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Dospělí sportovci 
dostali přidáno
Město přidalo peníze do 
sportovního grantu, dospělí 
sportovci mohou čerpat víc.

Skauti ovládli 
Velké Meziříčí 
V našem městě probíhal 
patnáctý celostátní valný 
sněm skauta. 

No nazdar, 
ten je mladej 
První slova, která před 25 
lety uslyšel nový ředitel 
technických služeb.

Z rozhledny jsou 
vidět Alpy 
Už dva fotografové zachy-
tili z Fajtova kopce vrcholky 
rakouských Alp.   
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Psi  propátrali jatka
Demolice staré budovy se pro kynology stala vítaným 

místem, kde prověřili své pomocníky.
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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 
souhlasu 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 5. dubna 2017. 
Uzávěrka příštího čísla je 24. dubna 2017.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Martina Strnadová
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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
Jedovaté bejlí pomluv v politice našeho 
městečka dosahuje někdy neuvěřitel-
ných výšin. Rozhodl jsem se tedy, že 
tentokrát nebudu psát o tom, co kdo 
dobrého udělal (promiňte kolegové, po-
chválím vás příště), a také nebudu psát 
o všech, kdo na jednání zastupitelstva 
chodí jen ničit práci druhých a osočovat 
své okolí. 
Vzpomněl jsem si na text, který na-
prosto přesně vystihuje situaci nejen v 
našem městě, ale v české malé politice 
obecně.
Tak vám jej k tomu nedávnému aprílu 
(po dohodě s autorem) přináším místo 
těch obvyklých keců.
Přeji vám hezké jaro! 

16 DŮVODŮ, PROČ JSOU KOMUNÁLNÍ POLITICI V ČUDU
AUTOR: ŠTEFAN ŠVEC, cilichili.cz

Zválcovat volby v Horní Dolní není žádná výhra. Půlka lidí vám servilně pochlebuje a 
pak vás pomlouvá, druhá nadává rovnou a do ksichtu. Máte za všechno odpovědnost, 
pořád jste jednou nohou v kriminále, ale vděku se nedočkáte. Takže víte co? Udělejte si 
tričko „Be kind to your local authorities“. Když jste totiž na radnici:
1.  VŠICHNI SI MYSLÍ, ŽE KRADETE. 
2.  VY VÍTE, ŽE SI VŠICHNI MYSLÍ, ŽE KRADETE. 
3.  KAMARÁDI CHTĚJÍ, ABYSTE JIM PŘIHRÁLI KUS TOHO, CO MŮŽETE NAKRÁST.
4.  ŘÍKÁ SE O VÁS, ŽE NECHÁVÁTE KAMARÁDY, ABY SI NAKRADLI. 
5.  KDYŽ NĚKAM SPĚCHÁTE, KAŽDÝ VÁS ZASTAVÍ, ABY VÁM ŘEKL, CO HO TRÁPÍ. 
6.  KDYŽ SE OMLUVÍTE, ŽE MUSÍTE BĚŽET, TAK SE NEZAJÍMÁTE O PROBLÉMY   
 NORMÁLNÍCH LIDÍ. 
7.  KDYŽ JSTE STAROSTA, TAK PŘECE UMÍTE SBÍRKU ZÁKONŮ NAZPAMĚŤ   
 A MŮŽETE KAŽDÉMU PORADIT.
8.  VŠICHNI CHTĚJÍ OPRAVIT SILNICI U SEBE U BARÁKU.
9.  VY SI NEMŮŽETE ANI NATŘÍT ZÁBRADLÍ, PROTOŽE SE ZAČNE VYKLÁDAT, ŽE TO  
 JE Z OBECNÍHO. 
10.  VAŠE ÚSPĚCHY NIKOHO NEZAJÍMAJÍ. 
11.  KAŽDÝ VÁŠ PRŮŠVIH SE ROZNESE PO CELÉ OBCI DO DESETI MINUT. 
12.  MUSÍTE CHODIT V MONTÉRKÁCH A JEZDIT FELDOU, PROTOŽE COKOLIV JINÉHO  
 ZNAMENÁ, ŽE KRADETE. 
13.  LIDI VÁM VOLAJÍ V NEDĚLI VE DVĚ RÁNO, ŽE JE RUŠÍ SOUSEDI A NENECHAJÍ JE   
 SPÁT. 
14.  KDYŽ SE NIC NEOPRAVUJE, LIDI NADÁVAJÍ, ŽE OBEC CHÁTRÁ. KDYŽ SE NĚCO   
 OPRAVUJE, BYLA ZAKÁZKA URČITĚ PODMÁZNUTÁ A VY KRADETE.
15.  MUSÍTE ODDÁVAT SVOJE BÝVALÉ TAJNÉ LÁSKY. 
16.  MÁTE ŠPATNÉ SVĚDOMÍ, PROTOŽE KDYŽ NEKRADETE, OKRÁDÁTE RODINU.

jiří Michlíček, radní
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FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Na bourání jatek se cvičili 
hasičští záchranáři se psy

Zastupitelé na demolici objektu 
bývalých jatek vyčlenili 700 tisíc 
korun. Pak se naskytla možnost, 
že by demolici provedl záchranný 

útvar HZS z Hlučína, rota z Jihlavy, která 
sutin zděného objektu využila ke kynolo-
gickému cvičení. 
„Během úterý 21. a středy 22. 3. jsme vy-
řezávali krovy a přitom vlastně proběhlo 
cvičení našich pilařů. Ve čtvrtek 23. a v 
pátek 24. 3. jsme provedli částečné str-
žení budovy a připravili prostor pro cviče-
ní kynologů, ke kterému došlo v pondělí,“ 
upřesnil postup prací velitel čety záchran-
né roty z Jihlavy Stanislav Kratochvíl.
Finanční náklady pro město tak klesnou 
zhruba na polovinu. „Město zaplatí uložení 
materiálu na skládku, odpojení inženýr-

ských sítí a provizorní oplocení,“ vyjmeno-
vává vedoucí stavebního odboru radnice 
Antonín Kozina.
Tašky ze střechy jatek už předtím sundali 
velkomeziříčští dobrovolní hasiči, kteří po-
užijí i některý další materiál z bourání pro 
svoje potřeby. Například dřevěné trámy ke 
stavbě hranice na pálení čarodějnic. Další 
likvidace materiálu proběhne v součinnos-
ti s technickými službami, v jejichž areálu 
bude garážovaná i těžká technika hasi-
čů jihlavské roty. Asi v polovině dubna by 
měla být demolice dokončena.

OPRAVOVAT SE BUDE I KANALIZACE 
VEDOUCÍ AREÁLEM TRŽIŠTĚ
Následně bude na Tržišti probíhat dal-
ší akce, a to je oprava kanalizace. V části, 

která vede areálem fotbalového stadionu 
mezi hřištěm a budovou, od již opravené 
kanalizace v ulici Nábřeží nahoru k okruž-
ní křižovatce na Františkově. Provádět ji 
bude Svazek vodovodů a kanalizací, město 
se bude podílet třiceti procenty finančních 
nákladů, což je devět set tisíc korun. „Tyto 
práce neohrozí provoz na komunikacích v 
okolí, nebo jen částečně. Naopak v areálu 
na Tržišti se budou muset sportovci a ná-
vštěvníci trochu uskromnit. Odměnou jim 
bude rozšířený a zrekonstruovaný areál,“ 
vysvětluje starosta Radovan Necid.
Po dokončení demolice a opravy kanali-
zace dojde k opravě povrchů komunika-
ce v ulici Nábřeží, kde vznikne podél řeky 
společný chodník pro pěší i cyklisty a nové 
veřejné osvětlení.

Probíhá demolice objektu bývalých jatek u Tržiště 
ve Velkém Meziříčí. Provádí ji záchranný útvar 

Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína. Díky 
tomu město významně ušetří. Na místě po budovách 

jatek vznikne zatravněná plocha, kterou budou 
využívat fotbalisté k tréninku.TexT a foTo MarTina STrnadová
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Sportovci mohou požádat o další peníze 
z grantu města Velké Meziříčí na podpo-
ru sportu dospělých. V grantu II je pro rok 
2017 tři sta tisíc korun. Příjem žádostí 
bude zahájen 21. dubna. Termín ukončení 
příjmu žádostí je 5. května 2017.
Částku 300.000 Kč přidali do grantu pro 
dospělé sportovce zastupitelé na svém 
březnovém jednání. Vyslyšeli tak žádost 
sportovní komise. V názoru na to, zda má 
město víc podpořit sport dospělých, však 
nebyli jednotní.
Sportovci už dostali při schvalování roz-
počtu města na rok 2017 celkem 4,7 mi-
lionu korun pro mládež a 400.000 Kč pro 
dospělé. 
„Sportovní komise původně žádala 5 mili-
onů pro mládež a jeden milion pro dospě-
lé,“ připomněl starosta Radovan Necid s 
tím, že když nyní město dospělým přidá 
tři sta tisíc korun do grantu, budou se obě 
částky blížit původnímu požadavku. „Jen 
těch čtyři sta tisíc dospělým nepokryje ani 
nájem městských sportovišť,“ uvedl Ja-
roslav Mynář za sportovní komisi. „Získat 
podporu pro mládežnický sport je snazší, 
existují další granty. Sport dospělých do-

tovaný není,“ vysvětlil další člen sportovní 
komise Libor Smejkal. 
Náklady na sport dospělých jsou přitom 
vysoké. „Nelze je srovnávat s náklady na 
rekreační sport, jak někteří dělají,“ uvedl 
zastupitel Petr Juda a připomněl, že bez 
sportu dospělých nebude ve městě ani ten 
mládežnický.
Zastupitel Jiří Kaše dal protinávrh, že částka 
tři sta tisíc korun pro sport dospělých bude 
určena pro trenéry mládeže. Po dlouhé dis-
kusi jej vzal zpět. Peníze pro trenéry mlá-
deže totiž mohou oddíly získat z programu 
číslo osm Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, další podporu pro ně nabízí i 
Kraj Vysočina. Trenér mládeže navíc ani ne-
spadá do kategorie dospělý sportovec. 
„Neurčujme sportovním odborníkům, jak 
mají využít peníze, které jim dáme. Oni 
sami nejlépe vědí, kde je budou potřebo-
vat,“ řekla k tomu například Michaela Sa-
lašová. Vincenc Záviška připomněl úspěchy 
dospělých sportovců házenkářů, hokejistů, 
fotbalistů, volejbalistů i stolních tenistů, 
kteří reprezentují naše město. Zastupitelé 
nakonec usnesení dvaceti hlasy schválili.

Zastupitelé posílili grant 
pro dospělé sportovce

Město a jeho organizace uspěly v soutěži 
Zlatý erb Kraje Vysočina. Velké Meziří-
čí získalo třetí místo v kategorii nejlepší 
webové stránky měst a Základní škola 
Školní taktéž třetí místo v kategorii nejlep-
ší web školského zařízení. Druhou příčku 
mezi weby zdravotnických a sociálních za-
řízení pak obsadila krajská organizace, a to 
Domov pro seniory Velké Meziříčí.
Cenu od Kraje Vysočina v Jihlavě převzal 
místostarosta Josef Komínek. „Velmi si 
ocenění vážíme. Přebíral jsem cenu nejen 
za web města, ale také za web městské 
základní školy. Jsem rád, že Velké Meziříčí 
tak uspělo hned dvakrát,“ vyjádřil se mís-
tostarosta.
„Mám z ocenění upřímnou radost. Vzhle-
dem k tomu, že jde o opakované ocenění 
naší elektronické komunikace, je to pro 
mě osobně důkaz toho, že jsme se vydali 
správným směrem. Už několik let kladu dů-
raz na to, aby komunikace s radnicí byla pro 
občany co nejjednodušší, to znamená, aby 
vše, co mohou, vyřídili či zjistili od počítače 
z pohodlí obývacího pokoje,“ řekl k třetímu 
místu ve Zlatém erbu pro web města sta-
rosta Radovan Necid a připojil poděkování 
celému týmu webové sekce, která na vy-

lepšování elektronické komunikace mezi 
městem a občany pracuje už šest let.
Základní škola Školní přihlásila do soutěže 
svoje nové webové stránky, které spusti-
la 1. září 2016. Na jejich vytvoření získala 
příspěvek z grantu Kraje Vysočina. „Náš 

nový web si zachoval formu puzzle, jako 
ten původní. Hlavní změnou je obsah. Ten 
je živý, snažíme se jej často aktualizovat. 
A to podle mého názoru porota ocenila,“ 
sdělil ředitel ZŠ Školní Petr Blažek.

Velkomeziříčské weby v soutěži uspěly

Ministerstvo dopravy ČR rozhodlo o ob-
novení zastavování rychlíků v Křižanově 
od 11. června 2017, ovšem jen po dobu 
rekonstrukce trati.
„Rozhodli jsme se zastavování rychlíků v 
Křižanově obnovit, tak aby je mohli ces-
tující využívat od nejbližší změny jízdního 
řádu, tedy od 11. června. Důvodem jsou 
stavební práce na trati mezi Žďárem nad 
Sázavou a Brnem, které nám zatím ne-
umožní výrazně zrychlit dálkovou dopra-
vu,“ zdůvodňuje rozhodnutí ministerstva 
tiskový mluvčí Tomáš Neřold. 
V praxi to znamená, že rychlíky budou v 
Křižanově stavět po dobu rekonstrukce 
trati do doby, než stavební úpravy umož-
ní zrychlení dálkové dopravy a reálnou 
časovou úsporu. „Dokud tohoto efektu 
nedosáhneme, je možné vyjít vstříc ces-
tujícím, kteří rychlíky v Křižanově využí-
vají,“ upřesňuje Neřold.
Jde o společnou dohodu s Krajem Vyso-
čina. „Tuto informaci považujeme za po-
těšující, nabízející řešení pro cestující,“ 
uvedl k tomu radní Kraje Vysočina pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství 
Jan Hyliš. 

Rychlíky budou 
v Křižanově znovu 
stavět od června

Martina Strnadová

Martina Strnadová Martina Strnadová
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Jde o poslední přechod na hlavním tahu 
městem, který dosud nesplňoval sou-
časné přísné parametry. Navíc se na-
chází přímo pod dlouhým kopcem. Pat-

ří tak k těm nebezpečnějším. „Právě z toho 

důvodu bude před přechodem ve směru od 
Jihlavy proveden na vozovce speciální ná-
střik pro zlepšení brzdných vlastností vo-
zidel,“ informuje vedoucí odboru dopravy 
městského úřadu Jiří Pospíchal.

Přechod bude nově nasvětlen, jeho šířka 
nepřesáhne sedm metrů. Z ulice Františ-
ky Stránecké přibyde nový chodník kolem 
kapličky až na ulici Uhřínovskou. Do týdne 
mají být práce hotovy.

Probíhá úprava přechodu pro chodce u pneuservisu 
Vitešník na Jihlavské ulici ve Velkém Meziříčí.

Přechod pro chodce 
bude bezpečnější

Velkomeziříčská snowboardcrossařka Sára Strnadová má za se-
bou další úspěšnou sezónu. Na konci února Sára vyhrála Mist-
rovství České republiky a o den později dostala pohár celkového 
vítěze Českého poháru (v rámci ČP má na kontě 5 vítězství a 1 
druhé místo). 
Začátkem března se Sára vydala do zahraničí, aby se zúčastnila 
mezinárodního mistrovství Německa. Zde vybojovala 1. místo a 
den nato skončila na mistrovství Bavorska třetí. Tímto závodem 
studentka tercie GVM ukončila letošní sezónu. Příští rok Sára 
přechází mezi juniorky, kde bude závodit i s o 5 let staršími sou-
peřkami. Nyní ji čeká krátký odpočinek, již v dubnu odjíždí na prv-
ní soustředění s Czech snowboardcross teamem a koncem léta 
začne opět s přípravou na ledovcích.

