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Technické služby 
úklid sněhu stíhají
Po čtyřech letech přišla 
zima s mrazy a sněžením. 
Přesto není počasí extrémní.

Tibetská doga leze 
lidem do postele 
Petr Ambrož z Martinic 
dělá unikátní canisterapii 
s fenkou Carrie.

Děti si otestovaly 
hokejový talent
Hokejisté z HHK Velké 
Meziříčí hledali nové malé 
posily přímo na ledě.

Havel Kolenec měl 
potíže se psem 
Šermíři už podruhé otevřeli 
katovnu veřejnosti. Nabídli 
polévku i příběh.   
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Valachová chce na Fajťák
„V Meziříčí vás baví sportovat i učit,“ ocenila město 

ministryně při své lednové návštěvě.

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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www.velkomeziricsko.cz

Slovo radního
Vážení a milí čtenáři, 
v době, kdy píši tyto řádky, se zima pro-
jevila v plné síle. Mráz sevřel rybníky 
ledovým krunýřem, na okna namaloval 
ledové květy a město i okolí je pokryto 
sněhovou přikrývkou. 
A my nezadržitelně, hodinu za hodinou, 
den za dnem kloužeme novým rokem. 
Někdo se šine pomalu a s rozvahou, ně-
kdo se smýká rychle, až zběsile, proto-
že, jak víte z vlastní zkušenosti, vnímání 
času je věc relativní. Když například če-
káme na někoho, na koho se moc těší-
me, čas se neuvěřitelně vleče. Naopak 
víkend nám často uteče jako nic. 
Přiznám se, že do psaní tohoto článku 
se mi moc nechtělo. Nemám na to totiž 
čas. Ale potom jsem si uvědomil, že to 
může být dobře využitý čas. Třeba si utřídím myšlenky a uvědomím si, jak to s tím 
jeho nedostatkem vlastně je. Samozřejmě si uvědomuji, že čas nemůžeme vlastnit, 
takže není možné ho nemít nebo ho mít málo. Jde spíš o to, komu a čemu během dne 
věnujeme pozornost. 
Je toto zaměření pozornosti vždy smysluplné ? Nebo radostné? Je způsob, jakým to 
činíme, prospěšný nám i okolí? 
Asi se shodneme v tom, že jednou z klíčových oblastí našeho života je naše rodina. 
Věnujeme dost pozornosti svým blízkým, svým partnerům, rodičům a dětem? 
Těšíme se ze společně strávených okamžiků, nebo na to v návalu dennodenních povin-
ností a starostí nemáme čas? 
Máme ho pro sebe? Myslíme na své zdraví? Sportujeme? 
A co naše sociální vztahy a vazby? Věnujeme jim dostatek pozornosti? Působíme klad-
ně na své okolí, nebo otravujeme ovzduší kolem sebe zbytečnou přísností, kritikou a 
sebestředností ? 
Čas našeho života by měl být naplněn naší pozorností a láskou. Mysleme na to, že 
někdy je odpovědí na naši lhostejnost, na nedostatek naší pozornosti a sobectví zby-
tečná nenávist. 
Nevím, nakolik sledujete politické dění v našem městě, možná jste ani nezachytili ná-
zory, které prezentuje pan zastupitel MUDr. Jiří Kaše. Dlouho jsem se rozmýšlel, zda se 
mám k tomuto tématu vyjádřit, zda je to nutné a hlavně, zda to bude ku prospěchu věci. 
Po zralé úvaze jsem se rozhodl reagovat. Pan zastupitel totiž mimo jiné naznačuje, že 
se u nás ve městě, na radnici, děje něco nekalého, že vzniklo jakési elitářské centrum 
moci na radnici a že někdo zastrašuje zastupitele a nutí je hlasovat proti své vůli. Jako 
radní města se cítím těmito náznaky dotčen. Rada města řeší agendu stejného druhu a 
rozsahu, jako řešily rady v minulých volebních obdobích. Nepřekračuje své pravomoci a 
nedělá nic nekalého. Dokonce rozděluje méně peněz než rady předchozí. 
Pan kolega Kaše to dobře ví, protože v zastupitelstvu města působí téměř dvacet let, 
postupně v barvách pěti politických stran a hnutí. Patří tedy k nejdéle sloužícím a stra-
nicky nejzkušenějším politikům našeho města.
Přesto na posledním jednání zastupitelstva byli s panem kolegou Mgr. Pavlem Blažkem 
hlavními iniciátory omezení finančních kompetencí rady města, čímž jí do značné míry 
zkomplikovali její práci. Nepovažuji to za dobré rozhodnutí. A hlasování 3 zastupitelů 
za To pravé Meziříčí (členů ODS) s opozicí právě v tomto případě považuji za nešťastné. 
Přeji nám všem dobré a klidné časy 

Libor beneš, radní
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Kateřina Valachová přijela do Velké-
ho Meziříčí v pátek 27. ledna. Na 
radnici nejprve hovořila se staros-
tou Radovanem Necidem a s mís-

tostarostou Josefem Komínkem. Věnovali 
se zejména sportu ve městě. „Města dávají 
do sportu peníze z hazardních her a loterií. 
Je skvělé, že Velké Meziříčí proti hazardu 
dlouhodobě bojuje a přitom svoje sportov-
ce významně podporuje,“ ocenila na radni-
ci Valachová. Po podpisu do pamětní knihy 
se odebrala do koncertního sálu Jupiter 
clubu, kde se setkala se zástupci školských 
zařízení a sportovních oddílů i s veřejností.
Úvodem shrnula řadu změn, které v sou-
časnosti ve školách probíhají. „Některé 
jsou pozitivní, jako například zvyšování 
rozpočtu pro školství. A pro příští tři roky 
jsem připravena vybojovat jeho opako-
vané zvyšování, v čemž mě podpořila i 
sněmovna,“ řekla. Z dalších připomněla 
debatu o změnách financování škol. Aby 
od roku 2018 měly školy jistotu, že i přes 
klesající počet dětí budou mít dost peněz 
na potřebný počet pedagogických i nepe-
dagogických pracovníků. Zlepšit nabídku 
volitelných předmětů, aby se rodiče s dět-
mi nemuseli uchylovat jen k volbě vícele-
tých gymnázií, připomněla ministryně jako 
další připravovaný krok. Zmínila i školní 

družiny a nápravu jejich financování, aby 
mohly mít kvalifikované pedagogy i do-
statečné kapacity. A poslední významnou 
změnou ve školství je podle ní zavedení 
kariérního řádu učitelů od 1. 9. 2017. Díky 
němu si mají polepšit nejen začínající uči-
telé, ale umožní speciálně ohodnotit i jejich 
zkušenější kolegy, kteří je v jejich počátcích 
vedou. Ti mají dostat měsíčně tři tisíce ko-
run navíc po dobu dvou let adaptačního 
období.
Poté ministryně vyzvala přítomné, aby jí 
sdělili, co je v oblasti školství a sportu trá-
pí, ale i co je těší.  Zazněl dotaz na podporu 
výstavby plaveckých bazénů. Kateřina Va-
lachová zmínila nový program minister-
stva pro investice, který by mohl v nejbližší 
době pomoci k dokrytí sítě plaveckých ba-
zénů v ČR. „Máme mapu plaveckých bazé-
nů a z programu by bylo možné doplnit je 
tam, kde chybí,“ řekla ministryně a dodala, 
že už nyní je v platnosti program, který za-
platí dětem dojezd do nejbližšího bazénu.
Další dotazy z publika se týkaly třeba pod-
půrných opatření pro malotřídní školy, kte-
ré mají děti, jež by podle starých pravidel 
byly v praktické škole. „Máme takového 
prvňáčka ve třídě, kde jsou tři ročníky do-
hromady na jednu učitelku. A půlrok práce 
s ním nepřináší žádné výsledky. Já bych 

totiž u toho dítěte musela pořád sedět. A 
než se dopracujeme k nějakému řešení, 
uběhne půl roku a ve výuce kvůli tomu k 
velkému skluzu,“ popsala situaci ředitelka 
malotřídky. Ministryně doporučila požádat 
o podporu v rámci zrychleného režimu, při 
němž by školské poradenské zařízení mělo 
zasáhnout okamžitě. 
Přítomné dále zajímalo, jak je to s připra-
vovaným snížením maximálního počtu 
dětí ve třídě mateřské školy, co zlepšit 
v případě špatné připravenosti dětí pro 
sport či zda bude nějaká podpora výstav-
by tělocvičen. Ministryně si také vyslechla, 
jak komplikované je vyúčtování daňových 
přiznání pro malé sportovní kluby apod.
„Už podle naší besedy vidím, že vás ve Vel-
kém Meziříčí baví učit i sportovat,“ ocenila 
Kateřina Valachová po zodpovězení všech 
dotazů a na závěr připomněla svůj cíl, a 
to je podporovat partnerství mezi rodiči a 
učiteli, které považuje za velmi důležité.
Od představitelů města se jí dostalo dal-
šího pozvání k návštěvě Velkého Meziří-
čí, aby si mohla prohlédnout zdejší školy, 
sportoviště i lyžařský areál na Fajtově 
kopci s novou rozhlednou. Kateřina Vala-
chová předběžně návštěvu přislíbila. „Do 
března to rozhodně nebude, ale poté se 
pokusím najít si čas,“ dodala. 

„Chválím Velké Meziříčí za to, jak podporuje sport. Ve srovnání 
s městy této velikosti to rozhodně není obvyklé,“ řekla 

Velkomeziříčsku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
Kateřina Valachová při své návštěvě našeho města.TexT a foTo MarTina STrnadová

Valachová: Podpora sportu 
je v Meziříčí významná

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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„Jde nám v první řadě o přechodné zrušení 
poplatku po dobu, kdy bude kraj opravovat 
most u pošty a dálnice by se pro naše oby-
vatele mohla stát jednou z objízdných tras 
stavby. Druhým naším cílem je dosáhnout 
toho, aby naše exity byly navždy vyňaty z 
poplatku na D1,“ uvedl starosta s tím, že 
podobně už přechodného zrušení poplatku 
dosáhl v době, kdy kraj opravoval a tudíž 
úplně uzavřel Karlov.
Proto v prosinci Radovan Necid oslovil mi-
nistra dopravy dopisem. „Velké Meziříčí je 
pilotním místem Vysočiny pro dynamické 
vážení kamionů, jsme prvním místem na 
Vysočině, které zavedlo zákaz tranzitní 
nákladní dopravy, budujeme kruhové ob-
jezdy a podobně. Jakýkoliv problém na dál-
nici D1 se však v dopravní situaci našeho 
města promítne tak, že se Velké Meziříčí 
ihned stane pastí pro řidiče, kteří dálnici 
D1 objíždějí a velmi nekomfortním místem 
pro rezidenty. Volím opatrná slova, nej-
častěji však od našich obyvatel slýchávám 
popis situace jako „katastrofální“. Z měst 
v okolí dálnice D1 je na tom Velké Meziříčí 
z tohoto pohledu bezkonkurenčně nejhůř. 
Je to právě kvůli terénu - ostatně na ten 
reaguje například dálniční most Vysoči-
na, který se nad naším městem klene a 
jenž se opravoval v letech 2011 a 2012. A 
bylo to pro nás opět katastrofální, dálnice 
byla svedena do jednoho pruhu, v tlačenici 
vznikaly časté nehody. Následné kolony 

nutily řidiče opět projet naším městem. 
Vážený pane ministře, domnívám se, že 
těžce zkoušeným obyvatelům našeho 
města můžete právě vy velmi snadno po-
moci,“ napsal ministrovi Necid. 
Vzápětí Dana Ťoka navštívil. „Ministerstvo 
si určitě musí pamatovat na opravu Karlo-
va, kdy Velkému Meziříčí zrušení dálniční-
ho poplatku mezi našimi sjezdy opravdu 
pomohlo. Proto jsem přesvědčen, že se 
nakonec se státem dohodneme,“ řekl sta-
rosta.
Ministr dopravy Dan Ťok však zatím uvedl, 
že zrušení poplatku je složitý legislativní 
proces, který ministerstvo nechce absol-
vovat. „Úseky aktuálně vyjmuté z poplat-
ků měly určitý dopravní charakter, vztah v 
rámci daného území a musely projít celým 
legislativním procesem, než byly zahrnu-
ty do vyhlášky. V této situaci si ani nelze 
představit, že by se dal tento postup ap-
likovat na dočasná osvobození; nemluvě 
o dalším problému: najít spravedlivý sys-
témový nástroj, jenž by dočasná zrušení 
poplatků řešil,“ napsal ministr Ťok.
To si ovšem starosta Radovan Necid ne-
myslí. „Vzhledem k tomu, že máme obdob-
nou situaci už za sebou, není to zase až tak 
komplikované, zejména co se týká dočas-
ného řešení. Pokud se ministerstvo chce 
zabývat trvalým zrušením poplatku, což 
budeme jen a jen rádi, rozumím tomu, že to 
bude delší proces,“ uzavřel starosta.

Ministr dopravy 
Dan Ťok nepotvrdil, 
že by ministerstvo 

zrušilo dálniční 
poplatek mezi oběma 

velkomeziříčskými 
sjezdy. Stojí to 

v dopisu, který zaslal 
starostovi Velkého 
Meziříčí Radovanu 

Necidovi. Ten ale hodlá 
s ministerstvem jednat 

dál a zrušení poplatku 
pro osobní auta docílit.

