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Na dálnici bude 
úsekové měření 
Necid požádal i o zrušení 
poplatků mezi meziříčskými 
dálničními sjezdy.
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Bradáč skončil 
v zastupitelstvu  
V klubu KDU-ČSL nahradil 
senátora Františka Bradá-
če Stanislav Rosa.

Žáci slyšeli příběhy 
emigrantů 
Školákům o svém osudu 
vyhnance vyprávěl i Jan 
Podstatzký.

Šatny nám ostatní 
kluby závidí 
Trenér Smejkal zhodnotil 
výkony uplynulé sezóny 
i spolupráci s městem.  
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Město přivítalo advent
„Tři... dva... jedna... světlo,“ odpočítal rozsvícení vánoční 

výzdoby ředitel pořádajícího Jupiter clubu Milan Dufek.23

Veselé 
Vánoce

&
ŠŤASTNÝ ROK 2017

přeje 
redakce
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a místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, 
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Adresa redakce: Jupiter club, Náměstí 17, 
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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 
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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
Vánoce mají být svátky klidu, míru a pohody. 
Rodiny mají trávit čas spolu, užívat si zimní 
radovánky a teplo domova. Ulicemi se má 
linout vůně cukroví a na náměstí má vonět 
punč a svařák. Všude má být jednoduše cítit 
pohodová vánoční atmosféra...
...a jaká je realita? 
Maminky a babičky pečou cukroví jak o život a 
mučí celou rodinu přísným zákazem byť se jen 
na ty dobroty podívat, aby potom mohly 24. 
12. ukázat vše v plné parádě. Následuje večer, 
kdy každý povoluje knoflíky u kalhot, cukroví 
už se do žaludku prostě nevejde, ale milé ma-
minky a babičky nešťastně koulí očima s po-
vzdechem, že jsou teda zvědavé, kdo to bude 
všechno jíst.
Všichni dospělí si celý prosinec lámou hlavy s dárky a utrácejí spoustu peněz, aby jejich 
pubertální děti u stromečku zahlásily, že tahle bunda je prostě už totálně „out“, pro ta-
tínka se sejdou dvě stejné sady nářadí a babička dostane další hřejivé papuče na doma. 
Uloží je do skříně, kde již „do zásoby“ čekají ty z roku 2012, 13, 14 a 15.
A přesto se na Vánoce všichni celý rok těší. Proč? Protože i přes všechny stresy a fi-
nanční náročnost přece jen všichni cítí posvátnost těchto dnů. Od chvíle kdy děti na ná-
městí odpočítají rozsvícení vánočních světýlek, vstoupí do města duch Vánoc. Všichni 
se usmívají, posmrkávají, usrkávají a hřejí si ruce o různé druhy sladkého alkoholu. Děti 
jsou ztraceny někde v davu s ostatními dětmi, ale však ony se najdou, až budou chtít 
koupit něco dobrého ve stánku. Advent právě začal.
Štědrý den je pro většinu lidí nádherným zážitkem, na který vzpomínají až do dalších 
Vánoc. Děti mají nepředstíranou radost z dárků, rodiče si zase užívají radost z překva-
pení, kterými obdarovali své blízké. Prarodiče si spokojeně prohlížejí celou rodinu po-
hromadě, s klidem v srdci koukají po svých vnoučatech a vyprávějí zážitky z dob jejich 
dětství. Štědrý den je jedinečný.
A čím je Štědrý den tak zvláštní? Lidé navštěvují své blízké, aby jim ukázali, že na ně 
myslí, děti si uklízí v pokojíčkách, aby Ježíšek viděl, že si děti dárky zaslouží, všichni 
se snaží zapomenout na sváry a nehádat se, protože je Štědrý den. A to je právě ono. 
Pojďme si udělat takový malý Štědrý den z co nejvíce dní v roce! Nemyslím s dárky, 
vánočním cukrovím, kaprem a bramborovým salátem, ale s tou pokorou a dobrotou, 
která se v nás minimálně ten den najde a přetrvá i pár dní poté. Proč bychom nemohli 
třeba každého 6. a 18. zastavit a zamyslet, co je zbytečné a co je důležité, s kým si 
máme promluvit, aby nedocházelo k nedorozuměním, nebo komu prostě a jednoduše 
odpustit?
Tyto řádky píšu pro všechny svátečně naladěné čtenáře Velkomeziříčska, ale i sama 
pro sebe. Moc dobře vím, že to malé zastavení a zamyšlení stojí čas, který v současné 
uspěchané době málokdo má. Mé předsevzetí do dalšího roku je tedy zklidnit své kroky 
a užívat si malých radostí každého dne. Vám, milí čtenáři, přeji do nového roku to samé 
a samozřejmě - ať se Vánoce podaří, cukroví nespálí, knoflík od kalhot nepraskne a 
radost vás provází nejen na Štědrý den. Michaela Salašová, radní

ZEMŘEL FRANTIŠEK PODSTATZKÝ, VZÁCNÝ ČLOVĚK A DOBRÝ PŘÍTEL
Odchodem pana Františka Podstatzkého ztrácíme ze svého středu významnou 
osobnost, vzácného a moudrého člověka, který nejen pro svoje blízké, ale i pro nás 
a přátele byl zdrojem stálého poučení a lidského obohacení.
Pan František Podstatzký byl čestným předsedou našeho vinařského kroužku, byl 
dobrým přítelem každého z nás a stopu jeho viditelné i skryté nezištné aktivity lze 
vysledovat v mnohém dění v našem městě i v okolí.
Pan František Podstatzký dělal náš život lepším. S mnohými projevy soustrasti ro-
dině i blízkým vzkazujeme: Čest jeho památce a nikdy nezapomeneme!   

Vinařský kroužek Velké Meziříčí
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TexT PeTros MarTakidis

Foto Jiří Michlíček

„S ministrem dopravy se sešlo několik starostů kvůli komplikacím, 
které souvisí s rozsáhlými opravami dálnice a souvisejícími neho-
dami. Pan ministr mimo jiné sdělil, že na zúžených místech dálnice 
D1 a také poblíž našeho města bude úsekové měření. Jestliže kvůli 
tomuto opatření na dálnici počet nehod klesne, pomůže nám to sa-
mozřejmě v tom, že se sníží i počet dní, kdy se v našem městě tvoří 
kolony,“ popsal výsledky jednání Radovan Necid.
Ministerstvo dopravy už svá slova potvrdilo oficiálně. „Příští rok 
plánujeme měřit rychlost ve zúženích na celkem pěti úsecích D1, 
mimo jiné také na úseku Měřín–Velké Meziříčí, západ. Na měření 
budeme co nejvíce upozorňovat, nejde nám o to vybírat od řidičů 
pokuty, nebo je zbytečně omezovat. Cílem je, aby ubylo hazardé-
rů, kteří ohrožují ostatní a způsobují vážné komplikace v dopra-
vě,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok s tím, že letos ředitelství vy-
zkoušelo úsekové měření před Brnem, kde ubylo nehod o třetinu.
Starosta Radovan Necid dále požádal ministra dopravy také o 

trvalé zrušení dálničního poplatku pro osobní auta mezi oběma 
velkomeziříčskými sjezdy. „Už jednou se nám toto opatření vy-
platilo, a to v době, kdy jsme opravovali Karlov a dálnice tak mohla 
pro místní sloužit jako objížďka. V příštím roce nás čeká oprava 
krajského mostu u pošty, to znamená, že by objížďka přes dálni-
ci byla také mimořádně žádoucí. Pokud by se nám tedy podařilo 
zrušení poplatku vyjednat, pomohlo by nám to, to je bez debat,“ 
prohlásil Radovan Necid.
Třetí věcí, kterou starosta s ministrem dopravy projednal, bylo 
znovuotevření odstavných ploch pro kamiony u dálnice v okolí 
nejenom našeho města. „Řidiči mají povinné přestávky a nemají 
moc možností, kde je vykonávat. Dnes si navykli například spávat 
v naší průmyslové zóně a na dalších komunikacích. Je to natolik 
vážný problém, že se jím musí zabývat naše městská policie, pro-
tože se mnohé z komunikací stávají se spícími cizinci v kamionech 
doslova neprůjezdnými,“ řekl Necid ministrovi dopravy.

Opravovaný úsek dálnice D1 mezi Měřínem 
a Velkým Meziříčím v příštím roce Ředitelství 

silnic a dálnic opatří takzvaným úsekovým 
měřením. Po návštěvě ministra dopravy to 

Velkomeziříčsku řekl starosta Radovan Necid.

Ministr: Na zúžené dálnici 
bude úsekové měření

Jestliže kvůli tomuto opatření 
na dálnici počet nehod klesne, 
pomůže nám to samozřejmě 
v tom, že se sníží i počet dní, 
kdy se v našem městě tvoří 
kolony.

"
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TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

V čem se podle vás liší politika devadesátých let od současné doby?
I do komunální politiky se dostávají praktiky tzv. „velké politiky“. Myslím si, že zbytečně, 
zvláště v menších městech. Naštěstí však stále zůstává komunální politika z valné vět-
šiny praktickou každodenní prací, kdy je třeba pro další rozvoj obcí a měst řešit spoustu 
konkrétních věcí, mnohdy i nepopulárních.
Po celou dobu jste působil jako kandidát KDU-ČSL, můžete podobně zhodnotit i vývoj 
v této straně?
Po založení TOP 09 a po odchodu ze sněmovny v r. 2010 si strana prošla krizí, která po-
dle mě přispěla k jejímu ozdravení. V dnešní politice, kdy padají tradiční měřítka (levice/
pravice, konzervativci/liberálové), může být KDU-ČSL jako  strana s jasnými hodnotami 
stabilizačním prvkem.
Srovnejte prosím práci politika komunálního, krajského a senátora – co konkrétního 
může člověk v těchto třech úrovních politiky udělat pro lidi?
Práce komunálního politika obce či města je nejkonkrétnější a je tu také nejrychlejší 
a nejkratší zpětná vazba  od obyvatel. Čas od času však naráží na věci, které se dají 
řešit jen z pozice kraje či státu. V Senátu je práce více specializovaná – já sám pracuji 
v hospodářském výboru – a rozhodnutí z této úrovně mohou ovlivnit životy mnoha lidí 
nebo obcí. Co se týká krajů, zdá se mi, že kraje stále ještě nejsou příliš ukotvenou úrovní 
politiky a často fungují jen jako „přeposílači“ centrálních dotací do školských, sociálních  
a dalších zařízení.
Třináct let jste byl starostou Velkého Meziříčí – čeho si nejvíc ceníte z toho, co se za 
tu dobu podařilo ve městě změnit, zrealizovat?
Funkci starosty jsem vždy vnímal jako spolupráci mezi zastupiteli, úředníky,  pracov-
níky  organizací zřizovaných městem nebo z privátní sféry. Dodnes si této spolupráce 
vážím a jsem rád, že jsem měl kolem sebe lidi pracovité a spolehlivé. Patří jim za to mé 
poděkování. Díky tomu se podařilo ve městě vybudovat potřebnou infrastrukturu pro 
rozvoj průmyslu, podnikání i bydlení. Myslím si, že to je základ a velký potenciál Velkého 
Meziříčí do budoucna.

František Bradáč 
k 1. listopadu ukončil 

práci v Zastupitelstvu 
města Velké Meziříčí. 

Po dvaadvaceti 
letech se rozloučil 

s komunální politikou, 
v níž působil nejprve 

jako místostarosta 
a  od roku 1997 třináct 

let jako starosta 
města. Nyní zůstává 

zastupitelem Kraje 
Vysočina a senátorem 

za obvod Žďár 
nad Sázavou.

FRANTIŠEK BRADÁČ 
(* 28. srpna 1956 Velké Meziříčí) je od října 2014 senátorem za obvod č. 51 - Žďár nad Sázavou, 
v letech 2004 až 2008 a opět od roku 2012 zastupitelem Kraje Vysočina, v letech 1997 až 2010 
starosta města Velké Meziříčí, člen KDU-ČSL.
Vystudoval elektroenergetiku na Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně 
(získal titul Ing.).
Před vstupem do politiky pracoval 17 let v podniku Kablo. Po konci ve funkci starosty se živil jako 
investiční technik (manažer investic) ve společnosti nkt cables. Je ženatý a má čtyři děti. Od roku 
1990 je členem KDU-ČSL.

František Bradáč skončil 
v zastupitelstvu

NOVÝ ZASTUPITEL: STANISLAV ROSA. Býva-
lý tajemník, do zastupitelstva kandidoval jako 
člen KDU-ČSL na druhém místě. Ve volbách 
dostal 717 hlasů a skončil jako první náhrad-
ník. Po odstoupení Františka Bradáče mu 
tudíž automaticky vznikl mandát zastupitele.  
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Původně město počítalo se stavbou 
nové služebny s finanční dotací z 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Tato možnost 

však na jaře 2016 padla. Jako náhradní 
řešení zastupitelé posoudili předloženou 
variantu rekonstrukce stávajícího objektu 
po technických službách, což by dle archi-
tektonické studie mělo ušetřit městu asi 
dva a tři čtvrtě milionu korun oproti stavbě 

nové služebny. Budova, kde sídlily tech-
nické služby, by po rekonstrukci měla spl-
ňovat všechny podmínky nutné pro řádný 
výkon služby městské policie a nabídnout 
i odpovídající zázemí pro klienty. 
Rekonstrukcí vznikne dvoupodlažní objekt 
služebny pro budoucích devět strážníků, a 
to i s rezervou pro případné další navýšení 
jejich počtu. V přízemí je navržena hlavní 
služební místnost s dozorčím stanoviš-

těm, pracoviště městského kamerové-
ho dohledového systému, sklad zbraní a 
střeliva, vestibul pro veřejnost a spisová 
místnost. V prvním patře vznikne zázemí 
pro strážníky s denní místností, šatnou, 
sociálním zařízením, kanceláří vedoucího 
městské policie a zasedací místnost. Při-
stavět bude nutno garáž pro služební vozi-
dlo, pohotovostní kotec pro odchycené psy 
a sklad materiálu.

Strážníci budou mít sídlo 
v opravené budově 

Novou služebnu získá velkomeziříčská městská policie 
rekonstrukcí staré budovy po technických službách na 
Třebíčské ulici. Rozhodli tak zastupitelé, když předtím 
zavrhli možnost výstavby zcela nové služebny.

TexT MarTina sTrnadová 
Vizualizace eVa uchytiloVá

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ANKETY POŘÁDANÉ MĚSTEM V DOBĚ OD 17. 10. DO 7. 11. 2016
Jaké z uvedených priorit/problémů má Velké Meziříčí co nejrychleji řešit?

ANKETA: vyhrály cyklostezky

Vybudování cyklotras a pěších tras (směr východ 
- západ)
Úprava prostoru u bývalého areálu Svitu
Zajištění  zastávky rychlíků v Křižanově a zajištění  
většího počtu autobusových spojů do Prahy
Dokončení IV. etapy obchvatu města

Vytvoření pobytové sociální služby pro osoby se 
zdravotním postižením
Důstojné využití a rekonstrukce synagogy
Vyšší podpora soc. terénních služeb pro seniory
Zajištění vzdělávání handicapovaných občanů 
prostřednictvím pracovního uplatnění

Tyto ověřené problémy, které nejvíce trápí obyvatele města, jsou podněty, kterými by se mělo zabývat zastupitelstvo města.
Marie Štěpánková
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Profesionální hasiči ve Velkém Meziříčí 
disponují novou zásahovou technikou v 
podobě rychlého zásahového automobilu 
Land Rover Discovery 3,0. Vůz, který ha-
siči převzali v Jihlavě dne 17. října, nahra-
dil dvanáct let staré vozidlo Toyota Land 
Cruiser. Rychlý zásahový automobil je 
primárně určen pro zásahy u dopravních 
nehod, a to jak na komunikacích Velko-
meziříčska, tak také na dálnici D1. Právě 
na dálniční tepně zasahují velkomeziříčští 
hasiči u dopravních nehod velmi často a do 

jejich zásahového obvodu patří bezmála 
padesát kilometrů dálnice. Velkou výhodou 
nového vozu jsou oproti klasické cisternové 
automobilové stříkačce jeho rozměry, díky 
kterým se vozidlo snáze protáhne napří-
klad stojící kolonou a sníží se tak dojezdový 
čas na místo mimořádné události. Zásadní 
novinkou ve vozidle je elektronářadí vy-
prošťovací sady Lucas, v dříve používaném 
vozidle byla vyprošťovací sada se dvěma 
motorovými pohonnými jednotkami. Vůz 
byl pořízen za cenu 2.644.000 Kč.

Hasiči mají nový rychlý zásahový automobil

Pohostinství v Olší nad Oslavou, které v 
kulturním domě od roku 2015 provozoval 
místní sbor dobrovolných hasičů, ukonči-
lo k 30. listopadu provoz. Důvodem je v 
prosinci spuštěná elektronická evidence 
tržeb.

