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Tříkrálová sbírka vynesla statisíce
Koledníci v lednu vyrazili 
koledovat ve Velkém Meziříčí, kde 
se jim podařilo vybrat 226 824 Kč.

Katovna se otevřela návštěvníkům 
Divadelní a šermířský spolek 
TAS již popáté vyzval k prohlídce 
katovny s programem.

Nadace vydraží dres Jágra
Benefiční koncert The Beatles 
Revival, pořádaný nadací Caps 66, 
podpoří synagogu. 

Děti trénovaly hokej
Hokejisté z HHK hledali nové 
talenty přímo na stadionu během 
náborové akce Týden hokeje.

Reprezentace z dětské 
olympiády dovezla 8 medailí
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Vysokoškolské, autorizovaný architekt – architek-
tura, územní plánování, krajinářská architektura
Se svou ženou Markétou vlastní architektonické 
studio - M&P architekti
To pravé Meziříčí
předseda místního sdružení ODS

Petr Velička

Nejvyšší dosažené vzdělání

Současné zaměstnání

Politická strana
Doplňující informace

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč? 
Jeho potenciál a krása, které nejsou využity. 
Nábřeží Oslavy, Balinky, plocha Svitu, Če-
chovy sady. Protože je můžeme spolu pro 
naše děti objevit. 

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit? 
Na smysluplnost, hospodárnost a krásu 
staveb z peněz občanů Velkého Meziříčí. 
Například: nezabít prostor bývalého Svitu 
nesmyslem „obchoďáku“ v centru. Opra-
vit náměstí podle nejlepšího návrhu, který 
město má. Vstupem do místní politiky jsem 
se zavázal, že se osobně vyvaruji střetu 
zájmů a náš ateliér nebude pracovat pro 
město. Rád bych, aby se to stalo normou do 
budoucna. 

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly prospět? 
16 let praxe v návrzích a realizacích staveb 
a v jejich kontrole financování a kvalitě re-
alizace  z veřejných rozpočtů. Mohu uvést 
například náměstí ve Stříbře, Park 4Dvory  

v Českých Budějovicích, revitalizace brouwn-
fields Borovina v Třebíči. Z vlastní zkušenosti 
vím, že kvalitní veřejná stavba se dá po-
stavit jen za předpokladu transparentnosti  
a neúplatnosti všech zainteresovaných. Je to 
poznání, že i architektura může být „ služba 
věcem, tedy bohoslužba,“ jak řekl Čapek. 

Kam byste si přál, aby se Velké Meziříčí  
v dalších letech posunulo? 
Přeji si, aby se naše město malými krůčky 
posunovalo k přívětivějším mezilidským 
vztahům ve veřejném prostoru. K tomu by 
dle mého názoru významně přispěl i park 
s propojením na náměstí, který městu zá-
sadně chybí. Přeji si, aby Velké Meziříčí bylo 
městem kultivovaným jak svou podobou, 
tak reprezentací, která ho povede. 

Které dva problémy současného Velkého 
Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější a jaké 
navrhujete řešení? 
Vnímám, že politika, i městská, je chápána 
negativně kvůli některým politikům a jako 

hra spíše pro starší a zkušené. 
Sám politiku vnímám dle původního význa-
mu tohoto slova z řeckého polis – město, 
politiké techné – správa obce. 
Řešením je přesvědčit zejména mladé ob-
čany města, že do veřejného života mohou 
zasáhnout. Politika, i ta naše městská, je 
jediným nástrojem demokracie a ochrany 
svobody jednotlivce a rovnoprávnosti. 
Dlouhodobá nekoncepce a krátkozrakost 
stavby města, která nemá priority a žije z 
podstaty „vyšlismu“. (Ono se to tak dělalo 
a tak nějak to vyšlo, popřípadě ještě to ne-
jde a už to nejde). Nemáme park, opravené 
náměstí ani slušné chodníky. Je nepříjemné 
se městem pohybovat pěšky nebo na kole. 
Veřejný prostor k setkávání obývají auta 
místo lidí. 

Řešením je věřit neanonymním odborníkům 
(těm lepším, než jsme sami) a veřejně je 
podporovat. Stavět za naše peníze funkční 
stavby, které toto budou řešit, třeba parko-
vací dům v centru. Věřit v to dobré v lidech.

Jak je zdravý člověk, tak může být zdravé 
i město. Jde tedy o sladění mnoha oblastí 
zvyšování úrovně a kvality života občanů. 
Životní prostředí, doprava, sociální oblast, 
bezpečnost, školství, volný čas - to vše 
jsou oblasti důležité pro každého z nás.

Zdravé město je označení pro město 
(dobrá vizitka a známka kvality), které 
se aktivně zapojuje do projektu Zdravé 
město, který iniciovala Světová zdravot-
nická organizace WHO. Všechna Zdravá 
města spojuje především myšlenka kva-
litnějšího, zdravějšího a spokojenějšího 
života jejich občanů. Proto se intenziv-
ně zabývají všemi oblastmi života, kte-
ré mohou mít vliv na zdraví a pohodu 
obyvatel (životním a sociálním prostře-
dím, rozvojem města,...). Města, obce, 
regiony se sdružují do tzv. národních sítí, 
které jim umožňují výměnu zkušeností 
v oblasti podpory kvality veřejné správy, 
kvality strategického plánování a řízení 

s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu 
života a zdraví.

V České republice jde o mezinárodně 
certifikovanou asociaci Národní síť zdra-
vých měst, jež poskytuje členským mu-
nicipalitám cenné informace k finančním 
zdrojům, zprostředkovává spolupráci 
s odbornými partnery, vzdělává pracov-
níky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, 
strategického řízení atd. a v neposled-
ní řadě také propaguje úspěšné aktivity 
města na celonárodní úrovni.

Město Velké Meziříčí je od roku 2001 řád-
ným členem asociace Národní sítě Zdra-
vých měst ČR. V roce 2019 tuto asociaci 
tvořilo více než 130 měst, obcí, městských 
částí, mikroregionů a místních akčních 
skupin, které se zapojují do postupu stra-
tegického rozvoje a do diskusí o záměrech 
města v souladu s požadavky udržitelného 
rozvoje a aktivním zapojením veřejnosti. 

CO JE TO ZDRAVÉ MĚSTO?
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K Mezinárodnímu dni Země, který připadá na 22. dubna, kraj 
tradičně pořádá osvětovou akci Čistá Vysočina, která proběh-
ne letos už po dvanácté. Úklid bude probíhat v termínu od 6. 
do 19. dubna 2020. Dobrovolníci se mohou přihlašovat pomocí 
elektronického formuláře do 29. února 2020. V loňském roce se 
pro oblast Velkého Meziříčí přihlásilo1429 osob. Kraj akci reali-
zuje v rámci dvou svých projektů Zdravý Kraj Vysočina a MA21. 
V loňském roce vyzýval Martin Hyský, radní pro oblast lesní-
ho a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, 
všechny řidiče, aby dbali opatrnosti, ohleduplnosti a za předpo-
kladu, že sběrače potkají, snížili svoji rychlost. Stejné upozor-
nění dozajista platí i pro letošní rok. Přihlášení sběrači obdrží 
zdarma pytle na odpadky.

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Velké Meziříčí se mi líbí, protože pro mě je 
velké tak akorát, leží na soutoku dvou řek, 
dominuje mu zámek, do kterého se vráti-
li původní majitelé, s pěkným zámeckým 
parkem. V blízkosti vede dálnice, která na 
jednu stranu za určitých okolností způso-
buje dopravní kolaps ve městě, na druhou 
stranu umožňuje propojení s ostatními re-
giony. Město nabízí prostor pro práci, stu-
dium, volnočasové aktivity a myslím, že si 
vůbec nežijeme špatně. Každý, kdo chce, si 
zde to své místo „pro život“ určitě najde.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?
Především na dodržování volebního pro-
gramu a (nejen) koaličních dohod. Myslím, 
že jak v politice, tak i v mezilidských vztazích 
jde o to umět se dohodnout a pak hlavně 

tyto dohody ctít. Dřív k tomu stačilo podá-
ní ruky. Pak také na přípravu a postupnou 
revitalizaci starších sídlišť, která by nabídla 
prostor jak mladým rodinám s dětmi, tak 
i těm spoluobčanům, kteří v těchto sídliš-
tích zakládali své rodiny a zestárli v nich.
 
Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
Protože jsem učitel, tak mám nejvíc zku-
šeností a poznatků samozřejmě z oblasti 
školství. Takže moje směřování je vícemé-
ně dané. Nikdy jsem neměl ambici pasovat 
se do role odborníka na cokoliv. Spíš sázím 
na zdravý selský rozum.

Kam byste si přál, aby se Velké Meziříčí 
v dalších letech posunulo?
Chtěl bych, abychom se posunuli od osočo-
vání, že se nic nedělá, případně, že vše, co 
se udělalo, se nepovedlo a začali konečně 

spolupracovat. Svoji negativní roli zde bo-
hužel sehrávají i sociální sítě, na kterých 
nikdo nenese žádnou odpovědnost za 
pravdivost sdílených příspěvků a pro lidi je 
opravdu těžké se ve všech informacích ori-
entovat. Takto se jenom prohlubuje nedů-
věra občanů vůči všem zastupitelům a po-
litikům obecně. Přál bych občanům města 
takové zastupitele, kteří budou k záležitos-
tem, které spravují, přistupovat tak, jako 
kdyby je měli vypůjčené od svých vnuků.

Které dva problémy současného Velké-
ho Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
První, co mě napadne, je určitě doprava, měs-
tu by mohlo odlehčit vybudování obchvatu 
Krajem Vysočina. A pak doufám, že se podaří 
v dohledné době vyřešit prostor po bývalém 
Svitu, o kterém se jedná cca od roku 2007.

Vysokoškolské
Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor M – F 

středoškolský učitel

ČSSD

Petr Vrána

Nejvyšší dosažené vzdělání

Současné zaměstnání
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ČISTÁ VYSOČINA PROBĚHNE UŽ PODVANÁCTÉ. 
ZAPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ

Kraj Vysočina představil harmonogram celé akce:
• Přihlášení probíhá od 1. 1. do 29. 2. 2020 prostřednictvím 

elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vy-
sočina: www.kr -vysocina.cz/cistavysocina.

• Dne 29. 2. se přihlašování uzavře. Zájemce vyplní krátký 
dotazník, tím nám pomůže zajistit dobrou organizaci celé 
akce.

• Úklid bude probíhat v termínu 6.–19. 4. 2020.
• Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky 

(průhledné na plasty a černé na ostatní komunální odpad).
• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle 

komunikací.
• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec 

zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
• V případě úklidu přímo v obcích a městech vám organizá-

toři poskytnou pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz 
odpadků s firmou, která v místě provádí svoz odpadu.

• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat 
s jejich vlastníkem.

• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!

Kontaktní osoby:
Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 562, 
mobil: 724 650 149, e -mail: sklenar.o@kr -vysocina.cz
Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 538,  
e -mail: holy.p@kr -vysocina.cz
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Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 15. LEDNA 2020
• Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit 

bezúplatné nabytí stavby silničního mostu císařské silni-
ce u Petrávče (tzv. Loupežnický most) do vlastnictví města 
Velké Meziříčí.

• Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu bu-
dovy bývalých zámeckých sýpek, jehož nájemci končí výpo-
vědní lhůta 31. března 2020.

• Radní souhlasili s vypůjčením kanceláře v budově Obecní-
ku Výchovnému ústavu Velké Meziříčí za účelem využívání 
prostoru k terapeutickým sezením s klienty.

• Zdravé město u příležitosti oslavy Mezinárodního dne ma-
teřského jazyka uspořádá v pátek 21. února od 15 hodin 
v prostorách bývalé restaurace Obecník 1. ročník Meziná-
rodního dne mateřského jazyka. Jedná se o zábavné sou-
těžní odpoledne, kde bude možné se o českém jazyce do-
zvědět zajímavosti a zábavnou formou jej procvičit.

Přijatá rozpočtová opatření

• Vypracování projektové dokumentace na opravu ulice Nad 
Gymnáziem (chodníky) – 79 000 korun

• Výroba dokumentárního filmu k blížícímu se výročí 125 let 
založení Moravského rybářského svazu Velké Meziříčí – 
67 000 korun

• Realizace plotů a bran v souvislosti s výstavbou inženýrských 
sítí v ulici Třebíčská. Jedná se o položky, které firma VHS nere-
alizovala a které od smlouvy odečetla – 500 000 korun

• Dar Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina na po-
řádání 8. ročníku oblastní konference na téma „Kazuistiky 
přednemocniční neodkladné péče“ pořádané dne 22. dub-
na 2020 – 5 000 korun

• Dar na maturitní ples Gymnázia Velké Meziříčí – 5 000 korun

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 29. LEDNA 2020

Ve čtvrtek 16. ledna se zastupitelé sešli na avizovaném pra-
covním semináři, jehož předmětem byla rozprava o prosto-
ru za řekou Balinkou v areálu po bývalém Svitu. Setkání se 
zúčastnili jako hosté JUDr. PhDr. Jiří Plos a prof. Ing. arch. Jan 
Jehlík z Prahy.

Z dvou a půl hodinového jednání vyplynulo, že tento pro-
stor je třeba řešit komplexně s prostorem historického jádra 
města - Náměstím.
K řešení tohoto úkolu plánujeme přizvat i majitele sousedních 
pozemků, aby záměry města s lokalitou byly v souladu se zá-
měry majitelů dalších pozemků. Naším cílem je využít tuto cen-
nou lokalitu pro město co nejlépe a zároveň tak, aby odpovídala 
potřebám našich občanů.

RNDr. Petra Vrána a Ing. František Komínek, zastupitelé města

ZASTUPITELÉ JEDNALI 
O BUDOUCÍ PODOBĚ
CENTRA MĚSTA

• Radní schválili obsazení městské pouti a pronájem části 
náměstí provozovateli pouťových atrakcí. Pouť proběhne 
od 12. do 14. června 2020.

• Rada města udělila záštitu nad benefičním koncertem 
Beatles Revival pořádaným Nadací Milana Nového dne 23. 
února v Jupiter clubu a nad Charitativním plesem konaným 
dne 6. března 2020 pro Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

• Dne 28. února končí možnost přihlásit se do Grantového 
programu na podporu kultury 2020, vyhlášení výzvy od-
souhlasili radní.

• Radní souhlasili s pronájmem sálu hasičské zbrojnice za 
účelem konání bazárku dětského oblečení dne 21. března.

• Radní rozhodli o zapojení města do akce Vlajka pro Tibet 
vyvěšením tibetské vlajky 10. března na budově úřadu.

Přijatá rozpočtová opatření

• Dar na pořádání 10. ročníku fotbalového turnaje Abraham 
cup 29. 2. – 5 000 korun

• Opravy autobusových zastávek – 50 000 korun
• Finanční příspěvek na pořádání 11. ročníku dětského dne 

v Mostištích 17. 5. – 5 000 korun
• Dar na pořádání studentského plesu Sdružení rodičů při 

Gymnáziu Velké Meziříčí – 5 000 korun
• Stavebně materiálový a statický průzkum Nové synagogy 

– 300 000 korun
• Odborné stanovisko na změnu stavby bioplynové stanice 

– 30 000 korun
• Vratky dotací v rámci finančního vypořádání – 211 945 korun

termín nástupu: 1. 7. 2020
bližší informace podá

starosta Josef Komínek,
tel.: 566 781 001

v pozici jediného společníka obchodní společnosti 
JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí

vyhlašuje výběrové řízení na

jednatele/jednatelku společnosti 
JUPITER club, s.r.o.

