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Zastupitelé schválili 
rozpočet města
Přebytkový rozpočet na rok 
2017 počítá s příjmy 186 
milionů korun.
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3.
 MíSto

Přeji nám všem 
nezajímavé časy 
Novoroční poselství 
starosty Velkého Meziříčí 
Radovana Necida.

K Vánocům dostali 
hasiči stříkačku
Cisternová automobilová 
stříkačka na podvozku Tat-
ra má dlouhou životnost.

Boj za rychlíky lidé 
ještě nevzdávají 
Na křižanovském nádraží 
se na konci prosince sešlo 
přes 500 demonstrantů.  
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Lidé přivítali rok 2017
„Každý z nás má právo na štěstí,“ uvedl v novoročním 

projevu na náměstí místostarosta Josef Komínek.

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodikum 
územního samosprávného celku. Vydává 
Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČO 469 67 036. Vychází měsíčně 
o nákladu 5 500 výtisků pro Velké Meziříčí 
a místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, 
Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště a Olší 
nad Oslavou, zdarma. 
Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Jupiter club, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí
telefon: 566 782 008–9, 739 100 979 
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
Tisk, roznos: Samab Brno Group, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta s.p. 
Vydavatel si vyhrazuje právo krátit nebo 
upravit příspěvky bez předchozího sou-
hlasu autora, v případě nedostatku místa 
je zcela odmítnout. Příspěvky některých 
autorů mohou vyjadřovat názory pisatele 
a nemusejí se shodovat se stanoviskem 
vydavatele. 
Toto číslo vychází 4. ledna 2016. Uzávěrka 
příštího čísla je 23. ledna 2017.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Jiří Michlíček
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TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO
souhrn událostí uplynulého týdne

ve vaší emailové schránce

VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na 
www.velkomeziricsko.cz

Slovo radního
Vážení čtenáři Velkomeziříčska, milí 
spoluobčané, dovolte mi, abych vám 
nejprve z celého srdce popřál do nad-
cházejícího roku 2017 zejména pevné 
zdraví, osobní štěstí, pracovní úspěchy 
a klidné dny. 
Chci na tomto místě připomenout tři vý-
znamné události, které se loni v našem 
městě dotkly doslova každého z nás. 
Byla to návštěva prezidenta republiky, 
významné výročí našich dobrovolných 
hasičů a titul Rozhledna roku pro naši 
novou rozhlednu na Fajtově kopci. 
Proč jsem si vybral zrovna tyto tři udá-
losti? Protože podle mého názoru nej-
lépe ilustrují to, jaký je život ve Velkém 
Meziříčí ve skutečnosti. 
Máme občas tendence si sami sobě namlouvat, že naše město je malé, bezvýznamné 
a že se zde nic pořádně nedaří. Tuhle divnou skepsi si sugerujeme tak dlouho, že jí ně-
kdy i uvěříme. Jenže opak je pravdou. 
Velké Meziříčí není bezvýznamné. Prezident republiky (a opravdu nechci hodnotit jeho 
výkon, to ať si každý udělá pro sebe sám) v rámci své návštěvy Vysočiny přijel právě k 
nám. Zřejmě by do každé obce pod dálničním mostem nepřijel, není-liž pravda? Mimo 
jiné sám při své návštěvě připomněl vše, co Meziříčí pro své okolí znamená, a mimo jiné 
se i dozvěděl, že díky unikátnímu filosofickému festivalu patří naše město na evrop-
skou úroveň. Navíc - nebyla to první ani poslední prezidentská návštěva v novodobé 
historii naší republiky. 
Velké Meziříčí není malé. Naopak, vždyť to má i v názvu. Ostatně loňské oslavy 145. 
výročí založení dobrovolného hasičského sboru to moc dobře ilustrují. To, že je zaklada-
tel českého a moravského hasičského hnutí Titus Krška naším rodákem, všichni dobře 
víme. Co ale možná nevíme je fakt, že velkomeziříčští dobrovolní hasiči jsou nejstarším 
moravským sborem s národním velením. Na samotných oslavách také zaznělo, že vel-
komeziříčský sbor nemá jen slavnou minulost, ale i velmi slavnou přítomnost - řečníci 
jej hodnotili jako jeden z nejlepších dobrovolných sborů vůbec. A aby tomu naši hasiči 
nasadili korunu, byli na konci roku oficiálně poctěni titulem Dobrovolní hasiči roku.
Není pravda, že se ve Velkém Meziříčí nic nedaří. Naopak. Opět jako příklad poslouží 
naše rozhledna. Byla postavená našimi lyžaři, zčásti za jejich peníze, zčásti za peníze 
ze sbírky a zčásti za peníze z Evropy. Lyžaři přitom velmi úzce spolupracovali s měs-
tem. Rozhledna stojí na skvělém místě a má velmi neotřelý tvar. Loni nejdřív získala 
ocenění Rozhledna roku v celostátní anketě a pak i čestné uznání v prestižní soutěži 
Stavba Vysočiny. 
Tyhle tři události tedy podle mého názoru velmi výstižně poukazují na fakt, že máme 
za sebou dobrý rok a můžeme sami sobě blahopřát k tomu, že žijeme v dobrém městě.   
Vážení spoluobčané, upřímně si pro nás všechny přeji, aby rok 2017 byl ještě lepší a 
stejně tak aby se stále zlepšoval i náš život. Při pohledu kolem sebe, nebo lépe řečeno 
za naše hranice jakoby se však zdálo, že se na nás řítí jedna katastrofa za druhou. I 
když odhlédnu od toho, že média mají tendenci vše zveličit a musím tedy většinu těch 
katastrofických scénářů a apokalyptických zpráv jednoduše škrtnout, stále zbývá ješ-
tě dost a dost nepříjemných předpovědí. 
Jsem ale bytostně přesvědčen o tom, že děje a věci mají tendenci se nakonec obracet 
v dobré. Jsem také přesvědčen o tom, že skutečný, opravdový život se neodehrává v 
prosklených palácích evropské a světové elity, ale v ulicích a domech všech malých 
Velkých Meziříčí, co jich jen na světě je. 
Proto jsem optimistou i v takových chvílích a přeji nám všem dobrý rok 2017.

Josef KomíneK, místostarosta
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„Rozdíl mezi příjmy a výdaji dorovnává tří-
da financování, prostřednictvím které je 
zapojen do rozpočtu přebytek 10 milionů z 
minulých let,“ vysvětlila vedoucí finanční-
ho odboru městského úřadu Pavla Pólová.

Výdaje na investice v roce 2017 budou za-
stupitelé rozdělovat z přebytku hospoda-
ření zjara. Zatím přidělili dotaci sportovním 
oddílům ve městě ve výši 4,7 milionu ko-
run pro mládež a 400 tisíc korun pro do-

spělé. Do sociální oblasti dali 1.705.000 Kč 
ve skupině A a dalších 495.000 Kč, které 
rozdělili mezi 17 žadatelů ve skupině B. V 
grantovém systému podpory kultury pak 
je 250.000 Kč.

Přebytkový rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na 
rok 2017 schválili zastupitelé na svém jednání 13. prosince 

2016. Počítá s příjmy ve výši 186.259.300 a s výdaji ve výši 
178.675.300 korun.

Meziříčí bude v roce 2017 
hospodařit se 186 miliony

Žadatel 2016 2017
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (osobní asistence) 422 000 464 200
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (NESA - denní stacionář) 750 000 825 000
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Wellmez -nízkoprahové zařízení) 198 000 217 800
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (hospicová péče) 50 000 49 500
Domácí hospic Vysočina, o.p.s 50 000 55 000
Občanská poradna Žďár nad Sázavou 44 000 48 000
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč (K-centrum - protidrogová prevence) 16 000 17 600
Liga vozíčkářů (sociální rehabilitace) 25 000 0
Ječmínek, o.p.s. (terénní práce) 30 000 35 000
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (sociálně aktivizační služba) 0 5 500
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč (raná péče) 2 000 2 200
Portimo, o.p.s. (raná péče) 0 1 100
Zdeńka Lancmanová (pečovatelská služba) 10 000 11 000
Chaloupky o.p.s. - školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání (sociální rehabilitace) 40 000 0
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Centrum prevence) 100 000 110 000
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Kopretina) 220 000 242 000
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 20 000 22 000
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR - z.s. základní organizace 25 000 25 000
Klub naděje - občanské sdružení onkologických pacientů Velké Meziříčí 20 000 20 000
Klub bechtěreviků ČR z.s. 10 000 10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - zákl. org. Velké Meziříčí 2 000 2 000
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. 0 0
Celkem 2 034 000 2 162 900

Vybrané položky z rozpočtu - dotace do sociální oblasti v Kč

PODROBNÝ ROZPOČET NA
www.velkemezirici.cz

TexT a foTo MarTina STrnadová
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Přehled oddílů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdíl 2016/17
BK Velké Meziříčí 326 600 363 100 386 300 483 900 512 000 481 400 499 900 18 500 
FC Velké Meziříčí 859 200 888 400 799 600 1 086 300 1 152 400 1 073 800 1 266 300 192 500 
Handicap Sport Club V. Meziříčí 27 100 25 800 26 600 48 100 37 900 30 000 22 400 -7 600 
HHK Velké Meziříčí 818 700 789 300 822 300 930 500 827 900 978 100 904 900 -73 200 
SDH Velké Meziříčí 15 000 63 900 75 900 86 500 129 100 116 100 124 300 8 200 
SKI klub Velké Meziříčí 204 600 216 600 198 200 298 300 345 500 388 600 448 800 60 200 
Sokol Velké Meziříčí 479 700 563 900 616 500 802 700 780 300 845 400 818 000 -27 400 
Spartak Velké Meziříčí 251 700 249 700 335 300 396 700 369 400 390 800 435 300 44 500 
Stolní tenis Velké Meziříčí 60 000 68 300 73 700 85 100 77 900 85 800 92 600 6 800 
Agility Velké Meziříčí 0 0 0 0 0 0 33 800 33 800 
SSK Velké Meziříčí 0 0 0 0 0 0 23 700 23 700 
Celkem 3 042 600 3 229 000 3 334 400 4 218 100 4 232 400 4 390 000 4 670 000 280 000 

Přehled oddílů 2015 2016 2017 Rozdíl 2016/17
FC Velké Meziříčí 84 000 80 700 188 600 107 900 
Handicap Sport Club V. Meziříčí 2 200 3 300 6 700 3 400 
HHK Velké Meziříčí 51 900 55 500 108 400 52 900 
SDH Velké Meziříčí 15 900 8 900 14 000 5 100 
SKI klub Velké Meziříčí 4 900 4 400 10 700 6 300 
Sokol Velké Meziříčí 23 000 26 800 34 300 7 500 
Spartak Velké Meziříčí 6 200 9 000 13 600 4 600 
Stolní tenis Velké Meziříčí 1 200 1 400 3 600 2 200 
Agility Velké Meziříčí 0 0 5 100 5 100 
Celkem 189 300 190 000 385 000 195 000 

Přehled oddílů Počty 
mládeže

Náklady 
na mládež

Příspěvek 
celkem

Příspěvek 
na mládežníka

Poměr 
z celk.dotace

BK Velké Meziříčí 54 569 913 499 900 9 257 10,70%
FC Velké Meziříčí 185 1 349 266 1 266 300 6 845 27,12%
Handicap Sport Club V. Meziříčí 6 86 041 22 400 3 733 0,48%
HHK Velké Meziříčí 104 1 019 312 904 900 8 701 19,38%
SDH Velké Meziříčí 51 68 139 124 300 2 437 2,66%
SKI klub Velké Meziříčí 62 597 310 448 800 7 239 9,61%
Sokol Velké Meziříčí 124 862 763 818 000 6 597 17,52%
Spartak Velké Meziříčí 29 531 458 435 300 15 010 9,32%
Stolní tenis Velké Meziříčí 19 87 989 92 600 4 874 1,98%
Agility 6 33 978 33 800 5 633 0,72%
SSK VM 5 22 282 23 700 4 740 0,51%
Celkem 645 5 228 451 4 670 000 7 240 100,00%

Přehled oddílů Počty dospělých Náklady 
na dospělé

Příspěvek 
celkem

Příspěvek 
na dospělého

Poměr 
z celk.dotace

FC Velké Meziříčí 67 1 912 466 188 600 2 815 48,99%
Handicap Sport Club V. Meziříčí 103 68 314 6 700 65 1,74%
HHK Velké Meziříčí 43 1 099 514 108 400 2 521 28,16%
SDH Velké Meziříčí 86 141 730 14 000 163 3,64%
SKI klub Velké Meziříčí 14 104 870 10 700 764 2,78%
Sokol Velké Meziříčí 112 347 763 34 300 306 8,91%
Spartak Velké Meziříčí 64 137 963 13 600 213 3,53%
Stolní tenis Velké Meziříčí 17 36 631 3 600 212 0,94%
Agility Velké Meziříčí 32 52 167 5 100 159 1,32%
Celkem 506 3 901 418 385 000 761 100,00%

Vybrané položky z rozpočtu - dotace do sportu (mládež) v Kč

Vybrané položky z rozpočtu - dotace do sportu (dospělí) v Kč

Vývoj dotace pro mládež v Kč

Vývoj dotace pro dospělé v Kč
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Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 30 000 000
Daň z příjmů právnických osob 30 000 000 
Daň z nemovitostí 10 500 000 
Daň z přidané hodnoty 56 000 000 
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 2 500 000 
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 3 200 000 
Daň z příjmů práv. osob za obce (byt.hosp.) 820 000 
Správní poplatky 8 200 000 
Poplatek ze psů 260 000 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 230 000 
Poplatek z ubytovacích kapacit 50 000 
Poplatek za povolení k vjezdu 2 200 000 
Odvody z VHP a loterií 400 000 
Poplatek za svoz PDO 5 600 000 
Daňové příjmy celkem 149 960 000 
Neinvestiční přijaté dotace ze SR:  
 - na výkon státní správy 24 497 800 
Převod zisku z hosp. činnosti za minulý rok 3 534 000 
Přijaté transfery 28 031 800 
Příjmy z pronájmu majetku TSVM 950 000 
Příjmy z pronájmu majetku TSVM 2 260 000 
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků 840 000 
Pronájem mostu nad dálnicí , sloupů VO 260 000 
Krátkodobý pronájem sloupů VO 2 000 
Pronájem plakátovací plochy (Rengl) 6 500 
Lesní hospodářství - prodej dřeva 25 000 
Pronájem Charita 110 000 
Pronájem České spořitelny 470 000 
Nájemné KD Mostiště 5 000 
Nájemné KD Lhotky 8 000 
Nájemné nebyt. prostory MŠ Lhotky 1 000 
Nájemné KD Olší nad Oslavou 6 000 
Nájemné prostor Zdravotní záchranná služba 140 000 
Nájemné prostor  Hasičský záchranný sbor 144 000 
Nájemné prostor Domácí hospic Vysočina 50 000 
Připojení do Metrop.sítě+geog.inf.systému 120 000 
Pronájem hasičské zbrojnice 110 000 
Pronájem kanceláří 11 000 
Pronájem Klubu důchodců 6 000 
Pronájem nebyt.prostor v areálu TS -Agados 15 000 
Příjmy z úroků (běžné účty), dividendy SATT 100 000 
Umístění nápojového automatu BD Stavmont 3 000 
Odměna za umístění kontejnerů-Textil Exo a.s. 10 000 
Odměna obci za třídění odpadu (EKO-KOM) 1 750 000 
Odměna za zajišťování zpět. odběru el. zař. 100 000 
Příjmy z pronájmu hrobových míst 70 000 
Příjmy ze služeb spojených s pron. hrob.míst 350 000 
Nedaňové příjmy celkem 7 922 500 
Příjmy z prodeje pozemků, budov a movit.maj. 345 000 
Kapitálové příjmy celkem 345 000 
Příjmy celkem 186 259 300 