Hospoda 
v Olší končí

Od prvního prosince platí na zastavěném 
území Velkého Meziříčí a místních částí 
zákaz odpalování petard a rachejtlí, a to 
až do Tří králů. Silvestr a Nový rok mají 
výjimku.
Zákaz je vymezen na období od 1. do 30. 
prosince, a poté od 2. do 6. ledna. Začíná 
platit letos poprvé. Zastupitelé obecně 
závaznou vyhlášku omezující používání 
zábavní pyrotechniky schválili na zákla-
dě opakovaných stížností občanů, které 
nadměrný hluk v adventním čase, zejmé-
na pak o Vánocích, obtěžuje. 
Pokud by tedy někdo hodlal odpalovat 
zábavní pyrotechniku třeba na Štědrý 
den, dopustí se přestupku. Strážníci bu-
dou na dodržování vyhlášky dohlížet.

Od prosince 
platí zákaz 
petard

Velkomeziříčští radní doporučí zastupitelstvu vyčlenit v rozpočtu hospodaření města 
na rok 2017 peníze na zpracování studie proveditelnosti na síť městských sportovišť 
dle návrhu sportovní komise. Modernizaci hřiště v Kunšovci by město řešilo na základě 
jejích výsledků.
Hřiště v Kunšovci bylo letos v podstatě zrušeno jako veřejností nevyužívané. Sportovní 
plácek zůstal zachován, ale staré nevyhovující branky, mantinely, osvětlení a sítě byly 
technickými službami odstraněny. Lidé zareagovali nesouhlasně. V červnu městský 
úřad přijal žádost občanů o zachování a obnovu hřiště. Tu opakovaně projednala spor-
tovní komise, kde zástupce občanů Jiří Svoboda prezentoval návrhy možného řešení. 
Sportovní komise na základě toho doporučuje postupovat systémově, a to nejprve pro-
vést demografický průzkum, vyhledat vhodné lokality v majetku města, navrhnout mož-
né sportovní aktivity a poté vypracovat časový plán a připravit finanční rozpočet.

Velké Meziříčí hodlá připravit studii 
proveditelnosti na síť městských 

sportovišť. Týkat se má i hřiště 
v Kunšovci.

Sportoviště Kunšovec bude 
řešit studie proveditelnosti

TexT MarTina sTrnadová 
Foto Jiří SVoboda

Martina Strnadová

Martina Strnadová

Uzavírka 
náměstí
Kvůli novoročnímu ohňostroji bude uza-
vřeno náměstí 1. ledna 2017 od 6 do 
16.30 hodin částečně (spodní část) a od 
16.30 do 18 hodin zcela.
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„Naši studenti hřiště zatím nevyužívají, neboť stavba dosud není 
zkolaudována,“ uvedl ředitel gymnázia Aleš Trojánek. Dosyp pís-
ku musí proběhnout za sucha, pravděpodobně až na jaře. Pak by 
také mělo proběhnout slavnostní otevření víceúčelového sporto-
viště, které bude sloužit i veřejnosti.
Stavba hřiště začala v půli letních prázdnin a skončila v polovině 
listopadu. O finanční náklady na jeho stavbu ve výši šesti milionů 
korun se dělí Kraj Vysočina a město Velké Meziříčí. 

Víceúčelové sportoviště o rozloze 79 krát 53 metrů nabízí běžec-
ký ovál, sektory pro vrhy a skok daleký, umělou plochu pro malou 
kopanou a házenou, volejbal, softbal, navíc i speciální prostor pro 
pétanque. Na atletických drahách je tartan a ostatní povrchy po-
krývá umělá tráva. 
Součástí je mobiliář, jako lavičky a odpadkové koše, a také spor-
tovní vybavení – branky na kopanou a házenou či volejbalový 
komplet. 

Víceúčelové hřiště za gymnáziem je v podstatě dokončeno. Zbývá 
ještě doplnit písek do umělé trávy a vyset přírodní trávu do volných 
okolních ploch.

Hřiště začne sloužit zjara
TexT MarTina sTrnadová

Foto PaVel dVořák, GVM

KDYSI ZDE BYLY KURTY. Mnozí možná nevědí, že 
v místech, kde je nyní nové víceúčelové hřiště nad 
gymnáziem, dříve stávaly tenisové kurty. Bylo to v 
první půli minulého století.
První zjištěná zpráva o „pěstování“ tenisu ve 
Velkém Meziříčí pochází z roku 1906. Roku 1913 
založený Klub pro sport a veřejné zdravotnictví 
posléze hodlal založit sportovní kluby, mimo jiné 
i tenisový. Ovšem přišla první světová válka a te-
prve po ní přejmenovaný Sportovní klub Velké Me-
ziříčí obnovil činnost oddílů, včetně tenisového. 
Tehdy měl k dispozici tenisové kurty v zámecké 
zahradě, další v sousedství Světlé (vybudované 
v letech 1926–27) a od roku 1973 pak v Areálu 
zdraví. Soukromé kurty byly ve dvacátých letech 
20. století ve Františkově (Herbert Buschbaum) a 
ve třicátých další vybudoval Antonín Jelínek.
Za tehdejší reálkou (dnes gymnázium) začala stav-
ba tenisových kurtů roku 1927. Velkomeziříčsko v 
čísle 21 roku 1928 přineslo zprávu, že sportov-
ní klub předá veřejnosti v neděli 27. května 1928 
nové hřiště za reálkou, jehož součástí byly i teni-
sové kurty. Po válce však došlo k jejich likvidaci.

Z archivu Velkomeziříčska vybral Petr Zezula
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TexT a foTo MarTina sTrnadová

KAŽDÝ DEN SE 
STARÝMI RUKOPISY 
JE PRO MĚ SVÁTKEM
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JSEM TADY DOMA A NÁŠ ROD 
TU MÁ HLUBOKÉ KOŘENY. MŮJ 
DĚDEČEK FRANTIŠEK MUSIL 
MĚL NA NÁMĚSTÍ OD ZAČÁTKU 

MINULÉHO STOLETÍ DŮM A V NĚM 
CUKRÁRNU. TEN DŮM MÁ ÚŽASNOU 
MINULOST, BYDLEL V NĚM I BAROKNÍ 
MALÍŘ KAREL FRANTIŠEK TEPPER, 
O NĚMŽ NAPSAL TAK HEZKOU 
MONOGRAFII JIŘÍ UHLÍŘ. 

Filoložka PhDr. ALENA HADRAVOVÁ, CSc., je rodačkou 
z Velkého Meziříčí. Letos byla odměněna za nejlepší 
vědecký projekt v České republice Cenou předsedy Grantové 
agentury ČR.
Specializuje se na středověkou latinu, edituje a překládá 
nevydané středolatinské památky, věnuje se dějinám 
astronomie ve středověku a raném novověku. Je (spolu)
autorkou šestnácti knih a více než sto dvaceti odborných 
článků. Často přednáší v zahraničí.
Po maturitě na zdejším gymnáziu pokračovala ve studiu 
klasické filologie a českého jazyka na FF UJEP v Brně. 
Pracuje v Kabinetu dějin vědy Ústavu soudobých dějin 
Akademie věd České republiky. 
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Jste laureátkou Ceny předsedy Grantové 
agentury ČR za interdisciplinární výzkum 
historického vývoje představ o hvězdné 
sféře od středověku po raný novověk. Lze 
pro laika stručně shrnout výsledek vaše-
ho výzkumu? Jak se představy o hvězdné 
sféře změnily?
Pokud jde o Cenu, z loni úspěšně ukonče-
ných téměř dvou tisíc grantových projektů 
byly letos oceněny čtyři. Byla jsem ráda, že 
se mezi projekty, jako je výzkum křemíko-
vých nanokrystalů, slin klíšťat a hlasivko-
vých náhrad, dostalo i na základní výzkum 
z oblasti humanitních věd. 
Základem práce je první český překlad 
práce Gaia Iulia Hygina o souhvězdích, 
známých starým Řekům. Spis napsal Hy-
ginus v Římě na přelomu letopočtu; byl to 
knihovník Palatinské knihovny za císaře 
Augusta, Ovidiův přítel. V knize mj. velmi 
hezky, poeticky a čtivě převyprávěl řecké 
mýty o souhvězdích. Jeho dílo později – 
hlavně v renesanci – silně působilo jak na 
další literární tvorbu, tak na představivost 
výtvarných umělců. Tradici a recepci jeho i 
dalších antických autorů jsem pak ukázala 
ve vydání jednoho latinského rukopisu z 

roku 1405, který je u nás v Národní knihov-
ně a který na Hygina ve středověku navá-
zal. A vrcholem práce pak byl všestranný 
rozbor tzv. Přemyslovského hvězdného 
glóbu. Býval patrně v majetku českých 
králů (snad Přemysla Otakara II.), ale od 
15. století, kdy jej koupil Mikuláš Kusánský, 
je v Německu. Podstatné je, že byl zhoto-
ven přesně podle požadavků antické vědy, 
jak po výtvarné stránce, tak po stránce 
matematické. Jeho exaktním proměřením 
se zabýval můj manžel Petr, s nímž na spo-
lečných úkolech z dějin astronomie pracuji 
– no, už to bude skoro třicet let!
Zabýváte se astronomickými spisy Gali-
leiho, Keplera, Braha. Předběhli tito ast-
ronomové v něčem svou dobu?
Galileiho Hvězdného posla (tedy spis o 
jeho prvních teleskopických pozorováních 

ze začátku 17. století) a Keplerovu hod-
notící a v podstatě pochvalnou reakci na 
něj jsme vydali v českém překladu v rám-
ci téhož grantu. Těmito díly se uzavřely a 
dá se říci i zbouraly do té doby přijímané 
představy o stálicích a začala nová éra, éra 
dalekohledů. A to předbíhání... to by bylo 
na složitý výklad. Samozřejmě lze říct, že 
třeba Keplerovy zákony byly skvělým fyzi-
kálním objevem a mezníkem. Ale viděno v 
souvislostech, všechno má svou kontinui-
tu, logiku, návaznost.
Jaká je úroveň jejich jazyka, textů?
Některé záležitosti podléhají objektivním 
vlivům, to znamená, že autoři doby hu-
manismu a renesance měli vesměs mno-
hem lepší znalosti klasického jazyka, jeho 
stylistiky a slovní zásoby než autoři stře-
dověku. Takový trochu Ciceronův vytříbe-
ný text proti textu kuchařky. Ale do toho 
pak vstupují vlivy subjektivní, individuální 
schopnosti člověka. A nechám-li stranou 
celou antickou literaturu s různými žánry, 
psanými také velmi různorodou latinou, 
pak pracuji s texty vzniklými v evropském 
teritoriu za dobu šestnácti staletí – chá-
pete, že to lze stručně charakterizovat jen 

těžko. Ale přece jen: ano, Johannes Kepler 
byl úžasný znalec latiny, řečtiny i klasic-
kých antických autorů.     
Galilei a Kepler již měli k dispozici dale-
kohled, ale Brahe ne. S jakými přístroji 
pracovali astronomové předtím? Byly na 
takové úrovni, aby jim pomohly k převrat-
ným objevům?
Hm, Tycho... sestrojil desítky přístrojů, do-
sáhl hranic dokonalosti pozorování pros-
tým okem, ale vynálezu a hlavně používání 
dalekohledu se už bohužel těsně nedožil. 
Přístrojů předtím ovšem existovala celá 
řada. Tak třeba takový astroláb, podle nějž 
se lidstvo orientovalo po téměř 2 000 let... 
A představte si, že mezi více než čtyřiceti 
traktáty o tomto přístroji, které kolovaly 
po evropských středověkých univerzitách 
ve stovkách opisů, protože se podle nich 

vyučovalo, „zvítězil“ jako nejlépe didak-
ticky napsaný text, který pořídil na po-
čátku 15. století mistr pražské univerzity 
Křišťan z Prachatic a který vyšel jako vů-
bec první pojednání na toto téma na světě 
tiskem. Bylo to v italské Perugii. Dobrat 
se rozbory textu k tomuto výsledku byla 
velmi překvapivá, napínavá a dobrodružná 
práce – autorství mu totiž bylo coby here-
tikovi z husitských Čech v jeho době upře-
no. Dnes už ale jde o obecně přijímaný fakt 
a i díky internetu lze třeba na stránkách 
knihovny v madridském El Escorialu na-
jít u jednoho z opisů jeho práce citaci naší 
knížky s uvedením Křišťanova jména coby 
autora... Čechy zhruba od doby Karla IV. 
vůbec ve vzdělanosti za západní Evropou 
nepokulhávaly.   
Jak vy sama jste se ve své profesi klasic-
ké filoložky dostala zrovna k astronomii? 
Předpokládám, že možná díky zaměření 
vašeho manžela Petra Hadravy, který je 
astrofyzikem. Přináší vám toto soukromé 
i profesní propojení spíš výhody? Pracuje 
se vám společně dobře?
Naopak jsem ke společné práci přizvala 
kdysi já Petra. Ony se ty naše obory zdají 

dosti vzdálené, a také jsou, když připome-
nu Petrovy další okruhy, dvojhvězdařinu a 
obecnou relativitu. Ale jeho astronomické 
znalosti pomáhají řešit úkoly ze starších 
dějin astronomie, na něž bych sama ne-
stačila: texty ve starých rukopisech umím 
přečíst a rozluštit (velmi často je to těžký 
souboj), ale na porozumění jejich odborné 
stránky je potřeba i další než jen humanit-
ní vzdělání. Takže se doplňujeme a musím 
říct, že lepšího „parťáka“ bych nenašla. A 
výhody... pracujeme pořád, víkendy, do-
volené, při vaření řešíme složité odborné 
problémy. A nevýhody? Kromě toho, že se 
nám občas něco připálí, tak hlavně by bylo 
potřeba umět se od práce aspoň na chvíli 
odpoutat a odpočnout si, a to se nám moc 
nedaří. Nemáme striktně oddělen čas pra-
covní a soukromý.  

MOMENTÁLNĚ PRACUJI NA EDICI NÁDHERNÉHO 
TEXTU S ŘECKOU MYTOLOGIÍ, KTERÝ JE 
V ZAHRANIČÍ ZNÁMÝ, ALE PŘEDPOKLÁDALO 
SE, ŽE U NÁS JEHO OPISY NEVZNIKLY. ČIROU 
NÁHODOU JSEM NEDÁVNO NARAZILA HNED 
NA DVA OPISY; AUTOREM JEDNOHO Z NICH BYL 
ČLOVĚK, KTERÉHO JAN ŽIŽKA NECHAL UPÁLIT 
V ROCE 1421 PŘI DOBYTÍ BEROUNA.
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Věnujete se i jiným oborům?
Nedávno jsem s kolegy vydala v Acade-
mii česko-latinsko-řecko-německý slov-
ník Daniela Adama z Veleslavína z roku 
1598 (známý hlavně pro svou krásnou 
„veleslavínskou“ češtinu), před lety zase 
Českou historii Enea Silvia Piccolominiho 
nebo úryvky z rozsáhlé unikátní latinské 
encyklopedie mistra Pavla Žídka, kterou 
napsal na pergamenu po roce 1460 pro 
krále Jiřího z Poděbrad; dnes je uložena v 
Jagellonské knihovně v Krakově, váží přes 
20 kg a je to vůbec největší kniha, kte-
rou knihovna vlastní. Na té by bylo práce 
ještě na několik životů... Vydala jsem z ní 
partie se zoologickou tematikou a řemesl-
nickou terminologií, které jsou glosovány 
ve staré češtině. Momentálně pracuji na 
edici nádherného textu s řeckou mytologií, 
který je v zahraničí dobře známý v několi-
ka verzích, ale předpokládalo se, že u nás 
jeho opisy nevznikly. Čirou náhodou jsem 
nedávno narazila hned na dva opisy; auto-
rem jednoho z nich byl člověk, kterého Jan 
Žižka nechal upálit v roce 1421 při dobytí 
Berouna jako svého odpůrce – dost krutý 
paradox takových zájmů a osobního osudu 
jinak nepříliš známého Šimona z Rokycan.
Dostávají se vám do rukou ještě zcela ne-
prozkoumané rukopisy? Jestli ano, pak 
může být vaše práce docela dobrodruž-
ná...
No jistě, základem mé práce jsou právě 
neprozkoumané a nepřečtené rukopisy, 
protože musím a chci přinášet nové vý-
sledky a rukopisy interpretovat. Po celém 
světě existují katalogy rukopisů, kde jsou 
základní popisy, ale ty jsou jen takovým 
vodítkem. Často pak při práci zjistíte, že 
„všechno je jinak“: dokud text skutečně 
nepřečtete celý, tak o něm stejně nic ne-
víte. Pro edici nějaké práce je třeba shro-
máždit a poznat pokud možno všechny její 
zachované opisy, vybrat z nich ty nejlepší 
a pod čarou se pak uvádějí odchylky ve 
znění ostatních opisů. Lze se tím dobrat 
i ke stanovení závislostí mezi jednotlivý-
mi rukopisy, jak se šířily, a rekonstruovat 
jakýsi strom s větvemi, který zachycuje 
košatost „života“ daného textu. Jen výji-
mečně je text zachován v jediném, unikát-
ním rukopise, častěji jsou jich desítky, a ty 
nejznámější a nejpoužívanější texty i ve 
stovkách opisů v evropských i zámořských 
knihovnách. Někdy se za nimi cestuje, jindy 
je snazší nechat si udělat mikrofilm (dříve) 
nebo sken (nyní)...     
Co by třeba člověka dnešního, věcí nezna-
lého, na těchto spisech mohlo překvapit?
To nevím, každého podle míry jeho znalos-
tí. Úplně neznalého ale asi úplně všechno. 
Počínaje písmem, iluminacemi, vzhledem 
a kvalitou zachování textu, jeho obsahem, 
stářím... Pořád je pro mne svátkem každý 
den, kdy mohu mít v ruce a pracovat s ori-
ginálem starým třeba tisíc let.

