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Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
michal.anton@outlook.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 16. 11. 2018 OD 8 DO 16 HODIN A 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

j10-soštD

V polovině září bylo na náměstí 
Republiky rušno. Opravený histo-
rický hotel Veliš, kde je nyní stejno-
jmenná rezidence, se otevřel veřej-
nosti a nabídl zajímavé pořady. 

K zastavení lákala také řada nablýs-
kaných historických vozů před 
domem, která připomínala prvore-
publikové stanoviště taxíků. 

Při doprovodném programu účin-
kovali tanečníci ze ZUŠ F. Drdly, 
Žďáráček a bubeníci z VerVia. Poz-
ději na nádvoří domu zahrálo smyč-
cové trio a Komorní filharmonie 
Pardubice nabídla  večerní koncert 
Po stopách historie.  

O historickou exkurzi do života sta-
rosty Otokara Veliše a jeho slavných 
přátel se postarali historici a průvod-
ci Regionálního muzea. Nechyběly 
ani úsměvné perličky. Dorazil i sám 
starosta Veliš, který, jak se zdá, byl 
vcelku rebel… 

V tzv. Masarykově pokoji, s rene-
sanční výzdobou, zaujala návštěv-
níky dosud neznámá osobní kore-
spondence přítelkyň z dětství, Alice 

Masarykové a Emy Keprtové. 
Jak vyšlo najevo, maminka Emy 

Keprtové byla prababičkou dnešní 
majitelky, Vlasty Ulrichové z Polič-
ky. Na výstavě s názvem Příběh přá-
telství byla k vidění i koresponden-
ce T. G. M. s poslancem tehdejšího 
zemského sněmu Josefem Keprtou. 
Právě pradědeček V. Ulrichové se 
postaral o Masarykovu dceru v době, 
kdy byl T.G.M. v exilu. 

Celá akce byla koncipována jako 
benefiční, výtěžek pořadatelé věno-
vali občanskému sdružení VerVia na 
podporu rodin s handicapovanými 
dětmi.

Během slavnosti bylo přístupné 
i zázemí zdejšího  pivovaru a dvůr 
s přírodní zahradou. Rezidence začí-
ná dýchat vlastním životem. Večer již 
svítí okna bytů. To zástupci radnice 
vítají slovy: „Měšťané se nám vrací 
na náměstí“. 

Hned v klenutém průchodu 
můžeme vstoupit do nové poboč-
ky pojišťovny Kooperativa, nebo si 
zamlsat ve zdejší cukrárně. 

Lidé na prohlídku Veliše stáli frontu

HISTORICKÉ vozy před Velišem připo-
měly bývalé hotelové TAXI stanoviště.

V MASARyKOVě renesančním pokoji bylo pořád plno. 

Opravený dům se secesní omítkou 
je perlou žďárského náměstí. 

Město rekonstrukci podpořilo 
dotacemi  z titulu Obnova kultur-
ních památek a architektonicky cen-
ných staveb. V roce 2017  částkou 
300 tis. Kč na restaurování čelní 
fasády a letos částkou 156 tis. Kč na 
restaurování renesančních dekora-
tivních maleb a omítkových vrstev 
v interiéru. -lko-

V přízeMí domu sídlí pobočka 
pojišťovny Kooperativa. Foto: archiv

NádVOří bylo netradičně vyzdobe-
né.

dObOVýM číšnicím to slušelo. 

SyMpAťáCI se smyčci to „rozbalili“.

MěSTšTí historici přenesli posluchače 
do Velišovy doby.

dpS ŽďáRáčeK při slavnosti zpíval 
české písně. 

 Foto: Lenka Kopčáková

STAROSTA VeLIš přišel osobně.
V podání Stanislava Mikuleho.