Ivo Doležal

Sára Strnadová je po sezóně mistryní ČR
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Milí čtenáři, soutěžte v námi o volný vstup na galavečer druhého ročníku soutěže 
Sympaťák Vysočiny, který proběhne 26. května v Jupiter clubu. 
Soutěžní otázka zní: Kde proběhlo loňské finále soutěže Sympaťák Vysočiny?
Své odpovědi posílejte poštou na adresu Jupiter clubu, Náměstí 17, 594 01 Velké 
Meziříčí, nebo e-mailem na velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz do 30. dubna 
2017. Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří od nás dostanou po 
dvou vstupenkách.
Sympaťák Vysočiny je celorepubliková soutěž pro muže od 17 let, kterou pořádá 
umělecká agentura Victoria Agency již druhým rokem. Nejde v ní o krásu, ale o sym-
patie a vtip. Z přihlášených vybere porota, jejímž předsedou bude opět velkomezi-
říčský starosta Radovan Necid, dvanáct finalistů, kteří se předvedou divákům na ga-
lavečeru v Jupiter clubu. Na programu budou krom volných disciplín finalistů módní 
přehlídky, muzikálové i taneční vystoupení či baby show.
Loňského Sympaťáka Vysočiny vyhrál David Augustin z Třebíče, třetí se umístil 
Martin Knecht z Velkého Meziříčí. Soutěž sledovalo 500 diváků.

Startuje další etapa opravy silnice na 
Tasov. Od pondělí 3. dubna kvůli tomu 
začala uzavírka silnice II/392 v pětikilo-
metrovém úseku Petráveč – Dolní Heř-
manice – Tasov. Uzavírka potrvá do 30. 
června 2017.
Silnice bude uzavřena mimo zastavěné 
území obcí, tedy od křižovatky s míst-
ní komunikací na Petráveč až k začátku 
obce Dolní Heřmanice a od konce Dolních 
Heřmanic až po začátek Tasova.
Objížďka je nařízena z Dolních Heřmanic 
přes Oslavu, Tasov, Kamennou, Budišov, 
Nárameč, Rudíkov, Oslavičku, Oslavici a 
Velké Meziříčí.
Opravu silnice provádějí Inženýrské stav-
by Brno.

Oprava silnice 
na Tasov pokračujeSoutěž o vstupenky na galavečer 

soutěže Sympaťák Vysočiny

Více než 600 vedoucích skautek a skautů z 
celé země se o prvním jarním víkendu sjelo 
do Velkého Meziříčí. Junák – český skaut 
zde měl svůj XV. valný sněm.
Akci nebylo možno přehlédnout. Na ná-
městí vyrostly stany a teepee. Uprostřed 
skauti vztyčili stožár, na něj vytáhli vlajku 
a skautskou hymnou zahájili sněm.
Pro veřejnost připravili několik aktivit – na-
příklad vyřezávání výrobků ze dřeva, plete-
ní z vrbového proutí, ekologickou hru o pů-
vodu potravin na pultech obchodů aj. Byla 
otevřena kostelní věž, lidé se mohli zúčast-
nit ekumenické bohoslužby či si zazpívat u 
táborového ohně. „Všem, kteří za námi při-
šli, srdečně děkujeme, a doufáme, že jsme 
vám alespoň částečně zpříjemnili první jar-
ní víkend,“ vzkazují velkomeziříčští skauti, 
na jejichž bedrech ležela příprava sněmu. 
Odvedli tisíce dobrovolnických hodin pod 
vedením Petra Šéfy Marka. Pomohli jim 
skauti z Třebíče, M. Budějovic, Kamenice u 
Jihlavy, Kyjova, Prahy a Polné. 
Sněm probíhal v Jupiter clubu. Mezi projed-
návaná témata patřilo zejména zhodnoce-
ní dlouhodobé celostátní strategie rozvoje 
skautingu, rozhodování o detailech podoby 
loga organizace možnosti podpory skaut-
ských vedoucích a role dospělých dobro-
volníků v organizaci. „Jedním z hlavních 
témat sněmu bylo, jak získat dostatek kva-
lifikovaných vedoucích a jak těmto dobro-
volníkům zajistit dostatečnou podporu pro 
práci s dětmi,“ uvádí Josef Výprachtický, 
starosta Junáka – českého skauta.
Na sněmu byly také představeny nové od-
borky – doklad všestrannosti skautingu a 
dovedností, které může dítě v oddíle získat. 
Mezi jednotlivé dovednosti z oblasti sportu 
či přírody se zařadily nové, například Re-

portér/Reportérka či Ajťák/Ajťačka.
Velkomeziříčskému bratru Miroslavu Jur-
dovi byla na sněmu slavnostně předána 
Medaile skautské vděčnosti. Toto vyzna-
menání si zasloužil za spoluobnovování 
skautingu v našem městě v letech šede-
sátých a devadesátých, za jeho aktivitu a 
skautské působení i v době zákazu této 
organizace.
Skauti a skautky, kromě vlastního jedná-
ní, měli připravený doprovodný program. 
Například si zkusili rozhoupat zvony v kos-
telní věži, zúčastnili se komentované pro-
hlídky místního zámku a pivovaru, někteří 
se odreagovali při noční adrenalinové hře a 
jiní dali přednost relaxaci v čajovně. 
V neděli pak probíhala volba vedení skaut-
ské organizace, kdy delegáti potvrdili ve 
funkcích stávající vedení. 

Počet členů skautského hnutí v Čes-
ku roste, letos dosáhl počtu 57 840. Ve 
velkomeziříčském středisku došlo v roce 
2017 k nárůstu registrovaných členů, a to 
na sto. 
„Naše obrovské díky za pomoc a podporu 
při pořádání sněmu patří vedení našeho 
města, Jupiter clubu, velkomeziříčské far-
nosti a jmenovitě řediteli ZŠ Sokolovská 
Mgr. Petru Hladíkovi, ředitelce Hotelové 
školy Mgr. Marii Paľovové, vedoucí škol-
ní jídelny na ul. Poštovní Marii Hladíkové, 
katolickému knězi Vladimíru Šagi Zá-
leskému a evangelické farářce Markétě 
Slámové, vedoucímu správního odboru 
Městského úřadu VM Ing. Bc. Švecovi a 
mnoha dalším. Děkujeme, máte to u nás!“ 
vzkazují velkomeziříčští skauti.

Do Meziříčí se sjeli skauti z celé republiky

Skauti a skautky z Velkého Meziříčí

Martina Strnadová

Foto: Martina Strnadová
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V pondělí 20. 3. 2017 nás bo-
hužel navždy opustila paní 
Jasna Mikulášková v nedoži-
tých 96 letech. 
Paní Mikulášková 
byla loutkářka ce-
lým svým srdcem. 
I díky ní bylo v roce 
1951 založeno naše 
loutkové di-
vadlo. Tomu 
věnovala celý 
svůj život, až 
nemoc ji před pár lety donu-
tila loutkové divadlo opustit. 
Působila zde již od počátku 
jako jedna z vedoucích osob-
ností, většina z dnešních čle-
nů prošla jejíma rukama. Byla 
vždy přísná, ale spravedlivá 
a dokázala v nás zažehnout 
lásku k loutkovému divadlu 
na celý život. Dodnes rádi 

vzpomínáme na její vedení 
a výchovu. Byla pro nás ta-
kovou loutkářskou mámou. I 
když už nyní aktivně v lout-

kovém divadle ne-
působila, přesto na 
loutky dle svých 
slov myslela každý 
den. Jsme rádi, že 

tuto sezó-
nu za námi 
dorazila na 
přestavení O 

Koblížkovi. Dočkala se tam 
i velkého potlesku, nejen od 
nás, ale i od diváků. Bylo to 
pro ni zadostiučinění za celo-
životní práci s loutkami. Bude 
nám v naší loutkové rodině 
velmi chybět a posíláme jí 
velké díky za všechno. 
Upřímnou soustrast celé rodině. 
Členové loutkového divadla

Videozáznam 
s paní Jasnou Mikuláškovou 
na www.velkomeziricsko.cz

Paní Jasna Mikulášková je nesmazatelně spojena s loutko-
vým divadlem ve Velkém Meziříčí. Předválečnou éru so-
kolského loutkového divadla obnovila v 60. letech spolu s 
Mirkem Rosou a Václavem Slabým. Slova Diany Ackerman: 
„Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili 
jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku,“ vysti-
hují život paní Mikuláškové naplno. Kulturní práci, především 
loutkovému divadlu věnovala všechen svůj volný čas, svým 
umem rozzářila tisíce dětských tvářiček a mnoha desítkám 
loutkoherců předávala obětavě své zkušenosti a lásku k 
loutkám. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Láska, úcta a vzpomín-
ky na paní Jasnu Mikuláškovou však v našich srdcích navždy 
zůstanou. 

Milan Dufek, jednatel Jupiter clubu

Naše základní umělecká škola se stala součástí celostátního 
happeningu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN, který pro-
běhne v úterý 30. května 2017 po celé České republice. 
Co ZUŠ a obyvatele města Velké Meziříčí 30. 5. 2017 čeká?
Od 14.00 do 17.00 budou vystupovat na několika místech, např. 
v budově radnice u informačního centra, v Novém Svitu, u kos-
tela sv. Mikuláše, v podchodu Fortna, uprostřed náměstí u pa-
mátníku aj. různá hudební uskupení naší ZUŠ, v prostoru před 
radnicí se bude prezentovat výtvarný obor. Taneční a literárně 
– dramatický obor vystoupí od 17.00 na parkovišti za budovou 
ZUŠ.
Protože se většina těchto kulturních vystoupení odehraje pod 
širým nebem, doufáme v přízeň počasí. V případě nepřízně se 
přesune program na náměstí do budovy Jupiter clubu a program 
za budovou ZUŠ do sálu ZUŠ.
Jako bonus vystoupí taneční orchestr v dopoledních hodinách v 
Bystřici nad Pernštejnem, kde bude osobně přítomna patronka 
Magdalena Kožená za účasti České televize.
Věříme, že našim spoluobčanům 30. 5. 2017 zpříjemníme ka-
ždodenní shon v odpoledních hodinách a budeme rádi, když se 
alespoň na malou chvíli zastaví, poslechnou si nebo zhlédnou 
výkony našich žáků a ocení je potleskem.

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

ŽÁCI VELKOMEZIŘÍČSKÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MATĚJ HAM-
PL A PETRA MACKOVÁ postoupili v klavírní soutěži do celostátního 
kola v Praze. Oba jsou ze třídy učitelky Hany Doležalové. Celostátní 
kolo klavírní soutěže v Praze proběhne ve dnech 20.–23. dubna. Matěj 
Hampl se do něj probojoval přes okresní a krajské kolo ve čtvrté kate-
gorii, Petra Macková v desáté.

Happening ZUŠ OPEN bude 
i v našem městě

Vzpomínka na 
Jasnu Mikuláškovou
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První věta, kterou Jaroslav Mynář, 
jeden z nejdéle sloužících ředitelů 

technických služeb na Moravě a možná 
i v celém Česku v nové práci uslyšel. 

Z malé městské organizace, stojící 
před rozprodáním, za čtvrtstoletí 

vybudoval obchodní společnost 
s desetinásobným obratem. Meziříčáci 

nejsou zvyklí chválit a právem berou 
jako samozřejmost, že je ve městě čisto 

a pořádek, říká Jaroslav Mynář, dnes 
předseda asociace technických služeb, 

milovník přírody a držitel ocenění 
Sportovní patriot města. 

TexT PeTroS MarTakidiS

 foTo MarTina STrnadová

NO NAZDAR, 
TEN JE MLADEJ
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FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Co jste chtěl dělat jako malý kluk?
Rozhodně jsem netoužil stát se popelá-
řem. Měl jsem rád zvířata a představoval 
jsem si svůj život někde kolem nich. Nako-
nec jsem se rozhodl pro zemědělství a po 
velkomeziříčském gymnáziu jsem vystu-
doval vysokou školu zemědělskou v Brně a 
stal jsem se agronomem. Po vojně jsem v 
roce 1989 nastoupil do JZD Horka Křoví. Po 
revoluci došlo ale v zemědělství k útlumu a 
kolem roku 1992 jsem tedy začal uvažovat 
o změně povolání. Na jaře toho roku vyšel 
ve Velkomeziříčsku inzerát, že město vy-
hlašuje konkurs na ředitele technických 
služeb. Do konkursu, který byl v dubnu, 
jsem se přihlásil a druhého května mi vo-
lal pan starosta Krejčí, že jsem uspěl. Toto 
datum si pamatuji přesně, protože v tento 
den zemřel můj dědeček. Ráno jsem tedy 
dostal velmi smutnou zprávu a odpoledne 
mi starosta volal, že by se mnou město 
rádo uzavřelo smlouvu. 25. května, jsem 
byl uveden do funkce. 
Uveden? To je něco jako inaugurován?
Byl to zvláštní pocit, protože jsem se uvá-
děl sám. Ráno jsem přišel do areálu tech-
nických služeb na Třebíčské ulici, z radnice 
tam nepřišel nikdo, aby zaměstnancům je-
jich nového ředitele představil. Kromě Jo-
sefa Marka, který byl u výběrového řízení 
a Petry Vidlákové, se kterou jsme se znali 
ze školy, mě v technických službách nikdo 
neznal. Nastalo zděšení nad mým věkem, 
protože v sedmadvaceti jsem vypadal 
opravdu mladě. Paní ekonomka spráskla 
ruce: „No nazdar, ten je mladej.“ A odešla 
z kanceláře. A tím jsem se vedení technic-
kých služeb ujal. 
Jak tehdy technické služby vypadaly?
Od počátku jsem nastoupil s tím, že město 
má záměr technické služby zrušit. S panem 
starostou Krejčím a místostarostou Drá-
pelou jsme objížděli města jako je Kyjov či 
Žďár, kde technické služby zprivatizovali. 
Ani naše město nemělo zájem je provozo-
vat. Je pravdou, že velkomeziříčské tech-
nické služby v té době měly třicet zaměst-
nanců, obrat zhruba 3,5 milionu korun a 
téměř výhradně pracovaly pro město.
Co jste pro město dělali?
Svoz odpadů a údržbu zeleně. Ovšem mu-
sím říct, že se tehdy seklo jen pár průtahů a 
nějaká nepřístupná místa. Sídliště a vůbec 
všechny zelené plochy měli občané prona-
jaté na sečení pro králíky, takže technické 
služby se o trávu prakticky nestaraly. Sa-
mozřejmě byla ještě zimní údržba, údržba 
komunikací, jedno sportoviště - koupaliště 
a hřbitovní pohřební služby. U odpadů se 
pouze vyvážely popelnice - neseparovalo 
se, neexistoval sběrný dvůr. 
Nakonec ale k prodeji technických služeb 
nedošlo...
K obratu došlo v letech 93-94. Technické 
služby jsme rozhýbali, začali jsme brát i 
zakázky od jiných subjektů, než je město 

a vedení města změnilo na další existenci 
služeb názor. Původní záměr, že jsem byl 
jakýsi krizový manažer, který měl technic-
ké služby během dvou let po částech zpri-
vatizovat a ukončit jejich činnost, se změnil 
a naopak jsme se začali rozrůstat. 
Kam jste se rozrůstali - co jste dělali na-
víc?
První, co jsme dostali, byl zimní stadion, 
který město stavělo. Pak zavedení systé-
mu třídění odpadů, následně výstavba a 
provoz sběrného dvora. Přebírali jsme dal-
ší sportoviště - přibyl nám fotbalový are-
ál, tenisový areál a po výstavbě umělého 
povrchu u 3. základní školy jsme převzali i 
toto sportoviště. Město postavilo světelné 
semafory a dostali jsme je také. V dnešní 
době máme šedesát zaměstnanců a obrat 
přes čtyřicet milionů korun ročně.
Co je pro město lepší - mít vlastní tech-
nické služby, nebo si na práci najímat?
Podle mého názoru je vlastní firma pro 
město výhodnější. Město je nejen největ-
ší obchodní partner, ale zároveň vlastník a 
tím si může pohlídat hospodaření. Města, 
která se technických služeb v minulosti 
zbavila, například Tišnov, Mariánské Láz-
ně, Cheb, či Ostrava je dnes postupně opět 
zakládají. Vlastní technické služby jsou pro 
městský rozpočet výhodnější a pro krizové 
situace - kalamity, živelné pohromy - ne-
srovnatelně pružnější. Případný zisk zů-
stává ve městě a není odveden někam do 
Prahy či do zahraničí, což je také velké plus.  
Technické služby jsou dnes firma ve sto-
procentním vlastnictví města...
Ano. Pro vývoj technických služeb byl pře-
lomový rok 1997, kdy jsme se z příspěvko-
vé organizace stali obchodní společností. 
Letos v prosinci tomu bude dvacet let. Toto 
rozhodnutí města se příznivě odrazilo i na 
struktuře našich činností. Dnes tvoří ob-
rat s městem asi čtyřicet pět procent naší 
činnosti, zbytek, tedy padesát pět procent, 
jsou zakázky od jiných subjektů. 