Nedávno jste pracovala například ve Vati-
kánské knihovně, ta musí být obrovská... 
Kam jinam vám vaše práce umožnila na-
hlédnout?
Vatikánská knihovna je hlavně skvěle or-
ganizovaná instituce a panuje v ní duch 
skutečné úcty ke kulturním hodnotám 
minulosti, takže se tam badatelům z celé-
ho světa pracuje opravdu velmi dobře. Její 

kontinuální tradice vedoucí až ke knihov-
nám římských císařů znamená, že jsou v ní 
uloženy největší skvosty a cenné rané opi-
sy antických autorů, texty řecké, latinské, 
hebrejské, arabské, velká sbírka papyrů... 
Člověk se tam také může potkat s kolegy, 
které zná z jiných pracovních setkání. Ale 
cenných knihoven je mnohem víc: na jaře 
jsem studovala jeden rukopis v Benát-
kách v knihovně sv. Marka, která je přímo 
na náměstí proti bazilice, obrovské sbírky 
má pařížská Národní knihovna, Britská 
knihovna. Pro naše dějiny je důležitý troj-
lístek středoevropských knihoven v Praze, 
Vídni a Krakově. Česká literatura však ve 
středověku byla zcela integrální součástí 
celého evropského prostoru, proto hledání 
jejích kontextů v zahraničí je nesmírně dů-
ležité a přínosné.
Když jste ještě byla studentkou velkome-
ziříčského gymnázia, měla jste o své bu-
doucí práci jasnou představu? Tušila jste, 
že vám umožní takové zážitky? Nebo jste 
původně chtěla dělat něco úplně jiného? 
Vždycky jsem chtěla dělat to, co dělám. 
Samozřejmě určitá romantická představa 
z četby třeba Zamarovského Sedmi divů 
světa se mi léty pod vlivem studia vyví-
jela a zpřesňovala, ale na druhou stranu 
si zachovávám a přímo snad pěstuji stále 
stejný entuziasmus a emocionálně kladné 
naladění pro věc: bez toho zápalu by to ani 

nešlo, protože za vším je jinak i hodně prá-
ce, odříkání, úsilí a drilu, stálého cvičení se 
v pevné vůli. Od malička to mám stejné.
Svůj vztah k latině jste získala právě na 
gymnáziu nebo už někdy dřív?
Maminka pracovala v Městské knihovně, 
takže jsem měla od mala skvělý přístup 
ke knihám. Vedoucí knihovny, paní Libuše 
Pišínová, mi tehdy objednávala knížky z 
tehdejší Univerzitní knihovny v Brně... Zá-
jem o kulturu, archeologii a umění starého 
Egypta, Řecka a Říma mne „chytl“ už asi ve 
třetí třídě základní školy (ještě mám scho-
vaný starý sešit se zápisky a svými „obje-
vy“ z té doby) – a už mne nepustil. Studium 
klasické filologie pak v sobě zahrnuje nejen 
klasické jazyky, latinu a řečtinu, ale zákla-
dy všech speciálních věd o antické civiliza-
ci, a dokonce (u nás) i základy středověké 
latiny, která byla nositelem jak myšlenek 
v nových historických etapách a podmín-
kách křesťanské Evropy, tak také předá-
vala staré pohanské, tradiční hodnoty. A 
ty mne na tom všem právě zajímají nejvíc.   
Letos vás i vašeho manžela mohli lidé 
vidět a slyšet na 10. ročníku Evropského 
festivalu filozofie. Věděli jste, do čeho 
jdete – slyšeli jste už o festivalu? Váhali 
jste, zda přijmout nabídku přednášet na 
něm?
Víme o něm pochopitelně od prvního roč-
níku. Obrovskou zásluhu na festivalu má 
pan Milan Dufek: za ta léta vytvořil tradici, 
která je již sama o sobě hodnotou. No a já 
jsem zvyklá přednášet o svých výsledcích 
– abych tak spolu s Cimrmanem řekla – po 
všech obcích mi nejmilejších, takže jsem 
nejen neváhala, ale naopak stála o to při-
spět svou troškou do mlýna. Myslím, že 
by se spektrum přednášek možná moh-
lo v budoucnu rozšířit i mimo filozofická 
témata také na přednášky o aktuálních 
výsledcích z různých vědních oborů u nás 
– jsou nemalé a mnohdy skutečně velmi 
zajímavé.
Vracíte se do Velkého Meziříčí pravidel-
ně? Sledujete, co se ve vašem rodném 
městě děje?
Samozřejmě, velmi ráda. Jsem tady doma a 
náš rod tu má hluboké kořeny. Můj dědeček 
František Musil měl na náměstí od začátku 
minulého století dům a v něm cukrárnu. Ten 
dům má úžasnou minulost, bydlel v něm 
i barokní malíř Karel František Tepper, o 
němž napsal tak hezkou monografii Jiří Uh-
líř. Dědeček byl všestranně nadaný člověk, 
šikovný výtvarník, hudebník a divadelní 
ochotník, už v předškolním věku jsem třeba 
znala (a znám dodnes!) zpaměti kompletní 
Mamzelle Nitouche, kterou tak skvěle hrá-
vali paní Jitka Kůpová s panem Dočkalem 
v hlavních rolích... Dědeček byl taky velitel 
hasičů, to pak přejal můj tatínek Laďa Do-
hnal i strýček „Míla“ Kunčík. Druhý dědeček 
patřil bohužel na sklonku války mezi oběti 
Velkomeziříčské tragédie. 

UKÁZKA STARÉHO RUKOPISU, s jakými Alena 
Hadravová běžně pracuje
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Vyprávění Jana Podstatzkého z pohledu jedenáctileté-
ho kluka, který musel opustit svůj domov a vlastně ani 
nechápal, co se kolem něj děje, žáky zaujalo. Vyslechli si 
jeho zážitky z evropského (Rakousko, Švýcarsko, Itálie, 

později Francie, Německo, Španělsko) ale i amerického kontinen-
tu (Chile). Dozvěděli se také něco o jeho pozdější práci pro Ottu 
Habsburského v době utváření Evropského společenství a mnohé 
další. Účastníci besedy ocenili zejména nevšední příběh podaný 
ne zcela dokonalou češtinou zato s humorem. Udivilo je, kolika ja-

zyky Jan Podstazký hovoří a kolik zemí procestoval. „To mi přišlo 
až neuvěřitelné,“ podotkla k tomu Vendula Kožená z 9. A. „Mě na 
příběhu pana hraběte zaujalo – jak snadno se dá o vše přijít a jak 
se s tím dokázat vyrovnat,“ napsal po besedě Honza Kudláček z 
8. B a jeho spolužačka Jolana Halačková dodala: „Já si myslím, že 
takové besedy pro děti našeho věku jsou dost užitečné, protože 
dnešní mládeži je vše podstrkováno a vše je pro ně samozřejmé. 
Takto se dozvíme, že to tak dřív nebylo a co museli lidé vytrpět, 
aby se měli dobře.“

Měsíc filmu na školách proběhl také na Základní škole Sokolovská 
Velké Meziříčí. Součástí byla nejen projekce dokumentárních filmů z 

cyklu Příběhy železné opony o největších emigračních vlnách v bývalém 
Československu v letech 1948 a 1968, ale také beseda s pamětníkem. 

Žáci osmých a devátých ročníků se v Jupiter clubu setkali s hrabětem 
Janem Podstatzky-Lichtenstein.TexT a foTo MarTina sTrnadová

Žáci viděli a slyšeli příběhy 
emigrantů i od pamětníků

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Cena vodného a stočného na Žďársku v 
roce 2017 bude 94,90 Kč/m3. O dvě koruny 
a třicet haléřů vyšší než loni.
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanali-
zací Žďársko na základě podrobné analýzy 
vnějších vlivů a provozních nákladů zpra-
covaných Vodárenskou akciovou společ-
ností, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schvá-
lilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 
2017 s účinností od 1. 1. 2017.
Faktory působící na vývoj ceny:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako 
příjemce dotací z Evropské unie má uza-
vřené smlouvy o poskytnutí dotací, jejichž 

nedílnou součástí je závazek dodržení pod-
mínek tzv. finanční analýzy, která predikuje 
povinný vývoj ceny vodného a stočného pro 
roky 2015–2024. Tato predikce stanovuje 
povinný meziroční nárůst ceny vodného a 
stočného ve výši 2 % + inflace. Nedodržení 

predikce vývoje ceny může mít restriktivní 
následky v podobě krácení dotace.
Cena pro vodné a stočné na rok 2017 re-
spektuje tyto vyjednané podmínky pro 
příjem dotací z EU a navyšuje se oproti 
roku 2016 o 2,5 %.

 Vodné Stočné Celkem
Cena s DPH 2017 54,50 Kč/m3 40,40 Kč/m3 94,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2017 47,39 Kč/m3 35,13 Kč/m3 82,52 Kč/m3

Cena s DPH 2016 53,00 Kč/m3 39,60 Kč/m3 92,60 Kč/m3

Cena bez DPH 2016 46,09 Kč/m3 34,43 Kč/m3 80,52 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH 1,50 Kč/m3 0,80 Kč/m3 2,30 Kč/m3

Procentní nárůst s DPH 2,8 % 2 % 2,5 %

Voda v našem městě příští rok opět podraží

Zájemci o studium i další mohli navštívit velkomeziříčské gym-
názium, prohlédnout si jeho učebny, zrekonstruované prostory, 
zjistit podmínky studia a nebo si třeba jen poslechnout koncert 
pěveckého sboru školy. Proběhlo odpoledne otevřených dveří.
V učebně fyziky a v laboratoři chemie probíhaly pokusy, biologie 
nabídla ochutnávku bylinných čajů či prohlídku vzorků pod mikro-
skopem, z výtvarné výchovy si návštěvníci mohli odnést kamínek 
pro radost či vytvořit si vlastní obraz, v dalších předmětech si ti 
odvážnější mohli zasoutěžit...
A komu se prostředí školy i nabídka předmětů zamlouvá, ale stále 
váhá, zda na studium na gymnáziu vůbec má, může přijít ještě 
1. února 2017, aby si vyzkoušel přijímačky nanečisto.

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Me-
ziříčí přivítala zájemce o studium a své příznivce 1. prosince.
Den otevřených dveří škola spojila s adventem a vánoční tema-
tikou. Lidé si mohli prohlédnout výstavu soutěžních betlémů, 
ochutnat kávu, míchané nápoje, pokrmy zahraničních kuchyní. 
Na to jsou ostatně návštěvníci Světlé zvyklí z gastrodnů. 
Vedle toho studenti prezentovali svoje zahraniční praxe a stážis-
té z Itálie a Rakouska obdrželi europassy mobility.
Škola představila také své učební obory, takže i zájemci o povo-
lání opraváře zemědělských strojů, elektrikáře, automechanika, 
výtaháře, kuchaře, číšníka atd. získali podrobné informace o 
oborech a dalším uplatnění. 
Žáci základních škol, kteří mají před sebou přijímačky na střední, 
uvítali možnost vyzkoušet si je nanečisto.

Meziříčské střední školy otevřely své dveře 
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„Hop, hej, na koni, podkůvky mu zazvoní,“ 
zazpívaly děti na počest světce. Ustrojily 
se k tomu do dobových kostýmů stejně 
jako jejich učitelky. „Co nám vezeš hochu? 
Sníh, ale jen trochu,“ následovala slova ří-
kanky. A po ní další a další. Děti slavnost 
nepodcenily a připravily si s učitelkami pro 
své hosty celé pásmo. Odměnou jim byl 
jezdec na bílém koni a vystoupení šermířů 
ze společnosti TAS. Řinčení zbraní některé 

nejmenší rozplakalo, ale brzy na slzy zapo-
mněli. Neboť v zahradě školky na ně čekala 
zábava, jako střelba z luku, hod sekerou, a 
také občerstvení, třeba svatomartinské 
rohlíčky. 
„Ty pomohli napéct nejen rodiče a babičky 
dětí, ale i děti samotné ve spolupráci se 
Spolkem žen ve Velkém Meziříčí,“ upřes-
nila vedoucí učitelka Naděžda Krčová. A 
to hlavní přišlo se setměním. Vyšly do 

průvodu se světýlky a lampiony v čele s 
Martinem na koni. Podvečer pak zakon-
čila ohňová šou. „Tato slavnost však ještě 
nekončí, pokračuje v obrázcích a výrobcích 
dětí s martinskou tematikou. Můžete je 
uvidět na výstavě, která se chystá v měst-
ské knihovně,“ dodala N. Krčová.
Martinskou slavnost podpořilo město Vel-
ké Meziříčí z Grantového systému podpory 
kultury.

Příchod zimy oslavili děti, jejich rodiče, prarodiče a další v Mateřské 
škole Čechova. Den před sv. Martinem, který symbolicky přijel na 
bílém koni po letošní první sněhové pokrývce. Martinská slavnost 

tak nemohla začít lépe.

Za dětmi do MŠ Čechova 
přijel Martin na bílém koni

TexT a foTo MarTina sTrnadová

FOTO A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Pro příznivce výstavby krytého bazénu 
ve Velkém Meziříčí přinášíme několik po-
zitivních zpráv. Meziříčská iniciativa 2015 
vedená předsedkyní Libuší Kotoučkovou a 
místopředsedou MUDr. Jiřím Kašem před 
rokem znovu otevřela možnost vybudo-
vání krytého bazénu, který by byl součástí 
multifunkčního aquacentra. V posledních 
týdnech došlo k několika důležitým jedná-
ním.
Nejprve v rámci přípravy rozpočtu pro rok 
2017 podal Jiří Kaše v roli zastupitele Vel-
ké Meziříčí žádost o vyčlenění finančních 
prostředků na studii proveditelnosti toho-
to aquacentra. Jím navrhnutá částka 300 
tisíc Kč byla snížena na 150 tisíc. O jejím 
schválení bude v prosinci rozhodovat za-
stupitelstvo města.
Poté proběhlo první setkání pracovní sku-
piny Projektové kanceláře MÚ za účasti 
zástupců města z řad politiků a úředníků. 
„Mé žádosti stát se členem této skupiny 
bylo vyhověno a věřím, že tak může být 
posílen vzájemný potenciál různých insti-
tucí usilujících o totéž – výstavbu krytého 
bazénu v našem městě. Starosta zde na 
můj přímý dotaz odpověděl, že Město VM 
o realizaci bazénu ve variantě B zájem má!“ 
popisuje dění Jiří Kaše. Podotýkáme, že ke 
zvážení byly varianty tři. Varianta A počítá 
s výstavbou čistého bazénu, bez dalších 

prvků, varianta B počítá s bazénem 25 m a 
dalšími prvky zážitkově-relaxačními, spor-
tovními a rehabilitačními, varianta C pak 
rozšiřuje variantu B o další přičleněné prv-
ky, jako je ubytování, komplexní stravování 
apod. Na závěr dostal ing. Kozina, vedoucí 
odboru výstavby a regionálního rozvo-
je, pokyn k vyhledání vhodných uchazečů 
pro výběrové řízení pro vypracování studie 
proveditelnosti tohoto projektu. „Já jenom 
doufám, že vše je míněno tentokrát váž-
ně, a že nejde jenom o chiméru, která se 
rozplyne ihned po dalších volbách, jak se již 
v našem městě bohužel stalo,“ připomněl 
J. Kaše předvolební slib ODS v roce 2010, 
podle kterého měl být bazén vybudován 
do konce 2014. „Volby strana vyhrála, vše 
utichlo…“ dodala Libuše Kotoučková. 
Začátkem minulého týdne proběhla na 
radnici ve Velkém Meziříčí další schůzka 
projektového týmu. „Přizvanými hosty 
byl tým brněnských odborníků – archi-
tektů – spolu s odborníkem na bazénovou 
technologii ing. Zdeňkem Žabičkou. V úvo-
du schůzky starosta R. Necid konstatoval, 
že město od roku 2010 má jistý závazek a 
tou je příprava studie relaxačního zařízení 
včetně studie na wellness zařízení. Otázka 
dříve plánované multifunkční haly pak se 
dostává z finančních důvodů více do po-
zadí,“ uvedl Jiří Kaše. Studie na výstavbu 

relaxačního aquacentra by měla odpovědět 
na základní otázky. Těmi jsou, kde by toto 
zařízení mohlo být, kolik to bude stát – jaké 
budou potenciální náklady investiční a dále 
provozní. „Z diskuze dále vyplynula nutnost 
postavit takové centrum, kam by skutečně 
lidi rádi chodili, nutnost vybrat pozemek v 
souladu s územním plánem, nutnost stano-
vit si rozsah vybavení, nutnost zajistit zdroj 
energie atd. Ing. Žabička pak přednesl něko-
lik cenných zkušeností z výstavby různých 
vodních center prakticky po celé republice, 
do diskuze vstupovali i ostatní členové ko-
mise se svými zkušenostmi,“ popsal prů-
běh této pracovní schůzky zastupitel města 
J. Kaše. Podle něj je také otázkou, zda pro-
vozovat zároveň dvě zařízení – kryté aqua-
centrum a venkovní koupaliště, nebo jeden 
krytý bazén po celý rok, či tato dvě zařízení 
spojit do jednoho celku a podobně. „Důleži-
té je konstatování, že pokud zastupitelstvo 
města nebude jiného názoru, požadovaná 
částka (cca 150 000 Kč) na provedení studie 
proveditelnosti relaxačního aquacentra by 
byla započtena již do základního rozpočtu 
města pro rok 2017,“ uzavřel J. Kaše. Snaha 
spolku MI 2015 tak může přinést další dů-
ležitý krok k vybudování krytého bazénu ve 
Velkém Meziříčí. O něj je mezi lidmi dlouho-
době velký zájem. 

