den závodu 
se pokládala finální vrstva povrchu. Trasa 
se tedy musela lehce odchýlit a závodníci 
častokrát běželi tento úsek úplně poprvé. 
Nikdo se neztratil, vše bylo dobře nazna-
čeno a závodní páry doběhly většinou s 
úsměvem na tváři.

Letošní koloběh vyhrál Martin Oberreiter 
s partnerkou Romanou Vackovou v čase 
2:00:08 na 27 km přísným terénem. Od-
nesli si ceny od organizátora Sportovního 
centra Velké Meziříčí, laskominy od firmy 
POEX a sportovní doplňky stravy od Gold 
nutrition. Velmi děkujeme všem sponzo-
rům, kteří nám pomohli závody zrealizo-
vat. Kromě již výše zmíněných nemohu 
opomenout titulárního sponzora, místní 
firmu NKT, dále SP SOFT, AUTOCOLOR a 
AMICUS.

Na příští rok máme připraveno pár změn 
kvůli rozšíření startovního pole i do ho-
bby kategorie. Na MTB race se můžou 
závodníci těšit na speciální trasu pro 
amatéry, na půlmaraton jsme nechali 
ocertifikovat i trasu 10 km a věříme, že 
i na koloběh dorazí závodní páry, které si 
závod zaběhnou jen tak pro radost.

Těšíme se na všechny, sportu zdar! 
Michaela Dvorská

Poslední atletické závody tohoto roku 
se pro naše sportovce konaly 29. září 
na atletickém stadionu Baník Stříbro.

Náš sportovní klub zastupovali Radek 
Coufal, Bohumír Dvořák a Jaroslav Po-

lívka, všichni se zapojili do klání ve vr-
hačských disciplínách, hodu oštěpem, 
diskem a vrhu koulí.

Naši sportovci navázali na skvělé úspě-
chy v tomto roce a všichni tři se umístili 

na stupních vítězů. Nejlepšího umístě-
ní dosáhl Radek Coufal, který ve vrhu 
koulí obsadil 2. místo a v hodu diskem 
a oštěpem 1. místo. V hodu oštěpem 
si Radek vylepšil své osobní maximum 
na 15,33 m. Bohumír Dvořák obsadil 
ve vrhu koulí a v hodu diskem 3. místo.

Jarda Polívka v hodu oštěpem obsadil 
krásné 3. místo.

Sportovní klub děkuje za finanční pod-
poru v roce 2019 - MŠMT, městu Velké 
Meziříčí, Kraji Vysočina, Wiegel CZ žá-
rové zinkování a obci Vídeň.

Mediálním partnerem sportovního klu-
bu je Velkomeziříčsko.

Jiří Charvát

ZÁVĚR SEZONY SE HANDICAPOVANÝM ATLETŮM VYDAŘIL

LETOŠNÍ NKT TRILOGII ZAKONČIL KOLOBĚH
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Středa 6. 11., velký sál, 19 hodin
Divadlo Bolka Polívky
ŠAŠEK A SYN
Vyprodáno!

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

Pondělí 11., 18. a 25. 11., velký sál, 18 hod.
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ 
7., 8., 9. lekce. Výuku vede STARLET

Pondělí 11., 18. a 25. 11., velký sál, 20 hod.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ POKROČILÉ
1., 2., 3. lekce. Výuku vede STARLET 

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

Úterý 12. 11., kinosál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
PĚŠKY DO VÍDNĚ
Přednáší Jiří Michlíček

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

Sobota 16. 11., malá scéna, 15 hod.
Loutkoherecký soubor při Jupiter 
clubu uvede loutkovou pohádku
ČERTŮV ŠVAGR
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místen-
kou), 20 Kč dítě bez nároku na místo 
(sedí na klíně). Rezervace vstupenek nej-
později do čtvrtka (včetně) před termí-
nem loutkového divadla. Nevyzvednuté 
rezervované vstupenky budou v pátek 
15. 11. dány do volného prodeje.

Neděle 17. 11., velký sál, 15 hodin
Město Velké Meziříčí v rámci výročí lis-
topadových událostí z let 1939 a 1989 
zve děti na muzikálovou pohádku 
LOTRANDO A ZUBEJDA
Vstup zdarma!

Neděle 17. 11., kinosál, 18.30 hodin
Město Velké Meziříčí pořádá vzpo-
mínkový večer 
CESTA KE SVOBODĚ K VÝROČÍ 
LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ Z LET 
1939 a 1989

Program: ukázky dobových doku-
mentů z let 1939 a 1989, promítání 
filmu Jiřího Michlíčka o sametové 
revoluci ve VM „Diagnóza Svoboda“, 
beseda s pamětníky.