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska
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V tomto roce nás čeká schvalování nové-
ho územního plánu, jednoho z nejdůle-
žitějších dokumentů, který umožní další 
rozvoj města. Jeho schválením vzniknou 
nové plochy pro rodinnou a bytovou 
výstavbu, plochy pro průmysl, ale i vý-
znamné rezervy pro budoucí dopravní 
trasy, jako je třeba celkový obchvat měs-
ta. Jenom pro představu, např. v lokalitě 
Hliniště by mělo vzniknout v první etapě 
cca 20 stavebních míst pro rodinné by-
dlení a další se připravují. V některých 
částech města se bude pokračovat na-
vazující územní studií. Jedná se i o území 
v bývalém areálu Svit. Za hřištěm s umě-
lou trávou u Základní školy Školní město 
vymezilo plochy pro další sportoviště, 
jako třeba Aquacentrum s rezervou pro 
víceúčelovou sportovní halu.
V neposlední řadě plochy pro průmysl 
umožní našim podnikatelům nejen udr-

žet stávající zaměstnanost, ale i rozvíjet 
své podnikání. Věříme, že dojde ke zdár-
nému schválení tohoto dokumentu, na 
který čeká široká veřejnost.

Ing. František Komínek,
zastupitel města

Pohledávky města plynoucí z nájmu bytů 
se rok od roku plynule snižují. Na začát-
ku letošního roku dluží současní i minulí 
nájemci městských bytů na nájemném  
1 225 000 korun. Jen bývalý nájemci neza-
platili přes milion korun. Razantně se však 
zvyšují pohledávky, které dluží městu bý-
valí nájemci nebytových prostor. Tento dluh 
vzrostl od roku 2012 šestinásobně a činí 
455 tisíc korun.
Město Velké Meziříčí v současné době 
eviduje 84 žádostí o městský byt a 18 
žádostí o výměnu bytu. Z valné většiny 
lidé chtějí směnit byt za větší než ten, 
který právě obývají.

„Město vlastní necelých 500 bytů, žádný 
však nemáme aktuálně volný. V žádném 
případě v bytech nebydlí dlouhodobí ne-
platiči. Lidé, kteří mají dluh na nájemném, 
dostávají smlouvy na dobu určitou v řá-
dech několika měsíců. Pokud nájemné 
nehradí, vystěhujeme je,“ upřesnila Ma-
gdaléna Kašparová, vedoucí odboru ma-
jetku a bytů.

Opakované veřejné projednání návrhu 
Územního plánu (ÚP) Velké Meziříčí 
s odborným výkladem se uskuteční 
dne 24. února 2020 od 14:00 v za-
sedací místnosti MěÚ Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1 (stará budova radnice) 
dveře č. 213. Návrh ÚP bude do 3. 3. 
2020 vystaven k veřejnému nahléd-
nutí na MěÚ Velké Meziříčí, odbor vý-
stavby a regionálního rozvoje, kancelář 
č. 322 a na internetové adrese: https://
www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/
uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-
-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici.

Situace okolo roky nevyužívané bioplynové 
stanice za průmyslovým areálem v Třebíč-
ské ulici se znovu probouzí k životu. Sou-
časný vlastník bioplynky, jihlavská spo-
lečnost BPS - VM s.r.o., plánuje využívat 
stanici na zpracování odpadů a produktů 
živočišného původu. Tím se rozumí napří-
klad části poražených zvířat, kaly z čištění 
odpadních vod, biologicky rozložitelný od-
pad nebo jedlé tuky a oleje.
Původní využití stanice počítalo se zpraco-
váváním pouze zemědělských surovin, jako 
jsou hnůj, kejda, kukuřičná siláž a voda.
Přestože investoři ve své studii uvádí, že 
při správném provozování není bioply-
nová stanice významným zdrojem pa-

chových látek, a tím pádem nebude ob-
těžovat své okolí zápachem, město vydá 
k záměru nesouhlasné stanovisko.
„Záměr je teprve ve fázi zjišťovacího řízení, 
máme lhůtu 30 dní k prostudování doku-
mentů a vyjádření. I tak obyvatele Velkého 
Meziříčí mohu ujistit, že bude vydáno ne-
souhlasné stanovisko k záměru investora 
přebudovat stávající zemědělskou BPS na 
zařízení zpracovávající odpady živočišné-
ho původu,“ doplnila místostarostka Jiřina 
Jurdová. Z tohoto důvodu uvolnili radní  
30 000 korun na vypracování odborného 
stanoviska pro řízení o posuzování vlivů 
na životním prostředí vedeného Krajským 
úřadem Kraje Vysočina.

PŘEBUDOVÁNÍ BIOPLYNOVÉ STANICE 
NA KAFILÉRII MĚSTO NEPODPOŘÍ

MĚSTO ČEKÁ LETOS SCHVÁLENÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU, KTERÝ JE DŮLEŽITÝ 
PRO DALŠÍ ROZVOJ MĚSTA

NEPLATIČI DLUŽÍ MĚSTU 
TÉMĚŘ 1,4 MILIONU 
KORUN 

Ve výběrovém řízení na projektovou do-
kumentaci na aquacentrum, které se 
uskutečnilo v loňském roce, zvítězila 
firma Centroprojekt a.s. V pátek 17. 1. 
se uskutečnila úvodní schůzka s ví-
těznou firmou, kde jsme se seznámili 
s Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem, který 
bude naše aquacentrum projektovat.

Prvním krokem je vypracování architek-
tonické studie, která podle zadávacích 
podmínek veřejné soutěže musí být ho-
tová do 60 dnů od úvodní schůzky. Poté 
bude následovat vypracování samot-
né projektové dokumentace až do fáze 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení včetně související inženýrské 
činnosti.

Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka

PROJEKTOVÉ PRÁCE NA 
AQUACENTRU ZAČÍNAJÍ
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Město Velké Meziříčí dosahovalo k 31. prosinci 2019 9 840 
obyvatel. V porovnání s prosincem 2018 je to o třicet jedna oby-
vatel méně. Počet obyvatel ve městě tedy nadále klesá. Celkem 
i s místními částmi zde žije 11 427 obyvatel, což je o dvacet 
méně než za rok 2018. „Aktuální počet obyvatel k 29. lednu 
2020, ve kterém se promítly události z konce minulého roku, 
zaznamenal opět pokles,“ informovala Marie Štěpánková z evi-

dence obyvatel. Celkově je nyní 11 417 obyvatel, nejvíce ubylo ve 
Velkém Meziříčí, naopak nárůst zaznamenal Hrbov i Mostiště. Ke 
zmíněnému datu bylo ve Velkém Meziříčí 9 825 obyvatel, Dolní 
Radslavice měly 95 obyvatel, Hrbov 163, Kúsky 88, Lhotky 273, 
Mostiště 578, Olší nad Oslavou 277, Svařenov 118 obyvatel.
Celkem se narodilo 159 dětí, zemřelo 142 občanů a trvalý pobyt 
vedený na Městském úřadu Velké Meziříčí mělo 346 obyvatel.

POČET OBYVATEL VE MĚSTĚ STÁLE KLESÁ 

Od 1. února do 24. května 2020 navštíví domácnosti ve Velkém 
Meziříčí pracovníci Českého statistického úřadu (ČSÚ). Výběro-
vé šetření s názvem Životní podmínky 2020 naváže na před-
chozí ročníky, které shromažďují údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.
Cílem výběrového šetření je získat data pro výpočet ukazatelů 
peněžní a materiální chudoby. Speciálně vyškolení tazatelé na-
vštíví celkem 11 403 domácností z celé České republiky.
„Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém še-

tření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně 
důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o so-
ciální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným 
způsobem,“ uvedla ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě, Jitka 
Číhalová.
Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele 
a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totož-
nosti. „Ve všech fázích zaručujeme anonymitu zjištěných údajů 
a získaná data důsledně chráníme,“ doplnila Číhalová.

V soutěži My třídíme nejlépe, kterou organizuje nezisková spo-
lečnost EKO-KOM, a.s., Velké Meziříčí pravidelně obsazuje stup-
ně vítězů. Dle průběžných výsledků lze předpokládat, že nejinak 
tomu bude i za rok minulý. Ze sedmnácti hodnocených měst nad 
pět tisíc obyvatel v Kraji Vysočina třídí odpad nejlépe Telč, druhé 
místo patří Velkému Meziříčí. Zásadním kritériem pro hodnocení 
v hlavní soutěži je množství vytříděného separovaného odpadu 
(papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy) přepočtené na jednoho 
obyvatele města. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, 
poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pra-
videlného vykazování za stanovené období. Ve vedlejších sou-
těžích, které zohledňují zvlášť třídění papíru, skla a plastu, Velké 
Meziříčí obsadilo první příčky ve všech kategoriích. Díky ekologic-

ké odpovědnosti občanů město v posledním čtvrtletí roku 2019 
vytřídilo necelých 250 tun odpadu, za které společnost odměnila 
Velké Meziříčí částkou ve výši 427 tisíc korun. 
„U nás v Meziříčí máme velmi zodpovědné domácnosti. Naše 
město patří dlouhodobě mezi regionální špičku ve třídění odpadu 
a věřím, že tomu bude tak i nadále,“ řekl starosta Josef Komínek. 
V měsíci lednu proběhl první svoz použitých jedlých olejů a tuků. 
V rámci tohoto svozu lidé ve městě vytřídili a k dalšímu využití 
předali 572 litrů tohoto odpadu. „Dle sdělení společnosti FRITEX, 
která tento odpad dále využívá, se v nádobách nenacházely žád-
né příměsi a oleje nebyly znečištěny jiným odpadem. Za to obča-
nům moc děkujeme,“ dodala Zdislava Fialková z odboru životního 
prostředí.  

VE TŘÍDĚNÍ ODPADU PATŘÍ MEZIŘÍČÍ MEZI ELITU VYSOČINY

2015 2016 2017 2018 2019

Velké Meziříčí 10 080 9 993 9 940 9 871 9 840

Dolní Radslavice 90 90 94 93 94

Hrbov 155 157 157 162 160

Kúsky 71 76 79 85 88

Lhotky 247 254 258 270 276

Mostiště 564 575 581 572 572

Olší nad Oslavou 272 280 278 273 279

Svařenov 119 118 120 121 118

Celkem 11 598 11 543 11 507 11 447 11 427

DOMÁCNOSTI NAVŠTÍVÍ PRACOVNÍCI STATISTICKÉHO ÚŘADU
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V úterý 21. ledna 2020 v 6.21 hodin 
vyjely jednotky profesionálních hasičů  
ze stanic ve Velkém Meziříčí a Třebíči 
společně s jednotkou Hasičské záchran-
né služby Správy železnic Brno k ohláše-
nému střetu osobního vlaku a osobního 
vozidla na přejezdu v obci Budišov na 
Třebíčsku.

V péči zdravotníků skočila po nehodě řidička 
vozidla. Zdravotníci ji po nezbytném ošetření 
ponechali na místě události.
Ve vlaku cestovalo v době nehody šest lidí – tři pasažéři, dva drážní zaměstnanci 
a vlakvedoucí. Nikdo z nich se při nehodě nezranil.

Hasiči provedli na havarovaném vozidle a vlaku protipožární opatření a místo události 
technicky zabezpečili. Příčina, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou před-
mětem vyšetřování inspektorů Drážní inspekce a policistů.

Jednotka profesionálních hasičů zasaho-
vala v pondělí 20. ledna 2020 v odpoled-
ních hodinách u dopravní nehody náklad-
ního vozidla na komunikaci u obce Lhotka 
na Žďársku. Nehoda se obešla bez zraně-
ní osob. 

Hlášení o nehodě přijali hasiči na tísňo-
vé lince v 14.13 hodin. Na místo události 
vyjela jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Velké Meziříčí s rychlým zásaho-
vým automobilem a cisternovou automobilovou stříkačkou.

Nákladní vůz skončil po nehodě mimo komunikaci převrácený v příkopu. Nehoda se 
obešla bez zranění osob. Hasiči provedli na havarovaném vozidle protipožární opat-
ření a místo události technicky zabezpečili. Do příjezdu policistů řídili hasiči provoz na 
komunikaci.

Petra Musilová

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

Opilá řidička
Dne 22. 12. 2019 kolem jedné ho-
diny ranní projížděla hlídka Městské 
policie Velké Meziříčí ulicí Novosady, 
kde si všimla zaparkovaného vozi-
dla v protisměru. Hlídka MP u vo-
zidla přibrzdila, mladá řidička, která 
seděla za volantem, pravděpodob-
ně zpanikařila a z místa se snažila 
rychle odjet. Hlídka MP se na místě 
otočila, vyjela za vozidlem. Řidička 
s vozidlem náhle opět zaparkovala 
v protisměru a až na chodník. Z vozi-
dla rychle vystoupila a snažila se před 
hlídkou MP schovat v nedalekém 
baru. Strážníci řidičku vyzvali, aby 
předložila doklady potřebné k řízení 
motorového vozidla, ale bylo zjiště-
no, že řidičské oprávnění nevlastní. 
Dále byla provedena orientační de-
chová zkouška u řidičky, která proká-
zala naměřenou hodnotu více jak 1,5 
promile alkoholu v dechu. Na základě 
toho byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, která si věc převzala k dal-
šímu šetření pro podezření z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Nabourané osvětlení
Dne 2. 12. 2019 prověřovala hlídka 
Městské policie Velké Meziříčí po-
škození ochranného krytu veřejné-
ho osvětlení na Náměstí ve Velkém 
Meziříčí, do kterého z nepozornosti 
narazil řidič osobního vozidla. Uvede-
nému jednání byl přítomen jako svě-
dek strážník MP, který řidiče odvedl na 
oddělení majetku města, kde bylo po-
škození uvedeného sloupu dořešeno.

Pátrání po nezletilé
Dne 3. 12. 2019 Městská policie Vel-
ké Meziříčí spolupracovala s Policií ČR 
Velké Meziříčí při pátrání po nezleti-
lé dívce, která utekla z Výchovného 
ústavu ve Velkém Meziříčí.

Z ČINNOSTI HASIČŮ
NA PŘEJEZDU V BUDIŠOVĚ SE STŘETL 
OSOBNÍ VLAK S VOZIDLEM

HASIČI ZASAHOVALI U NEHODY NA D1

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

V úterý 21. ledna krátce před 12. hodinou 
jsme vyslali jednotky k nehodě na 168. 
kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. 
První na místo přijeli hasiči z Velké Bí-
teše a následně jednotky Velké Meziříčí, 
Rosice a Brno -Lidická. Po srážce osob-
ního auta a tří nákladních museli hasiči 
jednoho řidiče nákladního vozu vyprostit. 
Dálnice zůstala průjezdná levým jízdním 
pruhem. Hasiči zajistili místo proti požá-
ru a zjistili, že jeden z kamionů převážel 
kyselinu. K jejímu úniku však nedošlo a místo bylo bezpečné. V 13.18 hodin předal 
velitel zásahu místo Policii ČR. Odtah vozidel zajistila specializovaná firma.

Jaroslav Mikoška

U LHOTKY HAVAROVAL ŘIDIČ  
S NÁKLADNÍM VOZIDLEM

DOMÁCNOSTI NAVŠTÍVÍ PRACOVNÍCI STATISTICKÉHO ÚŘADU
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Dostáváte neradi reklamní letáky? Chce-
te se bránit neadresné reklamě? Není nic 
jednoduššího, než si na poštovní schrán-
ku nalepit samolepku „Nevhazovat letá-
ky“, kterou zdarma nabízí Turistické infor-
mační centrum Velké Meziříčí. 
Šíření nevyžádané a obtěžující neadres-

né reklamy zákon o její regulaci výslovně 
zakazuje. Aby se vůči vám jednalo o obtě-
žující reklamu, musíte dát předem jasně a 
srozumitelně najevo, že si nepřejete, aby 
vůči vám nevyžádanou reklamu šířili. Právě 
k tomu slouží samolepka Nevhazujte rekla-
mu, kterou si nalepíte na poštovní schránku. 