Ozdravování hospodář. zvířat 327 000 
Pěstební činnost - lesy 50 000 
Správa v lesním hospodářství 1 000 000 
Celospolečen. funkce lesů 10 000 
Vnitř. obchod- IC 1 220 000 
Silnice 3 951 700 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 400 000 
Provoz veřejné silnič.dopravy 1 605 000 
Bezpečnost silničního provozu 145 000 
Ostatní záležitosti v SD 263 300 
Ostatní záležitosti v dopravě 5 000 
Pitná voda 2 094 000 
Odvádění a čištění odpad. vod 2 361 000 
Prevence znečišťování vody 20 000 
Úpravy drobných vodních toků 140 000 
Předškolní zařízení 4 210 000 
Základní školy 11 155 000 
Činnosti knihovnické 3 310 000 
Činnosti muzeí a galerií 3 500 000 
Vydavatelská činnost 190 000 
Ostatní záležitosti kultury 347 000 
Zachování a obnova kult.památek 1 000 000 
Rozhlas a televize 140 000 
Zájmová činnost v kultuře 7 385 000 
Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostředků 525 000 
Péče o sportovní zařízení 1 520 000 
Ostatní tělovýchovná činnost 5 100 000 
Využití volného času dětí a ml. 650 000 
Ost. zájmová činnost a rekreace 500 000 
Ostatní spec.zdravot. programy 70 000 
Veřejné osvětlení 4 050 000 
Pohřebnictví 1 400 000 
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 9 434 000 
Sběr a svoz komunálních odpadů 7 090 000 
Využ. a zneškodňov. komun.odpadů 1 250 000 
Prevence vzniku odpadů 4 350 000 
Ostatní nakládání s odpady 190 000 
Monitoring půdy a podz. vody 10 000 
Chráněné části přírody 45 000 
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 7 780 000 
Ekologická výchova a osvěta 20 000 
Ostatní ekologické záležitosti 10 000 
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 250 000 
Ost. soc. péče a pomoc dětem a mlád. 20 000 
Os. asistence, peč.služba a podpora samost. bydlení 5 900 000 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 152 000 
Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan. 2 220 000 
Ochrana obyvatelstva 65 000 
Bezpečnost a veřejný pořádek 5 209 000 
Ostatní záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku 300 000 
Požární ochrana 2 666 000 
Zastupitelstva obcí 2 523 000 
Činnost místní správy 57 484 000 
Obec.příjmy a výdaje z fin.operací 100 000 
Pojištění funkčně nespecifik. 800 000 
Ostatní finanční operace 2 000 000 
Ostatní činnosti jinde nezařaz. 8 163 300 
Výdaje celkem 178 675 300 
Financování: rok 2017
Změna stavu krátkodobých prostředků 10 000 000 
Splátka jistiny úvěru ČSOB - Jupiter club,víceúčelový sál -10 000 000 
Splátka jistiny úvěru KB Ponte (refinanc.Dyje II. 2015) -7 584 000 
Celkem financování -7 584 000 

VÝDAJE

PŘÍJMY

Rozpočet 2017
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TexT a foTo 
PeTroS MarTakidiS

„Dotace z EU zaplatí pobyt chorvatské vý-
pravy ve Velkém Meziříčí. V těchto dnech 
návštěvu s lidmi z Tisna připravujeme. 
Zatím jsme dohodli, že přijedou zástupci 
rukodělných a výtvarných spolků, místní 
orchestr a skupina sportovců,“ popsal pří-
pravy radní Jiří Michlíček, který má part-
nerství s Tisnem na starosti. Podle něj by 
měl chorvatský orchestr s hudebním těle-

sem velkomeziříčské ZUŠ společně hrát, 
stejně tak by se měli výtvarníci a rukoděl-
ný kroužek sejít s meziříčským Spolkem 
žen a obdobně i společně trénovat a hrát 
sportovci. 
„Účelem je, aby se setkali lidé obdobných 
zájmů a zaměření a naše intenzivní přátel-
ské vztahy s Tisnem se i nadále posilova-
ly,“ řekl Michlíček. Chorvatské Tisno (ost-

rov Murter) je jedním ze dvou zahraničních 
partnerských měst Velkého Meziříčí. Spo-
lupráce s Chorvaty je poměrně intenzivní, 
například děti z basketbalového oddílu os-
trova Murter jezdí v zimě do Meziříčí lyžo-
vat a trénují v našich tělocvičnách, naopak 
v Chorvatsku už byli mladí hasiči, pěvecký 
sbor z našeho města, orchestr ZUŠ a napo-
sledy letos v červnu mladí volejbalisté.

Velké Meziříčí uspělo se svojí žádostí o evropskou 
dotaci na pobyt zájmových útvarů z partnerského 
chorvatského Tisna. Do města tak přijede několik 

desítek Chorvatů, aby s místními lidmi pokračovali ve 
vzájemné spolupráci. Velkomeziříčsku to řekl vedoucí 

radničního odboru vnitřních věcí Josef Švec.

Do města přijede výprava 
z partnerského Tisna

RARITOU TISNA JE ZVEDACÍ MOST. 
Ten se dvakrát denně zvedá tak, aby 

pod ním mohly proplouvat lodě. Podí-
vejte se na krátký videonávod, co na 

mostě určitě nedělat
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Mapy MěÚ Velké Meziříčí 

Podle dohody města a kraje vykupu-
je pozemky od vlastníků město s 
tím, že je po ukončení výkupů pro-
dá kraji. Dosud byla cena pozemků 

stanovena na 70 korun za metr čtvereční. 
Kraj tuto cenu nově zvýšil na 200 korun. 
„Jde o vstřícný krok kraje, o který jsme 
velmi stáli. Umožní nám to pozemky pro 
obchvat získat rychleji,“ řekl starosta Ra-
dovan Necid.

Dohodu s krajem o společném postupu 
při budování obchvatu uzavřelo město v 
roce 2014. Tehdy šlo o zcela zásadní prů-
lom nejen v konkrétním případě Velkého 
Meziříčí, ale i v rámci celé Vysočiny. Kraj se 
totiž poprvé přihlásil k záměru obchvat v 
součinnosti s městem postavit. Podobný 
postup - to znamená dohodu o spolupráci 
- už dnes používají i další města a obce na 
Vysočině. 

Město Velké Meziříčí se v dohodě z roku 
2014 zavázalo k tomu, že pozemky vykou-
pí a následně kraji prodá, kraj se naopak 
zavázal aktualizovat projektovou doku-
mentaci a vyřídit územní řízení a staveb-
ní povolení. Obchvat hodlá kraj postavit v 
případě, že na něj získá financování zvenčí.
Dohoda s krajem platí do roku 2020. „Vě-
řím, že se nám do té doby podaří obchvat 
postavit,“ uzavřel starosta Necid.

Vysněný obchvat Velkého Meziříčí se místním opět 
o velký kus přiblížil. Kraj přistoupil na návrh města 

vykupovat pozemky pro jeho budoucí trasu od vlastníků 
za cenu o 130 korun vyšší. Příslušný dodatek k dohodě 

mezi městem a krajem schválilo městské zastupitelstvo 
na svém prosincovém zasedání.

Kraj zaplatí za pozemky 
pro obchvat vlastníkům víc

TUDY POVEDE BUDOUCÍ 
OBCHVAT. 
Provoz Brno - Velká Bíteš 
- Třebíč - Znojmo by se 
měl Velkému Meziříčí 
úplně vyhnout. To zname-
ná, že se ulehčí zejména 
Karlovu a exponované 
křižovatce u sv. Josefa. 

MAJETEK MĚSTA. 
Zeleně vyznačené po-
zemky v trase budoucího 
obchvatu již město získalo 
do svého vlastnictví a jsou 
tak pro stavbu obchvatu 
připraveny. 
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Tomáš Dufek má v Dolních Radslavicích, v tradičním malém 
venkovském domku se stodolou, dílnu a sušárnu na výrobu 

netradičních hudebních nástrojů ze dřeva. Zabývá se jí už 
víc jak šestnáct let. Vztah ke dřevu má od dětství a stejným 

směrem zaměřil i svoje vzdělání. Po střední škole v Rousínově, 
kde se věnoval uměleckořemeslnému zpracování dřeva, 

pokračoval na vyšší odborné škole ve Volyni v oboru tvorba 
interiérů, navrhování nábytku. Následoval bakalářský obor 

zaměřený na dřevostavby na Technické univerzitě ve Zvolenu. 
A studium zakončil dřevařským inženýrstvím na Mendelově 

univerzitě v Brně. V únoru mu bude 32 let.

TexT a foTo MarTina STrnadová

KE DŘEVU 
JSEM MĚL 

ODMALA 
VZTAH
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Jak jste se dostal zrovna k výrobě dřevě-
ných hudebních nástrojů? 
Ke dřevu jsem měl vztah odmala, protože 
můj taťka má doma dřevařskou dílnu. Je 
sice soustružník kovů, ale dřevo má jako 
zálibu, kterou se zabýval ve volném čase. 
A já jsem si je zvolil pro své studium. Ve 
škole jsme dělali renovace starého nábyt-
ku i výrobu nového a různé řezbaření. A v 
té době, byl jsem v prváku, jeden známý 
přinesl didgeridoo, které jsem tehdy viděl 
poprvé. Mně se líbilo a zkoušel jsem si je ve 
škole vyrobit. Mistrům se to sice moc ne-
zamlouvalo, ale já jsem měl svoje povinné 
věci hotové, tak jsem na tom dělal ve vol-
ném čase.
A postupně, krůček po krůčku, jsem ten 
svůj zájem během dalšího studia rozvíjel, 
už se tím zabývám 16–17 let. Určitě to ne-
jde tak, že by si někdo řekl bez předchozího 
zkoušení – tak a teď to začnu vyrábět.
K výrobě hudebních nástrojů vás vedl víc 
vztah k hudbě nebo k práci se dřevem?
To je jedno s druhým.
Máte nějaké hudební vzdělání, třeba v zá-
kladní umělecké škole?
Ano, učil jsem se asi pět let hrát na akor-
deon. Ale to mě moc nebavilo – etudy, 
soutěže, cvičit dvě hodiny denně. Pak ně-
kdy ve čtrnácti, patnácti jsme začali jezdit 
s klukama na čundry, a mě to přivedlo ke 
hře na kytaru, mandolínu, foukací harmo-
niku. Na tu teď hraju v rock‘n‘roll-bluesové 
kapele LetRouRou.
Ale hudební teorii, kterou jsem nabyl na li-
dušce, jsem vytěsnil. Protože ty nástroje, 
které vyrábím a taky na ně hraju, to nepo-
třebují. Jsou to primitivní nástroje, které 
stagnovaly ve své jednoduchosti, ale na 
druhou stranu bohatosti alikvótních tónů, 
jež u klasických nástrojů nenajdete.
Avšak i u těch primitivních nástrojů se 
snažím, aby byly využitelné pro dnešní 
hraní. Takže je třeba ladím do určité tóniny 
nebo ty, které lze, dělám s ladicí mechani-
kou apod.
Původně jste tedy začal s výrobou didge-
ridoo? 
Ano a dlouho jsem dělal jenom to. Chtěl 
jsem se tím živit. Věděl jsem však, že na 
našem trhu jenom s tím jedním nástro-
jem nevystačím. Začal jsem dělat rámové 
bubny, hlavně irské bodhrány. Zkusil jsem 
nějaký vyrobit. Mezistupněm k němu byl 
šamanský buben, pak jsem udělal prstový 
buben, pak laditelný. Hrál jsem si s kůžemi, 
systémem ladění… takže teď dělám rámo-
vé bubny kompletně všechny.
Informace o tom, co existuje a jak to vyro-
bit, získáváte kde?
Není to tak, že bych si našel třeba na inter-
netu, co se kde dělá a okopíroval ten nej-
lepší způsob výroby. Jsem muzikant a po-
tkávám se s dalšími hudebníky, takže se mi 
ledacos dostane do ruky. A to, co tady bylo 
k mání dřív, bylo strašné. Zvukem, zpraco-

váním i cenově. Spíš jsem tedy šel po tom, 
proč je to špatné a jak vylepšit zvuk, aby 
byl typický pro daný nástroj. Zkoušel jsem 
tak dlouho – materiály, systém – dokud to 
nebylo lepší.
Trvá to dlouho, než z vaší dílny vyjde vý-
robek, za kterým si stojíte?
Ano. Třeba u těch bodhránů to trvalo dob-
ře čtyři roky. Kachony vyvíjím asi dva roky 
a pořád v hlavě přemýšlím, co vylepšit. Ale 
někdy už nejde jít dál.
Stejné to bylo i s těmi didgeridoo? Dá se 
na dutém klacku něco speciálního vymy-
slet?
Jsou dva způsoby, jak je vyrobit. Buď 
technikou půlení dřeva, nebo vrtání. To 
je známá věc, nevymyslel jsem to já. Ale 
podle mě je technika půlení, vydlabání a 
následného slepení kmínku nebo větve 
lepší. Protože dutinu můžu udělat přesně 
tak, jak potřebuji, ovlivnit tloušťku stěny v 
roztrubku i jinde pro co nejlepší zvuk. Vše 
závisí i na druhu dřeva, jeho tvaru… A to 
všechno člověk zase pozná až časem, až 
to nějakou dobu dělá, hraje na to. Až jich 
udělá dva tisíce, pak už ví. Mně v počátku, 
hlavně s technologií, byl hodně nápomoc-
ný právě taťka.
Jak dlouho trvá samotná výroba?
Je to hlavně o délce sušení. Já suším dvou-
fázově. Nejprve samotný klacek z lesa – 
rok nebo rok a půl. Pak udělám polotovar 
a zase následuje dalšího půl roku nebo rok 
sušení. Teprve tak je didgeridoo krásně vy-
schlé zvenku i zevnitř.
Která dřevina je na ně nejvhodnější?
Není to jednoznačné. Nemusí být pravda, 
že čím tvrdší dřevina, tím je didgeridoo 
lepší. Je to o zvuku. Tvrdá dřevina má os-
trý a výrazný zvuk, měkká zase barvitější, 
i když ne tak výrazný. Takže didgeridoo z 
měkkého dřeva se tolik nehodí pro rychlé, 
rytmické hraní. Každý si musí vybrat to 
pravé pro svůj styl hudby. Můžu ale udělat 
třeba i didgeridoo se zvukem tvrdé dřevi-
ny z měkkého dřeva, ovlivním to tloušťkou 
stěny či tvrdostí laku. V rámci vhodnos-
ti dřeviny vidím spíš její flexibilitu. Třeba 
akát je tvrdý ale křehký. Jilm není tvrdý to-
lik jako akát, ale je mnohem houževnatější 
a pružnější, jasan to samé. 
Když jste s výrobou didgeridoo začínal, 
byl tento nástroj u nás už známý?
Moc ne, v té době ho lidi skoro neznali. Ani 
ho tady v podstatě nikdo nevyráběl, snad 
dva kluci. Trh s těmito nástroji u nás v té 
době zrovna pomalu vznikal.
O co je největší zájem nyní?
Z mojí výroby teď didgeridoo tvoří tak pa-
desát procent, zbytek jsou ty ostatní ná-
stroje. Roste poptávka po kvalitních a taky 
dražších netradičních hudebních nástro-
jích.
Kolik druhů nástrojů teď vyrábíte?
Didgeridoo, kachony, rámové bubny (bod-
hrány, šamanské bubny a prstové bubny), 

