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Ocenění zakladatelky Klubu Naděje
Květuši Doležalovou ocenil kraj za 
dlouholetou pomoc onkologicky 
nemocným. 

Jihovýchodní obchvat
Kraj Vysočina odkoupil od města 
aktualizovanou projektovou 
dokumentaci obchvatu.

Vzpomínkové akce
Napříč Velkým Meziříčím občané 
vzpomínali na listopadové 
události z let 1939 a 1989.

Poděkování hasičů
Velkomeziříčští dobrovolní hasiči 
se umístili na patém místě v anketě 
Dobrovolní hasiči roku 2019.

Město přivítalo advent 
rozsvícením vánoční výzdoby
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OTÁZKY PRO ZASTUPITELE

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

UJEP (MU) Brno obor historie, muzeologie

historik, Muzeum Velké Meziříčí

bez politické příslušnosti

zvolena za KDU-ČSL

Marie Ripperová

Nejvyšší dosažené vzdělání

Současné zaměstnání

Politická strana

Doplňující informace

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Město se mi líbí jako celek. Je velké tak 
akorát, aby se lidé ještě dokázali domlu-
vit. Má bohatou historii, na kterou může 
navázat. Je docela bezpečné, jsou tu 
možnosti kulturního i sportovního vyžití.

Na co byste se jako členka zastupitel-
stva chtěla zaměřit?
Zastupitelstvo je kolektivní orgán, roz-
hoduje většinou hlasů. Protože jsem 
součástí koalice, podporuji koaliční pro-
gram, který vychází z hlavních prefe-
rencí všech zapojených stran. Je v něm 
obsažena například podpora školství, 
kultury a sportu, přestavba bývalého 
internátu zemědělské školy na Dům se 
zvláštním užíváním (sociální byty) a dal-
ší priority, které přispějí ke zlepšení kva-
lity života ve městě.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
V zastupitelstvu jsem třetí volební ob-
dobí, už předtím jsem pracovala v řadě 
komisí – letopisecké, kulturní a cestov-
ního ruchu, regenerace městské památ-
kové zóny. Mohu nabídnout zkušenosti 
z této činnosti. Navíc si myslím, že nej-
sem konfliktní, což je dobrý základ pro 
týmovou práci.

Kam byste si přála, aby se Velké Mezi-
říčí v dalších letech posunulo?
Chtěla bych, aby se nám zde dobře žilo, 
aby zdejší firmy prosperovaly. Bylo by 
dobře, kdyby se zpět vraceli absolventi 
různých škol, tedy aby tady našli uplat-
nění.

Které dva problémy současného Velkého 

Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
Největším problémem je rozhodně do-
prava. Zvýšení průjezdu aut v souvislos-
ti s opravou dálničního mostu Vysočina 
příliš neovlivníme, to musíme vydržet 
s nadějí, že pak bude líp. Co naopak ovliv-
nit můžeme, je řešení situace v prostoru 
po bývalém Svitu za řekou Balinkou. Až 
se nám podaří realizovat tam mimo jiné 
i parkování, můžeme se pustit do rekon-
strukce povrchu Náměstí.
Dalším problémem je nedostatek od-
borných lékařů. Město sice nabízí pomoc 
s převzetím ordinace, případně i byt, ale 
zdá se, že to mladé lékaře neoslovu-
je. Budeme hledat další možnosti, jak je 
přesvědčit. Účinná by mohla být podpora 
místních studentů, kteří by snad mohli mít 
důvod se zde po ukončení studia usadit.

Vážení spoluobčané,
právě jste otevřeli poslední číslo zpravo-
daje Velkomeziříčsko v roce 2019, a to 
znamená, že před sebou máme pouze 
necelý měsíc do konce roku.

Minulou neděli jsme na adventním věnci 
zapálili první svíci a na Náměstí rozsvítili 
adventní světýlka. Advent je, a teď cituji 
encyklopedii, doba radostného očekávání 
příchodu Spasitele, duchovní přípravy na 
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. 
Pro mnohé z nás je to i doba plná stresu, 
kdy je potřeba uklidit celý dům, napéct 
hory cukroví a utratit spousty peněz za 
dárky pro naše blízké.

Je to ale také doba, kdy už můžeme začít 
přemýšlet, jaký ten končící rok vlastně byl 
a zda splnil naše očekávání. Takže jaký ten 
rok 2019 pro naše město vlastně byl?

I přesto, že se ozývají hlasy, že naše měs-
to stagnuje, že se nic nebuduje, není to 
pravda. Byla dokončena rekonstrukce 
ulice Nábřežní, ulice Třebíčská, vybudova-
ná nová cvičební plocha pro motocyklis-
ty. Probíhá rekonstrukce ulic Záviškova, 
K Novému světu, ulice Pod Strání. V ulici 
K Novému nádraží máme nový přechod, 
dokončují se místa pro přecházení v ulici 
Třebíčská a U Statku. V kině máme nové 
sedačky a od listopadu tam funguje i nová 
klimatizace. Investic bylo samozřejmě da-
leko víc, ale není možné zde vyjmenovat 
úplně všechny.

Další připravujeme i pro následující roky. 
Projektuje se přestavba internátu v ulici 
Hornoměstská na sociální byty, připravuje 
se projekt na rekonstrukci zimního sta-
dionu a na listopadovém zastupitelstvu 
byly schváleny finanční prostředky i na 
projektovou dokumentaci na aquacentrum. 

A investice jsou i v návrhu rozpočtu na rok 
2020, který se bude schvalovat na po-
sledním zasedání zastupitelstva v druhé 
polovině prosince.

I kdyby ten rok nebyl takový, jaký jsme si 
přáli, vánoční svátky jsou obdobím, kdy 
bychom měli na starosti zapomenout 
a užívat si vánoční atmosféru plnými 
doušky. Je to čas, kdy bychom se v této 
uspěchané době měli zastavit, zamyslet 
se a věnovat co nejvíce svého času svým 
blízkým a přátelům. Těšme se z maličkostí 
a z každého upřímného úsměvu. Prožijme 
tuto vánoční atmosféru se štěstím, lás-
kou a pokojem.

U příležitosti těchto nejkrásnějších svát-
ků v roce vám jménem vedení města chci 
popřát dobrou pohodu, co nejméně stre-
su a krásné chvíle strávené s vašimi blíz-
kými. Zároveň vám do nového roku přeji 
všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lás-
ky, osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka
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Vysokoškolské, Přírodovědecká fakulta Masary-
kovy univerzity v Brně, obor Teoretická kyberne-
tika, matematická informatika a teorie systémů

jednatel společnosti podnikající v oblasti 
elektroinstalací a IT technologií 

bez politické příslušnosti

zvolen za Meziříčské fórum

Tomáš Rapušák

Nejvyšší dosažené vzdělání

Současné zaměstnání

Politická strana

Doplňující informace

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Jsem rád, že v našem městě žijí slušní, 
hodní a pracovití lidé. Není u nás prakticky 
žádná násilná trestná činnost či obecně 
kriminalita. Člověk může chodit v klidu po 
městě v kteroukoliv denní či noční hodinu 
beze strachu, že jej někdo přepadne. Tuto 
výhodu bychom se měli snažit si udržet. 
Velké Meziříčí také nabízí široké možnosti 
kulturního a sportovního vyžití.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?
Jedním z mých hlavních cílů bylo, a stále 
je, uklidnit situaci mezi zastupiteli a na-
stolit spolupráci napříč „politickým spek-
trem“. Nesnáším na malém městě slova 
jako koalice, opozice nebo politický klub. 
V zastupitelstvu města by měli být pouze 
ti lidé, kteří chtějí město posunout kupře-
du, chtějí pro město pracovat a předá-
vat své životní zkušenosti či dovednosti. 
Všichni bychom si měli umět sednout 
ke společnému stolu a řešit témata, ni-
koliv staré křivdy nebo osobní bolístky. 
Dalším cílem je pomoci zde vybudovat 
infrastrukturu pro volnočasové vyžití 
občanů všech věkových skupin. Nemu-
síme jezdit daleko, vždyť třeba v No-
vém Městě na Moravě během několika 
posledních let vyrostlo velké množství 
sportovišť pro širokou veřejnost. 
A celkově bych chtěl přispět při řešení 

problémů města. Mnoho lidí se mě ptá, 
proč se věnuji „nějaké“ synagoze? Proto-
že se naskytla možnost, že by se syna-
goga dala získat pro město, mohla by se 
zrekonstruovat a byla by důstojnou pa-
mátkou našeho města. Je nutné reagovat 
na nově vzniklé situace nebo změny, kte-
ré mohou přinést prospěch městu.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly pro-
spět?
Mám za sebou čtvrt století činnosti 
v podnikání, mnoho let se věnuji sportu, 
založil jsem u nás basketbalový oddíl, 
kterým prošly za dobu jeho existence de-
sítky či stovky dětí. Dlouhá léta jsem čle-
nem sportovní komise a v tomto voleb-
ním období jsem se stal jejím předsedou. 
Mou velkou zálibou je cestování. Při ces-
tování po celém světě nemám zavřené 
oči. Sleduji vše kolem sebe a bavím se 
s lidmi o tom, jak žijí, z čeho se radují, ale 
také co je trápí.

Kam byste si přál, aby se Velké Meziříčí 
v dalších letech posunulo?
Přál bych si, abychom začali stíhat a před-
stihovat města, která nám unikají z dohle-
du. Přál bych si, abychom aktivně sháněli 
peníze na investice města z jiných zdrojů 
než jen z městského rozpočtu. Přál bych 
si, abychom neměli trvale dálnici uvnitř 
města. A v neposlední řadě bych si přál, 

abychom měli opravené náměstí, které 
bude rozšířené o volnočasový prostor za 
Svitem, aby se celým městem dalo pro-
jet na kole cyklostezkami. Chtěl bych, aby 
naše město bylo takové, aby se mladí lidé 
nestěhovali pryč. Aby z města nezmizelo 
střední a učňovské školství. A také aby-
chom zde měli zajištěnu lékařskou péči. 
A hlavně aby zde žili spokojení lidé.

Které dva problémy současného Velké-
ho Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
- Doprava a parkování – vybudování ob-
chvatu města, při současné situace větší 
důslednost při spolupráci s policií, ne-
pouštění kamionové dopravy do města. 
U parkování efektivní rozšíření parkování 
v prostoru za Svitem, podle architekto-
nické studie, která bude tento prostor 
řešit komplexně. Na Náměstí by pomohlo 
časově omezené parkování dle vzoru ji-
ných měst.
- Konec handrkování a politikaření. Spo-
lupráce napříč politickým spektrem při 
řešení investic či problémů města.

Na závěr bych si dovolil použít slova 
Václava Havla z roku 1990 se záměnou 
jednoho slova: „Naše město nevzkvétá.“ 
Proto bych chtěl pomoci se zvýšením ži-
votní úrovně a komfortu našich občanů, 
práce máme před sebou opravdu hodně.

OMEZENÍ PROVOZU NA MĚSTSKÉM 
ÚŘADĚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Upozorňujeme všechny občany, 
že v pátek 6. prosince 2019 bude 

významně omezen provoz na Měst-
ském úřadě Velké Meziříčí z důvodu 
každoročního školení zaměstnanců 

z bezpečnosti práce.
V úterý 31. 12. 2019 (Silvestr) pak 
bude Městský úřad Velké Meziříčí 

uzavřen celý den.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Marek Švaříček,
tajemník Městského úřadu VM
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Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 13. LISTOPADU
• Radní schválili návrh úpravy pomníků v Balinském 

a Nesměřském údolí, týkající se výsadby nové zeleně.
• Radní schválili návrh smlouvy o právu provést stavbu 

(souhlas se vstupem na pozemek) a smlouvy o smlou-
vě budoucí kupní se společností BUILDINGcentrum - HSV, 
s.r.o., v rámci výstavby Bytových domů u Jasanu –  I. etapa 
v lokalitě Čechovy sady II.

• V souvislosti s dokončením rekonstrukce vodovodu 
v ulici K Novému světu radní souhlasili s výjimkou na 
prodloužení výkopových prací do 17. prosince.

• Rada města schválila prodej projektové dokumentace „II/360 

Velké Meziříčí - JV obchvat“ Kraji Vysočina za 1 094 897 korun.
• Radní doporučili zastupitelstvu schválit Statut Velko-

meziříčska.

Přijatá rozpočtová opatření:
• instalace kuchyňské linky v nově vybudované tribuně na 

hřišti v ulici Školní – 34 000 korun
• dofinancování víceprací ulice Třebíčské – 495 000 korun
• příspěvek na provoz Českému svazu včelařů, z. s. 5 000 korun
• nová výsadba stromů na okružní křižovatce Karlov 

78 400 korun

Od 1. ledna 2020 si vlastníci městských garáží připlatí za 
jejich pronájem. Zvýšení ceny o 110 korun za metr čtvereč-
ní ročně se týká garáží v bytových domech, kterých město 
vlastní padesát jedna. Jejich nájemci tak od Nového roku za-
platí místo 460 korun za m² nově 570 korun za m² za rok. Za 
jedinou prefabrikovanou garáž v městském vlastnictví za-
platí nájemce místo současných 200 korun za m² o padesát 
korun více.

MĚSTO ZVÝŠILO NÁJEMNÉ 
ZA GARÁŽE

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 27. LISTOPADU
• V rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Zá-

viškova radní povolili výjimku provádět práce v termínu 
od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020.

• Radní souhlasili s omezením provozu na náměstí dne  
1. 1. 2020 a od 16 hodin do 18 hodin s uzavřením ná-
městí z důvodu konání novoročního ohňostroje.

• Radní souhlasili s mediálním partnerstvím Velkomeziříč-
ska pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí z.s. klub Velké Meziříčí týkající se Plesu Dobré vůle.

• V sobotu 19. září 2020 v čase od 10 do 18 hodin pro-
běhne na velkomeziříčském náměstí zážitkový festival 
Dej si Food, s jehož konáním radní souhlasili.

• Tradiční bruslení se Zdravým městem se uskuteční  
27. prosince 2019 od 10:00 do 11:30 hodin na zimním 
stadionu ve Velkém Meziříčí.

• Z důvodu nárůstu množství nebezpečného odpadu u sběr-
ného dvora o 44 % a u bioodpadu o 65 % radní schválili na-
výšení finančních prostředků o 450 000 korun na využití a 
zneškodňování komunálních odpadů technickými službami.

• Rada města uložila odboru výstavby zadat stavebně 
technický průzkum synagogy ve Velkém Meziříčí.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit:
• poskytnutí dotací JUPITER clubu, s.r.o. na náklady sou-

visející s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a 
představení, činnosti zájmových útvarů, podporu a za-
jištění akcí města v roce 2020 ve výši 6 080 000 korun, 
mimořádnou dotaci k 70. výročí vzniku loutkohereckého 
souboru ve výši 70 000 korun a mimořádnou dotaci na 

výměnu plátna v kině ve výši 100 000 korun 
• dotaci pro neziskovou organizaci Chaloupky o.p.s na pro-

vozní náklady spojené s realizací výukových programů 
pro školy a vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost 
v oblasti ochrany přírody a krajiny ve výši 50 000 korun

• dotaci pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou 
školu řemesel Velké Meziříčí na realizaci zahraniční pra-
xe žáků školy v Itálii – 20 000 korun 

• dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže 
na podporu činnosti místní skupiny a náklady spojené se  
100. výročím založení ČČK ve Velkém Meziříčí- 10 000 korun

• poskytnutí mimořádné dotace jako jednorázovou fi-
nanční podporu na pořízení elektrického pohonu k inva-
lidnímu vozíku – 20 000 korun

• grantový program Zdravé město Velké Meziříčí ve výši 
100 000 korun pro neziskové organizace podporující 
zdraví, ekologickou výchovu a vzdělávání, rozvoj pohy-
bové výchovy, prevenci sociálně-patologických jevů dětí 
a mládeže a sociální problematiku

• obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, 
která reaguje na změnu zákona, týkající se zrušení stávají-
cího poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský 
a rekreační pobyt. Oba zrušené poplatky se spojí do jedno-
ho nového poplatku z pobytu ve výši 15 korun.