UŽITEČNÉ SAMOLEPKY „NEVHAZOVAT LETÁKY“ 
NABÍZÍ ZDARMA INFORMAČNÍ CENTRUM

TŘÍKRÁLOVÉ SKUPINKY VYBRALY STATISÍCE

Milí koledníci, milí dárci,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za Vaše zapojení při letošní jubilejní Tříkrálové sbírce. 
Mám velikou radost, že v letošním roce věnovali dárci celého okresu , což je o 205 692 Kč 
více než v roce loňském. 
Vám, dárcům, bych chtěla moc poděkovat za Vaši štědrost. Velmi si vážím toho, že nejste lhostejní k lidem 
v těžkých životních situacích různého druhu. 
Tohoto krásného výsledku bychom ovšem nedosáhli ani bez pomoci tříkrálových koledníčků. I Vám patří 
moje velké poděkování. Děkuji, že věnujete svůj čas pro dobrou věc, i když to stojí námahu a někdy 
i překonávání překážek. 

  
                                                                                          

                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

3 782 121 Kč
45 kasiček z Velkého Meziříčí a okolí obsahovalo 345 775 Kč. 

Ještě jednou Vám všem moc děkuji, protože bez Vás by naše organizace nemohla pomáhat tak, 
jak se jí to daří s Vaší pomocí. 

Ing. Jana Zelená, 
                                                                                                       ředitelka Oblastní charity Žďár n. S.                                                                                     

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2020

Více informací o Tříkrálové sbírce i projektech Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
naleznete na webových stránkách www.zdar.charita.cz

„Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou.” (Henry Bennett)

Tříkrálová sbírka 2020 
ve Velkém Meziříčí a okolí

Velké Meziříčí 226 824 Kč

Baliny 4 958 Kč

Dolní Radslavice 14 583 Kč

Horní Heřmanice 6 220 Kč

Horní Radslavice 5 730 Kč

Hrbov, Svařenov 12 910 Kč

Kochánov 9 451 Kč

Kúsky 5 590 Kč

Lavičky 31 844 Kč

Lhotky 5 835 Kč

Martinice 25 188 Kč

Mostiště 23 944 Kč

Netín + Záseka 19 240 Kč

Olší nad Oslavou 12 873 Kč

Oslavice 28 883 Kč

Osové 4 660 Kč

Otín 13 430 Kč

Pohořílky 4 050 Kč

Petráveč 9 308 Kč

Šeborov, Frankův Zhořec 5 730 Kč

Uhřínov 15 971 Kč

Vídeň 26 810 Kč

Zadní Zhořec 11 330 Kč

Závist 4 850 Kč

Letošní jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové 
sbírky opět uspořádala Charita Žďár nad 
Sázavou ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Velké Meziříčí. Smyslem této celo-
národní akce je vykoledovat finanční pro-
středky na pomoc potřebným, kteří se ocitli 
v nečekané složité situaci, a zdravotně i so-
ciálně znevýhodněným občanům. Koledníci 
o dvou lednových víkendech vyrazili koledo-
vat ve Velkém Meziříčí, kde se jim podařilo 
vybrat 226  824 korun.
„Po celém žďárském okrese jste mohli po-
tkat 2 200 koledníků, které mělo na staros-
ti přes 78 základních asistentů. Koledníci 
opatrovali 544 úředně zapečetěných ka-
siček, rozdali přes 70 000 cukříků a 32 500 
letáků. Do akce s zapojilo 220 měst a obcí. 
Ráda bych vzkázala všem svým asisten-
tům a jejich pomocníkům, že jejich práce, 
i když je mnohdy neviditelná, je skuteč-
ně důležitá. Moc si vážím všech, kteří léta 
spolupracují při královských povinnostech 
v přátelském a pozitivním duchu,” zhod-
notila Michaela Kuchtová, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Žďár 
nad Sázavou.
„O využití výtěžku však nerozhoduje žďárská 

charita sama, jedná se o celkem složitý proces.
V konečném důsledku rozhoduje tzv. 
tříkrálová komise, složená z pracovníků ve-
dení Diecézní charity Brno a zástupců ob-
lastních charit. Celý proces probíhá takto: 
vždy na konci roku, který předchází připra-
vované Tříkrálové sbírce, se zamýšlíme nad 
tím, co bychom v příštím roce z výtěžku 
potřebovali podpořit. Zpracované záměry 
poté předkládáme ke schválení tříkrálové 
komisi Diecézní charity Brno. Poté, co sbír-
ka proběhne a jsou sečteny veškeré dary, je 
možné zpracovat konkrétní projekty, které 
jsou opět předloženy komisi, která je posu-
zuje a schvaluje,“ dodala ředitelka žďárské 
charity Jana Zelená.
„Získané finance plánuje Oblastní chari-
ta Žďár nad Sázavou použít především 
na podporu terénních služeb, které jsou 
v současné době velmi vyhledávané, dále 
pak na podporu Charitní záchranné sítě, 
která pomáhá lidem bez domova, na pod-
poru sociálně slabých rodin s dětmi a těžce 
nemocných. Podpoříme také dobrovolnic-
kou činnost, která doplňuje profesionální 
služby charity,“ upřesňuje Lenka Šustrová 
ze žďárské charity.
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Brněnské výstaviště od 16. do 19. ledna ožilo cestováním, hos-
tilo totiž veletrhy cestovního ruchu. Milovníky exotických krajin 
potěšila sekce Go, cestovatele po českých luzích a hájích lákal 
na zajímavé tipy Regiontour. Ani letos na veletrhu nechyběl stá-
nek Velkého Meziříčí, o který se pod hlavičkou Asociace turistic-
kých center spolu s Bystřicí nad Pernštejnem staraly zaměst-
nankyně turistického informačního centra Květa Hladíková s 
Lenkou Peškovou.
Veletrhy Go a Regiontour patří mezi největší národní prezenta-
ci cestovního ruchu v České republice. Jsou tak ideálním místem 
pro propagaci regionálních produktů, zajímavých turistických 
míst a kulturních akcí, které nabízí Velké Meziříčí a jeho okolí.
Již tradičně meziříčský stánek nabízel, kromě propagačních ma-
teriálů o městě a dárkových předmětů, výrobky firmy Poex a Alpa.
„Chtěla bych našemu sponzorovi, firmě Poex, poděkovat za 

dlouholetou podporu při propagaci města. Také jsme moc rády, 
že u stánku Velkého Meziříčí zájemci najdou nový turistický deník 
v kroužkové vazbě s meziříčským zámkem a zbrusu novou bro-
žuru lákající k procházkám městem,“ doplnila Květa Hladíková.   
Turisty pracovnice informačního centra zvaly k návštěvě roz-
hledny či sjezdovky na Fajtově kopci, k procházkám v Balinském 
a Nesměřském údolí, k prohlídce zámku nebo k návštěvě letoš-
ního ročníku filosofického festivalu. 
Novinku letošního roku nabídl návštěvníkům pavilon F, ve kte-
rém probíhala přehlídka regionální kuchyně i mezinárodní gast-
ronomie Go to FoodPark. Například v části zvané Ochutnej svět 
si zájemci vychutnali kontinentální kuchyni i cizokrajné pokrmy. 
Mezi hlavní lákadla cestovatelského festivalu Go Kamera pat-
řilo duo Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, kteří s sebou přivezli 
obě legendární tatrovky ze slavné cesty kolem světa.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ NECHYBĚLO NA VELETRHU 
CESTOVNÍHO RUCHU  

Zájemci o studium, většinou v doprovodu rodičů, procházeli odpo-
ledne 29. ledna 2020 Gymnázium Velké Meziříčí (GVM). Průvodce 
jim dělali současní žáci, kteří ochotně ukazovali školu i odpovídali 
na nejrůznější otázky. Kupříkladu Patrik Wünsch v roli průvodce 
uměl zodpovědět vše včetně zahraničních stáží, zkoušek nanečis-
to a věděl i veškeré detaily o účasti žáků gymnázia v soutěži Blu-
diště. Na výkon kvarty ve známé soutěži se budete moci podívat 
v televizi již 9. března.
Žáci mají možnost odcestovat na zahraniční výměnný pobyt třeba 

do Polska nebo Itálie, přičemž výměnný pobyt s polským městem 
Tomaszów Mazowiecki probíhá za podpory města Velké Mezi-
říčí. Děti, které projevily zájem o studium na gymnáziu, se moh-
ly setkat s některými pedagogy, vyzpovídat žáky, prohlédnout si 
třídy a v některých učebnách se stát součástí pokusu či soutěže. 
Ve výtvarné učebně probíhala soutěž a zároveň zde žáci rozdávali 
sovičky z recyklovaného papíru. V učebně fyziky se odehrávaly ne-
tradiční pokusy z elektrostatiky, ve třídě chemie to vřelo, v aule se 
zase zpívalo. Dva žáci zapálili bankovku, kterou ale nejdříve máčeli 
v ethanolu, což poté ochotně vysvětlovali všem udiveným.
Stánek se studentským časopisem Stoják reprezentovali členové 
redakce, kteří představili svoji práci a zároveň vybízeli k vyplnění 
záludného kvízu. Každý zájemce o studium v závěru prohlídky znal 
chod školy, minulost, současnost i budoucnost, která žáky gymná-
zia provází i termín přijímaček nanečisto, které na GVM proběhnou 
ve středu 5. února 2020 v patnáct hodin. Přijímačky jsou zdarma 
a není potřebné se k nim předem přihlašovat.

GYMNAZISTÉ PŘEDSTAVILI BUDOUCÍM ŽÁKŮM ŠKOLU
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Pořadatelé kulturních a vzdělávacích akcí nebo autoři literárních 
či audiovizuálních děl ve Velkém Meziříčí mohou požádat o fi-
nanční podporu z grantového systému podpory kultury města 
do 28. února 2020. K rozdělení je v grantu celkem 500 tisíc korun 
a maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 50 tisíc ko-
run, přičemž vlastní podíl žadatele musí činit nejméně polovinu 
uznatelných nákladů projektu. Výzvu k předkládání projektů na 
rok 2020 v rámci Grantového systému podpory kultury schválila 
rada města na svém zasedání 29. ledna.
Podporu lze získat ve třech oblastech, a to na pořádání tradič-
ních i nových kulturních akcí zvyšujících zájem obyvatel a ná-

vštěvníků města o kulturní dění a kulturní dědictví, dále na po-
řádání vzdělávacích akcí zvyšujících kulturní kompetence dětí, 
mládeže a dospělých a konečně na tvorbu a prezentace lite-
rárních či audiovizuálních děl vztahujících se k historii a kultuře 
města. Vybrané projekty musí žadatel realizovat do konce roku 
2020. Pokud zájemci nevyčerpají finanční prostředky v rámci 1. 
kola, vyhlásí město další průběžnou výzvu.

Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Pavla Stupku, ve-
doucího odboru školství, na tel.: 566 781 030 nebo e-mailem: 
stupka@velkemezirici.cz.

V GRANTU NA PODPORU KULTURY JE 500 TISÍC KORUN. 
ŽÁDOSTI PODÁVEJTE DO KONCE ÚNORA

V měsíci lednu již tradičně organizujeme výroční členskou schůzi 
základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. 
Letos proběhla v úterý 21. ledna 2020. Ve velkém sále Jupiter 
clubu se sešlo téměř 180 členů ke společnému bilancování. Vy-
slechli jsme zprávy o hospodaření a revizní komisi, připomněli 
jsme si činnost v roce 2019 a seznámili s programem na rok 
letošní. Hostem byla Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka měs-
ta, která pohovořila o připravovaných akcích města a ochotně 
odpovídala na naše dotazy. Ve videoprojekci jsme si připomně-
li loňské pobyty v Krkonoších, jižních Čechách a silvestrovský 
výšlap k prameni řeky Balinky.

Naše poděkování patří Městskému úřadu Velké Meziříčí za zá-
jem a finanční podporu a Jupiter clubu za vstřícný přístup při 
organizování výroční schůze.

Výbor ZO SPCCH Velké Meziříčí  

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI 
PLÁNUJE LÁZEŇSKÉ POBYTY I VÝLETY

Podjezd pod železniční tratí, který leží 
mezi Křižanovem a Dobrou Vodou, če-
kají od 17. února do 30. června doprav-
ní omezení. V souvislosti s rekonstrukcí 
traťového úseku z Křižanova do Sklené-
ho nad Oslavou řidiči podjezdem od 14. 
do 27. března neprojedou a musí se při-

pravit na úplnou uzavírku úseku. 
Během dvou částečných uzavírek, které 
proběhnou od 17. února do 13. března 
a od 28. března do 30. června, budou 
jednosměrný provoz řídit semafory.  
V průběhu úplné uzavírky povede objízd-
ná trasa přes Martinice.

ŘIDIČE MEZI KŘIŽANOVEM 
A DOBROU VODOU ČEKAJÍ OMEZENÍ

KRAJ VYSOČINA ZAHAJUJE MODERNIZACI KOMUNIKACE 
MEZI OSLAVIČKOU A RUDÍKOVEM

V pondělí 10. února kraj zahajuje prá-
ce na silnici II/360 v úseku Oslavička 
– Rudíkov. Stavba o délce 2,2 km zahr-
nuje nejen kompletní rekonstrukci ko-
munikace, ale také demolici původního  
a výstavbu nového mostu přes železnič-
ní trať. Úplnou uzavírku silnice silničá-
ři plánují od začátku dubna. Zhotovitel, 
kterým je sdružení firem OHL ŽS a In-

ženýrské stavby Brno, má podle smlou-
vy zprovoznit zmodernizovaný úsek do  
31. října 2020.

Cena díla včetně DPH činí téměř 116 mili-
onů korun. Na financování stavby se podílí 
Evropská unie spolu s prostředky ze stát-
ního rozpočtu prostřednictvím Integrova-
ného regionálního operačního programu.
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Divadelní a šermířský spolek Tas již popáté otevřel dveře bý-
valé velkomeziříčské katovny. Okolo dvou set návštěvníků si 
i v mrazivém počasí nenechalo ujít zajímavý program a přišlo 
se podívat, co je v katovně nového.

Den otevřených dveří katovny, který proběhl v pátek 17. pro-
since odpoledne, nabídl návštěvníkům možnost prohlédnout si 
celý objekt katovny, prověřit své znalosti o životě katů a rasů 
ve Velkém Meziříčí v soutěžním kvízu či si zakoupit odbornou 
literaturu.
„Příběh ze života někdejších obyvatel katovny, o Johaně a Mar-
tinovi, asi většina z vás již dobře zná. My si dnes prověříme vaše 
znalosti. Ten, kdo správně zodpoví osm otázek, dostane od 
Johany klíč k rozluštění tajenky. Ode mne získáte kousek pro-
vazu z posledního velkomeziříčského oběšence, který by vám 
měl přinést štěstí,“ těmito slovy vítal návštěvníky Martin Štindl 
v roli písaře Martina. Lidé si také prohlédli, co vše se od loň-
ského dne otevřených dveří změnilo. A opět toho nebylo málo. 
Nešlo si nevšimnout nových keramických kamen a nové dlažby 
v kuchyni i v jídelně. „V letošním roce jsme do zvelebení katovny 
investovali přibližně 60 tisíc korun. V kuchyni máme také nový 
sporák a na zahradě nový plot. Tam jsme provedli i menší terénní 
úpravy,“ popsal Radek Kamenský, hejtman společnosti TAS.