DIDGERIDOO, někdy též didjeridoo, je 
dechový hudební nástroj australských 
domorodců (Austrálců) a patří mezi jedny z 
nejtypičtějších symbolů Austrálie. V tradič-
ní podobě se jedná o termity vyžraný dutý 
kmínek eukalyptu, který se po vyčištění du-
tiny z užší strany opatří náustkem zpravidla 
ze včelího vosku a technikou vibrujících rtů 
rozezní. Výsledkem je táhlý nepřerušovaný 
bručivý tón (drone) bohatý na vyšší harmo-
nické tóny. Nepřerušovanost hry zajišťuje 
speciální hráčská technika, tzv. cirkulační 
dýchání.

CAJÓN (čti kachón; 
španělsky bedýn-
ka) je perkusivní 
hudební nástroj 
latinskoamerického 
původu. Většinou 
se jedná o kvádr 
vyrobený ze dřeva 
(dřevěná bedýnka) s 
ozvučným otvorem 
na jedné straně.
Původně se pravděpodobně jednalo o 
bedýnku na přepravu ryb nebo pomerančů, 
na kterou bubnovali otroci poté, co byli 
donuceni své vlastní bubínky spálit.
Na cajón se hraje prsty a dlaněmi tak, že se 
bubnuje na ozvučnou desku nebo její hranu. 
Hráč přitom sedí obkročmo na nástroji. 
Uvnitř jsou navíc podél ozvučné desky 
nataženy laditelné kovové struny (podobně 
jako např. u malého bubnu, tzv. virblu) a 
podle místa úderu na desku cajon zní. 

KANTELE je tradiční finský drnkací strunný 
nástroj. Konvenční kantele má obvykle pět 
strun (diatonicky laděných) a dřevěné tělo. 
Moderní koncertní kantele může mít až 36 
strun a přepínací mechanismus, díky kte-
rému lze hrát půltóny. Podobně jako při hře 
na citeru lze při hraní nástroj opřít o stehna 
nebo položit na malý stolek. Vybrnkávat lze 
buď prsty nebo trsátkem.

BODHRÁN je tradiční 
irský rámový buben. 
Má v průměru 30–60 
cm, je vysoký kolem 
8-20 cm, potažený z 
jedné strany kozlí kůží. 
Bodhrán se drží v levé 
ruce, která zároveň 
může napínat kůži a 

ovlivňovat tak zvuk. Hraje se na něj palič-
kou, která může být oboustranná. Při hře 
na Bodhrán se levou rukou tvoří melodie 
napínáním kůže a může tedy zahrát i celé 
skladby. WIKIPEDIA
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ústní harfy, berimbau – to je nástroj z Bra-
zílie, vypadá jako luk, na něm je přidělaná 
kalabasa jako rezonátor. Úderem klacíku 
do struny se vytváří zvuk a kamínkem se 
zkracuje menzura na struně, takže lze hrát 
dva tóny. Potom dělám ozvučná dřívka, 
šamanská kožená chřestidla, čaringy, což 
je ten australský telefon známý z filmu 
Krokodýl Dundee, a kantely – to je finský 
lidový drnkací nástroj. Nově jsem se pustil 
do harmonizačního lůžka.
To je novinka, kterou u vás letos mohli 
lidé vidět při dni otevřených ateliérů. Uží-
vá se v muzikoterapii. Radíte se při vývoji 
lůžka s nějakým odborníkem?
Ano, začal jsem je vyvíjet ve spolupráci s 
muzikoterapeutkou Svatavou Drlíčkovou. 
Muzikoterapie mě samotného také zají-
má, takže začínám spolupracovat i v této 
oblasti.
Jak složitá byla práce na vašem prvním 
harmonizačním lůžku?
V základu jsme řešili ergonomii, neboť člo-
věk, který si do něj lehne, se v něm musí 
cítit pohodlně. Jedině tak na sebe může 
nechat působit vibrace a hudbu. Musí se 
prostě cítit celkově komfortně. Vyrobil 
jsem dvě harmonizační kolébky a každá 

má jiné ladění. Všechno se to postupně 
formuje. Ve světě něco podobného existu-
je, ale v mnoha formách a nikde není dáno, 
co je správně. Takže opět sami hledáme tu 
nejlepší cestu.
Je výroba harmonizační kolébky ve srov-
nání s ostatními nástroji nejnáročnější?
Asi ano, i proto, že je to nástroj největší. 
Technologický oříšek je vůbec vyrobit tak 
veliký skelet – kolébku. Ladění kobylek, 
menzury, ostrunění… každý rozměr z ně-
čeho vychází. Přitom jsem nechtěl, aby byl 
nástroj zbytečně složitý, snažil jsem se ho 
udělat co nejjednodušší.
Lze takové hudební nástroje začít vyrábět 
„na koleně“?
Určitě ano, tak jsem k tomu došel i já.
A co nyní, máte speciálně vybavenou dílnu?
Není potřeba mít stoprocentně vybavenou 
truhlářskou dílnu. Já ji nemám. Nemám 
třeba velkou formátovací pilu, protaho-
vačku, kvalitní pásovku atd. Mnohé stroje, 
které používám, jsou účelově upravené pro 
moji potřebu.
Co tedy tvoří váš základ?
Většinou jsou to ruční strojky – vrtačka, 
úhlová bruska, frézka… Je to individuální 
podle toho, co zrovna dělám. Když jsem 

začal vyrábět kachony, a věděl jsem, že je 
budu dělat dál, musel jsem si pořídit ma-
lou formátovací truhlářskou pilu a pásovou 
brusku pro opravdu přesnou práci. Na di-
dgeridoo mi stačí stará pásovka u taťky a 
frézou nebo ručně dlabu dutiny.
Kdybych věděl, že budu určitých hudebních 
nástrojů dělat stovky a stovky kusů, tře-
ba bych si pořídil něco lepšího, jenomže to 
nikdy dopředu nevím. A taky vlastně chci 
svoji výrobu zachovat víc v té individualitě, 
nechci dělat sériově. Výroba všech nástro-
jů se pořád vyvíjí, tedy ani z tohoto pohle-
du nevím, jak který budu vyrábět třeba za 
rok. Snažím se nástroje dělat co nejjedno-
dušeji a taky je pořád zdokonalovat.
A co materiály?
Třeba dřevo na didgeridoo je bez problémů, 
v lese najdu dřevin všude dost. A v pohodě 
se domluvím s vlastníky. Jinak překližku či 
kůže nakupuji.
Nosíte v hlavě nějaký nový nápad?
Ani ne. Mám pořád ve vývoji to harmoni-
zační lůžko, tomu se teď věnuji, bude to 
mít další průběh a různé alternativy. To je 
věc, která pro mě zatím není uzavřená. Ale 
může se stát, že za mnou někdo s něčím 
novým přijde…
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CO ODBORNÍCI OCENILI
Nejprve bych chtěl připomenout loň-
ská ocenění, které to, co v našem městě 
máme, získalo od lidí, kteří své práci sku-
tečně rozumí a přitom nejsou z našeho 
města. Naše nová rozhledna na Fajtově 
kopci získala v celostátní veřejné anketě, 
pořádané Klubem přátel rozhleden první 
místo a s ním i titul Rozhledna roku. O pár 
měsíců později pak získala čestné uznání 
v soutěži Stavba Vysočiny. Moc se tomu 
nedivím, protože naše rozhledna je skvě-
lá a krásná - svědčí o tom i to, že si ji le-
tos několik snoubenců vybralo i za místo, 
kde se konal jejich svatební obřad. Dalším 
oceněním je umístění Velkomeziříčska v 
celostátní nejprestižnější soutěži perio-
dik Zlatý středník. Velkomeziříčsko získa-
lo třetí místo a zároveň jako jedno z pěti 
periodik i nominaci na Grand Prix. Opět se 
nedivím, protože unikátním propojením 
elektronického a tištěného zpravodajství, 
v množství a kvalitě, jakou redakce odvá-
dí, se také mnoho měst nemůže pochlu-
bit. Letošní krajský ročník soutěže webů 
a elektronických aplikací Zlatý erb vyhrála 

naše elektronická úřední deska za origina-
litu a přístupnost.
Ocenění své práce získali i spolky a jed-
notlivci. Předsedkyně naší Vlastivědné a 
genealogické společnosti při Jupiter clubu 
Helena Švecová je od loňska držitelkou 
Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina a také 
krajské ceny Skutek roku. Studentka na-
šeho gymnázia Sarah Ouředníčková je pak 
držitelkou ocenění Talent Vysočiny a zís-
kala také Cenu hejtmana Vysočiny. Velkou 
radost pak velkomeziříčští dobrovolní ha-
siči, kteří v roce 2016 oslavili 145 let trvání 
svého spolku, udělali celému městu, když 
se stali vítězi celostátní soutěže Dobrovol-
ní hasiči roku.
Samozřejmě že se k těmto výjimečným 
počinům a výjimečným lidem přidává také 
řada sportovních trofejí a úspěchů. Na je-
den rok a na jedenáctitisícové město je to 
slušný výčet, co říkáte?
ZAČALA OBNOVA NÁMĚSTÍ
Z pohledu města bylo asi nejdůležitějším 
děním loňského roku pořádání architekto-
nické soutěže na úpravu centra města. Do 
poroty soutěže jsme přizvali pět nesmírně 

erudovaných architektů, kteří nejenom 
že s námi soutěž absolvovali, ale uspořá-
dali pro veřejnost i sérii svých přednášek 
a vystoupení. Do samotné soutěže, kte-
rou zastupitelstvo vypsalo v dubnu, se 
pak přihlásilo šestnáct architektonických 
studií a ateliérů. Porota vybrala vítěze a 
ocenila i další v pořadí. To ovšem není ko-
nec celého procesu, ale naopak začátek. S 
vítězem soutěže, brněnským architektem 
Davidem Mikuláškem teď zastupitelstvo 
začne rekonstrukci náměstí a přilehlých 
ulic připravovat. To bude další série debat 
a tříbení názorů tak, aby budoucí podoba 
našeho centra byla co možná nejužiteč-
nější a nejpříjemnější pro všechny. Osobně 
mám z průběhu soutěže velmi dobrý pocit, 
už proto, že kritické hlasy, které se ozvaly, 
byly buď od věčných nespokojenců, kteří 
kritizují i to, že v zimě sněží a v létě svítí 
sluníčko, anebo naopak od těch, kteří byli 
v soutěži nějak zainteresováni. Od svých 
spoluobčanů jsem zaznamenal pozitivní 
hlasy a odhodlání celý proces dál sledo-
vat a aktivně se ho účastnit. A to je hodně 
dobře.   

Rok 2016, který právě skončil, přinesl našemu městu řadu 
výjimečných událostí i akcí. Pojďme se společně zastavit u 

několika z nich, abychom si na jejich příkladu připomněli, v jak 
úspěšném, hezkém a rychle se rozvíjejícím městě žijeme.

Přeji nám nezajímavé časy

radovan necid
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NUDNÁ ČÁST: VÝČET STAVEB
Chci velmi krátce připomenout také ně-
které stavby a opravy. To bývá obyčejně 
dost nuda, ale pro pořádek je musím zmí-
nit, protože jich bylo zase hodně. Silnice a 
chodníky v roce 2016 dostaly opět milio-
novou finanční injekci. Ulice Příční, Křižní, 
K Buči a Nová mají kompletně zrekon-
struovaný vodovod, kanalizaci a následně 
povrchy. Ulice K Novému světu chodník a 
veřejné osvětlení úspornými LED lampami. 
Podobně i ulice Nad Tratí má novou ka-
nalizaci, povrchy a osvětlení, ale společně 
s tamními obyvateli nás hodně potrápilo 
plynové potrubí z devadesátých let, které 
bylo mělce uloženo. Muselo se v celé ulici 
vykopat a položit hlouběji, což jsme neče-
kali. To samozřejmě stavbu protáhlo o dal-
ší měsíce a obyvatelé ulice Nad Tratí prak-
ticky celou stavební sezónu žili na stavbě. 
Prokázali však obdivuhodnou trpělivost a 
ještě jednou jim za ni děkuji.
Opravený je celý Františkov, což byla kraj-
ská investice, ale město opravilo vodovod, 
kanalizaci a přidalo spoustu parkovacích 
míst a společný chodník pro pěší a cyklis-
ty. Nových silnic se dočkali obyvatelé ve 
Lhotkách, Kúskách a Dolních Radslavicích. 
V Hrbově a Svařenově mají nové zázemí na 
hřišti. Sociální zařízení na hřišti vyrostlo i 
na Oslavické ulici. Hřiště za gymnáziem 
je ve spolupráci s krajem zmodernizova-
né, dnes je už k nepoznání a začne sloužit 
školám a veřejnosti letos z jara. Na zimním 
stadionu je nová trafostanice, která přine-
se úspory za elektřinu. Stavbou, které si v 
našem městě musel všimnout asi každý, 
je pak definitivní přebudování křižovatky 
Hornoměstská-Třebíčská na stálý kruho-
vý objezd. Spoustu drobných oprav a in-
vestic provedli v místních částech, protože 
byli opět velmi aktivní. Určitě jsem ještě na 
pár věcí zapomněl, ale snad máme tu nej-
nudnější pasáž za sebou. 
CO NÁS TRÁPILO
Je také třeba si připomenout věci, které se 
v našem městě loni příliš nepovedly, byť 
jsme na ně neměli přímý vliv. České dráhy 
zrušily zastavování rychlíků na zastávce v 
Křižanově. Ministerstvo to svádí na kraj, 
kraj to naoplátku svádí na ministerstvo. 
Důležité je, že necítím žádnou velkou vůli 
s tím něco dělat především ze strany mi-
nisterstva. Setkal jsem se s řadou lidí, o 
kterých jsem se domníval, že nám mohou 
pomoci. Napsal jsem i dopisy ministerstvu, 
kde jsem se snažil poměrně otevřeně vylí-
čit, co náš region ztrácí. Nejenom že jsem 
neuspěl, ale cítil jsem spíš nezájem. Není 
ale ještě vše ztraceno, budeme se snažit 
to zvrátit. Alespoň se nám podařilo zame-
zit zkrácení perónu v Křižanově a rychlíky 
tam do budoucna mohou zastavovat.
Další akce, která se dlouhodobě nedaří vy-
řešit, je křižovatka na obchvatu u Oslavice. 
Je na krajské silnici, BESIP a Centrum do-