Jaký byl nejtěžší okamžik vaší kariéry. 
Řekl jste si někdy, že se na to fakt vykaš-
lete?
Práce technických služeb znamená každo-
denní kontakt s občany města. Není vždy 
úplně jednoduché ustát některé názory. 
Když se něco podaří, zůstává to bez ode-
zvy a naopak, jestliže se něco nepodaří, 
bývá odezva obvykle velmi, velmi rozsáh-
lá. Většinou se snažím vysvětlit příčiny 
toho, proč věci děláme tak, jak je děláme. 
Že by někdy nastala situace, kdy bych měl 
chuť se na to vybodnout, to si nevzpo-
mínám. Na začátku jsme byl mladý a měl 
jsem sklony věci řešit emotivně. Dnes už 
vím, že síla argumentace není v hlasitosti, 
ale ve faktech. Opakuji, že mne nejvíc bolí 
neoprávněná kritika, ať už z řad obyvatel či 
vedení města nebo zastupitelů. Na druhou 
stranu jsem se vždy za těch pětadvacet let 
mohl o radu i zastupitelstvo opřít. 
Vzpomínáte někdy na své kolegy z deva-
desátých let?
Na kolegy jsem měl vždy obrovské štěstí 
a byli mojí oporou. Na začátku samozřej-
mě Josef Marek a Petra Vidláková. Dále 
Rostislav Třeštík, který přišel z JZD Dolní 
Heřmanice a dnes je dlouholetým proku-
ristou společnosti. Důležitý pro společnost 
byl i příchod Blanky Kotrbové, která se 
stará o chod odpadového hospodářství, a 
Karla Vidláka, který převzal všechna spor-
toviště a dal do jejich provozu obrovské 
penzum energie. Od dob, kdy jsme provo-
zovali koupaliště, jsme se i díky jemu stali 
servisní organizací pro prakticky všechny 
sportovní oddíly ve městě. Také Franti-
šek Burian, který od píky prošel většinou 
pracovišť technických služeb a dnes je ve-
doucím provozu. A mohl bych dál jmenovat 
mnohé ze stovek zaměstnanců, kteří za ta 
léta technickými službami prošli, včetně 
zaměstnanců městského úřadu a dalších 
a dalších. 
Jaká byla vaše největší radost?
Určitě přestěhování do nového areálu na 
Karlově. Už od roku 1994 nám bylo slibo-
váno, že se z toho starého areálu přestě-
hujeme. Do areálu na Třebíčské se tudíž 
neinvestovalo a město hledalo nové pro-
story. Podařilo se to až v roce 2012 a to 
byla pro nás obrovská radost. Technické 
služby konečně získaly areál, ve kterém 
se mohou rozvíjet. Na Třebíčské jsme se 
opravdu nemohli skoro hnout a navíc tam 
bylo všechno technicky zastaralé.
Těší mě také malé pochvaly, ale zpravidla 
to bývá návštěvník města odjinud, který si 
všimne, že je v našem městě čisto, nebo že 
máme hezké koupaliště, na kterém je po-
řádek. Meziříčáci moc zvyklí chválit nejsou, 
na druhou stranu mám pocit, že pořádek 
a čistotu oprávněně berou jako samozřej-
most. 
Mojí osobní radostí pak bylo to, když jsem 
k padesátinám dostal od sportovců oceně-

Mojí osobní radostí 
bylo to, když jsem 
k padesátinám dostal 
od sportovců ocenění 
Sportovní patriot 
města Velké Meziříčí, 
kterého si velice 
vážím. 
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ní Sportovní patriot města Velké Meziříčí, 
kterého si velice vážím.  
Kromě toho, že se technické služby sta-
rají o sport ve městě, co je sport pro vás 
osobně?
Obrovské odreagování. Víte, městská 
společnost má deset tisíc zákazníků, to 
znamená deset tisíc rádců a tlak na nás je 
enormní. Mám rád všechny sporty, mno-
hé aktivně provozuji. Byl jsem vedoucím 
házenkářského týmu, v hokejovém klubu 
jsme dodnes členem správní rady, jsem 
vedoucím fotbalového A týmu mužů. Když 
před lety Petr Juda zahájil vzestup velko-
meziříčského volejbalu, technické služ-
by jim pořídily první dresy. Samozřejmě 
musím vzpomenout i práci ve sportovní 
komisi města, kdy jsme s tehdejším jejím 
předsedou a dnešním starostou Radkem 
Necidem nastavovali financování spor-
tu z rozpočtu města tak, aby spravedlivý 
klíč myslel na všechny oddíly. Dneska nám 
spousta měst způsob rozdělování spor-
tovních dotací závidí, protože oddíly nedo-
stávají peníze podle popularity sportu, ale 
podle svých nákladů, počtů dětí a podobně.
Nosíte si práci domů? A kdo vám s ní 
doma radí?
Doma se snažím věnovat se rodině, zahra-
dě, pejskům a sportu. Snažím se nosit si 
té práce domů co nejméně, ale samozřej-

mě to nejde vždycky. Nevím, zda mi někdy 
radila, ale moje žena se mnou trpělivě a s 
pochopením celá ta léta prošla, byla ne-
změrně tolerantní a chápala nejen občas-
né krize, ale i časovou náročnost. Uvědo-
muji si čím dál více, kolik obdivuhodného 
úsilí to stálo právě ji. Co si budeme povídat, 
dobré rodinné zázemí je základem pro to, 
aby člověk mohl dobře fungovat i ve svém 
povolání. 
Kdo vám radí profesně?
Máme takovou asociaci - Spolek veřejně 
prospěšných služeb. Zpočátku mi členství 
v tomto spolku hodně pomohlo, protože 
jsem se setkával se starými zkušenými 
mazáky, kteří pro mě měli velmi praktické 
rady a účinnou pomoc. V posledních osmi 
letech už jsem tohoto spolku se zhruba 
stodvaceti členy předsedou a rady dávám 
mladším kolegům. 
Jde o výměnu zkušeností, nebo umíte po-
moci i prakticky?
Nedávno jsem například byl na konzultaci 
v Břeclavi, kde před lety prodali technické 
služby rakouské firmě. Mají s tím dnes vel-
ký problém a velmi vážně uvažují o tom, že 
svoje vlastní technické služby opět zřídí. Vý-
znamně si dokážeme v rámci spolku pomoci 
při kalamitách a tak členové spolku pomá-
hali při povodních na Moravě i v Čechách, 
nebo při kalamitě ve Vysokých Tatrách.  

Kde máte svoje nejoblíbenější místo? Kde 
to máte nejraději? Hlavně mi neříkejte, že 
na dvoře areálu technických služeb...
To určitě ne. Mám rád přírodu a jakmile to 
jen trochu jde, chodím se svými pejsky na 
procházku, chodím na houby a jezdíme na 
výlety na kolech. 
Kolik těch psů máte?
Dva krátkosrsté jezevčíky, plnohodnotné 
členy naší domácnosti. Někdy mám dojem, 
že jsou pro moji ženu důležitější než já. 
To se nám, chlapům po pětačtyřicítce, 
stává...
To je pravda, ale není se co divit. Pejsci netr-
pí výkyvy nálad a na rozdíl od nás chlapů to 
jsou dobíječi energie a tráví svůj čas doma. 
Vrátím se kruhem na začátek našeho roz-
hovoru. Kdybyste teď, po těch letech, s 
těmi zkušenostmi, mohl znovu volit svoji 
profesi - čím byste chtěl být?
Mám opravdu výhodu v tom, že moje práce 
se stala i mým koníček. Kdybych měl znovu 
volit, stejně bych chtěl pracovat v komunální 
sféře. Nechtěl bych totiž být nějakým spe-
cialistou na cokoliv - komunál má nesmírně 
široký a pestrý záběr, a to je právě prima. 
Jedno vím určitě - nechtěl bych být politikem.
Proč?
Nehodím se tam. Nespravedlnost, faleš 
a pokrytectví mě příšerně rozhazují a po 
čase by mě to prostředí ubilo. 

60 zaměstnanců, obrat 40 milionů Kč/rok, 
45 % zakázek město, 55 % zakázek jiné subjekty

1992

1994

1997

2017

1992

záměr privatizace, 30 zaměstnan-
ců, obrat 3,5 milionu Kč/rok, 

100 % zakázek město
nástup Jaroslava Mynáře

příspěvková organizace

obchodní společnost 
Technické služby s.r.o.
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Slovo zastupitele
Vážení občané,
v návaznosti na můj článek publikovaný v minulém 
čísle Velkomeziříčska bych se ještě jednou rád vrá-
til k myšlence demokracie a uvedl ji do souvislosti s 
rozhodnutím zastupitelstva o rozpočtových opat-
řeních Rady města.
V posledních měsících se rozvinula bouřlivá disku-
ze občanů a radních města o rozhodnutí zastupi-
telů, kteří snížili Radě města rozhodovací pravo-
moc k provádění rozpočtových opatření. Původní 
částka 400.000 Kč byla redukována na 50.000 Kč 
v jednotlivých případech výdajů.
Kdo a jak o daném bodě hlasoval? Proč většina za-
stupitelů rozhodla tímto způsobem? Co je vedlo k 
tak zásadní změně?

Tento bod podpořila nadpoloviční většina zastupitelů napříč všemi politickými stranami. 
Nešlo o žádné spiknutí tří zastupitelů, jak nám bylo prezentováno a mediálně podsouvá-
no, ale jednalo se o rozhodnutí zastupitelů z koaličních, ale i z opozičních stran.
Proč a co je vedlo tak k zásadnímu rozhodnutí? Odpověď je jednoduchá a prostá.
Demokracie je vláda většiny.
Zastupitelé, jako nejvyšší orgán města, si vzali zpět možnost rozhodovat o rozpočtových 
opatřeních nad 50.000 Kč. Zastupitelstva a hlasování zastupitelů jsou veřejná. Každý 
občan v přímém přenosu vidí, jak kdo hlasoval. K tomu, aby v zastupitelstvu města do-
šlo k odsouhlasení určitého bodu, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina, tedy dva-
náct zastupitelů. V Radě města se jedná o nadpoloviční většinu čtyř radních. Vzhledem 
k tomu, že před šesti lety došlo k razantnímu zvýšení finančních prostředků, o kterých 
rozhodovala pouze Rada města, povede toto rozhodnutí zastupitelstva mimo jiné k prů-
hlednosti s nakládáním veřejných financí.
I přes mnohé výtky, které se objevily v médiích, se domnívám, že výše jmenované roz-
hodnutí nenaruší chod města a bude naopak ku prospěchu občanů.
Vážení občané, věřím, že pochopíte důvody zastupitelů, které je vedly k tomuto kroku. 
Přeji vám krásné prožití jarních dnů.      Pavel Blažek, čSSd

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 
1. tříd pro školní rok 2017/2018 se bude 
konat v základních školách ve městě v 
pátek 21. dubna 2017 v době od 14.00 
do 18.00 hodin
Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k 
povinné školní docházce. K zápisu se do-
staví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 
8. 2011, popřípadě ty děti, které měly 
odloženou povinnou školní docházku k 
1. 9. 2016. Vezměte s sebou rodný list 
dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uva-
žujete o odkladu školní docházky pro 
své dítě, předejte při zápisu doporuče-
ní školského poradenského zařízení a 
doporučení pediatra nebo odborného 
lékaře. 
Základní škola Velké Meziříčí, Soko-
lovská 470/13: Rodiče si mohou do-
tazníky k zápisu vyzvednout v budově 
ZŠ Komenského a to ve školní družině v 
přízemí od úterý 18.4. do čtvrtka 20.4. 
od 14.00 do 16.00 hodin. Dotazník bude 
také připraven ke stažení na webových 
stránkách školy www.zssokolovska.cz v 
sekci Formuláře a dokumenty. 
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavic-
ká 1800/20: Dotazník se bude vyplňo-
vat při zápisu. 
Lze ho také stáhnout na webových strán-
kách školy www.zs-oslavickavm.cz. 
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 
2055: Dotazník se bude vyplňovat při 
zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-
vých stránkách školy www.3zsvm.cz v 
odkazu Naše škola-Zápis do 1. třídy. 
Zápis dětí do 1. tříd v základních ško-
lách Mostiště a Lhotky se bude konat ve 
stejném termínu tzn, v pátek  21. dubna 
2017 v době od 14.00 - 16.00 hodin.

Ing. Pavel Stupka
vedoucí odboru školství a kultury

Zápis dětí 
do 1. tříd ZŠ

Spádové obvody škol najdete na 
www.velkomeziricsko.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLY BŘEZEJC 

proběhne v pátek 21. dubna 2017 od 
13 do 16 hodin v prostorách školy.
Nabízíme školní vzdělávací program 
pro vzdělávání žáků se středně těž-
kým mentálním postižením a školní 
vzdělávací program pro vzdělávání 

žáků s těžkým mentálním postižením 
a souběžným postižením více vadami.

Více na www.skoly-brezejc.cz.

Stručná informace o osídlení 
našeho města v polovině 18. století
ŘEMESLNÍCI 1755
428 mistrů, 72 tovaryšů , 21 učňů
88 pláteníků, 59 krejčích, 52 ševců, 37 
mlynářů, 33 kovářů a podkovářů, 32 pun-
čochářů, 23 soukeníků, 21 řezníků, 14 ko-
žišníků, 8 bednářů, 8 kramářů, 6 kolářů, 4 
hrnčíři, 4 pekaři, 4 ovčáčtí mistři, 3 mydlá-
ři, 3 truhláři, 2 postřihovači, 2 provazníci, 
2 zámečníci, 2 sedláři, 2 řemenáři, 2 klo-
boučníci, 2 zahradníci, 2 barvíři na černo, 
2 sládci, 2 tiskaři bavlny a plátna, 1 jirchář, 
1 kameník, 1 zedník, 1 malíř, 1 pernikář, 
1 razítkář, 1 sklenář, 1 puškař, 1 pálenkář.
Židé: 10 krejčích, 12 koželuhů, 16 obchod-
níků, celkem 38 + 4 tovaryši.
Z výpočetního stavu vidíme, že v uve-
deném roce bylo v našem městě nejvíce 
pláteníků a poslední byl pálenkář (asi vý-
robce alkoholu). U židů tradičně převládali 
obchodníci. Tou dobou bylo ve městě pro-
vozováno 36 řemesel. To byla prakticky 
všechna řemesla, která se v té době na 
panství provozovala. 