• obecně závaznou vyhlášku o poplatku ze psů, ze které 
bude vypuštěno osvobození z poplatku psů označených 
čipem, upraveny podmínky snížené sazby a zároveň 
navrhnuto zvýšení místního poplatku ze psů (ve městě 
z 250 korun na 400 korun a v místních částech z 80 ko-
run na 150 korun za jednoho psa).

Od 30. 11. 2019 mohou řidiči znovu využívat parkoviště v areálu 
bývalého Svitu. Stavební práce v ulici Pod Strání jsou letos u konce.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
19. LISTOPADU
• Statut Velkomeziříčska – po více jak hodinové diskuzi 

schválili zastupitelé statut Velkomeziříčska, který upra-
vuje podmínky zveřejňování akcí pořádaných politickými 
subjekty formou placené reklamy.

• Jihovýchodní obchvat – zastupitelé schválili aktualiza-
ci podmínek a prodloužení smlouvy s Krajem Vysočina 
o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 
Velké Meziříčí - JV obchvat do roku 2025.

• Prodej městských bytů – zastupitelstvo přijalo nabídky 
na prodej dvou bytových jednotek v ulici Hornoměst-
ská ve vlastnictví města vyšlých z veřejné soutěže. Byt 
č. 103/10 město prodává za 2 156 013 korun a druhý 
byt č. 113/9 za částku 1 900 000 korun.

• Elektroinstalace ZŠ Oslavická – zastupitelé zrušili své 
červnové rozhodnutí o výměně osvětlení v objektu  
ZŠ Oslavická a rozhodli se akci v roce 2019 nerealizovat. 
Finance na tuto akci jsou v návrhu rozpočtu na rok 2020.

• Nový školský obvod – na žádost obce Netín zastupitelé 
schválili dohodu o vytvoření společného školského ob-
vodu tak, aby měly děti z Netína zajištěno předškolní 
vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Mostiště, 
a to přednostně na jejím pracovišti v Olší nad Oslavou.

• Vedoucí strážník městské policie - zastupitelé pověřili 
Jana Klikara k výkonu funkce vedoucího strážníka měst-
ské policie ve Velkém Meziříčí.

• Bezplatné zveřejňování akcí pořádaných politickými 
subjekty – zastupitelstvo města nesouhlasí s bezplat-
ným zveřejňováním pozvánek na kulturní a vzdělávací 
akce pořádané politickou stranou, politickým hnutím či 
jiným politickým subjektem, zastoupenými i nezastou-
penými v Zastupitelstvu města Velké Meziříčí, a to v tiš-
těném měsíčníku Velkomeziříčsko, na jeho Facebooku 
i webových stránkách, na Facebooku města Velké Me-
ziříčí a na vývěskách vyhrazených pro kulturní akce ve 
vestibulu radnice u informačního centra.

 
Přijatá rozpočtová opatření:

• vypracování projektové dokumentace na úpravy (vráce-
ní) ulice Třebíčské do původní trasy a opravy železniční-
ho mostu - 1 055 000 korun

• příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na vypra-
cování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovo-
du a kanalizace ulice Nad Gymnáziem – 125 000 korun

• dofinancování projektové dokumentace na aquacentrum – 
1 600 000 korun

• snížení příspěvku na provoz Sociálních služeb města 
Velké Meziříčí, které obdržely dotaci na platy od Kraje 
Vysočina určené na pečovatelskou a odlehčovací služ-
bu – 72 000 korun

MINISTR ZAORÁLEK PODPOŘIL PŘEVOD MEZIŘÍČSKÉ SYNAGOGY 
DO VLASTNICTVÍ MĚSTA
V rámci výjezdu ministrů ČSSD navštívil 
ve čtvrtek 28. listopadu Velké Meziříčí mi-
nistr kultury Lubomír Zaorálek v doprovo-
du starosty Nového Města na Moravě Mi-
chala Šmardy a náměstka hejtmana Kraje 
Vysočina Vladimíra Novotného.
Společně se starostou Velkého Meziříčí 
Josefem Komínkem a zastupitelem měs-
ta Tomášem Rapušákem si prohlédli bu-
dovu Nové synagogy, o jejímž odkupu od 

Židovské obce město dlouhodobě vyjed-
nává. „Dokáži si zde představit například 
knihovnu, kavárnu nebo ideální místo pro 
přednášky během Evropského festivalu 
filosofie. Je zde výborná akustika. Dou-
fám, že smlouva mezi městem a Židov-
skou obcí je na správné cestě," dodal bě-
hem prohlídky synagogy ministr kultury. 
„Současným majitelům, kteří v budově 
provozují asijskou tržnici, končí nájemní 

smlouva na konci března příštího roku a 
Židovská obec již neprojevila zájem o její 
prodloužení," upřesňuje starosta Komí-
nek. Dodává také, že na posledním zase-
dání městské rady si radní vyžádali zpra-
cování stavebně technického průzkumu 
synagogy, aby město před případným 
převodem synagogy do svého vlastnictví 
znalo přesný aktuální stavebně technic-
ký stav budovy.
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V květnu tohoto roku uložili zastupitelé starostovi města 
zadat vypracování odborného posudku komunikace Třebíč-
ská specialistou, který zhodnotí, zda je navržené projektové 

řešení a následná realizace v pořádku. Na začátku listopadu 
obdržela velkomeziříčská radnice posudek, který vypraco-
vali znalci z Fakulty stavební Vysokého učení technického 
v Brně.

Dle závěru posudku je nové vedení ulice Třebíčská vhodněj-
ším řešením než původní. Přeložka svým vedením nutí řidi-
če k pomalejší jízdě, má tedy zklidňující efekt. To by mohlo 
znamenat, že bude docházet k méně dopravním nehodám, 
uvádí posudek. Hlavním nedostatkem je její technický stav, 
který má několik nerovností na vozovce a zhoršuje tak ply-
nulost i komfort průjezdu ve spodní části nově napojené sil-
nice. Dle posudku není křižovatka postavena optimálně a její 
realizovaný stav neodpovídá projektové dokumentaci. Tyto 
nedostatky se město Velké Meziříčí chystá řešit se zhotovi-
telem stavby další reklamací. „Na podání reklamace máme 
ze zákona dva roky, z tohoto důvodu počkáme, až bude Tře-
bíčská vrácena do své původní trasy, a poté začneme řešit 
nápravu. Vyhneme se tak úplným uzavírkám komunikace 
a možným dopravním komplikacím,“ doplňuje místosta-
rostka Jiřina Jurdová. Posudek také upozorňuje na nutnost 
zlepšení parametrů křižovatky s ulicí Družstevní, která má 
nevhodné rozhledové poměry. „Tyto nedostatky budeme ře-
šit v rámci plánovaných stavebních prací na vrácení ulice do 
původního stavu v příštím kalendářním roce a opravy želez-
ničního mostu," říká místostarostka.

Finance na zpracování projektové dokumentace opravy že-
lezničního mostu a vrácení ulice Třebíčská do původní trasy 
ve výši 1 055 000 korun schválili zastupitelé na listopado-
vém zasedání. Nyní se již může začít projektovat a zdá se, že 
v polovině příštího roku by mohla být Třebíčská zpět.

TŘEBÍČSKÉ ESÍČKO JE VHODNĚJŠÍM ŘEŠENÍM NEŽ PŮVODNÍ 
VEDENÍ. MÁ ALE I SVÉ NEDOSTATKY, UVÁDÍ ZNALECKÝ POSUDEK

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

Zastupitelé na svém podzimním zasedání 
pověřili k výkonu funkce vedoucího strážní-
ka městské policie ve Velkém Meziříčí Jana 
Klikara, který tuto pozici v minulosti vyko-

nával v Moravském Krumlově a splňuje 
všechny odborné předpoklady. Současného 
strážníka zvolila jako nejvhodnějšího ze sed-
mi uchazečů výběrová komise.

NOVÝM VEDOUCÍM STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE SE STAL JAN KLIKAR

Na jižním okraji Velkého Meziříčí v prodloužení ulice Zden-
ky Vorlové chystá společnost BUILDINGcentrum -HSV, s.r.o. 
novou výstavbu s názvem Bytové domy u Jasanu – I. etapa. 
Zahájení stavby firma plánuje na začátek příštího kalendář-
ního roku. Za domovem seniorů v lokalitě Čechovy sady II. 
tak vyrostou tři nové bytové domy. Jeden čtyřpodlažní by-
tový dům nabídne 16 samostatných bytů různých kategorií, 

v každém nadzemním podlaží čtyři. Největší byt v nabídce je 
s dispozicí 3+KK o rozloze necelých 88 m2. V přízemí budou 
pouze sklepní kóje, technická místnost, kočárkárna a úkli-
dová místnost. Vzniklou přístupovou komunikaci, zpevněné 
plochy, chodníky a veřejné osvětlení včetně souvisejících 
přípojek převede společnost po ukončení stavby do majetku 
města.

ZA DOMOVEM SENIORŮ VYROSTOU TŘI NOVÉ BYTOVÉ DOMY

Více informací 
k náborovému 
příspěvku 
naleznete:
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

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

Veřejné pohoršení
Dne 22. 10. 2019 bylo 
přijato telefonické oznámení 
o podnapilých osobách na ulici 
Rozkoš, které se měly nevhodně 
chovat na veřejném prostranství. 
Hlídka MP se dostavila na místo 
a po provedení nezbytných úkonů 
dvě osoby z místa vykázala. 
Třetí osobě byla přivolána ZZS 
Kraje Vysočina a po provedení 
vyšetření lékař rozhodl o převozu 
osoby do nemocnice.

Krádež zboží
Dne 18. 10. 2019 bylo hlídce MP 
oznamováno podezření z krádeže 
zboží v provozovně na ulici 
Novosady. Přistižený zákazník se 
strážníkům na místě ke krádeži 
přiznal a přestupek proti majetku 
byl projednán uložením pokuty 
příkazem na místě.

Napadení osoby
Dne 10. 10. 2019 přijala hlídka 
MP telefonické oznámení 
s žádostí o součinnost od OOPČR, 
ve věci fyzického napadení 
osoby v jedné z provozoven na 
ulici K Novému nádraží. Hlídka 
se neprodleně dostavila na 
místo, kde oznamovatelka hlídce 
sdělila, že do manžela při nákupu 
narazil muž a ten v důsledku 
nárazu spadl a způsobil si 
zranění. ZZS Kraje Vysočina 
poskytla zraněnému první 
pomoc a následně jej převezla 
do nemocnice. Strážníci na 
místě provedli nezbytné úkony 
k zadokumentování události 
a věc předali jako podezření ze 
spáchání trestného činu ublížení 
na zdraví PČR k dořešení.

Z ČINNOSTI HASIČŮ

HOŘELA MĚSTSKÁ SKLÁDKA

Ve středu 30. 10. 2019 v 15.17 hod. vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí k ohlášenému požáru skládky odpadů v katastrálním území obce Petrá-
več. Jednotka po příjezdu na místo události požár zlikvidovala pomocí několika 
vodních proudů. Na zásahu se podílely také jednotky SDH Velké Meziříčí, SDH 
Tasov a SDH Petráveč.

NA DÁLNICI BOURALY DVA NÁKLADNÍ 
AUTOMOBILY A DODÁVKA
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 v 11.46 hod. 
vyjeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k ohlášené dopravní 
nehodě dvou nákladních automobi-
lů a dodávky na 149. km dálnice D1 
ve směru na Prahu. Při nehodě do-
šlo ke zranění řidiče dodávky. Ten byl 
následně ošetřen zdravotníky.
Jednotka po příjezdu na místo udá-
losti zajistila místo nehody a řídila 
dopravu. Na havarovaných vozidlech 
provedli hasiči protipožární opatření, 
odpojení akumulátorů a likvidaci uniklých 10 litrů nafty z nákladního automobilu 
pomocí sorbentu.

U LAVIČEK SE SRAZILA DVĚ VOZIDLA
V úterý 19. 11. 2019 v 7.49 hod. 
vyjeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k ohlášené dopravní 
nehodě dvou osobních automobilů 
u Laviček. Při nehodě došlo k leh-
kému zranění obou řidičů. Jednotka 
po příjezdu zajistila místo nehody 
a řídila dopravu. Na havarovaných 
vozidlech provedli hasiči protipožár-
ní opatření, odpojení akumulátorů 
a zkontrolovali, zda neunikly pro-
vozní kapaliny.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí
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Nadměrný hluk, špatná kvalita ovzdu-
ší a vysoká intenzita dopravy, to jsou  
každodenní problémy, které trápí obyva-
tele ulic Sokolovská a Novosady. Řešení 
město vidí ve vybudování vysněného ji-
hovýchodního obchvatu Velkého Meziří-
čí, respektive čtvrté části obchvatu, který 
se ve spolupráci s Krajem Vysočina řeší 
více jak deset let.

Jihovýchodní obchvat by měl alespoň 
částečně vyřešit problém s dlouhodobě 
dopravně přetíženým centrem města. 
Jeho součástí je přemostění Františkova 
a napojení silnice vedoucí z Třebíče přímo 
na dálnici D1 tak, aby se především tran-

zitní doprava vyhnula městu. Budoucí 
velký obchvat také spadá do takzvané 
transnárodní trasy, která má propojit 
jihovýchodní část Kraje Vysočina s ra-
kouskými hranicemi.

Když na konci roku 2016 kraj přistoupil 
na návrh města vykupovat pozemky pro 
jeho budoucí trasu za 200 korun, zdá-
lo se, že město se realizaci přiblížilo. Šlo 
o vstřícný krok kraje, který měl umožnit 
jejich rychlejší získání, uvedl v minulosti 
bývalý velkomeziříčský starosta Rado-
van Necid. Během roku 2017 mělo měs-
to vykoupených 95 procent pozemků. 
K tomu se však zavázalo město v do-

hodě o společném postupu při zajištění 
a realizaci z roku 2014 s Krajem Vyso-
čina aktuálně platnou do konce příštího 
roku. S jejím prodloužením o pět let do 
roku 2025 souhlasili zastupitelé na svém 
listopadovém zasedání. Aktualizovanou 
projektovou dokumentaci kraj od města 
odkoupil za 1 095 000 korun.

V současné době město splnilo veškeré 
kroky, které může pro urychlení výstavby 
obchvatu udělat. „Zajistili jsme majet-
koprávní přípravu a vykoupili potřebné 
pozemky, aktualizovali jsme projektovou 
dokumentaci pro územní řízení a zajistili 
pravomocná územní rozhodnutí. To vše 
jsme předali. Teď už je na řadě kraj,“ do-
dává starosta města. Kraj Vysočina jako 
budoucí investor musí zajistit zpracování 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení a projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Teprve poté může za-
čít vyvlastňování tří pozemků a čtyř ga-
ráží s majiteli, se kterými se město nedo-
kázalo dohodnout na prodeji.