pravního výzkumu ji dokonce eviduje jako 
jedno z nejnebezpečnějších míst na Vyso-
čině. Po dlouhých jednáních a urgencí naše 
město zaplatilo dopravní studii, náš do-
pravní úřad nechal křižovatku osadit zpo-
malovacími prvky a výraznějšími značkami. 
Ovšem, hned druhý den po instalaci těchto 
novot se tam stala nehoda zas. Kraj má prý 
v záloze ještě snížení rychlosti, tak uvidíme.
Nepovedla se také přestavba bývalého 
internátu na Hornoměstské ulici na dům 
sociálních služeb. Nepovedla se proto, 
že se změnily podmínky dotace a museli 
bychom provozovat jednu službu, která 
je sice potřebná, ale stojí spoustu peněz. 
Zastupitelstvo usoudilo, že tuto službu má 
poskytovat stát nebo kraj. Přitom inter-
nát jsme od kraje koupit museli - už pro-
to, že s takovými ubytovacími zařízeními 
se v dnešní době může stát bůhvíco. Mít 
ve městě ubytovnu, která nám nepatří a 
o jejíchž obyvatelích rozhoduje v horším 
případě nějaký Pražák, je riziko, které Vel-
ké Meziříčí nemůže podstupovat. Internát 
tedy vlastníme a budovu určitě využijeme 
a zrekonstruujeme i bez dotací.  
CO SE ZMĚNILO
Změnila se legislativa o nočním klidu. Za-
tímco dřív u venkovních akcí jejich konec 
povolovala městská rada, dnes si stát 
tuto pravomoc uzurpoval pro sebe. To 
znamená, že zastupitelstvo muselo vydat 
vyhlášku, kde výslovně povoluje pozdější 
večerku u šesti akcí. Zbytek má smůlu. Je 
to divný zákon, ale i divné zákony musíme 
dodržovat.
Změnil se duchovní pastýř našich evange-
líků. Velkomeziříčská farnost ČCE má po 
šestnáctiletém působení Pavla Janošíka 
novou farářku Markétu Slámovou.

Změnilo se naše zastoupení v krajském 
zastupitelstvu. Velkomeziříčské barvy po 
loňských krajských volbách na kraji hájím 
já a pánové senátoři František Bradáč a Jan 
Veleba.
Změnilo se také mírně i naše zastupitel-
stvo. František Bradáč na post městského 
zastupitele rezignoval a nahradil jej Stani-
slav Rosa. Opět si dovolím osobnější po-
známku: je mi to trochu líto, protože právě 
František Bradáč mě o politice hodně na-
učil a bude mi chybět. Za jeho dlouholetou 
práci v zastupitelstvu i na starostovském 
místě mu znovu velmi děkuji.   
Změnil se termín novoročního ohňostroje 
- poprvé po dlouhý letech nebyl o půlno-
ci, ale 1. ledna v podvečer, aby si jej mohly 
vychutnat hlavně děti. S tím souvisí i to, že 
zastupitelé o adventu zakázali petardy. V 
posledních letech totiž klidný předvánoční 
čas někdy připomínal spíš slavkovská pole 
a fakt to bylo neúnosné. Letos byl o ad-
ventu opět po letech více klid tak, jak se na 
skutečný čas očekávání sluší a patří.
OSOBNĚ SI CENÍM
Loni začala dlouho připravovaná obnova 
unikátních fresek v rytířském sále zámku. 
Město na ni rodině Podstatzkých přispělo 
400.000 korunami. Domnívám se, že po 
obnově budou fresky jedním z velkých lá-
kadel už tak krásného zámeckého areálu. 
V této souvislosti mi dovolte připomenout 
památku mého přítele a vzácného člově-
ka Františka Podstatzkého, který zesnul 
krátce před Vánoci a dokončení prací už se 
bohužel nedožije.
CO NÁS ČEKÁ LETOS
Nechci vyjmenovávat opět řadu staveb a 
aktivit, chci především upozornit na do-
pravní komplikace. Je téměř jisté, že letos 
kraj opraví most u pošty. Pro nás Velkome-
ziříčáky to znamená obrovskou dopravní 
komplikaci, srovnatelnou s uzavřením Kar-
lova před třemi lety. Most se opravit musí, 
je už opravdu na hranici životnosti. Oslovil 
jsem ministra dopravy, abychom měli pro 
objížďku dálnici D1 mezi oběma exity bez 
poplatku. Jenže v této souvislosti připo-
mínám, že v těsném okolí města budou 
probíhat na dálnici opravy. To znamená 
další riziko problémů na dálnici a tedy i v 
našem městě. Prosím všechny obyvatele 
města o opatrnost a obezřetnost. Zatím 
jsme všechny tyto problémy v posledních 
letech přečkali bez nehod a zranění, jen 
díky tomu, že jsme ukáznění a ohleduplní. 
Pokračujme v tom.
Rok 2017 bude ve velkém světě opět plný 
velkých událostí, což znamená vždy boj, 
nebezpečí, krize a války. Z celého srdce si 
přeji pro nás všechny, aby se nás tyto velké 
události dotýkaly co nejméně. Číňané mají 
pro své nepřátele kletbu: Zajímavé časy na 
vás! Já nám přeji naopak časy co nejméně 
zajímavé - časy klidu, míru, osobního štěs-
tí a malých každodenních radostí.

NOVOROČNÍ POSELSTVÍ 
STAROSTY 

RADOVANA NECIDA
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Děti narozené v létě se 
zúčastnily vítání na radnici

Starosta města Ing. Radovan Necid přivítal nově 
narozené občánky a předal finanční dar od 
města ve výši 1.500 Kč pro každé dítě. Děti z 
MŠ Sportovní pak všechny přítomné potěšily 

pásmem básniček a písniček o miminkách a závěrem 
všem maminkám rozdaly kytičky. Rodiče měli mož-
nost položit své děti do kolébky a nechat si zhotovit 
fotografii od Jitky Bradáčové. Rodiče všech dětí udělili 
souhlas se zveřejněním jmen jejich dětí a fotografií z 
tohoto vítání. Další vítání občánků narozených v září, 
říjnu a listopadu proběhne v únoru.

PŘIVÍTÁNY BYLY DĚTI: Alex Jirák, Patricie Dvořáková, Aleš Karásek, Petr 
Kotouček, Vít Kozel, Patrik Kučera, Daniel Kudláček, Kryštof Oulehla, Veronika 
Pařízková, Nina Pátková, Kateřina Pešková, Kryštof Plodík, Šimon Pokorný, 
Max Jaromír Puffer, Lukáš Rajm, Lubor Rosický, Ondřej Sedláček, Petr 
Smaženka, Jakub Smejkal, Julie Sobotková, Markus Straka, Tomáš Studýnka, 
Nelli  Movsisjan, Eliška Šimková, Karolína Švecová, Mikuláš Tesař, Michal 
Vaňhara, Anna Vasilová, František Vávra, Anna Vávrová, Gabriela Veselá, 
Markéta Vinklerová, Laura Vozdecká, Adéla Zemanová, Jiří Melichar.

TexT kaTeřina koMínkoVá 
foTo JiTka BradáčoVá

Poslední listopadovou sobotu se konalo na velkomeziříčské radnici vítání 
nově narozených občánků našeho města. Byly pozvány děti, které se 

narodily v červnu, červenci a srpnu. 
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Akademie J. A. Komenského, 
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mob. 732 184 041, e-mail: akademiezdar@seznam.cz, 
www.akademiezdar.wbs.cz

Pořádá odborné jednodenní semináře
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé 
činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2016, změny 
ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2017

Dne:  25. ledna 2017 Cena: 1300,-
Lektor:  Ing. Miluše Procházková

Důchodové pojištění v roce 2017, 
evidenční listy - změny a příklady

Dne:  16. února 2017  Cena: 1300,-
Lektor: Bc. Sojková Taťána

Poskytování náhrad cestovních výdajů od 1. 1. 2017
Dne: 20. dubna  2017 Cena: 1300,-Kč
Lektor: Květoslava Novotná

Přehled a výklad důležitých změn 
v pracovněprávních předpisech

Dne: 19. května  2017 Cena: 1300,-Kč
Lektor: Ing. Alena Chládková,  JUDr. Bukovjan Petr

Nový kurz a přezkoušení 
pro řidiče stavebních a zemních strojů

Místo všech kurzů:  Žďár nad Sázavou

Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, 
jeřábníky, vazače, regálové zakladače, 

řidiče stavebních a zemních strojů a BOZP.

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ 
SLUŽBY PRO FIRMY 

A ŽIVNOSTNÍKY
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Tel.: 777 824 822
www.datax-dane.cz

e-mail: dataxplus@seznam.cz

Hledáte gynekologa?
Nová

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ
ambulance

ve Velkém Mezi�í�í
v prostorách bývalé „Polikliniky Kablo“ 

za Kauflandem
možnost volby léka�ky �i léka�e

vítáme klientky všech zdravotních pojiš�oven
provádíme ultrazvukovou diagnostiku

urogynekologická poradna (p�i problémech 
s udržením mo�i a souvisejících obtížích) v�etn� 

navazující opera�ní lé�by atestovaným urogynekologem
pro naše i u nás neregistrované pacientky

jsme nositeli mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2008

Hledáte gynekologa?
Kontakt: 776 682 971 www.sottner.cz

pobočka

Velké Meziříčí

731 276 279

LETNÍ ZÁJEZDY 
V PRODEJI

ZÁLOHA OD 500 Kč

ANGLICKY • NĚMECKY
RUSKY • FRANCOUZSKY
Naučte se přes zimu nový jazyk!

Zpříjemněte si zimní měsíce 
hodinami konverzace!

 ECO Velké Meziříčí

tel. 602 325 108
www.eco-vyukajazyku.cz

Dámské odevy
ROSE-M
nabízí

Námestí 84/8 
(stará pošta)

tel.: 725 350 898

ˇ

ˇ

Spolecenské šaty

Oblecení na svatbu, 

šaty, kostýmy, saka

Zakázkové krejcovství
ˇ

ˇ

ˇ

Úklidová fi rma 
přijme uklízečku 
na stálý úklid ve Stránecké Zhoři. 
Práce o víkendech cca 5 hodin/
den + občasný záskok v týdnu. 

Tel.: 777 608 980

SC-362573/02

S
C

-3
62

53
3/

02

S
C

-3
62

66
1/

01

S
C

-3
62

56
7/

02

S
C

-3
62

62
4/

01

S
C

-3
62

66
2/

01

S
C

-3
62

41
3/

05

S
C

-3
62

62
1/

01



LEDEN 2017

17www.velkomeziricsko.cz #INZERCE

VÍTE, ŽE...
...nejvíce sportovních 
zpráv najdete na 
velkomeziricsko.cz?

... denně aktualizované 
menu 14 restaurací 
ve městě najdete na 
velkomeziricsko.cz?

...soukromou inzerci 
zdarma najdete na 
velkomeziricsko.cz?

...nejaktuálnější 
zpravodajství najdete na 
velkomeziricsko.cz?

PRO TY KDO TO CHTĚJÍ 
VĚDĚT PRVNÍ

Velkomeziříčsko

OTEVÍRÁME 
PRO VÁS 
NOVOU POBOČKU

TĚŠÍME SE NA VÁS 
V NOVÉM ROCE!

Novosady 1116/14, Velké Meziříčí

ARMEX ENERGY, a.s.
www.armexenergy.cz

Inzerce-ValMez.indd   1 19.12.16   13:47
Půjčky

5.000–50.000 Kč
JET MONEY

Rychlé jednání
Tel.: 604 133 836Kulturně společenské centrum JUPITER club s.r.o. 

Velké Meziříčí

UČEBNY 
a RESTAURACE

VÝSTAVNÍ SÍŇ
80 míst

MALÁ SCÉNA
80 míst

KONCERTNÍ 
SÁL

120 míst

KINOSÁL
280 míst

POSKYTUJEME KVALITNÍ  
KOMPLEXNÍ SLUŽBY:
•  pronájmy prostor
•  školení, semináře, kongresy, konference,   
 firemní akce, rauty
•  prezentační a předváděcí akce,  
 kontraktační výstavy
•  výstavy, koncerty, plesy, módní přehlídky
•  kino – digitální projekce ve formátu 2D

DÁLE NABÍZÍME CELOU ŠKÁLU 
DOPROVODNÝCH SLUŽEB:
•  cateringové
•  osvětlení a ozvučení
•  výlep plakátů
•  další propagaci, včetně propagace  
 ve vlastním měsíčníku, newsletteru  
 a na informačním webu
•  hostesky i organizační pracovníky

VELKÝ SÁL
až 600 míst

www.jupiterclub.cz
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Společenská kronika Odešli 
z našich řad

Soukromá inzerce

V našich srdcích žiješ dál,
i když Bůh si Tě už dávno vzal.
Počkej na nás nejdražší,
až i náš čas vyprší.

Dne 12. 12. 2016 tomu bylo 10 let,  
kdy nás navždy opustila maminka a babička, paní 
Klára Kaštanová.
S láskou vzpomínáme.

Kytky a svíce Ti na hrob dáváme
a pak jen vzpomínáme.
Slzami skrápíme svoje líce,
že se k nám nevrátíš už více. 
V našich srdcích žiješ dál, 
nikdy Tě nepřestaneme milovat.

Dne 22. prosince uplynulo 8 let, kdy od nás navždy odešel 
manžel a tatínek, pan 
Svatopluk Šturma.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka, syn Svaťa s rodinou a dcera Veronika

Dne 19. ledna 2017 uplyne smutných 12 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan
Zdeněk Mejzlík z Velkého Meziříčí, rodák z Vlčatína. 
8. února 2017 si připomeneme jeho nedožité 85. narozeniny. 
Za vzpomínku děkuje rodina

PRODÁM

• Suché palivové dříví – buk, bříza, 
dub, habr. Tel.: 736 488 577.