Největším škůdcem řemesel byla začínající 
velkovýroba. Ve 20. století to byl výrobce 
obuvi Tomáš Baťa. Ten ovládl prakticky veš-
kerý trh s obuví ve státě (v první republice). 
Zaměstnával kolem 30 000 dělníků. Na teh-
dejší dobu asi největší podnik ve státě. Na 
druhé straně konkurenčně nízkými cenami 
vzal živobytí asi 50 tisícům obuvníků, jak se 
tehdy říkalo ševcům. Velkovýroba začala li-
kvidovat mnohá jiná řemesla, jako byli krejčí 
(Nehera, Přerov), velkomlýny (Pardubice). 
Po roce 1989 maloobchodní trh ovládly su-
permarkety (zahraniční velkoobchod), který 
vzal obživu mnoha tisícům našich maloob-
chodníků. Z tohoto minipřehledu vidíme, jak 
se za posledních 250 let obrovsky změnily 
naše podmínky života, což si mnozí naši ob-
čané ani neuvědomují – nechápou a neoce-
ňují – mnohdy i zneužívají. Změnilo se také 
hodnocení pohybu, společenského složení 
a žití obyvatel. Není však takovým středem 
pozornosti, jak je žádoucí v našem městě.
Vladimír Makovský, osobní archiv autora
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Setkání bývalých zaměstnanců SVIT se koná ve čtvrtek 20. 4. 
2017 v 9 hodin v hostinci U Kozů ve Velkém Meziříčí.

Další díl pořadu České televize Cyklotoulky bude z Velkého 
Meziříčí.
Premiéra v sobotu 8. dubna v 11:35 na ČT Sport
Opakování: v neděli 9. 4. po půlnoci 05:15, 
v pondělí 10. 4. v 15:30 a v úterý 11. 4. ve 13:40.

Energetické poradenství zdarma
Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro ve-
řejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor 
a obnovitelných zdrojů energie (zateplování budov, vytápění a 
příprava teplé vody, tepelná čerpadla, pasivní a nízkoenerge-
tické budovy, dotační programy Nová zelená úsporám, kotlí-
kové dotace aj…).
Střediska EKIS poskytují zájemcům konzultace při osobní ná-
vštěvě, telefonicky a on-line prostřednictvím internetové po-
radny i-ekis. Poradenství financuje Ministerstvo průmyslu a 
obchodu z PROGRAMU EFEKT.
Nově zřízenou poradnu EKIS ve Velkém Meziříčí můžete na-
vštívit od 3.4.2017 v kanceláři na Náměstí č.p. 80/4 (příz. prů-
jezd). Každé pondělí a středu od 13 do17 hodin. Doporučujeme 
se předem objednat.
Tel.: +420 731 060 447, E-mail: ekisvm@robotka.cz, 
www.robotka.cz/ekis.html, www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

SBĚR ŠATSTVA: CHARITNÍ ŠATNÍK
Oblečení, boty a doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém 
stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit. Máte nepotřebné 
lůžkoviny, zbytky látek a nevíte co s nimi?
Sbírka bude probíhat v prostorách sběrného dvora v areálu 
Technických služeb VM, Karlov 97, Velké Meziříčí.

Jarní řemeslný trh: středa 10. května 
Stánky budou rozmístěny na ploše zadlážděné části náměstí 
(mimo prostoru pod lipami).
Trh o pouti: neděle 18. června 
Stánky budou stát na zadlážděné části náměstí, která nebu-
de obsazena pouťovými atrakcemi, a také v ulicích Radnická 
a Komenského.
Vánoční trh: úterý 5. prosince
Bude se konat na zadlážděné části náměstí (mimo prostoru 
pod lipami).
V době konání řemeslných trhů dojde v součinnosti s městskou 
policií k uzavření náměstí (s výjimkou zásobování). 

DERATIZACE MĚSTA V ROCE 2017
V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví se ve Velkém 
Meziříčí uskuteční od 27. 3. do 28. 4. 2017 pravidelná ochranná 
deratizace. Jde o opatření směřující k ochraně zdraví osob a k 
ochraně životních a pracovních podmínek před původci a pře-
našeči infekčních onemocnění.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, zajistí 
provedení deratizace v objektech předškolních a školních za-
řízení v majetku města a na veřejných prostranstvích. Práce 
bude provádět specializovaná firma.
V souvislosti s potřebou aktualizace informací o rozšíření potkana 
žádáme občany, aby se s případnými poznatky o jeho výskytu na 
veřejných prostranstvích obraceli na odbor životního prostředí MěÚ 
Velké Meziříčí – tel.: 566 781 087, 566 781 080, nebo přímo na te-
lefon odborné firmy – tel.: 603 813 643, která bude práce provádět.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

KONTAKT NA INZERCI

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE 

DO KVĚTNOVÉHO  
VYDÁNÍ VELKOMEZIŘÍČSKA

JE JIŽ 18. 4. 2017.
Máte-li zájem o umístění 

inzerce, prosím volejte nebo 
pište na uvedený kontakt.

Inzertní manažerka:

Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz

Kvalifi kační požadavky: vysokoškolské vzdělání s kvalifi kačními 
předpoklady pro učitele dle Zákona o pedagogických pracovnících. 

Výhodou: praxe ve výuce

Nabízíme: 12. platovou třídu (dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění), 
příjemné pracovní prostředí, možnost stravování

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017

V případě zájmu zasílejte poštou, e-mailem nebo předejte osobně na adresu školy žádost, 
motivační dopis a strukturovaný životopis nejpozději do pátku 7. dubna 2017.

Mgr. Dagmar Suchá, ředitelka školy, telefon 566 782 222

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 
vypisuje výběrové řízení na:

učitelku/učitele s aprobací český jazyk 
+ dějepis nebo němčina

učitelku/učitele pro 1. stupeň

KLUB NADĚJE - PODĚKOVÁNÍ
V rámci Světového dne vody se konal ve Velkém Meziříčí 
slavnostní odborný seminář, na který byli pozváni i zástupci 
našeho Klubu Naděje, z. s. – občanské sdružení onkologic-
kých pacientů pro velkomeziříčský region.
Na návrh města nám zde předali společný finanční dar Vo-
dárenské společnosti. Spolupráce a pomoc Klubu Naděje s 
vedením města je dlouhodobě velmi dobrá, především záslu-
hou pana místostarosty Josefa Komínka, který se často zú-
častňuje jednání klubu. Po skončení semináře se mimořádně 
sešel výbor Klubu Naděje, který znovu srdečně a upřímně dě-
kuje všem, kteří se na tomto daru podíleli. Peníze budou po-
užity pro další činnost ve prospěch onkologických pacientů.

K. Doležalová
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Traduje se od našich předků, že byla vidět Ví-
deň či Alpy, zvláště z Ambrožného kopce (640 
m n. m.) či z Březejcké hory (610 m n. m.).
Za protektorátu bylo nařízeno budová-
ní triangulačních bodů u nás, ale i v celé 
Hitlerem zabrané Evropě. Ty větší byly na 
kopcích ve vzdálenosti 100 km a menší, 
dle tehdejší technologie měření, různě – 
5, 10, 20 i 50 km. Jeden z větších byl i na 
Ambrožném kopci a říkalo se mu „Svinská 
rozhledna“ od blíže položené obce Sviny. 
Jako mladí kluci jsme v padesátých letech 
po ní lezli, byla bez údržby a rozpadala se. 
Větrná smršť, která se touto oblastí pře-
hnala v roce 1956, ji zničila a také zbořila 
Josefu Svobodovi v Blízkově skokanský 
můstek, který v roce 2006 vešel do české 
databanky rekordů – Agentury Dobrý den 
v Pelhřimově.
Já si bohužel nepamatuji, že by v té době 
někdo vyprávěl, že viděl do Rakous. Ale až 
teď nastal ten den „D“, kdy 31. 12. 2016 
v 7:09:17 hod. za svítání ing. Tomáš Kůpa 
zachytil z rozhledny na Fajtově kopci po-
hoří Alp. Zaznamenal to na svůj mobil na 
jižním horizontu přibližně 1 stupeň vlevo, 
směrem silo betonárky (nad novým ná-
dražím).
Týž den jsem oslovil našeho lyžaře ze Ski 
klubu ing. Jana Musila, kterého jsem také 
viděl fotit z rozhledny, a požádal jsem jej 
o zaslání snímků. O více jak hodinu později 
v 8:18:39 hod. týž den 31. 12. 2016 poří-
dil ing. Musil stejný snímek části pohoří za 
již větší světelnosti a změněná viditelnost 
vytvořila zdání, jak uvedl, že mu to připo-

míná hrad. K mému překvapení mě pak 
sdělil následující: „Alpy fotím od roku 1976, 
kdy jsem je poprvé prokazatelně na kopeč-
ku mezi Záblatím a Jáchymovem spatřil. 
Tehdy ale bylo ovzduší více znečištěné 
než dnes a proto šance na jejich spatření 
byla tak 2x maximálně 3x za rok, když šla 
od jihozápadu silná studená fronta. V po-
sledních třech letech je Alpy vidět tak 12 až 
15x za rok. Vidím je od Křeptova, když jedu 
ráno do práce. Někdy je to slabé a uvidí je 
pouze ten, kdo ví, kde je na obzoru hledat. 
Někdy tam naopak Schneeberg stojí úplně 
zřetelný jako hrad.“
A tak na důkaz toho, co jsme konečně z 
naší rozhledny zaznamenali, přikládáme 
snímek ing. Jana Musila pořízený 13. 1. 
2015 v 8:24:16 hod. od Jáchymova, k němu 
nám ještě sdělil, že ten den byly Alpy per-
fektně vidět i navečer, kdy se z práce vra-
cel. Místo pořízení snímku je v přibližné 
nadmořské výšce 550 m n. m. (což je na-
vážka Fajtova kopce bez rozhledny) a je to 
vzdušnou čarou 11,5 km od Fajtova kopce.
Co vlastně vidíme ve vzdálenosti 175 km.
Na mapě Rakouska jsme našli v této vzdá-
lenosti na úrovni Wiener Neustadtu pohoří 
Schneeberg – Dörflam Schneeberg-Gahns 
s vrcholky Kaiserstein 2061 m n. m. a Klos-
terwappn 2076 m n. m.
A tak se těšíme na další snímky od ná-
vštěvníků rozhledny na Fajtově kopci. 
Na našem webu www.skivm.cz najdete 
veškeré informace o výstavbě a provozu 
rozhledny Ski klubu Velké Meziříčí, včetně 
fotogalerie.

Z rozhledny na Fajtově kopci jsou vidět Alpy

Petr Zezula

13. 1. 2015 v 8:24:16 
od Jáchymova, Ing. Jan Musil

31. 12. 2016 v 7:09:17 
z rozhledny, Ing. Tomáš Kůpa

31. 12. 2016 v 8:18:39
z rozhledny, Ing. Jan Musil
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Na výměnu mostu vypsal kraj vý-
běrové řízení. Pokud v něm vybere
dodavatele, stavba začne koncem
května, samotná demolice mostu

by měla začít 1. června. V ideálním přípa-
dě potrvá oprava do konce října letošního
roku. V jejím průběhu bude mostovka úpl-
ně odstraněna, zůstanou jen části základ-
ních konstrukcí na břehu, i středový pilíř
bude ubourán. To znamená, že na nejdů-
ležitějším dopravním tahu ve městě řidiče
čeká úplná uzavírka.
„Pevně doufám, že krajskou stavbu v jejím
průběhu nepotkají žádné komplikace a ne-
bude se protahovat tak, jak jsme tomu byli
svědky u sousedů v Třebíči,“ říká starosta
Radovan Necid.
Uzavírka silnice II/602 potrvá po celou
dobu stavby. Na podzim pak budou krát-
kodobě uzavřené i křižovatky Komenské-
ho-Novosady (výjezd z náměstí) a Mo-
ráňská-Sokolovská-Nábřeží (u pošty), na
kterých se budou měnit parametry oblou-
ků a silnice II/602 a most se o necelý metr
rozšíří. Toto opatření umožní v budoucnu
případné odbočení a pokračování na most
u Ostrůvku do areálu bývalého Svitu.
„Myšlenka přemostit Balinku a umož-
nit tak vjezd do areálu Svitu vznikla před
mnoha lety a je v územním plánu od roku
1996. Ještě za starosty Františka Bradáče
se oživila především díky záměru společ-
nosti LIDL vybudovat tam supermarket.
Dnes už je zjevné, že chceme areál využít
pro další rozvoj centra města, ale i tak sem
musí nějaký příjezd být. Proto jsme si na
kraji vyjednali, aby při rekonstrukci mostu
kraj silnici rozšířil tak, aby se zde v budouc-
nu dal jednoduše odbočovací pruh vyzna-
čit,“ vysvětlil starosta Necid.

Stavba mostu je složitější o to, že je most 
tvořen obloukem zatáčky a má i boční 
sklon. V budoucnu by však měl být o něco 
širší a na přání Povodí Moravy i útlejší kvůli 
stoleté vodě.
Stavba do dopravy ve Velkém Meziříčí za-
sáhne opravdu razantně. Už také proto, 
že souběžně probíhají opravy na dálnici 
z obou stran města a prakticky po celou 
dobu stavby bude uzavřený sjezd u Jes-
třábce. Objízdná trasa pro osobní auta a 
autobusy proto povede ulicí Třebíčská a 

po obchvatu města. Objížďka pro náklad-
ní dopravu povede přes Křižanov, Osovou
Bítýšku a Tasov.
Po dobu stavby nebude s největší pravdě-
podobností také zpoplatněná dálnice mezi
oběma velkomeziříčskými sjezdy. „Slib od
ministerstva dopravy jsme v tomto smyslu
dostali,“ potvrdil starosta Radovan Necid.
Problém je ale v tom, že sjezd a nájezd v
pravém pruhu dálnice (směr Brno-Praha)
nebude kvůli probíhajícím pracím možný.
To znamená, že dálnici D1 lze jako bez-
platnou objízdnou trasu využít, ale pouze
ve směru od Prahy do Brna, v opačném
směru by to znamenalo sjet z dálnice až v
Měříně.
Radnice kvůli očekávaným dopravním
komplikacím připravuje celou řadu opat-
ření. „Opět oslovíme poskytovatele do-
pravního zpravodajství, tedy především
rádia s rozsáhlou informací o tom, jak bude
doprava v našem městě vypadat. Po opa-
kovaných zkušenostech z minula jsem sice
trochu skeptický, ale snad už tentokrát
konečně přestanou v dopravním zpravo-
dajství posílat řidiče z dálnice do našeho
města,“ říká starosta Necid.
Městský web ve své speciální sekci Do-
pravní informace bude o postupu prací 
pravidelně informovat, stejně jako zpra-
vodajský portál Velkomeziricsko.cz a mě-
síčník Velkomeziříčsko. „Městští strážníci
budou velmi pečlivě dbát na dodržování 
zákazu tranzitu nákladní dopravy. Předem
ale, a zvlášť pro naše věčné kritiky upozor-
ňuji, že při kolizi na dálnici je tento zákaz
nevymahatelný,“ vzkázal starosta a v sou-
vislosti s činností městské policie doplnil,
že strážníci se na plynulost dopravy v létě
zaměří.