Snad každý, kdo v pátek navštívil katovnu, neodolal a ochutnal 
z bohatě prostřeného stolu, který se prohýbal pod zabijačko-
vými dobrotami. Na zahradě voněla zabijačková polévka ohří-
vaná v kotlíku, opečené špekáčky a svařené víno. Na programu 
nechyběla ani scénka, ve které se podařilo lapit zloděje a lháře 
Jana Straku, který si zasloužil spravedlivé potrestání.

NÁVŠTĚVNÍCI KATOVNY SI PROVĚŘILI 
ZNALOSTI O KATECH A RASECH

HERCI BLAŽEK A HOFMANN OHROMILI DIVÁKY
Herecké duo Filip Blažek a Martin Hofmann vystoupilo v Jupiter 
clubu s inscenací Chvála bláznovství 20. ledna 2020 v podvečer. 
Elling a Kjell Bjarn, jak se herci v představení jmenovali, ztvárnili 
dva kamarády, kteří spolu sdíleli pokoj v psychiatrické léčebně 
a nyní jdou žít svobodný život mimo ústav.
Na cestě za normálním životem oba herce ve společném bytě 
kontroluje Frank z magistrátu, v podání Michala Slaného, který 
jim byt přidělil. Příběh o touze po lásce, přátelství a běžném ži-
votě se setkává se strachem a osamoceností. Ženy, které byly 
stěžejní dějovou linkou, zahrály Lenka Zahradnická a Šárka Opr-
šálová. Divadelní představení herci v první půli věnovali smíření 
se s opuštěností a pohodlností, ovšem druhá polovina nabrala 
jiný vzrušující směr, který obsahoval přijímání výzev života.
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Kromě Českého a Valašského Meziříčí udržuje Velké Meziříčí 
od roku 2012 partnerskou spolupráci s chorvatským městem 
Tisno, které leží v Dalmácii, přibližně 860 kilometrů od Velkého 
Meziříčí. Tato spolupráce patří mezi ty povedené a pravidelně 
se opakující. Jen v minulém roce se zástupci měst potkali něko-
likrát a setkání to byla vždy příjemná.

Na přelomu května a června loňského roku vyrazil zlepšit 
kondičku, načerpat energii do nové sezony a utužit přátelské 
vztahy tým 70 meziříčských sportovců, mezi kterými byli bas-
ketbalisté, volejbalisté a házenkářky. V září dorazili do Meziříčí 
zástupci Tisna, kteří se zúčastnili zahájení historických slavnos-
tí na zámku.

V říjnu přijalo vedení našeho města pozvání na mezinárodní 
konferenci Bridges connecting libraries, věnující se knihovnic-
tví a volnočasovým aktivitám s mládeží. Programu se kromě 
starosty města Josefa Komínka, místostarostky Jiřiny Jurdové 
a radního Miroslava Jágrika zúčastnila Alena Vidláková, ředitel-
ka střediska volného času Dóza, a Jitka Matějíčková z velkome-
ziříčské knihovny. Součástí této konference byla i výstava foto-

grafií Jiřího Michlíčka o jeho pouti do Santiaga de Compostela.
První lednový týden tohoto roku navštívily Velké Meziříčí děti 
z partnerského Tisna v doprovodu svých vedoucích a trenérů. 
Výpravu celkem 26 dětí ve věku od 10 do 12 let z basketba-
lového a národopisného kroužku čekal od 2. do 8. ledna 2020 
nabitý program.

Díky mrazivému počasí si děti mohly každé odpoledne užívat 
sněhu a výuky lyžování ve Ski areálu Fajtův kopec. Dopoledne 
se basketbalisté věnovali převážně sportovní přípravě v tělo-
cvičně Základní školy Školní, ve které proběhlo 7. ledna přá-
telské utkání mezi chorvatským a velkomeziříčským týmem. 
Součástí programu byla například návštěva Jupiter clubu a be-
seda s členy loutkového souboru, pozvánka na hokejové utkání 
na zimním stadionu, prohlídka firmy Poex či velkomeziříčské-
ho muzea, účast na tvořivém odpoledni ve středisku volného 
času Dóza i společná výuka s žáky ze Základní školy Oslavická.

O přípravu programu a veškeré organizační záležitosti návštěvy se 
postaral bývalý radní města Jiří Michlíček, kterému za dlouholetou 
podporu této partnerské spolupráce patří velké poděkování.

DĚTI Z CHORVATSKA PŘIJELY NEJEN ZA SNĚHEM

Foto: Jiří Michlíček
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Moderní i klasické plesové písně zahrál 
v hlavním sále oblíbený Sabrin Band, 
o zábavu ve výstavní síni se postaral jih-
lavský DJ Bond. Hlavním bodem progra-
mu bylo vystoupení přední české zpě-
vačky Ilony Csákové, která zazpívala své 
nejznámější hity La Isla Bonita, Amster-
dam a Malý vůz. Poté se zábavy na par-
ketu ujali tanečníci Marek Zelinka a Jan 
Onder, známí z taneční televizní show 
StarDance. S hudebním doprovodem 
legendární písně Paráda od Karla Zicha 
nacvičili společně s návštěvníky plesu 

společnou choreografii. Na závěr svého 
vystoupení přidali akrobatický tanec, za 
který sklidili z plného sálu velký potlesk.

Pro milovníky vína pořadatelé připravili 
ochutnávku, o večeři a malé pohoštění na 
stůl se postarala nově otevřená restau-
race Jéčko.

Okolo půlnoci nechybělo losování bohaté 
tomboly. Šťastní výherci si letos odnesli 
například robotický vysavač, hi -fi věž, te-
levizi či poukaz na vyhlídkový let.

PLES MĚSTA ROZHÝBALI 
TANEČNÍCI ZE STARDANCE

Poděkování:
Za zdárný průběh plesu město Velké Me-
ziříčí děkuje všem, kteří se organizačně 
podíleli na jeho přípravě. A dále sponzo-
rům, kteří přispěli finančními či věcnými 
dary:

AGADOS, s.r.o.
AGM-AGROMOTOR, s.r.o.
ALPA, a.s.
Amicus, s.r.o.
ATIKA – LYSÝ, s.r.o.
Autocolor Šoukal, s.r.o.
AUTOCONT CZ a.s.
AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.
AUTOIMPEX spol. s r.o.
AUTO M+V, s.r.o.
Bello podlahy s.r.o.
Bohuslav Ludvík PROLOG
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Centrum Kociánka, pracoviště Březejc
CONTENT, s.r.o.
COOP družstvo Velké Meziříčí
C-SYSTÉM Tomáš Vognar
DATA COMP, Stanislav Houdek
ELEKTRO Raus
EURO BAGGING s.r.o.
EUROWAGON, s.r.o.
Falco computer, s.r.o.
Farma Tasov, Josef Mladý
GREMIS, s.r.o.
Horácké autodružstvo
Hotel Jelínkova vila
Hotel Pod Zámkem
Hotel U Bílého koníčka
H+THERM Ladislav Hladík
Ilona Sedmidubská – Textilní zboží
Jéčko s.r.o.
JPL kovo s.r.o.
JUPITER club, s.r.o.
Ing. Zdeněk Knesl - kopírovací stroje
KWS OSIVA s.r.o.
LIGNO nábytek, s.r.o.
Lisovna plastů, spol. s r.o.
LITAS, s.r.o.
Město Velké Meziříčí
MITRENGA- stavby, spol. s r.o.
Muchová masáže
NKT s.r.o.
OBUV Elegance
Papírnictví Radka Klikarová
PAPÍR VYSOČINA, s.r.o.
PARAMONT CZ, s.r.o.
Pavel Klíma zateplení budov
PETNet s.r.o.
POEX Velké Meziříčí, a.s.
Respekt-vm, Peter Harčarik
Rodina Podstatzky – Lichtenstein
ROTANA a.s.
Rybářství KOLÁŘ
SANBORN a.s.
SAUNA RELAX a MASÁŽNÍ SALÓN
SKI Klub Velké Meziříčí
SEID, s.r.o
STUDIOTOP-KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA
T-MAPY spol. s r.o.
VERA, spol. s r.o.
VÝTAHY, s.r.o.
Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.
WINDOW HOLDING a.s. výr. závod VEKRA
XART s.r.o.
Zvěřina Michal – CZC.cz

Městský ples zahájil novou plesovou sezonu ve Velkém Meziříčí  
v sobotu 18. ledna. U vstupu přivítali příchozí starosta Josef 
Komínek, který obdaroval dámy kytičkou, a místostarostka Jiřina 
Jurdová. Ta potěšila pány přípitkem.

PŘÍŠTÍ MĚSTSKÝ PLES 
PROBĚHNE 16. LEDNA 2021
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„S potěšením konstatuji, že jako v minulých letech, tak i v roce 
2019 se nám podařilo dosáhnout toho, aby náplň naší činnosti 
byla pestrá a bohatá - každý týden s výjimkou měsíce července 
a srpna pořádáme přednášku, besedu nebo zájezd, účastníme 
se kulturního života ve městě a někteří naši členové již řadu let 
úspěšně publikují,“ těmito slovy zahájila 7. ledna výroční schůzi 
Vlastivědné a genealogické společnosti její předsedkyně Helena 
Švecová, jež následně zhodnotila práci společnosti za uplynulý 
rok 2019.

Velkomeziříčská Vlastivědná a genealogická společnost (VGS) 
při Jupiter clubu loni uspořádala 40 akcí a speciální genealogický 
kurz, který se u veřejnosti setkal s velkým ohlasem.
Kromě počtu členů se zvýšil také zájem o akce pořádané spo-
lečností, ty v loňském roce navštívilo 2 130 posluchačů. Šlo pře-
devším o přednášky, besedy a zájezdy.

Mezi nejnavštěvovanější akce VGS roku 2019 se zařadila pre-
miéra celovečerního dokumentu Libora Smejkala s názvem 
Úděl a bolest Jakuba Demla a následně oslava osmdesátin fil-
maře s účastí více než 100 gratulantů. Se zájmem veřejnosti se 
setkaly také cestovatelské přednášky ze země Aztéků a Mayů, 
o cestě po Kambodži a návštěvě Izraele.
Mezi důležitou součást činnosti společnosti patří spolupráce 

s podobně zaměřenými spolky z Brna, Polné, Luk nad Jihlavou 
a Náměště nad Oslavou.
Výroční schůze proběhla za účasti starosty města Josefa Ko-
mínka, členky VGS, místostarostky Jiřiny Jurdové, a ředitele Ju-
piter clubu Milana Dufka.

Pravidelné přednášky a besedy VGS, které jsou přístupné veřej-
nosti, probíhají každé úterý od 16 hodin v Jupiter clubu.

AKCE VLASTIVĚDNÉ A GENEALOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI NAVŠTÍVILO V LOŇSKÉM ROCE 
PŘES DVA TISÍCE ZÁJEMCŮ

Pozvánka na následující přednášky VGS:
11. 2. Jižní Afrika I. - Josef Sedlák
18. 2. Čínské tradice a kultura v moderní době - Ing. Petr Dohnal
25. 2. Pohledy do historie vzdělávání a poznávání - 
           RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
3. 3. Cesta po Peru na vlastní pěst I. - Ing. Jiřina Jurdová
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První přednáška Vlastivědné a genealogické společnosti v roce 2020 zavedla poslu-
chače až do Ameriky: druhou část povídání o své cestě po národních parcích jihozá-
padu USA představil člen VGS Kamil Kovařík. V terénním autě s přáteli projel obávané 
Údolí smrti, s barvami zářícími skalami i obrovskou solnou plání, kde teploty dosahují 
skutečných extrémů. V kontrastu s nekonečnou vyprahlou pustinou bylo pulsující vel-
koměsto Las Vegas. Cesta pokračovala do národního parku Zion, kde podnikli poměr-
ně náročný výstup na Angels Landing, skalní útvar s překrásným výhledem z výšky 
500 metrů do údolí.

KAMIL KOVAŘÍK PROJEL ÚDOLÍ SMRTI

Nultý kilometr svatojakubské cesty na ,,Konci světa“, kde dříve Evropanům končila země.

V úterý 21. ledna mezi sebou členové VGS poprvé přivítali mladého cestovatele Jana 
Mráze z Velkého Beranova. Prostřednictvím vlastního amatérského dokumentu nás 
seznámil se svou cestou, jejímž cílem bylo Santiago de Compostela. Během 38 dní ujel 
na kole Favorit z roku 1988 vzdálenost 3 300 kilometrů. Na dobrodružné a romantické 
cestě ho potkala spousta nečekaných zážitků, které podal s pokorou, upřímností a se-
beironií sobě vlastní. Více informací naleznete na facebookové stránce Tou správnou 
cestou...?

NOVÝ ROK OTEVŘELO 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ  
TRIO

Kruh přátel hudby z Velkého Meziříčí zahájil 
nový rok v pondělí 6. ledna tradičním kon-
certem s Moravským klavírním triem a jeho 
hosty. Na koncertu nechyběl ani obvyklý pří-
pitek, kterého se ujali starosta města Josef 
Komínek s místostarostou Jiřinou Jurdovou 
a ředitelem Jupiter clubu Milanem Dufkem.
Renomované klavírní trio ve složení Jiří 
Jahoda (housle), Jana Ryšánková (klavír) 
a Miroslav Zicha (violoncello) představilo 
velkomeziříčskému publiku svůj svátečně 
laděný program, zaměřený na slavné árie 
a dueta z oper a operet světového reper-
toáru. Jako hosté se na pódiu představili 
sopranistka Ivana Pavlů a rakouský ba-
rytonista Martino Hammerle-Bortolotti. 
Během koncertu zazněly známé melodie 
například z Figarovy svatby od W. A. Mo-
zarta, Viléma Tella od G. Rossiniho či árie 
Rolanda z Verdiho opery Bitva u Legnana.  
Přátelé hudby se pak s interprety rozloučili 
dlouhým potleskem. Pro příští Kruh přátel 
hudby Velké Meziříčí připravil Jupiter club 
ve spolupráci s agenturou Globart klavírní 
recitál Magdaleny Hrudové, která patří mezi 
nejúspěšnější mladé umělce v České repub-
lice. Koncert proběhne18. března v 19 hodin 
opět v koncertním sále Jupiter clubu.
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SVATOJAKUBSKÁ CESTA ZAVEDLA 
JANA MARÁZE DO SANTIAGA
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VÁNOCE SPOJUJÍ GENERACE

Je advent roku 2019 a děvčata z 1. od-
dělení družinky ZŠ Školní Velké Meziříčí 
se začínají připravovat na další návštěvu 
v Charitním domově Moravec. Vyrábíme 
polotovary ozdobiček, které potom spo-
lečně s babičkami a s dědečky dotvoříme, 
a nazdobíme ten nejkrásnější vánoční 
stromeček, který tam budou mít pro nás 
připravený. Po minulé podzimní návště-
vě, kdy jsme jim přivezli králíčka Lojzíka, 
se už na ně moc těšíme! Konečně máme 
vše připraveno, a tak se poslední advent-
ní týden vydáváme na cestu. Po milém 
přivítání jsme se společně s obyvateli do-
mova pustili do vyrábění. Práce nám šla 
pěkně od ruky nejenom proto, že babič-
ky byly moc šikovné, ale i proto, že nám 
ji zpříjemňovala svým zpěvem vánočních 
koled Zuzanka Míšková a hrou na lesní 
roh Vítek Nedoma (oba ze ZUŠ Velké Me-
ziříčí). Byla to kouzelná vánoční atmosfé-
ra umocněná tím, že se vše odehrávalo 
v místní kapli. S ostatními zaměstnanci 
jsme dojatě pozorovali, jak se děti vy-
ptávají babiček na Vánoce jejich dětství, 
na ozdobičky, které měly v té době k dis-
pozici. A dojatí jsme nebyli jenom my, ale 
i babičky, které se slzami v očích vyprá-
věly. Děkujeme Charitnímu domovu, že nám 
to umožnil zažít. Jakmile byla dokončena 
poslední ozdoba, došlo ke společnému zdo-
bení stromečku, kdy babičky ochotně pomá-
haly. A jsme moc rádi, že nazdobený vánoční 
stromeček jim svým vzhledem připomněl 
jejich mládí.