• Funkční klavír, levně, cena dohodou. 
Tel.:724 851 044.

KOUPÍM
• Staré vojenské kalhoty, kraťasy, košile, 
blůzy a klobouky pískové barvy. Tel.: 725 
315 080.
• Sběratel koupí stará plechová šlapací 
autíčka Moskvič i jiné značky. Dále koupím 
a dobře zaplatím za vojenské věci do roku 
1950, například věci z bývalé Bekovky: vy-
souvací nože Solingen, 12dírkové boty ka-
nady, korkové tropické klobouky, košile a 
blůzy pískové, modré a zelené barvy, vyso-
ké šněrovací boty kombinované s plátnem, 
batohy, chlebníky, bundy a kombinézy s 
kožichem, zipy značky ZIPP, RAPID, Elite, 
muniční plechové nebo dřevěné bedýnky, 

vatované maskovací bundy atd. nabídněte 
cokoliv i v poškozeném stavu. Tel.: 732 400 
672, e-mail: radek.teply101@seznam.cz
• Babetu i v nepojízdném stavu a Simsona 
na náhradní díly. Tel.: 737 811 674.

NEMOVITOSTI
• Koupím nebo pronajmu garáž v lokalitě 
Na Výsluní anebo na  ulici Gen. Jaroše. Pla-
tím hotově.  Volejte 777 575 511.
• Hledám byt ke koupi, NEJLÉPE 2+1/KK. T: 
739 826 409.
• Dům se zahradou nebo chalupu – HLE-
DÁME. T: 607 127 906.
• Prodám stavební pozemek ve VM cca 
1500 m2 cena 800 Kč/m2, kompletní sítě, 
klidná část. Tel. 731 457 371.
• Koupím obyvatelný byt nebo menší ro-
dinný dům ve Velkém Meziříčí a okolí. Plat-
ba hotově. Tel. 608 271 522.
• Prodáme byt 2+kk po částečné re-
konstrukci se zahrádkou ve VM. Cena 
1.390.000 Kč. Tel. 731 457 371. 
• Prodáme větší rodinný dům se zahradou 
ve VM. Tel. 731 457 371.
• Prodáme nové řadové rodinné domy 

5+kk se zahradou (novostavby) 2 km od 
VM. Cena již od 3.6 mil.  Tel. 608 271 522.
• Prodám byt v Dolní Rožínce, 349.000 Kč. 
Tel. 605 054 470.
• Prodám družstevní byt 1+1 s balkonem 
ve Žďáře n. S. Cena 980.000 Kč. Tel. 608 
271 522.

PRONÁJMY
• Hledám pronájem pěkného bytu ve Vel-
kém Meziříčí, garsonka, 1+1, 2+kk, s kaucí 
počítáno. Pronájem od ledna 2017. Tel.: 
739 845 049.

RŮZNÉ

• Nabízím doučování MAT+FYZ 6.-9. tř. 
ZŠ prima–kvarta GYM. Připravím k PZ 
z MAT na SŠ. Scio, Cermat testy. TEL: 
774 621 703 (Dolní Radslavice).

• Nabízím práci na VČ při zaměstnání na 
pc/net, vedenou z domova na 2–3 h den-
ně, 8–12.000 měsíčně, více info na 
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

Tříkrálová sbírka v roce 2017 probíhá od 
1. do 15. ledna. Přispět můžete do zape-
četěné kasičky s logem Charity (vedoucí 
skupinky má u sebe průkazku koledníka). 
Další možností je převod na účet sbírky 
66008822/0800, var. symbol 6800. Tře-
tím způsobem přispívání je zaslání DMS 
ve tvaru KOLEDA na telefonní číslo 87777. 
Koordinátorem sbírky je na Žďársku Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou, tel. 566626040, 
777755444. www.zdar.charita.cz.

Právě probíhá 
Tříkrálová sbírka

František Dufek, Geršov, 80 let, 
21. 12. 2016
Lubomír Bačák, Tasov, 66 let, 
26. 12. 2016
František Horký, Vlčatín, 47 let, 
29. 12. 2016
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Tento „dáreček“ s označením CAS 
20/4000/240-S2R je určen pro 
přepravu požárního družstva 1+5 a 
hasebních prostředků pro požární 

zásah vodou nebo pěnou při použití nízké-
ho nebo vysokého tlaku vody. Kromě toho 
veze i vybavení na různé technické zásahy, 
jako je likvidace popadaných stromů, čer-
pání vody ze zatopených prostor apod.
Příznivce hasičské techniky bychom rádi obo-
hatili také o několik technických informací.
CAS je postavena na osvědčeném podvozku 
Tatra T 815-2 4x4.2 s průběžným rámem, 
poháněna naftovým osmiválcovým přepl-
ňovaným motorem o výkonu 325 kW (445 
koní). Točivý moment motoru je na kola pře-
nášen pomocí mechanické čtrnáctistupňové 
převodovky se synchronizací a posilovačem 
řazení. Šasi je dvounápravové s pneumaticky 
připojitelným pohonem přední nápravy. Obě 
nápravy jsou vybaveny uzávěrkami diferen-
ciálu. S CAS je možné překonat i vodní pře-
kážku s hloubkou až 750 mm.
Kabina osádky je čtyřdveřová, jednopros-
torová nedělená, s šesti sedadly ve dvou 
řadách orientovanými po směru jízdy. V 
druhé řadě sedadel jsou opěradla vybave-
na integrovanými úchyty pro dýchací pří-
stroje a pro náhradní tlakové láhve, další 
dýchací přístroj je umístěn v opěradle se-

dadla velitele (spolujezdce). Pro komunika-
ci s operačním střediskem slouží vozidlová 
analogová a digitální radiostanice. Ve vý-
bavě nechybí ani monitor couvací kamery 
nebo centrální zamykání. Tepelný komfort 
při dlouhotrvajícím zásahu zajišťuje nezá-
vislé teplovzdušné naftové topení.
Karoserie účelové nástavby je smonto-
vána ze speciálních hliníkových profilů a 
polepena hliníkovým plechem. Výhodou 
zmíněné konstrukce je nízká hmotnost a 
dlouhá životnost. Požární příslušenství je 
uloženo v prostorech po bocích účelové 
nástavby a kryté uzavíracími roletkami. 
Zadní úložný prostor ukrývá čerpací zaří-
zení THT PAK 2000 – 250, které je schop-
no při zásahu dodávat až 2000 l vody za 
minutu při tlaku 1,0 MPa nebo 250 l vody 
za minutu při tlaku 4,0 MPa při použití 
vysokotlaku. Horní pochozí plošina CAS 
slouží pro uložení rozměrného požární-
ho vybavení nebo pro hašení z lafetové 
proudnice s dostřikem přes 50 m.
Nerezová nádrž na vodu má objem 4000 l 
a je vybavena vlnolamy, které umožňují 
bezpečnější jízdu k zásahu. Aktuální pře-
hled o množství vody v nádrži poskytují i 
LED ukazatele na bocích CAS. Nádrž na pě-
nidlo má objem 240 l. CAS také disponuje 
asanační lištou ovládanou z místa řidiče 

(strojníka). Pro dobíjení akumulátorových 
baterií a doplňování tlakového vzduchu 
slouží jedna společná zásuvka, která se při 
nastartování motoru samočinně odpojí.
Zvláštní výstražné světelné zařízení mod-
ré barvy doplněné zvukovým výstražným 
zařízením je v provedení LED, umožňuje 
reprodukci mluveného slova a tzv. noční 
režim, po jehož zapnutí se sníží úroveň sví-
tivosti. V provedení LED je též pneumatic-
ky vysouvaný osvětlovací stožár. Požární 
automobil dodala firma THT Polička, s.r.o.
Náklady na pořízení CAS bez požární výba-
vy se vyšplhaly téměř na 5,5 milionu ko-
run. Na financování byly použity prostřed-
ky ve výši 2,5 mil. Kč z Fondu zábrany škod 
České kanceláře pojistitelů, dále z dotace 
ve výši 500 000 Kč od Kraje Vysočina a 
zbývající část uhradilo ze svého rozpočtu 
město Velké Meziříčí. Vozidlo bude před-
staveno veřejnosti v první polovině ledna 
roku 2017.
Tímto bychom chtěli vedení města Velké 
Meziříčí poděkovat za krásný „dáreček“, 
který není dárkem jen pro nás hasiče, ale 
též pro občany města, jimž se díky nové 
CAS dostane v případě potřeby rychlejší 
a efektivnější pomoci. Přesto si však pře-
jeme, aby nová CAS musela zasahovat co 
nejméně.

Velkomeziříčští dobrovolní hasiči letos dostali bezesporu 
jeden z nejkrásnějších vánočních dárků, město Velké 

Meziříčí jim pořídilo nový zásahový požární automobil, a to 
cisternovou automobilovou stříkačku.

Dobrovolní hasiči našli 
pod stromečkem stříkačku

TexT ondřeJ ziMa

foTo STaniSlaV kraTochVíl
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Aktivita bývá spojována s mládím. Žít aktivním životem lze i ve 
vyšším věku, určuje ji náš způsob života. O aktivní život senio-
rů se snažíme i my v základní organizaci Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami. Že se nám to daří, o tom nás přesvědčuje 
zájem a účast našich členů na všech pořádaných akcích. Oblíbe-
né jsou lázeňské a rekondiční pobyty. Jaro – podzim Poděbrady 
a jaro – podzim Luhačovice. Letos jich využilo 64 členů. Poprvé 
jsme také vyzkoušeli rekondici ve Wellness hotelu MAS v Sezi-
mově Ústí. Účastnilo se 58 členů a o stejný pobyt v příštím roce 
je velký zájem. Týdenní zájezd do Bojnice a okolí si užilo 55 osob, 
podzimní jednodenní zájezd Znojmo, Vranov nad Dyjí, Nový Šal-
dorf 18 osob. V listopadu jsme uspořádali setkání při bowlingu. 

Tohoto klání se zúčastnilo 28 členů. Zájem je o společné vycházky 
a výlety. Cílem našich tras je nejen blízké okolí, ale i místa vzdá-
lená. Nelze jmenovat vše, jen namátkou např. Jasenické studán-
ky, Mohelenská hadcová step, Lucký vrch u Jimamova a další. Dle 
našeho přehledu jsme letos našlapali téměř 150 km. Starý rok 
již tradičně končíme výstupem na Dědkovskou horu. Se stejným 
elánem chceme pracovat i v příštím roce.
Nyní chci poděkovat všem členům výboru za obětavou práci.
Naše členy zvu na výroční členskou schůzi dne 25. 1. 2017 v Jupi-
ter clubu. Upozornění: Cena členské známky je 100 Kč.
Děkujeme Městu Velké Meziříčí za vstřícné jednání a za finanční 
podporu. Bohumil Doležal, předseda ZO  SPCCH  

ZO SPCCH V. Meziříčí: Ohlédnutí za rokem 2016

V pondělí  12. prosince předali Zde-
něk Bouček s Jaroslavem Navráti-
lem  za  hudební skupinu MAGMA  
finanční dar středisku Kociánka v 

Březejci. Jednalo se o částku 10.000 korun 
z distribuce prvního CD kapely s názvem 
„Betonový hlavy“. Byli jsme rádi, že se ještě 
našlo dostatek pamětníků z konce osmde-

sátých let, kteří si vzpomenuli na tehdejší 
tvorbu MAGMY. Kladná odezva na vydání 
prvního CD od různých věkových skupin 
posluchačů nás nasměrovala k přípravě 
dalšího projektu, na kterém v současnosti 
pracujeme. Ten by měl být hotový během 
nastávající zimy. Pracovní název druhé-
ho CD „Metallicon“ zahrnuje další výběr 

vlastních skladeb z původního repertoáru 
kapely z přelomu osmdesátých a devade-
sátých let. Snad se i tento hudební projekt 
bude líbit a donutí nás uvažovat i o živém 
vystoupení. Prodej CD bude podobně jako 
v prvním případě prostřednictvím prodej-
ny Dárky Nedoma ve Velkém Meziříčí.

Skupina Magma v Březejci 
obdarovala Kociánku

Jaroslav Navrátil a Zdeněk Bouček
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Lidé se rozloučili 
s F. Podstatzkým
Netínský kostel Nanebevzetí Panny Marie se v sobotu 10. pro-
since ve 13.00 stal místem posledního rozloučení s hrabětem 
Františkem Karlem Podstatzkým-Lichtenstein. Na zádušní mši 
svatou a smuteční obřady zamířily davy lidí.
Při obřadu hrál na varhany, na jejichž celkové obnově měl Fran-
tišek Podstatzký největší zásluhu, fenomenální český varhaník 
Jan Tůma. V kostelních lavicích kromě rodiny zesnulého usedli 
představitelé evropských šlechtických rodů i veřejného a spole-
čenského života ve Velkém Meziříčí a okolí.   
František Podstatzký zemřel 2. prosince 2016 ve věku 83 let. 
Od roku 1948 žil v emigraci, nejprve v Jižní Americe (Chile) a poté 
v Kanadě. Do České republiky se rodina Podstazkých vrátila po 
roce 1989, kdy v restituci získala majetek zpět.

TexT PeTroS MarTakidiS

foTo Jiří Michlíček

Pěvecký sbor Harmonie zpříjemnil lidem adventní čas koncer-
tem duchovní hudby v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. 
Ke svému vystoupení si přizval hosty – Slunko, Iuventus, Hanu 
Doležalovou, Leu Fučíkovou a Libora Sládka.
Adventní podvečer v kostele představil bezmála dvacetiletou 
činnost současných pěveckých sborů Harmonie a Slunka pod 
vedením Olgy Ubrové a Andrey Svobodové. Chorály, duchovní 
písně, koledy i chvalozpěvy rozléhající se pod křížovou klenbou 
zdejšího chrámu Páně byly důstojnou přehlídkou jejich umu.
Připomněl však i dobu působení někdejšího studentského sboru 
Iuventus, který se před dvaceti lety v čele se svou sbormistry-
ní Hanou Doležalovou prosadil nejen v našem regionu. Mnozí si 
dodnes pamatují Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby v po-
dání Iuventusu a Oblastního komorního orchestru na Boží hod 
roku 1995 v kostele sv. Mikuláše. Tentokrát se nadšenci tohoto 
uskupení představili v samostatném i společném vystoupení s 
Harmonií. Adventní koncert uspořádala Základní škola Školní ve 
spolupráci s městem Velké Meziříčí, které na něj finančně při-
spělo ze svého grantu na podporu kultury.