Otázkou je, z jakých zdrojů má kraj v plá-
nu tuto několika set miliónovou stavbu 
financovat. Možnost zažádat o peníze 
z evropských fondů určených na infra-
strukturu vypršela v prosinci loňského 
roku a ze svého rozpočtu kraj není scho-
pen stavbu realizovat.

VEŠKEROU DOKUMENTACI JSME PŘEDALI. DOUFÁM, ŽE KRAJ ZAJISTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ CO NEJDŘÍVE, ŘÍKÁ STAROSTA KOMÍNEK

V neděli 15. prosince 2019 začne platit 
nový jízdní řád 2020. V regionální vla-
kové dopravě na Vysočině dojde na ně-
kterých tratích k poměrně významným 
změnám v jízdních řádech, které vychá-
zejí z nové smlouvy s Krajem Vysočina.
České dráhy vypraví na území Kraje 
Vysočina v průměru 372 vlaků denně, 
v pracovní dny 406 vlaků, v nepracovní 
dny 285 spojů. Pozitivním aspektem no-
vého jízdního řádu je velmi výrazné na-
výšení počtu spěšných a osobních vlaků 
v dopravním směru Havlíčkův Brod – Jih-
lava – Kostelec u Jihlavy – Telč a dále do 
Dačice a Slavonic v Jihočeském kraji.

V úseku od Studence po Velké Meziříčí 
dojde k zásadním změnám v trasování 
osobních vlaků (opět v návaznosti na 
posun tras rychlíků a následně i osob-

ních vlaků na trati 240). V pracovní 
dny bude počet vlaků snížen o jeden 
pár v úseku Rudíkov – Velké Meziříčí 
(a pondělní pár vlaků Studenec – Budi-
šov u Třebíče), v sobotu naopak v tomto 
úseku přibyde jeden pár vlaků a v nedě-
li dokonce dva páry (nedělní navýšení 
o 50 % spojů). Díky změněnému traso-
vání v tomto úseku bude větší počet 
vlaků (o víkendech prakticky všechny) 
jezdit v celé trati Studenec – Křižanov 
bez přerušení ve Velkém Meziříčí.

V úseku Velké Meziříčí – Křižanov do-
jde v pracovní dny pouze k malé redukci 
počtu vlaků ve večerních hodinách. O ví-
kendech naopak bude zajištěn celoden-
ní dvouhodinový takt osobních vlaků 
a dojde k navýšení počtu spojů o dva 
páry vlaků v sobotu a jeden pár v neděli.

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ZAČNE PLATIT 15. PROSINCE

Město Velké Meziříčí vydalo nový 
materiál s názvem Výročí osobností 
2019. Obsahem je osm významných 
velkomeziříčských obyvatel, kteří mají 
v letošním roce výročí. Jedná se již 
o druhé vydání, první vyšlo v loňském 
roce s názvem Výročí rodáků 2018. 
Leták je zdarma a obdržíte ho v Turis-
tickém informačním centru Velké Me-
ziříčí v hale radnice.

LETÁK VÝROČÍ OSOBNOSTÍ 
2019 JE K DOSTÁNÍ ZDARMA 
V TIC 

Radní Kraje Vysočina Jan Hyliš a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla 
při podpisu předání dokumentace k jihovýchodnímu obchvatu

Kraj Vysočina
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V roce 2016 město Velké Meziříčí 
schválilo obecně závaznou vyhlášku, 
která reguluje používání zábavní pyro-
techniky. Na veřejných prostranstvích 
nacházejících se v zastavěném území 
města je používání zábavní pyrotech-

niky zakázané. Zákaz 
platí v období od 1. do 
30. prosince a od 2. do 
6. ledna. Výjimku tvoří 
pouze Silvestr a Nový 
rok.

POUŽÍVÁNÍ PYROTECHNIKY REGULUJE VYHLÁŠKA

Tradiční akce související s Vánoci i pří-
chodem Nového roku s sebou nesou 
omezení provozu na náměstí.

Vánoční trh, který město pořádá 
10. prosince 2019, uzavře náměstí pro 
dopravu po celý čas konání.
Novoroční ohňostroj 1. ledna 2020, 
nejprve omezí provoz na horní stra-
nu náměstí (kolem Obecníku) od 6 do 
16 hodin, a poté úplně uzavře vjezd na 
náměstí mezi 16. až 18. hodinou.

VÁNOČNÍ AKCE OVLIVNÍ 
DOPRAVU NA NÁMĚSTÍ

Rada města schválila na doporučení 
jednatele Jupiter clubu Milana Dufka 
nového podnájemce restaurace a ka-
várny v prostorách kulturního centra. 
Tím se stal Tomáš Hrabálek, který chce 
restauraci otevřít na začátku ledna 
příštího kalendářního roku.
Díky novému provozovateli kavárny 
a restaurace v Jupiter clubu snad bude 
možné od začátku plesové sezony spojit 
kulturní vyžití i s tím gastronomickým.

V JUPITER CLUBU OTEVŘE 
NOVÁ RESTAURACE

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA DÁLNICI PRO 
LETOŠEK SKONČILA

„Omezení na všech čtyřech opravova-
ných úsecích dálnice D1 v Kraji Vyso-
čina v délce 43 kilometrů pro letošek 
skončila. V noci na pondělí 25. listopa-
du 2019 zmizela poslední provizorní 
dopravní značení u Velkého Meziříčí," 
uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic 
Jan Rýdl. Hotovy jsou i oba letos rekon-
struované nadjezdy (201 a 205) a od-
počívadlo u čerpací stanice MOL. Zna-
mená to tedy, že dálnicí mezi Prahou 
a Brnem řidiči do zahájení nové staveb-
ní sezony na jaře příštího roku projedou 
stotřicítkou bez omezení. Všechny mo-

dernizované úseky také prošly techno-
logickými prohlídkami a kontrolou po-
vinných parametrů, které splnily. Nyní 
již Ředitelství silnic a dálnic dokončilo 
rozmístění elektronických dopravních 
značek, které v určených úsecích při 
špatném počasí nebo v hustém provo-
zu upozorňují kamiony na zákaz před-
jíždění. 
„Zákaz předjíždění kamionů platí ve 
směru na Brno od 79. kilometru po 
103,5. kilometr a na Prahu od 133,5. ki-
lometru do 104. kilometru od 1. prosin-
ce do konce února 2020,“ doplnil Rýdl.

MĚSTO PLÁNUJE VYBUDOVAT 
CYKLOSTEZKU NA KARLOV

Zhruba v půlkilometrovém úseku od kru-
hového objezdu u fotbalového hřiště po 
odbočku k betonárce Cemex začne Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko v příš-
tím roce s projektovou přípravou rekon-
strukce vodovodu. V rámci vybudování 
nových sítí vznikne v úseku ve směru na 
Karlov vedle komunikace po pravé straně 
nová cyklostezka.

NA ZAČÁTKU PŘÍŠTÍHO ROKU SI ZA VODNÉ  
A STOČNÉ PŘIPLATÍME
Hranici sta korun za kubík překoná cena 
vodného a stočného v příštím kalendář-
ním roce pouze v prvních čtyřech měsí-
cích. V rámci změny sazeb DPH od 1. květ-
na 2020 dojde k úpravě sazby vodného 
a stočného z 15 % na 10 %.
Lidé, kteří odebírají vodu od žďárské divize 
Vodárenské akciové společnosti, budou od 

ledna do dubna v roce 2020 platit za kubík 
103,70 korun, což je o 4,50 korun více než 
letos. Nový ceník schválilo předsednictvo 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, je-
hož sítě vodárenská firma provozuje.
Od května se cena díky snížené sazbě 
DPH vrátí zpět na letošních 99,20 korun 
za kubík.

Vodné Stočné Celkem

na rok 2019 včetně DPH 15 % 58,00 Kč/m3 41,20 Kč/m3 99,20 Kč/m3

od 1. 1. do 30. 4. 2020 včetně DPH 15 % 60,60 Kč/m3 43,10 Kč/m3 103,70 Kč/m3

od 1. 5. 2020 DPH 15 % 58,00 Kč/m3 41,20 Kč/m3 99,20 Kč/m3
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MOST VYSOČINY ROZDAL ŠKOLÁM PŘES STO TISÍC KORUN

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 
2014–2020“ vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS MOST Vysočiny – IROP – Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb II“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty SCLLD“

Datum a čas vyhlášení výzvy: 22. 11. 2019 12:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22. 11. 2019     2:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 22. 12. 2019       23:59

Alokace výzvy MAS (CZV): 1 375 250,00 Kč
Podporované aktivity: Rozvoj sociálních služeb

Čtyřiatřicet středních škol, jedenáct vy-
stavovatelů a sto padesát obdarova-
ných učitelů. Taková byla bilance letoš-
ního Festivalu vzdělávání, doplněného 
o prezentaci knih, učebnic a pomůcek.  
Každým rokem se nabízí v Jupiter clubu 
žákům osmých a devátých tříd základ-
ních škol možnost seznámit se s nabíd-
kou studijních oborů v Kraji Vysočina a 
okolí. Letos se do organizace zapojil 
i MOST Vysočiny, o. p. s. s projektem 
MAP II, v jehož rámci pozval do Velké-
ho Meziříčí nakladatelství a prodejce 
učebních pomůcek a knih. V rámci akce 
obdržel ředitel každé školy, který se do-

stavil na galerii velkého sálu, poukaz na 
tři tisíce korun, a každý učitel na dvě stě 
korun na výběr knih dle svého výběru. 
Celkem se tak do mateřských a základ-
ních škol rozdalo přes sto tisíc korun. 
„Z mého pohledu šlo o velmi úspěšnou 
akci, podle ohlasů byli spokojení jak vy-
stavovatelé, tak pedagogové, a o to nám 
šlo především,“ konstatovala hlavní ma-
nažerka programu MAP II Naděžda Ja-
šová. Třetí část nabitého programu tvo-
řila přednáška psychologa a terapeuta 
Zdeňka Krpouna. Téma určené zejména 
rodičům a učitelům se týkalo virtuálních 
sociálních sítí, jejich rizikům i přínosům 

pro děti a dospívající mládež. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
(MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17
_047/0009959) v ORP Velké Meziříčí 
je zaměřen na rozvoj kvalitního inklu-
zivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti 
včasné péče, předškolního, základního, 
zájmového a neformálního vzdělávání. 
Je financován ze zdrojů Evropské unie, 
konkrétně Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání.

-jik-

K vyhlašované výzvě se dne 9. 12. 2019 v 8:00 bude konat seminář pro žadatele v kanceláři MAS MOST 
Vysočiny, 1. patro JUPITER clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí. Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny 

na webových stránkách MAS MOST Vysočiny: https://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/irop

Náměstí bude celý den uzavřeno pro dopravu.
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Poslední letošní výstava velkomeziříč-
ského muzea s názvem Půjdem spolu 
do Betléma láká návštěvníky na zají-

mavou výstavu vánočních betlémů.

V prostorách výstavního sálu jsou ve 
vitrínách k vidění betlémy vyřezáva-
né, skříňkové nebo tradiční papírové. 
Kromě exponátů zapůjčených z Muzea 
Vysočiny Třebíč jsou na výstavě při-
praveny ke zhlédnutí i předměty z de-
pozitáře meziříčského muzea. Jedná 
se například o betlém rodiny Plachet-
ských z devatenáctého století, který je 
z větší části vyřezaný z lipového dřeva. 
Moderní tvorbu zde zastupují betlémy 

z dílny malíře a sochaře Josefa Macho-
lána ze Sudic na Třebíčsku. Jeho betlém 
a jednotka rychlého nasazení a betlém 
biblický vznikly v letech 2004 a 2006.

V MUZEU PROBĚHLA VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMŮ. VÝSTAVA 
POTRVÁ DO 8. LEDNA

V páteční podvečer 15. listopadu mělo 
22 žen možnost zúčastnit se prožitkové-
ho semináře s Mgr. Lucií Ioannah Poláko-
vou na téma „Automatická kresba - ko-
munikace s tělem, duší a nemocí“.
Lucie Ioannah Poláková několik let vyučuje 
na VŠ v Jihlavě arteterapii a muzikotera-
pii a mezi svými studenty má také seniory, 
protože vyučuje i na univerzitě třetího věku. 
Jak nám sdělila Lucie, o studium mezi seni-
ory je velký zájem a jsou prý velmi pečlivý-
mi a svědomitými studenty.
Pomocí kresby jsme si testovaly naši 

osobnost, jak nás vidí druzí, pomocí kres-
by jsme dostaly informaci o tom, co nám 
ve stravě prospívá, co nikoliv, na základě 
barev jsme si určily, které místo na na-
šem těle je oslabené nebo nemocné.

Vše probíhalo intuitivně pouze za přítom-
nosti kresby a intuitivního výběru pastelek.
Při následném rozlaborování obrázku 
jsme se shodly všechny na tom, že kresba 
odpovídá reálné skutečnosti.
Pomocí testu „psychologie barev“ jsme 
se dozvěděly, která barva je barva osobní 

a kterou bychom měly u sebe preferovat.
Reakce Žen na seminář byla velmi pozi-
tivní, vyžádaly si pokračování, které nám 
Lucie přislíbila.
Na měsíc leden připravuji další prožitko-
vý seminář s Olgou Lazárkovou, na kte-
rém se dozvíme, jak nás v životě může 
ovlivnit jméno, jak se podle jména dá od-
hadnout i charakter člověka, jeho kladné 
i záporné vlastnosti, což se týká i pře-
zdívky, kterou jsme získali od rodičů, ve 
škole apod.

Libuše Kotoučková, bába porodní

AUTOMATICKÁ KRESBA S LUCIÍ BAVILA

Na Základní škole Sokolovská v ulici 
Komenského byl 7. listopadu 2019 čilý 
ruch, slavilo se sto třicáté výročí její-
ho založení. Slavnostního zahájení se 
ujal ředitel školy Karel Kaštan, který ve 
svém projevu děkoval našim předkům 
a představitelům města z let 1889 za 
velkorysý a nadčasový projekt budovy. 

Program vyplnili žáci prvního stupně 
a moderátorské příležitosti se ujaly děti 
z páté třídy. 
Událost proběhla za účasti starosty 
města Josefa Komínka a místostarost-
ky Jiřiny Jurdové. Mezi pozvanými hosty 
byli ředitelé ostatních základních škol, 
vedoucí odboru školství a kultury Pavel 

Stupka, bývalí pedagogičtí pracovníci 
a další významní hosté.
V rámci Dne otevřených dveří měla 
možnost široká veřejnost nahlédnout 
do ukázkových hodin, na výstavu histo-
rických a současných fotografií, práce 
žáků školy, prezentaci na interaktivní 
tabuli nebo do kronik.

ZŠ SOKOLOVSKOU V ULICI KOMENSKÉHO ŽÁCI NAVŠTĚVUJÍ JIŽ 130 LET

Otevírací doba v prosinci:
od 1. do 22. prosince (včetně):
od úterý do pátku: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota, neděle: 13.00 - 17.00
23. - 26. 12. zavřeno
27. - 29. 12. otevřeno 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
30. 12. - 1. ledna zavřeno
od 2. 1. 2020 běžný provoz jako v listopadu
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Plný kinosál Jupiter clubu zavzpomínal na 
sametovou revoluci před třiceti lety i tra-
gické studentské protesty z roku 1939.