Na odpočívadle přímo nad městem 
přibude podle ŘSD dokonce i ka-
várna či restaurace. „Připravuje-
me úpravu odpočívky Velké Mezi-

říčí v km 144,6 vpravo, která bude spočívat 
v jejím doplnění o kavárnu-restauraci v 
místě výhledu na město Velké Meziříčí a 
most Vysočina,“ uvedl Jan Kroupa, který 
vypočítal, jaké stavební úpravy odpočíva-
del na dálnici ředitelství dále připravuje: 
„Znovu zprovozněny mají být odpočívky 
Říčky a Korbel jako tzv. malé odpočívky. V 

rámci modernizace D1 došlo v rámci cel-
kové rekonstrukce odpočívky Devět křížů k 
navýšení počtu míst pro nákladní automo-
bily, a to o 9 míst na pravé straně a 6 míst 
na levé straně. Na odpočívce Troubsko v 
km 187,5 vpravo běží příprava rozšíření na 
velkou odpočívku, která je v současnosti ve 
fázi technické studie a záměru projektu.“
Starosta Radovan Necid k rozšíření odpo-
čívek vyzval poté, co se ve městě začaly 
hromadit kamiony, které zde plní povinné 
přestávky. „V souvislosti s rekonstrukcí 

dálnice se komunikace v našem městě a 
okolí zejména večer stávají jedním vel-
kým parkovištěm. V průmyslové zóně jde 
dokonce o tak velký problém, že jej pravi-
delně musí řešit naše městská policie,“ vy-
světlil starosta a dále doplnil: „Svolal jsem 
na sklonku loňského roku představitele 
firem z průmyslové zóny a dohodli jsme se 
na postupném řešení. Slib rozšíření odpo-
čívek je tedy první krok a budeme v hledání 
možností, jak průmyslové zóně v tomto 
smyslu ulevit, pokračovat.“  

Ředitelství silnic a dálnic připravuje rozšíření odpočívek pro 
kamiony na dálnici D1. Velkému Meziříčí by se tak mohlo ulevit 
od kamionů, které pro povinné přestávky využívají i parkovací 

plochy v těsné blízkosti města včetně průmyslové zóny. 
Starostovi Radovanu Necidovi to v odpovědi na jeho dopis 

sdělil generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Správa dálnic rozšíří odpočívky kolem města

Necid chce dál zrušit poplatek mezi exity
PeTroS MarTakidiS

PeTroS MarTakidiS
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Samotné město se přitom dostalo 
pod deset tisíc, a to na 9 993. Naro-
zených dětí o čtyři desítky přibylo.
„Obyvatel ve městě ubývá, to je 

fakt, který musíme vzít na vědomí. Podle 
mě je za tím zejména úprk našich dětí do 
větších měst. Nejprve tam jdou studovat 
a zůstanou tam kvůli práci,“ říká staros-
ta Radovan Necid a dodává: „Snažíme se 
dělat vše, co můžeme, abychom lidi do 
Velkého Meziříčí přilákali třeba za dobrým 

bydlením. V prosinci například zastupite-
lé schválili v rozpočtu na rok 2017 částku 
189.000 korun na urbanistickou studii síd-
liště Čechovy sady II, kde by v budoucnu 
mohly vyrůst další bytové domy.“
Desetitisícovou hranici počtu obyvatel 
město poprvé ve své historii překročilo 
roku 1990, tehdy se dostalo na 10 108 
obyvatel. Následující desetiletí pak číslo 
narůstalo, ale od roku 2000 už s drobnými 
výkyvy trvale klesá.

Ve srovnání s rokem 2015 má samotné 
město o 87 obyvatel méně. Místní části jsou 
na tom jinak. V Dolních Radslavicích se počet 
obyvatel nezměnil, v Hrbově je o 2 víc, v Kús-
kách o 5 víc, ve Lhotkách o 7 víc, v Mostištích 
o 11 víc, v Olší nad Oslavou o 8 víc a pouze ve 
Svařenově je o 1 méně. Dětí se v roce 2016 
narodilo celkem 138, je to o 41 víc než v roce 
předtím. Počet zemřelých je 101, o tři víc. A 
zvýšil se i počet cizinců ze 105 na 111. Na 
úřední adrese je pak hlášeno 325 lidí.

Jedenáct tisíc pět set 
čtyřicet tři obyvatel 

má ke konci roku 
2016 Velké Meziříčí 

i s místními částmi. Je 
to o padesát pět méně, 

než v roce 2015. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Velké Meziříčí město 10 285 10 237 10 252 10 197 10 199 10 125 10 089 10 080 9 993

Dolní Radslavice 85 86 86 82 84 81 83 90 90

Hrbov 148 146 146 150 151 150 155 155 157

Kúsky 67 68 65 65 65 67 70 71 76

Lhotky 228 234 227 231 227 233 242 247 254
Mostiště 587 592 588 582 570 566 561 564 575
Olší nad Oslavou 255 264 254 263 262 276 270 272 280

Svařenov 114 114 114 117 117 116 120 119 118

Celkem 11 770 11 741 11 732 11 687 11 675 11 614 11 590 11 598 11 543

Meziříčí má dnes méně 
než 10 000 obyvatelMarTina STrnadová

Zdroj: MěÚ evidence obyvatel, 
ročenky a kroniky Města
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Po schůzce ve Velkém Meziříčí v roce 
2015 a loni v Křižanově, se letos 
starostové Radovan Necid, Milan 
Vlček (Velká Bíteš), Zdeněk Navrátil 

(Žďár nad Sázavou), Michal Šmarda (Nové 
Město na Moravě) a Karel Pačiska (Bystři-
ce nad Pernštejnem) sešli v Eden centru v 
Bystřici se senátorem Františkem Bradá-
čem. Pozvaní zástupci dolní komory PČR 
chyběli kvůli schůzi Poslanecké sněmovny.
V rámci setkání mimo jiné řešili elektronic-
kou evidenci tržeb a dopady jejího zavede-
ní na města a obce. „Shodli jsme se, že EET 
má dopad zejména na místní části našich 
měst, konkrétně na provozovatele ma-
lých restauračních zařízení, kteří postupně 
končí svoji činnost a restaurace nám vra-
cejí,“ uvedl Radovan Necid.
Starostové také hodnotili činnost Koruny 
Vysočiny, která má za úkol propagovat 
zdejší turistickou destinaci. V uplynulých 
dnech se zúčastnila Veletrhu cestovního 

ruchu ve Vídni. „Společné projekty je tře-
ba trpělivě rozvíjet. Jde o běh na dlouhou 
trať,“ dodal k tomu R. Necid.
Nejen ve Velkém Meziříčí, ale i v dalších 
městech výrazně klesla nezaměstnanost, 
zaznělo také z úst starostů. Důležité jsou 
podle nich průmyslové zóny, rozvíjení stá-
vajících a vznik nových. V této souvislosti 
účastníci schůzky podpořili severojižní na-
pojení Vysočiny na dálnici D1. Jeho součás-
tí je i dokončení velkého obchvatu našeho 
města a také vybudování západního ob-
chvatu Bystřice n. P., který pomůže rozvoji 
tamní nové průmyslové zóny.
Starostové také prodiskutovali nákla-
dy na informační a ekonomické systémy 
radnic, zejména jejich udržovací poplat-
ky, propojení lyžařských stop na Žďársku, 
ceny sportovišť cizích organizací, zejména 
středních, tedy krajských škol a vzájemnou 
podporu a koordinaci krajských dopravních 
staveb a mnohá další témata.

Radovan Necid: Shodli 
jsme se, že EET má 
dopad zejména na 
místní části našich 
měst, konkrétně na 
provozovatele malých 
restauračních zařízení, 
kteří postupně 
končí svoji činnost 
a restaurace nám 
vracejí.

"

Starostové měst bývalého okresu Žďár nad Sázavou 
se v novém roce opět setkali, aby zhodnotili spolupráci 

v minulém roce, nastínili čekávání letošního roku a probrali 
důležitá témata se zástupci Parlamentu České republiky. 

Místem setkání tentokrát byla Bystřice nad Pernštejnem.MarTina STrnadová

Starostové Žďárska 
v Bystřici diskutovali i o EET
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TexT PeTroS MarTakidiS

ilustrační foto

„Pamatujeme i zimy, kdy jsme čtyři či pět 
měsíců takříkajíc neslezli z techniky,“ uve-
dl ředitel Mynář a dodal: „Letos jsme podle 
počtu výjezdů i spotřebovaného posy-
pového materiálu spíše pod průměrem. 
Ovšem v porovnání s předchozími čtyřmi 
zimami, kdy sníh prakticky nebyl, se dnes 
zdá, jakoby padalo nějak extrémně.“
Velkomeziříčskou zimní údržbu kompliku-
je zejména samotná poloha města - údolí, 
úzké ulice a prudké kopce. Problémem je 
i zastaralá technika a nedostatek perso-
nálu. „Samozřejmě je pro nás komplikací i 
takzvaný chodníkový zákon, který přenesl 
péči o chodníky v zimě z majitelů nemovi-
tostí na město. Není zas takový problém 
najmout 50 lidí, problém je najít jim práci, 
když není sníh,“vysvětlil Jaroslav Mynář.
Technické služby se ve Velkém Meziří-
čí starají o 46 kilometrů silnic. K dispozici 
mají dva traktory své a jeden najatý, vel-
ký a malý sypací vůz, dva malé traktůrky 
s radlicí na chodníky a dva počišťovací 
vozíky pro pěší. O zimní údržbu se dělí tři 
pohotovostní skupiny o dvanácti lidech. 
Prohrnuje se a sype od časných ranních 
hodin do večera. „S počtem zaměstnanců, 
které máme, neumíme zajistit práci v noci. 
Na druhou stranu ale plán zimní údržby 
stanovuje pořadí a časy silnic a chodníků, 

které mají být ošetřeny a do jaké doby,“ 
říká Mynář.
Nejdříve samozřejmě pracovníci prohrnou 
silnice, po kterých jezdí veřejná doprava a 
příjezdové cesty k hasičům a záchranářům 
(1. pořadí). Pak jsou na řadě školy, příjezdy 
do firem a zásobování obchodů (2. pořadí). 
Úplně nakonec silnice, které slouží pouze k 
individuální dopravě (3. pořadí).
Podobně je tomu s chodníky. V centru 
města se udržují všechny, na sídlištích 
vždy chodník po jedné straně ulice a v lo-
kalitách s rodinnými domky, ke kterým lidé 
zpravidla jezdí osobními auty, se důraz kla-
de na údržbu silnice tak, aby byla průchod-
ná i pro pěší.
Plán zimní údržby samozřejmě stanoví i 
časy - silnice prvního pořadí do 6 hodin, 
2. pořadí do 10 hodin a 3. pořadí do 14 ho-
din od ukončení sněžení. „Může pak nastat 
situace, která zvenčí vypadá nelogicky. 
Například traktůrek prohrnuje chodník a 
zároveň nesype. To je ale nelogické jen na 
první pohled. Nemá cenu při hustém sně-
žení sypat, protože naši pracovníci vědí, že 
zanedlouho budou onen chodník či silnici 
prohrnovat znovu a posypový materiál by 
tak zase ze silnice či chodníku odstranili. 
Sype se zkrátka až poté, co sněžit přesta-
ne,“ objasnil Jaroslav Mynář.

Podle ředitele technických služeb se prv-
ní větší sněžení po čtyřech letech stalo i 
příčinou mírně zvýšeného počtu stížností 
na zimní údržbu. „To je samozřejmě logické 
- už jsme si trochu odvykli tomu, jak ob-
rovský objem práce zimní údržba zname-
ná a jak není prostě v ničích silách upravit 
všechny silnice naráz. I když do jisté míry 
některé stížnosti chápu, není možné, aby 
byli všichni spokojení. Na druhou stranu 
ale zase těch stěžovatelů není nijak mno-
ho,“ řekl Mynář a přidal jednu ze stížností. 
Ta se objevila poté, co malý traktor, který 
je určený téměř výhradně na údržbu umělé 
trávy na hřišti za základní školou, praco-
val právě na odhrnování hřiště. Stěžovatel 
se pozastavil nad tím, že stroj neupravu-
je chodníky. „Je to lehký traktůrek, který 
právě svojí nízkou hmotností nepoškozu-
je povrch hřiště. Kdysi jsme jej zkusili na 
zasněžený chodník nouzově nasadit, ale 
poškodil se o obrubník. Je zkrátka použi-
telný na rovné plochy a ostatně byl právě 
pro tento účel pořízen. Ale to stěžovatel 
nemohl vědět,“ popsal ředitel.
Plán zimní údržby, ve kterém je přesně 
popsaný postup prací a časy, ve kterých je 
sníh z konkrétní části města odklizen, je ke 
stažení na webové stránce velkomeziříč-
ských technických služeb. 

Letošní zima patří z hlediska údržby silnic 
a chodníků mezi ty mírnější. Velkomeziříčsku to 

řekl ředitel technických služeb Jaroslav Mynář.

Zimní údržbu 
technické služby stíhají

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY NA
www.tsvelmez.cz
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Tibetská doga je mohutný pes s hřívou i hlasem 
lva. Když zaštěká, či spíš zaburácí za plotem, 

každý si rychle rozmyslí jen se k němu přiblížit. 
Nikdo by nevěřil, že ten stejný „zabiják“ se 
nechá laskat a hladit od cizích lidí. Ale je to 

tak. Své o tom ví Petr Ambrož z Martinic, který 
s třiapůlletou tibeťankou Carrie dělá canisterapii, 

což je léčebný kontakt psa a člověka. TexT a foTo MarTina STrnadová

PETR AMBROŽ 
S TIBETSKOU DOGOU 

POMÁHÁ LÉČIT LIDI 
JE TO RARITA

„O tibeťanovi se říká, že je to psí aristokrat 
– hrdý – a to je naprostá pravda,“ konsta-
tuje Petr Ambrož a dodává: „Zároveň je na-
prosto oddaný páníčkovi, jeho rodině.“ Ti-
betská doga je totiž typicky teritoriální pes. 
To znamená, že je striktní a nekompromisní 

hlídač. Ostatně, právě pro tyto své pracov-
ní schopnosti byla po staletí využívána k 
hlídání tibetských klášterů. Poskytovala 
ochranu i nomádům, vesničanům. Přeží-
vali jen ti nejsilnější, nejodvážnější a nej-
odolnější jedinci. Je zvyklá samostatně se 

rozhodovat. A právě tohle všechno s sebou 
přináší i negativní vlastnost více než 4 000 
let starého původního plemene. Je silně do-
minantní. „Ať už jde o psa nebo fenu, chce 
být vůdcem ve své smečce. Potřebuje tedy 
velmi pevnou ruku,“ říká majitel.