Od června Kraj Vysočina úplně uzavře silnici 602 ve
Velkém Meziříčí. Zmizí totiž most u pošty, který má
nahradit nový. Výměna mostu tak na celou sezónu

zkomplikuje dopravu ve městě.

Most u pošty zmizí, město 
čekají dopravní komplikace

ÚPLNÁ UZAVÍRKA 
SILNICE II/602 

Rekonstrukce mostu 
přes řeku Oslavu

Provádí: Kraj Vysočina

předpokládané 
trvání uzavírky:

 06/2017-11/2017
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ÚSEK 15 
délka: 6 km
exit 112 Jihlava - exit 119 Velký Beranov
předpokládané omezení: 8/2016-7/2018 

ÚSEK 18
délka: 7,2 km
exit 134 Měřín - exit 141 V. Meziříčí západ
předpokládané omezení: 9/2015-12/2017

EXIT 141 je částečně uzavřený pro sjezd 
i nájezd ve směru Brno-Praha.
předpokládané omezení: 3/2017-9/2017 

ÚSEK 20
délka: 6,3 km
exit 146 V. Meziříčí východ - exit 153 Lhotka
předpokládané omezení: 03/2017-07/2018

ÚSEK 22
délka: 5,5 km
exit 162 V. Bíteš - exit 168 Devět křížů
předpokládané omezení: 4/2016-9/2017
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Rekonstrukce mostu 
přes řeku Oslavu

Provádí: Kraj Vysočina
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06/2017-11/2017

PŘEDPOKLÁDANÁ 
OBJÍŽĎKA 
PRO NÁKLADNÍ 
DOPRAVU:

D1 602

BUDE
DÁLNICE MEZI

SJEZDY OSVOBOZENÁ OD 
POPLATKU?

Ano. Jako objížďku ji ale lze
do září využít jen ve směru 

na Brno. Exit 141 je totiž 
částečně (pro směr Praha) 

uzavřený pro nájezd i 
výjezd.

PROČ 
SEBOU UZAVÍRKA 

MOSTU PŘINESE VELKÉ 
PROBLÉMY?

» Protože je most na hlavním
průtahu městem.

» Protože čekáme problémy 
i na dálnici, kterou pak
řidiči objíždí přes naše 

město.

www.doprava.velkemezirici.cz

KŘIŽANOV

OSOVÁ BITÝŠKA

KÉVELKÉ
MEZIŘÍČÍMEZ

Směr Žďár nad Sázav
zavou 

ěr Třebíč
Sm

ě

Směr Velká Bíteš

Sm
ěr

 Ta
so

v
Ta

so

S

UZAVŘENÝ MOST

360

37

390
D1

602

OPRAVOVANÝ MOST

PŘEDPOKLÁDANÁ OBJÍŽĎKA
PRO OSOBNÍ AUTA A AUTOBUSY:
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Kdo rozhodl o tom, že se most bude 
opravovat teď?
Most patří kraji, stejně jako silnice II/602. 
Kraj rozhodl o termínu i způsobu opravy.

Jak dlouho bude stavba trvat?
Prý od konce května do listopadu. Moc dou-
fám, že nedopadneme jako Třebíčáci, kteří 
jsou bez klíčového mostu už víc než rok.

Proč se most opravuje zrovna v době, 
kdy jsou na dálnici uzavírky?
Na dálnici jsou v současné době uzavírky 
pořád. Předloni byly, loni byly, letos jsou 
zase a příští rok budou dokonce opravovat 
dálnici přímo nad městem. Navíc o termí-
nech oprav dálnice rozhoduje Ředitelství 
silnic a dálnic, tedy stát, o termínu opravy 
mostu rozhoduje jeho vlastník, tedy Kraj 
Vysočina. Město na to má jen omezený vliv.

Nemohlo město opravě zabránit?
Mohlo, ale proč by to dělalo? Most oprav-
du dosluhuje a je třeba si uvědomit, 
že slouží především nám, obyvatelům 
města. Kraj opravuje silnice podle dlou-
hodobého plánu a pokud bychom opravu 
odložili třeba až po volbách (jak mi mnozí 
radí), nemuseli bychom se také dočkat 
další léta. Navíc Kraj Vysočina na tuto 
opravu chce využít evropské peníze. A ty 
chce čerpat, buďme za to rádi.

Proč se silnice u mostu rozšiřuje o od-
bočovací pruh? Komenského je jedno-
směrka, tam se odbočit nedá.
Jde o opatření do budoucna. Když už bude 
silnice rozkopaná, vyžádali jsme si, aby ji 
kraj o trochu rozšířil tak, aby v budoucnu 
mohl pouhým „přemalováním čar“ vznik-
nout odbočovací pruh z Novosad do Ko-
menského směrem od Brna. Jde totiž o 
to, že by přes Balinku mohl u brány vznik-
nout most a tudíž jednoduchý příjezd 
do areálu bývalého Svitu. Jestliže má v 
tomto areálu být parkování pro centrum 
města a nějaké rozvojové plochy, mohl by 
tento přímý vjezd hodně pomoci.

Často kladené 
dotazy

Jak je to s rozšířením silnice 
o odbočovací pruh?
Během rekonstrukce mostu se mimo jiné mírně rozšíří silnice č. 602 tak, aby v budouc-
nu mohl na křižovatce Komenského-Novosady (výjezd z náměstí) vzniknout odbočova-
cí pruh směrem od Sokolovské. Je to kvůli budoucí možnosti napojení areálu bývalého
Svitu. Pokud zde vznikne nejen parkoviště, ale i případná rozvojová zóna, otevírá se
tak možnost přemostit Balinku a mít do celé lokality jednodušší příjezd. Dosud se sem
totiž dá přijet pouze ulicí Pod Strání, která se letos začne rekonstruovat. Faktem je, že v
případě, že by město v budoucnu chtělo tuto příjezdovou trasu do areálu otevřít, musí 
zaplatit a postavit most u Ostrůvku.

Os
la

va

Balinka

Novosady

Kom
enského

Poštovní

M
or

áň
sk

á

Nábřežní

Os
la

va

Balinka

N
ovosady

Kom
enského

Poštovní

M
or

áň
sk

á

Nábřežní

MOŽNÝ PŘÍJEZD
DO AREÁLU BÝV. SVITU

MOŽNÝ BUDOUCÍ MOST

PŘIDANÝ ODBOČOVACÍ 
PRUH

K

o

a

SOUČASNÝ STAV

BUDOUCÍ STAV

OPRAVOVANÝ MOST

SoooSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSookokokokkokokokokookokokokookoololololololoolololoololoooolovsvsvsvsvsvssvsvsvsvsssvsvsvs ákákákákákákákákákákákákákákáákákák
Sokolovská

KKKK KKKKKKKKKKK K KKK NoNoNoNoNooNoNoNoNoNoNoNoNNoNoNoNoooovévéévéévévévéévévévévvévévéévééévéévéééévééééééééévéééém
u

m
u

m
u

m
u

m
u

m
u

mmm
u

mm
u

mm
u

m
u

m
u

m
u

mmm
u

m
uu

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnádádáddádádádáádádáádádááádádádádááddádáádádádádádddddddddddddrarararararararrararraraararararaaaaaaaaažíížížížížížížžížížížžížížžíížížíží
K Novém

u nádraží

Podd SStttráníPod StráníAREÁL BÝV. SVITU

JJAK SE DO
AREÁLU BÝV. 
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DNES:

Odpovídá starosta
RADOVAN NECID
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Dne 24. března uplynulo dvacet pět let, 
kdy zemřel 
pan Karel Kuřátko z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje rodina Teplých a dcera Zdenka. 

Poděkování

Jen svíčky zažehneme, vzpomínky 
k tomu, že už se nevrátíš nikdy domů. 
V našich srdcích budeš žít dál, už jen 
kytičku na hrob Ti můžeme dát,  
chviličku postát a tiše vzpomínat. 

Dne 16. března 2017 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli 5. smutné výročí úmrtí 
pana Jiřího Chrásta z Křižanova.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

V březnu jsme vzpomněli 10. výročí 
úmrtí nedožitých 85 let naší drahé 
maminky, babičky a prababičky, 
paní Růženy Rumlerové. 
S úctou a láskou stále vzpomínají dcery 
a vnučky s rodinami. 

Kdo dobro a lásku rozdává, ten neodešel 
a žije v našich srdcích dál. 

Děkujeme pořadatelům Valentýnského plesu v Uhřínově za 
finanční příspěvek pro našeho syna. Pomoci si velice vážíme. 

Batelkovi

Příjem společenských oznámení a soukromé inzerce 
v redakci Velkomeziříčska vždy v pondělí a středu 

od 8.00 do 16.00. 
Redakce je otevřena denně mezi 8.00 a 15.00, mimo 
pondělí a středu však nemůžeme zaručit přítomnost. 

Dne 3. dubna jsme se zármutkem 
vzpomněli odchodu naší milované 
maminky, 
paní Josefy Schmidtové, 
kterou si Pán povolal v jejích krásných 
100 letech naplněného života.
Drahá maminko, děkujeme Ti za Tvou 
neskonalou lásku a dobrotu. Nikdy 
nezapomeneme.
Za rodinu vzpomíná dcera RNDr. Eleonora Čermáková, CSc., 
(Dolní Radslavice)

Právě tohle bychom chtěli říct svému 
dědečkovi
Františku Peterkovi, 
který by 17. dubna oslavil  
100. narozeniny. 
Vnuci Aleš a Tomáš s rodinami 
a mámou Zdeňkou

„Vzpomínky na Tebe krásné máme, 
které si po celý život uchováme.“

Děkujeme všem za péči, pozornost, projevy přátelství a přízně 
během posledních roků a dnů života 

paní Jasny Mikuláškové (*19. 5. 1921, †20. 3. 2017). 
Rovněž všem děkujeme za doprovod na poslední cestě, květy 

položené k uctění její památky a laskavá slova útěchy. 
Marie Mikulášková s rodinou

František Rosa, Martinice, 77 let, 4. 3. 2017
Luboš Pospíchal, Čermákova, Velké Meziříčí, 37 let, 5. 3. 2017
Antonín Zeman, Bezděkov, Velké Meziříčí, 71 let, 23. 3. 2017

Stanislava Hammerová, 
Hornoměstská, Velké Meziříčí, 
74 let, 30. 3. 2017

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 11. 3. 2017 

s panem Františkem Rosou z Martinic. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 10. 3. 2017 

s panem Lubošem Pospíchalem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 28. 3. 2017 

s panem Antonínem Zemanem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Společenská rubrika Velkomeziříčska – nejlepší místo pro vaše rodinná sdělení
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P�IJMEME
SKLADNÍKY/SKLADNICE
Odpovídající mzdové podmínky:

+ p�íplatek práce p�es�as

P�I NÁSTUPU SPECIÁLNÍ PRÉMIE

• pravidelné sm�ny
• � remní bene� ty • stravenky
• nákup zboží za režijní ceny
• penzijní p�ipojišt�ní • pracovní od�v

Místo výkonu práce: Velké Mezi�í�í

Petr Pálka, tel.: 602 703 652
petr.palka@bidfood.cz

EURODECK, s.r.o. 
Závist 21

594 01 Velké Meziříčí

Mob: 739 09 46 15
E-mail: info@eurodeck.cz

www.eurodeck.cz

Výrobce: Dřevěných oken 
Dřevohliníkových oken 
Zimních zahrad
Fasádních prosklených stěn

Příjme do výroby 
Truhláře

obsluha obráběcího CNC stroje
 

Hledáte gynekologa?
Nová

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ
ambulance

ve Velkém Meziříčí
v prostorách bývalé „Polikliniky Kablo“ 

za Kauflandem
možnost volby lékařky či lékaře

vítáme klientky všech zdravotních pojišťoven
provádíme ultrazvukovou diagnostiku

urogynekologická poradna (při problémech 
s udržením moči a souvisejících obtížích) včetně 

navazující operační léčby 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

NEBANKOVNÍ PŮJČKY:
Půjčky před výplatou 

do 5.000,-Kč
Stačí OP nebo ŘP.

Půjčky na zástavu nemovitostí, 
vyplácení exekucí a výkup 

nemovitostí. 

tel.: 731 457 371

Restaurace U Šidlů 
Jabloňov

příjme do pracovního 

poměru 

servírku 
Přijmeme 

brigádnici 
na obsluhu 
v letních  měsících.

 Informace 
na telefonním čísle 

736 762 223

Ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum 

v Budišově

- Prodej ovocných 
stromků a růží

- Okrasné dřeviny 

Jarní sezóna 
v plném proudu!!!

736 484 435
www. zahradamolnar.cz

Dámské odevy
ROSE-M
nabízí

Námestí 84/8 
(stará pošta)

tel.: 725 350 898

ˇ

ˇ

Jarní kabáty a bundy

Oblecení na svatbu, 

šaty, kostýmy, saka

Zakázkové krejcovství
ˇ

ˇ

Velké Meziříčí
výběrové řízení

pracovník odboru 
finančního – referent 

agendy správních poplatků
velkemezirici.cz
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nkt cables s.r.o. závod Velké Mezi�í�í 
NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTO

Elektronik
Požadujeme:   St�edoškolské vzd�lání (i VŠ absolvent) 

v oboru elektro
 Platná vyhláška 50/78 Sb. § 6 nebo vyšší
 Základní znalost práce s PC (Word, Excel)
  Základní znalost Aj (technické listy, 

komunikace s techniky, e-mail)
 Ochotu u�it se novým v�cem
 Flexibilitu
 Slušnost a týmového ducha

Výhodou:  Zkušenos�  s programováním �ídících systém� 
(Siemens, AB, …) 

 Znalost pohon� (Siemens, Emerson, …)

Nabízíme: Spravedlivé � nan�ní ohodnocení
 5 týdn� dovolené
  P�ísp�vek 1 000,- K� m�sí�n� 

na penzijní �i životní pojišt�ní
  Závodní stravování, stravenky, vitamínové balí�ky
  Akce pro zam�stnance, bene� ty (bazén, masáže)

e-mail: Jitka.Zundalkova@nktcables.com
tel.: 566 511 559

nkt cables s.r.o. závod Velké Mezi�í�í 
NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTO

Týmový údržbá� elektro
Požadujeme:  Vzd�lání v oboru elektro
 Platná vyhláška 50/78 Sb. § 6 nebo vyšší
 Základní znalost práce s PC (Word, Excel)
 Spolehlivost
 Flexibilitu
 Ochotu u�it se novým v�cem
 Slušnost a týmového ducha
 Mimimáln� 2 roky praxe v údržb� stroj�

Výhodou: Znalost m�ni�� Siemens  
 Controltechniques, Parker, Lenze
 Znalost Aj/Nj