Úterý 19. 11., kinosál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
TOULKY ČESKOU KOTLINOU
Přednáší Jiří Michlíček

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

Čtvrtek 21. 11., velký sál, 19.30 hod.
Divadelní sezona podzim 2019/4. 
představení
LADY OSKAR
Hrají: J. Paulová, D. Suchařípa, L. 
Hampl, J. Kříž a další. Omezený počet 
vstupenek na představení v prodeji.

Sobota 23. 11., velký sál, 19.30 hodin
RYBIČKY 48
TOUR ZAMILOVANÝ/ NEŠŤASTNÁ 2

Úterý 26. 11., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
ZAPOMENUTÝ SVĚT FOTOGRAFIÍ
Přednáší Josef Linduška

Pátek 29. 11., velký sál, 17 hodin
Sobota 30. 11., velký sál, 17 hodin
Špatné namíchaný bublifuk uvede 
pohádku
LÍNÝ KUBA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ
Scénář P. Tomšů, úprava L. Kučerová. 
Režie Z. Svoboda. Hrají: M. Babák, 
Z. Svoboda, L. Kučerová, K. Marko-
vá, J. Marek, D. Čermák, P. Pařízek, 
Š. Musil. Zvuk J. Mikysek, světla M. 
Sucháň, J. Kubiš. Projekt byl podpo-
řen z Grantového systému podpory 
kultury města Velké Meziříčí

 PROGRAM KINA NA LISTOPAD

Neděle 3. 11. v 18.30 hodin, sobota 
9. 11. v 17 hodin, úterý 12. 11. 
v 19.30 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie Česko 2019. Vstupné: 130 Kč, 
110 minut, mládeži přístupný od 12 let.
Středa 6. 11. v 19.30 hodin
POUZE JEDINÝ VEČER!
SLAYER : THE REPENTLESS KILLOGY 
Vstupné: 200 Kč, 130 minut, mládeži 
přístupný od 18 let.

Čtvrtek 7. 11. v 19.30 hodin
ABSTINENT
V hlavní roli Josef Trojan a alkohol.
Drama, Česko 2019. Vstupné: 120 Kč, 
79 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 8. 11. v 19.30 hodin
TERMINÁTOR : TEMNÝ OSUD
USA 2019, české titulky. Vstupné: 130 Kč, 
128 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Sobota 9. 11. v 19.30 hodin
BITVA U MIDWAY
Podle skutečné události. Historické, 
akční drama, USA, Číny 2019, české 
titulky. Vstupné: 130 Kč, 138 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 10. 11. v 16 hodin
SNĚŽNÝ KLUK
Animovaný, rodinný, dobrodružný 
film pro děti, USA 2019, český da-
bing. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 
110 Kč, 97 minut, mládeži přístupný.

Neděle 10. 11. v 18.30 hodin, čtvr-
tek 14. 11. v 19.30 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická komedie, Česko 2019. 
Vstupné: 130 Kč, 105 minut, mládeži 
přístupný.

Středa 13. 11. v 19.30 hodin
STÁHNI A ZEMŘEŠ
Smrt? Na tu je tu appka. Thriller USA, 
2019, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
90 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Sobota 16. 11. v 19.30 hodin
AMNESTIE
Svobodu si nezaslouží každý. 
Drama, Česko, Slovensko 2019.
Vstupné: 120 Kč, 127 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Pátek 22. 11. v 19.30 hodin
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
Horor USA, 2019, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 158 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Neděle 24. 11. v 16 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, fantasy muzikál USA 
2019, český dabing. Vstupné: 
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
139 minut, mládeži přístupný.

Neděle 24. 11. v 18.30 hodin
VLASTNÍCI
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Dra-

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE
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ma pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé 
bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. 
Komediální drama Česko, Slovensko 
2019. Vstupné: 130 Kč, 96 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Středa 27. 11. v 19.30 hodin
DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE 
FOREST
Záznam, anglická verze s českými 
titulky. Vstupné: 250 Kč, 95 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 28. 11. v 19 hodin
LE MANS ’66
Podle skutečného příběhu Ford 
versus Ferrari. Životopisné, akční 
drama, USA 2019, české titulky. 
Vstupné: 130 Kč, 153 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Změna programu vyhrazena!!!