Pak přišel krásný andílek, ze kterého 
nemohly spustit oči, a předal každé vá-
noční dáreček - svícínek. Všichni jsme si 
ze srdce popřáli krásné Vánoce. Děvčata 
navštívila se svícny samozřejmě na po-
kojích i babičky a dědečky, kteří nemohli 
za námi přijít. Když vstoupila do pološe-
ra místností, někteří si možná i mysleli, 
že přišel opravdový andílek s dárečkem. 

Atmosféra okamžiku dolehla na všech-
ny přítomné. Dojatí nebyli jen samotní 
klienti, ale ta chvíle poznamenala i naše 
nejmenší. Děti si uvědomily, že mnohdy 
nejkrásnějším dárkem může být přítom-
nost či zájem jiných lidí a že často postačí 
darovat jinému radost v podobě upřím-
ného úsměvu. Dnešní generace má Vá-
noce spojeny především s nákupy, dárky, 
pohádkami, cukrovím, ale nám se poda-
řilo nadělit něco mnohem důležitějšího 
a krásnějšího, a tím je radost. Jednalo 
se opět o krásné a milé setkání, na které 
budeme všichni dlouho vzpomínat. Jsem 
ráda, že v naší škole máme děti, které 
jsou okamžitě připraveny rozdávat svůj 
životní elán, bezprostřednost a úsměvy. 
A je jenom na nás, ostatních generacích, 
aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené 
světy propojovat.

Za kouzelné odpoledne chci poděko-
vat babičkám a dědečkům v Charitním 
domově Moravec, děvčatům, která se 
o kouzelnou atmosféru zasloužila nejví-
ce - Adélce Derahové, Janičce Psotové, 
Aničce Rausové, Karince Šteflové, blon-
ďatému andílkovi Beátce Votoupalové. 
Zvláštní poděkování patří Zuzance Míš-
kové, která nám krásně zpívala vánoč-
ní koledy, a velký dík i Vítku Nedomovi, 
který zahrál několik skladeb na lesní roh, 
a děkujeme i jeho mamince za oběta-
vou logistiku. Z celého srdce děkujeme 
babičkám za přáníčka, dobrůtky a ozdo-
bičky, které samy pro nás vyrobily na náš 
stromeček ve škole. Poděkování patří 
i vedení školy za vstřícnost při realizaci 
celé akce a také děkujeme firmě BUIL-
DING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. za opě-
tovné zapůjčení vozu.

Více na: 3zsvm.cz/skolni -druzina -aktuality

Prášková Jitka

Sbor dobrovolných hasičů Martinice zve 
hned na dvě akce během jednoho víken-
du. V sobotu 15. února 2020 se budou 
konat tradiční „Vostatky“, na které zvou 
dobrovolní hasiči nejen masky do průvo-
du a slibují zabijačkové speciality po celý 
den. Maškarní taneční zábava od 20 ho-
din s hudební skupinou Adriana zakončí 
masopustní průvod, který vychází ve 13 
hodin. Následující den, v neděli 16. února, 
bude v místním kulturním domě připrave-
ný dětský karneval, jehož začátek dobro-
volní hasiči avizují od 13:30 hodin.

V PŮLI ÚNORA SE  
V MARTINICÍCH POBAVÍ 
DĚTI I DOSPĚLÍ

Jelita, jitrnice, škvarky či ovar mohli ná-
vštěvníci ski areálu ochutnat i letos. Tra-
diční zabijačka na Fajtově kopci proběhla 
v neděli 26. ledna. Příjemné odpoledne, 
nejen pro lyžaře, uspořádal velkomeziříč-
ský lyžařský klub již podeváté. Mnoho ná-
vštěvníků tak přišlo ochutnat zabijačkové 
pochoutky, prohlédnout si práci zkušeného 
řezníka přímo na sjezdovce či jen nasát za-
bijačkovou atmosféru. O hudební dopro-
vod se postarala lhotecká skupina Žízeň.
Zároveň také na sjezdovce proběh-
ly poslední lekce Velké lyžařské školy. 
Na závěr dvacetihodinového výukové-
ho kurzu si instruktoři pro děti připra-
vili zábavné soutěže. V tomto roce se 
lyžařské školy zúčastnilo celkem 80 ly-
žařů, z toho polovinu tvořily čtyřleté děti. 
V současné době ski areál provozuje na 
hřišti tři dětské vleky, které mohou zájemci 
z řad dětí využívat po celou sezonu zdarma.

FAJŤÁK PROVONĚLA 
ZABIJAČKA

Foto: P. Zezula
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Královská družina do domova pro seniory letos doputovala 
v pondělí 6. ledna, aby připomněla tradici Tří králů. Mudrcové 
z Východu – Kašpar, Melichar a Baltazar, byli doprovázeni Jas-
nou hvězdou a zastavovali se na pokojích obyvatel s přáním 
všeho nejlepšího do nového roku. Součástí družiny nejsou pou-
ze zaměstnanci, ale tradičně se zapojují i obyvatelé domova. 
Tříkrálový průvod byl tečkou za dobou vánoční, která do domo-
va přinesla spoustu milých setkání, ať už nových nebo již tra-
dičních.

Vedle tradičního vánočního setkání obyvatel a zaměstnanců 
domova nesmíme opomenout projekt Českého rozhlasu – Je-
žíškova vnoučata, kterého jsme se stali součástí již potřetí. 
Velkým přáním jednoho z klientů byl například let vyhlídkovým 
letadlem a díky štědrosti dárkyně zapojené do projektu se ten-
to sen může letos na jaře splnit. Další z obyvatelek toužila po 
návštěvě restaurace s příjemnou společností. A toto skromné 
přání přijela splnit rovnou celá třída středoškoláků ze SPŠ EB 
a OA Břeclav.

Za naše obyvatele ale chceme poděkovat i všem ostatním, kteří 
nám v čase předvánočním přišli udělat do domova radost. Za-
vítal za námi například Klub důchodců Křižanov, který uspořá-
dal na Pomněnce příjemné posezení s kávou a občerstvením. 
Mikulášskou nadílku si v domově opět „vzali pod křídla“ klienti 
s pracovníky z denního stacionáře Nesa. Dopoledne plné nej-
různějších kvízů a hudby si pro nás připravili studenti místního 

gymnázia. A náš improvizovaný hudební sál v jídelně navštívili 
také děti ze základních, mateřských i uměleckých škol. „Blízkost 
mateřských a základních škol láká ke vzájemným návštěvám. 
Jsme rádi, že nás děti se svými učiteli pravidelně navštěvu-
jí a zpříjemňují nám naše dny. Pravidelně nás navštěvují děti 
z mateřské školy Oslavice i Oslavická a základních škol Školní 
nebo školy Oslavická, která před Vánoci vždy spojí síly se Zá-
kladní uměleckou školou Velké Meziříčí,“ dodává pracovnice te-
rapií Romana Prachařová.

Michaela Černá

V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE SI OBYVATELÉ 
DOMOVA UŽILI SETKÁVÁNÍ NAPŘÍČ VŠEMI 
GENERACEMI

Ježíškova vnoučata SPŠ EB a OA Břeclav

Trénink mysli se studenty gymnázia
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NADACE MILANA NOVÉHO PODPOŘÍ 
SYNAGOGU KONCERTEM A DRAŽBOU DRESU 
JAROMÍRA JÁGRA

Ještě předtím, než navštívil Velké Meziříčí ministr kultury Lu-
bomír Zaorálek, přislíbil podporu při financování rekonstrukce 
Nové synagogy Milan Nový.

Nejlepší střelec české hokejové historie a olympijský medailista 
z Innsbrucku 1976 pomáhá prostřednictvím své nadace Caps 
66 nejčastěji sportovcům, kteří se ze zdravotních důvodů ocitli  
v těžkých životních situacích. Do Velkého Meziříčí ho přivedla 
náhoda. „Máme s Tomášem Rapušákem společného přítele 
Karla Jonáka, který mě požádal o pomoc v otázce převodu sy-
nagogy do vlastnictví města s případným financováním rekon-
strukce budovy. Myslím si, že město by mohlo mít nádhernou 
budovu, tak děláme vše pro to, aby se to povedlo,“ uvedl během 
tiskové konference na velkomeziříčské radnici Milan Nový.
Pod záštitou města proběhne v neděli 23. února od 19 hodin 
benefiční koncert známé revivalové kapely The Beatles Revival. 
Veškerý výtěžek z této akce pořadatelé převedou na oficiál-
ní transparentní účet nadace, prostřednictvím kterého může-
te přispět na opravu synagogy již nyní. Lístky na koncert jsou  
v prodeji na programovém oddělení Jupiter clubu za 200 korun.

Transparentní účet
Název: Nadace Milana Nového CAPS 66
Číslo: 115-2902720217/0100

Další akcí, která podpoří veškeré dění okolo meziříčské synago-
gy, je dražba podepsaného dresu Jaromíra Jágra. Oficiální předá-
ní dresu budoucímu majiteli, a zároveň tedy účastníku dražby s 
nejvyšší nabídkou, proběhne v průběhu charitativního koncertu.
Dalším hostem tiskové konference byl architekt Vojtěch Marek, 
velkomeziříčský rodák a absolvent Vysokého učení technického 
v Brně. Ten ve své diplomové práci s názvem Nová identita lo-

kality tří synagog ve Velkém Meziříčí navrhl možnost funkčního 
využití objektů v návaznosti na městkou kulturu s následným 
zapojením nových architektonických forem. „Primárně nám jde 
o funkci, musíme do budovy vnést něco, co dává smysl. Rád 
bych zde viděl koncertní sál,“ upřesnil Vojtěch Marek.

„V současné době chystá Židovská obec Brno prodejní smlouvu. 
Půjde o symbolickou částku, ale konkrétní podobu smlouvy ješ-
tě nemáme. Současně probíhá také zadaný stavebně technický 
průzkum objektu, o který projevila zájem i židovská obec,“ dodal 
starosta města Josef Komínek. Na znalecký posudek, který vy-
pracují odborníci z Vysokého učení technického v Brně, vyčlenili 
radní 300 000 korun. Zpracování posudku potrvá nejdéle šest 
měsíců. Zda se židovská synagoga opravdu stane majetkem 
města, závisí však na zastupitelích.

Milan Nový s Jaromírem Jágrem, 
foto: archiv M. Nového

Účastníci tiskové konference ze dne 23. ledna 2020, zleva: Ing. arch. Vojtěch Marek, 
Milan Nový, zastupitel města Tomáš Rapušák, starosta města Josef Komínek
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Ré, tutti, boty je několik mariášových hlášek, které jste dříve mohli 
slyšet z hospůdek a kluboven. Ale nejen tam. Na Vysočině a Brněn-
sku existuje mariášová liga, která se vrací do Velkého Meziříčí.
Původně tato liga, kterou pořádají sami hráči ve svých domov-
ských městech, začínala na třech místech. Letos probíhá již 
21. ročník v 11 městech. Hráli jsme v Moravském Krumlově, 
Běhařovicích, Jevišovicích, Holubí Zhoři, Rosicích, Říčanech, Smolí-
ně a Rudíkově.
„Na ligu se v posledních letech hlásí pravidelně asi 200 mari-
ášníků. Letos se průměrně účastní 100 hráčů, 80 hráčů objíždí 
všechny turnaje, zbytek doplňují místní hráči. A pro ty jsem le-
tos vymyslel speciální cenu. Máme tedy krásnou účast a ceníme 
si nových hráčů, protože mariáš je pro nás stále živý a baví nás. 
Zároveň Velké Meziříčí má velmi dobré postavení v lize, v sezo-
ně 2016 – 2017 kraloval celé soutěži Lubomír Polášek, v letech 
2017 – 2018 a 2018 – 2019 Bohumil Dobrovolný, oba z Vel-
kého Meziříčí. Jsem rád, že se liga opět pořádá v našem městě,“ 
uvádí pořadatel Michal Číhal.
 
Pravidla odpovídají klasické volené trojce s lehkou úpravou tak, 
aby bylo možné jednoduše vyhodnotit pořadí. Hraje se pět kol, 
po každém se zapíšou výsledky.
 
8.00 - 8:30 registrace a snídaně, 9:00 zahájení
Po třech odehraných kolech následuje oběd.
Po dohrání pátého kola proběhne losování tomboly a vyhodnocení 
nejlepších 20 hráčů, plus nejlepšího nově registrovaného hráče.
Podrobná pravidla, fotky a výsledky z loňských ročníků naleznete 
na webových stránkách: www.mariasovaliga.cz.

MARIÁŠOVÁ LIGA SE V ÚNORU  VRACÍ DO MEZIŘÍČÍ

Spolek rodičů a přátel
střediska Březejc

•  Vystoupení uživatelů Centra Kociánka pracoviště Březejc a žáků ZŠ a SŠ Březejc 
•  Tradiční půlnoční dražba březejckých výrobků 
•  Líčení s týmem nezávislých poradkyň Mary Kay
•  Bohatá tombola

Předprodej vstupenek: Jupiter Club, Vstupné: 200 Kč 

Centrum Kociánka 
pracoviště Březejc pořádá 

Ples je pořádán pod záštitou 
Města Velké Meziříčí.

Milan NohaHost večera: Moderátor:Zpěváci z muzikálu 
Děti ráje 

Na šikmé plošeHudba:

OD 20 00 HOD.

6. 3. 2020

. CHARITATIVNÍ PLES20
JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ
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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 

rauty, svatby

rodinné oslavy

firemní akce

grilování

rožnění selat

půjčovna gastro vybavení

Tel.: 777 071 025
hospodanetin@seznam.cz

Vaše oslava, na
še starost

CateringNETÍN
rauty, svatby

rodinné oslavy

firemní akce

grilování

rožnění selat

půjčovna gastro vybavení

Tel.: 777 071 025
hospodanetin@seznam.cz

Vaše oslava, na
še starost

CateringNETÍN

CateringNETÍN
rauty, svatby

rodinné oslavy

firemní akce

grilování

rožnění selat

půjčovna gastro vybavení

Tel.: 777 071 025
hospodanetin@seznam.cz

Vaše oslava, na
še starost

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 
LAKOMA 

• práškové lakování – komaxit 
• mokré lakování 

• tryskání/pískování a metalizace 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 
www.lakoma.cz 

Hledáme RD nebo chalupu. Jsme mladí 
a chceme se osamostatnit. Financování 
zajištěno. Tel.: 704 923 775

Zajištění manželé hledají byt pro nový 
začátek. 
Volejte nebo pište na tel.: 737 192 329

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

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

Koupíme nemovitost ve Velkém Mezi-
říčí a okolí, dům, byt, st. pozemky, pole, 
lesy, i v exekuci, platba v hotovosti.  
Tel.: 605 054 470

Prodám palivové dřevo. Tel.: 605 054 470

Prodám suché palivové dřevo, smrkové 
cena 400 - 490 Kč za metr, celý klaďák 
67 m - cena 29 900 Kč (včetně dopra-
vy). Tel.: 605 054 470

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

Vykupuji palivové dřevo jakékoliv množ-
ství, odvoz zajištěn. Tel.: 731 457 371

Koupím byt 1+1. Tel.: 724 851 044

Prodám stavební pozemek ve VM. 
Tel.: 731 457 371

Hledám kamarádku/da kolem 60ti let. 
Tel.: 724 851 044

Koupím motocykl Jawa, ČZ popř. Manet 
v jakémkoliv stavu, možno i zdánlivě 
nekompletní, neopravitelný, nepojízdný 
i bez TP. V případě, že motocykl bude 
mít platný TP, vyřízení přepisu samo-
zřejmostí. Dále koupím náhradní díly 
z těchto motocyklů. Za nabídky děkuji. 
Tel.: 737 139 475

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

Situovaný důchodce, vdovec, 75 letý, 
bydlící v rodinném domě, hledá touto 
cestou osamělou ženu, důchodkyni, 
vdovu či rozvedenou k možnému spo-
lečnému žití. Rád jezdím autem, jsem i 
domácím kutilem a nekonfliktním mu-
žem. Zn. Nenajdeš štěstí ani radost ve 
své samotě, ale v lásce k druhému člo-
věku. Tel.: 732 950 162

Koupím garsonku v osobním vlastnictví ve 
Velkém Meziříčí. Platím hotově. Děkuji za 
nabídky. Telefon: 603 905 739 (po 18. hod.)