Město Velké Meziříčí uspořádalo vzpo-
mínkový večer s názvem Cesta ke svo-
bodě, kterým posluchače provedla před-
sedkyně Vlastivědné a genealogické 
společnosti Helena Švecová. Ta v úvodu 
připomněla souvislosti historických udá-
lostí listopadových let 1989 a 1939. Před 
slavnostním projevem starosty města 
Josefa Komínka zazpívaly sbory velko-
meziříčského gymnázia pod vedením 
Markéty Rosové Prudíkové oblíbenou 
Masarykovu píseň Ach synku, synku.

Tento večer měl také premiéru nový 
dokumentární film Jiřího Michlíčka s ná-
zvem Diagnóza Svoboda, který plnému 
kinosálu připomněl samotný průběh sa-
metové revoluce ve Velkém Meziříčí do-
plněný o aktuální komentáře pamětníků 
tohoto dne. O tom, co od revoluce oče-
kávali a zda se jejich očekávání naplnila, 
hovořili v dokumentu oslovení účastníci 
revolučního dění.

Závěr programu patřil besedě s osob-
nostmi z dokumentu, na kterou přijali 
pozvání bývalá profesorka velkomezi-
říčského gymnázia Jiřina Kácalová, bý-
valý místostarosta města Vilém Lavický, 

učitel Emanuel Míšek a kazatel Českob-
ratrské církve evangelické a bývalý za-
stupitel Velkého Meziříčí Joel Ruml.

V předsálí kina město ve spoluprá-
ci s Jupiter clubem připravilo výstavu 
historických dokumentů z let 1939 
a 1989. V průběhu celého víkendu pro-
bíhalo ve Velkém Meziříčí mnoho vzpo-
mínkových akcí. Mohli jste se zúčastnit 
besed, průvodu od gymnázia, poklidné 
demonstrace na náměstí, v 17 hodin 
a 11 minut si symbolicky vyslechnout 
zvony kostela sv. Mikuláše, nebo zajít 
s dětmi do divadla na muzikálovou po-
hádku.

Minulé dny patřily připomínce sedm-
náctého listopadu a i obyvatelé a za-
městnanci domova si našli chvilku, aby 
si společně na toto výročí zavzpomínali. 
V domově jsme vzpomínali o dva dny 

později, a to v úterý 19. listopadu.
Úvodního slova se ujal ředitel domo-
va Vítězslav Schrek a pak přišlo na řadu 
promítání snímku „Vzpomínky na listo-
pad ’89.“ Krátkometrážní film natočilo 
Dobrovolnické centrum Střed, se kterým 
náš domov spolupracuje. V promítaném 
snímku účinkuje jedna z obyvatelek do-
mova. A pozvání do domova přijal i vzác-
ný host – bývalá pedagožka Jiřina Ká-
calová. Paní Kácalová nám povyprávěla 
o tom, jak prožívala na vlastní kůži první 
revoluční dny. Pár dní po 17. listopadu to-
tiž vyrazila se svými studenty na exkurzi 
do Prahy a vše tak měla doslova jako na 
dlani. Vzpomínkové dopoledne zakončil 

hrou na kytaru ředitel domova a zazpíval 
nám rovnou tři písně od Karla Kryla.
A nejen listopadové výročí sametové re-
voluce nás zlákalo ke společnému setká-
vání. Za zmínku jistě stojí také shledání, 
které se odehrálo o pár dnů dříve. V rámci 
Dne laskavosti do domova opět přišli žáci 
se svými kantory a asistenty ze Základní 
školy a Praktické školy Velké Meziříčí. Ve 
čtvrtek 14. listopadu se tak z jídelny sta-
la tvořivá dílna a děti společně se seniory 
vytvářely barevná vánoční přání. Do čin-
nosti jsme se tak zabrali, že jsme doslo-
va zapomněli na čas. Závěr setkání patřil 
hudebnímu a recitačnímu pásmu, které si 
pro nás žáci se svými učiteli připravili.

Michaela Černá

DOMOVEM PRO SENIORY SE ROZEZNĚLY KRYLOVKY A VZPOMÍNALO 
SE NA UDÁLOSTI LISTOPADU ´89
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Žáci druhého stupně přišli do školy v barvách naší stát-
nosti, v tělocvičně jsme nastoupili do tvaru vlajky. Za zvuku 
státní hymny jsme připomněli Mezinárodní den student-
stva a Den boje za svobodu a demokracii. Touto akcí jsme 
ukončili Projekt D - Demokracie, ve kterém jsme si připo-
mněli hodnoty svobody.

Ivana Hladíková

NA OSLAVICKÉ OSLAVILI 17. LISTOPAD

V loňském roce žila naše země oslava-
mi stého výročí založení samostatného 
státu, letos probíhá listopad ve vzpo-
mínkách na euforii sametové revoluce.

Často slyšíme z úst přímých účastníků lis-
topadového dění, že jsou pro ně tyto chvíle 
nezapomenutelným zážitkem. Vyprávět 
současným dětem o atmosféře revolučních 
dní je těžké a chtít, aby těmto událostem 
porozuměly, ještě složitější. Pokusili jsme 
se proto našim žákům tyto dny přiblížit po-
mocí autentického prožitku.
Před třiceti lety se 20. listopadu vracelo 
mnoho studentů po víkendu do škol, aniž 
by tušili, co je tam čeká. Teprve v aulách 
vysokých škol se dozvěděli, co se ode-

hrálo v pátek 17. listopadu v Praze na 
Národní třídě a čím Praha již tři dny žije. 
Pro dnešní děti něco nepochopitelného, 
dnes přece během pár okamžiků zjistí-
me, co se děje na konci světa, ale třeba 
také, co měl kamarád k snídani.

Naši žáci usedali ve středu 20. listopadu 
do svých lavic s přesvědčením, že je čeká 
běžný školní den a informace, že se mají 
shromáždit v tělocvičně, je zastihla ne-
připravené. Následovalo vyhlášení stávky 
a prosba o pomoc při tvoření transparentů 
a hesel. Během zapálené práce děti zhléd-
ly dokument zachycující listopadové dění 
a seznámily se s důležitými postavami 
bouřlivých dní roku 1989. Vyvrcholením 

celé akce byl pochod Tasovem spojený 
s provoláváním hesel a nezbytným zvo-
něním klíčů. Doufáme, že projektový den 
žákům alespoň částečně přiblížil události 
listopadových dní a že pochopili jejich zá-
sadní význam v dějinách naší země.

Učitelský sbor ZŠ a MŠ Tasov

PROŽÍT SI REVOLUCI

Dvě lípy a jeden dub zdobí od neděle 24. listopadu 2019 velký 
kruhový objezd na východním konci města. Tři stromy svobody 
sem jako připomínku událostí roku 1989 zasadili zástupci poli-
tických klubů zastupitelstva. Hosty celého slavnostního aktu byli 
zakladatel České komory architektů Dalibor Borák a současný 
předseda této stavovské organizace Jan Kasl.

Jedna z lip má zároveň připomínat i stoleté výročí republiky. „Ve 
Velkém Meziříčí byla lípa svobody vysazena v roce 1919, a tak 
nám letošní stoleté výročí této události přišlo jako dobrá ozvě-
na loňských oslav," vysvětlil iniciátor nápadu na výsadbu stromů 
architekt Petr Velička. Stejně tak datum 24. listopadu nebylo 
zvolené náhodně. Je to 30 let poté, co se občané Velkého Meziříčí 
poprvé sešli na náměstí na podporu událostí 17. listopadu 1989.

DVĚ LÍPY A JEDEN DUB ZDOBÍ VELKÝ KRUHOVÝ OBJEZD 
NA VÝCHODNÍM KONCI MĚSTA

 OBČANÉ VZPOMÍNALI V PRAZE I V MEZIŘÍČÍ

V sobotu 16. listopadu nechyběli na Letné ani velkomezi-
říčští občané, kteří si přijeli připomenout třicáté výročí pádu 
komunistického režimu a protestovat proti premiérovi An-
dreji Babišovi. O den později, v neděli 17. listopadu, program 
pokračoval společným průvodem od gymnázia na náměstí, 
uctěním obětí z roku 1939 a následnou poklidnou demon-
strací.
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STAROSTA NA RADNICI PŘIVÍTAL NOVÉ OBČÁNKY

Přivítaní občánci:
Zorka Adamová, Anežka Beranová, Inna Crhonková, Petra Čechová, Patrik Dočkal, Lea a Jakub 
Dufkovi, Dominika Dvořáková, Natálie Hudečková, Ema Konečná, Diana Šubertová, Tobiáš 
Kratochvíl, Tobiáš Krča, Kristián Kučera, Tomáš Kučera, Karolína Lišková, Michaela Motyčková, 
Adam Peterka, Tobiáš Pokorný, Eda Sedlák, Vincent Skřivan, Jan Šišpela, Jiří Vondráček, Matyáš Žák

Tradiční prodej 
vánočních kaprů

V místě sídla - plovárna
Srdečně zvou sportovní rybáři VM

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

Obřadní síň patřila 2. listopadu 2019 občánkům Velkého 
Meziříčí a jeho místních částí. Starosta Josef Komínek přiví-
tal děti narozené na jaře a v létě letošního roku. Rodiče ob-
drželi dar od města ve výši 1 500 korun. Maminky dostaly 

květinu z rukou dětí z Mateřské školy Nad Plovárnou. Žáci 
kromě gratulací a květin měli připravené i tematické vystou-
pení složené z básniček a písniček. Příští vítání občánků pro-
běhne již v prosinci.

Na staré adrese www.knihovnavm.cz najdete vše, co chcete vědět. Tedy 
pokud jste knihomol, návštěvník naší instituce nebo nadšenec do všeho, 
co souvisí s knihovnou. Ještě máme pár nápadů, jak stránky vylepšit, ale 
už nyní, díky spolupráci s místní firmou XArt a čerpání dotace z Fondu 
Vysočiny Kraje Vysočina, stojí za návštěvu. Tak zajděte! Ivana Vaňková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MÁ NOVÝ WEB



www.velkomeziricsko.czkultura 15�

Je 24. říjen 2019 odpoledne a šest děvčat z 1. oddělení škol-
ní družiny ZŠ Školní Velké Meziříčí odjíždí na návštěvu do 
Charitního domova Moravec do Louisina domu. Bydlí zde 
26 babiček a dědečků, kterým vezeme živého malého krá-
líčka včetně klece, krmiva, podestýlky, vitamínů a dobrůtek 
pro něho určených. Na tento dar si děti z 1. oddělení školní 
družiny vydělaly prostřednictvím vánočního jarmarku, který 
byl uspořádán v loňském roce k 15. výročí naší školy. Dalším 
naším dárkem je malovaný obrázek Louisina domu.

Po příjezdu nás v Louisině domě vřele přivítala milá paní ře-
ditelka Petra Řezáčová společně s paní Janou Křepelkovou  
a ostatním personálem domova. Děvčata předala králíč-
ka, a protože to je kluk, vymyslely jsme mu společně jmé-
no. „Jsme na Louisině domě, bude to Louis. Takže se bude 
jmenovat Lojzík,“ zaznělo společně. A pak už jsme navštívili 
s Lojzíkem všech 26 obyvatel, kterým jsme ho představily 
a věnovaly i každému námi vyrobené makové srdíčko. Přály 
bychom vám vidět tu radost v očích babiček a dědečků, jejich 
úsměvy na tvářích, možná v dušičkách i milé vzpomínky… 
Byl to pocit k nezaplacení! Po tomto silně emotivním zážitku 
nás čekalo pohoštění a sladká odměna. Po občerstvení jsme 
se zašly podívat na malé kozičky, které bydlí v areálu. Ty se 
nám také moc líbily. Pak už následovalo rozloučení a návrat 
zpátky domů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu řediteli ZŠ Školní 
Petru Blažkovi a paní zástupkyni ředitele Ivě Najmanové, že 
nám umožnili zrealizovat náš záměr, paní ředitelce Charitní-
ho domova Moravec Petře Řezáčové, paní vedoucí Louisina 
domu Janě Křepelkové a ostatnímu personálu za velmi vřelé 
přijetí i za pohoštění. Děkujeme babičkám i dědečkům za je-
jich úsměvy. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat panu 
řediteli Ing. Jindřichu Geisselreiterovi a panu Ivo Věžníkovi ze 
společnosti Building Plastics ČR, s.r.o. z Velké Bíteše za bez-
platné zapůjčení vozu VW Caravelle. Díky jejich maximální 

vstřícnosti byla naše cesta jednodušší – DĚKUJEME.

Dík patří i Ivo Dupalovi ze společnosti Sedupa 4PETS s.r.o. za 
maximální vstřícnost a za dárky pro Lojzíka.
Ovšem největší dík patří dětem z 1. oddělení školní druži-
ny ZŠ Školní, které svými výrobky pomohly zrealizovat tuto 
nádhernou akci. A holky – Adélko Derahová, Lucinko Petrů, 
Aničko Rausová, Karinko Šteflová, Sárinko Věžníková, Beat-
ko Votoupalová - byly jste skvělé! Je dobré vědět, že mladá 
generace má úctu a schopnost empatie k druhým lidem.

Naším cílem bylo udělat babičkám a dědečkům radost a to 
se nám určitě podařilo. Určitě bychom nechtěly radost dělat 
jen jednou za rok a pokud to jen půjde, určitě se za nimi ješ-
tě podíváme. Říká se, že není nic krásnějšího než rozzářená 
dětská očička, ale troufáme si říct, že není i nad úsměv na-
šich babiček a dědečků.

Jitka Prášková 

MALIČKOST, KTERÁ ZAHŘEJE U SRDCE

Hlavním důvodem Venduly pro pře-
stěhování se do dodávky byla touha 
po pomalejším životě. Užívat si malič-
kostí, po probuzení pozorovat východ 
slunce nad oceánem, jít si zasurfovat 
při západu a nasávat atmosféru zemí 
jako místní, ne jako turisti. Vanlife pro 
ni byla jasná volba. Vendula a její aus-
tralský partner Marcel si vlastnoručně 
postavili obytnou dodávku, ve které 
žijí přes pět měsíců a procestovali celý 
Nový Zéland.
Pro občany Velkého Meziříčí a jeho ši-
rokého okolí si na toto téma cestova-

telka připravila přednášku, kterou mů-
žete navštívit ve dvou termínech. První 
se uskuteční 6. prosince v Katolickém 
domě Kaťák v Křižanově, druhá před-
náška proběhne v sále „hasičky“  ve 
Velkém Meziříčí 12. prosince 2019.

V příštím vydání si můžete přečíst roz-
hovor s digitální nomádkou (osoba, 
která pracuje na dálku přes počítač 
a tak může pracovat odkudkoli, pozn. 
red.) Vendulou, která procestovala přes 
36 zemí a momentálně plánuje další 
expedici v dodávce.

O ŽIVOTĚ V DODÁVCE NA NOVÉM ZÉLANDU POVYPRÁVÍ VENDULA ŽÁKOVÁ
„Vanlife, v předkladu život v dodávce, je synonymem pro cesto-
vatelskou svobodu a nezávislost,“ říká Vendula Žáková, rodačka 
z Mostišť, která už 7 let pracuje a cestuje po světě.

