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Váhy u Jestřábce 
dostaly ocenění
Uspěly v soutěži 
o nejzajímavější projekt 
elektronizace veřejné správy.

Hasiči se musí 
proplétat mezi auty 
Jak správně parkovat, 
abychom neztěžovali práci 
našim zachráncům.

V předsálí kina je 
zvláštní výstava
Klienti z Březejce v Jupiter 
clubu vystavují své 
výtvarné práce.

Město přivítalo 
adventní čas 
O první adventní neděli 
tradičně zazářila vánoční 
výzdoba.    
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KOSTEL SLAVÍ 
700 let

přeje svým 
čtenářům redakce

Veselé 
Vánoce

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
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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 6. prosince 2017.  
Uzávěrka příštího čísla je 22. prosince 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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VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na 
www.velkomeziricsko.cz

Úvodem
Dobrý den, vážení čtenáři! Byl jsem oslo-
ven redakcí našeho měsíčníku, abych ve 
své nové roli radního našeho města a na 
základě posloupnosti písmen abecedy 
napsal článek v rámci výše jmenova-
né pravidelné rubriky. Rozhodl jsem se 
tento prostor využít k prezentaci nově 
ustanovené rady.

Nová rada našeho města chce být pře-
devším otevřená. Otevřená znamená, že 
bude komunikovat jak s občany našeho 
města, tak i s městskými úředníky, s no-
vináři a s každým, kdo o tuto komunikaci 
požádá. 

Zastupitelstvo nebude využívat jen jako 
schvalovací orgán svých politických zá-
měrů a nápadů, ale bude s ním na těchto 
záměrech a nápadech úzce spolupraco-
vat. Bude využívat jeho odborný poten-
ciál. Nová rada si váží profesionality zastupitelů v rámci jejich civilních zaměstnání a jejich 
znalostí bude využívat při svém rozhodování. Totéž platí i o spolupráci s dalšími profe-
sionály a odborníky ve svých oborech i mimo zastupitelstvo. Bude samozřejmostí úzká 
spolupráce s úředníky radnice, chceme maximálně využívat jejich znalostí.

O podstatných věcech, týkajících se chodu našeho města, bude zastupitele včas infor-
movat a umožní tak širokou zastupitelskou diskusi k těmto nosným tématům.

Klientelismus je slovo, na které chce nová rada zcela zapomenout. Při svém rozhodování 
se bude řídit pouze zájmy města a nikoliv osobními vztahy a vazbami k určitým privátním 
subjektům.

Nová rada také začne pracovat na zavedení systematičnosti činnosti v různých oborech, 
týkající se aktivit města (sport, kultura atd.). Kde je systém, tam je obvykle přehlednost a 
není místo pro různé spekulace, ať faktické, či domnělé.

A naposledy, nová rada, i když samozřejmě limitována krátkostí svého působení (mí-
něno časovým horizontem komunálních voleb na podzim roku 2018) svým politickým 
i lidským potenciálem se bude snažit udržet většinové zastupitelstvo v relativní tvůrčí 
symbióze a pohodě. Naší prioritou je demokratický způsob rozhodování, nikoliv autori-
tářský. A já pevně věřím, že se nám tento princip podaří ve zbývajících 10 měsících před 
komunálními volbami udržet.

Přeji všem čtenářům příjemné prožití svátků vánočních a hlavně zdraví nejen pro příští 
nový rok. Vše ostatní je skutečně nepodstatné! A vzhledem ke svému povolání to sku-
tečně nemyslím jen jako frázi.

Jiří Kaše, zastupitel, radní a hlavně občan našeho města

V MĚSTSKÉM 

PSÍM ÚTULKU
27. 12. 2017
10.00–15.00

Zámecká 794 
Velké Meziříčí
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Martina Strnadová
Současně uložili starostovi města Josefu Komín-
kovi podepsat smlouvu s architektem Cikánem do 
31. prosince 2017. Usnesení schválili čtrnácti hlasy.
Předtím zamítli protinávrh Radovana Necida a klu-
bu To pravé Meziříčí, který navrhoval jednání s ar-
chitektem Cikánem ukončit z důvodu vážných po-
chybností o souladu průběhu jednacího řízení bez 
uveřejnění s platnou legislativou a odložit rozhod-
nutí o dalším postupu při rekonstrukci centra na 
dobu po komunálních volbách 2018.

Náměstí ve Velkém Meziříčí bude opraveno 
podle návrhu architekta Miroslava Cikána. 

Rozhodli o tom zastupitelé na svém jednání 
22. listopadu.

Zastupitelstvo rozhodlo 
o opravě podle arch. Cikána
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Projekt vysokorychlostního měření ná-
kladních vozidel ve Velkém Meziříčí uspěl 
v soutěži Egovernment the Best 2017. 
Druhou cenu za nejzajímavější projekt 
elektronizace veřejné správy v ČR převzal 
starosta města Josef Komínek v Obecním 
domě v Praze.
Dynamické vysokorychlostní vážení ná-
kladních vozidel na silnici II/602 u Jestřáb-
ce bylo naostro spuštěno před dvěma lety. 
„Dlouhodobě se snažíme omezit průjezd 
kamionů Velkým Meziříčím. Proto jsme se 
s Krajem Vysočina dohodli na spolupráci a 
kraj posléze pilotní projekt investoval a vy-
budoval. Jde o jeden z kroků, jak dosáhnout 
toho, aby dopravci nepřetěžovali silnič-

ní vozidla, a tím neničili povrch vozovky v 
oblasti města a jeho okolí,“ uvedl starosta 
Josef Komínek.
Váhy měří celkovou hmotnost vozidla a 
zatížení na nápravu nebo skupinu ná-
prav, případně další parametry přímo za 
jízdy vozidla na jeho trase. V případě, že 
automatizovaný systém zachytí přetí-
žené vozidlo, zašle data na úřad, který je 
zpracovává. Potvrdí-li se, že vozidlo bylo 
přetížené, úřad s provozovatelem zahájí 
správní řízení. 
Provozovatel zaplatí 5.000 korun v přípa-
dě překročení limitu do pěti set kilogramů. 
Pokud to je nad 500 kg, sankce je 9.000 Kč 
za každou započatou tunu a k tomu 1.000 

Kč za správní řízení. „Od prvního prosince 
2015 jsme na pokutách vybrali přes čtyři 
miliony korun,“ informuje vedoucí odboru 
dopravy Jiří Pospíchal.
„Na technické řešení vysokorychlostního 
vážení vozidel se do Velkého Meziříčí při-
jely podívat politické reprezentace 8 krajů 
ČR a velmi bedlivě jej zkoumalo i ŘSD, které 
chce zařízení rozmístit po celém území ČR. 
Kraj Vysočina na základě kladných výsled-
ků vytvořil koncepci 24 obdobných zařízení 
na dalších krajských silnicích.  Reagovali i 
členové z polské hospodářské komory. Pro 
zkušenosti si do našeho města přijela de-
setičlenná polská delegace,“ dodal vedoucí 
správního odboru Josef Švec.

Vážení kamionů dostalo významnou cenu

Dotaci na modernizaci sportoviště za Základní školou Školní 
město získá. Uspělo v programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.
„Jsme zařazeni mezi úspěšné žadatele v kategorii s dotací nad 
deset milionů korun,“ informoval starosta Josef Komínek a dodal: 
„To znamená, že deset 10 milionů máme určitě, ale jestli dosta-
neme víc, to zatím nevíme. Přesnou částku a podmínky bychom 
se měli dozvědět každým dnem.“ Město Velké Meziříčí může zís-

kat dotaci až do výše šedesáti procent celkových nákladů projek-
tu. Celková cena modernizace hřiště je vyčíslena na asi třicet dva 
milionů korun, takže dotace může být až 19 milionů. Podíl města 
by v tomto případě byl necelých třináct milionů korun.
Na sportovišti, které využívají hlavně školy, atleti a fotbalisté, by 
mělo vzniknout zázemí pro sportovce i diváky, tedy tribuna se so-
ciálním zařízením, šatnami, sklady a dalším. Počítá se s výměnou 
umělé trávy na hřišti i s rekonstrukcí tartanového oválu.

Město získalo na modernizaci hřiště miliony
-mars-

-mars-
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Starosta města Velké Meziříčí Josef Komínek zahájil v pondělí 13. 
listopadu v Jupiter clubu první ze série seminářů zaměřených na 
prevenci a nápravu chybného držení těla dětí. Kromě města se 
na něm podílí NNO Lokomoce, z. s., a MUDr. Jaroslava Chlupová. 
Na úvodní schůzku projektu s názvem „Lokomoce – pohyb jako 
prevence“ byli pozváni učitelé tělocviku a trenéři pracující s dětmi 
a mládeží.  
Po úvodních slovech MUDr. Libora Beneše se slova ujala dět-
ská neuroložka a trenérka basketbalu MUDr. Jaroslava Chlupo-
vá. Představila své dosavadní zkušenosti a nastínila důvody, 

pro které je seminář pořádán. „Až 90 procent dětí v mateřských 
školách má vadné držení těla nebo špatně došlapuje. Tyto děti, 
až vyrostou, budou navštěvovat ordinace s bolestmi hlavy, zad 
a dalšími. Je proto potřeba s nimi systematicky pracovat každý 
den,“ uvedla a následně pustila účastníkům krátký film z hodiny 
tělesné výchovy. Na něm demonstrovala, jak cvičícím žákům šes-
té třídy chybí například kvalitní opora těla, nezapojují břišní svaly, 
neudrží se na rukou. Projekt je plánován po dobu minimálně dvou 
let s tím, že bude položen základ pro systematickou. koncepční 
práci v této oblasti.

Seminář se poprvé věnoval držení těla dětí

-jik-

Pamětní desku připomínající 130 let od 
založení hrbovské školy odhalili Hrbovští a 
Svařenovští. Ukrývá pod sebou i základní 
kámen školy.
Zhruba šest desítek lidí, členové komise pro 
místní správu a vedení města Velké Meziříčí 
se sešli v sobotu odpoledne před kulturním 
domem v Hrbově k odhalení pamětní desky. 
Tu posvětil děkan Pavel Šenkyřík. 
Pod pamětní deskou v zemi je ukryt zá-
kladní kámen školy s časovou schránkou, 

v níž jsou uloženy informace pro další 
generace. „V plastové nádobě je šest do-
kumentů o historii zdejší školy i Hrbova 
a Svařenova, také informace o současné 
době. Dále dvě fotografie – jedna z vyjmu-
tí kamene z budovy školy a na druhé jsou 
nynější členové komise pro místní správu 
Hrbova a Svařenova. K tomu současné ko-
vové mince a jedna specialita – láhev slivo-
vice z roku 2002,“ uvádí Vladimír Sedláček, 
předseda komise pro místní správu.

Základní kámen z budovy školy, která je nyní 
v soukromých rukou, vyjmuli se svolením 
vlastníka členové komise pro místní správu 
již loni. Objevili v něm poškozenou zakládací 
listinu školy, dobové noviny a mince. Vše je 
nyní ve velkomeziříčském muzeu.
Po akci bylo v kulturním domě připraveno 
občerstvení. Přítomní mohli nahlédnout 
do vystavených místních kronik a prohléd-
nout si fotografie školy z druhé poloviny 
minulého století.

V Hrbově odhalili pamětní desku školy

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

-mars-

3× foto: Tomáš Niessner
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Od první zmínky o kostele 
sv. Mikuláše a farní správě ve 

Velkém Meziříčí letos 22. prosince 
uplyne 700 let. Město k tomuto 

významnému výročí vydává knihu 
kolektivu autorů pod vedením 

Martina Štindla s názvem Chrám 
sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí – 

Historie sedmi století. Kniha má 
320 stran, vychází nákladem 500 

kusů a k dostání bude před Vánoci, 
nejdříve v polovině prosince na 

informačním centru radnice za cenu 
350 korun. 

V prosinci vyjde nová 
kniha o historii kostela

Kolektiv místních i přespolních auto-
rů – Martin Štindl, Marie Rippero-
vá, Jaroslav Mrňa, Tomáš Borovský, 
Aleš Flídr, Dalibor Hodeček, Vla-

dimír Maňas, Zdeňka Míchalová a Tomáš 
Valeš – na knize pracoval asi rok. I přes tak 
relativně krátkou dobu se mu podařilo v 
devíti kapitolách zachytit celkovou historii 
kostela sv. Mikuláše od roku 1317 do sou-
časnosti. Čerpali přitom z pramenů povahy 
archivní i literární. Z těch hlavních zdrojů 
je třeba jmenovat Státní okresní archiv ve 
Žďáru nad Sázavou, Diecézní archiv Bis-
kupství brněnského nebo v pobočku Zem-
ského archivu Opava a samozřejmě také 
Moravský zemský archiv Brno.