Novinky v přípravě výstavby krytého bazénu

Meziříčská iniciativa 2015

Handicapovaný Stanislav Hájek z Rudíkova převzal ve Velkém 
Meziříčí speciální elektrický vozík Rid-e. Nákup vozíku se usku-
tečnil díky projektu Nadace skupiny ČEZ v projektu EPP pomá-
hej pohybem. Přispěli na něj také občané Rudíkova a dalších 
obcí a Konto Bariéry.

„Vozík jsem si vyzkoušel a vyhovuje mi. U nás je hodně kopců 
a tenhle vozík je v pohodě vyjede. Dostanu se, kam potřebuji. 
Usnadní mi to život,“ řekl osmnáctiletý Stanislav Hájek, jenž je na 
vozíku od loňského září po úrazu na motorce. Od té doby si po-
malu zvyká na novou životní situaci. „Až donedávna jsem se třeba 
nemohl dostat do domu. Teprve teď to mám upravené podle po-
třeby,“ popisuje Stanislav svoje potíže.
Pomohli mu nejen spoluobčané z Rudíkova, ale přispěli i lidé z 
dalších obcí, také sportovci z velkomeziříčského Handicap Sport 
Clubu, jehož je Stanislav členem. „Zúčastnili se za družstvo Kraje 
Vysočina Metrostav Handy Cyklo Maratonu 2016 a díky projek-
tu EPP pomáhej pohybem Nadace ČEZ vyjeli částku padesát tisíc 
korun, kterou přidali na vozík Rid-e pro Standu,“ uvedl Jiří Char-
vát za HSC VM. „Další finanční hotovostí si přispěl Standa Hájek 
z částky, kterou získal od nadace Konto Bariéry z programu Nový 
start,“ doplnil Charvát. „Rudíkov ve spolupráci s dalšími obcemi 
vybral pro Standu asi 170 tisíc korun,“ uvedl starosta Rudíkova 
Zdeněk Souček s tím, že část peněz šla na bezbariérové úpra-
vy Stanislavova domova a obce a necelých 44 tisíc korun zbylo 
i na vozík. „Děkuji za celý Rudíkov, že se o našeho Standu takhle 
staráte a pomáháte mu začlenit se do života,“ podotkl ještě Z. 

Souček při předávání vozíku k přítomným, kteří se do pomoci za-
pojili. Poté proběhl symbolický křest vozíku s přáním mnoha bez-
pečně najetých kilometrů.
Oficiální předání vozíku v areálu IK Bike Iva Kaštana bylo zakon-
čením celého ročníku Handy Cyklo Maratonu 2016. „Sportovní 
klub HSC VM by chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům, 
kteří se finančně podíleli na uskutečnění tohoto projektu, jenž byl 
finančně, ale především fyzicky velice náročný,“ uzavřel Jiří Char-
vát. 

VOZÍK MŮŽE DO SILNIČNÍHO PROVOZU 
I TŘEBA DO KAUFLANDU
Elektrický vozík Rid-e, který Stanislav Hájek převzal, je z dílny 
velkomeziříčského motocyklového závodníka Iva Kaštana. Ten 
vozík sám vymyslel. „Vyvíjeli jsme ho asi rok a půl a teď už ho dva 
roky prodáváme, blížíme se zhruba k padesátce prodaných kusů,“ 
informuje Ivo Kaštan, který vozíky staví sám, pouze s elektrický-
mi rozvody mu pomáhá brigádník. „Je to pracné, čeká se na něj 
osm týdnů, ale má to ty nejlepší komponenty. Je to český výro-
bek. S těmito parametry ho nikdo jiný na světě nevyrábí. U nás se 
z 99 procent prodávají nekvalitní výrobky z Číny.“ Výhodou vozí-
ku – tříkolky – je podle něj hlavně to, že je to regulérní dopravní 
prostředek pro invalidy, seniory, vlastně pro kohokoli. „Můžete s 
tím do silničního provozu, na chodník, na cyklostezku, i do Kauf-
landu, do přírody a nepotřebujete řidičské oprávnění ani povinné 
pojištění,“ uzavírá Kaštan.

Stanislav Hájek dostal díky nadaci nový vozík

Martina Strnadová
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P IJEDEME – ZAM ÍME

POLOŽÍME
Komenského 16, VM

tel: 608 96 95 90

www.podlahy-vysocina.cz

Podlahy
nejlevnejší od nás

BelloHledáte gynekologa?
Nová

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ
ambulance

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

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

vítáme klientky všech zdravotních pojiš�oven
provádíme ultrazvukovou diagnostiku

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

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

jsme nositeli mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2008

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

Domov pro seniory Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace

hledá

pečovatelku/pečovatele
více informací na www.domovvelkemezirici.cz 

v sekci Volná místa
kontakt: Dana Bartošová, 
tel.: 736 541 988

MASÁŽE U PÁJI 
(dárky Nedoma, 
Novosady 109)

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
POUKÁZEK NA MASÁŽE

TEL: 736 661 748

Půjčky
5.000–50.000 Kč

JET MONEY
Rychlé jednání

Tel.: 604 133 836

pobočka

Velké Meziříčí

731 276 279

LETNÍ ZÁJEZDY 
V PRODEJI

ZÁLOHA OD 500 Kč

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

Tel.: 777 608 980

Potřebujete poradit nebo pomoci 
s prodejem nemovitosti? 

Vyřídíme pro Vás vše zdarma! 
Energetický štítek, odhad, 

návrh na vklad, veškeré smlouvy. 
Možná i záloha na prodej 

do výše 100.000,- Kč .
Vyřešíme i exekuce. 

Tel.: 608 271 522. Žáková S.

Půjčka před 
výplatou

do 5.000,- Kč. 
Tel. 731 457 371. 

Dělníka nebo dělnici do dřevovýroby.
– životopisy zasílejte na info@actibois.cz, 

dotazy tel.: 604 737 506

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

Zpříjemněte si zimní měsíce 
hodinami konverzace!

 ECO Velké Meziříčí

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

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ 
SLUŽBY PRO FIRMY 

A ŽIVNOSTNÍKY
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

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

e-mail: dataxplus@seznam.cz
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Dámské odevy
ROSE-M
nabízí

Námestí 84/8 
(stará pošta)

tel.: 725 350 898

ˇ

ˇ

FLAUŠOVÉ KABÁTY 

A ZIMNÍ BUNDY

vel. 38-60

 SPOLECENSKÉ ŠATY   

ˇ
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PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce jsem předal 
vlastnictví firmy Auto 
Dobrovolný synovi Milanu 
Dobrovolnému. Jeho spo-
lupracovníky jsou ing. Hritz 
a ing. Sklenář.
V roce 2016 jsme dělali ve 
všech našich prodejnách 
(Velké Meziříčí, Jihlava, Znoj-
mo) velké přestavby interiérů 
(stropů, podlah) i venkovních 
fasád, a to za plného provozu 
středisek. I přes to se naší 
firmě velmi dařilo. Docílili 
jsme dobrých hospodářských 
a ekonomických výsledků. 
Za dlouholetou spolupráci 
děkuji všem firmám a organi-
zacím, zejména pak Měst-
skému úřadu Velké Meziříčí 
a ing. Radovanu Necidovi.
Byl bych rád, aby se pod 
vedením mého syna Milana 
Dobrovolného firmě Auto 
Dobrovolný dařilo a nava-
zovala na dosavadní dobré 
výsledky.
Ještě jednou všem děkuji.

Emil Dobrovolný
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ŘIDIČ DOMÍCHÁVAČE / STROJNÍK
DO PROVOZU VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Požadujeme:

   -  řidičský průkaz skupiny C podmínkou
   -  strojnický průkaz výhodou
   -  samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost, 
      vysoké pracovní nasazení
   -  místo výkonu práce: Velké Meziříčí

Náplň práce:

   -  řízení domíchávače
   -  obsluha nakladače
   -  práce na PC

Nástup: BŘEZEN (nejdéle duben)!

TBG PKS a.s.
Výrobce betonových směsí a malt
přijme:

Informace podá:

PKS holding a.s. - personální oddělení, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 725 576 057, e-mail: zednickova@pks.cz www.tbgpks.cz

ELEKTROMATERIÁL
SVÍTIDLA

Po. - Pá.  6:00-17:00   So. 8:00-11:00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMAO electric s.r.o.
Třebíčská 774 594 01 Velké Meziříčí

  392 Kč
včetně  DPH

   78 Kč
včetně  DPH

LED řetěz
80LED
8m, IP44, teplá bílá
Energetická třída
od A++ do A

LED žárovka
10W, E27, teplá bílá
Energetická třída od A++ do A

www.imaocz.cz   |   Tel: 566 523 700

Pracovníka na administra�vní pozici rozpočtář.
Požadavky: Všeobecné znalos� dřevěných konstrukcí, 
orientace v projektech, World, Klaes, Excel, rozpočty atd.
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Společenská kronika Odešli 
z našich řadDne 27. 11. 2016 by se dožil 80 let pan

Josef Podsedek ze Lhotek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami 

Letos uplynulo již 20 let, co nás navždy opustili naši milovaní rodiče 
Božena a Josef Kunčíkovi. 

Kdo jste je znali, prosím, vzpomeňte na ně společně s námi. 
Dcera a syn s rodinami

Dne 18. 12. 2016 vzpomeneme 11 let od chvíle,  
kdy nás navždy opustila paní 
Božena Patřičná z Velkého Meziříčí. 
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a synové s rodinami.

„Kouzelně krásné pohlazení jen od mámy může být“.
A právě ta naše úžasná, výjimečná máma, paní 
Zdena Veselá, 
by 27. prosince oslavila 80. narozeniny. Bohužel už jí nemů-
žeme osobně popřát, protože je tomu již 22 roků, co odešla 
navždy spát. Protože maminky neumírají, ale usínají.
Ale v našich srdcích a vzpomínkách je stále s námi a my jí 
děkujeme za krásný život s ní.
Všem, kdož s námi na tuto mimořádnou a laskavou ženu 
vzpomenete, děkujeme.
Dcera a syn s rodinami

...a stopy lásky tvojí navždy budou v nás
25. listopadu 2016 jsme se navždy rozloučili s naší 
milovanou manželkou, maminkou a babičkou, paní 
Toničkou Svobodovou.
Děkujeme všem za spoluúčast v naší bolesti.
Manžel Zdeněk, děti Ivana, Zdeněk a Dušan s rodinami

Emilie Chilíková, Velké Meziříčí, 97 let, 
2. 11. 2016
Jaroslava Gruberová, Moravec, 89 let, 5. 
11. 2016
Marie Kadlecová, Krásněves, 69 let, 
8. 11. 2016
Stanislav Bernat, Velké Meziříčí, 79 let, 
16. 11. 2016
Blažena Hladká, Velké Meziříčí, 93 let, 
23. 11. 2016
Marie Křehlíková, Olší nad Oslavou, 66 let, 
27. 11. 2016
Jiří Mikulášek, Velké Meziříčí, 68 let, 
30. 11. 2016
Redakce Velkomeziříčska se upřímně omlou-
vá paní Blance Němcové za tiskovou chybu 
v rubrice „Odešli z našich řad“, ke které došlo 
v čísle 11/2016. 

Paní Svobodová byla nejen členkou loutkového souboru, ale svou prací zanechala hlu-
bokou stopu v paměti návštěvníků dřívějšího JKP. Její divadelní role, moderování vánoč-
ních koncertů se vždy neslo ve znamení vysoké profesionality. Při ztrátě blízkého člově-
ka těžko hledáme slova útěchy.  Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích zůstávají. Zarmoucená rodino, přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubo-
kém zármutku.          Zaměstnanci JUPITER clubu

Dne 16. 11. 2016 nás navždy opustila dlouholetá členka ANTONIE SVOBODOVÁ. Ze-
mřela náhle ve věku 79 let. Paní Svobodová byla členkou loutkového souboru od roku 
1997, za tu dobu nezapomenutelně propůjčila hlas především babičkám, maminkám, 
čarodějnicím, vílám apod. Stala se nedílnou součástí souboru, byla velmi zodpovědná a 
spolehlivá. Snažila se předávat své zkušenosti dalším generacím a podělit se tak o svou 
lásku k divadlu. Její nezapomenutelný hlas nám bude v loutkovém divadle ještě dlouho 
scházet. Rodině a blízkým vyjadřujemejeme upřímnou soustrast.

Loutkoherecký soubor

HLAVNÍ PÓDIUM NA LETNÍM 
FAJTFESTU PONESE JMÉNO VILMY 
BĚHALOVÉ
Festival Fajtfest vždy byl hlavně o fa-
noušcích a lidech, co nás podporovali a 
Vilma byla jedna z těch nej. 
Naprosto čistá duše s obrovským srd-
cem, co milovala muziku a komunitu 
lidí pohybujících se kolem Fajtfestu. 
Hodně často s námi komunikovala jak 
o organizaci, tak i o kapelách. Mezi její 
srdcovky patřili např. Francouzi Rise 
of The Northstar nebo pražští The.
Switch. 
Celkem dlouho už v nás tato  myšlen-
ka byla…  a jsme nesmírně vděčni, že 
rodina Vilmy se k naší myšlence posta-
vila kladně: „Fajtfest byl pro Vilmu ka-
ždoročně zcela mimořádnou a zásadní 
událostí – to, že se její jméno stane 
touto formou jeho nedílnou součástí, 
je prostě úžasné a já za to celé FF Crew 
ze srdce děkuji… Forever Fajtfest!“ říká 
její maminka Vilma Drápelová.
Hlavní stage (pódium) se už navždy 
bude jmenovat Stage Vilmy Běhalové. 
Víme, že by byla nadšena i poctěna a 
tímhle jí (aspoň tam nahoru) pošleme 
menší vánoční dárek. 
Vilmo, myslíme na Tebe stejně jako Ty 
na nás... Nezapomeneme.

Za FF Crew Tomáš Bob Fleck 

Děkuji všem, kteří doprovodili na po-
slední cestě mého manžela, pana 
Libora Němce
a za projevy soustrasti.
Blanka Němcová
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PRODÁM

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

• Chovné čínské kačeny – dvě kačeny a ka-
čer. Tel.: 721 441 852.
• Králíky na chov samice a samce (ČV, Vss, 
Kal, Čst, Čs, Bu), i na maso; traverzy I 16 
– délka 4,5 m. Cena dohodou, Křižanovsko. 
Tel.: 604 909 857.
• Zachovalou, starší mahagonovou stěnu, 
dvě válendy s úložným prostorem, star-
ší rozkládací sedací soupravu + 2 křesla a 
přímotopné elektrické radiátory. Ceny do-
hodou. Tel.: 732 871 390.
• Vlašské ořechy neloupané, 100 kg. Cena 
60 Kč/kg. Tel.: 605 473 015.