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2019

Neděle 1. 12., náměstí, velký sál, 
16.45 hodin
ADVENTNÍ SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ
Rozsvícení vánoční výzdoby
Vystoupení hudební skupiny BOHUŽEL
Po skončení divadelní pohádka pro 
děti VÁNOČNÍ ČAS S JŮ A HELE

Úterý 3. 12., velký sál, 19 hod.
LEGENDÁRNÍ FELIX SLOVÁČEK
2. koncert v rámci KPH 2019/2020.
Jednotlivé vstupné 150/200 Kč, na 
místě 250 Kč/200 Kč

Středa 4. 12., velký sál, 18 hodin
GRANDE MORAVIA Ladislava Pavluše
TAK JSOU TADY VÁNOCE

Pondělí 9. - středa 11. 12., velký 
sál, 9 – 17 hodin
Spolek žen a Jupiter club pořádá
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

Pátek 13. 12., velký sál, 17 hodin
Michal Nesvadba
MICHALOVI MAZLÍČCI

Sobota 14. 12., velký sál, 18 hodin
Neděle 15. 12., velký sál, 18 hodin
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT JUPI-
TER CLUBU

Sobota 28. 12., velký sál, 20 hodin
Předsilvestrovský taneční večer
LEGENDY SE VRACÍ (Stolová úprava)

 RŮZNÉ

Výročí 130 let školy na Komenského 
ulici, Den otevřených dveří
Čtvrtek 7. 11., od 10:00 do 16:00

Festival BEZMEZ(d)
Od 8.11. do 9.11, Gymnázium VM, 
Hospoda a hostel Na Areálu 
Festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech, jedinečných hudebních 
kapel a neotřelého výtvarného umění!

Svatomartinská pouť v Martinicích
Neděle 10. 11., 10:30 
Sraz poutníků u zvonice. Obec Marti-
nice a SDH Matrinice všechny srdečně 
zvou na XXX. Svatomartinskou pouť.

Neděle 10. 11., předsálí kina, 8 hod.
SCHŮZKA FILATELISTŮ

Automatická kresba – setkání s Lu-
cií na Rozkoši
Pátek 15. 11., od 17:00 v Café Panther
Mgr. Lucie Ioannah Poláková - arte-
terapeutka a učitelka vyučující 10 let 
na VŠ muzikoterapii a psychologii 
nás provede automatickou kresbou. 

Úterý 19. 11., koncertní sál, 15 hod.
Zasedání městského zastupitelstva

Kateřinský jarmark v Křižanově
Sobota 23. 11., sokolovna Křižanov

Vánoční tvoření v Měříně
Sobota 23.11., 13:30, KD Měřín

 VÝSTAVY

Výstava betlémů v Muzeu VM
Od 9. 11. do 8. 1. 2020, výstavní sál 
Vernisáž se uskuteční v pátek 
8. listopadu v 16 hodin.

Výstava obrazů Anety Kapčukové
Od 29. 11. do 30. 1. 2020, Kavárna 
a Bistro termoska 
Výstava bude zahájena vernisáží 
v pátek 29. 11. 2019 v 18 hod.

 HUDBA

Morava a Vingl v Borech
Sobota 9. 11. od 21.00, Kulturní dům Bory
TJ Družstevník Bory vás zve na Sva-
tomartinskou zábavu do Borů.

Kern v Měříně
Sobota 16. 11., 20:00, KD Měřín

Rock Depo
8. 11. Lidoop a Jiří Drtil
15. 11. Samana (UK) a Aran Epochal
22. 11. Balet Československého roz-
hlasu, Atomová mihule a Jolly Joker 
29. 11. Bohužel a Jakub Šimon
30. 11. Letrourou

 SPORT

Legrando 2019 – 3. ročník psích závodů
Neděle 10. 11., od 9.30 na cvičáku 
v Martinicích
Přijďte se na nás podívat, jak nejen 
cvičíme, ale i vtipně soutěžíme se 
psy!

Svatomartinský trojboj
Pondělí 11. listopadu, 17:00, Spor-
tovní centrum VM
Zúčastněte se s námi naší tradiční 
SCVM cardio trojkombinace: 30 min 
alpinning + 30 min spinning +  
30 min jumping + závěrečné prota-
žení celého těla, a k tomu můžete 
ochutnat nebo si vzít domů Svato-
martinská vína.

Fotbal (Stadion U Tržiště)
So 16. 11., 10:15, Frýdek-Místek – VM

Házená (Sportovní hala za „Světlou“)
So 9. 11., 13:00, II. liga ženy HC Nový Jičín
So 9. 11., 15:00, II. liga mladší do-
rostenci Sokol Chrudim
So 9. 11., 17:00, II. liga muži SHC 
Maloměřice “B“
Ne 10. 11., 9:00 – 14:30, Liga Vyso-
činy mladší žákyně „B“
So 16. 11., 11:00, II. liga starší do-
rostenky Sokol Lázně Kynžvart
Ne 17. 11., 9:00 – 17:00, Kvalifikace 
o Žákovskou ligu starší žákyně
So 23. 11., 9:00 – 14:00, Liga Vyso-
činy minižactvo
So 23. 11., 15:00, II. liga mladší 
dorostenci, SK Kuřim
So 23. 11., 7:00, II. liga muži, SK Kuřim
Ne 24. 11., 9:00 – 17:00, Kvalifikace 
o Žákovskou ligu starší žáci