„Jde o první ucelené zpracování dějin koste-
la sv. Mikuláše vůbec. Krom drobné brožury 
Buriana a Plichty, která byla vydána před 
sedmdesáti lety, dosud nic samostatného 
nevyšlo. Naše kniha se snaží postihnout jed-
notlivé stránky existence kostela ve všech 
směrech, tzn. jak duchovní správu, tak vý-
voj stavební, umělecký v interiéru, hudební 
a společenský život, tedy chrám jako cent-
rum sdružování farníků a konečně také kos-
tel jako hospodářskou jednotku,“ přibližuje 
Martin Štindl a dodává: „Mezi objevné patří 
rozhodně kapitola o architektonickém vývoji 
kostela. A spolkový i hudební život či pre-
bendní statek v Petrávči jsou témata, která 
dosud zpracována vůbec nebyla.“

KOSTEL BYL OD SVÉHO VZNIKU 
HYBATELEM JEVŮ A MYŠLENEK
Chrám sv. Mikuláše představuje až do de-
vatenáctého století hlavní duchovní cent-
rum ve městě, proto většina dějů a změn, 
které poznamenávají dějiny města, se ho 
nějakým způsobem dotýká. Dá se říci, že už 
v patnáctém století, kdy i do Velkého Mezi-
říčí pronikají první myšlenky na obrodu círk-
ve, známé posléze pod pojmem husitství, je 
zdejší duchovní správa na špici doby. „Toto 
období můžeme spojovat nejen s Lackem z 
Kravař, ale už v roce 1401 i s postavou Ši-
mona z Tišnova. Na počátku 16. století kos-
tel stojí v čele zase při pronikání myšlenek 
Martina Luthera. Chrám sv. Mikuláše hraje 
samozřejmě ústřední roli i v tzv. rekatoli-
zaci farnosti, jejíž počátky spadají do kon-
ce 16. století. V osmnáctém století je zase 
střediskem uměleckého vývoje, soudobého 
malířství, sochařství,“ vysvětluje M. Štindl.
Temné období jeho písemně zaznamenané 
historie překvapivě nespadá do „nejstarší-
ho“ 14. století, ale spíš až do doby druhé 
poloviny patnáctého a první poloviny šest-
náctého století, z níž se dochovalo nej-
méně dokladů. „Známe prakticky jenom 
jména duchovních správců v drobných 
vytržených souvislostech. Celkový obraz 

Martina Strnadová
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této doby je neúplný a v podstatě naše představa o ní je do 
značné míry historickou rekonstrukcí,“ zmiňuje M. Štindl.

VELKOMEZIŘÍČSKÁ MADONA 
JE JEDINEČNOU PAMÁTKOU
Jedinečnou památkou v kostele sv. Mikuláše je Velkomeziříčská 
madona, která patří k okruhu Michelské madony a k významným 
dílům sochařství lucemburské doby. Madona sama ve své podo-
bě odráží část dějin kostela. „V šestnáctém století byla v duchu 
reformačního ikonoklasmu rozřezána jako symbol katolické víry. 
V 19. století zase upravena podle tehdejších představ o kráse a 
teprve restaurátorským zásahem v polovině dvacátého století 
získala zpět svou původní gotickou podobu,“ popisuje osud nej-
významnější umělecké památky v chrámu sv. Mikuláše historik 
Štindl. 
Z prvenství velkomeziříčského kostela pak připomíná největší 
osvětlený ciferník ve střední Evropě, nebo ta, která se pojí se 
vznikem a fungováním některých společenství. „Tzv. literátské 
bratrstvo je doloženo už k roku 1492 a je nejstarším známým 
zpěváckým bratrstvem na Moravě. V roce 1720 tady vzniká 
bratrstvo Nejsvětějších jmen k poctě mučedníka zpovědního ta-
jemství a dnes svatořečeného Jana Sarkandera, které je prvním 
sdružením svého druhu na Moravě,“ vyjmenovává Štindl.

Sv. Mikuláš, jemuž je podnes vzdávána sláva na celém světě, se 
narodil v Pataře v Lykii (v dnešním Turecku). Jako jediného syna jej 
rodiče zasvětili Hospodinu. 
Po smrti svých rodičů rozdal Mikuláš všechen zděděný majetek 
chudým, pro sebe si neponechal nic. Jako kněz byl znám svým 
milosrdenstvím, třebaže se snažil důsledně skrývat skutky své-
ho milosrdenství, pamatujíce na slova Hospodinova: «Ať neví tvá 
levice, co činí pravice.» (Mat 6, 3) Když se oddal samotě a tiché 
modlitbě srdce, a pevně přitom doufal, že takto bude smět žít 
až do smrti, uslyšel hlas shůry: «Mikuláši, jestliže si přeješ být 
ode mne korunován, vydej se na službu svému národu». Krátce 
po tomto zjevení byl Boží prozřetelností vybrán za biskupa Myr 
Lykejských. 
Během pronásledování křesťanů za císařů Diokleciána a Maximi-
ána byl sv. Mikuláš uvržen do vězení, avšak ani zde nepřestával 
poučovat lid o Božím zákoně. Když přestalo církvi hrozit bez-
prostřední nebezpečí z pronásledování a byl svolán první slav-
ný „všeobecný sněm“ do města Nikáje (325), účastnil se jej i sv. 
Mikuláš. Svatá tradice nám prozrazuje, že když sv. Mikuláš viděl, 
jak heretik Árij rouhavě hovoří o Kristu a popírá jeho Božství, na-
plněn horlivostí po Boží spravedlnosti neváhal a Árije zpolíčkoval. 
Kvůli tomuto jednání byl odstraněn ze sněmu a prozatímně zba-
ven výkonu archijerejské služby, a to až do té doby, než i ostatní 
archijerejové poznali díky Božímu zjevení, že Ježíš Kristus i Pře-
sv. Bohorodice prokazují svou blahosklonnost a přízeň právě ke 
sv. Mikuláši, jenž nikdy nezapomínal na utiskované a ponížené a 
vždy chránil Boží pravdu mezi lidmi. 
Dvakrát zachránil několik lidí od nespravedlivého trestu smrti. 
Jako anděl Boží chodil mezi lidmi, pro něž se stal upřímným, prav-
domluvným a milostivým vzorem Božího služebníka. Už za svého 
pozemského života na něj lidé pohlíželi jako na skutečného „svět-
ce“ a vzývali jej ve svých modlitbách v době těžkého strádání a 
životních nezdarů. A sv. Mikuláš se jim zjevoval, často ve snu, ale 
i osobně, a vždy pomáhal těm, kteří se k němu modlili, ať už byli 
blízko či daleko. 
Už jako šedivý stařec byl ještě krátce nemocen. Ale ani nemoc mu 
nezabránila v tom, aby se i nadále namáhal a pracoval pro Hospo-
dina a aby vydával mnohé plody své svatosti a mohl se díky tomu 
veselit v Nebeském království, odkud nadále oslavuje Jediného a 
Pravého Boha ve Svaté Trojici a projevuje svou zázračnou pomoc 
všem věřícím. Sv. Mikuláš zesnul 6. prosince léta Páně 343, kdy 
také oslavujeme jeho světlou památku.

zivotysvatych.blogspot.cz

LISTINA Z ROKU 1317. Zdroj: Národní archiv Praha, 
AZK-Zderaz, inv. č. 1642

SVATÝ MIKULÁŠ DIVOTVORCE 
ARCIBISKUP MYR LYKEJSKÝCH

SVATÝ MIKULÁŠ Z MYRY zachraňuje tři nevinné před smrtí. 
Ilja Jefimovič Repin, 1889

PRÁCE NA KNIZE ODHALILA 
NOVÉ POZNATKY
Temnotou středověku je zahalen původ církevního hospo-
dářství, spojeného s obcí Petráveč a tzv. Děkanovým dvorem 
nedaleko Dolních Radslavic. Podle Martina Štindla se majetky 
církevního statku a jeho správa vynořují až ve druhé polovině 
16. století. Jeho počátky známy nejsou. Zřejmě jde o původní 
statky Maršky ze Lhoty, která pocházela z tzv. Malé Lhotky, 
což byla později zaniklá obec na katastru dnešní Petrávče. „A 
zdá se, že Marška, která stála u první zmínky roku 1317, kdy 
dává část majetku ve prospěch kostela, zřejmě později věno-
vala kostelu i celý zbytek svého jmění, a to položilo základ far-
ního statku,“ přibližuje historik moment, který až dosud nebyl 
znám.
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TexT a foTo MarTina STrnadová

Šestasedmdesátiletý Jan Smejkal dělá ve 
velkomeziříčském kostele sv. Mikuláše už sedm 

let kostelníka. Předtím pracoval deset let jako 
pastorační asistent pro technické záležitosti. Má 

za sebou i kurz pro spolupracovníky ve farnosti 
a pověření duchovního správce, aby mohl podávat 
sv. přijímání. Ještě předtím se podílel na opravách 

ve farnosti jako brigádník. Byl tedy u všech 
zásadních oprav kostela za poslední desítky let. 

„Rčení: Je tam práce jako na kostele, je pravdivé. To 
jsem si ověřil v praxi,“ říká s úsměvem.

Druhého prosince dostal za svoji činnost zlatou 
medaili sv. Cyrila a Metoděje.

NA MARIÁŠ 
NECHODÍM

PAMĚTNÍ MEDAILE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE byla vydána 
pod záštitou České biskupské konference. První odražek byl věno-

ván papeži Benediktu XVI. při příležitosti odhalení české pamětní 
desky u hrobu sv. Cyrila v bazilice San Clemente v Římě roku 

2012. Medaile je dílem akademického sochaře Milana Knoblocha, 
medailéra, jehož díla lze nalézt ve sbírkách královských pokladů 

a čelních světových galerií.
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Jak jste se k technické péči o zdejší kostel 
dostal? Jste stavař?
Kdepak, celý život jsem dělal soustružní-
ka. Ale jako farník jsem chodil pomáhat 
vždycky, když byla na faře nebo kolem 
kostela nějaká práce. V době, kdy se za-
čala dělat velká přestavba fary, mi páter 
Peňáz řekl, že se stejně kolem všeho tady 
motám, znám to, tak že bych se o to měl 
začít starat oficiálně. Bránil jsem se teh-
dy, že nemám žádné technické vzdělání, 
nejsem stavař a dělat to nemůžu. Ale on 
jinak nedal. Tak jsem nakonec souhlasil. 
Bylo to zrovna v době, kdy jsem odcházel 
do důchodu – na konci roku 2000. To jsem 
netušil, do čeho jdu. Povinností pasto-
račního asistenta pro technické věci bylo 
moc, spousta papírování a vyřizování v ce-
lém děkanství. To zahrnuje vedle Velkého 
Meziříčí Měřín, Netín, Bory, Radostín nad 
Oslavou, Pavlov, Uhřínov, Křižanov, Rudu, 
Heřmanov, Březí, Osovou Bítýšku, Křoví, 
Velkou Bíteš, Tasov, Budišov a Pyšel. 
U kterých velkých oprav v děkanství jste 
byl?
Třeba v Budišově se za mě dělala fasáda 
kostela, v Březí oprava vnitřku kostela, v 
Křižanově odizolování kostela proti vlh-
kosti, nebo v Pyšelu oprava věže, střechy 
i fasády kostela. Z akce v Pyšelu jsem měl 
tenkrát obzvlášť radost, protože se nám 
na ni podařilo získat devadesátiprocentní 
dotaci.