Harmonie 
naplnila kostel

TexT a foTo 
MarTina STrnadová
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Oba zdejší pěvecké sbory se nej-
prve úspěšně nominovaly na po-
stupové přehlídce v Třebíči. Pě-
vecký sbor Harmonie, působící při 

Základní škole Školní, pod vedením Olgy 
Ubrové a Andrey Svobodové v Opavě zau-
jal diváky i porotu a umístil se v bronzovém 
pásmu. Konkurencí mu byly nejlepší smí-
šené pěvecké sbory republiky. „Celostátní 

přehlídka v Opavě je úžasná akce, která 
má skvělou atmosféru. My jsme se na ni 
dostali potřetí, a to je pro nás ten největší 
úspěch. O umístění už ani tolik nejde, ale 
z bronzového pásma máme samozřejmě 
velkou radost,“ popsala dojmy vedoucí 
Harmonie Olga Ubrová. 
Pěvecký sbor gymnázia Velké Meziříčí 
pod vedením Markéty Rosové Prudíkové 

se představil v kategorii nesoutěžní. Pod-
manil si nejen porotu, ale i široké publikum 
celostátní přehlídky a byla mu udělena 
zvláštní cena poroty za citlivé provedení 
sól. „Zpíváme třetím rokem a tohle je pro 
nás první větší úspěch a díky tomu úžas-
ný zážitek. Motivuje nás to propracovat se 
do dalších soutěží,“ uvedla vedoucí sboru 
Markéta Rosová Prudíková.

Dva pěvecké sbory z Velkého Meziříčí, Harmonie a Pěvecký 
sbor gymnázia, se úspěšně představily na celostátní přehlídce 

středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2016 
v soutěžní i nesoutěžní kategorii. „Jsem velmi rád, že v našem 

městě pracují pěvecké sbory, které se řadí mezi ty nejlepší 
v republice. Výborně reprezentují nejen Velké Meziříčí, ale 

celý Kraj Vysočina,“ ocenil starosta Radovan Necid.

Sbory uspěly na celostátní 
přehlídce v Opavě

TexT MarTina STrnadová

foTo archiV GVM
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 „Máme v tom našem zdejším hudebním 
světě tolik talentovaných dětí i dospělých, 
že by byla obrovská škoda je tady nepre-
zentovat,“ podotkl ředitel Jupiter clubu Mi-
lan Dufek. A tak se na pódium velkého sálu 
nahrnuly desítky těch nejmenších účinku-
jících, kteří teprve začínají sbírat svoje prv-
ní pěvecké zkušenosti. Program s dětmi ze 
sboru Sluníčko pro vystoupení připravily 
Věra Havlišová s Barborou Rösslerovou. 
Malinko otrkanější jsou již jejich starší 
kolegové ze Slunka, které vedou Andrea 
Svobodová s Olgou Ubrovou. Pod jejich 

taktovkou ostatně zazpívaly nejen Slunka, 
ale i Harmonie. V jejich podání zněly třeba 
duchovní písně. Iuventus si připravil zase 
spirituál. Závěr první půle koncertu patřil 
Tanečnímu orchestru ZUŠ pod vedením Jo-
sefa Vaňhary, který nasadil svižné tempo, 
jak už jsou ostatně posluchači zvyklí. Ně-
kolik písní si s nimi „střihli“ zpěváci z Har-
monie a Iuventusu.
Po přestávce už patřil program výhradně 
základní umělecké škole. Nastoupilo něžné 
dechové trio vedené Klárou Kostelníkovou. 
A hned za nimi pěvecké sbory Andantino 

a Andante Heleny Valové. Ty bylo vidět 
na pódiu v podstatě až do samého konce 
pořadu, neboť spoluúčinkovaly i se Smíše-
ným orchestrem ZUŠ, který pod taktovkou 
Martina Karáska koncert uzavíral. Zazněly 
i skladby F. Sinatry May Way či M. Jacksona 
Heal The World. A ve finále tradiční kole-
da Narodil se Kristus Pán. Těsně před ní i 
s oběma moderátory programu Adélou 
Ubrovou a Jakubem Karbanem připil pří-
tomným na zdraví Milan Dufek, který se s 
posluchači s přáním krásných Vánoc proži-
tých v kruhu rodinném rozloučil.

Na tradičním vánočním koncertu v Jupiter clubu se během 
bezmála tříhodinového programu představilo na 250 
účinkujících z místních pěveckých sborů a orchestrů. 

Novinkou letos bylo vystoupení Iuventusu, který ve Velkém 
Meziříčí působil před dvaceti lety.

TexT a foTo 
MarTina STrnadová

Na vánočním koncertě 
vystoupilo 250 účinkujících

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
starý rok 2016 je již historií. Pevně věřím, 
že to byl rok úspěšný. Pokud se ohlédne-
me dozadu a máme možnost si říct, že 
jsme podle svých možností a sil udělali 
maximum pro své nejbližší, rodinu a přá-
tele, pro místo a okolí, kde žijeme a pra-
cujeme, pak to byl rok vydařený. Přejme 
si nadále, abychom se dokázali radovat 
z drobných věcí a radostí, které nás ob-
klopují, z úspěchů, kterých dosáhneme,  a 
abychom naopak co nejrychleji zapomně-
li na nepříjemnosti, neštěstí, která nás 
potkají. Dovolte mi, abych vám na prahu 
roku nového popřál hodně zdraví, šťastný 
a úspěšný rok 2017.  františeK KomíneK

oDs

#SAMOSPRÁVY

Začíná anketa 
Sportovec roku
Ankety za rok 2016 se mohou zúčastnit 
pouze sportovci (jednotlivci či družstva) 
registrovaní za oddíl z Velkého Meziříčí a 
místních částí. Logickou výjimkou je „Ga-
lerie odchovanců/trenérů“.
Podrobné informace a pokyny k nominaci 
sportovců najdete na webových strán-
kách města (www.velkemezirici.cz).
Sportovní oddíly mohou své nominace za-
sílat do 31. ledna 2017 na e-mailovou ad-
resu villertova@velkemezirici.cz v elek-
tronické podobě.
Sportovní komise nominace vyhodnotí 9. 
února 2017. Nominovaní budou posléze 
zveřejněni ve Velkomeziříčsku 1. března.
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 
ve velkém sále Jupiter clubu 17. března 
v 18 hodin.

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Ples města
SOBOTA, 14. LEDEN 2017 

19.30, JUPITER CLUB

K tanci a poslechu hrají hudební skupina SABRIN BAND (hlavní sál) 
a Emanuel Míšek (výstavní síň)

Předprodej vstupenek od 16. 12. 2016 
v Informačním centru Městského úřadu Velké Meziříčí.

V pracovní dny 8.00-17.00, tel.: 566 781 047 
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NázvoSloví
ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 3: Radnice

TexT Marie riPPerová

foTo paVel STupka

49.3553081N, 
16.0121353E

TexT eVa kočí ValoVáDíl 7

#SERIÁLY

V čele náměstí stojí již od 15. století radnice. Sloužila k zase-
dání městské samosprávy, scházeli se zde radní s purkmis-
trem k jednání i zasedání soudu. Jenže ti všichni se ve funk-
cích střídali a svůj dům i řemeslo měli jinde. Aby byl alespoň 
někdo po ruce, bydlel v radnici městský syndikus. To byl 
vzdělaný úředník, který vyřizoval veškerou nutnou agendu 
úřadu. Služební byt byl umístěn v patře směrem k jihu.
V 19. století byl syndikem Michal Křandalský. Jeho jméno by 
zřejmě upadlo v zapomenutí, stejně jako jména řady před-
chůdců. Že si je pamatujeme, o to se postaral jeho malý sy-
náček.

Malé děti jsou, jak známo, neposedné a zvědavé. Je tomu tak dnes stejně jako v minu-
losti. Dvouapůlletý Vilém Křandalský se 4. dne měsíce listopadu 1821 také vydal na 
průzkum okolí. Nenapadlo ho nic lepšího, než se vyšplhat na široký parapet okna. Chvíli 
se rozhlížel a užíval si nového výhledu. Pak ovšem stačil neopatrný pohyb a zafungovala 
zemská přitažlivost. Milý hošík letěl dolů jako zralá hruška. Měl však velké štěstí, pád na 
tvrdou dlažbu ustál bez úrazu. 
Jeho rodiče z vděčnosti za záchranu nezdárného dítka nechali příběh vymalovat i s an-
dělem strážným, který měl v tomto případě docela fofr.

V dřívějších dobách byla budova radnice nejen 
sídlem úřadu, ale sloužila i k bydlení.

DĚKOVNÝ OBRAZ s prvním vyobrazením radnice je k vidění ve velkomeziříčském muzeu. 
Foto: Kamil Jursa

AMERIKA
Údolí od rybníků Lalůvky k silnici na Uhří-
nov. Od poloviny 19. století. Národní bu-
ditel Dr. Fr. Skřivan působící od roku 1834 
velmi těžce nesl odchod Meziříčských z 
nuzného kraje Vysočiny do Ameriky. Pro-
to v údolí s protékajícím potokem z pan-
ského rybníka Jestřabec založil švestko-
vý sad a chmelnice. Sklízení chmele se 
stalo zdrojem výdělku především mlá-
deže. Tato práce byla náhradou za práci 
v Americe – odtud stejné pojmenování.
BALINSKÉ ÚDOLÍ
Údolí od silnice do Uhřínova táhnoucí se 
proti toku řeky Balinky až k obci Baliny. 
Staré jméno.
BUČÍ
Východní katastr města, vlevo od silnice 
do Brna. Nový název (1942–6) podle lesa 
(dříve součást trati Za Horama).
BEJKOVEC
Údolí v severozápadní části katastru. 
Staré jméno. Název trati podle louky leží-
cí v jejím katastru, tu obec dávala chova-
teli obecních býků ke sklizni sena.
FAJTŮV KOPEC
Nejvyšší severní kopec ve Velkém Mezi-
říčí. Od poloviny 19. století. Podle majite-
le pozemků na tomto kopci (kolem roku 
1820 – Josef Feit (Fajt).
FAMILIE
Severní část katastru u obce Mostiště. Po-
zemky pronajímané jednotlivým rodinám.
HLINIŠTĚ
Západní katastr s mastnou, jílovitou pů-
dou. Hlína je vhodná ke zpracování. Velmi 
staré jméno.
JÄGERHAUS
Pozemky na pravém břehu Balinky pří-
stupné pouze přes lávku u myslivny nebo 
z katastru oslavického. Podle myslivny 
ležící v katastru Oslavice. Staré jméno do 
r. 1942.
KAVALY
Konec katastru VM až k Balinám a Uhří-
novu, vlevo od silnice na Uhřínov. Staré 
jméno už r. 1780. Ka valy – 1. velký kus, 
2. los, vylosovaný podíl.
KOLÉBKY
Nové pojmenování trati jižně od silnice 
k Uhřínovu, na svahu Bal. údolí. Novější 
jméno (1942–46). Zatravněné žleby ko-
lébkovitého tvaru.
KŘENICE
Pozemky od katastru obce Osové a Osla-
vice kolem nového nádraží k viaduktu. 
Staré jméno známé už v r. 1780. Krstie-
nice = studánka, z níž se odebírala voda 
křtěná.
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Vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych na počátku roku 2017 vy-
užil příležitosti a ohlédl se za rokem přede-
šlým.  Současně bych vás chtěl provést na-
ším kulturním zařízením a podělit se s vámi o 
radosti i strasti naší každodenní práce.
V roce 2016 jsme připravili na 730 akcí, které 
navštívilo okolo 70 000 návštěvníků. Pro ilu-
straci přikládám několik statistických údajů: 
kino 196 představení – 14 000 diváků (prů-
měrně 66 diváků na představení); 243 spole-
čenských akcí, 139 pronájmů, 145 akcí zájmo-
vé a spolkové činnosti.
Z realizovaných pořadů uvedu některé kon-
certy: Tublatanka, Jakub Smolík, Šlágr TV, Ewa 
Farna, Nebe, Support Lesbiens, Václav Nec-
kář, Slza, Hana Zagorová a Petr Rezek, Citron, 
Mandrage. Vrcholem sezony bylo vystoupení 
Magdaleny Kožené s Melody Makers Ondřeje 
Havelky. Magdalena Kožená byla navržena v 
roce 2016 na významnou cenu Grammy. Její 
vystoupení bylo součástí koncertního turné, 
které krom Velkého Meziříčí zavítalo do Prahy, 
Hamburku, Katovic a Londýna. Na své si přišli i 
příznivci Kruhu přátel hudby (KPH).
Úspěšná byla i divadelní sezona. Mohli jsme 
zhlédnout skvělé vystoupení Simony Stašové 
ve hře Shirley Valentine. Jarní divadelní sezó-
na nabídla představení: Jó, není to jednoduché 
s Jiřím Langmajerem, Cena za něžnost s Jit-
kou Čvančarovou, Hvězda s Evou Holubovou, 
Cry baby cry s Michalem Dlouhým. Podzimní 
sezóna představila divadelní představení: 
P.R.S.A., Jméno, Jistě, pane premiére s Kar-
lem Heřmánkem a Danou Morávkovou, Šest 
tanečních hodin v šesti týdnech s Chantal 
Poullain a Pavlem Křížem. Vrcholem podzimní 
sezóny byl skvělý herecký výkon Elišky Balce-
rové ve hře Můj báječný rozvod, jenž věnovala 
Václavu Havlovi. 
Hrdý jsem na naše festivaly. Velkomeziříčské 
kulturní léto se konalo již počtvrté. V červenci 
a srpnu nabízíme na našem náměstí koncerty, 
filmové i divadelní projekce. V roce 2016 jsme 
připravili pro naše návštěvníky 23 vystoupe-
ní, které navštívilo okolo 3000 posluchačů. 
Návštěvnický rekord zaznamenal desátý, 
jubilejní ročník Evropského festivalu filozo-
fie. Zúčastnilo se jej bezmála 5000 lidí. Lidé 
mohli vidět 24 přednášek s tématem Svobo-
da a násilí, které se vesměs týkaly aktuálního 
světového dění. Na přednášky přišlo celkem 
2050 lidí. Největší zájem jsme zaznamenali o 
přednášku Tomáše Sedláčka s tématem Krizí 
k Evropě ryzí a také o zahajovací přednášky 
Petra Pitharta a Jaroslava Pánka.   
V doprovodném programu festivalu proběhlo 
17 akcí, které navštívilo 2905 diváků. Velký 
úspěch měl muzikál Johanka z Arku místního 
pěveckého sboru Harmonie. Na nádvoří zám-
ku se přišlo na muzikál podívat 250 lidí. Po-
dobnou účast jsme zaznamenali i na koncertu 
Wabiho Daňka. V rámci navázané spolupráce 
s Horáckým divadlem v Jihlavě jsme na zá-
meckém nádvoří uvedli hru Romeo a Julie.
Jupiter club také věnoval spoustu času a úsilí 