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA o tibetské doze je údajně z roku 1121 př. n. l. v čínské knize letopisů.
V ČESKÉ REPUBLICE byla první tibetská doga zapsána do plemenné knihy v roce 1991.
PATŘÍ mezi molossoidní plemena a psy horského typu.
KOHOUTKOVÁ VÝŠKA feny je v průměru 63 cm a psa 71 cm.
POMALU DOSPÍVÁ, feny ve 2–3 letech, psi nejdříve ve 4 letech.

CHOVÁNÍ/TEMPERAMENT: Nezávislé. Ochranářské. Vyžadující respekt. Maximálně věrná rodině a teritoriu.
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FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Logickou otázkou tak je, jak vůbec 
může tibetská doga dělat caniste-
rapii? „Na to se nás ptá kdekdo. My 
jsme prostě o těchto negativních 

vlastnostech věděli předem. Chovatel-
ka, od níž jsme si Carrie brali, nás poučila 
takovým způsobem, že nás až vyděsila. 
V povaze zdůraznila hlavně ty negativní 
vlastnosti a my jsme na základě toho so-
cializaci naší fenky snad až přehnali, no, 
rozhodně jsme ji nepodcenili. A díky tomu 
s ní můžeme canisterapii dělat.“

LIDÉ NA FENKU CARRII REAGUJÍ ÚŽASNĚ
Canisterapie s tibetskou dogou tedy mož-
ná je, ale v každém případě je velmi ne-
obvyklá. „Je to rarita. V České republice 
je podle toho, co vím, Carrie první, která 
canisterapii aktivně provádí,“ potvrzuje 
Eva Feistauerová, chovatelka málopočet-
ného plemene tibetských dog a poradkyně 
chovu, která se věnuje pomoci tibeťanům 
v nouzi. Těm, které si lidé v nadšení poří-
dí, posléze jejich povahu nezvládají a psa 
proto chtějí dát pryč. Právě od ní získal P. 
Ambrož náležité poučení o povaze toho-
to plemene. „Petr začal s Carrie důsledně 
pracovat od samého začátku a stále se jí 
věnuje. To je na tom to důležité. Tibetská 
doga je velmi inteligentní. A když ji nějaká 
činnost začne bavit, pak v ní vyniká,“ dodá-
vá E. Feistauerová.

Jak taková canisterapie probíhá, o tom 
je nejlepší přesvědčit se na vlastní oči. Je 
krátce před Vánoci a my vyrážíme do Cha-
ritního domova v Moravci, kam Petr Amb-
rož, vojenský pilot, s Carrie, oficiálním jmé-
nem Celeste Donno Grogs, dojíždí zhruba 
jednou za měsíc už rok a půl. V Martinicích 
nakládáme fenku, kterou její páníček musí 
nejprve odvolat od plotu za domem, kde 
právě s vervou hlídá a pouští hrůzu na děl-
níky v sousedství. Když vidí auto, nechá 
si poslušně připnout vestičku s červeným 
křížem a pak nadšeně naskakuje. Vyjíždí-
me, Carrie vzadu vzpřímeně sedí a sledu-
je cestu. Vypadá to, že ví, kam jede a těší 
se. „Uvidíte, až se budeme vracet. To bude 
úplně vyřízená. Terapie v domově trvá 
zhruba hodinu a půl až dvě a půl, řídím to 
podle toho, co pes vydrží. Je to pro něj totiž 
velmi psychicky vyčerpávající, i když se to 
nezdá. Sám jsem tomu dřív ani nevěřil. Ale 
teď to vidím. Vrátíme se z Moravce domů, 
Carrie lehne a do večera už s ní nic není, je 
úplně vysátá,“ popisuje Petr Ambrož. 
Přijíždíme na místo. Carrie se nejprve ven-
čí a pak jdeme pracovat. Hned za dveřmi 
nás, tedy hlavně fenku, vítají. „Ahoj, Carrie, 
tak tys za námi zase přijela, jak se máš?“ 
A hned je kolem ní spousta rukou, které 
ji hladí. „Půjdeme nejprve za paní Křeč-
kovou,“ ujímá se nás sociální pracovnice 
Romana Hatláková. Vcházíme do pokoje. 

„No zrovna jsem na vás myslela. Už jsem 
si říkala, jestli jste na mě nezapomněli. To 
jsem ráda, že ne,“ vítá nás paní. „Chcete, 
aby Carrie šla za vámi na postel?“ ptá se 
Petr Ambrož. A když paní souhlasí, Carrie 
k ní vyskakuje a uléhá vedle ní. „No pojď 
sem, ať tě pohladím. Ty jsi bezvadná, ta-
kový psí lev. To je balzám na nervy, to je 
blaho, hladit si tě,“ pochvaluje si Alena 
Křečková a prsty jí prohrabuje hustý, jem-
ný kožich. „My jsme taky mívali doma na 
zahradě psa, německého ovčáka. Jednou 
jsem spadla do jezírka a on mě odtud tahal 
ven,“ vzpomíná.
„Lidé na Carrii reagují perfektně,“ komen-
tuje návštěvu Romana Hatláková. „Máme 
tady třeba paní po mrtvici, která s námi 
vůbec nekomunikovala, neodpovídala, ne-
věděli jsme, zda vůbec vnímá. A na fenku 
zareagovala tak úžasně, až jsem byla v 
šoku. Hned věděla, co má dělat, hladila ji. 
Doteď z toho mám husí kůži, když o tom 
mluvím. Podle toho jsme poznali, že paní 
vnímá. A i ostatní se hlásí, že chtějí, aby-
chom za nimi s pejskem zašli, těší se na 
to,“ dodává. Sociální pracovnice se všech 
předem zeptá, zda o návštěvu psa stojí. 
Někteří ji odmítají, tak za nimi samozřejmě 
nejdeme.
Vcházíme do dalšího pokoje za řádovou 
sestrou Klárou. Šup a už je Carrie u ní na 
lůžku. Sestra Klára ji hladí, tulí se a pro-
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mlouvá k ní: „My jsme do sebe zamilovaný, 
viď? Ty jsi krasavice. Pořád ti to říkám, ale 
ty mi to nevěříš…“ A podobným způsobem 
probíhá celá návštěva v domově. Jdeme od 
pokoje k pokoji. Lidé dávají Carrie piškoty. 
Většinou jí ho nabídnou, a když se pro něj 
natáhne, ucuknou – jednou, dvakrát. Ale 
fenka to bere s naprostým klidem. Ví, že 
pamlsek stejně nakonec dostane. Mnozí 
vzpomínají na své psy či jiné mazlíčky. Vy-
právějí svoje zážitky. A když se loučí, ne-
zapomenou připomenout: Tak zase příště! 
Petr Ambrož po celou dobu na fenku po-
zorně dohlíží, mluví s lidmi, ptá se, co by 
chtěli, co je jim příjemné a podle toho řídí 
setkání. „Nestalo se mi, že by Carrie zare-
agovala negativně, nikdy nezavrčela. Ale 
pořád je to pes, ať zkoušky má či nikoliv, do 
hlavy mu člověk nevidí. Je třeba, abych byl 
obezřetný, zejména při setkání s někým 
novým,“ říká k tomu.
Závěrem nevynecháme ani společenskou 
místnost, kde senioři právě vyrábějí vá-
noční ozdoby a věší je na stromek. Tam 
kromě nich čeká skupinka dětí z mateřské 
školy se svojí učitelkou, neboť se dozvědě-
ly, že Carrie má dnes přijít. Děti jsou stejně 
jako senioři nadšené, že si pejska mohou 
pohladit. Natahují ruce jeden přes druhé-
ho.
„Drtivá většina našich obyvatel je z venko-
va. Takže ke zvířatům mají kladný vztah, 
neboť sami doma nějaká vždycky mívali. 
Někteří jsou imobilní, apatičtí, na nás ne-
reagují ale na psa ano. Také od personálu 
máme samé pozitivní ohlasy. Jsme proto 
za návštěvy pana Ambrože s Carrie moc 
vděční, máme s ním jenom dobré zkuše-
nosti,“ hodnotí závěrem Petra Řezáčová, 
zástupkyně ředitele Charitního domova 
Moravec. 
Uběhly dvě hodiny, žádného zájemce o 
setkání s Carrie jsme nevynechali, je tedy 
čas na návrat domů. Fenka opět poslušně 
nastupuje na své místo v zadním prostoru 
auta, ovšem tentokrát uléhá a zavírá oči. 
„Co jsem vám říkal? Je hotová,“ říká Petr 
Ambrož a má pravdu. Carrie už celou zpá-
teční cestu ani hlavu nezvedne, doma se 
stočí na rohožku před venkovními dveřmi 
a v odpočinku pokračuje. 
„A co vy na dnešní dopoledne říkáte?“ ptá 
se mě Petr Ambrož. No, popravdě, tak 
úžasný zážitek jsem ani nečekala. Mám 
pocit, že to, co s Carrie dělá, má opravdu 
smysl. „Mě to naplňuje,“ dodává k tomu on 
sám.

PES PŘI ZKOUŠKÁCH NESMÍ PROJEVIT 
AGRESI
Tibetská doga Carrie je vůbec první pes 
Petra Ambrože a tedy i jeho první tibetská 
doga. „Poprvé v životě jsem toto plemeno 
viděl na dovolené v Krkonoších a zhlédl 
jsem se v něm. Byli jsme s přítelkyní uby-
tovaní v penzionu, kde měl majitel fenku. 

Zaujala mě svou odměřeností, netečností, 
ale zároveň se chovala tak, že si nás hlída-
la. Když si teď s tím, co o tomto plemeni 
vím, zpětně vzpomenu, jak jsme kolem ní 
šli večer po schodech, ona byla volně puš-
těná, stála nad námi a štěkala, už bych do 
těch schodů nešel,“ směje se. Po návratu 
z dovolené začal hledat na internetu infor-
mace o tibetských dogách a rozhodl se, že 
by takového psa chtěl. A nelituje, že si jej 
pořídil.
„Je to plemeno, které ani boudu nepotře-
buje. Carrie je celoročně venku. Přes noc 
hlídá barák, jen večer po žrádle chodí chvíli 
domů, jak říkáme, na zprávy. Nemusíme 
tak mít žádné zabezpečovací zařízení. Při-
tom ona vůbec nemá tendenci utéct, hlídá 
si výhradně svoje teritorium. Ve chvíli, kdy 
vyjdeme na vodítku na ulici, jsou jí všichni 
ukradení včetně štěkajících psů,“ popisuje 
majitel.
Je to i tím, že nepodcenil její základní vý-
cvik. Dbal na pokyny chovatelky, od níž 
štěně koupil. Základní poslušnost tréno-
vali na cvičišti v Martinicích, kde se schá-
zejí členové Kynologického klubu Velké 
Meziříčí. A jak už bylo řečeno, mimořádnou 
pozornost věnoval socializaci fenky. „O ca-
nisterapii jsem už něco věděl dřív a v Carrie 
jsem pro to posléze objevil vlastnosti. Zku-
sili jsme tedy zkoušky,“ říká, jak se s tibet-
skou dogou ke canisterapii dostal. 
Zkoušky na canisterapii skládá tým, tedy 
pes a psovod. Petr Ambrož s Carrie je děla-
li pod občanským sdružením Sirius Třebíč, 
jehož jsou i členy.
První byla základní zkouška s platností 
jeden rok. Fence tou dobou bylo 13 měsí-
ců. O rok později následovala všeobecná 
zkouška, neboť povaha psa se tou dobou 
pořád mění. Tato zkouška platí vždy dva 
roky od posledního výkonu.
Předmětem zkoušek je základní ovladatel-
nost psa podle řádu Moravskoslezského 
kynologického svazu. Další jsou pak reak-
ce psa v mimořádných situacích. Například 
reakce na nepříjemné pachy, třeba na hadr 
namočený do Sava, chůze vedle vozíčkáře, 
vedle člověka s berlemi, který v průběhu 
zkoušky berle na psa nečekaně hodí. Reak-
ce na hluk, na bolest – cizí člověk tahá psa 
za ocas, za uši, až do zakňučení a podob-
ně. Pes, i když se lekne, nesmí zareagovat. 
Protože reakce psa, který se bojí nebo je 
ve stresu vyvolává útok. To jsou věci, které 
nelze nacvičit, pes je má buď dané, nebo 
ne. „Kdykoli v průběhu celé zkoušky, pokud 
pes projeví agresivitu, stop a končí. Tedy 
každá disciplína může zkoušku ukončit,“ 
upřesňuje Petr Ambrož. Carrie vše úspěš-
ně zvládla. A po poslední předvánoční ná-
vštěvě v Moravci má před sebou další dva 
roky, kdy může s páníčkem chodit léčit lidi. 
Teď si však musí dát delší pauzu, neboť ji 
čekají mateřské povinnosti.
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DALŠÍ DÍRA DO MĚSTSKÉ POKLADNY
V reakci na prosincový článek „Novinky 
v přípravě krytého bazénu“ uvádím ná-
sledující: Mě nezajímá minulost, týkající 
se této stavby, ale přímo mě děsí ná-
kladovost jejího provozu, dojde-li v na-
šem městě k výstavbě tohoto zařízení. 
Určitě to budou ročně milionové ztráty. 
A kdo myslíte, že je zaplatí? Budou to 
protagonisté této stavby? Určitě ne! 
Budeme to my všichni, občané města! A 
až nebude kde brát, může dojít i na to, že 
budou zvýšeny poplatky domovní daně, 
za psa, za svoz PDO. Děkuji, nechci!
Jsem proto odpůrcem varianty A, B i C. 
V okolí našeho města jsou tato zařízení 
v Třebíči, Jihlavě, Žďáru n. S. a v Novém 
Městě na Moravě. Zajímali se u nich ti 
naši nadšenci, jak moc jsou tato zařízení 
ztrátová? Pan starosta kývl na variantu 
B. Přitom jeho volební lákadla, že zajis-
tí občanům měsíčník Velkomeziříčsko 
a některým skupinám obyvatel i MHD 
zdarma stojí ročně městskou poklad-
nu miliony! Zdá se mu to ještě málo? 
Přitom jsou zde projekty, které řešit je 
mnohem důležitější i naléhavější.
Žádám zástupce MI15, aby sdělili obča-
nům, na základě čeho si dovolili napsat 
do novin tu dezinformaci, že o vybudo-
vání bazénu mají občané města dlouho-
dobý zájem. Když si promítnu, kdo z naší 
ulice by měl o bazén ve městě zájem, 
tak mně, až na jednoho člověka, u něhož 
jsem na pochybách, nevychází ani jeden.
Žádám proto představitele města, aby 
v době co nejkratší uspořádali na toto 
téma referendum. A to s jasnou a srozu-
mitelnou otázkou tohoto znění: „Přeje-
te si v našem městě krytý bazén?“ Ano 
nebo ne? Žádná jinak položená otázka 
nepřichází v úvahu, aby nemohlo dojít k 
úmyslnému pomýlení lidí.