KOUPÍM
• Staré vojenské kalhoty, kraťasy, košile, 
blůzy a klobouky pískové barvy. Tel.: 725 
315 080.
• Motocykl i náhradní díly značky JAWA 
nebo ČZ v jakémkoliv stavu (nekompletní, 
neopravitelný, nepojízdný, i bez TP). Při 
platném TP vše zařídím. Tel.: 737 139 475.
• Sběratel koupí stará plechová šlapací 
autíčka Moskvič i jiné značky. Dále koupím 
a dobře zaplatím za vojenské věci do roku 
1950, například věci z bývalé Bekovky: vy-
souvací nože Solingen, 12dírkové boty ka-
nady, korkové tropické klobouky, košile a 

blůzy pískové, modré a zelené barvy, vyso-
ké šněrovací boty kombinované s plátnem, 
batohy, chlebníky, bundy a kombinézy s 
kožichem, zipy značky ZIPP, RAPID, Elite, 
muniční plechové nebo dřevěné bedýnky, 
vatované maskovací bundy atd. nabídněte 
cokoliv i v poškozeném stavu. Tel.: 732 400 
672, e-mail: radek.teply101@seznam.cz
• Babetu i v nepojízdném stavu a Simsona 
na náhradní díly. Tel.: 737 811 674.

NEMOVITOSTI
• Hledám udržovaný rodinný dům ke kou-
pi. Tel.: 739 826 409. 
• Hledám pěkný byt  v blízkosti centra. Tel.: 
607 127 906. 
• Koupím nebo pronajmu garáž v lokalitě 
Na Výsluní anebo na  ulici Gen. Jaroše. Pla-
tím hotově.  Volejte 777 575 511.
• Prodám byt 2+1 v Křižanově, U školy – 
56,5 m2, balkon, 2. patro bez výtahu, před 
rekonstrukcí. Kontakt: Lenka Doležalová – 
728 965 413.
• Prodám stavební pozemek ve VM cca 
1500 m2 cena 800 Kč/m2, kompletní sítě, 
klidná část. Tel. 731 457 371.
• Koupím obyvatelný byt nebo menší ro-
dinný dům ve Velkém Meziříčí a okolí. Ho-
tově. Tel. 608 271 522.
• Prodáme byty 2+1 a 2+kk po částečné 
rekonstrukci, se zahrádkou ve VM, Pří-
kopy, cena 1.190.000 Kč a U Světlé, cena 
1.390.000 Kč. Tel. 731 457 371. 
• Prodáme větší rodinný dům se zahradou 
ve VM. Tel. 731 457 371.
• Prodáme nový byt 2+1 se zahrádkou a 

řadové rodinné domy 5+1 (novostavba) 
2 km od VM. Tel. 608 271 522.
• Prodám téměř nový byt v Dolní Rožínce. 
349.000 Kč. Tel. 731 457 371.
• Prodám kompletně zrekonstruovaný byt 
2+1 se zahrádkou ve VM. Cena  1.598.000 Kč. 
Tel. 608 271 522. 

PRONÁJMY
• Pronajmu dlouhodobě RD v klidné části 
Velkého Meziříčí. V blízkosti školka, spor-
tovní areál. Tel.: 605 186 457.
• Hledám pronájem pěkného bytu ve Vel-
kém Meziříčí, garsonka, 1+1, 2kk, s kaucí 
počítáno. Pronájem od ledna 2017. Tel.: 
739 845 049.
• Pronajmu byt 3+1 ve zděné čtyřbytovce. 
Byt se nachází v 1. poschodí ve velmi pěkné 
lokalitě. K bytu patří samostatná plynová 
kotelna, garáž, zahrada, sklep a velký dvůr. 
Obchod, školka a autobusová zastávka cca 
90 m. Pozdější odkup bytu možný. Výborný 
pro domácí kutily a chalupáře. Předem dě-
kuji za zavolání na tel. 605 125 847, večer.

RŮZNÉ

• Nabízím doučování MAT+FYZ 6.-9. 
tř. ZŠ a PROCVIČOVÁNÍ příkladů (CER-
MAT, SCIO) z MAT k přijímacím zkouš-
kám na střední školu. Tel.: 774 621 703.

• Žena středního věku hledá kamarádku 
nebo kamaráda na kulturu a cestování; ne-
zatížené závistí, co nesnášejí samotu, ale 
mají rádi smích a pohodu. Tel.: 724 851 044.

Soukromá inzerce

NOVÁ KNIHA TOULKY VELKÝM 
MEZIŘÍČÍM A OKOLÍM
V těchto dnech vychází nová publika-
ce s názvem Toulky Velkým Meziříčím 
a okolím. Najdete zde seznam všech 
ulic ve městě, medailonky významných 
osobností, po nichž jsou některé ulice 
pojmenovány, dále aktualizovaný sou-
pis kapliček vycházející ze 70 let starého 
seznamu zdejšího písmáka Rudolfa Do-
čkala a vybraná pomístní jména čerpající 
z poznatků PaedDr. Evy Kočí Valové. Pub-
likace je doplněna barevnými fotografie-
mi. Můžete ji zakoupit v kanceláři Jupiter 
clubu ve 2. patře, v Informačním centru 
radnice a v knihkupectví Charvátová.

Helena Švecová, předsedkyně VGS

SKAUTI Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem příznivcům skautingu, našim dě-
tem za chuť poznávat nejen přírodu, ale 
i nové kamarády, jejich rodičům za dů-
věru, družinkovým vedoucím za ne-
placenou nezaplatitelnou práci a 
prostě všem, kteří se na chodu 
i růstu naší organizace ve 
Velkém Meziříčí podílí. 
V roce 2017 čeká vel-
komeziříčské středis-
ko skautů a skautek 
velkolepá akce, kterou 
nebude nic menší-
ho než Valný sněm. Do 
našeho města se sjede 
přes 600 skautů a skautek 
z celé České republiky, a 
budou řešit další směřo-
vání této organizace. Pro 
celé středisko to zname-
ná významnou poctu, ale 
samozřejmě také obrovský závazek. 
Vzhledem k tomu, že pro úspěšnou re-
alizaci Valného sněmu v termínu 24.–26. 

3. 2017 je potřeba vytvořit vhodné zá-
zemí, ale i program, již od slunného léta 
naši skauti na těchto přípravách pracují. 
Chceme zdůraznit, že bez vstřícnosti ve-
dení našeho města, základních i střed-

ních škol, školní jídelny, Jupiter clu-
bu, farnosti a dalších, by se tato 

historicky významná akce 
nemohla v našem městě 

uskutečnit. Vřelé díky! 
O přípravě i samotném 
konání Valného sněmu 
vás budeme rádi infor-
movat. 
Do nového roku 2017 

si vám dovolujeme co 
nejsrdečněji popřát pevné 
zdraví a mnoho radost-

ných zážitků na vaší 
dobrodružné cestě živo-
tem. A těšte se na jaro! 

Kromě slunce a kvetou-
cích stromů se naše město 

na jeden víkend stane centrem skaut-
ského hnutí. A to není málo. 

Skauti ze střediska Velké Meziříčí

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DĚKU-
JE všem občanům našeho města, kteří 
darovali železný odpad, jehož svoz se ko-
nal v říjnu. Výtěžek z této akce putuje na 
celoroční činnost mladých hasičů, kteří 
se zapojují mj. do soutěží celostátní hry 
Plamen a dosahují velmi dobrých výsled-
ků. Odměnou jim bývá každoroční letní 
tábor, který jim SDH zajišťuje. Děkujeme. 
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„Tak jaké jsou atributy Jana Sarkandera?“ 
ptal se úvodem hodiny historie na domá-
cí úkol Martin Štindl. A „žáci“ jmenovali: 
kříž, kniha, klíč, prst na ústech... Vyučující 
byl vyčerpávající odpovědí překvapen a o 
některých s účastníky kurzu diskutoval. 
V další hodině nebyl třeba blok ani tužka, 
ale spíš bavlnka, proutek a peří. Probíhala 
pracovní výchova a na programu byla vý-
roba indiánského lapače snů.
„Po škole“ byli senioři sedm úterních od-
polední od 15 do 17 hodin, přičemž absol-
vovali dvě vyučovací hodiny a jednu sva-
činovou přestávku. Vyučující je zapsal do 
třídní knihy, odevzdali svoje domácí úkoly 
z minula a vrhli se do nové látky. Na roz-
vrhu měli psychologii s Evou Kočí Valovou, 
tělesnou výchovu s Michalem Koudelíkem, 
historii s Martinem Štindlem, pracovní vý-
chovu s Boženou Sedlákovou, český jazyk 
s Ivanou Vaňkovou, hudební výchovu s 
Martinem Karáskem a mezitím jednu ex-
kurzi s Marií Ripperovou. No a závěrem 
samozřejmě obdrželi i vysvědčení.
„Naši účastníci kurzu byli naprosto skvělí. 
Jsou skutečně již nějakou tu dobu po ško-
le a všichni přistoupili na lehkou nadsáz-

ku. Nosili omluvenky, dělali domácí úkoly, 
užívali si společné svačinové přestávky, 
brali to s humorem i vážně,“ říká ředitelka 
knihovny Ivana Vaňková, která s originál-
ním nápadem uspořádat kurz Po škole pro 
seniory přišla. 
„Já jsem letos chodila poprvé a byla jsem 
moc spokojená,“ pochvaluje si téměř de-
vadesátiletá Jaroslava Limpová, která se 
o kurzu dozvěděla v knihovně, kam pravi-
delně chodí pro četbu. „Líbí se mi být mezi 
lidmi a taky jsem se dozvěděla hodně za-
jímavého – třeba o zdejších rodácích. Ne-
pocházím totiž z Velkého Meziříčí, žiju zde 
teprve dvanáct let, tak mě to hodně zají-
má. Víte, já jsem taková zvědavá,“ dodává 
s úsměvem.
I další oceňovali společné poznávání i tvo-
ření, cvičení či zpěv. A také pohodu. „O pře-
stávkách pro nás bylo připraveno výborné 
pohoštění doplněné kávou, čajem nebo 
limonádou. Sladké nebo slané pochoutky 
dělala Boženka Sedláková,“ popsaly dvě 
další účastnice Vlasta Hajná a Jarmila Vid-
láková a dodaly: „Vedení knihovny, zvláště 
paní ředitelce a všem lektorům, patří naše 
velké díky. Těšíme se na třetí ročník!“

Senioři byli v knihovně 
po školeTexT a foTo 

MarTina sTrnadová

Čtyřiadvacet 
seniorů se účastnilo 

kurzu Po škole ve 
velkomeziříčské 

knihovně, která ho pro 
ně pořádala zdarma. 

Věnovali se svému 
vzdělávání i výchově, 

ale hlavně se společně 
setkávali. Letos 

již druhým rokem, 
přičemž mottem kurzu 

tentokrát bylo Ecce, 
homo! – Ejhle, člověk!



PROSINEC 2016

21www.velkomeziricsko.cz #SPOLEČNOST

Dlouhou chvíli v čekárně Domu zdraví lidem pomohou ukrátit dvě 
nové knihobudky, či přesněji jejich obsah. Jedna je v hlavní čekárně 
v přízemí a druhá v prvním patře staré budovy. V provozu jsou od 
listopadu a zájemci v nich najdou kolem šedesáti knih i časopisy. 
„Letošní novinka městské knihovny – knihobudka na koupališti – 
měla značný ohlas. Lidé ji hodnotili pozitivně. I na základě toho se 
nám ozvali z Domu zdraví, že by o knihobudky také měli zájem,“ 
uvedla ředitelka Městské knihovny Velké Meziříčí Ivana Vaňková. 
Dům zdraví poskytl knihobudky a knihovna pečuje o jejich obsah. 

Vše je založeno na principu: vezmi – přečti – vrať, nebo odnes 
domů. „Knihobudku plníme četbou lehkou, volnočasovou. Najdete 
v ní povídky, krátké detektivky, komiksy i leporela, také časopisy. 
Logicky ne Jiráskovy spisy či romány od Viewegha,“ dodává Vaň-
ková. Lidé si mohou knihu půjčit, aby vyplnili čekání. Když si něco 
nestihnou dočíst, mohou si ji odnést domů a vrátit ji příště, anebo 
taky vůbec. „S tím ostatně počítáme. Knihobudky zásobíme kniha-
mi z druhé šance – tedy těmi, které nám přinesli lidé , nebo vyřaze-
nými z našeho fondu,“ vysvětlila ředitelka.

V Domě zdraví si můžete půjčit knihu

Žáci Základní školy Oslavická, školy s 
úsměvem, vystavují své výtvarné práce v 
městské knihovně. Zhlédnout je můžete až 
do 19. prosince.
Škola má 393 žáků od první po devátou tří-
du a v knihovně lze zhlédnout výběr jejich 

nejlepších výtvorů. A vybírat bylo z čeho. 
„Děti mají celkem 26 vyučovacích hodin 
výtvarné výchovy týdně,“ spočítala ředi-
telka školy Dagmar Suchá a dodala: 
„Za celý školní rok to tedy dělá asi tisíc 
hodin. Je to veliké číslo. Můžeme si před-

stavit, kolik je to kilogramů barev, stovek 
štětců, tužek, pastelek či jiných netradič-
ních materiálů.“ A na pracích žáků je to vi-
dět. Ke zhlédnutí jsou malby i kresby, vý-
tvory z pedigu a z papíru, linoryty a různé 
další techniky.

Výtvarné práce žáků jsou k vidění v knihovně

Martina Strnadová

Martina Strnadová

„Jde o vítězství každého, komu není lhostejné životní prostředí 
a odpad ve své domácnosti třídí,“ uvedl místostarosta Josef Ko-
mínek, který převzal na slavnostním večeru v Jihlavě cenu. 
Podle Komínka se v Meziříčí dobře osvědčily třídicí tašky, které 
město distribuuje do domácností. 
„Třídění tak lidem usnadňujeme,“ vysvětlil Komínek s tím, že 
městu náleží odměna 65.000 korun, kterou radnice investuje 
zpět do systému třídění.   
Velké Meziříčí kromě vítězství ve své kategorii zaznamenalo 
také první místo v doplňkové soutěži Elektrowin - nejvyšší prů-
měrná naplněnost wintejneru malých a velkých spotřebičů.

Třídění odpadu ve Velkém Meziříčí se daří. 
Svědčí o tom výsledky soutěže My třídíme 

nejlépe, kde naše město obhájilo loňské 
prvenství v kategorii měst 

nad 10000 obyvatel. 
TexT a foTo 
PeTros MarTakidis

Meziříčí je v třídění 
opět jedničkou

Vánoční výstava 
dnes ještě trvá
Ještě dnes, 7. 12. až do 17.00 můžete ve velkém sále Jupiter clu-
bu vidět velkou tradiční vánoční výstavu Zimní variace, aneb Od 
adventu do Vánoc čeká nás ještě práce moc, kterou společně s 
Jupiter clubem pořádá Spolek žen Velké Meziříčí. 

TexT a foTo 
MarTina sTrnadová
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Poctou baroku byl další z koncertů 
Kruhu přátel hudby. Se skladba-
mi španělských, italských i fran-
couzských barokních mistrů se v 

koncertním sále Jupiter clubu představili 
sopranistka Monika Kanioková a kytarista 
Karel Fleischlinger.
Vyprodaným sálem Jupiter clubu zní „maluj 
zase obrázky dlaní horkou od lásky“ a ná-
sleduje dlouhý potlesk posluchačů... Takový 
byl koncert Hany Zagorové se skupinou Bo-

om!Band Jiřího Dvořáka, která si do velkého 
Meziříčí jako hosta přivezla Petra Rezka.
Šest tanečních hodin v šesti týdnech pro-
žili na jevišti velkomeziříčského Jupiter clu-
bu Chantal Poullain a Pavel Kříž. 
„Musí být premiér inteligentní? Stačí je-
nom omezeně,“ zaznělo v břitké britské 
komedii Jistě, pane premiére, kterou do 
Jupiter clubu přivezlo Divadlo Bez zábradlí. 
Česká metalová legenda, kapela Citron, ve 
Velkém Meziříčí odstartovala svoje nové 

turné Radegast tour 2016 nazvané Souboj 
rebelů. Muzikantům se dostalo bouřlivého 
přivítání v sále Jupiter clubu doslova „na-
třískaném“ fanoušky tvrdé muziky, kteří si 
koncert náramně užívali.
Kapela Mandrage do Meziříčí přijela v rám-
ci turné Všechny kočky Tour 2016 s před-
kapelou Holden. Během dvouhodinového 
koncertu zahrála divákům oblíbené hity 
známé z českých rádií, jako jsou Brouci, 
Ona se smála, Travolta či Hledá se žena.