Z nejrozsáhlejších a nejnáročnějších akcí 
ve Velkém Meziříčí byste jmenoval které?
Určitě přestavbu zdejší fary. A po ní začala 
v roce 2007 oprava fasády kostelní věže 
a následně celého kostela sv. Mikuláše. 
Starosti byly hlavně s lešením na věž. Ta je 
vysoká 64 metrů. Při opravě fasády věže 
jsme přišli zcela náhodou na to, že některé 
trámy ve věži jsou napadeny červotočem. 
Takže jsme to okamžitě začali řešit. Přijel 
odborník, všechny trámy posoudil a určil, 
které jsou natolik poškozené, že je musí-
me vyměnit celé. Z některých jsme měnili 
jenom části. A všechny jsme ošetřili proti 
dalšímu napadení. Využili jsme přitom prá-
vě i to lešení, které bylo postaveno kvůli 
fasádě.
Ty další opravy už tak náročné nebyly. V 
roce 2010 se v celém kostele dělala nová 
elektřina a výmalba vnitřních prostor. I 
když, i v tomto případě bylo složitější zajis-
tit lešení, neboť malíři se potřebovali do-
stat do výšky 12 m. Nakonec jsme sehnali 
pojízdné.
Co ještě chybí?
Bylo by potřeba udělat úpravu presbytáře 
a dřevěných stupňů, po čase zase vymalo-
vat. Takové spíš už jen drobnosti.
Na jednoho člověka je toho až až. Jak 
dlouho jste to vydržel?
No to ano, pořád jsem byl někde jinde. A v 
náplni práce jsem měl i dvacet procent du-
chovní činnosti. Takže vždycky ráno jsem 

šel do kostela, připravil vše na mši, při ní 
jsem ministroval a potom následovalo vy-
řizování technických záležitostí na faře, 
objíždění farností kvůli opravám a podobně.
Několikrát jsem s tím chtěl skončit. Už po 
dokončení opravy fary. Potom, když z Vel-
kého Meziříčí odcházel páter Peňáz. Ale 
ten mě požádal, že by bylo dobré, kdybych 
ještě alespoň rok setrval s novým děka-
nem. Tak jsem kývl. S odchodem otce Lu-
káše jsem říkal to samé, že končím. No a 
vidíte. Zatím mi zdraví slouží, tak to dělám 
pořád. I když od roku 2010 už jenom jako 
kostelník u sv. Mikuláše. 
Jaké jsou denní povinnosti kostelníka?
Pro mě to ani nejsou povinnosti, dělám 
tu práci zcela dobrovolně. Jako pastorační 
asistent jsem byl zaměstnanec Biskupství 
brněnského, ale teď jako kostelník už nej-
sem ani zaměstnanec. Je to taková moje 
služba farnosti a farníkům. Jsem věřící a 
dávno jsem si řekl, že když jsem zdravý, 
doma velkou činnost ani povinnosti ne-
mám, tak pomůžu tam, kde je to třeba.
Takže jaké jsou vaše dobrovolné povin-
nosti?
Kostel odemykám jenom v neděli ráno. 
Ženy chodí před mší dřív modlit se růženec. 
Přijdu tedy ještě před nimi, abych nachys-
tal vše potřebné k bohoslužbě. Ve všední 
dny to dělají kněží. Já ještě chodím mini-
strovat na pohřby a pak provádím drobné 
údržbářské práce v kostele.
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Kdysi mě do těch drobných technických 
prací v kostele zasvěcoval Josef Bradáč. 
Dělával kostelníka, byl to moc šikovný 
člověk, uměl slaboproud, ale vyznal se ve 
všem. A po něm Jiří Vávra, ten mi taky pře-
dal mnohé zkušenosti.
Je v kostele sv. Mikuláše nějaká zajíma-
vost nebo místo, o kterém jen tak někdo 
neví?
Ptávají se mě lidé, proč je nad bočním oltá-
řem sv. Anny kalich. Ten je z doby husitské, 
kdy byl zdejší kostel v držení kalvinistů.
Zajímavostí také je původ nynějších zvonů. 
Za války byly totiž téměř všechny rozta-
veny. Zůstaly jen dva malé – František a 
umíráček. Koncem šedesátých let se odlé-
valy nové zvony v Martinicích u Drápelů ve 
stodole, kde byly v zemi připravené formy. 
Přijeli zvonaři a odlili pro velkomeziříčský 
kostel sv. Mikuláše tři nové zvony (sv. Cy-
ril a Metoděj, Panna Maria a sv. Josef). A 
mimoto odlili i další zvony pro kostely po 
celé republice. Dohromady jich byly asi dvě 
stovky.
Byl jsem se pak podívat na náměstí na 
zavěšování nových zvonů. Dělali to hasiči 
kladkostrojem.
Objevil jste vy sám při práci v kostele 
něco nečekaného?
Žádný poklad ani nic podobného… Ale když 
se dělala nová elektrika, bylo třeba dostat 
se do rozvaděče, který je nad zákristií. Je-
nomže nikde nebyl žádný otvor. Nemohli 
jsme najít, kudy se tam dostat, ani z půdy, 
prostě nikde nic. Nakonec tam elektrikáři 
vlezli tím malým okýnkem právě nad zá-
kristií.
A další věc – při opravě střechy jsme ob-
jevili na půdě nad lodí velkou vrstvu suti, 
pilin, různých úlomků cihel, kamení apod. 
Možná to tam nechali po přestavbách kos-
tela v minulosti. Ostatně z půdy je na věžní 
zdi přesně vidět, kde bývala původní stře-
cha kostela před jeho rozšiřováním. Mys-
lím, že tam tu suť mohli ponechat i schvál-
ně kvůli zateplení. Nevím. Ale my jsme to 
pak všechno vyčistili.
Já i teď občas na půdu vylézt musím, když 
praskne žárovka v lustru. Ty jsou zavěšené 
na lanech na kladkách, takže si je spustím 
k podlaze, vyměním žárovku a zase vytáh-
nu nahoru ke klenbě.
Překvapil vás někdy nějaký návštěvník 
kostela třeba speciálním požadavkem?
Ničím zvláštním ne. Ale chodím do koste-
la i mimo bohoslužbu, právě kvůli údržbě 
apod. a kolikrát se až divím, kolik lidí zajde 
do kostela mimo mši během dne, pomod-
lit se. Jsou to cizí i místní, jdou nakupovat 
nebo něco vyřizovat a staví se v kostele. 
Proto je dobře, že bylo pořízeno zabezpe-
čení, aby kostel nemusel být přes den za-
mčený, jako to bývá jinde. Už páter Peňáz 
se o jeho pořízení snažil a říkával: Na co 
jsou zavřené kostely? Lidé mají mít mož-
nost si do kostela zajít, když chtějí.

Taky sem chodí spousta turistů, cizin-
ců. Prohlížejí si kostel a památky uvnitř. 
Vždycky jim jdu rozsvítit. Obdivují hodně 
oltář a dřevěnou madonu.
S tou jsme měli v minulosti velké problé-
my. Je to vzácná památka, která bývala v 
kostele zavěšená na zdi. Jednou přijeli lidé 
z Prahy, že by ji chtěli zapůjčit na výstavu. 
Jeden z nich si ji chtěl nafotit. To v kostele 

ještě nebylo zabezpečení, tak řekl, že až 
skončí, zajde to oznámit na faru, abychom 
za ním mohli kostel zase zamknout. No a 
já jsem pak šel přes náměstí a uviděl jsem 
chlapíka, jak jde z kostela, sedá do auta a 
jede pryč. Na faru už vůbec nepřišel. Řekl 
jsem o tom panu děkanovi a dostali jsme 
strach, zda to nebyl nějaký podvodník, 
který by chtěl dát tip zlodějům. Tak jsme 
madonu odklidili. Pak byla nějaký čas na 
výstavě a když se nám vrátila, nevěděli 
jsme, co s ní. Potom už tu byl otec Lukáš 
a napadlo ho, že by se mohl v kostele zru-
šit boční vchod a ve výklenku by vzniklo 
pěkné místo pro madonu. Památkáři s tím 
problém neměli, tak jsme to zrealizovali. 
Nechali jsme pro ni udělat skleněnou vitrí-
nu s osvětlením a vlastním zabezpečením 
a dnes ji tam mnoho lidí obdivuje.
Tady bych rád podotknul, že při všech 
opravách a činnostech, které jsme na kos-
tele prováděli, se nám vždycky dobře jed-
nalo s referenty památkové péče z radnice, 
ať už s paní Švecovou nebo potom s pa-
nem Dvořákem. U čeho jsem byl, vždycky 
se město snažilo vyjít farnosti vstříc.
Spolupracoval jste už se třemi děkany o. 
Peňázem, poté s o. Szendzielorzem a nyní 
o. Šenkyříkem. Jak se promítají osobnosti 
farářů do chodu farnosti?
Určitě dost zásadně. Každý jsme jinačí. 
Za ty roky už jsem taky vypozoroval, že i 
když farář určité změny nebo činnost dob-
ře míní, lidé si to vyloží různě a leccos se 
jim třeba nelíbí. Jsou někteří, kteří reptají 
vždycky a na všechno.
Páter Peňáz například sdělil, že technické 
nebo stavební záležitosti mu nic neříkají a 
dá v tom spíš na radu druhých. Otec Lukáš, 
ten víc v technických věcech rozhodoval 
sám, i když poradit si nechal.
Říkám za sebe – nemůžu si stěžovat na 
žádného, se všemi jsem vycházel a vychá-
zím dobře.
Navíc všecky faráře ohromně obdivuji za 
to, jak zvládají jednat s lidmi. Ti se ke kně-
žím utíkají, hledají u nich podporu, naloží 
na ně svoje starosti a oni to musí v sobě 
vše zpracovat, přitom jsou sami taky jen 
lidi.
Co máte na své dobrovolné práci nejradě-
ji?
Službu při mši. Jako kluk jsem ministroval 
jenom dvakrát, jednou na pohřbu a jednou 
na půlnoční mši v Měříně. Jinak ne. Pochá-
zím z Pustiny a ministrovat chodili kluci z 
Měřína. 
Takže jsem začal ministrovat až tady, 
vlastně ve svých šedesáti letech. Moc si 
toho vážím.
A chodíte jako správný kostelník taky do 
hospody na mariáš?
Asi nejsem správný kostelník, protože na 
mariáš nechodím, hrál jsem ho naposledy 
na vojně, a ani nechodím upíjet za oltář 
mešní víno.

Kolikrát se až divím, 
kolik lidí chodí 
do kostela mimo 
mši během dne, 
pomodlit se. Jsou 
to cizí i místní, jdou 
nakupovat nebo 
něco vyřizovat 
a staví se v kostele. 

“
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Městu zbývá vykoupit několik posledních 
pozemků potřebných pro dokončení ob-
chvatu Velkého Meziříčí, jehož součástí je 
přemostění Františkova a napojení na dál-
nici D1. Pokud se mu nepodaří dohodnout 
s majiteli, předá věc kraji, a ten může zahá-
jit i vyvlastňování.

Zastupitelé budou schvalovat na svém jed-
nání 19. prosince výkupy dalších pozemků 
v prostoru mezi betonárkou a křižovatkou s 
kruhovým objezdem nahoře na Karlově, s ni-
miž se město dohodlo. „Zbývá ještě asi šest 
majitelů pozemků a garáží, s nimiž se nám na 
výkupu dosud dohodnout nepodařilo,“ říká 

místostarosta Vilém Lavický a dodává: „Ti 
nyní dostanou od města poslední výzvu. A 
pokud se s nimi město ani do prosincového 
jednání zastupitelstva na výkupu nedomluví, 
předá věc kraji.“ Kraj Vysočina bude s majiteli 
jednat dál a případně zahájí úkony směřující k 
vyvlastnění.

Město vykupuje poslední pozemky pro obchvat

Ředitelství silnic a dálnic plánuje na rok 2019 modernizaci šesti-
kilometrového úseku dálnice mezi exity Velké Meziříčí východ a 
západ, tedy přímo nad městem. Přitom bude zbourán a postaven 
nový most přes D 1 na Fajtův kopec. 
Most na Fajtův kopec je na místní komunikaci a patří městu. 
Přesto jeho zbourání i stavbu nového zaplatí Ředitelství silnic 
a dálnic v rámci modernizace úseku D 1. „Už jsme projednali a 
schválili uzavření smlouvy o realizaci přeložky a snesení nadjezdu 
s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ uvedl místostarosta Vilém Lavický. 
V příštím roce ŘSD hodlá modernizaci zmiňovaného úseku dálni-
ce včetně mostu projektovat.
„Řeší se při tom, jak budou lidé jezdit na Fajťák, na zahrádky,“ po-
dotkl místostarosta s tím, že bourání a stavba nového mostu by 
trvalo asi půl roku v letním období.
Objízdná trasa povede přes Lhotky. Možnost dostat se na Fajtův 
kopec bude i z dálnice přes parkoviště u McDonald’s, zatím ale 
nejsou bližší informace k tomu, zda bude během stavby moderni-
zovaný úsek D 1 bez poplatku.

Most k zahrádkám na Fajťák na půl roku zmizí

-mars-

-mars-
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text a foto 
Martina Strnadová

Akci v Den boje za svobodu a demo-
kracii (1939, 1989) uspořádala ob-
čanská iniciativa Za Náměstí VM. 
Setkání proběhlo jako součást ce-

lorepublikového Festivalu svobody. Lidé si 
nejprve na hřbitově na Moráni připomněli 
odkaz starosty Karla Rosendorfa st., jenž 
vedl Velké Meziříčí v letech 1915–1931. 
„Připomeňme si také jeho ideály, které se 
pojí s našimi. Všichni chceme žít v demo-
kratické zemi a vážíme si svobody slova,“ 

uvedla Ivana Bíbrová u bývalého hrobu 
jeho rodiny. Karel Rosendorf stál u zrodu 
týdeníku Velkomeziříčsko v roce 1919 a v 
témže roce byl i u zasazení lípy Svobody na 
náměstí, kam se průvod z Moráně přesu-
nul. 
„Lípa, kterou jsme právě zasadili do té 
těžké půdy na našem náměstí, má býti 
nám i potomkům našim živým památní-
kem velikých událostí, které jsme v po-
sledním roce prožili, má však pro nás býti 

zároveň symbolem toho vzácného pokla-
du, kterého jsme si bezpříkladnými oběť-
mi vybojovali – svobody naší politické i 
národní,“ citoval Petr Velička slova Karla 
Rosendorfa, jež pronesl při sázení stromu 
1. května 1919.
„Važme si svobody,“ vyzvala Jiřina Káca-
lová poté, co vzpomněla na roky 1939, 
1967–8 v historii českého národa. Závě-
rem lidé k lípě Svobody položili květiny, za-
pálili svíčky a zazpívali státní hymnu.