František Sitta, důchodce VM

Z redakční 
pošty
Vážená redakce, děkuji vám za rozho-
vor s panem Tomášem Dufkem, který 
mne zahřál na duši. Je dobře, že pro nás 
píšete rozhovory s mladými talentova-
nými lidmi, protože ti jsou budoucností 
naší země. Když si představím, že kolem 
sebe slyším jen samé nadávání od lidí, 
kteří v životě nic nedokázali, a přitom 
tady žije spousta mladých, kteří nemluví 
a něco pro všechny kolem sebe dělají (...) 
je mi úzko. Ještě jednou vám děkuji za ty 
rozhovory a zajímavé články, Velkome-
ziříčsko mám moc ráda (...).

L. Špatková

Členové Vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti se sešli v Jupiter clubu, aby zhod-
notili svoji činnost v roce 2016. Mezi ge-
nealogy zavítal i starosta Radovan Necid.
„VGS měla v roce 2016 čtyřiapadesát 
členů. Nově přijatých bylo sedm,“ uved-
la předsedkyně VGS Helena Švecová. Z 
přednášek, které loni proběhly, byly nej-
úspěšnější Šibenice jako projev hrdelní-
ho práva profesora Josefa Ungera a ta o 
Mexiku dr. Zdeňka Boučka. Obě přilákaly 
80 zájemců. V těsném závěsu je pořad 
Lovy beze zbraní. S tím za genealogy ka-
ždoročně chodí fotograf a znalec přírody 
ing. Antonín Havlát. „Během roku 2016 
jsem společně s Vladimírem Makovským, 
ing. Antonínem Pekárkem a PaedDr. Evou 
Kočí Valovou za technické podpory Josefa 
Michala a Karla Křečka pracovala na pub-
likaci Toulky Velkým Meziříčím a okolím. 
Knížka vyšla na konci roku a prodává se 
úspěšně,“ doplnila Helena Švecová, čer-
stvá držitelka krajských ocenění Skutek 

roku a Skleněné medaile Kraje Vysočina. 
Ta současně poděkovala Městu Velké Me-
ziříčí a Jupiter clubu za stálou podporu čin-
nosti VGS: „Takové podmínky, jaké máme, 
jsou vskutku mimořádné a mně nezbývá, 
než za ně opravdu vděčně poděkovat a 
společně s vámi všemi si přát, ať tento 
stav věcí trvá.“
VGS spolupracuje s Městem Velké Me-
ziříčí, Muzeem Velké Meziříčí, pobočkou 
Státního archivu ve Žďáru nad Sázavou, 
s Moravskou genealogickou a heraldickou 
společností v Brně, Muzejní a vlastivěd-
nou společností v Brně, s Českou genea-
logickou a heraldickou společností v Praze 
a s Českou genealogickou společností v 
St. Paul ve státě Minnesota v USA. Rozvíjí 
spolupráci i s podobně zaměřenými spo-
lečnostmi v Polné, Lukách nad Jihlavou a 
Náměšti nad Oslavou. 
VGS řídí jedenáctičlenný výbor, který se 
schází pravidelně každé 1. úterý v měsíci, 
v případě potřeby i častěji.

Velkomeziříčská Vlastivědná a genealogická 
společnost (VGS) při Jupiter clubu loni 

uspořádala 43 akcí, kterých se zúčastnilo 1663 
zájemců. Je to o 330 osob víc, než v roce 2014. 

Šlo především o přednášky, 
besedy a zájezdy.

Genealogové loni 
uspořádali 43 akcí

TexT MarTina STrnadová

foto josef Michal

DALŠÍ FOTO NA
www.velkomeziricsko.cz
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V únoru k nám přijede návštěva z Tisna

„Přeji nám všem, aby cisterna sloužila dobře, přesto co nejmé-
ně,“ řekl při této příležitosti starosta Velkého Meziříčí Radovan 
Necid. S přáním se připojil také starosta Krajského sdružení ha-
sičů Kraje Vysočina Jan Slámečka či starosta OSH ČMS Žďár nad 
Sázavou Luboš Zeman. Nové technice požehnal velkomeziříčský 
děkan Pavel Šenkyřík.
Náklady na pořízení nové cisterny bez požární výbavy se vy-
šplhaly téměř na 5,5 milionu korun. Na financování byly použi-
ty prostředky ve výši 2,5 mil. Kč z Fondu zábrany škod České 
kanceláře pojistitelů, dále z dotace ve výši 500 000 Kč od Kraje 
Vysočina a zbývající část uhradilo ze svého rozpočtu město Vel-
ké Meziříčí.

Symbolickým převzetím 
klíčů z rukou starosty města 

velkomeziříčští dobrovolní hasiči 
slavnostně zahájili provoz zbrusu 

nové automobilové cisterny.

TexT a foTo PeTroS MarTakidiS

Hasiči slavnostně převzali 
klíče od cisterny

GALERIE A PODROBNOSTI NA
www.velkomeziricsko.cz

Zástupci neziskových organizací z oblastí 
sportu, folklóru a řemesel z Tisna během 
svého pobytu v Meziříčí navštíví svoje 
partnerské organizace ve městě a vzájem-
ně si vymění svoje zkušenosti. Setkají se se 
Spolkem žen a Horáčanem, volejbalovým 
klubem, čeká je fotbalový zápas ve spor-
tovní hale, prohlédnou si město, knihovnu, 
muzeum či základní školu Sokolovská.

Veřejnost se s nimi může setkat v pátek 
10. února v 19.00 ve výstavní síni Jupiter 
clubu při slavnostním večeru, kde proběh-
ne prezentace partnerského města Tisna 
i výsledku týdenní společné práce nezis-
kového sektoru Tisna s neziskovým sek-
torem v našem městě.
Návštěva je financovaná z programu Eu-
rope for Citizen a rozpočtu města.

Velké Meziříčí navštíví 
chorvatští přátelé 

z partnerského Tisna. 
Budou zde pobývat od 

6. do 12. února.

Velké Meziříčí
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Dvaatřicet dětí si minulý týden při-
šlo vyzkoušet lední hokej na zimní 
stadion. Horácký hokejový klub 
pro ně uspořádal akci v rámci Týd-

ne hokeje ve Velkém Meziříčí.
Navléknout dres, nasadit přilbu a rukavice, 
obout brusle a hurá na led. Chlapci i děv-
čata od čtyř do osmi let a jejich rodiče se 
vypravili na zimní stadion, kde se dozvě-
děli, jak mohou začít s ledním hokejem ve 
zdejším klubu, co vše to obnáší, jakou vý-
bavu je nutno pořídit vlastní a co zapůjčí 
klub, prostě všechny potřebné informace. 

Poté se děti vybaveny hokejovým dresem 
se svým jménem, který od HHK dostaly při 
registraci, vrhly na led. Ujali se jich trenéři 
a starší žáci HHK, kteří si je rozdělili podle 
dovedností do čtyř skupin. Děti postupně 
prošly jednotlivými stanovišti na ledě, kde 
si zkusily bruslení, střelbu na branku, pády 
a vstávání z ledu, slalom a další úkoly. V 
další části ledové plochy mohly sledovat 
malé hokejisty z přípravky při minihokeji. 
„Cílem akce bylo nejen zkusit si lední hokej, 
ale také ukázat práci celého HHK. Rodiče 
se seznámili s podporou Českého svazu 

ledního hokeje a viděli, jaké pokroky mo-
hou jejich děti za krátkou dobu udělat,“ 
uvedla vedoucí družstva přípravek HHK 
Hana Balgová. 
Rodiče podvečer s dětmi na ledě ocenili. 
„Je to skvělá akce. Je dobré vidět tu spolu-
práci celého klubu. Dozvěděli jsme se vše 
potřebné. Doma to probereme a bude-li 
mít kluk zájem, do přípravky začne chodit,“ 
vyjádřil se jeden z tatínků.
„Nábor do hokeje probíhá celosezonně, a 
to vždy v úterý od 16 hodin a ve čtvrtek od 
16.30,“ dodala Hana Balgová.

V letošním školním roce se naše ZŠ ve 
Lhotkách zapojila do celoročního environ-
mentálního projektu Kamarádi s vodou, 
jehož pořadateli jsou Nadace Partnerství 
a Vodárenská akciová společnost. Úkolem 
školy bylo vytvořit celoroční projekt pri-
márně zaměřený na hospodaření s vodou. 
Připravili jsme aktivity, ve kterých žáci po-
znávají, že voda je základní tekutinou pro 
život na planetě a že budoucnost mají ve 
svých rukou. Zjišťují, že oni sami jsou sou-
částí přírody a že voda je pro setrvání lid-
stva na Zemi nezbytná. Projekt má velký 
úspěch, a proto školu navštívili zástupci 
pořadatelských organizací a účast dětí v 
programu ocenili.

Děti se učily 
hospodařit 
s vodou

Malí bruslaři otestovali své hokejové nadání

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo MarTina STrnadová

text a foto ZŠ lhotky
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Starosta Radovan Necid, který svolal na 
leden mimořádnou schůzi velkomeziříčské 
ODS, byl opět zvolen předsedou stranické 

organizace občanských demokratů v našem 
městě. V pravidelné volbě vedení MO ČSSD 

svoji funkci obhájil předseda a městský 
radní Miroslav Jágrik.

ZASTUPITELÉ VZALI RADĚ 
FINANČNÍ PRAVOMOC
Mimořádnou schůzi organizace svolal 
Necid kvůli událostem na prosincovém 
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé z 
KDU-ČSL a KSČM, ke kterým se přidali i tři 
členové koaličního klubu ČSSD a tři členo-
vé klubu ODS tehdy omezili finanční pra-
vomoci rady z rozhodování do rozpočtové 
výše 400.000 korun na 50.000. Starosta 
Necid jednání stranických kolegů označil 
za „faktický rozpad klubu ODS“.
S návrhem na omezení peněz pro radu 
města přišel Pavel Blažek (ČSSD): „Dlou-
hodobě, už asi šest let co jsme v zastu-
pitelstvu, mám s tímto problém,“ řekl 
Blažek a dodal: „Dávám protinávrh snížit 
tento limit na 50.000 korun.“
Jeho návrh podpořil i Jiří Kaše (nez. za 
ČSSD). „Zamysleme se nad tím, zda chce-
me, aby šestina investičních rozhodnutí šla 
zcela mimo nás,“ řekl zastupitelům Kaše.
„Zákonný limit 400 tisíc platil už od dob 
starosty Václava Štipáka. Žádné známé 
město v našem okolí radě neponechá-
vá jen těch zákonných 50 tisíc korun - jde 
nejenom o komfort, kdy se ke každému 
nákupu většího kotle ve školní jídelně ne-
musí scházet zastupitelstvo, ale zejména o 
praktické věci. Při dnešních cenách je totiž 
50 tisíc nesmyslně nízká částka a zastupi-
telstvo, které radě limit nezvýší, pak zjevně 
zpomaluje chod města,“ uvedl oproti tomu 
před jednáním sněmu ODS Necid s tím, že 
v rámci ODS nejde ale o tento konkrétní 
problém, spíš o fakt, že členové ODS bez 
předchozí debaty hlasovali s opozicí proti 
„svým“ radním.
Návrh Pavla Blažka přímo na zastupitel-
stvu rozporoval i místostarosta Josef Ko-
mínek (ČSSD). Ten mimo jiné zastupitelům 
vypočítal, jaký finanční limit mají městské 
rady v okolních městech. „Telč 200 tisíc, 
Třebíč 200 tisíc, v odůvodněných přípa-
dech až  jeden milion, Bystřice nad Pern-
štejnem 2 miliony, Havlíčkův Brod jeden 

milion, Nové Město na Moravě 500 tisíc a 
Velká Bíteš 300 tisíc,“ uvedl místostaros-
ta Komínek. Tři členové ODS se ale k opo-
zici přiklonili a návrh prošel 13 hlasy z 23.
ODS STAROSTOVI VĚŘÍ
Radovan Necid po těchto prosincových 
událostech proto na včerejšek svolal voleb-
ní sněm ODS, kde straníci tajně volili nové 
vedení organizace. Tedy předsedu, místo-
předsedu a členy takzvané místní rady. Na 
funkci předsedy kandidoval Radovan Necid 
a na místopředsedu Jiří Michlíček, který je 
zároveň městským radním. „Naše zvolení 
bylo spojeno s důvěrou ODS v naší práci 
starosty a radních v tomto volebním obdo-
bí. Tuto důvěru nám kolegové vyslovili,“ ko-
mentoval výsledky sněmu Radovan Necid. 
Z přítomných 20 členů ODS získal v tajné 
volbě Radovan Necid 17 hlasů a byl zvolen 
předsedou, Jiří Michlíček 15 hlasů pro svoji 
kandidaturu a tedy i zvolení místopředse-
dou. Dalšími členy místní rady ODS jsou pro 
příští dva roky Zdenka Peterková, Blanka 
Přibylová a František Komínek.
Sněm ODS také zavázal zastupitele, aby v 
dohodnutých případech hlasovali jednot-
ně. „Nejde o stranické nařízení, jde oprav-
du jen o speciálně vyjmenované případy, 
na kterých se klub zastupitelů shodne. Je 
logické a správné, že máme na řadu věcí 
různé názory, není ale správné si věci ne-
vyříkat a navzájem se překvapovat až na 
jednání zastupitelstva. To bychom nebyli 
politická strana, ale rozhádaný sbor jed-
notlivců,“ uzavřel Necid.
OBHÁJIL I JÁGRIK V ČSSD
Na konci ledna měli pravidelnou výroční 
schůzi velkomeziříčští sociální demokraté. 
Dosavadní předseda a městský radní Mi-
roslav Jágrik byl 80 procenty hlasů znovu 
zvolen předsedou organizace, když proti 
němu ve volbě na předsedu kandidoval 
člen zastupitelstva Pavel Blažek. Místo-
předsedou velkomeziříčských sociálních 
demokratů je (místostarosta) Josef Komí-
nek. 