Jupiter club v listopadu 
bavil všechny generace

FOTOGALERIE A VIDEA NA
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTa 
MarTina sTrnadová

kateřina karMazínoVá
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Jarní divadelní sezona v Jupiter clubu nabídne čtyři představe-
ní. Asi největším tahákem bude v květnu 2017 Iva Janžurová 
ve hře Božská Sarah. Permanentky na sezonu můžete rezer-
vovat již od pondělí 28. listopadu 2016. Cena je 1.200 Kč.

Divadelní sezonu zahájí 2. března 2017 v 19.30 I. Chmela, D. Pra-
chař, L. Rybová, J. Janěková ml., K. Winterová a P. Špalková ve hře 
Úča musí pryč (Divadlo – verze). Děj diváky zavede do 5. třídy 
základní školy, kde pět rodičů čeká na třídní učitelku svých dětí. 
Emoce vřou… 
Následovat bude hned 20. března 2017 v 19.30 představení Di-
vadla Palace – Rodina je základ státu. Je z pera mistra frašky 
Raye Cooneyho, který ve svých textech vychází z tradic anglické 
komedie s komplikovanou zápletkou a suchým britským humo-
rem. Hrají: M. Etzler, R. Trsťan, V. Hybnerová/M. Procházková, S. 
Laurinová, Z. Piškula/M. Sabadin a další…

Třetí představení sezony je připraveno na 11. května 2017 od 
19.30 s Adélou Gondíkovou a Jiřím Langmajerem. Jmenuje se Ani 
za milion a hlavními postavami jsou Jacqueline a Lambert. Ona je 
Francouzka tělem i duší provdaná za anglického velvyslance. Má 
dvě děti a kufřík s milionem eur. On má duši námořníka, manželka 
od něj utekla a tak žije čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu 
jen pro svůj maják.
Jarní divadelní sezonu uzavře koncem května Božská Sarah s Ivou 
Janžurovou a Kryštofem Hádkem nebo Igorem Ozogovičem. Sil-
nou a působivou hrou si Iva Janžurová plní svůj dlouholetý pro-
fesní sen, dvacet let si četla tento výjimečný text a zvažovala své 
síly, kdy se do něj pustit. Příběh posledního léta světově proslulé 
herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové režíruje 
Alice Nelis.

Vstupenky na jarní divadlo už jsou v prodeji

„Bez rozsvíceného vánočního stromu ne-
přijde Barborka, Mikuláš, Ježíšek... Proto 
to teď musíme učinit, aby ve všech rodi-
nách byla radost,“ přivítal všechny přítom-
né Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, kte-
rý Adventní světýlka ve Velkém Meziříčí 
uspořádal.
„Přeji vám, děti, bohatého ježíška hodně 
dárků. Nám dospělým, aby ten advent byl 
trošku klidnější bez stresujících nákupů. 
Za sebe a za město všem požehnané Vá-

noce,“ popřál starosta Radovan Necid dě-
tem s rodiči, prarodiči a všem dalším, kteří 
zaplnili náměstí. A místostarosta Josef 
Komínek k tomu přidal pozvánku na Nový 
rok: „Jsem rád, že vás je tu tolik a věřím, 
že přijdete i na novoroční ohňostroj, který 
tentokrát bude 1. ledna asi kolem sedm-
nácté hodiny, tedy zhruba v tento čas.“ 
Zejména děti si podvečer první adventní 
neděle užívaly, snad každé v ruce drželo 
nějakou tu rozsvícenou lucerničku, lampi-

on, blikající tyče, nebo alespoň prskavky, 
některé měly na hlavách červené rohy, 
další pouštěly lampiony štěstí. K tomu 
zněly z pódia hudba a zpěv v podání skupi-
ny Pavana. „Adventus, to je příchod Ježíše 
Krista, doba očekávání,“ připomněla Pav-
la Kamanová mezi písněmi pravý význam 
slova. „Chtěli bychom, aby do našich rodin 
přišla pohoda, odpočinek, zavonělo cukro-
ví, abychom spolu byli co nejvíc a rádi. I to 
je pro nás advent,“ dodala závěrem.

Město přivítalo advent

Martina Strnadová

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Pět, čtyři, tři, dva, jedna, světlóóó... Vánoční strom, lípy, 
hvězdy a celá vánoční výzdoba města se na ten povel 

rozzářily a odměnou za to byl potlesk přítomných. Lidé na 
velkomeziříčském náměstí přivítali příchod adventu.

TexT a foTo 
MarTina sTrnadová



PROSINEC 2016

24 www.velkomeziricsko.cz

Slovo zastupitele
Realizace okružní křižovatky Horno-
městská-Třebíčská během podzimních 
dnů byla jednou z hlavních událostí ve 
Velkém Meziříčí a každý řidič nebo cho-
dec ji určitě zaregistroval. Na uvede-
né téma bylo mnoho napsáno včetně 
důvodů, proč k realizaci došlo se za-
hájením školního roku a nikoliv v době 
letních prázdnin. Realizace křižovatky 
za provozu nebyla vůbec jednoduchá, 
ale vybraná stavební firma ji zvládla na 
výbornou v čase dvou měsíců. Při této 
příležitosti považuji za vhodné poděko-
vat Ing. Jiřímu Pospíchalovi, vedoucímu 
odboru dopravy a silničního hospodář-
ství, jednak za propagaci a monitoring 
provizorního režimu okružní křižovatky, 
ale především za včasnou a dostatečnou 
informovanost občanů před a během re-
alizace trvalé okružní křižovatky.

Kruhový objezd, odborně okružní křižovatka nebo lidově řečeno „kruháč“, není trendem 
dnešní doby, ale jeho historie je stejně stará, jako historie automobilů. Nejstarší okružní 
křižovatky v Evropě z doby vzniku automobilů jsou ve Velké Británii a Francii, kde jsou 
dodnes velmi oblíbené. 
 
Obliba okružních křižovatek proti semaforům spočívá v několika aspektech:
• bezpečnost: středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči poma-
leji a soustředěněji, navíc k řízení provozu není třeba elektřina a řídící jednotka jako u 
semaforu,
• propustnost a plynulost: jednoduchost řešení s předností auta jedoucího po kruho-
vém objezdu umožňuje vyšší propustnost než u křižovatek řízených dopravními znač-
kami nebo semafory, a tím je zajištěna i plynulost provozu,
• okružní křižovatka jako architektonický prvek: ve městech jsou často kruhové objezdy 
řešeny jako okrasné prvky, například kruhový objezd v Třeboni je zdoben symbolem 
kapra, dále je to znak města, socha nebo jenom květinová výsadba, a tím se z křižovat-
ky stává výborný orientační bod.

Jedinou nevýhodou okružní křižovatky je větší potřeba prostoru především ve stávající 
městské zástavbě.
Dopravní infrastruktura ve městě je téma každého volebního programu, nicméně pá-
teřní silnice II/602 je v majetku Kraje Vysočina, vedení města na ni má omezený vliv, 
a proto prosazení a realizaci okružní křižovatky Hornoměstská-Třebíčská považuji za 
velký úspěch. Bohužel, častým omezením nebo uzavírkou dálnice D1 dochází k přehuš-
tění provozu ve městě, stejně jako v době dopravních špiček, kdy lidé cestují z práce 
a do práce. V této souvislosti je nutné zmínit, že instalace semaforů na křižovatkách 
Vrchovecká a U Svatého Josefa nebyla šťastným řešením. Jsem přesvědčen, že obě 
křižovatky bylo možné řešit rovněž okružním způsobem. Dnes by tvořily kontinuální 
řetězec navazujících křižovatek, který by zajistil plynulý průjezd městem.
V době vyhodnocení architektonické soutěže na úpravu náměstí a plánované přestavby 
mostu přes řeku Oslavu na Sokolovské ulici by bylo vhodné znovu zvážit řešení křižova-
tek Vrchovecká a U Svatého Josefa jako okružní, a to i za cenu otočení průjezdu náměs-
tím přes Dolní bránu ulicí Komenského. Možná je to téma na anketu?
V čase adventním přeji všem občanům hlavně zdraví a rodinnou pohodu.

david BaBák

ano 2011

#SAMOSPRÁVY

Literárně-publicis-
tický magazín Ale-
ny Blažejovské Zel-
ný rynk na Českém 
rozhlasu Brno při-
pravil čtený seriál 
vzpomínek Marty 
Milotové nejen na 
jejího prastrýce 
Jakuba Demla, ale třeba i na dětství v 
Tasově apod. Zelný rynk na brněnském 
rozhlasu můžete slyšet každou sobotu 
od 18 hodin. Vzpomínky Marty Milotové 
vysílá už od 3. prosince, začaly kapitolou 
nazvanou Brněnský Mikuláš.
Další budou následovat: 
10. prosince: Čas všechno změnil 
17. prosince: Mikuláš a Vánoce
7. ledna 2017: Palasovo hospodářství
14. ledna: Řemesla v Tasově
21. ledna: Na Poříčí
28. ledna: Boží tělo v Tasově
4. února: Všední dny v Tasově
11. února: Odpoledne se strýčkem + Čibuk
18. února: Poslední rozloučení

ZPRÁVU ČESKÉHO 
ROZHLASU BRNO 
Z DEMLOVSKÉ 
KONFERENCE, 
která proběhla v 
Tasově v polovině 
září, si můžete 
poslechnout zde:

Pořad Zelný rynk zde

Kvůli opravě směrového oblouku v Uhří-
nově je od středy 23. listopadu uzavře-
na silnice III/3494, a to od křižovatky se 
silnicí III/3497 po dům č. p. 33. Uzavírka 
platí do 23. prosince 2016.
Objížďka je vedena přes Horní Radslavice 
a Pohořílky.

Silnice v Uhřínově 
je uzavřena

Vzpomínky Marty 
Milotové vysílá 
Český rozhlas
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U LOMU
Ulice u mostu k novému nádraží, staré 
jméno, v blízkosti stál kamenolom
U PAZDÝRNY
Pozemky v jihovýchodním katastru měs-
ta, u silnice na Tasov. Pozemky v okolí 
budovy, kde se dřív zpracovával len (paz-
derna – tření lnu)
U SVĚTLÉ
Ulice od úpatí kopce s vyhlídkou Tři kříže 
k zámeckému parku, od počátku 20. sto-
letí. Podle dřívějšího názvu dívčích škol 
„Světlá“
U TRŽIŠTĚ
Ulice jižně od rozcestí silnice na Brno a 
do Tasova, staré jméno. Ulice sousedící s 
bývalým tržištěm na dobytek
U ÚŘEDNÍHO DOMU
Ulice severně od Hornoměstské (k ulici U 
Světlé), od 30. let 20. století. Název po-
dle úředního domu (ONV) stojícího v ulici 
(dnes Skřivanova)
U VODY
Ulice východně od Vrchovecké, podél 
řeky Oslavy (pravý břeh), staré jméno. 
Leží u vody
U ZLATÉHO KŘÍŽKU
Ulice severně před odbočkou silnice do 
Křižanova, od minulého století. Ulice ve-
doucí ke křížku stojícímu na stráni
V JIRCHÁŘÍCH
Ulice východně od silnice na Třebíč, u 
řeky Balinky, staré jméno. Název podle 
blízké jirchárny (jircha = kůže vydělaná na 
měkko)
V PODLOUBÍ
Ulička jižně z Novosad, staré jméno. Ulič-
ka s podloubími spojovala město s částí 
židovskou
VE STODOLÁCH
Rozcestí v okolí silnic na Uhřínov a Jihlavu, 
od 19. století. Stávalo zde dříve 20 stodol
VE VILÁCH
Prodloužení ulice Nad Sv. Josefem (seve-
rovýchodně). Ulice zastavěná vilami
VRCHOVECKÁ
Ulice v severní části města, podél silnice 
do Mostišť, staré jméno od r. 1541. Ulice 
vedoucí u bývalého předměstí Vrchovec
Zahradní
Ulice západně od silnice do Uhřínova, no-
vější jméno. Domy v ní mají pěkné zahrady
Zámecká
Ulice severně z Hornoměstské k zámku, 
staré jméno
Zámecké schody
Ulice po jihovýchodní straně skály k zám-
ku, staré jméno. Domy stojící u schodů 
vedoucích k zámku

NázvoSloví
ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 2: Kostel sv. Mikuláše

TexT Marie riPPerová

Foto Jiří Michlíček

49.3540642N 
16.0137983E

text eVa kočí ValoVáDíl 6

#SERIÁLY

Co by to bylo za kostel bez oltářů, soch, obrazů, zlacených lustrů i další výzdoby. Záslu-
hou štědrých darů vrchnosti i věřících bylo kostelní vybavení pořizováno již od počátku 
existence kostela. Ve druhé třetině 14. století byla zakoupena i na tehdejší dobu honos-
ná dřevěná socha Madony, jak je nazýváno zpodobnění matky Marie s malým Ježíškem.
Jenže v průběhu následujících staletí se v kostele několikrát vystřídali příslušníci růz-
ných vyznání – katolíci, podobojí, luteráni a další. Každá konfese měla svoje předpisy 
a názory, jak má vybavení kostela vypadat. Pozůstatky po předchozích, které do jejich 
představ nezapadaly, bez milosti vyházeli a zničili.
Tak byla v roce 1619 vyhozena i socha Madony. Na hřbitově u kostela měla očekávat 
svůj nezvratný konec. O Vánocích roku 1620 se však ve městě zdržoval vítěz od Bílé 
hory, císařský generál Karel Bonaventura Buquoy. Jako věrný katolík vrátil sochu Ma-
dony zpět do kostela. V průběhu třicetileté války zůstala socha v kostele zachována. 
Protože pak už ke změnám konfese nedocházelo, dochovala se dodnes. Patří k okruhu 
madon, které se inspirovaly podobnými sochami v kostelech v Porýní. Dnes je umístěna 
v boční kapli zřízené pro ni z předsíně bývalého severního vchodu do kostela.

Nejstarší položkou kostelního inventáře je 
socha Madony Velkomeziříčské. Přes občasné 
nepříznivé okolnosti je ozdobou kostela již od 

14. století.
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Výstava představila šestnáct sou-
těžních návrhů architektonických 
ateliérů. Vítězný je od Davida Mi-
kuláška, Lindy Bouškové a Filipa 

Musálka, kteří se jako jediní nejlépe popa-
sovali se zelení ve středu Náměstí. „Jejich 
návrh se tím od ostatních lišil, zejména 
uchopením prostoru,“ uvedl člen poroty 
architekt Ladislav Kuba s tím, že součas-
né prostorové uspořádání náměstí porota 
pokládá za dobré a není třeba je měnit. 
„Vybrali jsme návrh pro město prospěšný 
a současně i podobný tomu, co si přejí ob-
čané. A ti chtějí zachovat stromy,“ dodal k 
tomu předseda poroty David Vávra. 
Vítězný návrh ateliéru Davida Mikuláška 
stromy řeší na základě prastarého prin-
cipu, tedy průběžnou obměnou. „Je třeba 
počítat s tím, že starý strom jednou zahy-
ne, a proto je třeba zavčas zasadit nový, 
který jej posléze nahradí.“ Současně řeší 
sjednocení dlažby s využitím původních 
žulových kostek. Důraz dává na maximální 
míru bezbariérovosti. Snahou je také mi-

nimalizovat dopad automobilové dopravy 
na pěší zóny, přičemž auta z náměstí zcela 
nevytěsňuje. Oproti nynějším 240 místům 
jich zachovává do stovky. Účelem je, aby 
lidé mohli přijet, nakoupit a odjet, nikoliv 
celodenně parkovat.
„Termín realizace rekonstrukce centra sa-
mozřejmě záleží na zastupitelích. V roce 
2017 bychom měli začít projektovat a poté 
vyčlenit finanční prostředky. Moje před-
stava je, že bychom rekonstrukci mohli 
realizovat na etapy, abychom kompletním 
zavřením centra nezlikvidovali všechny 
živnostníky. Začít přilehlými ulicemi Rad-
nickou a Vrchoveckou, pak Kostelní, Ko-
menského a U Bašty a i Náměstí rozdělit 
na horní a dolní část,“ popsal starosta 
Radovan Necid možný postup a dodal, 
že předtím je samozřejmě nutné opravit 
komunikaci v ulici Pod Strání a zřídit pro-
vizorní parkování v areálu bývalého Svitu 
za řekou. „Nejdřív tedy parkoviště, pak 
kanalizaci a vodovod a nakonec povrchy,“ 
upřesnil.

Desítky obyvatel 
Velkého Meziříčí se 

během listopadu 
seznámily se všemi 

návrhy architektů 
na úpravu centra 

města, které se sešly 
do architektonicko-

urbanistické soutěže. 
Byly vystaveny 
v Jupiter clubu.