R u b  i  l í c  ž i v o t a  v  d o d á v c e  v  j e d n o m
z  n e j k r á s n ě j š í c h  k o u tů  s v ě t a

VANLIFE NA

ZÉLANDU

...aneb, když všechno co máš, jsou čtyři kola

6.12. Křižanov, Katolický dům, 12.12. Velké Meziříčí, Hasička. Omezený počet míst. Prodej vstupenek hotově na místě.

ČT 12.12. VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Vendula Žáková

začátek 19:00

PÁ 6.12. KŘIŽANOV
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Studenti vysokých i středních škol, spolek Jednoměsto a řada 
dobrovolníků letošní ročník uspořádala na více místech, a to tra-
dičně na Gymnáziu, nově Na Areálu a v Rock Depu.
Festival byl zahájen vernisáží, na které se představilo čtrnáct 
umělců z Brna, Vídně a dalších koutů České republiky. Výtvar-
níci představili malby, fotografie, ilustrace, objektovou, textovou 
tvorbu a video. Součástí výstavy byla i performance od Ivany 
Rovenské. Na performance navázal dokument Kibera: Příběh 
slumu, následovaný debatou s kameramanem Petrem Rackem.
Večerní část programu pokračovala nově v prostorách Na Are-
álu, kde poprvé vystupovala Tereza Nová s covery známých ka-
pel, a Dominika Treterová představila písně z vlastní tvorby. Poté 
následoval action painting, který hudbou doprovázel DJ Golda na 
vinyly. Hlavní bylo nepřepálit začátek.
Druhý den odstartovala Vendula Žáková cestovatelskou přednáš-
kou o fuckupech na cestách. Hned poté byla možnost zhlédnout 
unikátní film Krajina v tísni, věnující se současnému stavu české 
krajiny, tento dokument navazoval workshopem s Filipem Lysákem.

Sobotní program pokračoval v Rock Depu, kde jsme mohli od 
minulého ročníku vidět úžasný progres kapely Mezi květy. Dále 
převzala mikrofon Ima Teva, která svou tajemně mystickou 
hudbou všechny očarovala a pohladila na duších. Toman popo-
vídal o své cestě za polární kruh na trail Kungsleden ve Švédsku. 
V poslední části večera jste mohli slyšet Happy pills, kteří roz-
tančili publikum, po nich zakončovala etablovaná kapela Hello 
Marcel, která se svým word playem a electropunk/disco funko-
vým rytmem loučila s posluchači. A úplnou tečku na závěr dodal 
Lukáš Makovička se zvuky didgeridoo.

Závěrem bychom chtěli poděkovat partnerům, bez kterých by 
festival nemohl proběhnout. Poděkování patří Radě dětí a mlá-
deže, Kraji Vysočina, MŠMT a Masarykově univerzitě. Též by-
chom rádi poděkovali všem výše zmíněným hudebníkům, de-
batérům i výtvarníkům, a velký dík patří rovněž pořadatelskému 
jádru festivalu a všem dobrovolníkům.

Olga Staňková, Petra Pavlíčková

JIŽ POTŘETÍ PROZÁŘIL VELKÉ MEZIŘÍČÍ FESTIVAL BEZMEZ(D)

BEZMÁLA DVA TISÍCE LIDÍ ROZSVÍTILY VÁNOČNÍ STROMEČEK
Zahájení adventu mají lidé spojené s rozsvícením vánoční 
výzdoby na velkomeziříčském náměstí. To letošní proběh-
lo první adventní neděli 1. prosince, kdy se rozzářil nejen 
vánoční strom před radnicí, ale i nová městská světýlka na 
sloupech veřejného osvětlení, po odpočítání ředitele Jupiter 
clubu Milana Dufka.
„Chtěl bych vám popřát krásné adventní dny a Vánoce pro-
žité v kruhu přátel,“ přivítal přítomné starosta Josef Komínek 
a připojil i přání zdraví, lásky a štěstí do nového roku. „Váno-
ce jsou časem, kdy lidé mají být blíž sobě. Je potřeba, tyto 
dny nepromarnit. Nezapomeňte, vyřizovat svoje účty, které 
máte a také odpouštět," připomněl děkan Pavel Šenkýř.

O hudební doprovod se postarala velkomeziříčská skupina 
Bohužel. Poté program pokračoval ve velkém sále Jupiter 
clubu, který zdarma uvedl divadelní pohádku pro děti a do-
spělé Vánoční čas s Jů a Hele. 

Foto: Radek Koudela a další

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu by se neobešlo 
bez práce organizačního týmu. Děkuji všem vystupujícím, 
pracovníkům Technických služeb VM, městské policii, 
dobrovolným hasičům, Z. Chloubovi, S. Šturmovi a všem 
pracovníkům Jupiter clubu.

Milan Dufek, jednatel Jupiter clubu
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok
přejí zaměstnanci 

JUPITER clubu, s.r.o.

Mgr. Milan Dufek, jednatelMgr. Milan Dufek, jednatel

V září jsme v kině Jupiter club vymě-
nili oponu a začátkem listopadu jsme 
dokončili rekonstrukci vzduchotech-
niky a klimatizace kinosálu.

Našim divákům patří dík za trpělivost, 
s kterou absolvovali v průběhu října 
naše představení i přes hraniční tep-
lotu v sále. Poděkovat chci také všem, 
kteří se na realizaci podíleli, dále měs-

tu Velké Meziříčí za finanční podporu 
ve výši 2,2 milionu korun, kolegům 
a kolegyním z Jupiter clubu za trpěli-
vost při zajištění promítání a realizaci 
přípravných a vyklízecích prací.
Kino v posledních letech postupně 
modernizujeme. Digitalizace v roce 
2014 přinesla našim divákům kvalit-
ní obraz i zvuk, včetně široké nabídky 
filmové produkce a rychlého uvedení 

filmových novinek. Následovala vý-
měna koberců a nouzového osvětlení. 
Koncem ledna letošního roku jsme vy-
měnili křesla, která tak dnes poskytují 
návštěvníkům větší pohodlí. Příští rok 
by modernizace kina měla pokračovat 
výměnou promítacího plátna.

Milan Dufek, 
jednatel JUPITER clubu, s. r. o.

Kino nabízí zase o kus příjemnější prostředí

Milan Dufek v nové 
strojovně vzduchotechniky

Vánoční strom splněných přání
Všichni, kteří chtějí udělat radost nejenom 
sobě a svým blízkým, mohou navštívit pro-
gramové oddělení Jupiter clubu, vybrat si 
přáníčko a  zakoupením dárku splnit vá-
noční přání dětí z  Dětského střediska 
v  Březejci. Věříme, že tuto akci podpo-
říte a  bude stejně úspěšná jako v  mi-
nulých letech. Vánoční přání můžete 
splnit nejpozději do úterý 17. 12. 2019.

Programové oddělení JUPITER clubu, s. r. o.

Vánoční strom splněných přání
Všichni, kteří chtějí udělat radost nejenom 
sobě a svým blízkým, mohou navštívit pro-
gramové oddělení Jupiter clubu, vybrat si 
přáníčko a  zakoupením dárku splnit vá-
noční přání dětí z  Dětského střediska 
v  Březejci. Věříme, že tuto akci podpo-
říte a  bude stejně úspěšná jako v  mi-

Vánoční přání můžete 
splnit nejpozději do úterý 17. 12. 2019.

Programové oddělení JUPITER clubu, s. r. o.
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ZAKLADATELKA KLUBU NADĚJE POMÁHÁ 
NEMOCNÝM PŘES DVACET LET
Již od roku 2008 rozdává Kraj Vysočina každoročně ocenění, kterým vyjadřuje uznání a respekt 
významným osobám. V tomto roce si ho z rukou hejtmana Jiřího Běhounka převzalo dva-
náct mimořádných osobností. Druhé nejvyšší ocenění, tedy skleněnou medaili za dlouholetou 
práci ve prospěch obyvatel, obdržela i zakladatelka velkomeziříčského Klubu Naděje Květuše 
Doležalová. Donedávna předsedkyně spolku onkologických pacientů pomáhá více jak dvacet let 
těžce nemocným lidem, zajišťuje odborné besedy, organizuje rekondiční pobyty a stará se o ty, 
kteří její pomoc opravdu potřebují. To vše dělá obětavě, usilovně a nezištně.

Klub Naděje vznikl v roce 2000 a je součástí neziskové or-
ganizace Liga proti rakovině. Jedná se o spolek onkologic-
kých pacientů, jehož cílem je pomáhat lidem během léčby 
i s návratem do plnohodnotného života. Kdy jste si poprvé 
uvědomila, že takový klub v našem městě chybí? Co bylo 
prvním impulzem k jeho založení?

V roce 1997 jsme onemocněla a podstoupila operaci prsu 
v Novém Městě na Moravě, kde mě operoval pan primář 
Šustáček. Po zákroku si mě vzal do péče na onkologii primář 
Stříž, pod kterým jsem absolvovala onkologickou léčbu. Za 

což oběma lékařům z celého srdce děkuji. Poté jsem odjela 
do lázní do Karlových Varů, kde mě oslovila tehdejší primář-
ka lázeňského domu Wittnerová s nabídkou založení klubu 
ve Velkém Meziříčí. Takový klub v té době existoval například 
v Praze a Brně. V lázních jsem se také seznámila s tehdejší 
prezidentkou pražského klubu Alenou Rejskovou, která mně 
začala posílat zpravodaj, zvát mě na sněmy a přednášky.
Společný problém vyvolal potřebu společného sdílení. My-
šlenka, aby nebyl nikdo se svou nemocí sám, byla prvotním 
impulzem k založení Klubu Naděje. Vzpomínám si na naše 
první setkání s paní Švormovou, Bártovou, Švecovou a pa-

K. Doležalová přebírá nejvyšší ocenění Kraje Vysočina z rukou hejtmana Jiřího Běhounka, zdroj: Archiv Kraje Vysočina
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nem Trojanem. Kladli jsme si otázku, jak začít, kde hledat opo-
ru, zkušenosti. Za podpory a vydatné pomoci přátel jsme za-
čali získávat základní informace, rady k založení klubu, navázali 
kontakty a spolupráci s klubem onkologicky nemocných v Pra-
ze. A díky obrovské pomoci Ludvíka Trojana, který pravidelně 
přispíval o našem klubu do týdeníku Velkomeziříčsko, a naší 
hospodářce Janě Michalové se nám to společně podařilo.

Pro koho je Klub Naděje určen a jaké má poslání? Kde vás pří-
padní zájemci najdou a s čím se na vás mohou obrátit?

Scházíme se kromě prázdnin každou středu od 8 do 11 hodin 
v Klubu důchodců v Komenského ulici. Středeční dny jsou mezi 
námi opravdu oblíbené a navštěvované. V tyto dny pořádáme 
přednášky, besedy s lékaři, povídáme si, radíme si a jsme rádi, 
že jsme spolu. Hlavním posláním je pomáhat pacientům, ale 
i jejich nejbližším rodinným příslušníkům vyrovnat se s těžkou 
situací. Je důležité obnovit síly fyzické i psychické. Ve spolupráci 
s lékaři a dalšími odborníky pořádáme přednášky a besedy, je-
jichž cílem je poskytování informací o možnostech řešení prak-
tických problémů při změně situace v důsledku onemocnění.

Jakým aktivitám se v klubu věnujete?

Činnost našeho klubu je pestrá. Pořádáme rekondiční lá-
zeňské pobyty, navštívili jsme již Karlovy Vary, Luhačovice, 
Poděbrady. Jezdíme na výlety, navštěvujeme kulturní akce, 
cestujeme a poznáváme nová místa. Zapojujeme se pravidel-
ně v květnu do Květinového dne, který je určen na podporu 
prevence a léčby rakoviny. Organizujeme každoroční výroční 
schůzi, které se účastní starosta města Josef Komínek. To 
všechno díky pracovitosti, obětavosti a nadšení našich členů.

Příběhy, které vás obklopují, jsou těžké. Odkud čerpáte 
sílu k opakované podpoře nemocných, pozitivní náboj, 
který vám osobně pomůže najít vnitřní harmonii?

Asi je to moje poslání. Pocházím z rodiny, která vlastnila ve 
městě restauraci, a tak jsem na společnost zvyklá. Ráda 
chodím do práce, léta jsem pracovala na zubním oddělení, 
pomáhala, kde bylo potřeba. Naučila jsem se cestovat a na-
vštěvuji různé semináře. Obrovskou radost mi také dělají 
vnoučata a moje šestiletá pravnučka.

Jak vaše poslání vnímá váš manžel a děti?

Rodina mě vždy podporovala a nikdy mi nebránila v aktivi-
tách. Můj manžel mně byl obrovskou podporou hlavně v za-
čátcích, když jsme klub rozjížděli a neměli žádné finance. 
Všude se mnou jezdil, pomáhal, s čím bylo potřeba.

O své nemoci dokážete dnes otevřeně hovořit. Co vám 
osobně během samotné léčby nejvíce pomohlo?

Důležité je si nemoc nepřipustit k tělu a chtít ji porazit. Nic jsem 
si z ní nedělala. V době, kdy jsem onemocněla, jsme se s man-
želem přestěhovali do našeho nového domečku, a to pro mě 
bylo obrovskou motivací, hned jsem začala bojovat.

Často se říká, že od bolesti nejlépe pomáhá ji sdílet. S ja-
kými problémy pomáháte onkologicky nemocným pacien-
tům nejčastěji?

Všichni máme jedno společné, je to nemoc, se kterou bojuje-
me a která nás svým způsobem spojuje. Z vlastní zkušenosti 
vím, že neocenitelným přínosem a pomocí v této těžké si-
tuaci je osobní kontakt, navázání přátelství mezi lidmi s po-
dobným osudem a vzájemná podpora.

Dále se snažím naše členy seznámit s tím, jaká mají práva při 
léčení, jaké existuje kvalitní protetické vybavení, poradit jim 
s výživou nebo si povídáme o možnostech zlepšení kvality 
našich životů. Pomáháme svým členům v období předope-
račním i pooperačním.

Sama říkáte, že nemoc vám toho hodně vzala, taky ale 
i něco dala. Co konkrétně si pod tím můžeme představit?

Poznala jsem báječné lidi a získala spoustu nových kamará-
dů. Společně jsme navštívili Francii, Švýcarsko, Chorvatsko 
i spoustu krásných míst v Čechách. Na středeční dopoledne 
se vždy moc těším, zažíváme v našem klubu legraci, vzpo-
mínáme na prožité zážitky a jsme rádi, že se máme.

Závěrem bych chtěla poděkovat těm, kteří mě na krajské 
ocenění navrhli. Opravdu si toho moc vážím!

Jedna z přednášek primáře nymburské nemocnice onkologa 
Kašpara během našeho pobytu v Poděbradech v roce 2005.

Zájezd do Čejkovic v roce 2015, zdroj fotografií: soukromý 
archiv K. Doležalové
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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.