Předsedou ODS je opět 
Necid, u ČSSD obhájil Jágrik

Sportovní hala TJ Sokol Velké Meziříčí, 
Sportovní (za Světlou):
Neděle 5. února 
8.30–18.00 Turnaj mladší a starší do-
rostenky 
Sobota 11. února 
9.00–17.00 Turnaj mladší dorostenci - 
VELMEZ Cup 2017 
Sobota 18. února 
11.00 I. liga starší dorostenky – Tatran 
Bohunice
13.00 I. liga ženy – Sokol II Kobylisy  
15.00 II. liga mladší dorostenci – Sokol 
Nové Bránice
17.00 II. liga muži – HK Ivančice
Neděle 19. února 
9.00–17.00 Turnaj minižactvo
Neděle 26. února 
9.00–16.30 Turnaj starší žáci – POEX 
Cup 2017
Sobota 4. března 
11.00 I. liga starší dorostenky – HC Zlín
13.00 I. liga ženy – HC Zlín “B“
15.00 II. liga mladší dorostenci – Tatran 
Bohunice
17.00 II. liga muži – Tatran Bohunice
Sobota 18. března 
9.00–14.00 Memoriál Karla Kaštana 
přípravka a minižactvo
15.00 II. liga mladší dorostenci – Sokol 
Juliánov
17.00 II. liga muži – Sokol Juliánov
Neděle 26. března 
11.00 I. liga starší dorostenky – Jiskra 
Otrokovice
13.00 I. liga ženy – Jiskra Otrokovice
Sobota 1. dubna 
17.00 II. liga muži – Házená Tišnov
Sobota 8. dubna 
11.00 I. liga starší dorostenky – HK 
Hodonín
13.00 I. liga ženy – HK Hodonín
Sobota 22. dubna 
15.00 II. liga mladší dorostenci – Sokol 
Újezd u Brna
17.00 II. liga muži – TJ Fatra Napajedla
Sobota 29. dubna 
13.00 I. liga ženy – HC Plzeň
Neděle 30. dubna 
9.00–17.00 5. kolo Žákovská liga starší 
žáci
Sobota 6. května 
13.00 I. liga ženy – HK Slavia VŠ Plzeň 
15.00 II. liga starší dorostenci – Sokol 
Telnice
17.00 II. liga muži – Sokol Telnice
www.hazenavm.estranky.cz

Házená
Utkání jaro 
2017

PeTroS MarTakidiS
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KOMPLETNÍ ÚČETNÍ 
SLUŽBY PRO FIRMY 

A ŽIVNOSTNÍKY
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

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

e-mail: dataxplus@seznam.cz

EURODECK, s.r.o. 
Závist 21

594 01 Velké Meziříčí

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

Výrobce: Dřevěných oken 
Dřevohliníkových oken 
Zimních zahrad
Fasádních prosklených stěn

Příjme do výroby 
Truhláře

obsluha obráběcího CNC stroje
 

BATERIE S ELEKTRICKÝM 
OHŘEVEM VODY

od 1 999 Kč 
včetně montáže.

H+Therm
tel.: 776 565 535

Chcete pracovat v pobytových zařízeních 
sociálních služeb 

na Velkomeziříčsku a Bystřicku?

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina

Domov Kamélie Křižanov
Domov pro seniory Mitrov
Domov pro seniory Velké Meziříčí

hledají do svých týmů nové kolegy 
/ kolegyně na pozice 

– pracovníků v sociálních 
službách – pečovatele / pečovatelky

– všeobecné sestry

Navštivte nás, nebo zavolejte a informujte se 
o podmínkách na uvedených kontaktech:

p. Eva Příhodová, tel. 774 446 503, Křižanov,
www.domovkamelie.cz

p. Alžběta Danielová, tel. 566 591 811, Mitrov, 
www.domovmitrov.cz

p. Dana Bartošová, tel. 736 541 988, Velké Meziříčí, 
www.domovvelkemezirici.cz
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P�IJMEME
SKLADNÍKY/SKLADNICE
Odpovídající mzdové podmínky:

+ p�íplatek práce p�es�as

P�I NÁSTUPU SPECIÁLNÍ PRÉMIE

• až 20.000 K� • pravidelné sm�ny
• � remní bene� ty • stravenky
• nákup zboží za režijní ceny
• penzijní p�ipojišt�ní • pracovní od�v

Místo výkonu práce: Velké Mezi�í�í

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

H+Therm
Velké Meziříčí

Volejte
776 565 535

kanalizace

topení

plyn

voda

KONTAKT NA INZERCI

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE 

DO BŘEZNOVÉHO  
VYDÁNÍ VELKOMEZIŘÍČSKA

JE JIŽ 13. 2. 2017.
Máte-li zájem o umístění 

pište na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka:

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

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

KOUPÍM
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, vo-
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, plechové – 
dřevěné muniční bedýnky, zásob-
níky do zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle a 
pochvy k nim, staré fotografie vo-
jáků, staré žehličky, hmoždíře atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
776 776 007.
• Staré vojenské kalhoty, kraťa-
sy, košile, blůzy a klobouky pís-
kové barvy. Tel.: 725 315 080.
• Vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku cca 
1950: německé, sovětské, ru-
munské, italské a české armády. 

Pro potřebu plánované výstavní 
expozice VELKOMEZIŘÍČSKO ZA 
PROTEKTORÁTU 1939–1945. 
Například výstroj z bývalé Be-
kovky Feldbekleidungsamt der 
Luftwaffe 1/XVII (nyní Motorpal): 
vysouvací nože i poškozené a 
součástky k nim; tropické klobou-
ky; blůzy, košile, kalhoty, kraťase 
pískové, zelené a modré barvy; 
čepice, kšiltovky a lodičky; oko-
vané boty s koženou podrážkou, 
holínky, 12dírkové kanady s boč-
ním i předním šněrováním, boty 
kombinované s plátnem nízké i 
vysoké; skládací příbory; chlební-
ky, ruksaky, tašky, brašny, batohy 
z telecí kůži, pytle; oranžové bake-
litové dózy; ochranné brýle; kukly 
a ušanky; chrániče kolen; plynové 
masky; polní lahve; helmy; celty; 
oboustranné maskované vaťáky; 
prošívané vaťáky, hliníkové ná-
doby na vodu, várnice, kanystry, 
polní lopatky; lékárničky, ešusy; 
hodinky; kompasy; rádio-tech-
niku; letecké bundy, kalhoty a 
kombinézy s kožichem, výstroj se 
zipy značky Zipp, Rapid, Elite, Ri-
-Ri;  výstroj s cvoky značky Prym, 
Stock; rukavice, pásky přezky, 
řemínky, postroje; muniční be-
dýnky plechové dřevěné; nášivky; 
vyznamenání a medaile; zbytky z 
techniky jako pásy, kola, součást-
ky, tachometry a přístroje, optiky, 

puškohledy, dalekohledy, nářadí, 
zbraně a části zbraní, dýky, šavle a 
bodáky, svítilny, baterky, karbidky; 
náboje a nábojnice; knoflíky; nitě a 
kusy látek;  dokumenty, pohledni-
ce a pracovní knížky adresované 
na Bekovku, fotografie z období 
protektorátu Velkého Meziříčí a 
okolí, noviny z období protektorá-
tu; rád si i poslechnu zajímavé pří-
hody a historická fakta z okupace 
a osvobození, nabídnete cokoliv 
i silně poškozené! Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, na 
tel. 732 400 672.
• Staré hračky: plechové, dřevěné, 
retro autíčka Škoda 1203, 105, 
120 atd. šlapací autíčka Moskvič 
a jiné značky. Staré plechové troj-
úhelníkové krabice na olej Mobiloil, 
Shell atd. Staré pivní lahve s odli-
tým nápisem pivovaru např: Gross 
Meseritscher, L. Heide a jiné pivo-
vary. Stará jízdní kola, veterány, 
motocykly a veškeré součástky k 
nim ...dále zajistím vyklizení vašich 
půd, sklepů atd. Děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku a 
plánovanou expozici. Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, na 
tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Hledám byt ke koupi, NEJLÉPE 
2+1/KK. Tel. 739 826 409.
• Dům se zahradou nebo chalupu 

– HLEDÁME. Tel. 607 127 906.
• Prodám stavební pozemek ve 
VM cca 1500m2 cena 800 Kč/
m2, kompletní sítě, klidná část. 
Tel. 731 457 371.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. 
Tel. 608 271 522.
• Prodáme nové řadové rodin-
né domy 5+kk se zahradou (no-
vostavby) 2 km od VM. Cena již 
od 3.6 mil.  Tel. 608 271 522.
• Prodám družstevní byt 3+1 ve 
Velké Bíteši téměř nový, rok vý-
stavby 2006 a rok rekonstrukce 
2013.  Tel. 608 271 522.
• Prodám družstevní byt 1+1 s 
balkonem ve Žďáře n. S. Cena 
890.000 Kč. DOBRÁ INVESTICE. 
Tel. 608 271 522.
• Hledám byt 1+1 k pronájmu 
ve VM. Nabídky volejte na: 608 
271 522.

PRONÁJMY
• Pronajmu nebytové prostory 
v přízemí – výměra 130 m2 na 
ulici Novosady č. 8 (Židárna). 
Tel.: 605 154 134.

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

Společenská kronika Odešli 
z našich řad

Soukromá 
inzerce

Dne 19. ledna uplynulo 9 smutných let, kdy nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, 
pan Alois Severa z Velkého Meziříčí. 
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Dne 30. ledna 2017 tomu bylo 6 let, kdy nás navždy opustila 
maminka, babička a prababička, 
paní Jarmila Slabá z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Za rodinu manžel Václav

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, 
sousedům, bývalým spolupracovníkům 
a známým za účast a projevené 
kondolence při posledním rozloučení dne 
7. ledna 2017 
s panem Ladislavem Kadlecem 
z Velkého Meziříčí.
Zarmoucená rodina

Poděkování
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 4. února uběhly 3 roky, co od nás odešel náš milý 
manžel, tatínek, dědeček, bratr, strýc, švagr a tchán, 
pan Miroslav Jágrik.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme

Mgr. Věra Semerádová, Praha, 73 let, 
10. 1. 2017 
Alois Chlubna, Poštovní, Velké Meziříčí, 
69 let, 10. 1. 2017
Jaroslava Špačková, V Jirchářích, Velké 
Meziříčí, 72 let, 20. 1. 2017. Děkujeme za 
tichou vzpomínku.
Josef Landsman, Meziříčko, 76 let, 
22. 1. 2017
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY:
Půjčky před výplatou 

do 5.000,-Kč
Stačí OP nebo ŘP.

Půjčky na zástavu nemovitostí, 
vyplácení exekucí a výkup 

nemovitostí. 

tel.: 731 457 371

Nabízím práci na VČ 
při zaměstnání na PC/Net,
vedenou z domova na 2–3 h denně,

8-12 000 měsíčně nebo 
na HČ od 25 000 Kč měsíčně

více info na 
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

PŘIJEDEME – ZAMĚŘÍME

POLOŽÍME
Komenského 16, VM

tel: 608 96 95 90

www.podlahy-vysocina.cz

Podlahy
nejlevnejší od nás

Bello

Přijmeme 
klempíře, 

pokrývače, 
„střechaře“,
tel: 603 491 019

Tajemník Městského úřadu Velké 
Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici

PRACOVNÍK ODBORU 
DOPRAVY A SILNIČNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ - AGENDY 
DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ

na dobu neurčitou
předpokládaná doba nástupu 

1. 7. 2017

Přihlášky v písemné podobě 
zašlete nejpozději do 24.2.2017 
do 12:00 hod. na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové 
řízení – pozice DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

více informací na 
www.velkemezirici.cz

» úřední deska «

Velké Meziříčí

Velké Meziříčí
Starosta města Velké Meziříčí 

hledá vhodného uchazeče 
na pozici

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ 
POLICIE VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Doba nástupu: ihned

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Velké 

Meziříčí a zařazením do 
platové třídy dle platných 

právních předpisů.

více informací na 
www.velkemezirici.cz

» úřední deska «

Ztratil se velký pes! Jmenuje se Barney. Pleme-
no hovawart. Prosím volejte 721 223 709 nebo 
725 811 143. Má známku a čip, nekouše. Je z 
Velkého Meziříčí a je nezvěstný od 28. 12. 2016.
Odměna nálezci 10.000 Kč 

POZVÁNKA
NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY

17. březen 2017 18.00
VELKÝ SÁL JUPITER CLUBU

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

SPORTOVEC
MĚSTA

2016

Od 31. 1. 2017 lze zasílat 
žádosti o podporu z Granto-
vého programu Zdravé město. 
Termín doručení žádostí je do 10. 3. 2017.
Žádosti lze podávat na:
•  Projekty podpory zdraví, 
•  Ekologická výchova a vzdělávání 
•  Rozvoj pohybové výchovy 
•  Prevence sociálně-patologických jevů dětí a   
 mládeže 
•  Sociální problematika
•  Aktivní stárnutí
Maximální výše podpory v jednotlivém případě 
je 7.000 Kč. Požadovaná spoluúčast min. 40 %. 
V rámci jednoho kola může organizace podat 
pouze jeden projekt.
Projekt mohou předložit fyzické osoby a or-
ganizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze 
výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí - v 
případě, že cílovou skupinou ve smyslu před-
loženého projektu jsou obyvatelé města Velké 
Meziříčí.
Podrobnosti na webu města velkemezirici.cz