Nabízíme: Spravedlivé � nan�ní ohodnocení
 5 týdn� dovolené
  P�ísp�vek 1 000,- K� m�sí�n� 

na penzijní �i životní pojišt�ní
  Závodní stravování, stravenky, vitamínové balí�ky
  Akce pro zam�stnance, bene� ty (bazén, masáže)

e-mail: Jitka.Zundalkova@nktcables.com
tel.: 566 511 559

Michal Liška
Průmyslová 2049; 594 01 Velké Meziříčí
tel/fax:736 760 188, 566 524 674
e-mail: fi rma@zahradninabytek-liska.cz

e-shop:
www.zahradninabytek-liska.cz

www.zahradni-nabytek-eshop.cz
www.umelykamen-liska.cz

Kupón 
VM-042017

na SLEVU 10 % 
platnost 

do 31. 4. 2017
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Sportovci města roku 2016 jsou fot-
balista Martin Puža, volejbalista 
Patrik Indra, házenkářka Iva Zá-
višková, volejbaloví junioři a první 

hokejový tým mužů. Slavnostní vyhláše-
ní ankety o nejlepšího sportovce Velkého 
Meziříčí proběhlo 17. března v Jupiter clu-
bu. Ocenění přebírali diplomy mimo jiné i z 
rukou hokejisty Martina Procházky, zlaté-
ho medailisty z Nagana. 
Sportovní komise města vybírala z 27 
jednotlivců a 24 družstev, které do anke-
ty nominovaly jejich oddíly. Jednotlivce a 
kategorie do 12 a 15 let vyhlásila bez po-
řadí, u starších pak ocenila vždy první tři. 
Nejlepšími trenéry jsou Ladislav Šidlo (há-
zená), Vlaďka Horáková (házená), Martina 
Nováčková (atletika), Václav Chalupa (fot-
bal), Miroslav Jágrik (hasičský sport), Petr 
Juda (volejbal). Zvláštní ocenění za dlou-
holetý přínos velkomeziříčskému sportu 
získali Stanislav Raus (házená), Petr Ostrý 
(fotbal), Daniela Komárková (taekwon–

do), Tomáš Molnár (taekwon–do), Eduard 
Kadela (hokej), Vlastimil Zachoval (hokej), 
Vlastimil Pól (silový víceboj), Jaroslav Pa-
seka (sportovní kulturistika), Vít Kratochvíl 
(šachy), Zdeněk Bouček (vytrvalostní běh).
Starosta Radovan Necid sportovcům, či-
novníkům v oddílech a hlavně také rodi-
čům poděkoval. Ti všichni mají na úspě-
ších sportovců podíl. „Město se zase pro 
sportovce snaží zlepšovat zázemí,“ do-
dal starosta a připomněl například nové 
sportoviště za gymnáziem, které bude 
otevřeno v dubnu. Také finanční příspěvek 
města sportovním oddílům pro letošní rok 
poprvé v historii přesáhl částku pět milio-
nů korun. „To je podle mého názoru tučná 
částka,“ podotkl Necid a zakončil přáním 
dalších úspěchů a pevného zdraví.
Hokejista Martin Procházka se připojil a 
popřál přítomným, aby je to sportování 
bavilo. „A taky aby dosáhli takových úspě-
chů, jakých jsem měl já to štěstí dosáh-
nout,“ dodal.

Jednotlivci do 19 let
1.–2. Martin Puža – fotbal
1.–2. Patrik Indra – volejbal
3. Tomáš Doležal – basketbal

Jednotlivci nad 19 let
1. Iva Závišková – házená
2.–3. Barbora Laňková – motokros
2.–3. Milan Bartůněk – cyklistika, inte-
grovaný závěsný kuželník, curling

Družstva do 19 let
1. TJ Spartak Velké Meziříčí, junioři – 
volejbal
2.–3. SDH Velké Meziříčí, dorostenci – 
požární sport
2.–3. TJ SOKOL Velké Meziříčí, mladší 
dorostenci – házená

Družstva nad 19 let
1. HHK Velké Meziříčí, muži „A“ – hokej
2.–3. HSC Velké Meziříčí – curling
2.–3. TJ SOKOL Velké Meziříčí, ženy – 
házená
 

Město ocenilo své nejlepší 
sportovce za loňský rok

TexT a foTo MarTina STrnadová

FOTOGALERIE, VIDEO 
A KOMPLETNÍ VÝSLEDKY NA

www.velkomeziricsko.cz

HHK Velké Meziříčí, muži A
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Družstva do 12 let Družstva do 15 let

TJ Spartak Velké Meziříčí, volejbal, junioři Jednotlivci do 12 let

Jednotlivci do 15 let
Tomáš Doležal – basketbal, Patrik Indra – volejbal, 
Martin Puža – fotbal

Iva Závišková – házená, Barbora Laňková – motokros a Milan 
Bartůněk – cyklistika, integrovaný závěsný kuželník, curling Hokejista Martin Procházka

Nejlepší trenéři Zvláštní ocenění
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Obchod s dárkovým zbožím

Přijďte udělat radost sobě i blízkým! Prodejna VV SKLO s.r.o.
Novosady 2073/4, Velké Meziříčí 

Otevřeno Po-Pá 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
T: 773 801 964, E: prodejna@vvsklo.cz
www.facebook.com/prodejnavvsklo

• bytové aranžmá
• obrazy, hodiny
• minerální kameny
• pískování na sklo, keramiku, kov

• keramika, sklo
• svíčky, aromalampy
• šátky, kabelky, peněženky, 

bižuterie

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, o. p. s.
Pracoviště Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 464

vypisuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE 
v domácí hospicové péči

Požadujeme:
•  Potřebné vzdělání - dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních 

službách pro zařazení na pozici sociální pracovník (§110, odst. 
4 písm. a-d). 

• Praxe v přímé sociální práci s klienty výhodou
• Místo bydliště VELKÉ MEZIŘÍČÍ a nejbližší okolí 
•  zodpovědnost, spolehlivost, schopnost komunikace s klientem, 

schopnost empatie 
• řidičský průkaz skupiny „B“ 

Nabízíme:
• práci v multidisciplinárním týmu
• systematické vzdělávání v oblasti, supervize
•  služební automobil a služební telefon pro výkon práce k dispo-

zici
• fl exibilní pracovní doba

Písemné nabídky s životopisem a motivačním dopisem 
zasílejte na: info@hhv.cz

Více informací na www.hhv.cz 
nebo na telefonním čísle 739 507 587
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NázvoSloví
ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 6: Dolní brána

TexT Marie riPPerová

Foto Jiří Michlíček, Pavel StuPka

49.3525825N, 
16.0149247E

text eva kočí valováDíl 10

#SERIÁLY

V době, kdy městské opevnění ještě dokázalo obyvatele ochránit, mělo Meziříčí tři brá-
ny – Horní, Dolní a Vrchoveckou. Někdy se k nim připočítává ještě Malostránská mostní 
brána.
Se zkvalitňováním dobývací techniky však hradby postupně ztratily svůj význam. Kdo 
by se s tím udržoval, když stačila nálož střelného prachu a hradba byla v prachu – tedy 
v troskách. Brány naopak udržovány byly. Stačilo je na noc zavřít a žádný tulák se do 
centra nedostal. Teprve na konci 19. století bylo rozhodnuto brány strhnout, aby město 
ukázalo, jak se otevírá světu.
Zachována zůstala jen jedna – Dolní. Původně byla mnohem vyšší, za dobu její existence 
se okolní terén zvýšil asi o půl druhého metru. V této hloubce se údajně v zemi zachoval 
kamenný práh. Kdo nevěří, ať si ho vykope. Vedle brány směrem k řece bývala branka 
pro pěší, která se dnes nachází ve sklepě přilehlého domu. S bránou je spojena část 
hradeb s kulatou baštou.

Hradební brána s přilehlou částí hradeb 
a baštou je zbytkem městského opevnění.

ZA HORAMA
Polní trať v severním svahu Fajtova kop-
ce až k Martinicím. S velkým výškovým 
rozdílem. Staré jméno známé už r. 1780.
ZADNÍ TRATA
Pozemky nacházející se v poslední – zad-
ní – trati v západní části katastru (k Uh-
řínovu). Trata – moravská podoba slova 
trať – pruh polností patřících k jednomu 
statku a táhnoucí se od něho až po hra-
nice obecního katastru. Staré jméno zná-
mé už r. 1780, zánik r. 1942.
NAD HÁJKEM
Polní trať se starým jménem z 15. sto-
letí, jižní svah kopce U třech křížů, jižně 
od čtvrtě Nový svět. I dnes nad hájkem 
náletových bříz.
SVOBŮDKY
Pozemky vlevo od silnice na Třebíč, ná-
zev odkazuje na místo nezastavěné a ne-
obdělávané, „volné“. 
BLATINY
Polní trať vlevo od silnice na Třebíč (u 
Oslavice), blatina = močálovitá krajina.
ZA VODOU
Polní trať na pravém břehu Balinky s 
novým pojmenováním (1942–46), dříve 
Jägerhaus. Přístupné pouze přes lávku u 
myslivny, odtud název za vodou (řekou 
Balinkou).
POTOKY
Staré jméno údolí od silnice na Křižanov 
podél polní cesty a potůčku. Za dešťů se v 
těchto místech na loukách plnily vyschlé 
strouhy vodou a vytvářely řadu potůčků.
PALATKY
Pozemky mající své jméno po majitelích, 
starém rodu Palatových (od 17. století). Leží 
vlevo od silnice na Třebíč u Riegrových sadů.
NESMĚŘ
Údolí na pravém břehu Oslavy za jihový-
chodní částí města (od 15. století). Název 
od vsi Nesměř, která se rozkládala za 
údolím a zanikla v 16. století. Nesměř/
Nesmír – nes = nese, měř = mír – typické 
pro Vysočinu.
BREJLOVA STRÁŇ
Zčásti zalesněné úbočí za domem č. 206 
na Bezděkově. Název od 19. století po 
majiteli pozemku, nacházelo se zde zá-
bavní místo a střelnice.
KARPATY
Pozemky s kamenitou půdou na Faj-
tově kopci nad železnicí. Název od poč. 
20. století. Původně dvě samoty, dnes 
zahrádkářská kolonie na členitém a neú-
rodném svahu (kamenité, příkré stráně = 
Karpaty, praevropský základ karp – ká-
men, skála, strž, útes).
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PRODÁM
• Funkční automatickou prač-
ku, cena 1.500 Kč; sedací sou-
pravu rozkládací + 2 křesla, 
cena 2.000 Kč; válendy s úlož-
ným prostorem, cena 1.600 Kč. 
Zachovalou starší mahagono-
vou stěnu, cena 2.000 Kč. Tel.: 
732 871 390.
• Dvojpístový kompresor, sta-
rožitný mandl (dřevěné válce), 
starožitnou mahagonovou lož-
nici. Tel.: 777 204 924.
• Tříletou hnědou kozu a dvou-
měsíčního hnědého rohatého 
kozlíka, vhodné na chov. Sami-
ce a samce králíků na chov i na 
maso, rasa Bú, Vš, Nč. Tel.: 604 
909 857.

• Dvacetitýdenní kuřice, 
začínají nést. Prodej levné 
směsi celoročně. Hrbov 42. 
Tel.: 737 477 773.

• Nové dvoukřídlé, vchodové, 
prosklené eurodveře, nejsou 
zakované. Bez povrchové úpra-
vy. Včetně lišt k zasklení. Ma-
teriál smrk. Rozměr: šířka 124 
cm, výška 225 cm. Výšku mož-
no snížit až o 10 cm. Zn. Levně. 
Tel.: 737 975 394.
• Polystyren, rozměr 20x50x100, 
8 balíků. v jednom balíku je 12 m2. 
Cena za jeden balík 250 Kč (sou-
časná cena 463 Kč). Tel.: 737 975 
394.
• Dvouramenné, samonosné, 
šroubované ocelové schody. 
Ramena jekl, schodnice rý-
hovaný plech. Délka ramene 
220 cm, šířka schodů 90 cm, 
stoupání 17 cm, nášlap 28 cm. 
Počet schodnic 9 ks. Na délku 
možno ramena upravit. Bez 
koroze. Cena dohodou. Tel.: 737 
975 394.
• Predám domá-
ce, pravé a pocti-
vo ručne ťahané 
neúdené syrové 
nite, balené po pol kg/130 Kč, 
1 kg/260 Kč. Priveziem, pri 
väčšom odbere možná dohoda. 
Tel.: 776 666 527.
• Bramborový sazeč dvouřá-
dek, velkou kovářskou výheň, 
sloupovou vrtačku VS32. Tel.: 
604 525 984.

• Kočárek 
Hoco Tornado 
– prostorný, 
ježděný, ale 
z a c h o v a l ý , 
servisovaný. 
Je to dvoj-
k o m b i n a c e , 
trojkolka. Má prací látkový po-
tah, opěrku zad i nohou nasta-
vitelnou do vodorovné polohy, 
pětibodové pásy, ruční brzdu 
(vhodná při sportu). Korbička se 
dá otočit po i proti směru jízdy. 
V ceně hluboké lůžko, sportovní 
sezení, kryt lůžka, pláštěnka. V 
případě zájmu mam i originál 
autosedačku – vajíčko. Cena za 
kočár 2.000 Kč bez autosedač-
ky. Při rychlém jednání možná 
sleva. Cena za vajíčko 800 Kč. 
Tel.: 776 666 527.

KOUPÍM
• Zachovalé horské kolo - nej-
lépe zn. Merida. Tel.: 728 198 
209.
• Koupím motocykl i náhradní 
díly značky JAWA nebo ČZ v 
jakémkoliv stavu (nekompletní, 
neopravitelný, nepojízdný i bez 
TP). Při platném TP přepis sa-
mozřejmostí. Tel.: 737 139 475.
• Koupím brusku na okružní 
pilu BASWOLMER nebo ru-
munskou. Tel.: 604 525 984.
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, 
vojenské helmy, kožené vojen-
ské řemeny, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, 
plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské če-
pice, brigadýrky, bodáky, dýky, 
šavle a pochvy k nim, staré fo-
tografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 776 776 
007.
• Vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, 
rumunské, italské a české ar-
mády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOME-
ZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939–1945; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, 
nabídnete cokoliv i silně poško-

zené! Volejte, nebo stačí pro-
zvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.
• Staré hračky: plechové, 
dřevěné, retro autíčka Ško-
da 1203, 105,120 atd. šlapací 
autíčka Moskvič a jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové 
krabice na olej Mobiloil, Shell 
atd. Staré pivní lahve s odli-
tým nápisem pivovaru např.: 
Gross Meseritscher, L. Heide a 
jiné pivovary. Stará jízdní kola, 
veterány, motocykly a veškeré 
součástky k nim ...dále zajistím 
vyklizení vašich půd, sklepů 
atd. Děkuji za nabídky, které 
pomohou rozšířit sbírku a plá-
novanou expozici. Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, 
na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám garáž ve Velkém Me-
ziříčí v lokalitě Na Výsluní. Cena 
k jednání 200.000 Kč. Tel. 723 
241 888.
• Prodám les v katastru Velké 
Meziříčí. Velikost 1,4 ha. Tel.: 
776 030 312. Cena dohodou.
• Mám zájem o dvoupokojový 
byt na ul. Čechova a Gen. Jaro-
še. Nebo suchou chaloupku ně-
kde na dědině. Nejlépe e-mai-
lem na: stivacl@gmail.com, tak 
lze poslat i foto, nebo tel.: 603 
849 249.
• Prodám stavební pozemek 
ve VM cca 1.500 m2, cena 800 
Kč/m2, kompletní sítě, klidná 
část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme nové řadové domy 
5+kk se zahradou (novostavby) 
u VM. Cena již od 3,7 mil.  Více 
informací na tel.: 608 271 522.
• Prodám krásný a slunný 
družstevní byt 3+1 s balkonem 
ve Velké Bíteši, součástí domu 
je výtah, rok rekonstr. 2013.  
Tel.: 608 271 522.
• Prodám rodinný dům 5+kk v 
klidné části Velkého Meziříčí. 
Tel.: 605 054 470.
• Koupím pozemek nebo za-
hradu ve Velkém Meziříčí nebo 
v okolí. Hotově. Tel: 731 457 
371.
• Nabízím zavedenou trafi-
ku ve Velkém Meziříčí, cena 
39.000 Kč. Více informací na 
605 054 470.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Platba hotově.  Tel.: 608 271 
522.