Nabízíme zpracování (nařezání, naští-
paní, srovnání) dřeva. Tel.: 731 457 371

Půjčím štípačku na dřevo, tlak
12 tun, délka polen až 130 cm,
dále půjčím motorovou pilu.
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

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

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

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

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

Prodám pozemek ke komerčnímu 
využití na Karlově ve VM. Prodej 
pouze v celku, výměra 3 780 m, cena 
1400 Kč/m². Tel.: 776 88 65 76

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

Country skupina Stetson hledá hráče 
na bicí (i začátečníka). Tel.: 776 708 479

Prodám kolo favorit, dobrý stav – 
levně. Tel: 776 708 479

Prodám nové dámské kolo, kom-
pletně vybavené, přední tlumiče 
3x7R, velmi levně. Tel.: 776 708 479
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VÝKUP AUTOVRAKŮVÝKUP AUTOVRAKŮ

DOKLAD O EKOLIKVIDACIDOKLAD O EKOLIKVIDACI

ODVOZ ZDARMAODVOZ ZDARMA

TEL.: 731 04 04 05

POŽADUJEME
zájem o gastronomii

vstřícné 
a profesionální 
chování

samostatnost, 
fl exibilitu

praxi v oboru

organizační 
schopnosti

NABÍZÍME
stabilní zaměstnání 
a férové jednání

možnost seberealizace 
v gastronomii

fi nanční bonus z obratu

pracovní dobu dle dohody

ubytování

fi remní bonusy (telefon, strava, 
pojištění atd.)

odpovídající platové ohodnocení

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

JUPITER
RESTAURACE

jeckorestaurace@seznam.cz
608 969 590

ŠÉFKUCHAŘ /ka

KUCHAŘ /ka

KAVÁRNA • VINNÝ BAR

POMOCNÝ KUCHAŘ /ka, ČÍŠNÍK, SERVÍRKAE-mail: vlcek@vvsklo.cz
Telefon: 608 523 293

Hledáme:

ASISTENTKU
VEDENÍ

Místo výkonu práce:
Ořechovská 551
594 51 Křižanov
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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 
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Vánoční bruslení  
se Zdravým městem

27. prosince 2019
od 10.00 do 11.30 hodin

zimní stadion
Velké Meziříčí

Sponzor programu

Čekají Vás dovednostní soutěže!Čekají Vás dovednostní soutěže!
Ochranné pomůcky u dětí jsou nutné.

Z
darm

a

Z
darm

a

Průběh programu bude dodržovat provozní řád zimního stadionu.
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Dne 9. 12. a 10. 12.  MUDr. Fráňa (alergologie) - neordinuje
Dne 2. 12. a 9. 12.  MUDr. Svobodová (alergologie) - DOVOLENÁ
Dne 18. 12.   MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ
Dne 19. 12. a 20. 12.  MUDr. Nechvátalová - DOVOLENÁ
Dne 27. 12.  MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ
Dne 27. 12.   MUDr. Krejčí (chirurgie) – DOVOLENÁ
Od 20. 12. - 1. 1.   MUDr. Šajnar (interna) – DOVOLENÁ
Dne 27. 12.   MUDr. Šurda – DOVOLENÁ
Od 27. 12. - 1. 1.   MUDr. Ryšanová (gynekologie) - DOVOLENÁ
Od 27. 12. - 1. 1.   MUDr. Bednářová (neurologie) - DOVOLENÁ
Dne 27. 12.   REHABILITACE+VODOLÉČBA - DOVOLENÁ
Dne 31. 12.    MUDr. Nohelová (psychiatrie) – DOVOLENÁ
Dne 30. 12.   MUDr. Mráz (ORL) – DOVOLENÁ
Dne 30. 12.   MUDr. Zemanová (interna) - DOVOLENÁ
Dne 30. 12.   MUDr. Novotný (ortopedie) - DOVOLENÁ
Dne 30. 12.   MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ
Dne 31. 12.   MUDr. Kadlec (chirurgie) – DOVOLENÁ
Dne 31. 12.   MUDr. Jašová (urologie) – DOVOLENÁ
Dne 31. 12.   MUDr. Konečný (ortopedie) – DOVOLENÁ
Dne 31. 12.   MUDr. Šurda - DOVOLENÁ
Od 19. 12. - 5. 1.  MUDr. Fikrová (interna+ endokrinologie) - DOVOLENÁ
Od 27. 12. - 5. 1.   MUDr. Fráňa (alergologie) - DOVOLENÁ
Dne 30. 12.   MUDr. Svobodová (alergologie) - DOVOLENÁ
Od 27. 12. - 1. 1.   dentální hygiena - DOVOLENÁ
Dne 30. 12. a 31. 12.  MUDr. Doležal - DOVOLENÁ
Dne 31. 12.   MUDr. Dvořáková (ORL) – DOVOLENÁ
Dne 31. 12.   REHABILITACE + VODOLÉČBA – DOVOLENÁ
Dne 2. 1.   MUDr. Maleček (chirurgie) - DOVOLENÁ
MUDr. Jiří Šurda ukončí praxi k 31. 12. 2019
MUDr. Hana Urbánková ukončí praxi k 31. 12. 2019. Vzhledem k čerpání 
dovolené bude ambulance otevřena do 12. prosince 2019 včetně.
Dne 23. 12. bude budova Domu zdraví uzavřena z důvodu pravidelné 
inventarizace majetku a skladových zásob.

ZUBNÍ POHOTOVOST

7. 12. 2019 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201 605 151 774

8. 12. 2019 MDDr. Lenka Hamáková, Žďárská 73,  
Nové Město na Moravě

566 618 060

14. 12. 2019 MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí 566 524 275

15. 12. 2019 BLADENT s.r.o., Štursova 111, 592 31, 
 Nové Město na Moravě

566 616 904

21. 12. 2019 MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka 608 069 430

22. 12. 2019 Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, 
Velké Meziříčí

728 638 632

24. 12. 2019 MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 71 799 505 925

25. 12. 2019 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  
Žďár nad Sázavou

566 642 545

26. 12. 2019 MDDr. Jiří Simon, Studentská 1697/7,  
Žďár nad Sázavou

603 298 447

28. 12. 2019 MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63,  
Žďár nad Sázavou

774 084 064

29. 12. 2019 MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80 566 567 332

1. 1. 2020 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201 605 171 774

Ordinační doba – MUDr. Dan Blaha
Sestry: Jitka Krejčová, DiS., Jana Trojanová

Pondělí – 07:30 – 10:30 pouze nemocní
10:30 – 11:30 – pouze objednaní
12:00 – 13:30 – pouze objednaní
Úterý – 07:30 – 10:30 pouze nemocní
10:30 – 11:30 – pouze objednaní
13:00 – 18:00 – pouze objednaní pacienti, 
vyhrazeno pro pracovnělékařské pro-
hlídky, vyšetření pro OSSZ, řidičské, 
zbrojní průkazy apod.
Středa – 07:30 – 10:30  pouze nemocní
10:30 – 11:30 – pouze objednaní
Čtvrtek – 07:30 – 10:30 pouze nemocní
10:30 – 11:30 – pouze objednaní
12:00 – 13:30 – pouze objednaní
Pátek - 07:30 – 10:30 pouze nemocní
10:30 – 12:00 – pouze objednaní

DOKTOR BLAHA ORDINUJE 
OD 2. LEDNA 2020
Dokror Blaha nebude registrovat nové pa-
cienty, přebírá všechny pacienty od dokto-
ra Šurdy bez nutnosti opětovné registrace.

Sociálního pracovníka
SPOD

(sociálně-právní ochrana dětí)

na dobu neurčitou
termín nástupu: 1. 1. 2020

bližší informace podá
Mgr. Marta Muchová 

tel.: 566 781 010

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje výběrové řízení na

www.velkemezirici.cz

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



www.velkomeziricsko.czobecná rubrika 23�

 

VZPOMÍNÁME

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). 

Dne 17. 11. 2019 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, 
paní Antonie Bednářové. S láskou, 
vděčností a úctou v srdci vzpomínáme.

Dcera s rodinami.

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

Dne 8. 12. si připomínáme první smutné 
výročí úmrtí naší drahé manželky, 
maminky a babičky, paní Jaroslavy 
Bojanovské z Velkého Meziříčí. 

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou 
vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 18. 12. 2019 vzpomeneme 14 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 
Božena Patřičná z Velkého Meziříčí. 

Za tichou vzpomínku děkují Jaromír 
a synové s rodinami.

„Láska, ta zůstává…“

7. prosinec je každoroční tichou 
připomínkou úmrtí naší milé maminky 
a babičky, paní Marie Jašové z Velkého 
Meziříčí.
Její obětavý život se v kruhu nejbližších 
uzavřel před 15 lety, v lednu roku 2020 
by se dožila 80 let. 

S úctou a vděčností dcery s rodinami

Dne 15. 11. 2019 by se dožil 80 let pan 
Oldřich Sojka, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí. 
Téhož dne jsme si připomněli 11. výročí 
jeho úmrtí.

S láskou a vděčností vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. Všem ostatním 
děkujeme za tichou vzpomínku.

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

Dne 19. listopadu 2019 si připomínáme 
10. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše drahá manželka, maminka 
a babička, paní Alena Valíková z Velkého 
Meziříčí.

Stále vzpomínáme. Manžel, rodiče, 
sourozenci a děti s rodinami.

Dne 29. 12. by oslavila naše maminka, babička a 
prababička, paní Jaroslava Špačková, 75. narozeniny, 20. 
1. to budou již 3 roky, co opustila tento svět.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Milan, dcera Jana, vnučka Klárka s přítelem, vnučka 
Adélka, pravnuci Kristián a Richard„Zůstává jen láska a vzpomínky.“

Dne 3. prosince uplynul rok plný smutku 
a bolesti nad odchodem našeho drahého 
manžela, obětavého táty a milovaného 
dědy pana Jiřího Čtveráčka.
Odešel náhle bez rozloučení, tak náhle, 
že těžko k uvěření. V našich srdcích a ve 
vzpomínkách však zůstává stále s námi.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí 
jeho památku. Manželka a synové s rodinami.

Dne 20. 12. by se dožil 101 let náš dědeček 
pan Rajmund Chmelíček.
I když je to již dlouhých 28 let, co odešel z tohoto světa, 
bolest v srdci zůstává.
Kdo jste našeho dědečka znali, vzpomeňte s námi.
Vnuk Milan, vnučka Jana s rodinou.

Dne 21. 12. 2019 uplyne 19 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, bratr a strýc, pan 
Antonín Střecha ze Lhotek. S láskou 
vzpomíná sestra Marie s rodinou. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Dne 1. 1. 2020 uplyne 10 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček Antonín Vávra.

Vzpomínají manželka Jiřina a děti 
s rodinami

Marie Řádková, Křižanov, 85 let, 8. 11. 2019
Bedřich Hnízdil, Velké Meziříčí, 79 let, 16. 11. 2019
Terezie Kutílková, Oslavička, 87 let, 18. 11. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 23. 11. 
    Zarmoucená rodina
Libuše Křížová, Velké Meziříčí, 70 let, 21. 11. 2019
Bohumír Urbánek, Nové Sady, 71 let, 28. 11. 2019 

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Jaroslav Hamr, Velké Meziříčí, 86 let, 
              20. 11. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 30. 11.  
  Zarmoucená rodina
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Díky svým jízdním vlastnostem dokázaly ještě před válkou 
zdolat celou trasu s jedinou zastávkou v Brně za neuvěři-
telné 4 hodiny a 18 minut. Tento časový interval překonaly 
moderní vlaky relativně nedávno. Zmíněný spoj byl poprvé 
povinně místenkový s roznáškou nápojů a teplých pokrmů 
zajišťovaných stejnou společností, která tyto služby měla na 
starost i ve světoznámém Orient expresu.

Velmi slibný rozjezd projektu utnula válka, kdy se pro ne-
dostatek benzínu vozy odstavily. Po válce se vrátily opět do 
provozu, avšak již sporadicky, a to jako záloha pro vládní jíz-
dy. Velmi známým se stalo jejich využívání v rámci zajištění 
dopravy delegací na Norimberský proces. Před sešrotováním 
sloužil první vůz v roce 1953 jako zdroj náhradních dílů. Druhý 
vůz měl více štěstí. Od svého vyřazení v roce 1960 sloužil jako 
exponát Technického muzea Tatry Kopřivnice, umístěný před 
budovou pod přístřeškem, kde chátral další desetiletí.

Důležitým milníkem byl rok 2010, kdy stát vůz zařadil mezi 
národní kulturní památky, což je nejvyšší stupeň památkové 

ochrany ze strany státu. Seznam movitých národních kulturních 
památek je překvapivě krátký a obsahuje pouze 27 položek. Slo-
venská strela se tak ocitla v takové společnosti, jako jsou zvony 
ve Svatovítské katedrále, Relikviář sv. Maura v Bečově na Tep-
lou, Třebechovický betlém či České korunovačních klenoty.

Asi se ptáte, proč se píše o tomto tématu na stránkách Vel-
komeziříčska. Zní to až neuvěřitelně, ale významná část to-
hoto unikátu se v současné době nachází právě ve Velkém 
Meziříčí, a to v ulici Nad Kunšovcem.

Prvotním důvodem bylo zásadní rozhodnutí majitele vozu Ta-
try Kopřivnice souhlasit s jeho celkovou renovací a uvedením 
do původního a provozního stavu. Po výstavbě nové důstojné 
budovy muzea s napojením na kolejovou síť se vůz vrátí zpět 
do Kopřivnice. Na tuto akci se podařilo uvolnit dotaci od Mini-
sterstva pro místní rozvoj a po provedeném výběrovém řízení 
uzavře majitel smlouvu s Českomoravskou železniční oprav-
nou Přerov, která by měla během dvou let zvládnout celkovou 
opravu za přísného dohledu památkářů za 35 milionů korun.

NAD KUNŠOVCEM SE RESTAURUJE 
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
V roce 1936 vyrobila pro tehdejší Československé státní dráhy firma Tatra v Kopřivnici dva 
motorové vozy s označením M 290.0, které vynikaly nejen svým originálním designem, ale 
i světově unikátním řešením pohonu. Vedoucím vývoje byl autor světoznámých tatrováckých 
automobilů Hans Ledwinka, který elektromechanický přenos výkonu řešil podle patentového 
návrhu Josefa Sousedíka přezdívaného „moravský Edison“. Ještě v tomto roce jeden z těchto 
vozů dosáhl na tehdejší rychlostní rekord ČSD, a to 148 km/h. Do pravidelného provozu oba 
vozy vyjely 13. července 1936, a to na spoji Bratislava -Brno -Praha s názvem Slovenská strela, 
což se pak dostalo i do názvu těchto výjimečných vozů.

Motorový vůz M 290.002 Slovenská strela jako neprovozní exponát před muzeem Tatry Kopřivnice v roce 2008
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Po zpracování obsáhlého restaurátorského záměru, jehož 
snahou je maximální zachování původních dílů včetně jeho 
pohonu, čekal vůz 31. srpna loňského roku převoz na silnič-
ním návěsu do Hranic Na Moravě, kde má firma pobočku. 
Vůz pomyslně vertikálně rozdělili na 14 částí, z nichž pro-
šel evidencí a dokumentací doslova každý šroubek. Oprava 
však neprobíhá na jednom místě, ale po demontáži se části 
vozu rozjely po celé republice asi na 10 míst. Jedním z nich 
je i naše město.

Protože vůz má v interiéru velké množství dřevěných částí, 
které musejí projít důkladnou renovací, majitelé oslovili vel-
komeziříčskou restaurátorskou rodinnou firmu otce Josefa 
Filipa a jeho syna Jana. Ti se zabývají především restaurová-
ním nábytku již v páté generaci a o jejich práci asi nejvýmluv-
něji hovoří jejich motto: „Někde mezi řemeslem a uměním“. 
Po zhlédnutí výsledků jejich práce bychom možná mohli do-
dat - nic není nemožné. Dokáží doslova vzkřísit vše dřevěné 
opět k životu. Josef Filip skromně komentuje výsledky své 
práce a shodou okolností se v minulosti, mimo jiné, podílel 
i na opravě slavného salonního vozu Františka Ferdinanda 
d’Este, který ještě před svou opravou navštívil naše město 
v roce 2008 v rámci oslav 600 let od získání plných měst-
ských práv.