GRANTOVÝ PROGRAM ZDRAVÉ MĚSTO

f @Velkomeziricsko
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Připravili ho členové Společnosti 
historického šermu TAS, kteří nyní 
katovnu již druhým rokem užívají 
jako svoje zázemí. Lidé si prohléd-

li, co vše se v objektu od loňského prvního 
dne otevřených dveří změnilo. A že toho 
není málo. Přibyly třeba přístřešky na dře-
vo i pro kovárnu, v níž se kovář právě ohá-
něl kladivem. Na dvoře voněly pochoutky, 
jimž mnozí neodolali a okoštovali třeba 
polévky, které se vařily venku v kotli nad 

ohněm prý dokonce dle středověké recep-
tury. A navíc se ještě pobavili při vyprávění 
veskrze nešťastné ženštiny Johany, která 
se fakt blbě vdala za úředníka Martina. 
„On hrozně v práci ponížil, musel se státi 
písařem toliko krevním. Takže zapisuje do 
krevních knih, tedy popravčích,“ nastínila 
Ivana Vaňková v roli Johany osud těch, kte-
ří možná před pár set lety katovnu obývali. 
A její manžel Martin, tedy Martin Štindl, 
pak popsal některá fakta ze života kata, či 

také rasa: „Kat nebo ras byli jedni z mála, 
kteří se mohli mrtvým zvířatům věnovat, 
protože zabít zvíře mimo porážku, to byl 
hazard s vlastní ctí. O tom by mohl vyprá-
vět třeba Havel Kolenec z Meziříčí, který 
se v roce 1564 dostal do šlamastyky. Byl 
nařčen, že zabil psa, na cti ho to velice po-
škodilo.“ 
Zábavnému historickému výkladu lidé po-
zorně naslouchali a pak si mohli otestovat 
i vlastní vědomosti z dějin. Ivana Vaňková 

Pes dostal Havla Kolence 
do pořádné šlamastyky 

Možný příběh ze života někdejších obyvatel katovny 
o Johaně a Martinovi, k němu horká jablečná nebo 

myslivecká polévka s domácím pečivem, nebo 
svařené víno pro zahřátí a návdavkem ještě šermířské 

vystoupení. Takový program nabídl druhý den 
otevřených dveří ve velkomeziříčské katovně.

TexT a foTo 
MarTina STrnadová

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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si pro ně totiž připravila čtrnáct záludných 
otázek a za správnou odměnu nabídla 
groš.
A nebyli by to šermíři, aby nakonec nepři-
dali ještě ukázku ze svého umění, takže 
samozřejmě nádvořím řinčely i meče.
„Jsme nadšení, moc se nám tu líbí,“ řekla 
svorně skupina turistů, která do velkome-
ziříčské katovny dorazila až ze Žďáru. Da-
leké cesty tak rozhodně nelitovali. „Stálo 
to za to,“ shodli se.

Šermíři se v katovně skutečně zabydleli a 
lidé k nim na návštěvu chodí rádi. To po-
tvrdila návštěvnost obou dnů otevřených 
dveří. Současní obyvatelé objektu mají 
navíc v hlavách spoustu dalších plánů a 
nápadů, co vylepšit a jak pobavit návštěv-
níky. Ale obávají se, aby o svoje zázemí 
nepřišli.
„Máme s městem smlouvu o výpůjčce 
na dobu neurčitou, což je skvělé, ale na 
druhou stranu je to s dvouměsíční výpo-
vědní lhůtou, což je neštěstí. Trvalo nám 
půl roku, než jsme se sem vůbec nastěho-
vali, udělali jsme tady spoustu práce, dali 
jsme do toho už desítky tisíc korun, kte-
ré si musíme nejdřív někde vyšermovat. 
Máme proto strach, co se stane, až třeba 
dojde na stavbu Lidlu a okružní křižovat-
ky, která by tady vedle měla vzniknout. 
Co když nás pak město zase vystěhuje 
pryč?“ říká Radek Kamenský, hejtman 
společnosti TAS. Jeho obavy rozptýlil sta-
rosta Radovan Necid, který se do katovny 
přišel také podívat. „Chtěl bych vás uklid-
nit, že v tomto směru zatím město nemá 
žádné záměry. Projekt, který jmenujete, je 
dlouhodobý. Jestli tady někdy v budoucnu 
ta okružní křižovatka vznikne, to nevíme. 
Ale i kdyby ano, měla by se kvůli ní ubourat 
jen rohová část zdi kolem katovny, víc nic. 
Takže můžete klidně dál konat. Současně 
bych vás chtěl pochválit, je to tady díky 
vám hezčí a hezčí. Jste velmi šikovní a pra-
covití,“ řekl Necid.

STAROSTA ŠERMÍŘE UKLIDNIL, 
KATOVNU MĚSTO ZBOURAT NEHODLÁ

Zdravé město Velké Me-
ziříčí se aktivně účast-
ní akce Čistá Vysočina. 
Rádi bychom i vás oslo-
vili, abyste se společně 
s námi připojili k aktivitě 
Ukliďme Velké Meziříčí. 
Pomoc každého je vítána.
Akce Ukliďme Velké Mezi-
říčí je součástí již 9. ročníku Čisté Vyso-
činy, kterou vyhlašuje Krajský úřad Kraje 
Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj 
Vysočina. Jedná se o úklid veřejných pro-
stranství a přírody na Vysočině ve dnech 
10.–23. dubna 2017. 
Termín přihlášení na akci a nahlášení sbíra-
ného prostoru je stanoven do 28. 2. 2017.
Předem děkujeme všem zúčastněným za 
podporu a zlepšení čistoty našeho města.

Ukliďme si
Velké Meziříčí

Registrace 
a další 

informace zde

Josef Komínek, místostarosta

V důsledku novely školského zákona se 
zápis dětí do prvních tříd ve Velkém Me-
ziříčí nebude konat v únoru, jak bylo ob-
vyklé v minulých letech, ale až v dubnu. 
Ředitelé všech tří městských devítiletých 
škol včetně malotřídních škol ve Lhot-
kách a Mostištích se dohodli na jednot-
ném termínu, a to v pátek 21. dubna od 
14 hodin. Podrobnější informace budou 
sděleny začátkem měsíce dubna.

Zápis prvňáčků 
bude až v dubnu

Pavel Stupka, MěÚ VM

TJ Březejc, z.s. 
z pověření České federace  

Spastic Handicap, z.s. 
zve všechny příznivce sportu na

Národní turnaj v boccie   
1. kolo II. ligy 2016/2017 

pro soutěžní třídy BC1, BC2, BC3 
Tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí 

25.–26. února 2017

Pořádající březejcká TJ bude mít na 
turnaji zastoupení třech hráčů.  

Na kurtech můžete vidět Rostislava 
Štursu, Martina Fajkuse a Zuzanu 
Švecovou. Budeme rádi, pokud se 

přijdete podívat a zafandit.
K zapůjčení budou i sady míčů boccia, 

abyste si mohli vyzkoušet, jak se 
boccia hraje.



ÚNOR 2017

22 www.velkomeziricsko.cz#SPOLEČNOST

Než jsme mohli v roce 2007 poprvé 
přivítat návštěvníky, vedla k tomu 
dlouhá a klikatá cesta. Na začátku 
stál nápad tří kamarádů, které zá-

liba ve vláčcích neopustila ani v dospělosti. 
Rozhodli se postavit si něco společně, aby 
se to mohlo prezentovat na veřejnosti. 
Výsledkem bylo kolejiště o rozměru 3x1 
metr, které mělo premiéru v roce 2003 při 
oslavách 50 let trati do Křižanova. Metr 
šíře byl dán rozměrem okna domu jedno-
ho z kamarádů, který umožnil jeho stavbu, 
aby se kolejiště dalo následně stěhovat. 
Záhy však bylo zjištěno, že 3 metry je málo 
a vhodnější je postavit něco opravdu vel-
kého, což však klade nároky na prostor. 
Ten se podařilo najít v bývalé posilovně 
v budově na Poříčí. Tady jsme se oprav-
du rozmáchli a v současné době dosáhla 
celková délka 18 metrů a v plánu je ještě 
metr navíc. Položeno je téměř 80 metrů 
kolejí a celkem 77 výhybek. Vše na kolejišti 
je zmenšeno v měřítku 1:120, označované 
modeláři písmenky TT. Svého druhu patří 
mezi největší v České republice. Cílem není 
mít co nejvíc kolejí na co nejmenší ploše, 
stejně tak návštěvníci u nás neuvidí ja-

kýkoli vláček jenom proto, že má rozchod 
kol 12 milimetrů. Naší snahou je reálně 
modelovat období našich železnic před 
zhruba padesáti lety, kdy dochází k masiv-
ní náhradě dožívajících parních lokomotiv. 
Proto návštěvníky čeká přehlídka modelů, 
jejichž velké předlohy brázdily koleje teh-
dejších ČSD a zásadním způsobem se za-
psaly do historie našich železnic. Většinu 
vláčků není možné koupit, jsme nuceni si je 
stavět, což je časově náročné. Proto jeden 
vzniká třeba i několik let. Připraveno je 25 
vlakových souprav s parními i motorovými 
lokomotivami, stejně tak i několik moto-
rových vozů. Nejde však pouze o mašinky 
a vagónky, snahou je tvořit dle dobových 
reálií i stavby, automobilový park, ale tře-
ba i oblečení figurek. Proto je toto hobby 
zajímavé i tím, že je tu třeba nejen jistých 
znalostí fungování železničního provozu, 
konstrukce lokomotiv a vagónů, ale i ar-
chitektury, přírody, elektroniky, malování, 
geometrie, fyziky, historie a mnoha dalších 
oborů lidské činnosti. 
Samostatnou kapitolou je vazba na naše 
město a jeho lokálku. Její starší část na 
Studenec se loni dožila rovných 130 let. Na 

kolejišti tedy můžete najít model velkome-
ziříčského starého nádraží z období čilého 
provozu s krásně vymalovaným pozadím s 
dobovým motivem města, zmenšený via-
dukt V Potokách, původní zastávku Mar-
tinice, věrnou kopii kapličky v nedalekém 
Kochánově, ale i domek s parním strojem 
pro čerpání vody do lokomotiv, který mno-
zí znají jako U Valičků. Najdeme zde i celou 
řadu mašinek a motoráčků, jejichž velké 
předlohy byly v provozu právě u nás.
Třebaže naše dílo budujeme již více jak 15 
let, stále nemáme pocit, že by bylo dokon-
čené. Zpravidla po každé výstavě dochází k 
dalšímu výraznému kroku k vylepšení. Ne-
jedná se pouze o rozšiřování, ale i zásadní 
zásahy do ovládání, takže dnes máme vše 
již řízeno digitálně a chystáme další novin-
ky. To by nebylo možné bez obrovské stálé 
podpory našeho zřizovatele, střediska vol-
ného času Dóza.
Naše každoroční výstavy navštíví prů-
měrně tisíc návštěvníků, takže budete-li 
mít o jarních prázdninách čas, přijďte se i 
se svými dětmi někdy odpoledne podívat 
do „zušky“ na vláčky. Věříme, že nebudete 
litovat.

Od soboty 18. února po celé jarní prázdniny organizuje 
místní Klub železničních modelářů jubilejní X. ročník tradiční 

výstavy modelové železnice. Každý návštěvník je pro nás 
velkou odměnou za nikdy nekončící práci, a proto budeme 

velmi potěšeni, když si k nám zase najdete cestu a necháte se 
vtáhnout do tohoto úžasného zmenšeného světa, 

kterému propadají kluci od jednoho do sta let.
text Pavel stuPka

foTo MarTina STrnadová

Na vláčky už podesáté
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O zábavu se v hlavním sále postarala hu-
dební skupina Sabrin Band, která hrála 
lidem k tanci moderní i klasické plesové 
písně, a také dvojice z Taneční školy Starlet 
Brno, jež se s průvodním slovem ředitele 
Jupiter clubu Milana Dufka ujala úvodního 
předtančení. Hlavní bod programu přišel 
o půl jedenácté, kdy se na pódiu objevily 
hvězdy z muzikálu Děti ráje s písničkami 

Michala Davida. O tom, že jsou jeho texty 
stále živé a oblíbené, svědčilo i nadšení, s 
jakým se všichni přítomní pustili do tance 
a zpěvu.
Kromě zážitků, květiny a protančených 
bot si lidé domů odnášeli třeba i výhry z 
tomboly. Mezi letošními hlavními cenami 
byla mikrovlnná trouba, dotykový tablet či 
televize.

Městský ples zahájil novoroční plesovou 
sezónu v sobotu 14. ledna v Jupiter 

clubu. U vstupu čekali na příchozí 
s tradičním uvítáním starosta Radovan 

Necid a místostarosta Josef Komínek, 
kteří navíc každou dámu obdarovali 

malou květinou.

Poděkování náleží pracovníkům městského 
úřadu, kteří se podíleli na přípravě akce. A 
dále sponzorům, kteří přispěli finančně či 
hmotnými dary:

Generální  partner plesu města: nkt cables 
s.r.o., závod Velké Meziříčí. 

Finanční partneři: AGADOS, spol. s r.o.; 
ARMEX ENERGY, a.s. – Vojtěch Stodola; ATI-
KA – LYSÝ, s.r.o.; Bohuslav Ludvík PROLOG; 
BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.; CONTENT, 
s.r.o.; ENVIRO-EKOANALITYKA s.r.o.; EnviTec 
Biogas Service s.r.o.; EURO BAGGING s.r.o.; 
Eurowagon, s.r.o.; GREMIS, s.r.o.; Horácké 
autodružstvo; Ing. Zdeněk Knesl – kopírovací 
stroje; PKS stavby a.s.; Rotana a.s.; SAN-
BORN a.s.; Sherwin-Williams Czech Republic 
spol. s r.o.; T-MAPY spol. s r.o.; VERA, spol. 
s r.o.