Čtyři desítky lidí přišly oslavit demokracii a připomenout 
si ideály 17. listopadu 1989 k lípě Svobody na 

velkomeziříčském náměstí.

Važme si svobody, zaznělo 
17. listopadu na náměstí

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Dostat se na místo mimořádné události 
včas a bezpečně je pro profesionální hasi-
če z Velkého Meziříčí často nadlidský úkol. 
Na vině jsou špatně zaparkovaná vozidla, 
která někdy i zcela brání průjezdnosti ha-
sičské techniky. Je nutné uvědomit si, že 
tato neohleduplnost řidičů může i značně 
zpomalit příjezd hasičů. 
Přitom v některých případech o záchraně 
lidského života rozhodují minuty. Vozidla 
zaparkovaná v zatáčkách se stávají pastí 
pro cisternové automobilové stříkačky 
a výškovou techniku. V případě požárů 
výškových budov je přitom nutné usta-
vit výškovou techniku přímo u domů, 
ve kterých k mimořádné události došlo, 
jedině tak má totiž zásah této techniky 
svůj opodstatněný důvod. Právě z tohoto 
důvodu musí příjezdové cesty a nástup-
ní plochy pro výškovou techniku zůstá-

vat volné. Což se v mnoha případech z 
důvodu nízkého počtu parkovacích míst 
neděje. 
Z těchto důvodů přímo vyhláška o požární 
prevenci stanoví, že: „K provedení rychlého 
a účinného zásahu …. zajišťují právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby, aby bylo 
provedeno označení a umožněno použití 
nástupních ploch pro požární techniku.“
Mnozí vlastníci a provozovatelé nástup-
ních ploch si neuvědomují, že nástupní 
plochy skutečně musí být označeny a toto 
označení je nadmíru důležité, protože je-
dině tak občan pozná, kde tato nástupní 
plocha je a že zde nesmí parkovat.
A jak má být nástupní plocha označena? 
Toto řeší vyhláška o požární prevenci zcela 
jednoznačně: „dopravní značka B 29 s do-
datkovou tabulkou „Nástupní plocha pro 
požární techniku“.

Pokud nástupní plocha není označena a z 
tohoto důvodu plocha není volná pro po-
žární techniku, jedná se o porušení po-
vinnosti dané přímo zákonem o PO a lze v 
tomto případě právnické nebo podnikající 
fyzické osobě uložit pokutu až 500.000 Kč.
V mnoha případech nedodržují motoristé 
při parkování vozidel dostatečný minimál-
ně třímetrový odstup. 
Špatně zaparkovaná vozidla potom před-
stavují pro hasiče nepřekonatelnou pře-
kážku. Často se stává, že hasiči nedojedou 
až přímo na místo události, techniku musí 
odstavit a k místu zásahu se dostat pěšky. 
V případě požárů potom vytvářejí hadicové 
dopravní vedení. Ano, poradit si umíme za 
každé situace, každopádně nám netakt-
nost a neohleduplnost některých řidičů 
přidělává práci a ubírá drahocenný čas ur-
čený k záchraně. 

Hasiči stále bojují s průjezdností silnic

-hzs-

Bezděkov

Příklady odjinud 
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Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 
přejí zaměstnanci JUPITER clubu, s.r.o.

Mgr. Milan Dufek, jednatel

PF 2018

www.jupiterclub.cz

Novoroční ohňostroj

17.0017.00 PĚVECKÝ SBOR 
GYMNÁZIA 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

NOVOROČNÍ PROJEV 
STAROSTY J. KOMÍNKA

OHŇOSTROJ

1. 1. 20181. 1. 20181. 1. 20181. 1. 20181. 1. 20181. 1. 2018
NÁMĚSTÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍNÁMĚSTÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍNÁMĚSTÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍ

SRDEČNĚ ZVE 
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
A JUPITER CLUB s.r.o.

KINO
ŠMOULOVÉ: 

ZAPOMENUTÁ VESNICE
VSTUP ZDARMA
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www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Hornoměstská 2171/37 
(vedle Finančního úřadu) 
Velké Meziříčí 594 01

725 947 516

e-mail: velmez@pks.cz
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Sjednejte si v termínu od 1. listopadu 
do 15. prosince 2017 některou z našich 
Fajn půjček a zapojte se do vánoční soutěže.

• Akce se vztahuje na smlouvy o spotřebitelském úvěru „Fajn půjčka“ a „Fajn 
půjčka Max“, které budou nově uzavřeny v termínu od 1. 11. do 15. 12. 2017.

• Akce se vztahuje pouze na ty zákazníky, kteří zaregistrují svůj soutěžní tip na 
www.faircredit.cz/nase-akce/vanocni-soutez.

Velká vánoční soutěž 
s půjčkami od Fair Credit

800 888 120  více informací na www.faircredit.cz

PRO KRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE

     Soutěžte
o televize, mobily,
      tablety 
a mnoho dalšího...

VELKÁ VÁNOČN Í  SOUTĚŽ O CENY ZA : 

     Soutěžte

Bezplatná     linka
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přijme 
•  pracovníky  
 do dřevařské výroby
•  truhláře 
•  lakýrníka

+420 739 094 415
info@eurodeck.cz
www.eurodeck.cz

český výrobce:
• dřevěných oken
• dřevohliníkových oken
• zimních zahrad
• fasádních prosklených stěn

EurodEck s.r.o.
Závist 21
594 01 Velké Meziříčí
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H-OPTOZ 
Oční optika Dům zdraví, 
Poříčí 11, Velké Meziříčí,

Oční optika H-OPTOZ, 
Nádražní 69, Žďár nad Sázavou

Sezonní sleva

30 %
na vybrané brýlové čočky.

www.h-optoz.cz

pobočka Velké Meziříčí, 
Náměstí 80/4

velke.mezirici@invia.cz

731 276 279

LETNÍ ZÁJEZDY 
V PRODEJI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nova zelena usporam.ai   2   18.10.2017   23:07:56

773 989 822
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

pro oblast 

Velké Meziøíèí a okolí

JET Money s.r.o.

Práce vhodná i pro zamìstnané, 
ženy na MD èi dùchodce

•  
•  
•

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE
 hledá

OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE

Spoleènost
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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 S
C
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Dobré zprávy
na facebooku

@velkomeziricsko

AGROPODNIK,a.s., Velké Meziříčí

ŘIDIČE – traktoristu
Přijme na středisko Agroslužeb ve Velkém Meziříčí 

do pracovního poměru řidiče
Požadujeme: • řidičské oprávnění sk. T, B • Sk. C, E výhodou • 
profesní průkaz řidiče výhodou • fl exibilitu, spolehlivost
Nabízíme: • odpovídající mzdové ohodnocení • prosperující 
společnost • týden dovolené navíc • nástup dohodou

Žádost spolu s životopisem zasílejte na adresu :
AGROPODNIK, a. s.,Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, 

594 01 Velké Meziříčí, případně na e-mail. 
Kontaktní osoba: stanislav.mokry@agpas.cz nebo tel.: 603 863 292 S

C
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88
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01
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Vzpomínáme

Dne 22. prosince tomu bude 9 let, co od 
nás navždy odešel náš milovaný manžel 
a tatínek, 
pan Svatopluk Šturma. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. Manželka, syn Svaťa s rodinou a dcera Veronika

Odešli z našich řad

PODĚKOVÁNÍ

Jsou chvíle v životě každého z nás, 
kdy je potřeba se na chvíli trošič-
ku pozastavit a uvědomit si, jak 
ten čas letí. Ve čtvrtek 16. listo-
padu se dožil ve skvělé tělesné i 
duševní svěžesti a chuti do živo-
ta významného životního jubilea 
80 roků pan Jan Fňukal.
Celý svůj fotbalový život spojil s 
kopanou ve Velkém Meziříčí, ke 
které jej přivedl táta, mimocho-
dem také významná osobnost ve 112leté historii Velkomeziříč-
ské kopané. Prošel zde všemi věkovými kategoriemi a již v roce 
1955 - tedy ve svých 18 letech - hrál za A-tým mužů na křídle 
nebo v záloze. V kariéře v něm úspěšně pokračoval v  šedesá-
tých a sedmdesátých letech a ukončil ji v sezoně 1972/73 v kraj-
ském přeboru.
Po ukončení hráčské kariéry na ni navázal i úspěšnou trenér-
skou, kterou zakončil až v roce 1989 u „B“ týmu mužů. Velko-
meziříčské kopané byl vždy věrný i v dobách, kdy se nedařilo, 
a zůstal jí věrný až do dnešních dnů, neboť patří ke stálým ná-
vštěvníkům domácích zápasů mužů Velmezu, a o vše kolem ní 
se zajímá. Velmi si váží toho, že se zde hraje takto vysoká sou-
těž (MSFL) a rád se na ni chodí dívat, protože zápasy mají velmi 
dobrou úroveň.
Takže pane Fňukale – Honzo – výbor FC Velké Meziříčí ti touto 
cestou přeje do dalších let pevné zdraví, osobní i životní spokoje-
nost, radost z dětí – tří synů, z nichž Jan navazuje na tvoji úspěš-
nou trenérskou kariéru. Dále hodně radosti z 5 vnoučat a také z 
toho, z čeho jsi měl sám největší radost. A to ti přeji i já, kterého 
jsi v mládí hodně ovlivnil, a to nejen ke vztahu ke sportu.

Výbor FC VM, Otto Doležal

Krásného životního jubilea – 
sedmdesáti let – se v úterý 28. 
listopadu 2017 dožil pan Alois 
Nováček. Dlouhá léta působil v 
klubu FC Velké Meziříčí jako hráč, 
za vrchol své fotbalové karié-
ry považuje historický 1. postup 
do krajského přeboru po sezoně 
1971/72 a následnou sezonu v 
něm. Později v klubu působil jako 
trenér „A“ týmu mužů na začátku 
osmdesátých let, člen výboru a v 
letech 1997 až 2002 také jako jeho předseda. K rozvoji sportu, 
nejen kopané, ve Velkém Meziříčí přispěl nemalou měrou i jako 
místostarosta města v období 2002-2006.
Kopané zůstal stále věrný, nejen jako hráč, ale i člověk, který vše 
kolem dokáže zařídit. Ať již v týmu starých pánů Velmezu v je-
jich turnajích a zápasech, ale i ve veteránské lize malé kopané. 
A také je stálý návštěvník zápasů všech týmů FC VM. V něm se 
k trénování opět vrátil v roce 2011 u mladší přípravky a úspěš-
ně v něm pokračuje s dalšími trenéry, v současnosti v mladších 
žácích.
Do dalších let ti, Lojzo, přejí hlavně zdraví, štěstí, osobní spoko-
jenost a radost nejen z kopané výbor FC Velké Meziříčí, bývalí 
spoluhráči, kamarádi a také já. Jen dodám. Ať ti ten tvůj stále 
„mladický“ zápal pro vše co děláš vydrží co nejdéle.

Výbor FC VM, Otto Doležal

Blahopřání

Kdo pro nás žil, víme sami, 
cestičkou života jdeš pořád s námi. 
V srdci Tě nosíme, hezké je vzpomínat, 
že nikdy Tě nepřestaneme milovat. 