Do zakázky renovace motorového vozu se mu zpočátku, dle 
jeho vyjádření, vůbec nechtělo, vše nakonec rozhodl syn Jan. 
Takováto práce se nedělá každý den. A tak se stalo, že se 
jejich restaurátorská dílna stala odpovědnou za vše dřevěné 

ve Slovenské strele. Jednoho krásného dne se u nich začaly 
vršit různé police, skříňky, obložení a lišty v různém stavu 
poškození. Připomínalo to spíše sklad haraburdí určeného 
k likvidaci.

Vzápětí se pod jejich rukama začaly rodit úžasné věci. U kaž-
dého kusu bylo třeba posoudit jeho stav a pokud byla uhnilá 
pouze část, restaurátoři ji nahradili novým dřevem a násled-
ně ji napojili na původní. Celek se pak barevně sjednotí tak, 
aby nebyl poznat rozdíl. Ve voze není použit jeden druh dřeva 
a vedle smrku a lípy je to i ořech a gabon. Vzhledem k tomu, 
že v interiéru vozu se zachovala pouze polovina sedadel, bu-
dou nejen restaurovat jejich dřevěné části, ale podle zacho-
vaných vzorů vyrábět i zcela nové ve spolupráci s ostravskou 
čalounickou dílnou.

Motorový vůz M 290.0 se v současné době dostal již po 
demontážích a opravách jednotlivých celků do fáze zpět-
né montáže. Otce a syna Filipovy tedy čeká mnoho cest do 
Hranic na Moravě, kde budou renovované dřevěné části za 
dohledu památkářů znovu instalovat do opraveného skele-
tu. Společným cílem je celkové dokončení opravy do dubna 
příštího roku a následné zahájení jízdních a funkčních zkou-
šek. 31. srpna 2020 to budou dva roky od zahájení a zároveň 
je toto datum i termínem dokončení. Zatím je velká naděje, 
že se to může podařit, a to za významného přispění dvou 
velmi šikovných řemeslníků a umělců z Velkého Meziříčí.

Text a foto: Pavel Stupka

Ačkoli to může připomínat starou králíkárnu, jedná se o 
původní kuchyňku, kde se připravovaly pokrmy pro cestující

Jan Filip ukazuje napojení původní a nové části police 
kuchyňky, foto: Josef Filip

Josef Filip v průběhu renovace obložení benzínových nádrží 
umístěných na obou řídících stanovištích
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Projekt elektronické neschopenky se 
chystá Ministerstvo práce a sociálních 
věcí spustit začátkem příštího roku. 
Přípravy probíhají i na Vysočině, kon-
krétně v Pelhřimově. Od začátku listo-
padu lékaři v pelhřimovské nemocnici 
testují nové softwary tak, aby byl sys-
tém plně funkční k 1. lednu 2020, kdy 
nemocnice začnou vydávat místo do-
savadních papírových neschopenek už 
jen ty elektronické. „Vzhledem k tomu, 
že nastavení systému si vyžádala le-

gislativní povinnost, bude aktualizace 
softwaru v ostatních nemocnicích pro-
vedena zdarma,“ řekla mluvčí kraje Ji-
tka Svatošová. Z toho vyplývá, že kraj 
hradí pouze testování, změny v soft-
waru platí dodavatelé informačních 
systémů, které nemocnice mají.

V praxi to pro nemocné znamená, že od 
Nového roku od lékaře během kontroly 
už Potvrzení o trvání dočasné pracovní 
neschopnosti, který je dokladem k vy-

placení nemocenské, do ruky nedo-
stanou, lékař ho online vyplní a odešle 
elektronicky. Toto elektronické podání 
následně zpracuje zaměstnavatel či 
Česká správa sociálního zabezpečení. 
Pacient tak v době nemoci už nebu-
de potvrzení předávat zaměstnava-
teli, ten se o trvání jeho nemoci dozví 
elektronicky. Potvrzení o neschopnosti 
tedy není zrušeno, pouze ho lékař bude 
odesílat elektronicky, stejně jako vznik 
a ukončení pracovní neschopnosti.

V LEDNU ZAČNE PLATIT ENESCHOPENKA

Po dvacáté deváté vyhlásilo Sdružení 
přátel piva v kongresovém sále pivo-
varu Zichovec výsledky celorepubli-
kové soutěže o nejlepší piva, pivova-
ry a pivovarské osobnosti roku, která 
si v pivním průmyslu vydobyla svoji 
prestiž a tradici. 

Nejstarší novodobá soutěž znamená 
pro pivovarníky důležitou zpětnou vaz-
bu od jejich příznivců a zároveň zákaz-
níků. V této anketě není velkomeziříč-
ský minipivovar Jelínkova vila žádným 
nováčkem. V roce 2016 se Jelínkova 
vila v kategorii minipivovary umísti-

la na 3. místě. Letos zabodovalo pivo 
Harrach v kategorii nejprestižnější, a to 
o nejlepší ležák roku. Dvanáctku Harra-
cha porazil pouze Budějovický Budvar 
a Tradiční pivovar z Rakovníku.

Pro minipivovar sídlící v hotelu Jelín-
kova vila to ale není v tomto roce první 
významné ocenění. V rámci červnové-
ho pracovního semináře na půdě Se-
nátu České republiky převzali majitel 
hotelu Martin Jurek a vedoucí provozu 
Bohdan Vítek ocenění od České a mo-
ravské pivovarské akademie za účasti 
senátora Františka Bradáče a starosty 
města Josefa Komínka. Stali se tak ví-
tězi v kategorii Nejlepší pivovar s vlast-
ním hotelem, hostincem a dalšími služ-
bami.

„Dokonce máme potvrzeno, že náš 
tmavý ležák je pohádkový. Již po dva-
nácté se v nádherném prostředí šu-
mavského hotelu Belveder soutěžilo 
o titul Pohádkové pivo roku, ve kterém 
letos získala naše tmavá dvanáctka 2. 
místo. Vážíme si všech ocenění, každé 
je totiž specifické a probíhá za jiných 
podmínek,“ dodává vedoucí provozu 
Bohdan Vítek.

PIVOVAR JELÍNKOVA VILA VAŘÍ TŘETÍ NEJLEPŠÍ LEŽÁK V REPUBLICE

SENIOŘI SE SETKALI PŘI DECHOVCE
Tradiční setkání seniorů při dechovce 
uspořádaly Sociální služby města Velké 
Meziříčí ve čtvrtek 14. listopadu odpo-
ledne ve velkém sále Jupiter clubu.

Okolo dvou stovek seniorů z Velkého 
Meziříčí a okolí se sešlo tentokrát 
u příležitosti oslavy dvaceti let od ote-
vření Domu s pečovatelskou službou 
v ulici Zdenky Vorlové. Návštěvníky 
oblíbeného setkání přivítal starosta 
města Josef Komínek s místostarost-

kou Jiřinou Jurdovou, kteří společně 
s ředitelkou Sociálních služeb města 
Velké Meziříčí, Janou Jurkovou, předali 
květinu bývalé ředitelce městských 
sociálních služeb Daně Maňasové.
 
V rámci kulturního programu vystou-
pily na pódiu děti z Dózy, nejprve ky-
tarové duo a poté mažoretky Monkey. 
K tanci i poslechu zahrála dechová 
kapela Jiřího Helána a nechybělo ani 
malé pohoštění.

Vedoucí provozu Bohdan Vítek a sládek Pavel Dlouhý
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Ve středu 20. 11. 2019 se v brněnské 
Zoner BOBYHALL vyhlašoval 9. ročník 
ankety Dobrovolní hasiči roku 2019. 
Celý program moderoval patron ankety 
Petr Rychlý a zpěvačka Ilona Csáková. 
Hudební vystoupení zde měla skupina 
Slza, která zahrála několik svých hitů.

Naše jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Velké Meziříčí byla zařazena 
v oblasti jih Moravy. V této kategorii 
postoupila do finále, kde rozhodoval 

počet odeslaných hlasů přes SMS nebo 
e-mail. Po sečtení se naše jednotka 
umístila na 5. místě a obdržela diplom 
a věcné dary.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů  
VM děkuje všem, kteří nás podpořili 
a poslali hlas. Poděkování patří i zřizo-
vateli, městu Velké Meziříčí, za podporu.

 
starosta SDH Velké Meziříčí

 Kratochvíl Stanislav

DOBROVOLNÍ HASIČI 
DĚKUJÍ ZA PODPORU

CESTOVATEL VYPRÁVĚL O SVÉ CESTĚ Z INDIE AŽ DO PRAHY. 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK MĚL VSKUTKU NEVŠEDNÍ

Známý český cestovatel se přijel podělit o 
zážitky z cest se svým „žlutým cirkusem". 
Není to nikdo jiný než Dan Přibáň, který 
vystoupil na pódiu v kinosále Jupiter clubu. 
Velkomeziříčští diváci si mohli poslechnout 
vyprávění o Velké cestě z Indie až domů, 
kterou výprava zakončila dvanáctiletou ces-
tu kolem světa v uzbeckém Samarkandu. 
Za tu dobu posádka urazila 88 714 kilome-
trů, projela 5 světadílů a navštívila 43 zemí.

V Himalájích v průsmyku Tanglang La 
se výpravě podařil rekordní počin, pře-
konat dvoutaktním autem nadmoř-
skou výšku 5328 m. n. m. Když je řeč 
o dvoutaktním vozu, mnozí vědí a jiní 
tuší, že se jedná o legendárního žlu-
tého trabanta. Posádka obývala dva 
trabanty s názvy Egu a Babu, jednoho 
malucha (Fiat 126p, pozn. red.) a Jawu.

Poslední výprava k uzavření cesty kolem 
světa odstartovala v jižní Indii a přes Nepál, 
Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán, Uzbekistán, 
Rusko a Ukrajinu vedla až k návratu na Slo-
vensko a do České republiky. Po dlouhých 
17 237 kilometrech a 5 měsících to byl ná-
vrat skutečně pompézní v čele několikaki-
lometrové trabantí kolony, která se začala 
tvořit už od polských hranic.

Členové expedice byli náčelník Dan Při-

báň, kameraman Zdeněk Krátký, fotograf 
Vojta Duchoslav, slovenský motocyklista 
Marek Slobodník, Marek Duranský, Polák 
Radek Jona, hasič Honza Setvín a Lukáš 
Venclík, který všechny dokázal přesvěd-
čit, že je ideální kandidát, a až poté při-
znal, že nevlastní řidičské oprávnění.

Zážitky z cest, které se nedají vymyslet, 
ale musí se prožít, divákům barvitě vylí-
čil Dan Přibáň. Každý přejezd hranic měl 
svůj specifický příběh, když v Pákistánu 
na hranicích kluci zahráli písničku nebo 
v Číně při přejezdu hranic „zčechizovali 
Němce". Kdo neslyšel, ten neuvěří, ale 
přece je tu jedna možnost, jak si známé-
ho českého cestovatele znovu poslech-
nout. Pro velký zájem zavítá do Velkého 
Meziříčí opět 13. února 2020. Vstupen-
ky jsou již v prodeji na programovém 
oddělení Jupiter clubu.

Kmínovo světlicový olej od výrobce 
Biogas Bohemia spol. s r.o. z Petrávče 
získal prestižní ocenění, které uděluje 
ministr zemědělství od roku 2003.
Ocenění kvality KLASA obdrželo 21. lis-
topadu na slavnostním večeru v praž-

ském paláci Žofín celkem 34 výrobků. 
Z rukou ministra zemědělství Miro-
slava Tomana a generálního ředitele 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) Martina Šebestyána pře-
vzali ocenění i Martina Homolová a 
Karel Jonák z Petrávče. Jejich oceněný 
olej v sobě ukrývá neobvyklé spojení 
tradičního českého kmínu kořenného 
z Vysočiny a světlice barvířské, vypěs-
tované taktéž v tuzemsku. Lisuje se při 
teplotě do 40°C a je vhodný pro ochu-
cení brambor, polévek, zeleniny, salátů 
a masa. 
Olejový mlýn Petráveč je také držite-

lem ocenění Regionální potravina Kraje 
Vysočina z roku 2018 pro výrobek Kmí-
nový olej.

Mezi další oceněné z Kraje Vysočina 
se zařadila farma AgroAutex, která 
pěstuje odrůdu brambor tradičním 
způsobem v systému odkameňování 
půdy bez použití průmyslových hno-
jiv, tedy s využitím hnoje pocházející-
ho z místních stájí. Dále získaly oce-
nění ručně vyráběné zákusky Andělky 
prodávané výhradně v Krámku U An-
dělky v Počátkách, vyráběné z kvalit-
ních regionálních surovin. 

OLEJ Z PETRÁVČE ZÍSKAL KLASU
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Všichni, kteří chtějí udělat radost ne-
jenom sobě a svým blízkým, mohou 
navštívit program. oddělení Jupiter 
clubu, vybrat si přáníčko a zakou-
pením dárku splnit vánoční přání 
dětí z Dětského střediska v Březejci. 
Věříme, že tuto akci podpoříte a 
bude stejně úspěšná jako v minulých 
letech. Vánoční přání můžete splnit 
nejpozději do úterý 17. 12. 2019.

Pátek 6. 12., velký sál, 19 – 23 hodin
BAREVNÝ PLES
Účastníci kurzu mají vstup zdarma!
Hudba: M.E.Š., reprodukovaná. 
Vstup ve společenském oděvu.

Pondělí 9. – 11. 12., velký sál, 9 – 17 hod.
Svaz žen a Jupiter club Velké Meziříčí 
pořádají tradiční vánoční výstavu
VÁNOCE JSOU KRÁSNÝ ČAS, POTĚ-
ŠIT VÁS CHCEME ZAS …
Na výstavě uvidíte práce s vánoční a 
adventní tématikou, suchou vazbu, 
vánoční dekorace, ruční práce, per-
níčky, svíčky, keramiku … Možnost 
zakoupení drobných dárků.
Vstupné dobrovolné!

Úterý 10. 12., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
100 LET ŽENSKÉ POLITIKY VE VEL-
KÉM MEZIŘÍČÍ
Přednáší Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

Pátek 13. 12., velký sál, 17 hodin 
Dětské představení Michala Nesvadby
MICHALOVI MAZLÍČCI
Vyprodáno

Sobota 14. 12., velký sál, 18 hodin
Neděle 15. 12., velký sál, 18 hodin
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 
Účinkují: Sluníčko, Slunko a Har-
monie: Zpáteční cesta do Betléma, 
Taneční orchestr ZUŠ, Pěvecký sbor 
Gymnázia Velké Meziříčí, Pěvecký 
sbor ZUŠ, Smíšený orchestr ZUŠ.

Úterý 17. 12., malá scéna, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
FRANCOUZSKÉ ALPY
Přednáší Mgr. Tomáš Fiala, Roman Hnízdil.

Sobota 21. 12., malá scéna, 15 hod.
Loutkoherecký soubor při Jupiter 
clubu uvede loutkovou pohádku
HANIČČIN VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místen-
kou), 20 Kč dítě bez nároku na místo 
(sedí na klíně). Rezervace vstupenek 
nejpozději do čtvrtka (včetně) před 
termínem loutkového divadla. Ne-
vyzvednuté rezervované vstupenky 
budou v pátek 28. 11. a 19. 12. dány 
do volného prodeje.