Hmotné dary, sponzoři: AGM – AGRO-
MOTOR s.r.o.; ALPA, a.s.; amicus, s.r.o.; 
Autocolor Šoukal, s.r.o.; AUTO DOBROVOLNÝ 
V.M. s.r.o.; AUTOCONT CZ a.s.; BARVY A 
LAKY HOSTIVAŘ a.s.; Centrum Kociánka, 
pracoviště Březejc; COOP družstvo Velké 
Meziříčí; CZC.CZ – Michal Zvěřina; ČSOB a.s., 
pobočka Velké Meziříčí; Hotel Jelínkova vila; 
Hotel Pod Zámkem; Hotel U Bílého koníčka; 
Jupiter club, s.r.o.; Kavárna a restaurace Jupi-
ter; Lékárna Dr. MAX; Ligno mat s.r.o.; LIGNO 
nábytek, s.r.o.; LITAS, s.r.o.; MusicData, 
s.r.o.; Nápoje Měřín s.r.o.; NUTSPREAD s.r.o.; 
Papírnictví Radka Klikarová; PEKLO ČERTO-
VINA s.r.o.; POEX Velké Meziříčí, a.s.; Reality 
Vysočina; Respekt-vm; Rodina Podstatzky-
-Lichtenstein; Rybářství Kolář a.s.; SKI Klub 
Velké Meziříčí; THT Polička, s.r.o.; VM Reko-
stav, s.r.o.; Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.; 
XART s.r.o.; Zahradnictví Flouma; ZEKATEL, 
spol. s r.o.; ZEMSPOL Dešná, s.r.o.

Ples města 
rozhýbaly hity 

Michala Davida

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo 
kateřina karMaZínová



ÚNOR 2017

24 www.velkomeziricsko.cz

Slovo zastupitele
V dnešní uspěchané a přetechnizované 
době se stále více u dětí i dospělých opomí-
její pohybové aktivity. V rodinách se stále 
více času věnuje sezení u televizorů, počí-
tačů, či tabletů. Většina rodičů je spokoje-
na, že mají své děti pod kontrolou doma. 
Tím ovšem omezují přirozenou touhu dětí 
vybít svou obrovskou zásobu energie. 
Vše začíná už ve školkách, kde děti převáž-
ně svou činnost konají v sedě, v podřepu či 
v kleče. Ani pravidelné vycházky, převážně 
zaměřené k poznávání okolí a pobyt v oko-
lí školky, kde se mohou děti pod starost-
livým i přísným dohledem proběhnout, 
nepomáhají k rozvoji a větší rozmanitosti 
pohybových aktivit. To vše má většinou za 
následek, že se dětem horší zrak, začínají 
se jim kulatit záda a velmi mnoho z nich je 
obézních. 

Vše pak směřuje ke špatným návykům dětí již od prvopočátku jejich tělesného rozvoje. 
Proto je nutné již v raném věku, zejména v rodinách, věnovat více času provádění rozma-
nitých pohybových aktivit. To vše by mělo směřovat k pravidelnému provádění sportovní 
činnosti. Právě vliv rodiny není zanedbatelný, dá se říci, že je rozhodující. 
Také stát, potažmo města, obce nesou spoluzodpovědnost za rozvoj sportu. Stálo by 
proto za zvážení například zřizování školek se zaměřením na zvýšený pohyb. V těch by 
do výchovného programu mohly být zařazeny pravidelné sportovní aktivity. Na školách 
by se měla zlepšit výuka tělesné výchovy. Nemělo by se stávat, že například sedmi-os-
mileté děti neumějí ani kotoul. Škola by měla provádět jako v minulosti po výuce různé 
sportovní aktivity na již vybudovaných venkovních hřištích, či tělocvičnách. Ty by mohli 
vést například učitelé tělocviku nebo trenéři z různých sportovních organizací, kteří by 
měli být i patřičně ohodnoceni. 
Více sportovní činnosti by mohly realizovat domy dětí a mládeže. Také sportovní orga-
nizace by měly zvýšit náborovou ofenzívu. Měly by hledat ty nejlepší trenéry pro mladé 
sportovce a ty také náležitě finančně ocenit. 
Zde by mělo pomoci i město, které by mohlo vyčlenit z rozpočtu určitou částku na od-
měny nejlepších trenérů různých sportů. Rovněž by stálo za zvážení, aby se např. v mě-
sících září a říjnu z iniciativy města, potažmo sportovní komise, zpracoval přehled ná-
borových aktivit sportovních organizací, který by byl k dispozici rodičům, a ti si se svými 
dětmi mohli vybrat sport, který by dětem nejvíce vyhovoval. Náborové akce by měly být 
koordinovány tak, aby v jeden stejný den neprobíhal nábor hned v několika organizacích. 
Zpracovat takový návrh by mohla rovněž sportovní komise. 
V našem městě působí mnoho sportovních organizací asi v sedmnácti odvětvích. Ne 
všechny mají ty nejlepší podmínky k rozvoji svého sportu. Zde by mělo město zvážit vý-
stavbu víceúčelové sportovní haly s hledištěm, která by určitě potěšila zejména volejba-
listy, házenkáře, basketbalisty, florbalisty, atlety i řadu dalších sportovců. 
V začátku nového roku chci poděkovat všem sportovcům, trenérům a ostatním, kteří na-
pomáhají rozvoji sportu v našem městě, za výborné výkony a dobrou reprezentaci města. 
Do nastávajícího roku přeji nám všem – bojujme s leností, začněme velcí i malí pravidelně 
sportovat. Je to prevence pro zdravý život nás všech. Svatopluk pokorný, kSČM

#SAMOSPRÁVY

Koledníci vybrali 
přes 200 tisíc
Lidé byli letos opět štědřejší. Výtěžek z 
Tříkrálové sbírky je ve Velkém Meziříčí 
200.158 Kč, tedy o devět a půl tisíce víc 
než v roce 2015. Na celém Velkomeziříč-
sku pak koledníci vybrali 596.113 Kč, to je 
o téměř čtyřicet dva tisíce korun víc než 
loni. Informoval o tom asistent Tříkrálo-
vé sbírky v našem regionu Jiří Zeman.
Ten všem tříkrálovým skupinkám koled-
níků a také štědrým dárcům poděkoval 
za pomoc. „Letos jste v těžších podmín-
kách než v minulých letech tak láskyplně, 
obětavě a ochotně vyjádřili svůj vztah 
službou, pomocí a obětováním vlastní-
ho pohodlí svým bližním a potřebným,“ 
vzkázal všem Jiří Zeman a dodal: „Zvlášt-
ní poděkování a obdiv patří paní vedou-
cí, která letos překonala dávný rekord 
dvacet šest tisíc korun ve Velkém Mezi-
říčí a na třech úsecích nasbírala s dětmi 
31.000 Kč. To je úctyhodné!“

Velké Meziříčí 200 158 Kč
Baliny 4 410 Kč
Bory 25 982 Kč
Březejc 8 310 Kč
Březka 3 280 Kč
Čikov 7 284 Kč
Dolní Heřmanice 16 350 Kč
Dolní Radslavice 10 316 Kč
Holubí Zhoř 5 463 Kč
Horní Heřmanice 5 010 Kč
Horní Radslavice 4 350 Kč
Hrbov 13 070 Kč
Jabloňov 13 060 Kč
Kochánov 8 517 Kč
Kúsky 3 620 Kč
Lavičky – Závist 29 229 Kč
Lhotky 5 220 Kč
Martinice 18 652 Kč
Mostiště 19 415 Kč
Netín 15 290 Kč
Olší nad Oslavou 10 937 Kč
Oslava 2 300 Kč
Oslavice 23 750 Kč
Osové 3 450 Kč
Otín 14 460 Kč
Petráveč 6 213 Kč
Radenice 5 960 Kč
Rousměrov 7 391 Kč
Ruda 14 622 Kč
Stránecká Zhoř 12 394 Kč
Šeborov, Frankův Zhořec 6 000 Kč
Tasov 21 996 Kč
Uhřínov 16 029 Kč
Vaneč 2 614 Kč
Vídeň 20 771 Kč
Zadní Zhořec 10 240 Kč

VÝSLEDKY LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÉ 
SBÍRKY NA VELKOMEZIŘÍČSKU:

se starostou
KAFE

9. únor v 16.00
KaVÁrNa JuPIter CLuB

chat
se starostou

1. únor 15.00
www.velkemezirici.cz
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NázvoSloví
ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 4: Obecník

TexT Marie riPPerová

foto Pavel stuPka, jiří Michlíček

49.3552731N, 
16.0128006E

text eva kočí valováDíl 8

#SERIÁLY

V domě s nejkrásnější sgrafitovou výzdo-
bou ve městě býval v minulosti obecní pi-
vovar. Odtud také pochází jeho dnešní ná-
zev – obecní dům = Obecník. Už to samo by 
stačilo, aby se mohl dům uvádět jako důle-
žitý. Z prodeje piva mělo město příjem a při 
dobrém truňku se zde jistě uzavřelo mno-
ho významných dohod. Svatby dětí, koupě 
a prodeje, obchodní záležitosti, to vše se 
nejlépe řeší v dobrém rozpoložení, k němuž 
přispívá i zlatavý mok.
Při požáru města roku 1823 však dům vy-

hořel a vaření piva skončilo. V průběhu 19. století se pro budovu našlo důstojnější vyu-
žití. Pomineme-li existenci kavárny či městské spořitelny, sloužil dům kultuře. V sále se 
pořádaly vlastenecké akademie s recitací veršů i hudbou. Vyhlášené bývaly zdejší bály. 
A chybět nemohlo ani divadlo. Místní ochotníci byli schopni sehrát ročně hned několik 
divadelních kusů. Hrálo se také divadlo loutkové. 
Aby toho nebylo málo, našlo se v bývalých pivovarských objektech ve dvoře místo i pro 
první tělocvičnu Sokola. Čas od času se v některé z místností objevila i městská knihov-
na při svém putování po různých městských budovách. Dům sloužil kultuře až do polo-
viny 20. století.

V domě býval obecní 
pivovar a později se 

stal centrem kultury.

KUNŠOVEC
Východní část katastru, vlevo od silnice na 
Brno. Známá už r. 1493. Tratí protéká po-
tok, u kterého prý bývalo hojně kun. Velmi 
staré jméno buď podle názvu kuna = zvíře, 
plat (za nevěstu), nájemné (za pole) nebo 
podle majetku patřícímu Kunešovi.
LOUPEŽNÍK 
Polní trať tvoří zalesněné pozemky podle 
silnice na Jihlavu. Staré jméno. Podle lido-
vého výkladu zde byli cestující přepadá-
váni loupežníky skrývajícími se v těchto 
lesích.
MALÁ STRÁNKA
Název předměstí od řeky Balinky podél 
silnice na Třebíč, malé místo stranou od 
města.
MALÍŘKA
Stará polní trať u obce Lavičky.
NA MĚSTSKÝCH
Nové pojmenování (1942–76) polní trati 
ležící na městských pozemcích a sahající 
až k Hrbovu, Šeborovu a Uhřínovu, zahr-
nuje Palečkovy rybníky. 
NAD FILOVCEM
Polní trať na levé straně silnice na Jihla-
vu. Velmi starý název – už v 16. století v 
pozemkové knize. Zřejmě podle majitele 
(Fila).
NAD KATOVNOU
Náhorní plošina za bývalým obydlím kata, 
nad jižním svahem pol. trati Ostrůvek.
NAD ŘEKOU
Pozemky mezi uhřínovskou silnicí a Ba-
linským údolím, malá plocha zazname-
návající převýšení 100 m, proto nad ře-
kou. Staré jméno.
U HORNÍ KAPLE
Polní trať severně na kopci k Uhřínovu. 
Název podle staré kaple stojící u silnice.
OSTRŮVEK
Polní trať v JV části města za soutokem 
řek Oslavy a Balinky, z 18. století. V le-
tech 1942–46 byly pozemky pojaty do 
trati místní. Leží na pravém břehu řeky 
Oslavy až k mlýnskému náhonu vedoucí-
mu z řeky Oslavy. I část města tedy ležela 
na Ostrůvku.
RAKŮVKY
V severním katastru u obce Mostiště, 
známé již 1695. Pozemky této tratě pro-
téká potok, v němž bývalo velké množ-
ství raků. Rakůvky = domněle račí vajíč-
ka, vápenné kuličky v račím žaludku.
RYBNÍČKY
Vpravo od silnice na Uhřínov (za dolní kap-
lí). Staré jméno (1570). Pozůstatek protr-
žené hráze na louce po bývalém rybníku, 
nad nímž je patrný druhý rybník. 
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TexT a foTo MarTina STrnadová

Nechyběl ani obvyklý přípitek, jehož 
se chopil ředitel Jupiter clubu Milan 
Dufek. Ten se krom toho zhostil i 
spoluúčinkování v jedné z árií, do 

níž jej vtáhla sopranistka Martina Macko. 
Spolu s ní posluchačům zpíval barytonista 
Martino Hammerle-Bortolotti. Moravské 
klavírní trio vystoupilo ve známém složení: 
Jiří Jahoda (housle), Jana Ryšánková (klavír) 
a Miroslav Zicha (violoncello). Zněly známé 
melodie např. z Figarovy svatby či Kouzelné 

flétny od W. A. Mozarta, z Lazebníka Sevi-
llského nebo Viléma Tella od G. Rossiniho, 
Čardášová princezna E. Kálmána a další. 
„Nově jsme objevili jednu neznámou sklad-
bu, o které si myslíme, že je to poklad. Nyní 
se o tom pokusíme přesvědčit i vás,“ uvedl 
Pohled ke hvězdám od málo známého au-
tora Gustava Blassera Jiří Jahoda. A poslu-
chači jeho slova potvrdili aplausem.
Závěrem zcela nového programu Novo-
ročního koncertu zazněl obvyklý přídavek, 

a to z Verdiho opery La traviata. Nechybě-
la ani soutěž o CD Moravského klavírního 
tria, k němuž šťastná výherkyně obdržela 
jako bonus dvě vstupenky na vystoupení 
Jahodového dua v Brně.
Pro příští Kruh přátel hudby připravil Jupi-
ter club ve spolupráci s agenturou Globart 
houslový recitál Milana Al-Ashhaba, který 
doplní živá malířská performance Vladimí-
ra Kiseljova. Proběhne 9. března v 19 hodin 
opět v koncertním sále JC.