Veřejné bruslení na zimním stadionu
Vstupné-bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč
So 9.11. 14.30 – 16.00
Ne 10.11. 13.30 – 15.00
So 16.11. 14.30 – 16.00
Ne 17.11. 14.00 – 15.30
So 23.11. 15.00 – 16.30
Ne 24.11. 14.30 – 16.00
So 30.11. 14.15 – 15.45
Ne 1.12. 15.00 – 16.30
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V roce 2019 slaví výročí mnoho osobností, 
jejichž život je spjatý s Velkým Meziříčím. 
V dubnu uplynulo 80 let od úmrtí velko-
meziříčského rodáka a lékaře, který půso-
bil v Nymburku a Poděbradech. Jeho rodi-
če provozovali hostinec U Černého orla na 
náměstí (později Pavelka – Horácko). (Viz 
tajenka) je pohřben na starém hřbitově.

Právník a filosof Rudolf (viz tajenka) vy-
stupoval na veřejných schůzích ve Velkém 
Meziříčí jako mluvčí sociální demokracie. 
V roce 1925 byl zvolen prvním českým sta-
rostou Jihlavy, který dokončil zavedení češ-
tiny na úřadech, což bylo po vzniku Česko-
slovenska nutné. Letos uplynulo 70 let od 
jeho úmrtí.

Před 140 lety se ve Velkém Meziříčí naro-
dil fyzik (viz tajenka), který se zabýval fyzi-
kální optikou a teorií elektromagnetického 
pole. Aktivně se podílel rovněž na činnosti 
učených společností - České akademie 
věd a umění, Královské české společnosti 
nauk, Jednoty českých matematiků a fyzi-
ků. V důsledku vyčerpání z pochodu smrti 
a onemocnění úplavicí zemřel, již osvo-
bozen, v Gifhornu u Brunšviku 17. dub-
na 1945.

Správné znění tajenky zašlete e -mailem:
velkomeziricsko@velkemezirici.cz (nebo 
poštou či osobně do redakce, Radnická 
29/1, budova radnice, přízemí, dveře č. 104, 
594 13 Velké Meziříčí) do 25. 11. 2019. Tři 

vylosovaní výherci získají stolní kalendář 
Město Velké Meziříčí v čase povodní.

Výherci z minulého čísla jsou: Marta Uhlířo-
vá a Monika Rajmanová z Velkého Meziříčí, 
Marta Pařízková ze Lhotek.
Řešení z minulého čísla: Řád rytířů Kristo-
vých, Bernardu z Clairvaux

KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR KŘÍŽOVKY: Jaromír Kvíčala
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MĚSTO POD LUPOU
Školy a vzdělávání
Díl 36: Školy Světlá

TEXT: Marie Ripperová

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
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49.3582500N, 
16.0024067E 

Budova škol Světlá má za sebou zajímavou minulost. Proč by měly české dívky 
jezdit do švýcarského pensionátu, když my jim můžeme nabídnout totéž, na-
padlo manžele Píčmanovy. A založili školu pro ženská povolání. Zpočátku sídlili 
v pronajatých budovách na několika místech, ale v roce 1923 vybudovali vlastní 
areál, kde bylo pohromadě vše potřebné – učebny, ubytování, dokonce i cvičná 
mateřská škola. V době největšího rozmachu mezi válkami měla škola dvaadva-
cet odborů – vzdělávala učitelky, úřednice, hospodyňky. Učily se jazykům, eko-
nomii, ale i vaření, šití a vedení domácnosti. Mezi chovankami této prestižní školy 
byly dívky z celé republiky, ba i krajané ze zámoří sem posílali svoje dcery. V 50. 
letech došlo krátce po sobě k několika změnám zaměření výuky, ale stále zůstá-
valy dva hlavní obory – gastronomie a ekonomie. Škola se postupně stala jednou 
z nejprestižnějších hotelových škol.



Město Velké Meziříčí
pořádá vzpomínkový večer

* ukázky dobových dokumentů 1939 a 1989
* dokumentární film Jiřího Michlíčka  
  o sametové revoluci ve Velkém Meziříčí        
            „Diagnóza Svobodaʺ
* beseda s pamětníky

1939                                                               
1989

Zdroj: Moravský zemský archiv, Velké Meziříčí

Cesta ke svobodě 
     17. listopad 

17. 11. 2019 * 18.30 * kino Jupiter club