Sobota 28. 12., velký sál, 20 hodin
Předsilvestrovský taneční večírek se 
skupinou
LEGENDY SE VRACÍ
Stolová úprava. Vstupné v předpro-
deji 280 Kč, na místě 350 Kč.

PROGRAM KINA NA PROSINEC

Středa 4. 12. v 17 hodin, 
středa 11. 12. v 17 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Proč se Elsa narodila s kouzelnou 
mocí? Film je výsledkem práce 
Oscary® ověnčeného týmu – reži-
sérů J. Lee a Ch. Bucka. Animovaný, 
fantasy muzikál USA2019, český 
dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 
Kč, 103 minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 5. 12. v 19.30 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Hrají A. Polívková, M. Dejdar, J. 
Preissová, J. Krausová, D. Jurčová, 
M. Taclík, M. Němec. Romantická 
komedie Česko, 2019.
Vstupné: 130 Kč, 105 minut, mládeži 
přístupný.

Sobota 7. 12. v 17 hodin
Spolek Jedno město ve spolupráci s 
Jupiter clubem
SNOW FILM FEST 2019
Ty nejlepší zimní cestovatelské 
a sportovní filmy z celého světa. 
Během večera uvidíte šest filmů o 
horách, lyžování, horolezectví a dal-
ších zimních radovánkách. Vstupné: 
100 Kč (prodej vstupenek na místě – 
nelze rezervovat), mládeži přístupný. 
Občerstvení zajištěno.

Neděle 8. 12. v 16 hodin
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
Animovaný, rodinný film Česko, 
2019. Vstupné: 120 Kč, 63 minut, 
mládeži přístupný.

Neděle 8. 12. v 18.30 hodin, 
sobota 21. 12. v 19.30 hodin
ŠPINDL 2
Všechna přání se vyplní na horách.
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že 
konečně našla recept i na šťastný 
vztah. Renata je manželka známé-
ho spisovatele, ve svých kurzech 
dodává dalším ženám odvahu a 
sílu k lepšímu životu, ale v jejím 
vlastním životě jeden osudový 
prvek schází. Herečka a tanečnice 
Eliška stojí na začátku slibně rozjeté 
kariéry, ale komplikuje se jí vztah s 
přítelem – muzikantem… A chlapi z 
horské služby jsou vždy připraveni 
pomoci. Kde jinde by se všechny 
příběhy mohly protnout a vyřešit, 
než v zasněženém Špindlu? Hrají K. 
Hrachovcová, F. Blažek, O. Navrátil, J. 
Sedláčková, H. Vágnerová, J. Kohák a 
další. Komedie Česko, 2019.
Vstupné: 130 Kč, 107 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Čtvrtek 12. 12. v 18 hodin, 
pátek 27. 12. v 16 hodin
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Hrají D. Johnson, J. Black, K. Hart, K. 
Gillan. Dobrodružná, rodinná kome-
die USA, 2019, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 123 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 19. 12. v 18 hodin, 
pátek 20. 12.  v 19.30 hodin 
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
Dobrodružný, akční sci-fi film USA, 
2019, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 155 minut, mládeži 
přístupný.

Pátek 27. 12. v 19.30 hodin, 
neděle 29. 12. v 18.30 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Láska je všude kolem. Čtyři přítel-
kyně vyrážejí na tradiční lyžovačku 
a dovolenou do Vysokých Tatrách, 
aby tam společně strávily Silvestr. 
Spojuje je dlouholeté přátelství. S 
chlapama to má v tuhle každá tro-
chu jinak a každá z nich se nachází v 
jiné fázi partnerského vztahu.
Hrají T. Pauhofová, J. Prachař, G. 
Marcinková, Z. Norisová, J. Koleník, J. 
Vašáryová, T. Maštalír.
Romantická komedie, Česko 2019. 
Vstupné: 130 Kč, 95 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
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Neděle 29. 12. v 16 hodin
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
USA 2019, český dabing. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 
Kč, 100 minut, mládeži přístupný. 

Pátek 3. 1. v 17 hodin, 
sobota 4. 1. v 16 hodin
ZAKLETÉ PÍRKO
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví 
příběh odvážné dívky, která se vydá 
do světa vysvobodit zakletého prince.
Hrají A. Chocholatá, L. Pavlásek, P. 
Urban, Š. Vaculíková, D. Syslová, M. 
Stránský, M. Lambora a další. Po-
hádka pro všechny, Česko2019.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 
Kč, 94 minut, mládeži přístupný.

Změna programu vyhrazena!

PŘIPRAVUJEME 

Pondělí 6. 1., koncertní sál, 19 hodin
Novoroční koncert s přípitkem starosty
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A HOSTÉ
J. Jahoda – housle, J. Ryšánko-
vá – klavír, M. Zicha – violoncello, 
Zdislava Bočková – soprán, Martino 
Hammerle – Bortolotti – baryton.
Platí abonentní předplatné! Jednotli-
vé vstupné.

Sobota 11. 1., 25. 1., malá scéna, 15 hodin
Loutkové divadlo tentokrát s loutka-
mi - javajky
ZIMNÍ POHÁDKA
Rezervace a předprodej vstupenek 
od 6. 1. 2020 na obě představení.

Pondělí 20. 1., velký sál, 19 hodin
Divadelní představení 
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Hrají M. Hofmann, F. Blažek, M. Sla-
ný, L. Zahradnická, Š. Opršálová.

Úterý 28. 1., velký sál, 19 hodin
ZDENĚK IZER • NA PLNÝ COOLE

VÁNOCE NA VELKOMEZIŘÍČSKU

Výstava betlémů v Muzeu VM
Do 8. 1. 2020, výstavní sál

Vánoční jarmark žáků 5.B ZŠ Školní 
Středa 4. 12., 13:30 – 17:00, Česká 
spořitelna

Předvánoční prodejní výstava v Nese
Pátek 6. 12., 9:00 – 16:00, Čechova 
1660/30, VM

Vánoční výstava KD Mostiště
sobota 7. 12. od 17 do 20 hod., 
neděle 8. 12. od 14 do 20 hod.

Vánoční trhy v Měříně
Neděle 8. 12., statek manželů 
Pazderových

Vánoční výstava v Moravci
sobota 7. 12., 9:00 – 17:00
neděle 8. 12., 9:00 – 17:00

Mikulášská pouť, kostel sv. Mikuláše
Neděle 8. 12., 10:00, Pouťová 
kavárna, přednáška a adventní 
tvoření

Adventní koncert v Netíně
Neděle 8. 12., 17:00, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie

Vánoční řemeslný trh
Úterý 10. 12., od 8:00, náměstí VM

Vánoční adventní zpívání ZŠ Oslavická
Středa 11. 12., 17:00, 
kostel sv. Mikuláše

Vánoční koncert žáků ZŠ Mostiště
12. prosince 2019, 16:00
Kulturní dům Mostiště

Vánoční jarmark s dílnami ZŠ Oslavická
Pátek 13. 12., 14:00 – 17:00, 
prostory školy

Vídeňské vánoční trhy
Od 14. do 15.12., 10:00 – 18:00, 
KD Vídeň

Měřínský živý betlém
Úterý 24. 12., 10:00 a 20:30, 
u kostela

VÝSTAVY

Výstava fotografií Luboše Procházky
Do 31. 12. 2019, Café Panther, VM 

Výstava obrazů Anety Kapčukové
Od 29. 12. 2019 do 30. 1. 2020, 
Kavárna a Bistro termoska, VM

RŮZNÉ

Život v dodávce na Novém Zélandu 
podle Venduly Žákové
pátek 6. 12. od 19:30, Katolický 
dům Křižanov
čtvrtek 12. 12. od 19:00, sál hasičky VM

Den otevřených dveří na Světlé
Středa 4. prosince, 8:00 – 16:00
Den otevřených dveří pořádáme pro 
zájemce o studium na naší škole a 
také pro rodiče našich žáků, kteří 
mohou osobně navštívit školu. Přijď-
te si seznámit s možnostmi studia na 
škole, vyzkoušet si přijímací zkoušky 
nanečisto a prohlédnout školu, od-
borné učebny, pracoviště odborného 
výcviku a domov mládeže.

15. 12. 2019 - 18:00
Pozemšťan, Katolický dům Křižanov
Bláznivý příběh mimozemšťana, 
který se snaží stát pozemšťanem. 
Hraje Pavol Seriš. Vstupné 120 Kč, 
70 Kč-studenti, ZTP, důchodci

 SPORT

Tradiční vánoční turnaj v malé kopané
Čtvrtek 26. 12., 7:30, hala Za Svět-
lou, VM
Přihlášky a info na tel. čísle: 725 112 
700 nebo starta@tiscali.cz

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Čtvrtek 26. 12., 13:00, KD Lhotky
Turnaje je určen pro neregistrované 
hráče + mladší registrované žáky.

Veřejné bruslení na zimním stadionu
Vstupné-bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč

So 7. 12. 14.15 – 15.45
Ne 8. 12. 13.30 – 15.00
So 14. 12. 14.15 – 15.45
Ne 15. 12. 15.00 – 16.30
So 21. 12. 15.15 – 16.45
Ne 22. 12. 14.30 – 16.00
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V roce 2019 slaví výročí mnoho osobností, 
jejichž život je spjatý s Velkým Meziříčím.
Letos uplynulo deset let od úmrtí bývalé-
ho ředitele meziříčského muzea, který ve 
funkci vytrval téměř 26 let. Jeho zásluhou 
bylo v muzeu vybudováno oddělení pozem-
ních komunikací jako první podobného za-
měření v Evropě. Filozof a (viz tajenka) byl 
dlouholetým členem redakční rady Kultur-
ního zpravodaje. Na jeho příspěvky z dějin 
města čekali každý měsíc mladí i staří oby-
vatelé Velkého Meziříčí a okolí. V roce 1990 
se přičinil o obnovení týdeníku (zpočátku 
čtrnáctideníku) Velkomeziříčsko, které až 
do roku 1993 vydávalo muzeum pod jeho 
vedením.
Meziříčský rodák a sportovec (viz tajenka) 

byl členem místního klubu velocipedistů, 
propagoval lyžování a hrál hokej. V červenci 
1911 složil pilotní zkoušku a stal se tak jako 
první Čech držitelem mezinárodního pilot-
ního diplomu. Jak psaly všechny tehdejší 
noviny, jeho specialitou byly především 
střemhlavé a noční lety. V Meziříčí roku 
1914 zřídil první kino, později se přestě-
hoval do Prahy, kde se podílel na počátcích 
českého filmu i rozhlasu. Letos uplynulo 
60 let od jeho úmrtí.

Správné znění tajenky zašlete e -mailem 
na adresu velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
(nebo poštou či osobně do redakce, Rad-
nická 29/1, budova radnice, přízemí, dveře  
č. 104, 594 13 Velké Meziříčí) do 27. 12. 2019. 

Tři vylosovaní výherci získají stolní kalendář 
Město Velké Meziříčí v čase povodní.
Výherci z minulého čísla jsou: Anežka  
Hejlová z Laviček, František Šmíd z Mos-
tišť a Dana Janečková z Velkého Meziříčí.

Řešení z minulého čísla: Jan Plachetský,  
Veverka, František Záviška

KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR KŘÍŽOVKY: Jaromír Kvíčala
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MĚSTO POD LUPOU
Socha, Pomník
Díl 37: Svatojánský 
sloup na Náměstí

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

VELKOMEZIŘÍČSKO
Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodikum 
územního samosprávného celku. Vydává 
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1,  
594 13, Velké Meziříčí, IČ 00295671. 
Vychází měsíčně v nákladu 5 500 výtisků 
pro Velké Meziříčí a místní části Hrbov, 
Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, 
Mostiště a Olší na Oslavou, zdarma.

Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí

Šéfredaktorka a redaktorka:
Mgr. Michaela Hudková
Mgr. Zuzana Najtová

Redakční rada:
MUDr. Jiří Kaše
Mgr. Pavla Kamanová
PharmDr. Helena Švecová
Mgr. Michaela Hudková

Telefon: 566 781 034-038, 778 113 368
E ‑mail: velkomeziricsko@velkemezirici.cz

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p.

Toto číslo vychází ve středu 4. prosince 
2019 (XXX. ročník). Uzávěrka příštího je 
čísla 27. 12. 2019 ve 12.00.

V případě nedodání zpravodaje se obraťte
na Českou poštu Velké Meziříčí 
(+420 954 259 401). Můžete si ho 
vyzvednout také na recepci radnice.

Vydavatel si vyhrazuje právo krátit 
nebo upravit příspěvky bez předchozího 
souhlasu autora, v případě nedostatku 
místa je zcela odmítnout. Příspěvky 
některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele.

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

49.3548194N, 
16.0128461E 

V 17. a 18. století patřilo k dobrým mravům postavit na veřejném místě sochu 
nějakého svatého. Majitelé panství hrabata z Ugarte nechali uprostřed náměstí 
vystavět vysoký sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého na vrcholu. Není to sice 
morový sloup, jak někteří s oblibou tvrdí, ale o záchranu života se také zasloužil.
Při velké povodni v roce 1706 bylo celé město pod vodou. Panský hejduk Hans 
Paul Holstein šel těsně před katastrofou po náměstí. Vtom se začala z Radnické 
ulice valit voda. Šlo o vteřiny. Vyskočil tedy na sloup, vyšplhal se co nejvýš  a tam 
zůstal, dokud voda neopadla.

V průběhu 19. století byl sloup včetně sochy nahrazen novým. Z původního  
zůstal zachován pouze složitý erb rodu Ugarte.



 

           

          v pátek 13. 12. 2019  
            od 14:00 do 17:00 
        

         prodejní jarmark s výrobky žáků    
    

      
                      
                      

Základní škola Oslavická, Velké Meziříčí si vás 
dovoluje pozvat na 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

tvořivé dílny, ve kterých si mohou  
rodiče a děti vyrobit pěkné dárečky       
 

1. 1. 2020 od 17.00 Náměstí Velké Meziříčí

SRDEČNĚ VÁS ZVE 
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

* Pěvecký sbor Gymnázia Velké Mezíříčí
* Novoroční projev starosty města Josefa Komínka

* OHŇOSTROJ
* Kino animovaná pohádka Grinch vstup zdarma

Město Velké Meziříčí 
vás srdečně zve na

18. leden 2020
 19.30 hodin

Jupiter club

V salónku ve 3. patře ochutnávka vín.

  Program: 
19.3019.30 začátek plesu 
20.1520.15 slavnostní zahájení starostou města 
21.3021.30 Ilona Csáková
22.0022.00 výdej tomboly
23.3023.30 předpůlnoční překvapení
00.1500.15 losování tomboly
02.3002.30 konec plesu 

  Hrají: 

SABRIN BAND 
DJ BOND
Předprodej vstupenek od 9. prosince 2019
v informačním centru na radnici.

P L E S  MĚSTA

Vážení čtenáři Velkomeziříčska,

jménem naší redakce a členů redakční 
rady vám od srdce přeji klidné prožití
vánočních svátků, šťastný nadcházející 
rok 2020 a splnění vašich přání. 
Děkujeme vám za projevenou podporu 
a těšíme se na budoucí spolupráci.

       Michaela Hudková, šéfredaktorka

pf2020