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

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourá-
ní, záruka 5 let. Tel.: 608 700 515,  
www.renovacevany.eu

Koupím historický motocykl nebo mo-
ped, i nekompletní.  Tel.: 608 773 933.

Koupím hoblovku s protahem KDR 
nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320   

 
Klub železničních modelářů srdečně zve na XII. ročník akce 

MODELOVÁ ŽELEZNICE TT 
od 7. do 15. března 2020 denně od 14 do 18 hodin 

   

 
 
 
 
 

    
   

 
 
 
 
 
 

    ZUŠ Velké Meziříčí, Poříčí 808/7                                            www.kzmtt.cz 
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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 

ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE /  
STROJNÍKA

TBG PKS a.s. VÝROBCE BETONOVÝCH SMĚSÍ A MALT PŘIJME:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou  |  tel.: 566 697 161

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení domíchávače

- obsluha nakladače

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- zodpovědnost
- komunikativnost

 PROČ SE VÁM U NÁS  
 BUDE LÍBIT? 
 
- velmi zajímavé finanční ohodnocení  
 v závislosti na kvalitě odvedené práce  
 a dosažených výsledcích
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr
- jedinečná příležitost pro seberealizaci
- máme pro Vás další zajímavé  
 firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- řidičský průkaz skupiny C podmínkou

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce: Velké Meziříčí
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Dne 6. 2.,13. 2.,20. 2.  MUDr. Vacek (ORL) – DOVOLENÁ
Dne 7. 2.   MUDr. Bednářová (neurologie) – DOVOLENÁ
Od 11. 2. - 26. 2. (včetně)   MUDr. Fikrová (interna+endokrinologie) – DOVOLENÁ
Dne 13 . 2.   MUDr. Lisý (ortopedie) – DOVOLENÁ
Dne 27. 2.   MUDr. Novotný (RTG) - DOVOLENÁ

ZUBNÍ POHOTOVOST

8. 2. 2020 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

9. 2. 2020 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

15. 2. 2020 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,  
Žďár nad Sázavou

774 430 777

16. 2. 2020 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,  
Žďár nad Sázavou

774 430 777

22. 2. 2020 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  
Žďár nad Sázavou

566 642 545

23. 2. 2020 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  
Žďár nad Sázavou

566 642 545

29. 2. 2019 Marie Kulková, Strážek 80 566 567 332

POUTĚ A SLAVNOSTI 
VE FARNOSTECH
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, BORY 
A NETÍN 2020
19. 4. OSLAVICE BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

26. 4. MOSTIŠTĚ SV. MAREK

10. 5. VELKÉ MEZIŘÍČÍ - BIŘMOVÁNÍ

17. 5. OLŠÍ N. O. - SV. JAN NEPOMUCKÝ

17. 5. SVAŘENOV - SV. JAN NEPOMUCKÝ

17. 5. VELKÉ MEZIŘÍČÍ - PRVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ

24. 5. NETÍN - PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

24. 5. HORNÍ BORY - PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

31. 5. LAVIČKY - SV. ZDISLAVA

6. 6. VÍDEŇ - 650 LET OBCE

6. 6. OSLAVICE - 700 LET OBCE

7. 6. ZADNÍ ZHOŘEC - NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7. 6. SKLENÉ N. O. - PANNA MARIA

11. 6. VELKÉ MEZIŘÍČÍ - BOŽÍ TĚLO

14. 6. RADENICE SV. ANTONÍN

14. 6. NETÍN - BOŽÍ TĚLO

14. 6. BORY - BOŽÍ TĚLO

21. 6. VELKÉ MEZIŘÍČÍ - POUŤ 
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

28. 6. DOLNÍ RADSLAVICE - SV. LADISLAV

28. 6. PETRÁVEČ- SV. PETR A PAVEL

4. 7. MOSTIŠTĚ - SV. PROKOP

5. 7. KOCHÁNOV - SV. CYRIL A METODĚJ

5. 7. CYRILOV - SV. CYRIL A METODĚJ

12. 7. STRÁNECKÁ ZHOŘ - SV. BENEDIKT

12. 7.  VÍDEŇ - SV. ANNA

19. 7. LHOTKY - SV. ANNA

26. 7. LAVIČKY - SV. JÁCHYM A ANNA

26. 7. KÚSKY - SV. ANNA

26. 7. OSOVÉ - SV. ANNA

2. 8 OSLAVICE - SV. ANNA

2. 8 ROUSMĚROV - PANNY MARIE Sněžné

9. 8. ZÁVIST - PANNA MARIA (8. 8.)

16. 8 NETÍN - PANNA MARIA

6. 9. DOLNÍ BORY - SV. JILJÍ

26. 9. STRÁNECKÁ ZHOŘ - SVATÝ VÁCLAV

27. 9. HRBOV - SV. VÁVLAV

27. 9. LHOTKY - KAPLE SV. VÁCLAV

25. 10. NETÍN + BORY - POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH (24. 10.)

7. 11. VELKÉ MEZIŘÍČÍ - POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH

8. 11. HORNÍ BORY - SV. MARTIN

8. 11. MARTINICE - SV. MARTIN

6. 12. VELKÉ MEZIŘÍČÍ - SV. MIKULÁŠ

27. 12. VÍDEŇ - SVATÁ RODINA

Dne 14. 2. 2020 oslaví  
Hedvika a Zdenek Zmrhalovi 
krásnou zlatou svatbu. 
K 50. výročí moc gratulujeme  
a přejeme další pohodové a láskou 
naplněné dny…

Děti Marcela, Renata, Aleš a 
vnoučata Veronika, Tomáš, Lucie, 
Andrejka a Alešek a pravnučka Zoinka

Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí 
vás zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES
k tanci a poslechu hraje skupina 

MARATON
  22. 2. 2020 od 20.00

sál hasičské zbrojnice

Vstupné: 120 Kč

Bohatá tombola           

Informace a rezervace na telefonním čísle 733 212 517
Předprodej vstupenek: Po 17. 2.,St 19. 2. a Pá 21. 2. 

13.00 – 15.00 hod. v hasičské zbrojnici
Občerstvení zajištěno

Blahopřání ke zlaté svatbě

Základní škola a Střední škola 
Březejc, Sviny 13

přijme zaměstnance na pozici

asistent pedagoga
kvalifikace dle §20 zák. č. 563/2004 Sb.
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav,  

ŘP skupiny B
Nástup od 1. 2. 2020

Kontakt:
Mgr. Vladana Jančíková, řed. školy

mob. 773 378 610
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

www.skoly-brezejc.cz



 

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). 

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

Dne 5. února uplyne 5 roků, kdy nás navždy 
opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan 
Stanislav Slabý ze Lhotek. Dne 1. dubna si 
připomeneme 80. výročí jeho narození.

S láskou vzpomínají manželka a děti s ro-
dinami.

Dne 2. 2. 2020 uplynul 1 rok, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan Jaroslav Vaněk z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a děti s rodinami.

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

Dne 4. února to bude už 6 let, co od nás 
odešel náš milý tatínek, pan Miroslav Jágrik. 
5. ledna 2020 jej následovala jeho 
manželka a naše maminka Marie Jágriková. 
Děkujeme všem příbuzným a známým  
za účast a projevené kondolence při 
posledním rozloučení.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají děti s rodinami, sestra 
Viktorie s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Dne 10. ledna jsme si připomněli 40. výročí 
úmrtí pana Josefa Nováčka z Martinic.

Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

29. 1. uplynulo 30 let ode dne, kdy nás 
opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan 
Jaroslav Kadlec z Krásněvsi. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Dcery s rodinami

František Nedvěd, Velké Meziříčí, nedožitých 79 let, 6. 1. 
2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 11. 1. 
2020 s panem Františkem Nedvědem z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Josef Trnka, Oslavice, 93 let, 9. 1. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 15. 1. 
2020 s panem Josefem Trnkou z Oslavice.

Zarmoucená rodina

Marie Kutilová, Velké Meziříčí, 80 let, 10. 1. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 18. 1. 
2020 s paní Marií Kutilovou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Růžena Homolová, Baliny, 86 let, 20. 1. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 27. 1. 
2020 s paní Růženou Homolovou z Balin.

Zarmoucená rodina

Ludmila Kotíková, Velké Meziříčí, 74 let, 22. 1. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 25. 1. 
2020 s paní Ludmilou Kotíkovou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Vladimír Anderle, Velké Meziříčí, 84 let, 24. 1. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 31. 1. 
2020 s panem Vladimírem Anderlem z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina



únor 2020

24 OBECNÁ RUBRIKA

JAKÉ MÁME PRIORITY VE SPOLEČNĚ VM?
Z finančního přebyt-

ku města bych chtěla 
podpořit především ty 
investiční akce, které 
zásadně ovlivní tvář 

Velkého Meziříčí na další 
desítky let. Mezi takové 

patří územní studie areálu Svit i nová 
územní studie Čechovy Sady II. Populač-
ní růst města nastartují jedině městské 
byty s dostupnými nájmy, které je třeba 
připravit v podobě obecních bytových 
domů. 
Další zásadní téma pro mě představuje 
svoboda tisku. Současný zákaz bezplat-
ného zveřejňování kulturních akcí po-
řádaných politickými stranami výrazně 
snižuje informovanost zdejších občanů.
Vítám převod nové synagogy do správy 
města a jsem si jistá, že ke spokojenosti 
spoluobčanů přispěje nejen potřebná re-
konstrukce tenisových kurtů u Světlé, ale 
i výstavy a koncerty pořádané v luterán-
ském gymnáziu („LuGy“).

Ivana Bíbrová

Na základě svých zkuše-
ností i aktivit spojených 
s rekonstrukcí náměs-
tí považuji za klíčové 
zlepšení projektové 

přípravy a transpa-
rentní realizace veřejných 

zakázek. Město už nesmí investovat do 
promarněných nebo špatně připrave-
ných projektů (cyklostezka, obřadní síň, 
Čechovy sady II).
Neméně zásadní kapitolu představují 
transparentní principy pro prodej měst-
ských pozemků developerům. Jedině 
stavební komise a institut městského 
architekta může uvolnit cesty pro širší 
spektrum investorů. 
Osobní výzvou je pro mě popularizace 
zastupitelstva. Křesla zastupitelů nejsou 
jen pro členy zavedených stran. Měst-
ské samosprávě jednoznačně prospěje 
rozmanitost profesí i pohledů a vedle ní 

V tomto roce bych se 
chtěl věnovat třem 
naléhavým tématům, 
která se dotýkají i ži-
vota budoucích gene-

rací: pořízení manuálu 
veřejných prostranství, 

zásadního dokumentu, který svými prin-
cipy harmonizuje veřejný prostor a jeho 
vybavení (dlažbu, pouliční mobiliář i re-
klamy). Dnešní nesourodá směs mate-
riálů, stylů a barev působí chaoticky na 
každého z nás.
Rozvoj areálu bývalého Svitu. Jde o nej-
cennější prostor v centru města, kte-
rému hrozí dlouhodobé znehodnocení 
prodejní plochou soukromého investora. 
Perspektivní rozvojový potenciál toho-
to území může nastínit jedině kvalitní 
územní studie, která vzejde z urbanistic-
ko-architektonické soutěže. Stejný názor 
zastupitelé nedávno vyslechli i z úst ne-
závislých odborníků.
Zadání nové územní studie pro pláno-
vanou rezidenční oblast Čechovy sady II. 
Podoba současného návrhu je naprosto 
tristní a neodpovídá potřebám zhruba 
800 obyvatel, kteří by tam měli bydlet. 
Svým úsilím chci proto otvírat transpa-
rentní cesty ke kvalitním projektům!

Alexandros Kaminaras

Po první čtvrtině vo-
lebního období stále 
cítím potřebu inten-
zivnějšího dialogu ne-
jen s vedením města 

a zaměstnanci úřadu, 
ale především s občany. 

Jen oni vystaví politikům závěrečný účet 
a zhodnotí jejich úsilí při správě města. 
Občané mají právo na podrobné infor-
mace zejména o investicích, které město 

V souvislosti s novým 
systémem financování 
škol bych na půdu za-
stupitelstva rád vrátil 
koncepci školství, a 

předešel tak nesysté-
movým příspěvkům na 

mzdové prostředky škol z rozpočtu města.
Vedení města už několikátým rokem ne-
činně přešlapuje v otázce náměstí a stejně 
tak nemá jasno, čím vyplní lokalitu Svit. Za-
stupitelstvo v těchto otázkách bez odborné 
pomoci a promyšlených vizí nic smyslupl-
ného nerozhodne. Je proto načase obnovit 
důvěru ve schopnosti architektů!
Navzdory připravené lokalitě i navzdory 
realizovaným či plánovaným investicím 
do různých sportovišť nám citelně už léta 
chybí městská sportovní hala. Chtěl bych 
se proto zasadit o vyváženější podporu 
úspěšných míčových sportů.
Jako člen komise životního prostředí ve 
městě postrádám koncepční a odbornou 
správu veřejné zeleně nebo rovnou měst-
ského zahradníka. Předešli bychom tak ne-
uvážené výsadbě i živelnému kácení. 

Vincenc Záviška

může přirozeně růst i oslabená prestiž 
zastupitelů. 

Tomáš Bílek

zatíží na několik volebních období. 
V souvislosti s probíhající reformou po-
važuji za nezbytnou novou koncepci 
základního školství. Ta by měla nejen 
ekonomicky zhodnotit dnešní stav, ale 
zároveň nastavit jasná pravidla pro fun-
gování a rozvoj současné sítě.
Pro občany města dobře vybaveného ná-
dobami pro separaci odpadu postrádám 
motivační program, který by je vedl k dal-
šímu a svědomitějšímu třídění. Životnost 
skládky u Vysokého mostu rychle končí 
a je třeba pracovat na přechodu k nové-
mu systému likvidace odpadů.
V neposlední řadě se mi nelíbí vzhled 
města. Akceptujme tzv. manuál veřej-
ných prostranství a začněme s postup-
nou obnovou dlážděných povrchů.