TexT MarTina sTrnadová

Vizualizace daVid Mikulášek

Lidé viděli výstavu návrhů 
na úpravu centra města 

DALŠÍ FOTO A PODROBNOSTI NA
www.velkomeziricsko.cz
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A tým mužů FC VM skončil v tabulce MSFL 
na skvělém druhém místě. Ptát se, jak 
jste spokojený s uplynulou sezonou, je asi 
zbytečné. Ale přece jen, co byste vyzdvi-
hl, v čem jsou vaše přednosti, a kde na-
opak vidíte chyby, co potřebujete zlepšit? 
V naší druhé sezoně v MSFL je naší před-
ností hlavně velký počet nastřílených bra-
nek (průměr skoro 3 góly na zápas), což je 
tím, že jsme přešli na nový model roze-
stavení 3-5-2, který jsme praktikovali po 
většinu zápasů. Dva útočníci a dobrá pod-
pora ze zálohy měli za příčinu velký počet 
nastřílených branek. Podílelo se na nich  
více hráčů, i když Pavel Simr s 12 brankami 
vede tabulku střelců v MSFL. Naopak, sla-
binou je naše defenzíva. Na tom mám po-
díl i já jako trenér, protože hru na 3 obrán-
ce není jednoduché zvládnout. Vše si musí 
sednout a my si na to musíme zvyknout. 
Kluci musí v obranné činnosti hru zjedno-
dušit, občas méně kombinovat a míč pros-
tě nakopnout pryč.
Prohráli jste s Uničovem, Třebíčí, Hlučí-
nem, Vyškovem a Hulínem – je některý z 
těchto týmů nad vaše síly, nebo za prohry 
mohly spíš vaše vlastní nedostatky?
Myslím si, že v této podzimní části, kde 
jsme odehráli 16 zápasů, nás vyloženě 
žádný tým nepřehrál, ale vždy došlo na 
stejné chyby, tj. zbytečné vymýšlení při 
rozehrávce v obraně, nedůraz v osobních 
soubojích, špatné vracení. Asi nejtěžší zá-
pas byl v Uničově, kde jsme v závěru utká-
ní hráli vabank a dostali gól. Pak v Hlučí-
ně, kde jsme inkasovali v 88. minutě. Mě 
ale nejvíce mrzí prohra v Třebíči, kde hrál 
špatně celý tým po celé utkání, a následně 
v Hulíně, kde nás v závěru utkání poškodil 
hlavní rozhodčí. Ve Vyškově jsme na začát-
ku nedali penaltu a pak se projevila během 
utkání fyzická únava. Před tím jsme totiž 
odehráli těžký pohárový zápas MOL Cupu 
s ligovou pražskou Duklou.
Velkomeziříčské mužstvo je v MSFL abso-
lutně nejofenzívnějším týmem. V tabulce 
střelců jsou hned tři hráči v první desítce 
(Simr, Dolejš, Demeter), přičemž Pavel 
Simr je dokonce v čele této tabulky. Je to 
tréninkem? Máte pro ně nějakou vlastní 
trenérskou specialitu, jak s nich udělat 
tak vynikající střelce? Nebo to tihle tři 
prostě mají v krvi?
To, že nemáme jen jednoho vynikajícího 
střelce, ale je jich více, je dobré pro každý 
tým, protože když se jeden zraní, vezme 
střeleckou potenci na sebe další. My sa-
mozřejmě na tréninku tyto věci nacviču-
jeme, máme různé přechodové fáze při 
zakládání protiútoku a jeho zakončení. 

Vždy, když padne gól a je to po nacvičeném 
signálu, mám z toho dvojnásobnou radost. 
A hodně gólů tak padlo. Navíc Pavel Simr 
je typický koncový hráč, který je na hřišti 
hlavně od toho, aby dával góly, ten to má 
skutečně v krvi. 
Jak si vedou v současném kádru odcho-
vanci FC VM (a kolik jich vlastně je)?
Nejsme žádný profesionální klub, takže 
musíme dávat šanci hlavně odchovancům, 
jak starším, tak těm nastupujícím mladí-
kům. Na tomto mají podíl všichni trenéři v 
klubu, hlavně ti, co působí u mládežnických 
kategorií. Není jednoduché vychovat hrá-
če, který nastoupí v 6 letech do přípravky, 
a dovést ho až do mužů tak, aby potom 
mohl reprezentovat fotbalový klub a tím i 
město Velké Meziříčí. V našem týmu mezi 
ty starší odchovance patří kapitán Jarda 
Krejčí, Lukáš Berka, Milan Souček, Patrik 
Mucha atd. a mezi ty mladší  Eda Smej-
kal, Martin Puža, Zdeněk Simandl, Tomáš 
Malec atd. Samozřejmě tým tvoří i ti, kteří 
jsou rozdíloví hráči a načerpali zkušenosti 
jak v nejvyšší lize, tak v dalších jiných sou-
těžích. Od nich se právě mladí učí, sbírají 
zkušenosti. Doufám, že vyrostou v budou-
cí opory našeho velkomeziříčského fotbalu 
a pak zase předají ty samé zkušenosti dal-
ším příchozím mladíkům. Je to věčný kolo-
běh, který se nesmí nikdy zastavit.
Čím si vysvětlujete dosavadní podzimní 
domácí neporazitelnost?
Největší podíl na tom mají naši diváci 
(hlavně pan „Zelí“ Honza Smejkal), kte-
ří chodí ve velkém počtu a opravdu fandí. 

Oni jsou naším dvanáctým hráčem. Klu-
ci si díky tomu nedovolili vypustit žádný 
domácí zápas. Navíc v utkání se Sigmou 
Olomouc vyvinuli takový tlak na hlavního 
rozhodčího, který nepískal zrovna korekt-
ně, že od určitého okamžiku to byla zase 
rovina a kluci se odvděčili výhrou 5:1. Ale 
co je na tom nejlepší - naši fanoušci drží 
první místo v návštěvnosti v celé soutěži, 
za což jim patří velký dík.
První jarní utkání bude domácím soubo-
jem s Uničovem o první místo v tabulce. 
Tak vysoko v historii fotbalu VM nikdy ne-
bylo. Jak se těšíte??
Hned první jarní utkání bude pro diváky 
skutečnou lahůdkou. Pro mě to bude mít 
obzvláště velký náboj, protože Uničov tré-
nuje můj kamarád z licence A Jirka Balcá-
rek, který byl v minulosti vynikající ligový 
hráč a svoji kariéru zakončil v německé 
Bundes lize. Tento tým jsme zatím ani 
jednou neporazili (v loňské sezoně jsme 
2x prohráli a i letos na podzim). Myslím si, 
že Uničov má naprosto nejsilnější tým a je 
jasným aspirantem na vítězství v naší sku-
pině. Samozřejmě se potkávám s našimi 
diváky a ti se na souboj prvního s druhým 
moc těší a věří, že se nám to povede. My 
v zimní přípravě uděláme vše pro to, aby-
chom formu z podzimu udrželi a herní vý-
kon ještě vylepšili, hlavně venku.
Závěrem snad jen – jak se osvědčily nové 
kabiny? 
Co se týká nového zázemí, to je naše velká 
chlouba. V tomto si město Velké Meziříčí 
udělalo obrovskou reklamu na sportovním 
poli. Mluví se o tom po celém kraji a Mo-
ravě. Kamkoliv přijedeme, tak se vyptáva-
jí, jak jsme toho dosáhli. Ty týmy, co u nás  
hrály, tak zdravě závidí. Největší ocenění 
však jsou od týmů, jako byla třeba Dukla 
Praha. Jejich trenér Hynek řekl, že tohle 
nemají některé ligové kluby. Samozřejmě 
je veliký zájem v mládežnických kategori-
ích hrát fotbalové turnaje v našem městě. 
Všichni si libují, když mají dostatečně vel-
kou a dobře vybavenou kabinu. Náš A-tým 
ve své kabině může dělat předzápasové a 
pozápasové rozbory na televizi, popř. mag-
netické tabuli. Hráči mají velmi důstojné a 
velké zázemí pro svoji fotbalovou činnost. 
Můj osobní dojem je i to, že je to jedna z 
podpůrných věcí, že se třeba doma zlepšilo 
herní nasazení. Do začátku sezony se ješ-
tě dobuduje v horním patře klubovna, kde 
si budou moci diváci, hráči a členové klubu 
dát nějaké občerstvení v době zápasů a 
tréninků všech kategorií. Za toto zázemí, 
které nám pomohlo město vybudovat, moc 
děkujeme.

Nastříleli jsme hodně branek

TRENÉR A-TÝMU 
FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

LIBOR SMEJKAL 
HODNOTÍ UPLYNULOU 

SEZÓNU 

Martina Strnadová
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Kulturní a společenské akce na měsíc prosinec 2016                                                                                              
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 z Dětského 
střediska v Březejci. Vánoční přání můžete 
splnit nejpozději do pondělí 19. 12. 2016.
Sobota 10. a 17. 12., malá scéna, 15 hodin
HANIČČIN VÁNOČNÍ STROM
Loutkové divadlo pro děti.
Vstupné 40 Kč
Neděle 18. 12., velký sál, 17 hodin
Pondělí 19. 12., velký sál, 18 hodin
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: dětské pěvecké sbory Sluníčko, 
Slunko, Harmonie. Taneční orchestr ZUŠ, 
Sbor a Smíšený orchestr ZUŠ.
Vstupné 120 Kč 
Středa 28. 12., velký sál, 20 hodin
Předsilvestrovská zábava LEGENDY SE 
VRACÍ
Po LEGENDÁCH pokračuje zábava se 
skupinou F-BOX.
Vstupné 250 Kč, stolová úprava
----------------------------------------
Vlastivědná a genealogická společnost 
přednášky, koncertní sál, 16 hodin
13. 12. OSOBNOST MUDr. FRANTIŠKA 
SKŘIVANA. Přednáší Mgr. Zdeňka Kubíč-
ková.
27. 12. 120 LET RYBÁŘSKÉHO SPOLKU 
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ. Přednáší Bohumír 
Machát.
----------------------------------------
Středa 4. 1., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM 
STAROSTY 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A OPERNÍ 
HOSTÉ
JANA RYŠÁNKOVÁ – klavír, Jiří Jahoda 
– housle, Miroslav Zicha – violoncello, 
operní sólisté
Platí abonentní předplatné.
Vstupné 200 Kč/150 Kč (děti, studenti, 
senioři)
--------------------------------------
REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK ZA-
HÁJEN – ROK 2017
Pátek 31. 3., velký sál, 19.30 hodin
Poslední recitál „ MARTA KUBIŠOVÁ SE 
LOUČÍ … „
Hudební skupina P. Maláska nebo K. Štol-
by, host večera: Milan Hein.
--------------------------------------
Divadelní sezona 
jaro 2017/březen – květen/
ÚČA MUSÍ PRYČ
I. Chmela, D. Prachař, L. Rybová, J. Janěko-

vá ml., K. Winterová, P. Špalková
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
M. Etzler, R. Trsťan, V. Hybnerová/M. 
Procházková, S. Laurinová, Z. Piškula/M. 
Sabadin a další …
ANI ZA MILION
A.Gondíková, J. Langmajer
BOŽSKÁ SARAH
I. Janžurová, K. Hádek/I. Ozorovič
----------------------------------------
Neděle 30. 4., velký sál, 14 hodin
VESELÁ TROJKA P. KRŠKY
----------------------------------------
PROGRAM KINA NA PROSINEC
Středa 7. 12. v 19.30 hodin
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Když přišel rozkaz k ústupu, jeden muž 
neuposlechl.
Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 
zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se 
tehdy třiadvacetiletý Američan Desmond 
Doss, tak jako mnoho jiných mladíků, do 
služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení 
však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a 
zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího 
pluku 77. pěší divize. Skutečnost, že Doss 
odmítal zbraň, se nesetkávala s pocho-
pením u jeho spolubojovníků. Jen blázen 
by chtěl, aby mu v boji kryl záda chlapík, 
vyzbrojený pouze odhodláním a lékár-
ničkou. Často musel čelit nevraživosti a 
útokům ostatních vojáků. Přesto, jako 
jediný … Životopisné válečné drama USA 
2016, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 131 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Čtvrtek 8. 12. v 19.30 hodin
HOLOGRAM PRO KRÁLE
Film T. Tykwera podle novely D. Eddgerse.
Když je americký obchodník vyslán do 
Saúdské Arábie, aby zde, jak doufá, usku-
tečnil nejlepší obchod svého života, naráží 
zde na značné kulturní rozdíly. Navzdory 
počátečnímu překvapení místními zvyky 
a neprůhlednou byrokracií se mu nakonec 
s pomocí upovídaného taxikáře a krásné 
saudské doktorky začíná dařit v nezná-
mém světě orientovat. Romantické, ko-
mediální drama USA 2016, české titulky. 
Hrají: T. Hanks, A. Black, S. Choudhury.
Vstupné: 110 Kč, 98 minut, mládeži pří-
stupný.

Pátek 9. 12. v 17.30 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy 
kouzelnického světa.
Newt Scamander přichází do New Yorku 
se svým záhadným kufříkem, ve kterém 
se nachází obrovská sbírka vzácných 

magických tvorů z jeho cest kolem světa. 
Co se může stát, když se nadaný britský 
kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata 
uniknou z kufříku? Režie: D. Yates. Knižní 
předloha J.K. Rowling. Hrají: E. Redmay-
ne, C. Farrell, R. Perlman, K. Waterston, 
A. Sudol, D. Fogler, E. Miller, S. Morton, 
J. Murray, J. Voight a další.Dobrodružný, 
rodinný, fantasy film Velké Británie/USA 
2016, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
133 minut, mládeži přístupný.

Sobota 10. 12. v 17.30 hodin
Úterý 13. 12. v 17.30 hodin
Středa 14. 12. v 16 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Páně 2 je volným pokračováním 
úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Troja-
nem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské 
brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil 
lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert 
Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí 
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a 
bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k 
zaslouženému uznání bude volná. Scénář 
M. Epstein, J. Strach.
Pohádková rodinná komedie ČR 2016.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 99 
minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 15. 12. v 19.30 hodin
PAŘBA O VÁNOCÍCH
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá 
sestra ve funkci generální ředitelky spo-
lečnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, 
rozhodne se zachránit situaci velkolepým 
vánočním večírkem, na kterém by ulovil 
významného klienta, ale večírek se mu 
poněkud vymkne z rukou ... Komedie USA 
2016, české titulky. Hrají:  K. Mckinnon, O. 
Munn, J. Chung, J. Aniston, J. Bateman, R. 
Park a další.
Vstupné: 110 Kč, 105 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Pátek 16. 12. v 18.30 hodin
ROGUE ONE: STAR WARS STORY
Je první z nové série samostatných filmů 
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Další akce
MUZEUM
do 16. prosince 2016 
Kožené svítání
Výstava kožených plastik a olejomaleb 
vysočinské výtvarnice Blanky Mudrové ve 
výstavní síni muzea. Otevírací doba: po pá 
9.00 12.00, 13.00 -16.00. Muzeum, Zá-
mecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
KNIHOVNA
do 12. prosince 2016
Knížka od Ježíška
hra Jak šel čas
do 19. prosince 2016 
Výstava prací žáků ZŠ Oslavická
Výstava prací dětí MŠ Čechova - sv. Mar-
tin
Městská knihovna, Poštovní 1392/22, 
Velké Meziříčí. www.knihovnavm.cz
MÍSTNÍ ČÁSTI
10. prosince 2016 20:00
Poslední leč v Hrbově
Hraje skupina Akord. Bohatá tombola, zvě-
řinové speciality. KD Hrbov, Velké Meziříčí

Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netra-
dičních hrdinů, kteří se dají dohromady, 
aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný 
úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti.
Režie: G. Edwards, T. Gilroy, Ch. Weitz. 
Hrají: F. Jones, D. Luna, W. Jiang, B. Men-
delsohn, F. Whitaker, A. G. Kerekes. Akční, 
dobrodružný, fantasy film USA 2016, 
český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 133 minut, mládeži 
přístupný.

Sobota 17. 12. v 19.30 hodin
ADELE: KONCERT Z ROYAL ALBERT HALL 
Koncertní vystoupení božské Adele 
Adkins, držitelky Grammy v kategorii 
pop/soul. Britská zpěvačka zpívá v Royal 
Albert Hall v Londýně a splnila si tak svůj 
sen.
Dne 22. září 2011 zpívala Adele v londýn-
ské Royal Albert Hall. Byl to její splněný 
sen a také zlatý hřeb pro její album, na-
zvané ‚21‘. Přestože podstoupila operaci 
hrdla, vrátila se Adele krátce poté na pó-
dium a při příležitosti udílení cen Grammy 
2012 nejen oslnila všechny přítomné 
svým zpěvem, ale posbírala šest ocenění, 
včetně kategorií Píseň roku pro její sklad-
bu Rolling in the Deep a Album roku pro 
placku ‚21‘. Každá píseň, která je na tomto 
albu, se postupně stala hitem číslo jedna 
v amerických hitparádách – britští umělci 
v čele s Adele dobývají Ameriku. Ov-
šem i na domácí scéně sklidila obrovský 
úspěch…
Vstupné: 110 Kč, 100 min, mládeži pří-
stupný, částečně české titulky.