Dne 25.  listopadu 2017 oslavili 
50 let společného života 
manželé Dostálovi  
z Velkého Meziříčí. 
Do dalších let jim přejeme stálé 
zdraví a životní optimismus. 
Dcera Jana s rodinou,  
syn Miroslav s rodinou,  
dcera Jana a sourozenci 
Naděžda a Vladimír s rodinami

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast, kvě-
tinové dary a projevené kondolence při posledním rozloučení 
dne 11. 11. 2017 s naším nejdražším manželem a tatínkem,
panem Josefem Bradáčem z Mostišť.
Jménem zarmoucené rodiny manželka a dcera Helena s rodinou

Marie Čechová, Vídeň, 84 let, 30. 10. 2017
Josef Peroutka, Ve Vrbí, Měřín, nedožitých 72 let, 9. 11. 2017
Marie Řezníčková, Chlumek, 86 let, 17. 11. 2017
Ludmila Mejzlíková, Lavičky, 91 let, 22. 11. 2017
Milada Malcová, Čechova, Velké Meziříčí, 90 let, 24. 11. 2017
Miloslav Urbánek, Pod Sýpkami, Vel. Meziříčí, 89 let, 26. 11. 2017
Jan Sýkora, Olší nad Oslavou, 77 let, 30. 11. 2017

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 6. 11. s paní 
Marií Čechovou z Vídně. Zarmoucená rodina
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 2. 12. 2017 
s paní Ludmilou Mejzlíkovou z Laviček. Zvláštní poděkování pa-
tří paní doktorce Heleně Sedmidubské a sestřičce Hedvičce za 
obětavou péči o naši maminku. Zarmoucená rodina
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 2. 12. 2017 
s paní Miladou Malcovou z Velkého Meziříčí. Zarmoucená rodina

Dne 18. 12. 2017 vzpomeneme 12 let  
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
paní Božena Patřičná z Velkého Meziříčí. 
Za tichou vzpomínku děkují  
manžel a synové s rodinami.
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PRODÁM
• Levně obývací stěnu, sedací 
soupravu + 2 křesla, konferenč-
ní stolek, válendy s úložným 
prostorem. Tel.:  732 871 390.
• Čtyři kusy zimních pneu na 
discích na Chevrolet Spark. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 605 473 015.
• Brusku na okružní pily Bas, 
automat. Ponk do garáže se 
svěrákem a lampičkou, 130x80 
cm. Dřevoobráběcí stroje, mo-
derní. Cena dohodou. Tel.: 604 
525 984, 732 712 236.
• Nabízím letošní králíky, obojí 
pohlaví, i chovné. Levně, končím 
s chovem. Tel.: 737 192 527

KOUPÍM
• Simsona, 
3.000 Kč. 
Tel.: 736 
741 967.

• Osobní automobil VW 1.4 
nebo Opel 1.4. Tel.: 777 204 
924.
• Motocykl i náhradní díly 
značky JAWA nebo ČZ v jakém-
koliv stavu (nekompletní, neo-
pravitelný, nepojízdný i bez TP). 
Při platném TP bezstarostný 
přepis samozřejmostí. Tel.: 737 
139 475.
• Srovnávačku s protahem KDR 
nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl, možno i 
nekompletní, torzo apod., také 
samostatné díly. Tel.: 608 773 
933.
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, vo-
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na pistole, plechové 
– dřevěné muniční bedýnky, 
zásobníky do zbraní, nábojnice, 
vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací ob-
lečení, vatované kabáty, vyzna-
menání, vojenské nášivky, mas-
ky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. z 
vaší půdy, stodoly, 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. Například výstroj 
z bývalé Bekovky Feldbeklei-
dungsamt der Luftwaffe 1/XVII 
(nyní Motorpal): vysouvací nože 
i poškozené a součástky k nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile, 
kalhoty, kraťase pískové, zelené 
a modré barvy; čepice, kšiltovky 
a lodičky; okované boty s kože-
nou podrážkou, holínky, 12ti-
-dírkové kanady boční i přední 
šněrování, boty kombinované s 
plátnem nízké i vysoké; skládací 
příbory; chlebníky, ruksaky, taš-
ky, brašny, batohy z telecí kůži, 
pytle; oranžové bakelitové dózy; 
ochranné brýle; kukly a ušanky; 
chrániče kolen; plynové masky; 
polní lahve; helmy; celty; obou-
stranné maskované vaťáky; 
prošívané vaťáky, hliníkové ná-
doby na vodu, várnice, kanystry, 
polní lopatky; lékárničky, ešusy; 
hodinky; kompasy; rádio-tech-
nika; letecké bundy, kalhoty 
a kombinézy s kožichem, vý-
stroj se zipy značky Zipp, Ra-
pid, Elite, Ri-Ri;  výstroj s cvoky 
značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postro-
je; muniční bedýnky plechové 
dřevěné; nášivky; vyznamená-
ní a medaile; zbytky z techni-
ky jako pásy, kola, součástky, 
tachometry a přístroje, optiky, 
puškohledy, dalekohledy, nářa-
dí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a bodáky, svítilny, baterky, 
karbidky; náboje a nábojnice; 
knoflíky; nitě a kusy látek;  do-
kumenty, pohlednice a pracovní 
knížky adresované na Bekovku , 
fotografie z období protektorá-
tu Velkého Meziříčí a okolí, no-
viny z období protektorátu; rád 
si i poslechnu zajímavé příhody 
a historická fakta z okupace a 
osvobození, nabídnete cokoliv i 
silně poškozené! Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, 
na tel. 732 400 672.
• Staré hračky: plechové, dře-
věné, retro autíčka Škoda 1203, 
105,120 atd. šlapací autíčka 
Moskvič a jiné značky. Staré 
plechové trojúhelníkové krabice 
na olej Mobiloil, Shell atd. Staré 
pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např.: Gross Meserit-
scher, L. Heide a jiné pivovary. 
Stará jízdní kola, veterány, mo-
tocykly a veškeré součástky k 

nim ...dále zajistím vyklizení va-
šich půd, sklepů atd. Děkuji za 
nabídky, které pomohou rozší-
řit sbírku a plánovanou expozici. 
Volejte, nebo stačí prozvonit a 
zavolám zpět, na tel. 732 400 
672.

NEMOVITOSTI
• Prodám zděnou garáž na ulici 
Uhřínovská. Zn.: Nabídněte. Tel.: 
739 083 414.
• Koupím nebo si pronajmu garáž 
v lokalitě Na Výslunní/Nad Gym-
náziem. Tel.:  +420 777 575 511.
• Hledám dům se zahradou, 
nabídněte. Děkuji. Tel.: 732 219 
013.
• Hledám byt, může být i DB. 
Tel.: 604 126 970.
• Koupím stavební pozemek ve 
Velkém Meziříčí a jeho nejbliž-
ším okolí. Tel.: 777 717 884.
• Prodám stavební pozemek 
ve VM, cca 1 500 m2, cena 800/
m2 +DPH, kompletní sítě, klidná 
část. Tel.: 731 457 371.  
• Prodáme rodinný dům 3+1 se 
zahradou ve Velkém Meziříčí. 
Více info na tel. 608 271 522.
• Prodám stavební pozemek v 
Křižanově. Tel.: 731 457 371. 
• Koupím pozemek nebo zahra-
du ve Velkém Meziříčí nebo v 
okolí. Hotově. Tel.: 608 271 522.
• Prodáme stavební pozemek 
nedaleko VM, cena 410 Kč/m2, 
voda, elektřina. Více informací 
na 731 457 371.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Platba hotově. Tel.: 608 271 522.
• Prodáme krásný stavební po-
zemek v Olešné u Nového Měs-
ta n. M. Dobrá investice!  Tel.: 
608 271 522.
• Prodám zahradu/stavební 
pozemek na Fajtově kopci, 640 
m2. Více informací na tel. 605 
054 470.
• Prodám nový byt se zahrád-
kou, garážové stání, klidná lo-
kalita, k nastěhování 2018. Tel.: 
605 054 470.

DOUČOVÁNÍ
• Doučování němčiny a anglič-
tiny, mám VŠ pedagogického 
směru, praxi v oboru. Tel.: 737 
439 784.

RŮZNÉ
• 27letý obyčejný kluk z vesnice 
hledá obyčejnou dívku na vážný 
vztah. Piš SMS na tel. číslo 723 

747 084. Jsem z Vysočiny, okres 
Žďár nad Sázavou.
• Hledám kamarádku/kama-
ráda na kulturu a cestování, 
kolem 60 let. Tel.: 724 851 044.

DARUJI
• Čtyři ště-
ňata (fen-
ky), křížen-
ce staforda. 
Stáří 2 mě-
síce. Bližší informace na tel.: 
737 284 513.
• Štěňata, křížence jezevčíka. 
Tel.: 732 931 628.

Soukromá 
inzerce

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský 
úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 10. platové třídy dle platných 
právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: 
1. 1. 2018

Přihlášky v písemné podobě za-
šlete nejpozději do 22. 12. 2017 
do 12:00 na adresu:
Město Velké Meziříčí, k rukám 
tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka, Radnická 
29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběro-
vé řízení – pozice ŽIV“
Kontaktní telefon: 566 781 003

PRACOVNÍKA 
ODBORU OBECNÍHO 
ŽIVNOSTENSKÉHO 

ÚŘADU 
referenta centrálního 
registračního místa 

živnostenského 
podnikání

Tajemník Městského úřadu 
Velké Meziříčí vyhlašuje 

výběrové řízení 
na pozici

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz 
> úřední deska
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I Nejen designová svítidla od tuzemských i zahraničních výrobců,  
   ale i klasické osvětlení pro každého 

I Návrh rozvodů elektroinstalace pro osvětlení již v počátku stavby,      
   včetně zaměření

I Poradíme Vám, jak správně vybrat osvětlení jak do INTERIÉRU,  
   tak i do EXTERIÉRU 

I Vytvoříme Vám návrh osvětlení podle Vašich představ, přání  
   a požadavků ZDARMA

I Nabízíme:

Po předložení této inzerce dostanete jednorázovou slEVU 5 %.
Uvedené slevy se nesčítají. Platnost akce je do konce prosince 2017. Možnost individuální schůzky přímo u Vás.

Na Vaši návštěvu se těší tým LIGHTING studia.

ElKOV elektro a.s.
lIGHTING studio

Brněnská 8,  Žďár nad sázavou 
tel.: + 420 733 644 498

Otevírací doba 
lIGHTING studia

Po-Pá:  800 – 1630 hod.

I Nabízíme Vám kompletní servis při projektu včetně   
   technické podpory

I Pro zakoupená svítidla Vám zajistíme i jejich montáž

I Záruční i pozáruční servis
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Milí obchodní přátelé,
 

přeji Vám příjemné prožití Adventních svátků, 
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018.

 
Moc se těším na další spolupráci s Vámi.

 
A prosím, nezapomeňte, ještě v letošním roce 12.prosince 

máme uzávěrku inzerce do LEDNOVÉHO vydání 
VELKOMEZIŘÍČSKA.

 
Iveta Šavelová

mobil: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz
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VELKÝ SÁL (400-600 osob)
velký sál včetně přísluš. míst 3 000 1 800

velký sál včetně přísluš. míst bez galerie 2 400 1 400

narozeniny, svatba 2 000 500

klimatizace 1 000 0

velká šatna 385 220

osvětlení rampa, pódium 1 000 500

ozvučení 1 000 500

projekce + plátno - den 200 100

GALERIE (40-60 osob)
celá 1 000 300

pravá+střed (oběd, pohř. hostina, večeře atd.) 800 200

klimatizace  200 150

školení 600 300

ozvučení 500 250

projekce + plátno 150 80

KINO (290 osob)
divadelní představení pro školy 1 980 0

kinosál 2 310 1 430

vestibul 385 165

ozvučení 500 250

projekce včetně DC projektoru + plátno 300 200

VÝSTAVNÍ SÍŇ
plesy 880 660

narozeniny, svatba 800 450

akce, konference, školení 800 450

ozvučení 500 250

projekce + plátno 150 80

KONCERTNÍ SÁL (110 osob)
akce, konference, školení, plesy 1 540 990

pohřební hostina 700 0

svatba, narozeniny, třídní srazy 1 000 600

ozvučení 500 250

projekce + plátno 150 80

UČEBNY
velká  učebna (30 osob) 275 110

malá učebna (12 osob) 120 100

MALÁ SCÉNA (80-100 osob) 550 330

ozvučení 500 250

projekce + plátno 150 80

SLUŽBY

zvukař 1 100 330

osvětlovač 550 200

technik - hausman 200 160

služba EPS 200 160

uklízečka 700 0

uvaděčka 150 130

požární hlídka (3členná) 2 200 0

ZAPŮJČENÍ TECHNIKY

TV, video, diaprojektor 400 0

promítací plátno, flipchard 400 0

lavice pivní set/den/kus 30 30

stůl pivní set/den/kus 50 50

dataprojektor 1 000 0

stůl skládací/ den/ 1 kus 50 50

stůl kostka/ den/ 1 kus 20 20

pódium se střechou / den 6 000 0

pódium / den 4 000 0

drátěný panel 50 0

barový stolek 50 0

židle dřevěná / den / 1 kus 20 0

pronájem

cena 
za 1. 

hodinu

cena za 
další 

hodinu pronájem

cena 
za 1. 

hodinu

cena za 
další 

hodinu

JUPITER club: ceník pronájmů pro rok 2018
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JUPITER club: ceník pronájmů pro rok 2018