Josef Prokop

Vážení čtenáři,
naše redakce oslovila před Vánoci radní města s prosbou o odpovědi do novoroční 
ankety na otázku Jaké jsou vaše priority v roce 2020? Následně nám do redakce zaslalo 
odpovědi i politické uskupení Společně VM. V rámci politické korektnosti a vyváženosti jsme 
se rozhodli v následujících vydáních zpravodaje uvést také odpovědi ostatních politických 
subjektů tvořících zastupitelstvo města.
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Již po jedenácté se konal velkomeziříčský turnaj v mariáši. Hrálo 
se v sobotu v klubovně FC VM za účasti 37 mariášníků. Vítězem 
se stal František Rojka a druhý byl Tomáš Klíma, oba z Velkého 
Meziříčí. Třetí se umístil Jaroslav Fiala z Hostákova. O lahodné 
občerstvení se postaral mariášník a zároveň skvělý kuchař Jan 
Smejkal. Letos jsme si dopřáli dva chody. Gulášek a divoké sele 
pečené, čímž si méně úspěšní hráči dostatečně spravili chuť.
Pokud se nic mimořádného nestane a budeme živi a zdrávi, tak 
se milovníci mariáše mohou začít těšit na dvanáctý ročník ko-
naný pravidelně třetí lednovou sobotu. Mariáši zdar!

J. Dvořák

Výsledky turnaje:
Rojka František – VM
Klíma Tomáš – VM
Fiala Jaroslav – Hostákov
Vorel Vladimír – Hostákov
Bradáč Václav – VM

Dvořák Josef ml. – Lhotky
Tesař Jaroslav – VM
Dobrovolná Kateřina – 
Osová Bítýška
Janák Miroslav – VM
Bartoš Karel – Lhotky

TURNAJ V MARIÁŠI SE 
KONAL VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 
PO JEDENÁCTÉ

VELKOMEZIŘÍČŠTÍ SPORTOVCI PŘIVEZLI 
ZE ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 
OSM MEDAILÍ

Sportovní výprava Kraje Vysočina si z IX. Olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji přivezla 
domů ze čtyř závodních dní osmnáct medailí. Mezi necelou stovkou vysočinských sportovců  
se neztratila ani početná výprava z Velkého Meziříčí, kterou reprezentovalo celkem sedmnáct 
nadějných lyžařů, snowboardistů, běžkařů a rychlobruslařů. Na stupně vítězů se postavili osmkrát.
Na lyžích se dařilo především skicrossa-
řům. Pavel Bartoš nenašel přemožitele 
mezi mladšími chlapci, zároveň si po-
věsil na krk zlatou medaili i ze soutěže 
družstev.
Mezi staršími děvčaty vybojovala dvě 
pódiová umístění Dana Harvey a v mlad-
ší kategorii soutěže družstev Lucie 
Cejpková. Mezi další zlaté skicrossové 
medailisty se zapsal Tomáš Bíbr, který 
zvítězil v soutěži družstev a mezi starší-
mi chlapci vybojoval bronzovou medaili.
Neméně úspěšní byli i snowboardisté. 
Tomáš Tůma, který již slaví úspěchy na 
mezinárodní úrovni, ovládl paralelní obří 
slalom a ve snowboardcrossu si vyjel 

druhé místo. Slopestylovou trať ze star-
ších dívek proletěla nejrychleji Karolína 
Slámová a odvezla si domů kov nejcen-
nější.
Mezi další úspěšné dívky se zařadila 
Kristýna Neumanová, která byla sou-
částí stříbrné vysočinské štafety v rych-
lobruslení.

Současně švýcarské Lausanne hosti-
lo třetí ročník zimních olympijských her 
mládeže, kde soutěžilo 74 českých spor-
tovců ve věku od 15 do 18 let. Česká 
výprava zde měla dvě velkomeziříčské 
zástupkyně, snowboardistku Sáru Strna-
dovou a skicrossařku Hanku Krčálovou.

Další vynikající výsledky téměř stovky 
vysočinských sportovců v konečném 
bodovém hodnocení vynesly Vysočině 
celkem osmé místo.

Celé velkomeziříčské výpravě včet-
ně trenérů poděkovalo vedení města 
28. ledna na radnici. Během návštěvy 
se sportovci podepsali do pamětní kni-
hy města a odnesli si na památku upo-
mínkové předměty. Město Velké Meziří-
čí děkuje všem sportovcům za skvělou 
reprezentaci, propagaci zimních sportů 
a přeje všem hodně sil k překonávání 
sportovních cílů v následujících sezo-
nách.
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V sobotu 16. ledna 2020 
oslavil své 75. naroze-
niny pan Jiří Dočekal, 
známý také pod pře-
zdívkou Best.

S kopanou začal v žácích 
pod vedením profesora Minaříka a potom 
prošel všemi věkovými kategoriemi FC 
Velké Meziříčí, kterému zůstal vždy věrný.
Jako dorostenec si v jeho tehdejším 

týmu také zahrál se svými dvěma brat-
ry Jardou a Milanem. Byl neuvěřitelným 
univerzálem, ve své bohaté fotbalové 
kariéře si v sestavě vyzkoušel všechny 
posty, v jejím závěru dokonce i pozici 
brankáře.

Jeho velkým přáním, které se mu bohu-
žel nesplnilo, bylo rozloučit se s karié-
rou v B týmu mužů v posledním zápase 
podzimu roku 1986 a zahrát si v něm 

spolu se svým synem Martinem. Na fot-
bal ve Velkém Meziříčí vzpomíná stále 
s láskou, se kterou ho vždy hrával, i když 
s ním musel nejen kvůli zdravotním pro-
blémům skončit.

Vše nejlepší a spoustu dalších let  
a zdraví přejí věčně usměvavému Jirkovi 
jeho spoluhráči, kamarádi, výbor FC VM 
a také já.

FC VM, Otto Doležal

Ve středu 22. 1. 2020 se na velkomeziříčském zimním stadionu 
opět konala náborová akce Týden hokeje, pořádaná Horáckým ho-
kejovým klubem Velké Meziříčí ve spolupráci s Českým hokejem.

Program začal v 17 hodin, ale řada netrpělivých zájemců se u 
registrace tvořila již před touto hodinou. Po registraci byli rodi-
če s dětmi nasměrováni ke zhlédnutí prezentace, jejíž součástí 
bylo i seznámení přítomných s výstrojí jak hráče, tak i gólmana. 
Na ledě byl mezitím přichystán program pro téměř 20 nově pří-
chozích dětí. Bylo zde několik stanovišť včetně velmi oblíbené 
střelby na brankáře.

Vedle velkomeziříčských trenérů a maskota Ťuka dětem přímo 
na ledě pomáhal i Petr Svoboda - juniorský mistr světa a v sou-
časnosti asistent trenéra v extraligovém Hradci Králové, který 
svoji trenérskou kariéru začínal právě ve Velkém Meziříčí.
Po ukončení organizovaného programu přišlo na řadu závěreč-
né focení. Mnohé děti odcházely s příslibem návštěvy řádného 
tréninku náboru, který náš klub vede 2x týdně.
Celá akce se velmi vydařila a my věříme, že se všem zájemcům 
u nás líbilo a budou se k nám rádi vracet.

Hana Balgová, HHK VM

BLAHOPŘEJEME K 75. NAROZENINÁM

Pivnice Lipnice na Sokolovské ulici pořádá 
v sobotu 21. března celkově již sedmý vý-
roční turnaj ve hře Prší. Hraje se v základní 
podobě: sedma = ber dvě, přičemž i sedma 
coby poslední vyhozená karta vysvobozuje 
(zpátky do hry se na následně loženou sou-
peřovu sedmičku hráč již nevrací); dáma 
mění barvu, na eso stojíš. Na vyneseného 
pikového krále se nic nebere, bude považo-
ván za kartu docela obyčejnou.
Vítězové této populární předjarní soutěže:
2014 - Michal Babák (VM)
2015 - Olga Pivovarníková (Žďár n. Sáz.)
2016 - Zdeněk Bobek (VM)
2017 - Jiří Savvin (VM)
2018 - Jiří Bula (VM)
2019 - Jiří Mráz (VM)
Podzimní meziturnaj 2017 - Jiří „Medvěd“ 
Vaňkát (VM)

Startovné činí 70 korun, včetně svačiny a 
občerstvení. Pro nejúspěšnější účastníky 
jsme znovu připravili krásné pamětní po-
háry, diplomy a rozličné věcné ceny, někte-
ré z nich opravdu velmi hodnotné.

Prezence účastníků začíná od 15 hodin, 
ostrý turnaj startuje v 16 hodin. Soutěžit se 
začne u deseti stolů, a sice ve skupinách po 
čtyřech. Maximální (a ideální) počet zapoje-
ných osob je proto 40. Ze základních skupin 
musí postoupit celkem 32 lidí, dále se po-
kračuje vyřazovacím systémem typu „pa-
vouk“ do počtů: čtvrtfinále pro 16, semifi-
nále pro 8, finále pro čtyři nejlepší borce.
Konzumace alkoholických i nealkoholických 
nápojů je během turnaje povolena, jíst se 
smí pouze o přestávkách, stejně tak kouřit.
V loňském roce tuto akci navštívili tři pra-

covníci Českého rozhlasu Jihlava. Snímky 
a audionahrávku, která byla reportážně vy-
sílána v rádiu, lze nalézt na internetu.

Se závaznými přihláškami, včetně placení 
startovného, se obracejte na provozova-
telku pivnice Lenku Markovou co nejdříve.
Po dosažení stropu 40 lidí, což je maximál-
ní kapacita, bude další přijímání přihlášek 
ukončeno. Zkrátka: kdo zaváhá, neže…, 
totiž pardon, nehraje.
Sady karet „běžné mezinárodní pikety“, 
tabulky pro zapisování výsledků i psací po-
třeby zajišťují organizátoři.

Pořadatelé podniku: Lenka Marková, 
Stanislav Dočkal a Vladimír Pařil, všichni 
z Velkého Meziříčí.

Vladimír Pařil

V PIVNICI NA LIPNICI SE OPĚT USKUTEČNÍ 
TURNAJ V KARETNÍ HŘE „PRŠÍ“

NA VELKOMEZIŘÍČSKÉM ZIMNÍM STADIONU 
SE KONALA NÁBOROVÁ AKCE TÝDEN HOKEJE
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Po krásných dvou týdnech vánočních 
prázdnin jsou tu zpět tréninky, zápasy 
krajského přeboru a turnaje. První turnaj 
letošního roku se odehrál v Chrudimi. 

Kluci měli možnost změřit své síly s 
týmy jako Pardubice, Kolín, Hradec Krá-
lové nebo  domácí Chrudim. Svojí hrou se 
probojovali až do finále, kde se po gólové 
přestřelce, kdy soupeř vždy  dotahoval, 

utkání dostalo až do prodloužení. Systé-
mem zlatého gólu nakonec zvítězil tým 
Pardubic. Stylem své hry a bojovností 
si získali pozornost i ostatních trenérů  
a „řekli“ si o pozvánku na mezinárodní 
turnaj s účastí týmů z Polska,  Sloven-
ska, Maďarska a Německa v Kutné Hoře  
8. - 9. května 2020.

FC Velké Meziříčí 

26. prosince 2019 uspořádal SK Sokol 
Lhotky v kulturním domě ve Lhotkách 
jubilejní 30. ročník vánočního turnaje ne-
registrovaných hráčů ve stolním tenise. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 29 sou-
těžících. 

Vítězem se stal František Hegr z Jedlové 
– okres Svitavy, který ve velmi vyrovna-
ném a kvalitním finále porazil loňského 
vítěze – Jana Hurta z Kratochvilky – 
okres Brno-venkov. Třetí příčku obsadil 

Pavel Dolník z Ořechova, který se našeho 
turnaje zúčastnil po páté a vždy skončil 
na stupních vítězů. 

Pořadatelé děkují všem, kteří se zúčast-
nili turnaje a věří, že v takto hojném po-
čtu se sejdeme i během dalšího ročníku. 
Pořadatelé zároveň děkují následujícím 
sponzorům: Rotana, Poex, Lékárna U 
Černého orla a obec Lhotky.

Milan Musil

Zleva: Jan Hurt, František Hegr a Pavel Dolník

Konečné pořadí
1. Hegr František
2. Hurt Jan
3. Dolník Pavel
4. Milota Stanislav
5. - 6. Chylík Aleš ml.
5. - 6. Procházka Miroslav
7. - 8. Sysel Radoslav
7. - 8. Sysel František
9. - 12. Matula Dalibor
9. - 12. Šitka František
9. - 12. Nehřivý Jaroslav
9. - 12. Dvořák Josef
13. - 16. Dvořák Štěpán
13. - 16. Dvořák David
13. - 16. Juda Ondřej
13. - 16. Kudláček Pavel
17. Doležal Jaroslav
18. Hanyk Josef
19. - 20. Jelínek Tomáš
19. - 20. Chylík Šimon
21. - 24. Pařil Vladimír
21. - 24. Vondrák Vlastimil
21. - 24. Večeřa Vítězslav
21. - 24. Fňukal Kamil
25. - 29. Katolický Šimon
25. - 29. Pruša Štěpán
25. - 29. Motyčka Martin
25. - 29. Motyčka Michal
25. - 29. Katolický Michal

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA U9 ODEHRÁLA 
PRVNÍ LETOŠNÍ TURNAJ

BLAHOPŘEJEME K 65. NAROZENINÁM
Zdeněk Smejkal se 30. 

ledna 2020 dožil vý-
znamného životního 
jubilea, 65. narozenin. 

Od útlého mládí byl 
všestranným sportov-

cem: atletem, gymnastou, házenká-
řem, hokejistou i fotbalistou. A s kopa-
nou to dotáhl nejdál, přestože ji začal 
(pod vedením trenéra Jana Stráníka) 
hrát závodně za dorost Velkého Me-
ziříčí až v roce 1972. Svůj první zápas 
za A tým mužů odehrál již v následují-
cím roce a fotbalu ve VELMEZU v tom 

týmu zůstal věrný až do roku 1989, 
kdy s aktivní kopanou skončil.

V roce 1983 byl klubem Fair-play oce-
něn za záchranu života při fotbalovém 
utkání. O tři roky později v roce 1986 
nedohrál po zranění ze 75. minuty ví-
tězné finálové utkání v Krajském po-
háru ČMFS (Českomoravského fotba-
lového svazu), které znamenalo první 
historický postup do 1. kola celostát-
ního poháru ČMFS.
Po skončení hráčské kariéry u kopané 
zůstal. Nejprve se stal členem výboru 
FC VM (1992-1996), později jako tre-

nér zakotvil u přípravky.

Ještě jedna zajímavá vlastnost se ne-
odmyslitelně pojí k jeho jménu, vždy 
patřil k hráčům, kteří dělali pro vítěz-
ství maximum. Přispíval k tomu nejen 
svými skvělými sportovními výkony, 
ale také charakterním vystupováním. 
Je až neuvěřitelné, že ve své boha-
té fotbalové kariéře obdržel jen jed-
nu žlutou kartu. Takže, Zdeňku, vše  
nej ... a hlavně hodně radosti z dětí 
Dominiky, Natálie, Zdeňka a Dušana  
a také z vnoučat.

FC VM, Otto Doležal

JIŽ TŘICÁTÝ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE 
USPOŘÁDALI VE LHOTKÁCH
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PROGRAM KINA

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

Sobota 8. 2. a 22. 2., malá scéna, 15 hodin
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku (loutky javajky)
ČERVENÁ KARKULKA
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místenkou), 
20 Kč dítě bez nároku na místo (sedí na 
klíně)

Sobota 8. 2., velký sál, 19.30 hodin
Jupiter club Velké Meziříčí pořádá Ples se 
Základní uměleckou školou VM
PLES ZUŠ Velké Meziříčí
Prodej vstupenek na program. oddělení JC.