Čtvrtek 22. 12. v 17.30 hodin
Pátek 23. 12. v 17.30 hodin
ZPÍVEJ
Tvůrci Mimoňů a Tajného života maz-
líčků se tentokrát vydali dobývat kina s 
příběhem, který vám pohladí nejen duši, 
ale i uši.Podnikavý koalí chlapík jménem 
Buster Moon má poslední šanci zachránit 
divadlo, které zdědil po svém otci. Všech-
no vsadí na jednu kartu, na velkolepou 
talentovou pěveckou soutěž, jakou svět 
ještě neviděl. A stejně jako je pestré slo-
žení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich 
repertoár, který se rozpíná od Franka 
Sinatry po Lady Gaga. Animovaná rodinná 
komedie USA 2016, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
110 minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 29. 12. v 19.30 hodin
Pátek 30. 12. v 19.30 hodin
MANŽEL NA HODINU
Volné pokračování úspěšné komedie Ho-
dinový manžel v režii Tomáše Svobody.
Milanův vztah k doktorce Elišce se slibně 
vyvíjí, a když se jí už Milan konečně od-
hodlá požádat o ruku, vypadá to, že svat-
bě nic nestojí v cestě. Teda kromě jedné 
malé „drobnosti“ – Milan je stále ženatý 
se Slovenkou Jankou, matkou Kryštofa, 
se kterou se před lety jaksi zapomněl 
rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu 
ještě další problém – návrat čtveřice k 
hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali 
jen tři... a to je sakra málo... Aby zachránili 
partu a vytáhli kamaráda Jakuba z depre-
sí, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu 
aquabely, se kterými chce natrénovat 
vystoupení. Komedie ČR 2016. Režie T. 
Svoboda. Hrají B. Polívka, E. Holubová, 
D. Matásek, D. Novotný, S. Babčáková, Z. 
Norisová, Z. Studénková.
Vstupné: 120 Kč, 92 minut, mládeži 
přístupný.

CHALOUPKY
11. prosince 2016 17:00
Adventní koncert
Žalozpěv  - akustická hudba z Vysočiny. Od 
15 hodin připravena adventní dílna s ma-
lým občerstvením. Ekocentrum Chaloup-
ky Baliny, Baliny 1, Velké Meziříčí

OSTRŮVEK
12. prosince 2016 16:00
Vánoční příběh aneb Cesta do Betléma
Kopretina, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí. 
www.zdar.charita.cz

SPORT
17. prosince 2016 17:30
Hokej: HHK Velké Meziříčí   VHK Vsetín B
17. kolo, zimní stadion, Vrchovecká 37, 
Velké Meziříčí. www.hokejvm.cz
27. prosince 2016 7:00
Vánoční turnaj v malé kopané
20. ročník tradičního vánočního turnaje v 
malé kopané, hala „Za Světlou“, Velké Me-
ziříčí. Přihlášky a informace: tel: +420 724 
566 115, e mail: hazenavm@email.cz
30. prosince 2016 15:00
Vánoční házenkářský turnaj
Házená Velké Meziříčí, sportovní hala „za 
Světlou“. Akce je spojená se setkáním 
bývalých a současných hráčů a hráček. 
www.hazenavm.cz
31. prosince 2016 10:00
Silvestrovský kolík  - závod Envirocupu
Harmonogram běžeckého závodu Envi-
rocupu: 10:00 kolíček 15:00 kolík 17:00 
VYHLÁŠENÍ ENVIROCUPU 2016. Areál 
Zdraví, Sportovní 7, Velké Meziříčí (GPS 
49.3594958N, 16.0037000E), Velké Me-
ziříčí. www.envirocup.cz

DALŠÍ
14. prosince 2016 18:00
Harmonie v adventním čase
Koncert duchovní hudby v kostele sv. Mi-
kuláše. Hosté: dětský pěvecký sbor Slun-
ko, pěvecký sbor Iuventus. Vstupné dob-
rovolné
25. prosince 2016 15:30
Vánoční koncert Geneze
Kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí
25. prosince 2016 20:00
Vánoční bál
K tanci a poslechu hraje skupina MARA-
TON. Hasičská zbrojnice, Nad Gymnáziem 
17, Velké Meziříčí. Vstupné 80 Kč, občer-
stvení zajištěno. Informace a rezervace 
na telefonním čísle 733 212 517, předpro-
dej vstupenek: 19. 12., 21. 12. a 23.12. od 
13.00 do15.00  v hasičské zbrojnici. www.
hasicivm.cz
3. ledna 2017  9:00
Cvičení s kojenci a batolaty
Pro děti od čtyř měsíců do prvních krůč-
ků a jejich rodiče, prarodiče. 5 lekcí vždy v 
úterý od 9 hodin v DÓZE   středisku volné-
ho času Velké Meziříčí. DÓZA, Komenské-
ho 10/2, Velké Meziříčí, www.dozavm.cz

----------------------------------------
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POMŮCKY:
HIÁT, AER, 
EVEN, YLO, 

ARS

PRACOVAT 
S MOTYKOU ZAHŘÍVÁNÍ MORAVSKÉ 

MĚSTO
TANEČNÍ 

KOLOT
HL. MĚSTO 

PERU VÝSTIŽNÉ

STRATIGRA-
FICKÝ 

PŘEDĚL 
(geolog.)

URČITÉ 
V POŘADÍ

JMÉNO 
HEREČKY 
WESTOVÉ 

STŘEDOAM. 
KOČKOVITÁ 

ŠELMA

POSTARU 
SUD

VOLÁNÍ 
PŘI KORIDĚ

AROMATICKÁ 
BYLINA

INICIÁLY 
HERCE 

TROJANA 
STARŠÍHO

CHEM. ZN. 
HOLMIA PŘÍSTAVNÍ 

HRÁZSPZ 
BŘECLAVI

SEVEROČES. 
ŘEKA

LEVHART 
SNĚŽNÝ LETOPIS

NĚMECKY ON PYŠNI

1. ČÁST 
TAJENKY

ŘECKY 
VZDUCH

ANGL. VOJ. 
LETECTVO ASFALT ODLOŽENÉ 

SPISY MÁLO 
PRACOVITÉKARETNÍ 

VÝRAZ
JEDNOTKA 

EL. PROUDU
NÍZKÝ LES. 

POROST

ŽIVOČICH TVÁŘECÍ 
STROJ

CHEM. ZN. 
SODÍKU ADAMOVA 

ŽENA

ŘÍMSKY 505
SLOVENSKY 

TŘÍSKY

ŘÍMSKÁ 
PADESÁTKA

ERBENOVA 
SBÍRKA VYDAT POVEL PRUH LÁTKY 

NA HLAVĚ

VESNICE 
U VEL. 

MEZIŘÍČÍ

MĚSTO NA 
VYSOČINĚ

STARÁ VOJ. 
HODNOST

ZKR. 
TECHNICKÉ 
KONTROLY

ROSTLINA 
KANA

JOTA 
A YPSILON

SPZ 
PROSTĚJOVA

ANGLICKY 
DOKONCE

ANGLICKY 
NEBO

AMER. 
HOKEJ. LIGA

JMÉNO 
GALÁNOVÉ

2. ČÁST 
TAJENKY

NADPORUČÍK
ZKR.

NĚMECKY 
JEJICH

ŠPAŇ. URČITÝ 
ČLEN

CHEM. ZN. 
RHENIA AFRICKÝ 

SLON
ŘÍMSKY 601 KVĚTNÍ 

PRÁŠEK ZÁHADA

LATINSKY 
UMĚNÍ

ST. ZNAČKA 
DECILITRU

VELKÉ HOUS- 
KY (hov.)

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

CITOSLOVCE 
SMÍCHU

3. ČÁST 
TAJENKY

AFRICKÁ 
ŠELMA

INICIÁLY 
REŽ. LAMAČE

SARMATI RUSKÉ 
POHOŘÍ

AUTONOMNÍ 
OBLAST

Křížovka o ceny

Milí čtenáři Velkomeziříčska, přinášíme novou pravidel-
nou křížovku o ceny.  
Správné znění tajenky zašlete elektronicky na adresu 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či 
osobně do redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 
01 Velké Meziříčí) do 22. prosince 2016.
Tři vylosovaní výheci získají stolní městský kalendář na 
rok 2017.  

Tak jako každý rok i letos vydalo Turistické informační centrum Velké Meziříčí čtrnáctidenní STOLNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 2017.
Historické fotografie města nám přiblíží ztracené Velké Meziřčí. Podíváte se na známá místa, která možná ani nepoznáte. 
Kalendář je k zakoupení v Turistickém informačním centru v budově radnice na Náměstí, nebo v oficiálním městském e-shopu na webové 
stránce velkemezirici.cz

autor křížoVky VladiMír Pařil
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Závodnici Action Racing Teamu Bar-
boře Laňkové se letos velmi dařilo 
na MMČR žen v motokrosu – Buksa/

Ados motokros 2016. V nabité mezinárod-
ní konkurenci, kde bodovalo přes 30 žen z 
několika evropských zemí (Česko, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko…) se jí podařilo zví-
tězit hned na 6 ze 7 odjetých závodů. Ve-
dení se ujala při prvním závodě v Pacově, 
dále zvítězila i v Kramolíně. Na třetím zá-
vodě v Petrovicích u Karviné brala 2. místo 
a na chvíli tak přišla o vedení v šampionátu. 
To ale hned napravila v jihočeské Kaplici, 

kde opět zvítězila a dostala se zpět na cel-
kové první místo. Vedení v šampionátu už 
udržela až do konce sezony, když vyhrála i 
zbylé závody – ve Vranově u Brna, Opato-
vě u Svitav a v Lokti nad Ohří.  „Letos jsem 
si užívala celou sezonu, vyšly mi vlastně 
až na Petrovice všechny závody. Chci po-
děkovat Action racing teamu, sponzorům, 
mé rodině, kamarádům a fanouškům za 
podporu,“  řekla čerstvá mistryně Barbora 
Laňková.
Báře se dařilo i na Mistrovství Evropy žen 
- Motocross Women´s European Cup 2016. 
Jednalo se o jednorázový závod Mistrov-
ství Evropy, který se konal v polském Těší-
ně (Cieszyn). Tohoto závodu se zúčastnilo 
54 žen ze 17 evropských zemí a Bára cel-
kově skončila na skvělém 9. místě.
Další člen Action Racing Teamu Petr Stup-
ka si letos odbyl svoji premiéru na MMČR v 
kategorii Veterán a nevedl si vůbec špatně. 
Bohužel do seriálu 7 závodů naskočil až v 
průběhu sezony (čekal na své narozeniny, 
až splní věkový limit stanovený pro start v 
kategorii Veterán). Zúčastnil se tak až tře-
tího závodu v Petrovicích u Karviné a hned 

se dostal do top10, když dojel na 8. a 10. 
místě. Dále bodoval ve Vranově u Brna – 9. 
a 12. místo, Opatově u Svitav – dvakrát 11. 
místo a v Lokti nad Ohří – dvakrát 8. místo. 
Celkově v šampionátu skončil po odjetí 4 
ze 7 závodů na 12. místě.
Nejmladší závodník Action Racing Teamu 
Patrik Stupka letos bodoval na MMČR Ju-
niorů, kde startoval v kategorii 85ccm. 
První závod sezony se jel v Mohelnici, kde 
bral body za 15. místo. Na dalším závodě 
v Horažďovicích dojel na 13. místě a v Ji-
níně opět na 15. místě. Čtvrtý závod se jel 
v Krásné Lípě. Bohužel pro Patrika to byl 
hodně smolný závod - prorazil zadní kolo 
a dokončil na 19. místě. V Nové Pace dojel 
14. Nejlepší závod sezony zajel v Merklíně, 
kde se mu podařilo v první jízdě skvěle od-
startovat a víc než půl závodu se držel na 
skvělém 3. místě. Bohužel pak přišel pád a 
závod dokončil na 14. místě. Do druhé jíz-
dy se mu start moc nevydařil, ale do cíle 
dojel na pěkném 9. místě. Posledního zá-
vodu v Pacově se Patrik nezúčastnil. Cel-
kově skončil v juniorském šampionátu na 
14. místě.

Barbora Laňková je mistryní 
ČR 2016 v motokrosu

Již v 9. minutě utkání 14. kola (15. hrané-
ho) MSFL 6. 11. 2016 FC VM s FK Blansko 
otevřel Pavel Simr skóre a vstřelil svoji 
jubilejní stou branku za Velmez.
Od začátku svého působení 6. 9. 2011, 
kdy přišel nejdříve na hostování z FC 
Vysočina Jihlava, které se v závěru roku 
změnilo v přestup, to byla jeho stá bran-
ka v moravských soutěžích. Navíc je stře-
lec 4 prvoligových  a 44 druholigových 
branek. Velmez od jeho příchodu odehrál 
160 zápasů a vzhledem k zraněním Pavel 
Simr nenastoupil minimálně ke dvace-
ti. Historicky 2. střelcem v moravských 
soutěžích  Velmezu je Lukáš Staněk, kte-
rý za první tři sezony v MSD ve sk. D dal 
56 branek.

Pavel Simr 
vstřelil svoji 
stou branku 
za Velmez

Otto Doležal

TexT a foTo: arTeaMvM

Pá  9.12.  17.30–19.00
So  10.12.  13.45–15.15
Ne  11.12.  10.15–11.45
Ne  11.12.  16.15–17.45
St  14.12.  14.15–15.45
So  17.12.  14.15–15.45
Ne  18.12.  13.45–15.15
Vstupné:  bruslící 20 Kč, 
 doprovod 10 Kč

Veřejné bruslení
Prosinec 2016

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ 
V MASKÁCH
27. prosince, 
14.00-15.30
Zimní stadion Velké 
Meziříčí
Vstup zdarma
Soutěže o ceny
Ochranné pomůcky u dětí jsou nutné. 
Průběh programu bude dodržovat řád 
zimního stadionu.
Organizátorem akce je Zdravé město - 
Komise Zdravého města a MA21

Ski klub Velké Meziříčí zahajuje 51. zimní 
sezonu. „Minulý týden jsme spustili 
sněžná děla a intenzivně zasněžujeme 
svah. Nestane-li se něco nepředvídatel-
ného, nejspíš už v pátek 9. prosince by 
se mohlo začít lyžovat,“ informoval Jiří 
Pálka ze Ski klubu.
Pro aktuální informace sledujte webo-
vou stránku www.skivm.cz

Lyžovat se 
začne nejspíš 
v pátek

-mars-

Sjezdovka v pondělí 5. prosince ve 12.00
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Ples města
SOBOTA, 14. LEDEN 2017 

19.30, JUPITER CLUB

K tanci a poslechu hrají hudební skupina 
SABRIN BAND (hlavní sál) 

a Emanuel Míšek (výstavní síň)

Předprodej vstupenek od 16. 12. 2016 
v Informačním centru 

Městského úřadu Velké Meziříčí.
V pracovní dny 8.00-17.00, 

tel.: 566 781 047 

2017
NOVOROČNÍ OHNOSTROJˇ

1. 1. 2017
NÁMESTÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍˇ

MESTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ A JUPITER CLUB, S.R.O.
VÁS ZVOU NA

ˇ

WWW.JUPITERCLUB.CZ

16.00 FILMOVÉ POHÁDKY 
 PRO DETIˇ

KINOSÁL JUPITER CLUBU 17.00 PEVECKÝ SBOR 
GYMNÁZIA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

NOVOROČNÍ PROJEV 
MÍSTOSTAROSTY J. KOMÍNKA

OHNOSTROJˇ

ˇ

2017

Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 
přejí zaměstnanci JUPITER CLUBU, s.r.o.

Mgr. Milan Dufek, jednatel

KINO
PŘÍVĚTIVÉ, DIGITÁLNÍ, ÚTULNÉ

VELKÝ SÁL
PRO VAŠE POHODLÍ

VELKOMEZIŘÍČSKO
PRO TY KDO TO CHTĚJÍ VĚDĚT PRVNÍ

KULTURA
UŽ PADESÁT LET VÁS BAVÍME

VZDĚLÁVÁNÍ
PŘEDNÁŠKY, HISTORIE, VÝSTAVY

WWW.JUPITERCLUB.CZ