technické a organizační podpoře akcím po-
řádaným školami, Dózou, zájmovými útvary 
i spolky. S naším přispěním mohli realizovat 
své záměry a rozvíjet svou činnost v plné šíři. 
K nejpilnějším patřila Vlastivědná a genealo-
gická společnost, která realizuje přednášky 
pravidelně každý týden v úterním odpoledni. 
Návštěvnost jedné přednášky se pohybuje v 
průměru okolo 60 posluchačů. 
Loutkoherecký soubor, vedený Kateřinou 
Malouškovou, připravil pro nejmenší divá-
ky pohádky: Jak čerti vyplatili čerta, O pyš-
né base, Vodníkova Hanička, O Koblížkovi, 
Pilulky čaroděje Dobroděje, Panoš Jiří, Ha-
niččin vánoční stromeček. Mimo JC hráli v 
Jabloňově a na „Srazu Boroviňáků“. Celkem 
jejich představení navštívilo na 900 diváků.                                                                                                    
Zúčastnili se také srazu UNIMA v Praze, kde 
byl představen nový almanach loutkových 
divadel - Fenomén českého loutkářství. Jsou 
v něm uvedeny aktivní amatérské loutkové 
soubory, tedy i my. Letos bylo Loutkářství na 
Slovensku a v Česku zapsáno do Reprezenta-
tivního seznamu nehmotného kulturního dě-
dictví lidstva UNESCO.   
V JC se schází na pravidelných schůzkách také 
Spolek žen. Vrcholem spolupráce s JC jsou 
tradiční vánoční a velikonoční výstavy. Svou 
činnost zde také provozují Filatelisté, Jazz 
klub,   hudební uskupení Stetson, folklorní 
taneční soubor Horáčan.
Naše činnost je velmi rozmanitá, bohatá, ča-
sově velmi náročná. Akce organizujeme nejen 
ve všedních dnech, ale především o víkendech 
a ve svátcích. Zajištění činností a provozu JC 
leží na bedrech deseti stálých zaměstnanců. 
Sály je třeba často ve velmi krátkém čase va-
riabilně přestavět ze dne na den, někdy v noci 
po skončení akce tak, aby ráno již byl připra-
ven sál pro novou akci. Abychom vše stihli 
včas nachystat, potřebujeme externí pomoc. 
Tu již dlouhodobě nacházíme u našeho dlou-
hodobého partnera, Hotelové školy Světlá a 
Střední odborné školy řemesel Velké Mezi-
říčí, za což mu patří náš velký dík. Vážím si i 
spolupráce s technickými službami, městskou 
policií a samozřejmě naším partnerem, firmou 
Rental Pro.
Aktuální informace z dění ve městě a okolí 
vám předkládáme pravidelně prostřednictvím 
webového informačního portálu ve formě 

denního zpravodajství a týdeníku v podobě 
e-mailového newsletteru.  Web Velkomezi-
ricsko.cz v období od 1. 1. 2016 do 21. 12. 2016 
zaznamenal 185 344 návštěv, během kterých 
si lidé prohlédli 488 864 stránek. V tomto ob-
dobí redakce publikovala 1533 článků, které 
mimo jiné obsahovaly 82 videospotů.
K předávání zpráv také využíváme komuni-
kaci na sociálních sítích – rychlé zprávy na 
facebookové stránce @Velkomeziricsko a vi-
dea na YouTube kanálu Velkomeziříčsko. Na 
facebooku dnes stránku @Velkomeziricsko 
sleduje 781 odběratelů. Nejúspěšnějším pří-
spěvkem bylo historické video o průběhu ge-
nerální stávky v roce 1989, které vidělo přes 
10.000 uživatelů facebooku. Vše je propojeno 
s novým městským webem. Všechny zajíma-
vé informace, které se udály v uplynulém mě-
síci, dostanou občané města a místních částí 
vždy první středu v měsíci v tištěném měsíč-
níku, který jsme rozšířili v listopadu ze 16 na 
32 stran.
V roce 2016 jsme pro vás připravili nové 
webové stránky festivalu filozofie a pře-
devším stránky Jupiter clubu, které dostaly 
zcela nový, moderní rozměr a nabízí návštěv-
níkům rychlou a přehlednou orientaci v naší 
nabídce.
V roce 2017 bychom rádi udrželi naši bohatou 
kulturní nabídku. Připravujeme opět zajíma-
vou jarní divadelní sezonu. Již nyní se můžete 
těšit na divadelní hry: Úča musí pryč, Rodina 
je základ státu, Ani za milion, Božská Sarah 
s neméně zajímavými představiteli. Nenech-
te se ujít jeden z posledních koncertů Marty 
Kubišové. Na naší scéně se představí skupi-
na Wohnout, Vojta Dyk, Veselá trojka, Jakub 
Smolík, Halina Pawlovská, Partička. Připravu-
jeme také koncerty vážné hudby v rámci Kru-
hu přátel hudby (KPH). V období od 8. do 14. 6. 
připravujeme 11.  ročník Evropského festiva-
lu filozofie na téma „Reformy a revoluce“. Již 
dnes máme přislíbenu účast Mons. Dominika 
Duky.
Co se týče modernizace prostředí v JC, je mým 
hlavním cílem klimatizovat kinosál a koncert-
ní sál. Ve spolupráci s investičním odborem 
města proběhly první kroky: obhlídka prostor, 
diskuse o požadavcích a možnostech. Máme 
předloženy první nástřely, je třeba připravit 
studii, výběrové řízení, tedy všechny nezbytné 
kroky, jež je potřeba učinit před vlastní reali-
zací. Věřím, že bychom v druhém pololetí roku 
2017 mohli přivítat naše návštěvníky v lépe 
vytápěném i větraném kinosále.
Závěrem bych chtěl poděkovat za odvedenou 
práci svým kolegům a za výbornou spolupráci 
ještě jednou všem partnerům Jupiter clubu, 
členům zájmových útvarů, spolupracovní-
kům, představitelům města. Největší dík však 
patří především našim návštěvníkům.
Všem přeji hodně zdraví, štěstí, osobní i pra-
covní pohody a doufám, že i v letošním roce se 
z návštěvy Jupiter clubu budete navracet spo-
kojeni, nabiti optimismem a pozitivní energií.

Milan Dufek

Akce Jupiteru loni navštívilo na 70 000 lidí
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TexT MarTina STrnadová

foTo ToM

Demonstraci za obnovení zastávky 
rychlíkových vlaků na nádraží v 
Křižanově svolala na 27. prosince 
neformální iniciativa cestujících. 

Hlásí se k ní zejména lidé, kteří jezdí denně 
rychlíkem z Křižanova do zaměstnání či do 
školy, hlavně do Brna, a zrušení zastávky 
rychlíků pociťují časově. S novým jízdním 
řádem, který začal platit 11. prosince, je 
pro ně cesta za prací o desítky minut delší. 
Na demonstraci si pozvali i ministra do-
pravy Dana Ťoka a hejtmana Vysočiny Ji-
řího Běhounka spolu s radním pro dopravu 
Janem Hylišem. Chtěli se od nich dozvědět, 
proč jsou v Kraji Vysočina tak velké rozdíly 
ve vzdálenostech zastávek rychlíků. 

Ze Žďáru na Prahu totiž staví rychlíky po 
asi sedmnácti kilometrech jízdy, zatímco v 
Křižanově nově rychlík nezastavuje a za-
stávka směrem na Brno je až po 56 kilo-
metrech. Pozvaní se však omluvili a akce 
se nezúčastnili.
Hejtman Běhounek se už předtím vyjád-
řil, že Kraj Vysočina se zrušením zastávky 
rychlíků v Křižanově nesouhlasí a bude v 
této věci dále jednat. Přitom ministerstvo 
dopravy tvrdí, že změnu inicioval právě 
kraj. Podle hejtmana však šlo pouze o jed-
nání mezi úředníky.
Neformální iniciativa cestujících má pod-
poru městyse Křižanov, ale i dalších obcí 
v regionu a města Velké Meziříčí. I když v 

petici iniciativy cestujících stojí, že poža-
dují obnovení zastávky rychlíků i bez za-
jištění přípoje osobních vlaků z Velkého 
Meziříčí. 
„Tato situace mě mrzí, ale nemohu s tím nic 
udělat. Iniciativu cestujících samozřejmě 
podporuji,“ říká k tomu velkomeziříčský 
starosta Radovan Necid, který se demon-
strace také zúčastnil a již dříve psal dopis 
ministru dopravy s žádostí o nápravu si-
tuace. „Občané našeho města se tak snad 
dočkají plnohodnotného vlakového spojení 
nejen s Prahou a Brnem, ale i velkými měs-
ty Evropy v době, až bude postavena vyso-
korychlostní trať s terminálem ve Velkém 
Meziříčí,“ dodal.

Pět set třicet dva demonstrujících s transparenty podepsalo 
na křižanovském nádraží petici za obnovení zastávky 
rychlíků. Organizátoři akce ji odešlou na Ministerstvo 

dopravy ČR i Kraj Vysočina.

Za obnovení rychlíků 
se postavilo přes 500 lidí

DALŠÍ FOTO A PODROBNOSTI NA
www.velkomeziricsko.cz
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

Kulturní a společenské akce na měsíc leden 2017                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Středa 4. 1., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY
3. koncert
Novoroční koncert se slavnostním přípit-
kem
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a hosté
J. Ryšánková – klavír, J. Jahoda – housle, 
M. Zicha – violoncello, 
Martina Macko – soprán, Martino Ham-
merle – Bortolotti – baryton

Sobota 7. a 21. 1., malá scéna, 15 hodin
KAŠPÁREK A HASTRMAN
Loutkové divadlo pro děti.

Úterý 10. 1., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
JAPONSKO
Přednáší Ing. Zdeněk Bouček, PhD., MBA

Sobota 14. 1., prostory JC, 19.30 hodin
PLES MĚSTA
Hudba: SABRIN BAND, DJ EMANUEL 
MÍŠEK. 
Ve 22.30 hodin vystoupí muzikálové hvěz-
dy Děti Ráje.
Prodej vstupenek s místenkou na inf. 
centru MěÚ v prac. dny 8 – 17 h, tel. 566 
781 047.

Úterý 17. 1., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
CESTA PRO POMOC
Přednáší Václav Malinský

Sobota 28. 1., velký sál, 20 hodin
COUNTRY BÁL
Hudba STETSON Velké Meziříčí a BOKO-
MARA

Pondělí 30. 1., velký sál, 19 hodin
Koncert IVO JAHELKA
Vstupné: 250 Kč

Úterý 31. 1., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
SLAVKOVSKÁ ŠIBENICE U KŘENOVIC
VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKO-ANTROPO-
LOGICKÉHO VÝZKUMU
Přednáší PhDr. Marie Ripperová

PROGRAM KINA NA LEDEN

Čtvrtek 5. 1. v 17.30 hodin
Pátek 6. 1. v 19.30 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Páně 2 je volným pokračováním 

úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Tro-
janem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. 
Scénář M. Epstein, J. Strach. Pohádková 
rodinná komedie ČR 2016.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 99 
minut, mládeži přístupný.

Neděle 8. 1. v 16 hodin
TROLLOVÉ
Najdi svoje štěstí.
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřít-
kové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, 
tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost 
na světě jim dělají Bergeni. Animovaná 
dobrodružná komedie USA 2016, český 
dabing.
Vstupné: 110 Kč, děti do 15 let 90 Kč, 92 
minut, mládeži přístupný.

Neděle 8. 1. v 18.30 hodin
ASSASSIN‘S CREED
Osud ti koluje v žilách.Film vznikl na zákla-
dě stejnojmenné slavné herní série.
Usvědčený vrah Callum Lynch je nedobro-
volně vysvobozen z cely smrti jen proto, 
aby se stal součástí staletého boje mezi 
asasíny, templáři a španělskými inkvizito-
ry. Jeho novým vězením se stává tajné za-
řízení Abstergo vybavené revoluční tech-
nologií Animus, která odhaluje v lidské 
DNA genetické vzpomínky a tím umožňuje 
vrátit se a prožít vzpomínky předků, které 
byly dosud ztracené v minulosti. Režie 
J. Kurzel. V hlavní roli M. Fassbender, M. 
Cotillard, J. Irons, B. Gleeson. Akční, dob-
rodružný  sci-fi film USA, Velké Británie, 
Francie 2016, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 115 minut,  mládeži 
přístupný od 12 let.

Středa 11. 1. v 19.30 hodin
LA LA LAND
Moderní pojetí klasického hollywoodské-
ho milostného románu umocněné skvělý-
mi písničkami doprovázenými velkolepými 
tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah 
od něžného vzrušení rozvíjející se lásky 
až po trpké zklamání z velkých ambicí. 
Režie D. Chazelle. V hlavní roli R. Gosling a 
E. Stone. Romantická komedie USA 2013, 
české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 127 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 12. 1. v 19.30 hodin
VŠECHNO NEBO NIC
Český deník Bridget Jonesové?
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, ne-
rozlučné kamarádky a taky spolumajitelky 
malého knihkupectví v centru města. 

Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, 
má malou dceru a pocit zodpovědnos-
ti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, 
veselé, nezávislé krásce, která sice muže 
přitahuje jako magnet, ale její živelnosti 
žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. 
Režie M. Ferencová. Hrají T. Pauhofová, K. 
Issová, O. Sokol, P. Vaněk, Z. Kronerová, L. 
Sobota, J. Budař, V. Svátková, P. Hřebíč-
ková, L. Mareš, M. Zebrowski, P. Delag a 
další. Romantická komedie ČR 2016. 
Vstupné: 120 Kč, 107 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 13. 1. v 18.30 hodin
Jeden večer 100 kin v ČR 
RAMMSTEIN IN AMERIKA
Film sleduje cestu šesti obyčejných kluků 
z DDR až na vrchol světového showbusi-
nessu, nahlédne do jejich osobních životů, 
do zákulisí obrovského podniku Ramm-
stein v unikátním dokumentu režiséra H. 
Rossacherse. Vypráví, co o kapele Ramm-
stein říkají Ch. Smith, Moby, CJ Ramone, 
S. Tyler z Aerosmith, I. Pop, G. Simmons z 
KISS, M. Manson, M. Auf der Maur, S. Ian z 
Anthrax nebo herec K. Sutherland a mnozí 
další. Uvidíte RAMMSTEIN IN AMERIKA - 
velký film o kapele RAMMSTEIN a o tom, 
jak si podmanili kontinent na druhém 
břehu Atlantiku.
A jako vrchol večera můžete zažít údajně 
nejlepší koncert kapely RAMMSTEIN vů-
bec - koncert z Madison Square Garden v 
New Yorku. Vítejte u RAMMSTEIN, vítejte 
IN AMERIKA.
Dokument 122 min, přestávka 15 minut 
a koncert LiIVE FROM MADISON SGUARE 
GARDEN 101 min.
Vstupné: 160 Kč, 223 minut, mládeži 
přístupný.