Již 23 let se schází milovníci raného jazzu k poslechu a pouče-
ní. Program připravuje Ing. Tonda Zezula (pro jazzové kamarády 
Fabián). Za svůj život shromáždil obrovskou diskotéku, ze které 
může vybírat, ale zároveň spoustu zajímavého materiálu o hu-
debních směrech, autorech skladeb, sólistech a zpěvácích. Proto 
i poučení. Jeho služeb využíval i brněnský rozhlas a v současnosti 
Český rozhlas Vltava, kde spolupracuje s renomovanými hudeb-
níky tohoto žánru, Ondřejem Havelkou a Pavlem Klikarem, na je-
jich „Zapomenutých hrdinech synkopy“. Každý večer je tematic-
ký: významný skladatel, orchestr, zpěvačka či zpěvák, jednotlivé 
nástroje. Hlavní oblastí zájmu je raný jazz dvacátých a třicátých 
let a období raného swingu. Pokud je na programu interpret, sle-
dujeme jeho vývoj až do padesátých či šedesátých let. Máme i 
témata československého poválečného jazzu a vývoj jazzu v Ev-
ropě. Krásné večery ale máme zejména díky pochopení Jupiter 
clubu, který nás vzal pod svá křídla: Scházíme se jednou za měsíc 
s výjimkou prázdnin, obvykle v sobotu večer. Touto cestou chci 
velmi, velmi poděkovat řediteli „jéčka“ Mgr. Dufkovi a p. Kubišovi, 

který pro nás obětavě připravuje technické zázemí. Jupiter club 
pod vedením Mgr. Dufka je hybatelem kultury ve Velkém Mezi-
říčí a velký dík patří i vedení města, bez jehož podpory by aktivní 
kultura u nás nemohla vzkvétat. Jednou za rok měníme oblast 
hudby. A to je právě listopad, kdy máme na programu houslové 
koncerty, které připravuje Ing. Jaromír Kučera. V počátcích jsme 
počítali i s večery country hudby, ale nenašel se nadšenec, který 
by nám je připravil. 
Jestli tímto článkem oslovíme některého milovníka hudby, rádi ho 
přivítáme. Příští setkání bude v sobotu 16. 12. v 19.30 hodin v 
Jupiter clubu. Seznámíme se s geniálním kytaristou Django Re-
inhartem – samoukem pařížských kabaretů již od dvacátých let. 
V nahrávkách souboru „Le Quintette du Hot Club de France“ z 
let 1935–1939 vystupuje mimo jiné s legendou jazzových houslí 
Stéphane Grappellim.
Případné dotazy zodpoví naše organizační vedoucí p. Meluzinová 
na tel. 730 145 379. Email: antonin.zezula3@seznam.cz

Jiří Neužil

Milovníci jazzu se schází už 23 let

Březejčtí vystavují svoje práce v předsálí 
kina velkomeziříčského Jupiter clubu. Dá-
vají tak nahlédnout do svojí fantazie, kte-
rou převedli všemi svými smysly do svých 
výtvorů.
Prodejní výstava březejckého pracoviš-
tě Centra Kociánka proto nese příznačný 
název Všemi smysly a nesmysly. Uvidíte 
na ní převážně výtvory z hlíny a textilu – 
sochy, keramické obrazy na zeď malby na 

hedvábí, loutky, koberečky, tašky a další. 
„Loutky s kašírovanými a textilními prv-
ky, půvabné, něžné, lehkým opuncováním 
orientu poznamenané obrazy na hedvábí 
překypují flórou a faunou, rozkvetlá louka 
a pavučiny, lesní samoty, mořské hlubiny, 
líbezní andělé…“ přiblížila návštěvníkům 
dílo Březejckých Eva Kočí Valová při ver-
nisáži. Ta proběhla v pátek 24. listopadu 
odpoledne. Představili se při ní i sami uži-

vatelé a zaměstnanci střediska. Připravili 
si pěvecké a taneční vystoupení, prezento-
vali projekt Autismo Burgos. Závěrem pak 
zahrála skupina Žalozpěv.
Výstavu můžete zhlédnout do 4. ledna 
2018. Otevřena je: po–čt 8–16 hodin, pá 
8–14 hodin (přestávka 12–12.30 hodin), 
nebo před začátkem filmového představe-
ní. Od 20. 12. 2017 do 3. ledna  2018 zavře-
no. Text a foto: Martina Strnadová

V kině uvidíte práce klientů z Březejce

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Za přítomnosti zástupců města, kteří dětem 
pomohli, se o první adventní neděli poprvé 
rozsvítil před radnicí vánoční strom, lípy i 
sloupy veřejného osvětlení kolem silnic. 
Program probíhal už od rána a byl spojený s 
připomínkou 700 let od první zmínky o kos-
tele a duchovní správě ve městě. Před pátou 
hodinou odpolední se zaplnilo náměstí, aby 
všichni společnými silami přivolali do měs-
ta světlo a vánoční pohodu. Té napomohl 
svým vystoupením Taneční orchestr Zá-

kladní umělecké školy pod taktovou Josefa 
Vaňhary. „S první adventní nedělí přišly dny, 
které budou připomínat Vánoce, sváteční 
dny, ve kterých vzpomínáme na své nejbliž-
ší, na ty, kteří už s námi nejsou. Také jsou 
to svátky pohody a klidu. Chtěl bych vám 
popřát, aby byly pro vás klidné, plné lásky, 
abyste si odpočali,“ popřál rodičům s dětmi 
a všem, kteří na náměstí dorazili, starosta 
města Josef Komínek. Že advent je doba če-
kání na příchod Ježíše Krista, připomněl dě-

kan Pavel Šenkyřík. K přání klidu a pohody 
se přidal také místostarosta Vilém Lavický.  
Nejvíce si celý program užívaly děti, které 
dorazily s nejrůznějšími světýlky, lucernič-
kami a prskavkami, dospělí ocenili nabí-
zené teplé nápoje. Na hladký průběh akce 
dohlíželi hasiči.
Pořadatelé děkují tanečnímu orchestru 
pod vedením Josefa Vaňhary, Technickým 
službám VM, městské policii, RentalPro. 
Akci připravil Jupiter club. -jik-

Rozsvícení výzdoby zahájilo advent

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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NázvoSloví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Díl 13: Husův dům

text Marie ripperová

foto Martina Strnadová, pavel Stupka

49.3580222N, 
16.0049436E

TexT eva Kočí valováDíl 16

#SERIÁLY

Po dobách pronásledování evangelíků vydal císař Josef II. v 18. století toleranční pa-
tent, který jejich víru toleroval. Směli si dokonce stavět i vlastní modlitebny. Ve Velkém 
Meziříčí však v té době evangelický farní sbor nevznikl. Půl druhého století rekatolizace 
přineslo výsledky – ve městě a na celém panství chyběl patřičný počet evangelíků. K 
dosažení minimálního počtu 100 rodin se spojili věřící z panství Velké Meziříčí, Třebíč, 
Puklice a Brtnice a zřídili si evangelický sbor v Horních Vilémovicích. 
Trvalo dalších sto padesát let, než počet evangelíků ve městě i okolí vzrostl natolik, 
že začali usilovat o osamostatnění. Meziříčí bylo koneckonců okresní město, a tak se 
slušelo, aby věřící z okresu nemuseli chodit k sousedům. 
Nejdříve se konaly bohoslužby v pronajatých prostorách školy. Pak byl v letech 1926-
27 vystavěn sborový dům. Úsilí bylo dovršeno v roce 1929 zřízením farního sboru Čes-
kobratrské církve evangelické.
Husův dům, jak je sborový dům pojmenován, je od té doby centrem náboženského ži-
vota místních evangelíků, ale bydlí v něm i farář a konají se zde také různé kulturní akce 
pro širokou veřejnost.

Evangelická modlitebna byla 
ve městě postavena teprve 

za sto padesát let od vydání 
tolerančního patentu.

LAVIČKY
NA ŠNOBLOVCE
Jméno cizího původu (německé), pole s 
dobrou půdou.
NA ŠTULÁCH
Štula – podkop na poli, tedy pozemky se 
štulami.
NA TÁLKÁCH
Díly obecní louky pronajímané bezzem-
kům, obecně pozemky rozdělné na tálky.
NA VRBÁCH
Pozemky se špatnou půdou poblíž vrb. 
NA VRBKÁCH
Obdélníkové pole na hřebenu ležící poblíž 
vrb. 
NA VÝPUSTKU
Místo, kam se vypouštěl dobytek na pastvu.
NA ZAHRÁDKÁCH
Pole za staveními, v místech, kde stávaly 
zahrady.
NA ŽLABINÁCH
Pole s dobrou půdou, místy kamenitou, 
ležící v údolí.
OTAVNICE
Louka, kde rostla dobrá tráva na seno – otavu.
POD KOPCEMA
Kamenité pozemky ležící na úpatí kopců. 
POD ZAHRADAMA
Protáhlý obdélník pozemků ležících pod 
svahem, na kterém jsou zahrady.
POLOUDÍLÍ
Pole v mírném svahu, část pozemku z 
jednoho dílu.
POLOUDÍLÍ NAD TÁLKAMA
Část pozemku polního celku nacházející-
ho se pod tálky. 
U JESTŘABCE
Rybník, kde byli jestřábi nebo majitelé se 
jmenovali Jestřábovi.
U TŘEŠNĚ
Pozemek poblíž staré třešně.
V JANŠOVCÍCH
Pole a les nesoucí název zřejmě podle 
majitelů (Janeš).
V JAZÍRKÁCH
Pozemky v místech, kde byla jezera – ná-
drže vody vytvořené jezem.
V LOUPEŽNÍKU
Pole s kamenitou půdou. Název nelze ob-
jasnit, možná podle loupežných přepade-
ní v těch místech.
V ČIHADLECH
Místo, odkud lovci vyhlíželi kořist. 
V SEJTOVĚ
Od sítí, sejtí, tj. rostlina juncus – sítina, ze 
které se pletly vrše, mošny košíky, roho-
že, klobouky. 
VE ŽLEBECH
Protáhlé pásy luk podél potoka v údolí.
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Slovo 
zastupitele
Vážení spoluobčané,
i když se zastupitelé a občané ne-
shodnou na návrhu úpravy Náměstí 
a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí 
na základě výsledků architektonic-
ko-urbanistické soutěže, tak bez 
ohledu na výsledky referenda 14 
zastupitelů rozhodlo o budoucím 
vzhledu Náměstí. Naštěstí se všich-
ni zastupitelé shodli na kotvícím 
základu pro vánoční strom, a proto 
může být tradice vánočního stromu 
na Náměstí zachována, což ocení 
všichni občané města, především 
děti.
Blíží se čas adventu, a proto věřím, že po turbulenci na radni-
ci a v zastupitelstvu tento adventní čas přinese zklidnění, nejen 
mezi zastupiteli, ale především klid a pohodu v kruhu rodinném. 
Adventní věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské 
důstojnosti, ale především projevem úcty a radosti, kterou naše 
zastupitelstvo v poslední době postrádá. Nicméně věřím, že ad-
ventní čas není v poslední době pouze časem horečných nákupů a 
příprav na Vánoce, ale zachová si svůj duchovní obsah.
V čase adventním tedy přeji všem občanům hlavně zdraví a ro-
dinnou pohodu.       

david babáK, ano 2011

Cena vodného a stočného zůstává pro příští rok stejná: 94,90 Kč/m3. 
Po listopadovém jednání předsednictva Svazu vodovodů a kanali-
zací Žďársko to uvedl starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek.
„Považuji to za dobrou zprávu, protože si osobně dlouhodobě 
myslím, že nejrůznější poplatky a ceny pro občany se mají zvy-
šovat co nejméně a vždy jen v opravdu odůvodněných přípa-
dech,“ řekl Velkomeziříčsku starosta Komínek.
Za kubík vody tak budeme nadále platit 54,50 Kč, stočné zůstá-
vá ve výši 40,40 Kč za kubík. 

Cena vody se od ledna nemění

Cena 2018
Vodné Stočné Celkem

54,50 Kč/m3 40,40 Kč/m3 94,90 Kč/m3

-kid-

Již posedmé bude vyrostl v Jupiter clubu vánoční strom spl-
něných přání dětí z Březejce.
Všichni, kteří chtějí udělat radost nejenom sobě a svým blíz-
kým, mohou navštívit programové oddělení v Jupiter clubu, 
vybrat si přáníčko a zakoupením dárku splnit vánoční přá-
ní dětí z Dětského střediska v Březejci. Věříme, že tuto akci 
podpoříte a bude stejně úspěšná jako v minulých letech. Vá-
noční přání můžete splnit nejpozději do pondělí 18. 12. 2017.