• Nabízíme k pronájmu rodin-
ný dům 4+1 se zahradou a s 
garáží, klidná lokalita. Tel.: 608 
271 522.
• Prodám oplocenou zahradu 
na pozemku (377 m2) v osob. 
vlastnictví v zahrádkářské ko-
lonii – lokalita Velké Meziříčí, 
Fajtův kopec. Jižní svah, dobře 
dostupná, voda, elektřina. Dře-
věná chatka 3x3 m. Cena doho-
dou. Tel. 603 384 621 navečer.
• Prodám dvoupodlažní rodin-
ný dům 4 + 1 s užitnou plochou 
115 m2 na pozemku o velikosti 
414 m2, částečně podsklepe-
ný, ve Velkém Meziříčí, v klidné 
lokalitě, s předzahrádkou se 
studnou, dvorem se samostat-
nou garáží, kolnou a menší za-
hradou se skleníkem. Cena do-
hodou. Telefon: 739 898 753, 
17–20 hod.
• Prodám dvougenerační ro-
dinný dům v Mostištích. Cena 
2.4 mil. Tel.: 731 457 371.

RŮZNÉ
• Přijmu malíře – natěrače s 
řidičským průkazem. Tel.: 602 
736 108.
• Doučování MAT - FYZ, 6.-9.
tř. ZŠ, prima - kvarta GYM. Též 
příprava k PZ na SŠ. Info: http://
mat-fyz.cz, tel.: 774 621 703 
(Dolní Radslavice)
• Opět pobyt u moře, nejen pro 
zdravotně postižené, Bibione, 
Septemberfest + ohňostroj.
Od 1. 9. do 10. 9. 2017, apart.
dům Landora. Jedno z nejzná-
mějších letovisek v Itálii, široké 
a dlouhé písčité pláže pozvolně 
klesající do moře, vhodné pro 
děti a neplavce. Různé atrakce, 
trhy a další zábava. 
Možnost zakoupení cestovní-
ho pojištění, plážového servisu 
(slunečník a 2 lehátka). Stravo-
vání vlastní. Možnost koupit v 
supermarketech. Záloha 1.000 
Kč spolu s přihláškou do konce 
května, cena 3.890 – 6.090 Kč 
podle počtu osob a typu uby-
tování. Cena zahrnuje službu 
delegáta, ubytování a dopravu 
tam a zpět. 
Odjezd z Velkého Meziříčí, ces-
tování přes noc, fakultativní 
výlety lze zakoupit na místě u 
delegáta. 
CK je pojištěná proti úpadku. 
Informace a přihlášky: Josef 
Savara, Nad Sv. Josefem 238, 
mob. 606 375 555.

Soukromá 
inzerce
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V Jupiter clubu skončila 
sezóna plesů i loutek

#JUPITER CLUB

TexT a foTo:  
Martina Strnadová, 
Jitka kočí

Plesovou sezónu v březnu v Jupiter 
clubu ukončil Charitativní ples. Pro 
Dětské středisko Březejc vynesl 
rekordní částku.  Zlatým hřebem 

večera byla dražba výrobků vzniklých v 
březejckých dilnách. Nejnižší vydraže-
ná částka byla dva tisíce korun za tkanou 
soupravu Modré z nebe, nejvyšší se vyšpl-
hala na třicet tisíc korun za sochu anděla. 
Celkový výtěžek dosáhl 141.800 korun a 
předčil tak veškerá očekávání.
Poslední vyprodané představení o léta-
jících bačkorách ukončilo již 66. sezonu 
loutkového divadla. Od října do března bylo 
uvedeno sedm pohádek ve dvanácti před-
staveních na domácí scéně v Jupiter clubu 
a se třemi pohádkami navštívili loutkáři 
Jabloňov, Třebíč a Humpoleckou marione-
tu. Pohádky Pilulky čaroděje Dobroděje, 
Panoš Jiří, Haniččin vánoční stromeček, 
Kašpárek a hastrman, Pohádka o Slunci a 
Čarovné bačkory vidělo na patnáct set ma-
lých i velkých diváků.

Mezi zajímavé události této sezony mezi-
říčských loutkářů patřilo podzimní před-
stavení O Koblížkovi na velkém sále Jupiter 
clubu, které se hrálo se zkrácenými úva-
zy marionet a byli při něm na scéně vidět 
vodiči i mluviči loutek. České a slovenské 
loutkářství se dočkalo zápisu do seznamu 
kulturního dědictví UNESCO a v této sou-
vislosti se Meziříčští zúčastnili slavnostní-
ho pokřtění almanachu Fenomén českého 
loutkářství v pražském klubu Unima 18. 
listopadu. 
Houslový recitál Milana Al-Ashhaba do-
plněný živým malířským představením 
Vladimíra Kiseljova nabídl v březnu Kruh 
přátel hudby ve Velkém Meziříčí.
Sólovou hrou úspěšného českého houslis-
ty Milana Al-Ashhaba se nechal přímo na 
pódiu koncertního sálu Jupiter clubu inspi-
rovat výtvarník Vladimír Kiseljov. Za zvuku 
tónů od J. S. Bacha, N. Paganiniho či O. Ku-
kala stvořil obraz, který bude dle jeho slov 
k prodeji za dvacet tisíc korun.

„Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať 
pominou...,“ znělo Jupiter clubem. Mar-
ta Kubišová přijela do Velkého Meziříčí 
se svým Posledním recitálem a skupinou 
Karla Štolby.
Recitál nazvaný Poslední dramaturgicky 
sestavil Petr Malásek. „Říkal mi, Marti, 
nedá se nic dělat, ty starý, ozpívaný, ohra-
ný a oposlouchaný věci tam prostě být 
musí. Takže je se mnou musíte přetrpět,“ 
řekla s úsměvem Marta Kubišová poslu-
chačům hned na úvod. 
Ale ti se za to vůbec nezlobili. Ba naopak, 
její balady z konce šedesátých let nadšeně 
přivítali. 
Závěrem zazněla očekávaná Modlitba pro 
Martu. „Tu byste mi neodpustili,“ podotk-
la zpěvačka. Posluchači píseň, která byla 
dlouhých dvacet let zakázaná, neboť se 
stala symbolem Pražského jara a později i 
Sametové revoluce, nepochybně očekáva-
li. A poděkovali za ni Martě Kubišové bouř-
livým potleskem vestoje.

FOTOGALERIE A VIDEA NA
www.velkomeziricsko.cz
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

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

Sobota 8. 4., velký sál, 19.00
Koncert skupiny ČECHOMOR Kooperativa 
tour 2017

Po 10. – St 12. 4., velký sál, 9 -17 hodin
ZO ČSŽ – Spolek žen a Jupiter club Velké 
Meziříčí pořádají  výstavu VELIKONOCE 
JSOU KRÁSNÝ ČAS, POTĚŠIT VÁS CHCE-
ME ZAS

Úterý 11. 4., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku VELKOMEZIŘÍČSKO A 
ČESKÁ LITERATURA I. – OD NEJSTARŠÍCH 
DOB DO NARODNÍHO OBROZENÍ Přednáší 
Mgr. Karel Kotačka

Pátek 14. 4., velký sál, 20 hodin
Koncert skupiny WOHNOUT „SLADKÝCH 
DVACET“

Úterý 18. 4., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku TRESTANKYNĚ RŮŽE-
NA VACKOVÁ – RODAČKA Z VELKÉHO ME-
ZIŘÍČÍ Přednáší PhDr. Milena Štráfeldová

Středa 19. 4., velký sál, 18 hodin
Čtvrtek 20. 4., velký sál, 18 hodin
Ochotnický divadelní spolek TASTYJÁTR 
uvede pohádku O MEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

Pátek 21. 4., velký sál, 19 hodin
ZDENĚK IZER v zábavném pořadu AUTO-
KOLEKTIV

Neděle 23. 4., velký sál, 16 hodin
Divadlo pohádek uvede veselou pohádku s 
písničkami ČESKÝ HONZA 

Úterý 25. 4., kinosál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku ZNOJEMSKÁ ROTUNDA
Přednáší PhDr. Kateřina Dvořáková, Mar-
tin T. Hotárek

Úterý 25. 4., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY 
SLAVONIC QUARTET Jan Rybka, Lukáš Mik 
– housle, Leoš Černý – viola, Lukáš Svobo-
da – violoncello. Platí abonentní předplat-
né. Vstupné: 150 Kč/120 Kč (děti, studenti, 
senioři)

Pátek 28. 4., velký sál, 19.30 hodin
Travesti show se skupinou SCREAMERS v 
pořadu 20 LET S VÁMI

Neděle 30. 4., velký sál, 14 hodin
Koncert VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
2. 5. Divadelní představení BOŽSKÁ SA-
RAH
3. 5. Koncert VOJTA DYK & B SIDE BAND 
TOUR 2017
6. 5., 7. 5. Divadlo Ikaros  „EVITA“ – hudeb-
ní obrazy ze života Evy Perónové
11. 5. Divadelní představení ANI ZA MILION
17. 5. Talk show  HALINA PAWLOWSKÁ  
„MANUÁL ZRALÉ ŽENY“
21. 5. Divadlo Komediograf „PARTA HIC 
ZNOVU ZASAHUJE aneb Jak Ovčáček a 
spol. zametají pod koberec, že Zeman pro-
pil  Hrad“
22. 5. Talk show ZBIGNIEW JAN CZENDLIK 
„POSTEL HOSPODA KOSTEL“

PROGRAM KINA NA DUBEN
Pátek 7. 4. v 18.30 hodin
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
Morfujeme! Pět poněkud vzdorných teen-
agerů se nevysvětlitelnou náhodou či říze-
ním osudu sešlo, aby se z nich stala nová 
generace v řadách bojovníků známých 
jako Strážci vesmíru. Hrají B. Cranston, E. 
Banks, N. Scott, D. Denman. Akční, dob-
rodružný, sci-fi , fantasy film USA 2017, 
český dabing. Vstupné: 110 Kč, 123 minut, 
mládeži přístupný.

Neděle 9. 4. v 18.30 hodin
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
Příběhy jsou divoké bytosti. Třináctile-
tému Conorovi se do snů vkrádají noční 
můry. A jakpak by taky ne – jeho ma-
minka je vážně nemocná, táta žije kdesi 
za mořem v Americe, babička ho pořád 
jen peskuje a spolužáci jsou tak trochu 
tyrani. Pak se rozhádá se svou nejlepší 
kamarádkou a zůstane na všechno sám. 
Tedy, skoro sám. V noci, vždycky chvíli po 
půlnoci, ho totiž navštěvuje netvor – ob-
rovitánský chodící a mluvící starý strom, 
který roste na kopci za domem. Postupně 
Conorovi vypráví tři starobylé příběhy a 
učí jej, že věci často nejsou takové, jakými 
se zdají být.  Drama, fantasy Španělsko 
2017, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 108 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Středa 12. 4. v 17.30 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE
Film popisuje pozoruhodný příběh Krás-
ky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, 
kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. 
Navzdory strachu se spřátelí se zakletým 
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, 
že se pod obludným zvířecím zevnějškem 
ukrývá vlídná duše skutečného prince. Hra-
jí: E. Watson, D. Stevens, L. Evans, K. Kline, 
J. Gad. Romantický, rodinný film USA 2017, 
český dabing. 
Vstupné: 120 Kč dospělí, děti do 15 let 100 
Kč, 130 minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 13. 4. v 17 hodin
PSÍ POSLÁNÍ
Žádný pes tu není jen tak.
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale 
nejprve musí splnit své poslání. Podle stej-
nojmenného knižního bestselleru Bruce 
W. Camerona. Rodinné komediální drama 
USA 2017, český dabing. Vstupné: 110 Kč, 
100 minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 13. 4. v 19.30 hodin a neděle 16. 4. 
v 18.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ
Co se stane, když tátové chtějí na vodu bez 
svých drahých poloviček?
Tito muži mají skvělý plán, ale jako ka-
ždý plán má i ten jejich své trhliny. Režie 
J. Chlumský. Komedie Česko 2017. Hrají J. 
Langmajer, H. Cermák, P. Liška, T. Vilhel-
mová, A. Polívková, J. Kvantiková.
Režie J. Chlumský. Komedie Česko 2017. 
Hrají J. Langmajer, H. Čermák, P. Liška, T. 
Vilhelmová, A. Polívková, J. Kvantiková.
Vstupné: 120 Kč, 83 minut, mládeži přístupný.

Jupiter club

19. a 20. dubna
18.00

Ochotnický divadelní 

spolek Tasty játr 

vás srdečně zve 

na představení
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Další akce

MUZEUM
SVATBA ANEB JAK ŠEL ČAS…
do 18. dubna 2017
Nahlédnutí do soukromé sbírky svateb-
ních šatů a doplňků Nikoly Melicharové. 
Otevřeno: út–ne 9:00–12:00 a 13:00–
16:00. www.muzeumvm.cz
KNIHOVNA
Výstava pastelů Václava Kočího
5. dubna -  28. dubna 
ecce homo
OSTRŮVEK
Cyklus besed s Mgr. Elen Sejrkovou
Jak být dobrým rodičem.  Informací, často 
protichůdných, o tom, jak „správně a dob-
ře vychovávat“, je k dispozici nepřeberné 
množství. Seminář nabízí základní orien-
taci v rodičovských kompetencích a jisto-
tu, že nemusíte být dokonalým rodičem. 
Čtvrtek 20. 4. „Bezpodmínečná láska“ – 
základní pilíř výchovy, proč je důležité být 
silným a jistým rodičem, jak zdravě vyjad-
řovat emoce v rodině 
Čtvrtek 4. 5. „Hranice ve výchově“ – proč 
jsou tak důležité, co je to vlastně zlobení, 
jak je to s tresty a odměnami a jak je to s 
naší důsledností 
Čtvrtek 18. 5. „Vztahy mezi sourozenci“ – 
sourozenecké konstelace 
Čtvrtek 1. 6. „Vývojová stádia a výchova 
dítěte“ – kojenecký věk, období vzdoru, 
předškolák, školák, dospívající 
Příspěvek na jednotlivé besedy 75 Kč. Hlí-
dání dětí zajištěno. Po programu lze vyu-
žít bezplatného poradenství. Ostrůvek 2, 
Velké Meziříčí www.zdar.charita.cz
RŮZNÉ
Miniškolička
5. dubna 15:00
Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Na 
setkání se těší paní učitelky budoucích 1. 
tříd Jana Urbanová a Miroslava Nováková, 
ZŠ Školní Velké Meziříčí www.3zsvm.cz
Velikonoční miniškolička
6. dubna 15:00   16:30
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Na 
setkání se těší budoucí paní učitelky 1. 
tříd Eva Pažourková, Barbora Rösslerová 
a paní ředitelka Dagmar Suchá, ZŠ Osla-
vická Velké Meziříčí
Zábavné odpoledne v ZŠ Komenského
6. dubna 15:30
Poznáte nové kamarády. Na setkání s 
vámi se těší paní učitelka Mgr. Dagmar 
Karásková. www.zssokolovska.cz

Sobota 15. 4. a 22.4. v 19.30 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Proti „rodině“ bude stát nejen velmi schop-
ná a nebezpečná hackerka, ale zcela pře-
kvapivě také jeden z jejích členů. Hrají V. 
Diesel, Ch. Theron, M. Rodriguez, D. John-
son, J. Statham. Akční krimi thriller USA, 
Francie, Japonska, Kanady 2017, české 
titulky. Režie  F. G. Gray. Vstupné: 130 Kč, 
136 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Středa 26. 4. v 17.30 hodin 
Pondělí 1. 5. v 16 hodin
MIMI ŠÉF
Rozený vůdce. Ve skutečnosti velký boss. 
Navenek sice působí jako roztomilé ba-
tole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen 
posedlý obchodními úspěchy. Nosí totiž 
elegantní oblek s kravatou, mluví  hlubo-
kým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky 
se chová jako tajný agent. Toho si všimne 
jeho starší bratr Tim, který z jeho příchodu 
do rodiny zrovna velkou radost nemá. Ani-
movaná rodinná komedie USA 2017, český 
dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 97 
minut, mládeži přístupný. 