Úterý 11. 2., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
JIŽNÍ AFRIKA I.
Přednáší Josef Sedlák

Úterý 11. 2., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona jaro 2020/1. představení
Studio BOUŘE Praha
SMÍM PROSIT?
Hrají J. Révai, K. Janečková, R. Jaškow/J. 
Škvrna a další …

Čtvrtek 13. 2., kinosál, 19 hodin
TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY: 
VELKÁ CESTA Z INDIE DOMŮ
Dan Přibáň, nejvtipnější český cestova-
tel, vypráví o cestách, jak jste to ještě 
neslyšeli.

Neděle 16. 2., velký sál, 15 hodin 
Metropolitní divadlo Praha
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM 
KRÁLOVSTVÍ
Muzikál na motivy pohádky Hanse Chris-
tiana Andersena, který bude plný efektů a 
čarovných pohádkových bytostí. 

Úterý 18. 2., koncertní sál, 16 hodin 
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
ČÍNSKÉ TRADICE A KULTURA 
V MODERNÍ DOBĚ
Přednáší Ing. Petr Dohnal

Úterý 18. 2., velký sál, 19.30 hodin
Divadlo Kalich
LADY OSKAR  
(náhradní termín za 21. 11. 2019)
Hrají: J. Paulová, D. Suchařípa, L. Hampl, 
J. Kříž a další.

Neděle 23. 2., velký sál, 19 hodin
THE BEATLES REVIVAL 

Benefiční koncert na podporu nové 
synagogy ve Velkém Meziříčí pořádá 
Nadace Milana Nového a pod záštitou 
Města Velké Meziříčí. Vstupné 200 Kč, 
předprodej programové oddělení JC

Úterý 25. 2., malá scéna, 16 hodin 
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
POHLEDY DO HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ A 
POZNÁVÁNÍ
Přednáší RNDr. Ale Trojánek, PhD.

Středa 5. 2. v 19.30 hodin 
TENKRÁT PODRUHÉ
Chytrá a zábavná love story vypráví o 
tom, co by se mohlo stát, kdybychom si 
mohli zopakovat ty nejkrásnější okamži-
ky. Je to potřeba k tomu, abychom se 
znovu zamilovali? 
Romantická komedie Francie, 2019, čes-
ké titulky. Vstupné: 100 Kč, 115 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

Čtvrtek 6. 2. v 19.30 hodin
MALÉ ŽENY
V podání Gerwigové se oblíbený příběh 
sester Marchových  – čtyř mladých žen, 
z nichž každá je odhodlaná prožít život 
podle svého – stává nadčasovým a velice 
aktuálním. Hrají T. Chalamet, Ch. Cooper, 
L. Dern, L. Garrel, T. Letts, J. Norton, B. 
Odenkirk, F. Pugh, S. Ronan, E. Scanlen, 
M. Streep, E. Watson. Romantické drama 
USA, 2019, české titulky. Vstupné: 120 
Kč, 135 minut, mládeži přístupný. 

Pátek 7. 2. v 17.30 hodin
VLASTNÍCI
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro 
ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi 
znají z vlastní zkušenosti. Hrají T. Voříško-
vá, V. Kotek, K. Melíšková, D. Havlová, D. 
Novotný, P. Tomicová, J. Lábus, K. Hádek, S. 
Mayer, L. Trojan. Komediální drama Česko, 
Slovensko 2019. Vstupné: 120 Kč, 96 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 7. 2. v 19.30 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Režie, scénář M. Ferencová (Všechno 
nebo nic) , podle knihy E. Urbaníkové.
Hrají T. Dyková, P. Hřebíčková, E. Balze-
rová, L. Kostelný, J.P. Volarič, B. Trifuno-
vič. Komediální drama Česko, Slovensko 
2019. Vstupné: 130 Kč, 107 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

Neděle 9. 2. v 16 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Kluk Ryder a jeho psí záchranářský 
tým nikdy neví, jaký úkol jim nový den 

v Adventure Bay přinese. Úkolů je více 
než dost, takže tlapky vzhůru do akce! 
Animovaný, rodinný film pro děti, USA 
2019, český dabing. Vstupné: 120 Kč, 70 
minut, mládeži přístupný.

Neděle 9. 2. v 18.30 hodin, sobota 15. 2. 
v 19.30 hodin
MODELÁŘ
Něco je ve vzduchu. Film Petra Zelenky a 
jeho přátel. Příběh dvou kamarádů, kteří 
provozují prosperující půjčovnu dronů, 
se odehrává v současné Praze. Hrají J. 
Mádl, K. Hádek, V. Khek Kubařová, Z. 
Fialová, R. Stanke, H. Dvořáková, M. 
Hanuš, J. Štrébl, K. Frejová, J. Svoboda, 
K. Halbich a další. Psychologický thriller 
Česko, 2020. Vstupné: 130 Kč, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pondělí 10. 2. v 18.30 hodin
MŮJ PŘÍBĚH
Film podle skutečné události.
Hrají V. Svátková, V. Cibulková, S. Rašilov, 
T. Kostková, P. Kříž, Z. Norisová, N. Bou-
dová. Romantické drama Česko 2019.
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Středa 12. 2. v 19.30 hodin
PÍSEŇ JMEN
Někdy jen hudba dokáže odhalit ta 
nejtemnější tajemství … V hlavní roli C. 
Owen a T. Roth. Hudební drama Kanady, 
2020, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
112 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 14. 2. v 19.30 hodin, neděle 16. 2. 
v 18.30 hodin, čtvrtek 20. 2. v 19.30 hodin
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne 
zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu 
poměr s jinou ženou. Hrají I. Chýlková, 
J. Langmajer, I. Janžurová, L. Žáčková, M. 
Pechlát, P. Nový. Romantická komedie 
Česko, 2020. Vstupné: 130 Kč, 112 mi-
nut, mládeži přístupný od 12 let.

Středa 19. 2. v 19.30 hodin
FANTASY ISLAND
Všech vyslovených přání budete litovat.
Dobrodružný, mysteriózní horor USA, 
2019, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
109 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Pátek 21. 2. v 19.30 hodin
JUDY
Judy Garland je fenomenální zpěvačka a 
úspěšná herečka, která se již od útlého 
věku stává miláčkem celé Ameriky. Hrají R. 
Zellweger, R. Sewell, M. Gambon, F. Wit-
trok. Životopisné romantické drama Velké 
Británie, 2019, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
118 minut, mládeži přístupný od 12 let.
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Sobota 22. 2. v 17 hodin
Spolek Jednoměsto. ve spolupráci s JC
EXPEDIČNÍ KAMERA 
Filmový festival, který již od roku 2009 
přináší do kin ty nejlepší cestovatelské 
a dobrodružné filmy z mezinárodní i 
domácí produkce.
Vstupné: 100 Kč (prodej vstupenek na 
místě – nelze rezervovat), mládeži pří-
stupný. Občerstvení zajištěno.

Neděle 23. 2. v 16 hodin, neděle 1.3. 
v 16 hodin
JEŽEK SONIC
Modrý superrychlý ježek Sonic patří 
k největším viodeoherním legendám. 
Hrají J. Carrey, J. Marsden, B. Schwartz, T. 
Sumpter. Animovaná, akční, dobrodružná, 
rodinná komedie, USA, Japonska 2020, 
český dabing. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 
let 110 Kč, 99 minut, mládeži přístupný.

Středa 26. 2. v 19.30 hodin
SVIŇA
Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. 
Hrají J. Vajda, M. Igonda, D. Heriban, G. 
Marcinková, D. Mórová, B. Bystriansky, 
S. Tobiasz, J. Rybárik a další. Thriller Česko, 
Slovensko 2019. Vstupné: 120 Kč, 98 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

Čtvrtek 27. 2. v 19.30 hodin, středa 4. 
3. v 18 hodin
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 
sexuálních predátorů. Experiment, který 
naléhavým způsobem otevírá tabuizo-
vané téma zneužívání dětí na internetu. 
Dokument Česko 2020. Vstupné: 100 Kč, 
100 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 28. 2. v 19.30 hod., sobota 7. 3. 
v 19.30 hod.
1917
Čas je tvůj nepřítel. Držitel Oscara Sam 
Mendes, režisér bondovek Skyfall, 
Spectre a filmu Americká krása, natočil 
jedinečný epický příběh z první světové 
války. Hrají G. MacKay, D.Ch. Chapman. 
Válečné drama USA, Velké Británie 
2019, české titulky. Vstupné: 130 Kč, 
119 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Změna programu vyhrazena!!!

Pátek 6. 3. velký sál, 20 hodin
CHARITATIVNÍ PLES Centra Kociánka 
Březejc
Hudba Na Šikmé Ploše, host Děti ráje

Středa 18. 3., koncertní sál, 19 hodin

KRUH PŘÁTEL HUDBY 2019/2020 – 4. 
koncert
KLAVÍRNÍ RECITÁL MAGDALENY HRUDOVÉ

Sobota 21. 3., velký sál, 20 hodin
Koncert skupiny JELEN

Středa 25. 3., velký sál, 19 hodin
DAVID KOLLER, ACOUSTIC TOUR 2020

Pátek 27. 3., velký sál, 19 hodin
ŠLÁGR PARTA

Úterý 31. 3. – čtvrtek 2. 4., prostory JC, 
9 – 17 hodin
Spolek žen a Jupiter club pořádá
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

Baby café, Dóza, 9:30 – 11:30
7.2.  a 21. 2. – Posezení u kávy a čaje
14.2. – Keramika – I. část
28. 2. – Keramika – II. část

Hasičský ples
Sobota 22. února, 20:00, hasičská 
zbrojnice VM
K tanci a poslechu hraje skupina Mara-
ton. Bohatá tombola, vstupné 120 Kč. 

Občerstvení zajištěno. Info a rezervace 
na tel.: 733 212 517.

Na cestě tmou “Poznejte svět zrakově 
postižených na vlastní oči”
Čtvrtek 27. února, 17: 30. Rock Depo, 
Novosady 36, VM
O tom jak našim zrakově postiženým spoluo-
bčanům pomáhají zaměstnanci TyfloCentra 
Jihlava o.p.s. se dozvíte na besedě v klubu 
RockDepo. Do našeho klubu zavítá i klientka 
TyfloCentra se svým čtyřnohým kamarádem a 

bez obalu vás provede světem ve tmě. Můžete 
se těšit i na ukázku dovedností vodícího psa.

Koncert radostínské kapely
Neděle 16. února, od 14:30,  
KD Radostín nad Oslavou
Milí přátelé, příznivci (nejen) lidovky, již pět let 
se společně scházíme jako kapela na zkouš-
kách a s Vámi i na dalších vystoupeních, pose-
zeních či jiných slavnostech obce. Vděčnost za 
tyto roky chceme vyjádřit koncertem.

Hokej (Zimní stadion VM)
15. února, 17:30
HHK Velké Meziříčí : HK Kroměříž

Veřejné bruslení na zimní stadionu
Vstupné-bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč
So  8.2.  16.00 – 17.30
Ne  9.2.  13.45 – 15.15
So  15.2.  14.00 – 15.30
Ne  16.2.  14.30 – 16.00
So  22.2.  13.15 – 14.45
Ne  23.2.  13.45 – 15.15
So  29.2.  14.00 – 15.30
Ne  1.3.  14.15 – 15.45

Házená (Sportovní hala za Světlou)
Sobota 8. února, 11:00 hod., 
II. liga starší dorostenky - TJ Jiskra Otrokovice
Neděle 9. února,  9:00 – 16:00 hod., 
Alpa Cup muži
Sobota 22. února, 17:00 hod., 
II. liga muži Sokol Telnice

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA MĚSÍC ÚNOR 2020
Tel.: 566 782 004, 566 782 001 | www.jupiterclub.cz | e -mail: program@jupiterclub.cz

PŘIPRAVUJEME

RŮZNÉ

SPORT

Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL

KDY? v neděli 9. února od 14:00
KDE? na sále v hasičce ve VM

Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.

ValentýnskýValentýnský

8. ÚNORA 2020 OD 20:00 HOD.
BÁL

Rezervace místenek: 777 819 707 (volat po 17. hodině)

Mediální
partneři:

VÝDĚLEK BUDE VĚNOVÁN TĚLESNĚ POSTIŽENÝM

UHŘÍNOV
HRAJE SKUPINA 
adriana Vstupné

100 Kč
SPECIÁLNÍ HOST:
FOLKLORNÍ SOUBOR HORÁČAN
BOHATÁ TOMBOLA A OBČERSTVENÍ

1. cena vozík Agados

medř ičské  listy VELKOMEZIŘÍČSKO
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Autor křížovky: Jaromír Kvíčala

KŘÍŽOVKA O CENY
Masopust je třídenní svátek, po němž následuje čtyřicetidenní 
půst, který končí Velikonocemi. Mimořádně pestré maškary ma-
sopustního průvodu mají své kostýmy přesně dané a symbolizu-
jí hodnoty, které byly pro naše předky zvlášť významné. Jedny 
z nejslavnějších masopustních průvodů se u nás pořádají na (1. 
tajenka) a i díky zachované kontinuitě se tato tradice dostala do-
konce na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů, má pev-
né datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu 
Velikonoc, a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku 
března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťan-
ských slovanských oslavách konce zimy. V původním smyslu jde 
o „opuštění masa“. Masopust pak představoval období hodování 
a veselí mezi dvěma postními dobami. Vrcholí posledním čtvrt-
kem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijač-
kou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pon-
dělí a úterý, které jsou zvány (2. -5. tajenka) či přímo masopust, 

se konají různé rituální úkony, průvody masek, scénické výstupy 
a končí taneční zábavou.

Správné znění tajenky zašlete e -mailem na adresu 
velkomeziricsko@velkemezirici.cz (nebo poštou či osobně do 
redakce, Radnická 29/1, budova radnice, přízemí, dveře č. 104, 
594 13 Velké Meziříčí) do 21. února 2020.

Výherci z minulého čísla jsou: Blanka Movsisjan z Mostišť, Jitka 
Chevalierová z Martinic a Lubomír Strnad z Velkého Meziříčí.

Řešení z minulého čísla: Svátek zjevení páně, kadidlo, myrhu, zlato
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Železnice
Díl 39: Staré nádraží

Text: Marie Ripperová
Foto: Pavel Stupka

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

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

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

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 nad Oslavou, 
zdarma.
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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 
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Neoznačené příspěvky jsou zprávami  
vydavatele.

MĚSTO POD LUPOU

Budova vznikla se zavedením 
železnice do města.

To bylo slávy, když do města přijel v roce 
1886 první vlak. Do města? Nádraží se 
sice jmenovalo Velké Meziříčí, ale ve 
skutečnosti stálo na kopci nad městem. 
A ještě k tomu na katastru sousední obce 
Oslavice. Podle osvědčeného schématu 

vznikla budova nádraží s dřevěnou če-
kárnou. Opodál přibyla výtopna, postu-
pem času přeměněná v tzv. strojovou 
stanici, která sloužila k údržbě a menším 
opravám lokomotiv a motorových vozů.
Kdeže jsou ty časy! Koleje zarostlé trávou 
dokazují, že už tudy dlouho žádný vlak 
neprojel. Jen název ulice Nádražní připo-
míná, že budovy starého nádraží pama-
tují lepší dobu.



vás zve do své firemní prodejny, kde 
nabízíme český dvouletý kmín, kmínový olej 
a další sortiment našich olejů a semínek, ze 

kterých lisujeme.

Můžete nakoupit v naší  
prodejně na Náměstí 80/4,  
dvorek za květinářstvím Flouma

Otevřeno středa-sobota