STROM splněných přání

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. 
klub Velké Meziříčí pořádá tradiční 
PLES DOBRÉ VŮLE
KDY: 27. 1. 2018  
KDE: KD Uhřínov, od 20:00
Hraje: Beat Band

Rezervace místenek 
od 16. 12. 2017 

na tel. čísle 777 819 707, 
po 19. hodině.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OMEZÍ O VÁNOCÍCH PROVOZ 
Městská knihovna Velké Meziříčí oznamuje, že posledním pra-
covním dnem bude 20. prosinec 2017. Znovu vás rádi přivítá-
me 3. ledna 2018. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné 
Vánoce. -zú-
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V sobotu 11. listopadu 2017 se konalo v obřadní síni velkomeziříčské radnice vítání nově narozených občánků našeho města a jeho 
místních částí. Byly pozvány děti, které se narodily v červnu, červenci a v srpnu. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Gabriela Bachrová, Emily Prchalová, Ondřej Blaha, Mia Průdková, Martin Bojanovský, Tereza Dvořáková, Tere-
za Cejnková, Sebastián Rolín, Daniel Cink, Matyáš Sedláček, Mikuláš Doležel, Daniela Svobodová, Miroslav Filip, Natálie Vašíčková, 
Valérie Hladíková, Aneta Vondráčková, Jindřich Cejnek, Tomáš Winterling, Šarlota Dobrovolná, Eliška Zacharová, Stella Horká, Janek 
Zezula, Karel Jonák, Bára Zezulová, Adéla Krejčí, Jiří Vávra, Agáta Kudláčková, Eliška Strnadová, Lucie Kujínková, Anna Tomanová, 
Matyáš Marek Foto: Fotoateliér Bradáčová
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#SPONZOR STRANY:

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

Program. oddělení Jupiter clubu
VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Přijďte si vybrat přáníčko a zakoupením 
dárku splníte vánoční přání dětí z Dětského 
střediska v Březejci. Vánoční přání můžete 
splnit nejpozději do pondělí 18. 12. 2017.

Středa 6. – čtvrtek 7. 12., velký sál, 9–17 
hodin
Spolek žen a Jupiter club zvou na výstavu 
PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ k tomu špet-
ka poučení. Téma: „Vánoce ve slovanských 
zemích“
Vstupné dobrovolné!

Pondělí 11. 12., velký sál, 19.30 hodin
Travesti skupina SCREAMERS s pořadem
NESEM VÁM NOVINY

Úterý 12. 12., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost po-
řádá přednášku 700 LET PRVNÍ ZMÍNKY O 
KOSTELE SV. MIKULÁŠE VE VELKÉM MEZI-
ŘÍČÍ. Přednáší Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

Pátek 15. 12., velký sál, 17 hodin
MICHAL JE KVÍTKO. 
Zábava, soutěže, aktivní účast dětí

Sobota 16. 12., malá scéna, 15 hodin
BEZHLAVÝ RYTÍŘ. 
Loutkové divadlo pro děti a rodiče

Neděle 17. 12., velký sál, 17 hodin
Pondělí 18. 12., velký sál, 17 hodin
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: pěvecký sbor Sluníčka, Slunko, 
hudební uskupení Pavana, Pěvecký sbor 
Gymnázia Velké Meziříčí

Neděle 17. 12., velký sál, 19 hodin
Pondělí 18. 12., velký sál, 19 hodin
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: Literárně dramatický obor ZUŠ, 
sólisté ZUŠ, pěvecký sbor Andante, Taneč-
ní orchestr ZUŠ, Smíšený orchestr ZUŠ.

Úterý 19. 12., kinosál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku PŘÍBĚHY ZAHRAD 
– PROJEKCE FILMU S AUTORSKÝM KO-
MENTÁŘEM. Přednáší Petr a Markéta Ve-
ličkovi, krajinářští architekti

Pondělí 1. 1., náměstí – podium před JC, 
17 hodin NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Krátký kulturní program. Po skončení oh-
ňostroje cca v 17.20 kinosál, filmové před-
stavení ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VES-
NICE. Vstup zdarma!

PROGRAM KINA NA PROSINEC

Čtvrtek 7. 12. v 19.30 hodin
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Každý je podezřelý.
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z 
Istanbulu do Londýna, se rychle promění v 
jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších 
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. 
Předloha Agathy Christie popisuje osudy 
třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém 
vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových 
závějích na Balkáně. Hrají K. Branagh, J. 
Depp, D. Ridley, M. Pfeiffer, P. Cruz, J. Dench, 
H. Fraser, S. Polunin a další. Kriminální, my-
steriózní drama USA 2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 114 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Pátek 8. 12. v 18 hodin
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Přání k mání poetickou, hravou a humornou 
formou vypráví příběhy několika podob 
lásky: o trampotách náctiletého Alberta, 
který je až po uši – a hlavně neopětova-
ně – zamilován do sestry svého nejlepšího 
kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči, 
tedy o varietním kouzelnickém duu proží-
vajícím krizi středního věku, a také o lásce 
rodičovské, kdy se floutek a lamač dívčích 
srdcí Bosák junior snaží získat pozornost a 
lásku svého otce, mocného hoteliéra. Hrají 
J. Čvančarová, M. Myšička, S. Babčáková, 
V. Jandák. Pohádka Česko, Slovensko 2017.
Vstupné: 110 Kč, 90 minut, mládeži přístupný.

Sobota 9. 12. v 19.30 hodin
KVARTETO
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá 
rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po 
štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. 
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jed-
noho stolu, scházejí se členové kvarteta 
tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncer-
tu. Mezi hlavními hrdiny dochází k neustá-
lým zádrhelům a lehce bizarním situacím, 
až konečně jeden neplánovaný večírek při-
nese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený 
pocit štěstí. Hrají: L. Melník, B. Poláková, Z. 
Julina, J. Plesl, L. Krobotová, P. Štorková. 
Režie M. Krobot. Komedie Česko 2017.
Vstupné: 120 Kč, 93 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 10. 12. v 16 hodin
Pátek 29. 12. v 16 hodin
PADDINGTON 2

Náš kamarád Paddington se už šťastně 
usadil s rodinou Brownových a je oblíbe-
ným členem místní komunity. Aby mohl 
koupit ten nejlepší dárek k narozeninám 
jeho tety Lucy, začne pracovat.
Animovaná rodinná komedie Velké Britá-
nie, Francie 2017, český dabing. Vstupné: 
110 Kč, 103 minut, mládeži přístupný.

Neděle 10. 12. v 18.30 hodin
MILADA
Film je inspirován osudem a životem JUDr. 
Milady Horákové, který se dotkl mnoha 
lidí. Životopisné, historické drama, Česko 
2017. Vstupné: 110 Kč, 130 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Středa 13. 12. v 19.30 hodin
VŠECHNO NEJHORŠÍ
Probuď se. Přežij. Nech se zabít. A zase. 
Jak by se vám líbilo uvíznout v časové 
smyčce, kdy byste dokolečka prožívali ten 
samý den? A zrovna své narozeniny? A jak 
by se vám líbilo, kdyby vás na jeho konci 
pokaždé někdo zabil? Mysteriózní horor 
USA 2017, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 96 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 14. 12. v 19.30 hodin
7 ŽIVOTŮ
Přelidněný svět roku 2073 se řídí dras-
tickým zákonem jednoho dítěte na rodi-
nu. Pokud úřady objeví přestupek, mladší 
sourozenec je nesmlouvavě odebrán. V 
jednom bytě se ale už třicet let skrývá a 
žije sedm sester. Vypadají stejně, přesto 
je každá jiná a každá je svá. Všechny do-
hromady pak mají jednu identitu pro po-
hyb venku, kde vystupují jako jedna osoba. 
Chodí do školy, do práce, s kolegy do baru, 
vztahy pouze na jednu noc. Každá ze se-
ster chodí ven jeden den v týdnu ... Jejich 
systém funguje po mnoho let skvěle až do 
toho dne, kdy se jedna nevrátí domů. Akční 
sci-fi thriller USA, Ukrajiny, Francie 2017, 
české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 123 minut, mládeži pří-
stupný.

Pátek 15. 12. v 18.30 hodin, sobota 16. 
12. v 18.30 hodin, středa 27. 12. v 18.30 
hodin
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Ve filmu  od studia Lucasfilm pokračuje 
sága rodu Skywalkerů. Postavy předcho-
zího filmu Star Wars: Síla se probouzí spo-
lu s legendárními hrdiny galaxie prožívají 
strhující dobrodružství, během kterých 
odhalí prastará tajemství Síly a šokují-
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Další akcecí události z minulosti. Hrají M. Hamill, C. 
Fisher, A. Driver, D. Ridley, J. Boyega, O. 
Isaac, L. Nyong’o, A. Serkis, D. Gleeson, A. 
Daniels, G. Christie. Akční, dobrodružný, 
fantasy film USA 2017, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 let, 150 
minut, mládeži přístupný.

Pátek 22. 12. v 17 hodin
Čtvrtek 28. 12. v 16 hodin
FERDINAND
Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku.
Nina, malá holčička a Ferdinand, velký býk, 
jsou největší kamarádi pod španělským 
sluncem. Ferdinand je ten nejroztomilej-
ší a nejhodnější sudokopytník na světě, 
který by nikdy neublížil ani mouše. Bohu-
žel zároveň je také nešikovným popletou, 
který díky svým rozměrům občas dokáže 
způsobit pořádnou katastrofu… Animova-
ný rodinný film USA 2017, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 let, 99 
minut, mládeži přístupný

Pátek 22. 12. v 19.30 hodin
Čtvrtek 28. 12. v 19.30 hodin
ŠPINDL
Co se stane na horách, zůstane na horách.
Když na hory, tak do Špindlu. Právě sem 
vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na 
svou dámskou jízdu. V plánu mají přede-
vším odpočinek se svařákem, zábavu a 
snad i trochu milostných dobrodružství.
Režie M. Cieslar, tvůrce úspěšných kome-
dií Láska je láska nebo Život je život. Hrají 
A. Polívková, D. Gránský, K. Klausová, A. 
Krausová, O. Navrátil, J. Révai, K. Zima, J. 
Kohák, A. Bendová, L. Pavlásek a další. Ko-
medie Česko 2017.
Vstupné: 120 Kč, 98 minut, mládeži pří-
stupný.

Pátek 29. 12. v 19.30 hodin
LADÍME 3
S titulem mistra světa v a capella zpěvu v 
normálním životě nepřežijete. Tuhle drs-
nou lekci pochopí hrdinky hned na začát-
ku třetího dílu…Všechny pěvky z Barden 
Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají 
coververze těch největších současných 
hitparádových tahounů. A ani k tomu ne-
potřebují hudební doprovod … a co se sta-
ne potom, když holky dostanou nabídku 
turné po amerických vojenských základ-
nách rozmístěných v Evropě ...  Hudební 
komedie USA 2017, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 93 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let

NESA A KOPRETINA

Přednáška s R.D. Markem Husákem
7. prosince 15:00 
Jaký význam mohou mít Vánoce pro dneš-
ního člověka? Aktuální program Kopreti-
ny: zdar.charita.cz 
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí 

Předvánoční výstava v Nese
8. prosince 9:00 - 17:00 
Předvánoční prodejní výstava denního 
stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí . Če-
chova 30, Velké Meziříčí, www.zdar.cha-
rita.cz

OSTATNÍ AKCE

Den otevřených dveří na Světlé
7. prosince 8:00 
Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel a služeb pořádá den otevře-
ných dveří, tradičně spojený s adventem a 
vánoční tématikou. Program: Informace 
o možnostech studia na škole, Přijímací 
zkoušky nanečisto, Prezentace zahra-
ničních praxí, Prezentace a vyhodnocení 
stáže studentů v zahraničí – Erasmus+, 
Interaktivní činnosti a soutěže pro žáky 
základních škol, Prohlídka školy – odbor-
né učebny, pracoviště odborného výcviku, 
domov mládeže, Ukázky barmanského 
umění, vyřezávání ovoce a zeleniny, mo-
delování, zdobení, Soutěž „Tvoříme betlé-
my“, Občerstvení a ochutnávky z naší „ka-
várny“, Prezentace speciálního inventáře 
a slavnostního stolování 
U Světlé 36, Velké Meziříčí 

Adventní koncert v Netíně
10. prosince 17:00 
Účinkují: Jaroslav Tůma, varhany, Franti-
šek Zahradníček, zpěv
Netín, www.obecnetin.cz, tel.: 566 544 
234, 721 423 232

Den otevřených dveří v městském psím 
útulku
27. prosince 10:00 - 15:00 
Všechny zájemce zve Město Velké Meziří-
čí, Helena Krátká a pejsani z útulku.   
psí útulek, Zámecká 794, Velké Meziříčí 

Vysočinka pro Světlušku
31. prosince 14:00
Koncert Českého rozhlasu Vysočina. Vý-
těžek z prodeje vstupenek bude věnován 
do sbírky Světluška - Nadačního fondu 
Českého rozhlasu, který pomáhá nevido-
mým v celé České republice.
Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí

Ples dobré vůle
27. 1. 2018 20:00
Hraje: Beat Band 
KD Uhřínov, rezervace místenek od 16. 
12. 2017 na tel. čísle 777 819 707 po 19. 
hodině.