Středa 26. 4. v 19.30 hodin
ZTRACENÉ MĚSTO Z
Natočeno podle neuvěřitelné skutečné 
události.
V roce 1925 se legendární britský badatel 
Percy Fawcett vydal do amazonské džun-
gle pátrat po bájné ztracené civilizaci. Na 
své poslední výpravě záhadně zmizel. … 
Režie J. Gray. Hrají Ch. Hunnam, T. Holland, 
R. Pattison, S. Miller. Akční, dobrodružný 
film USA 2016, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 140 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 29. 4. v 19.30 hodin, pondělí 1. 5. 
v 18.30 hodin, pondělí 8. 5. v 18.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Rodinný přítel je první z filmů trilogie Za-
hradnictví, rodinné ságy, kterou Jan Hře-
bejk s Petrem Jarchovským považují za 
své „životní dílo“.
Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají bě-
hem německé okupace na návrat svých 
vězněných mužů a otců. Válkou vynuce-
nému rodinnému společenství mezitím 
obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří.
Příběh lásky, která nesměla být naplněna. 
Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o 
odchodech a návratech, o rodině, rodičích 
a dětech. Rodinný portrét viděný pohle-
dem žen, které osud svedl dohromady. 
Příběh lásky, o které všichni vědí a všichni 
musí pomlčet. Milostné drama Česka, Pol-
ska, Slovenska 2017. Hrají: A. Geislerová, 
K. Melíšková, G. Míčová, M. Finger, J. Ma-
cháček, O. Sokol, D. Novotný, L. Krobotová, 
S. Remundová. Vstupné: 120 Kč, 115 mi-
nut, mládeži přístupný.

Kurz pro začínající včelaře
6. dubna 16:00
Vedený profesionálním včelařem pro děti 
i dospělé. Dóza, Velké Meziříčí. Tel.: 566 
781 851
Výroční členská schůze zahrádkářského 
svazu
6. dubna 18:00
Výroční členská schůze ZO ČZS Velké Me-
ziříčí. Všichni členové jsou srdečně zváni. 
Nad Gymnáziem, Velké Meziříčí
Košt pálenek
8. dubna 15:00
Tradiční košt pálenek   slivovice, jablkovice, 
meruňkovice, hruškovice, vínovice a další 
domácí pálenky a likéry. Nad Gymnáziem, 
Velké Meziříčí, www.kostpalenek.wbs.cz, 
tel.: 604 809 429
Zájezd na Floru Olomouc
22. dubna 07:00
Pořádá ZO ČZS Velké Meziříčí Odjezd od 
Domusu. Cena: člen ČZS 100 Kč, ostatní 
300 Kč (platí se zároveň s přihláškou), při-
hlášky do 15. 4. 2017 u p. Švejdové, Rad-
nická 13, VM, tel.: 775 647 604.
Nerf souboj na Dóze
28. dubna 2017 17:00   19:00
Pro kluky a holky do deseti let, pistole s 
sebou, náboje zajištěny. Závazné přihláš-
ky do 13. dubna. Tel.: 566 781 851
SPORT
Házená: zápasy ve VM
8. dubna 11:00
sportovní hala TJ Sokol „za Světlou“ 11:00   
I. liga starší dorostenky HK Hodonín 13:00   
I. liga ženy HK Hodonín
22. dubna 15:00
sportovní hala TJ Sokol „za Světlou“15:00   
II. liga mladší dorostenci Sokol Újezd u 
Brna 17:00   II. liga muži TJ Fatra Napajedla
29. dubna 13:00
sportovní hala TJ Sokol „za Světlou“
HC Plzeň, www.hazenavm.estranky.cz
Kurzy agility
9. dubna 9:00
Agility tréninky, obrany, individuální tré-
ninky, kurzy poslušnosti, www.agilityvm.
cz, tel.: 601 341 131
Fotbal: FC VM   FC Odra Petřkovice
16. dubna 10:15
Fotbal: FC VM   MFK Vyškov
30. dubna 10:15
Fotbal: FC VM   FC Hlučín
3. května 17:00
www.fcvm.cz
Závody na horském kole
22. dubna 14:00
NKT MTB RACE Závody na horském kole 
po značené trati pro profi cyklisty i širo-
kou veřejnost. Hodnotné ceny pro celkem 
7 kategorií dle věku. Doprovodný program 
pro děti po celou dobu trvání závodu. 
Sportovní 7, Velké Meziříčí, www.scvm.cz, 
tel.: 773 240 485

KAFE SE STAROSTOU
Čtvrtek 20. dubna v 16.00

kavárna Jupiter club
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Roku 1990 bylo území historického jádra 
města prohlášeno památkovou zónou. 
Mezi nejvýznamější památky města patří 
Zámek Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše, 
radnice, židovské synagogy a mnoho dal-
ších. Turisté se sem sjíždějí za poznáním 
historických památek, za odpočinkem v 
přírodě, ale také za sportem, neboť oblast 
nabízí mnoho sportovního vyžití v podobě 
cyklostezek, tenisových kurtů, lyžařské 
sjezdovky, apod.
V tajence najděte dva významné turistické 
cíle našeho města. 
Správné znění zašlete elektronicky na ad-
resu velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
(nebo poštou či osobně do redakce, Velko-
meziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Me-
ziříčí) do 24. dubna 2017.
Tři vylosovaní výherci získají upomínkové 
předměty z městského e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Jaroslav Filip, 
Alžběta Pánková a Věra Abesková, pro kte-
ré máme v redakci připravenou výhru. 

Řešení z minulého čísla: 
Mastník – ze směru od Cyrilova (z rybníků 
Na Hádce a Mastník) teče do Mostišť, kde 
ústí do Oslavy.
Babačka – ze směru od Skleného nad Os-
lavou a Rousměrova spěchá přes Horní a 
Dolní Bory směrem k Hatím a pak v údolí 
zvaném Peklo končí (a to ještě nad Mos-
tišťskou přehradní nádrží) v Oslavě.
Oslavička – od Benetic a Horních Vilémo-
vic teče ke Hroznatínu, a pak po ose Vlčatín 
– ves Oslavička – Oslavice pokračuje až na 
Letnou, kde se vlévá do Oslavy.
Vodra – ze směru od Březejce a Jabloňova 
míří na Letnou, tam u rybářské chovné nádr-
že (= bývalé staré koupaliště) ústí do Oslavy.
Mařek – od Hodova a Rohů plyne dolů do 
Nesměře, poblíž Práškovy hájenky vtéká 
do Oslavy.
Lavičský – od Laviček vede jeho tok přes 
Jestřábec a rybníky Lalůvky až k Uhřínov-
ské ulici, pod níž se v úseku Beranova sta-
vu dostává do říčky Balinky.

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny autor křížovky vladiMír Pařil

Foto archiv redakce

NÁP: AON, 
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SVOBODNÝ 
STATEK

POKOLENÍ
VČELÍN

SKLADBA 
PRO 9 HLASŮ

KÓD NEW 
YORKU

MĚNA V 
EMIRÁTECH
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ANNĚ KORYTA
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HLINÍKU
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ZN. 
VOLTAMPÉRU

ZN. BULH. 
CIGARET OKRESNÍ 

VOJENSKÁ 
SPRÁVA
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ČLUN POČÍTAČOVÁ 

KLÁVESA 
(ÚNIK)

MPZ 
HOLANDSKA

HROB KOMBINOV. 
HNOJIVO STĚNY PODLE

2. TAJENKA

STAROŘEK OPAK LŽI ZÁVAZEK

PATŘÍCÍ 
ŠELMĚ

POJEM DUŠE 
V EGYPTĚ

TELEFONNÍ 
KARTA HODNOTY
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V minulé i aktuální sezoně se vám mimo-
řádně vedlo – jste s výsledky spokojen?
Samozřejmě, že jsem s výsledky spokojen. 
Podařilo se navázat na loňskou sezonu, ve 
které se nám po 10 letech podařilo vyhrát po-
hár za první místo v krajské lize jižní Moravy 
a Zlína. V té letošní sezoně se týmu dařilo od 
prvních kol a výsledkem bylo první místo po 
základní části. Do play off získalo naše muž-
stvo nejlepší výchozí pozici. Velká škoda, že v 
rozhodujícím utkání finále se nepodařilo titul 
obhájit. Bezprostředně po skončení utkání to 
člověka moc mrzí, ale s odstupem času se na 
to díváte úplně jinak. Hráči odvedli opravdu 
maximum a patří jim za to velké poděkování.
Pokud byste zvítězili, uvažovali byste o 
postupu do vyšší soutěže? Změnilo se v 
této věci něco?
Na to se v současné době špatně odpovídá. 
Pro většinu velkomeziříčských odchovanců 
by to byla obrovská výzva a zkušenost. Na 
druhou stranu už je člověk o hodně zku-
šenější a bez pořádného zázemí by to bylo 
velké riziko. Ono nakouknout na sezonu do II. 
ligy ČR a pak se z toho několik let vzpamato-
vávat, to máme všichni ještě v živé paměti.
V čem vidíte přednosti týmu?
Předností tohoto týmu, který se postup-
ně tvořil několik let, vidím jednoznačně 
v obrovské partě a chuti po vítězství. Do 
mužstva přišlo hned několik mladých klu-
ků, kteří výborně zapadli. Je to tým, který 
táhne za jeden provaz. 

Kdo byl v této sezoně největší oporou 
týmu?
V týmu je hned několik opor. V obraně tvrdí 
muziku Pavel Ambrož a má určitě respekt i 
v kabině. Role kapitána se již druhou sezo-
nu na výbornou zhostil Michal Krča, který 
zároveň vyhrál kanadské bodování našeho 
mužstva - po základní části. Do play off 
vlétl jako uragán další útočník, který byl ve 
čtvrtfinále k nezastavení. Tím hráčem byl 
David Křenek, který jednoznačně patřil k 
tahounům mužstva. Velká škoda, že musel 
po prvním utkání semifinále odcestovat 
pracovně na měsíc do zahraničí.
Kolik je v týmu odchovanců a kolik kra-
jánků z jiných týmů?
V týmu nastoupilo v minulé sezoně 12 od-
chovanců Horáckého hokejového klubu a 
13 hráčů z jiných týmů (SK HS Třebíč, HC 
Moravské Budějovice, HC Dukla Jihlava). 
Nutno podotknout, že většina tzv. kraján-
ků v HHK působí minimálně pět sezon. Ke 
klubu a městu mají velmi dobrý vztah.
Jak hodnotíte podporu velkomeziříčských 
fanoušků v domácím prostředí?
Jedním slovem úžasná. V průběhu sezo-
ny nás oddaně podporovali. A co se dělo 
v play off, to bylo úžasné. V semifinále s 
Velkou Bíteší jsme měli domácí prostře-
dí i při odvetném utkání na ledě soupeře. 
Ve finále bylo bouřlivé prostředí na obou 
stadionech. Ve druhém utkání na ledě Bo-
skovic byl zaplněn celý sektor pro hosty 

našimi fanoušky. Že je hokej ve Velkém 
Meziříčí velmi sledován, potvrdilo třetí 
rozhodující utkání, které se hrálo za 24 
hodin po utkání v Boskovicích. Šest sto-
vek diváků při nedělním rozhodujícím 
utkání bylo opravdu neskutečných. Všem 
fanouškům patří za podporu velké podě-
kování.
Závěrem snad – při rozdělování peněz 
sportovcům se na zastupitelstvu často 
diskutuje o tom, zda má či nemá město 
podporovat dospělé sportovce. Někteří 
„nesportovci“ to srovnávají s tzv. rekre-
ačním sportem a jsou toho názoru, že 
dospělí mají dělat takový sport, který 
si jsou schopni sami zaplatit. Co byste k 
tomu řekl?
Já jsem toho názoru, že by město mělo 
sport dospělých podporovat. Jednak proto, 
že svými výsledky dělá dobré jméno celé-
mu Velkému Meziříčí. Dále určitě proto, že 
díky dospělým mají děti v našem městě 
vzor, kterému se chtějí přiblížit. A to obec-
ně v jakémkoliv sportu. V neposlední řadě 
i proto, že většina hráčů, kteří dělají sport 
dospělých, patří do věkové kategorie 19–
25 let. Tito hráči ještě studují na středních 
a vysokých školách. V prvním mužstvu 
HHK je těchto studentů 8 a dalším 11 hrá-
čům ještě nebylo 25 let.
Závěrem bych tedy chtěl poděkovat part-
nerům HHK a městu Velké Meziříčí za tr-
valou podporu.

Vedoucí prvního 
mužstva Horáckého 

hokejového klubu 
Velké Meziříčí Jaroslav 

Juda hodnotí uplynulou 
sezonu, v níž hokejisté 

skončili na druhém 
místě krajské ligy jižní 

Moravy a Zlína.

Fanoušci nás letos skvěle 
a neúnavně podporovali

MarTina STrnadová

Foto luboš halaS



OBJEVTE SÍLU
DOSTAT SE 

KAMKOLIV

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

NOVÁ ŠKODA KODIAQ TAKÉ 
V SEDMIMÍSTNÉ VERZI 
Začněte své cesty plánovat ve větším měřítku. S vozem 
ŠKODA KODIAQ se totiž před Vámi otvírají zcela nové obzory. 
Inteligentní pohon 4×4 s off -road režimem a sadou 
panoramatických kamer se stane Vaší vstupenkou na místa, 
kam jste doposud nevkročili. Navíc si KODIAQ můžete vybavit 
volitelnou třetí řadou sedadel. Protože každý zážitek je mnohem 
intenzivnější, pokud se o něj můžeme s někým podělit. 
RECONNECT.

mujkodiaq.cz  

Horácké autodružstvo
K Novému nádraží 1345
594 01  Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141
www.horacke-vm.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-2076   1 20.2.2017   9:02:55

Společnost, která je výhradní dovozce návěsové a přívěsové techniky DOLL v ČR a smluvní prodejce a autorizované 
středisko nákladních vozidel MAN, hledá v rámci posílení svého obchodního oddělení mladého a dynamického 

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání 

nejlépe tech. směru
• dobré komunikativní 

vlastnosti
• praxe v prodeji podmínkou
• uživatelskou znalost práce 

na PC

• ŘP skupiny B, popř. C

Nabízíme:
• motivující platové 

ohodnocení
• zajímavou práci 

v mladém kolektivu
• možnost odborného růstu

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Písemné nabídky doplněné o stručný životopis zasílejte na adresu:
AUTOIMPEX spol. s r.o., Kpt. Jaroše 79, 595 01 Velká Bíteš 

nebo na: autoimpex@autoimpex.cz, tel. 777 067 073
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