Neděle 15. 1. v 16 hodin
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI 
SVĚTA
O nebojácné dospívající dívce, která se vy-
dává na nebezpečnou cestu, aby zachrá-
nila svůj lid … Na konci cesty Vaiana splní 
úkol svých předků a najde to, co vždycky 
hledala: sama sebe. Animovaný, akční 
dobrodružný film USA 2016, český dabing.
Vstupné: 80 Kč, 107 minut, mládeži 
přístupný.

Neděle 15. 1. v 18.30 hodin
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Stavěli ji 1700 let. Měří 9000 kilometrů. 
Před čím měla chránit? Zocelený žoldák 
William Garin přijede na Dálný východ 
získat tajemství střelného prachu. Mi-
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Další akce
SPORT
Hokej: HHK Velké Meziříčí   HC Lvi Břeclav
7. ledna 17:30
19. kolo. Zimní stadion, Vrchovecká 37, 
Velké Meziříčí. www.hokejvm.cz
Volejbal: Druhá liga muži VM   Hrotovice
14. ledna 10:00
Tělocvična u kostela, Velké Meziříčí. www.
volejbal.velkomeziricsko.cz
Hokej: HHK Velké Meziříčí   Hokej Uher-
ský Ostroh
21. ledna 17:30
21. kolo. Zimní stadion, Vrchovecká 37, 
Velké Meziříčí. www.hokejvm.cz
Volejbal: Extraliga juniorů VM   Zlín
29. ledna 10:00
Tělocvična u kostela, Velké Meziříčí. www.
volejbal.velkomeziricsko.cz
OSTATNÍ
Odpoledne otevřených dveří
13. ledna 13:00 16:00
Hotelová škola Světlá a Střední odbor-
ná škola řemesel Velké Meziříčí. U Světlé 
855/36, Velké Meziříčí. www.svetlavm.cz

----------------------------------------

mořádně nebezpečná mise v exotickém 
prostředí nemůže dopadnout dobře, a ani 
tak výjimečný lukostřelec, jakým je Garin, 
se nedokáže ubránit obrovské přesile 
bojovníků tajného seskupení, zvaného 
Bezejmenný řád. Jejich prvotním úkolem 
je ochrana masivní a zdánlivě nekonečné 
zdi. Režie Čang Yimou. V hlavní roli M. 
Damon, P. Pascal. Dobrodružný fantasy 
film USA, Číny 2016, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 94 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 19. 1. v 19.30 hodin
MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ
Dokument Dagmar Smržové otevírá 
tabuizované téma sexuální asistence pro 
hendikepované a nabízí citlivý pohled do 
intimního života lidí s postižením. Všichni 
chceme milovat a být milováni. Zdraví 
nebo nemocní, silní nebo slabí...  Stejně 
tak Adam a dva Tomášové, hendikepova-
ní mladíci, jejichž touha po ženské náruči 
zůstává nenaplněna. Pak se ale rozhod-
nou to změnit a vydají se na dobrodruž-
nou cestu za vlastním uspokojením... 
Budeme je litovat nebo jim fandit? Bude 
nás to pobuřovat, nebo pro ně najdeme 
pochopení ..? 
Vstupné: 90 Kč, 63 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Pátek 20. 1. v 19.30 hodin
VŠECHNO NEBO NIC
Český deník Bridget Jonesové?
Romantická komedie o dvou majitelkách 
malého knihkupectví a jejich životních 
eskapádách s muži.
Režie M. Ferencová. Hrají T. Pauhofová, K. 
Issová, O. Sokol, P. Vaněk, Z. Kronerová, L. 
Sobota, J. Budař, V. Svátková, P. Hřebíč-
ková, L. Mareš, M. Zebrowski, P. Delag a 
další. Romantická komedie ČR 2016. 
Vstupné: 120 Kč, 107 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 22. 1. v 18.30 hodin
PROČ PRÁVĚ ON
Mohla mít, koho chtěla.
Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vá-
nocích. A přesně to se stalo Nedovi, který 
přijel s rodinou za svou dcerou Stephanii 
a jejím novým přítelem Lairdem do Silicon 
Valley, kde oba pracují. 
Těšil se, že na svátky bude rodina pohro-
madě a on se seznámí s partnerem své 
dcery. Jediné, co jej ale čeká je naprostý 
šok. Jeho milovaná dcera si nabrnkla bláz-
nivě potetovaného, brutálně upřímného, 
bezohledně bezstarostného a naprosto 
výstředního počítačového multimilionáře. 
Režie J. Hamburg. Hrají B. Cranston, Z. 
Deutch, J. Franco. Komedie USA 2016, 
české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 110 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Středa 25. 1. v 19.30 hodin
STRNADOVI
Během 35 let společného soužití jednoho 
páru se odehraje mnohé: od chvil abso-
lutního porozumění až po dramatické 
propady. Po většinu času však partneři 
řeší všem dobře známé běžné starosti a 
radosti spojené s výchovou dětí, chodem 
domácnosti nebo třeba podnikáním. A 
přesně takový život žijí i majitelé prodejny 
s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi, 
které režisérka Helena Třeštíková v rámci 
projektu Manželské etudy sleduje se svou 
kamerou už od roku 1980. 
Vstupné: 80 Kč, 102 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 26. 1. v 19.30 hodin
PIRKO
Strhující syrové drama o mladé dívce, 
kterou nezlomí ani pád na úplné dno. 
Příběh o síle, která se zrodila v podstatě z 
ničeho, ukazuje odvrácenou stranu Prahy 
a jejího podsvětí – se vší krutostí, ale i 
ironií a černým humorem, který k němu 
patří. Pirko je inspirované skutečnými 
osudy zneužívaných děvčat a zachycuje i 
zvláštní romantiku života na ulici. Drama 
ČR, SR 2016.
Vstupné: 110 Kč, 92 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Pátek 27. 1. v  19.30 hodin
ROZPOLCENÝ
V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. 
Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá.
Režisér děsivých filmů s šokujícími po-
intami M. Night Shyamalan přidává další 
klenot do sbírky privátní hrůzy. Kevin 
jednoho dne unese za denního světla tři 
dívky. Zatímco jsou dívky drženy v zajetí, 
přicházejí na to, že Kevin je pokaždé ně-
kdo jiný a nemůžou tak vědět, kdo přijde 
příště. Je možné, že to bude 9leté dítě 
nebo snad starší dáma. Dny se chýlí ke 
konci a na povrch vyplouvá, proč byly dív-
ky uneseny. Poslední a nejhorší identita 
se blíží – „zvíře“. Hraje J. McAvoy. Horor 
USA 2016, český titulky.
Vstupné: 120 Kč, 116 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 29. 1. v 16 hodin
OZZY
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým 
životem v rodině Martinsových. Jeho 
páníčci se ale musí za prací přesunout do 
Japonska. Má to jeden háček: pes s nimi 
nesmí. A tak se rozhodnou, že Ozzyho dají 
do luxusního psího hotelu zvaného Modrá 
zátoka. Po odjezdu rodiny však Ozzy 
zjistí, že tohle perfektní místo je jen zá-
stěrkou jeho majitele. Rodinný animovaný 
film Španělska, Kanady, český dabing.
Vstupné:  110 Kč, 91 minut, mládeži 
přístupný.

Neděle 29. 1. v 18.30 hodin
SPOJENCI
V roce 1942 pracuje Max Vatan jako spo-
jenecký špión. Jeho nový úkol ho přivede 
do Casablanky. Zde předstírá, že je man-
želem Marianne Beausejour, odbojářky, 
která pracuje v německých budovách a 
je pro Maxe cenným zdrojem informací. 
Během nebezpečné hry s falešnými iden-
titami se do sebe zamilují a rozhodnou se, 
že začnou nový život v Anglii, nyní již jako 
rodiče společného potomka. Jenže tento 
sen o novém životě musí Max opustit, 
když se o Marianne dozví, že je dvojitá 
agentka a dostane za úkol ji zabít... Režie 
R. Zemeckis (Trosečník, Forrest Gump, 
Let). V hlavní roli B. Pitt, M. Cotillard. 
Válečný romantický film USA 2016, české 
titulky. 
Vstupné: 120 Kč, 124 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
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Velké Meziříčí, které leží na soutoku Oslavy a Balinky, nabízí mimo 
jiné unikátní turistické trasy přírodními údolími obou svých řek. Kro-
mě kulturní zemědělské krajiny zde můžete vidět řadu živočichů a 
rostlin říčních břehů v jejich přirozeném prostředí. 
Tok řek zpomaluje v okolí města množství splavů, například ...TA-
JENKY.  
Správné znění tajenek zašlete elektronicky na adresu velkome-
ziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či osobně do redakce, 
Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 23. ledna 
2016.
Tři vylosovaní výheci získají upomínkové předměty z městského 
e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Marie Pólová, Václav Štipák a Rut Ko-
pečná, pro které máme v redakci připravenou výhru. 
Za správné odpovědi děkujeme všem soutěžícím. Vzhledem k tomu, 
že se nám sešly spousty e-mailů, máme pocit, že jsme vás novou 
křížovkou potěšili a slibujeme jich ještě celou řadu. Redakce

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny auTor křížoVky VladiMír pařil

foTo Jiří Michlíček

NÁPOVĚDA: 
HEKLA, ILO, 

UR, AVIS, 
NEVER, IRIS

NÁŘEČNĚ 
ŽENA

STŘEDO-
ASIJSKÉ 
JEZERO

3. TAJENKA SIBIŘAN POPĚVEK 100 SUMERSKÉ 
MĚSTO

JIHOMOR. 
ŘEKA

OCHUTIT 
SOLÍ

KRYLOVY 
INICIÁLY

MEZINÁR. 
KÓD 

UKRAJINY

MAUGLÍHO 
MEDVĚD

NÁDOBA 
U STUDNY

AUTOR 
BOLERA

JAPONSKÁ 
ČÍSELNÁ 

HRA

NÁŘEČNĚ 
PROTOŽE

SLOVENSKÝ 
KRAJ

SOUČ. PR. 
MOTORU

SLOVENSKY 
JESTLIŽE

SLAVNOSTNÍ PÍSMENO X 
FONETICKY

SLOVENSKY 
DOLY

ASIJSKÁ 
DESK. HRA

HOVOR. 
SOUHLAS OSTROVANÉ 

SLOVENSKY

ZKR. MEZ. 
ORG. PRÁCE

VYHRNO-
VATI

INIC. HERCE 
VALY

ZN. 
FOTOAPAR.

DĚVČE 
V ŘÍŠI DIVŮ

1. TAJENKA

V POŘÁDKU

STUPEŇ 
KYSEL./

ZÁSADIT.

RUSKÝ 
LETEC KOSATEC

NETELEFO-
NOVATI

POLODRA-
HOKAMYNEVY-

VRACET
INIC. HITL. 
MILENKY

POŠTOVNÍ 
NOVINOVÁ 

SLUŽBA

RYBÁŘSKÝ 
PYTEL MRAVOUK CHEM. ZN. 

SODÍKU
SYNTETICKÁ 

DROGA NAŘÍKÁNÍ 4. TAJENKA

ISLANDSKÁ 
SOPKA

NAŠE 
ZPĚVAČKA

SIBIŘSKÁ 
ŘEKA ZNAČENÍ NA 

VYPÍNAČI

KOKOS

NANDAT 
PODKOVU

POKRMOVÝ 
TUK

VÝBAVA PLAMENNÁ

PROJEV 
BOUŘKY

ANGLICKY 
NIKDY

CHEM. ZN. 
VIZMUTU

STŘ. KŘEST. 
POMOCI

POVEL PRO 
KONĚ

PÍSMENA NONI

LESNÍ 
TRAKTOR 

„LAKATOŠ“

FÍKOVA 
HOLČIČKA

DOJENÍ SKUTEČNÉ 
STAVY

ŠITÝ SPOJ MPZ 
LIBANONU

2. TAJENKA

POTOČNÍ 
RYBKA INICIÁLY 

ZPĚVAČKY 
SIMONOVÉHOVOR. 

SOUHLAS

RŐHMOVY 
ODDÍLY

VAMP ZE 
ZNÁMÉ 
PÍSNĚ

NÁŘEČNĚ 
KOUTY

INIC. 
BÁSNÍKA 
TOMANA

MODRÝ 
MIMO-

ZEMŠŤAN

LATINSKY 
PTÁK



LEDEN 2017

31www.velkomeziricsko.cz #SPORT

„Kamaráda Davida Lafatu jsem pozval do 
Velkého Meziříčí v rámci našich oslav 110. 
výročí fotbalového klubu. Myslím si, že 
zrovna on je důstojným zástupcem české-
ho fotbalu,“ uvedl za FC Velké Meziříčí Libor 
Smejkal. David Lafata není jenom dobrý fot-
balista, ale je také vášnivý myslivec. Ráno 
tedy nejprve zavítal do obory rodiny Pod-
statzkých, kde střelil daňka. Poté na trénin-
ku starší přípravky inspiroval k co nejlepším 
výkonům malé fotbalisty na základní škole 
Školní. Večer věnoval svůj čas nejen členům 

klubu FC Velké Meziříčí, ale i veřejnosti při 
besedě a následně při autogramiádě i spo-
lečném focení s fanoušky v klubovně na Tr-
žišti. Tu a celé nové fotbalové zázemí Lafata 
ocenil: „Jsem překvapen. Za to by se nemu-
sely stydět ani prvoligové kluby.“
Děti i dospělí měli na sparťanského útoč-
níka spoustu dotazů, mnohé úsměvné. Ti 
nejmenší se třeba ptali kolik bere týdně, 
proč není nejlepší na světě či jaké zvíře 
nejraději střílí a podobně. Další se ptali 
na reprezentaci, která je pro Lafatu uza-

vřenou kapitolou, situaci ve Spartě i jeho 
fotbalové začátky. „První ligový gól si pa-
matuji, dal jsem ho Baníku Ostrava a v tom 
samém utkání hned i druhý,“ zněla jedna z 
odpovědí. Také vzpomněl na svoje půso-
bení v Jihlavě. „Jihlava mě nastartovala pro 
velký fotbal,“ zmínil. A co by poradil mla-
dým začínajícím fotbalistům? „Určitě je-
nom talent nestačí, důležitá je práce a píle. 
Nutný je všestranný pohyb navíc i mimo 
pravidelné tréninky. Prostě nesedět u po-
čítače ale jít ven,“ zdůraznil Lafata.

Sparťanský útočník David Lafata zavítal mezi 
velkomeziříčské fotbalisty. V klubovně na Tržišti s ním 

proběhla beseda. Během dne navštívil i žáky Základní školy 
Školní či velkomeziříčskou oboru.

Lafata nestřílí jenom góly, 
dozvěděli se fotbalisté

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo 
MarTina STrnadová
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