SPORT

Předvánoční turnaj ve florbalu – přihláš-
ky do 8. 12. 2017 
9. prosince 8:00 
Prezence: 17:00–17:30, začátek hry v 
17:40 Hraje se podle oficiálních pravidel 
florbalu. Přijít může kdokoliv, spodní vě-
ková hranice je 13 let. Nově bude podmín-
kou mít ve hře minimálně jednu dívku. Více 
info na www.ac-vm.cz, tel.: 732 602 932. 
tělocvična HŠ Světlá, Velké Meziříčí 

Autocolor Big Boulder Games 2017
16. prosince 8:00 - 17. prosince 5:00 
Pořádá Autocolor Boulder Games a Lezu v 
Mezu. Nový systém finále, vánoční atmo-
sféra, živý koncert LetRouRou a na závěr 
DJ do ranních hodin. Závody se uskuteční 
na nové bouldrovce. 
Ostrůvek, Velké Meziříčí, 

Vánoční turnaj ve stolním tenise 
26. prosince 12:30 
SK Sokol Lhotky srdečně zve na 28. ročník 
Vánočního turnaje ve stolním tenise. Za-
čátek ve 13:00, registrace do 12:30. Turnaj 
je určen pro neregistrované hráče + mlad-
ší registrované žáky. Lhotky 

Vánoční turnaj v malé kopané
27. prosince 7:30, házenkářská hala, 
Sportovní, Velké Meziříčí, tel.: 725 112 700

Veřejné bruslení
9. prosince 14:15 - 15:45 
10. prosince 14:00 - 15:30 
16. prosince 15:00 - 16:30 
17. prosince 14:00 - 15:30 
22. prosince 14:30 - 16:00 
23. prosince 15:00 - 16:30 
24. prosince 13:00 - 14:30 
vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč, 
Vrchovecká 37, Velké Meziříčí 

Vánoční bruslení se soutěžemi o ceny
27. prosince 14:00 – 15:30
ochranné pomůcky pro děti nutností
zimní stadion, Vrchovecká 37, Velké Me-
ziříčí
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Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo 
poštou či osobně do redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 22. prosince 
2017.
Tři vylosovaní výherci získají propagační dárky známé velkomeziříčské firmy Výtahy, s.r.o.  
Výherci z minulého čísla jsou Gabriela Doleželová z V. Meziříčí, Jiří Kuklík z V. Meziříčí a Marie Nedo-
mová z Vídně, pro které máme v redakci připravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: Jasinka, Komárovský, Šípský, Zátoky, Křibský.

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny
auTor KřížovKy vladimír Pařil

NÁPOVĚDA: IRI, 
ASK, AI, ASA, 

NAR, IO, ALEA, 
ULN, AS, ORT

INDICKÁ 
SKUPINA 

OBYVATEL

OSMI-
UHLÍKATÝ 

ALKAN

PLÁTĚNÉ 
PŘÍSTŘEŠÍ   URČITÝ V 

POŘADÍ

OZNAČENÍ 
MOHUTNÉHO 

POHOŘÍ

METROPOLE 
NORSKA

DOMÁCKY 
TEODOR

JMÉNO EGYP. 
PREZIDENTA 

SADATA
TOUST   PŘÍTEL 

ČLOVĚKA
ANGLICKY 

PTÁT SE KUS CHLEBA ONA

Č ERNÝ 
PTÁK       STOČIT             NÁSTRAHA        

OBRAZ 
NAHÉ ŽENY      

VYTAŽENO 
Z POCHVY

           
ZNAČKA KOL

       
URYCHLOVÁN TUMÁŠ

1. ČÁST 
TAJENKY                             CHEM. ZN. 

HLINÍKU

JIHOASIJSKÉ 
POLOOPICE        

MĚSÍC 
JUPITERU

   

ST. CITLIV. 
FILM. MAT.

      ANGLICKY 
CHORVATSKO

ZNAČKA 
VOLTAMPÉRU

   
BÝV. OKR. 

NÁROD. VÝBOR TĚŽKÝ KOV ANG. JM. 
VICTOR

STARÉ 
VZTAŽNÉ 
ZÁJMENO

   

PĚSTOVÁNÍ 
ZVÍŘAT

     

PRACOVIŠTĚ 
V DOLE

     

DRUH BĚHU 
KONĚ

       
PÁRKY ZÁBAVA RAKOUSKÁ 

ŘEKA

 
NOVÁ EKON. 
POLITIKA (V 

SOVĚT. RUSKU)

KÓD LETIŠTĚ 
ULÁNBÁTAR

     

ZNAČKA 
HEKTOLITRU

    OPAK 
DOVNITŘ

ISLAM. REPUB. 
OF IRAN

      AUSTRALSKÝ 
PŠTROS

 
DOMÁCKY 

ADOLF
DÁVNÁ MÍSTA 

HANBY
SLOVENSKÝ 

SOUHLAS

2. ČÁST 
TAJENKY                            

STARO-
ŘÍMSKÝ 

PENÍZ

RÁJ        

SEVEROITAL. 
MĚSTO

             

ZNAČKA 
MILIAMPÉRU

   
ŠEVELENÍ PATŘÍCÍ ANČE

BŮH STÁD 
S FLÉTNOU      

ZKR. ŠKOLNÍ 
AKADEMIE

   
TO

     

NĚMECKY 
DOMAŽLICE

       
OPAR DOPLNĚK 

VRMY DŘÍVE

   

JEMNÁ 
TEXTILNÍ 

LÁTKA
         

OZN. 
ODLOŽENÝCH 

SPISŮ

SPZ 
ZNOJMA

BEZPEČN. 
ČÍSELNÝ KÓD      

JMÉNO 
ZPĚVÁKA 
JÜRGENSE

VELBLOUDÍ 
KŘÍŽENEC

LES SKUTEK

 

3. ČÁST 
TAJENKY

                           
LENOCHOD 
TŘÍPRSTÝ

ZKR. 
AUTONOM. 

OBLASTI
    VES U 

KŘIŽANOVA                
 

BĚLOVES.
KYSELKA      

OSTROVAN    

ČESKÝ 
VÝROBCE 

SPORTOVNÍCH 
DRESŮ

        DŮRAZNÝ 
ZÁPOR

      SEVEŘAN      

  

Dnešní tajenka se týká svátků radosti, veselí, klidu a míru. Jejím jádrem však je zvláštní slovo, které se 
až dodneška dochovalo kupodivu pouze ve východorománských jazycích – totiž v rumunštině, mol-
davštině a aromunštině (arumunštině, „kucovlaštině“), přestože je slovanského původu. Tyto národy 
totiž byly zčásti ovlivněny okolním slovanským prostředím... Až dosud se (ale jen občas) objevuje i 
ve východoslovenském nářečí a ve zkomolené podobě existuje překvapivě dokonce i maďarštině. Je 
spojeno se zimním slunovratem; ale my je již dávno nepoužíváme – a vlastně, pravda, ani neznáme... 
Doplňkovou nápovědou by pro vás mohla být rumunská a maďarská slova Crăciun a Karácsony. Totiž 
hlavně to první, které se v reálu čte úplně stejně jako ono hledané jádro naší dnešní tajenky.

VÁNOČNÍ

s p e c i á l
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V sobotu 25. 11. 2017 proběhla na cvičišti Kynologického klubu 
Velké Meziříčí v Martinicích soutěž „LEGRANDO 2017“. Akce se 
zúčastnilo 13 psovodů se 14 psy.
Mezi soutěžícími byli mladí, děti i dospělí psovodi. Bylo připra-
veno 5 soutěžních úkolů. V soutěži PŘEKÁŽKÁŘ, VODIČ NA NITI, 
MINOVÉ POLE, PŘEVOZNÍK A MARTINICKÝ STRAŠÁK předvedli 
psovodi spolupráci se svými psími miláčky, svoji zručnost, psí 
poslušnost, trpělivost i ovladatelnost. Nikdo ze soutěžících neo-
dešel bez zasloužené odměny.  
Akci finančně podpořil Fond Vysočina a Město Velké Meziříčí.
Poděkování patří účastníkům soutěžení, kteří si řádně „zablbli“, 
veřejnosti, která přišla soutěžící podpořit, sponzorům, partne-
rům, pomocníkům i pořadatelům akce, protože bez nich by to 
nebylo ono.

Den před odjezdem do francouzského 
přístavu Le Havre umožnil svým fanouš-
kům a příznivcům automobilových závodů 
Tomáš Ouředníček prohlédnout si pěkně 
zblízka svůj speciál Ford Ranger. Malí i velcí 
tak mohli nahlédnout pod kapotu, vyzkou-
šet si, jak je složité nasednout, zejména na 
místo řidiče, vyptat se jezdců na technické 
i organizační detaily a odnést si autogram.
Mezi častými otázkami zaznělo, zda se 
jezdci něčeho bojí. „Mou noční můrou je, 
že závod skončí hned první den. A nebez-
pečné jsou na cestě třeba duny, jednu jsme 
kdysi přejížděli hodinu,“ odpověděl Tomáš 

Ouředníček. Otázky padaly i k pitnému re-
žimu nebo když se auto zahrabe. „Je dost 
složité se do auta dostat, takže jsme radě-
ji, když ven vůbec nemusíme,“ s úsměvem 
podotkl pilot Ouředníček. Nečekaný, ale 
příjemný rozhovor proběhl se zpěvákem 
Petrem Jandou, který se na ploše objevil. 
„Pro mě to není. Ale k Lopraisovi mám vel-
kou úctu, ten je famózní. Závod v televizi 
sleduju, obdivuju velký auta i závodníky na 
motorkách, sedí na nich jako vosa na bon-
bonu, a přitom jedou šílenou rychlostí,“ 
podělil se o svůj pohled na Dakar známý 
muzikant. 

Na ploše před MusicData byl přistaven jak 
speciál, tak i doprovodný obytný karavan. 
Obě vozidla jsou nyní na více než měsíční 
plavbě přes Atlantik do Peru. Následně si je 
Tomáš Ouředníček a David Křípal odvezou 
na start 40. ročníku Rallye Dakar, který je 
současně 10. ročníkem v Jižní Americe. Zá-
vod startuje 6. ledna z Limy, trasa povede 
kolem Pacifického oceánu, přes peruánské 
duny. Po nich se závod přesune do La Paz, 
zde proběhne Rest day. Další etapa cesty 
bude směřovat do Argentiny přes poušť 
Fiambalu. Cílem závodu je argentinská Có-
rdoba.

Lidé viděli speciál Tomáše Ouředníčka

-jik-

Psi soutěžili o ceny Legrando

Kynologický klub Velké Meziříčí

Ve Sportovním areálu Nymburk se konaly dva ze tří nejvýznam-
nějších závodů v moderním korejském bojovém umění Taek-
won-Do ITF v roce, a sice 2. kolo soutěže středisek talentované 
mládeže a Mistrovství České republiky.
Prvně zmiňované závody probíhaly 14.-15. 10. 2017, zúčastnilo se 
jich celkem 199 závodníků bojujících za 5 různých středisek, z nichž 
nejúspěšnějším se stalo STM Praha 2, kam patří i škola Ge-Baek 
Hosin Sool. S 58 zlatými medailemi předstihlo ostatní střediska.
Na stupínku se ocitli i meziříčští taekwondisté. Daniela Komár-
ková získala stříbrnou medaili ze sportovního boje. S týmem 
starších žákyň vybojovaly zlatou medaili z týmových sestav, 
stříbrnou medaili za speciální techniky a druhé stříbro měly ze 
sportovního boje. Umístěním na třetím místě byl odměněn Ši-
mon Pavelec za disciplínu sportovní boj. I on byl jedním z členů 
juniorského týmu. Ti se mohli na konci dne pochlubit dvěma dru-
hými místy, ve sportovním boji a speciálních technikách, a bron-
zovou medailí z týmových sestav.
Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4.-5. 11. 2017. Z 554 závod-
níků zastupujících 30 Taekwon-Do škol jich nejvíce patřilo právě 
škole Ge-Baek Hosin Sool, jež se již pošesté v historii stala nejú-
spěšnější školou soutěže. Získáním 27 zlatých medailí se mohla 
pyšnit jasným prvním místem.
Z velkomeziříčské skupiny si odsud Tomáš Molnár, člen státní 
reprezentace ČR, odvážel ocenění v podobě zlaté medaile ze 
sportovního boje. Daniela Komárková byla členkou týmu žákyň i 
tentokrát, společným úsilím si dokázaly probojovat cestu až na 
dvě druhá místa v disciplínách týmová sestava a sportovní boj.

Taekwondisté nejlepší v ČR

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool



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
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