Velkomeziříčský Kruh přátel hudby zahájil nový rok tradičním koncertem 
s Moravským klavírním triem.

Sopranistka vytáhla 
Dufka na pódium

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

DALŠÍ KONCERTY KPH: 
Houslový recitál  
Milana Al-Ashhaba
Vladimír Kiseljov - živá 
malířská performance
9. 3. 2017, 19.00
Slavonic Quartet
Jan Rybka, Lukáš Mik - 
housle, Leoš Černý - viola, 
Lukáš Svoboda - violoncello
25. 4. 2017, 19.00
Emeritní koncertní mistr 
České filharmonie
Miroslav Vilímec - housle, 
Vladislav Vilímec - klavír
24. 5. 2017, 19.00
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„Čtyřiadvacátý model má na sobě majitel-
ka sbírky a spoluautorka výstavy Nikola 
Melicharová,“ uvedla při vernisáži ředi-
telka muzea Irena Tronečková a přivítala 
hosty. Nikola Melicharová z Petrůvek na 
Hrotovicku pak představila svoji sbírku. 
„Nejstarší model, který mám, je z roku 
1946. Celkem vlastním asi sto dvacet šatů 
a k nim nepočítaně doplňků,“ uvedla sbě-
ratelka. Na výstavě tak jsou k vidění krom 
dámských šatů i pánské obleky v černé a 
doplňky jako rukavičky, závoje, kloboučky, 
kabelky, šperky, svatební oznámení, kyti-
ce, dorty a další. Jednotlivé exponáty do-
plňují fotografie ženicha a nevěsty. „Vždy 
se snažím shromáždit z jedné svatby co 
nejvíc kousků, abych měla ucelenou kolek-

ci. Nejčastěji nakupuji přes inzeráty, občas 
mi někdo něco věnuje. Paradoxně nejčas-
těji lidé, kteří jsou rozvedení nebo se právě 
rozvádějí,“ dodala.
Většina dámských šatů na výstavě je v bílé 
či světlé barvě. Tak je to zvykem i dnes. 
„Ve středověku tomu tak nebylo,“ dozvě-

děli se návštěvníci vernisáže od historič-
ky Marie Ripperové, „Bílá byla znamením 
smutku a vlastně byla i nejlevnější, neboť 
barvení látky stálo peníze.“ Ve středověku 
se šily šaty v různých výrazných barvách, 
hlavně v modré, růžové, tmavočervené a 
z materiálu jako hedvábí nebo samet – to 
u bohatých vrstev. Šaty tak nepostrádaly 
ani zdobení a zlato. Chudší lidé šili z lev-
nějších materiálů, ale snažili se napodo-
bovat trend. „No a ti, co si ani to nemohli 
dovolit, byli rádi, že mají vůbec nějaké 
šaty, takže to neřešili,“ podotkla Rippero-
vá. Bílé šaty pro nevěstu tak prorazily až v 
polovině devatenáctého století, také díky 
svatbě anglické královny Viktorie, která se 
vdávala právě v bílém. 

Výstava je otevřena 
od 20. 1. do 18. 4. 
2017, denně mimo 
pondělí, od 9 do 12 

a od 13 do 16 hodin.

Třiadvacet svatebních modelů z let 1946 až 1975 ze soukromé sbírky 
ukazuje výstava Svatba aneb Jak šel čas ve velkomeziříčském muzeu. 

Ta potrvá až do 18. dubna.TexT a foTo MarTina STrnadová

Výstava svatebních šatů 
láká do muzea hlavně dámy

VERINSÁŽ. Ředitelka muzea Irena Tronečková, majitelka sbírky Nikola Melicharová a historička Marie Ripperová.

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

#SPONZOR STRANY:

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

Sobota 4. a 18. 2., malá scéna, 15 hodin
POHÁDKA O SLUNCI
Loutkové divadlo pro děti.

Sobota 4. 2., prostory JC, 19.30 hodin
Restaurace Jupiter club pořádá
2. MAFIÁNSKÝ PLES 30. LET
Swingová kapela „HARLEMANIA“, kapela 
„BEAT BAND“. Celým večerem vás provede 
moderátorská dvojice rádia Vysočina: Jirka 
Doležal & Helena Dvořáková! 
Prodej vstupenek na programovém oddě-
lení Jupiter clubu, tel. 566 782 001, 004.

Úterý 7. 2., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku VZPOMÍNKA NA PANA 
PĚNČÍKA Z JINOŠOVA
Přednáší MUDr. František Dvořáček

Sobota 11. 2., prostory JC, 20 hodin
STUDENTSKÝ PLES
Hudba: Petrkyt BAND, DJ EMANUEL MÍ-
ŠEK. Prodej vstupenek a místenek v budo-
vě Gymnázia, tel. 565 301 541.

Pondělí 13. 2., velký sál, 20 hodin
PARTIČKA
Přijďte se podívat na své oblíbené komiky 
naživo! Během večera vás pobaví I. Chme-
la, O. Sokol, M. Suchánek a R. Genzer. 

Úterý 14. 2., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku SOUTĚŽ O TITUL „VES-
NICE ROKU KRAJE VYSOČINA 2016“
Přednáší Libor Smejkal, p. Chadimová z 
Heřmanova

Pátek 17. 2., prostory JC, 19.30 hodin
Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí pořádá
PLES ŠKOLY
Hudba ACCORT. Prodej vstupenek na se-
kretariátu školy, tel. 566 522 837.

Úterý 21. 2., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku VIETNAM
Přednáší Josef Sedlák

Pondělí 27. 2., velký sál, 17.30 hodin
Divadelní společnost Julie Jurištové
Pohádka O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Vstupné: 100 Kč

Úterý 28. 2., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku KAMBODŽA
Přednáší Josef Sedlák

PROGRAM KINA NA ÚNOR

Středa 1. 2. v 19.30 hodin
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
Všichni jsme propojeni
Hrají: W. Smith, K. Winslet, K. Knightley, H. 
Mirren, E. Norton. Drama USA 2016, české 
titulky. Vstupné: 110 Kč, 97 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 3. 2. v 16 hodin
ZPÍVEJ
Příběh, který vám pohladí nejen duši, ale 
i uši. Animovaná rodinná komedie USA 
2016, český dabing. Vstupné: 120 Kč, děti 
do 15 let 100 Kč, 110 minut, mládeži pří-
stupný.

Pátek 3. 2. v 19.30 hodin
SPOJENCI
Režie R. Zemeckis (Trosečník, Forrest 
Gump, Let). V hlavní roli B. Pitt, M. Co-
tillard. Válečný romantický film USA 2016, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 124 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 5. 2. v 18.30 hodin
VŠECHNO NEBO NIC
Romantická komedie o dvou majitelkách 
malého knihkupectví a jejich životních 
eskapádách s muži.
Režie M. Ferencová. Hrají T. Pauhofová, K. 
Issová, O. Sokol, P. Vaněk, Z. Kronerová, L. 
Sobota, J. Budař, V. Svátková, P. Hřebíčková, 
L. Mareš, M. Zebrowski, P. Delag a další. Ro-
mantická komedie ČR 2016. Vstupné: 110 
Kč, 107 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Středa 8. 2. v 19.30 hodin
MILUJI TĚ MODŘE
O zamilovaném malíři, dívce z výlohy, žár-
livém vrhači nožů… a lásce v modrém. 
Romantická komedie Česko 2017. Režie: 
M. Šmídmajer. Scénář J. Papoušek. Hrají: V. 
Jílek, D. Nesvačilová, V. Kratina, M. Vašut, 
M. Táborský, O. Vlach, Z. Žák, H. Vagnero-
vá, T. Medvecká. Vstupné: 120 Kč, 90 mi-
nut, mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 9. 2. v 19.30 hodin
KRUHY
Nejdříve se podíváš. Potom zemřeš.
Horor USA 2017, původní znění, české ti-
tulky. Vstupné: 120 Kč, 102 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 10. 2. v 19.30 hodin
Úterý 14. 2. v 19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Už žádná pravidla. Už žádná tajemství.

Režie J. Foley. Scénář: N. Leonard, E.L. 
James (předloha). Hrají: D. Johnson, J. Dor-
nan, R. Ora, K. Basinger, L. Grimes, B. He-
athcote, M. Martini. Romantický, erotický 
thriller USA 2017, české titulky.
Vstupné: 140 Kč, 117 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 12. 2. 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. Scé-
nář M. Epstein, J. Strach. Pohádková rodinná 
komedie ČR 2016. Vstupné: 110 Kč, děti do 
15 let 90 Kč, 99 minut, mládeži přístupný.

Neděle 12. 2. v 18.30 hodin
ZAKLADATEL
Skutečný příběh muže, který byl ztělesně-
ním amerického snu a vybudoval nejzná-
mější síť rychlého občerstvení na světě. 
Životopisné drama USA 2016, české titul-
ky. Vstupné: 110 Kč, 115 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Středa 15. 2. v 19.30 hodin
PASAŽÉŘI
Existuje důvod, proč se vzbudili.
Hrají: Ch. Pratt, J. Lawrence. Dobrodružné, 
romantické sci-fi drama USA 2016, české 
titulky. Vstupné: 90 Kč, 116 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Čtvrtek 16. 2. v 19.30 hodin
AGNUS DEI 
Smiluj se nad námi.
Poválečný příběh řeholnic z benediktin-
ského kláštera v Polsku, které otěhotněly 
po znásilnění vojáky vítězné Rudé armády. 
Drama Francie, Polsko 2016, české titulky. 
Vstupné: 90 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Sobota 18. 2. v 19.30 hodin
POD ROUŠKOU NOCI
Americký sen má svou cenu.
Režie a scénáře se ujal držitel Oscara Ben 
Affleck. Hrají B. Affleck, Z. Saldana,  E. 
Fanning, S. Miller. Kriminální drama USA  
2016, české titulky. Vstupné:  110 Kč, 129 
minut, mládeži přístupný od 15 let.

Neděle 19. 2. v 18.30 hodin
JACKIE
Filmový portrét Jackie Kennedy. Hrají: N. 
Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig a 
další. Životopisné drama USA , Chile 2016, 
české titulky. Vstupné: 80 Kč, 99 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
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Další akce
----------------------------------------

Středa 22. 2. v 19.30 hodin
T 2 TRAINSPOTTING 
Na počátku byla příležitost ... a pak přišla 
zrada. Uplynulo dvacet let.
Hrají: E. McGregor, E. Bremmer, J. L. Miller, 
R. Carlyle. Komediální drama USA 2017, 
české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 109 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Čtvrtek 23. 2. v 17.30 hodin
PSÍ POSLÁNÍ
Žádný pes tu není jen tak.
Rodinné komediální drama USA 2017, čes-
ký dabing.
Vstupné: 110 Kč, 100 minut, mládeži pří-
stupný.

Pátek 24. 2. v 19.30 hodin
ZLATO
O peníze vůbec nešlo.
V hlavní roli M. McConaughey. Dobrodruž-
ný thriller USA 2016, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 120 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 26. 2. v 18.30 hodin
MLČENÍ
Film oscarového režiséra M. Scorsese. 
Hrají: A. Garfield, A. Driver, L. Neeson. His-
torické drama USA, Tchaj-wan, USA 2016, 
české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 161 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

KNIHOVNA
DEN V KNIHOVNĚ
20. února 2017 7:00-16:00
Jak si dělali dort. Divadelní dílna pro děti 
1. až 3. tříd ZŠ. Kočkopsí hry v budově i na 
zahradě, příprava svačiny a oběda. Při-
hlášky do 13. února či do naplnění kapa-
city.
kvíz MUŽ OD A PO Z
prezentace KVĚTINA MĚSÍCE
hra LITERÁRNÍ HÁDANKA
nástěnka NABÍZÍME
bibliografie SPISOVATELÉ OD CČDĎ
výstavka AUTOŘI OD CČDĎ
žebříčky AUTOŘI OD CČDĎ
měsíčník LIST

MUZEUM
SVATBA ANEB JAK ŠEL ČAS…
do 18. dubna 2017 
Nahlédnutí do soukromé sbírky svateb-
ních šatů a doplňků Nikoly Melicharové. 
Výstava je obohacena sbírkovými před-
měty z muzejních depozitářů Muzea Velké 
Meziříčí a mapuje éru 30. let až do sou-
časnosti. Muzeum Velké Meziříčí, otevře-
no: út–ne 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

DÓZA
ZÁJEZD DO VIDA!!! BRNO
23. února 2017
Odjezd od Dózy v 9:00, návrat zhruba v 
14:30. Cena 220 Kč (doprava+vstupenka). 
Dospělí 130 Kč doprava (vstupné si platí 
každý sám na místě). Přihlášky a platby v 
kanceláři Dózy.

OSTRŮVEK
KERAMICKÁ DÍLNA
do března 2017 14:00
Výroba vlastních originálních keramických 
výrobků v keramické dílně každou středu od 
14.00 do 18.00 hod. Příspěvek za keramic-
kou dílnu je 50 Kč. Bližší informace u pracov-
nic Kopretiny. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

BESEDA S MGR. ZDENKOU ŠRÁMKOVOU
7. února 2017 9:30
Rodičovské kompetence a odpovědnost 
Seznámení se s pojmem rodičovské kom-
petence a jejich důležitosti při výchově 
dítěte. Besedy jsou určeny pro celé rodiny 
i širokou veřejnost. Ostrůvek 2, Velké Me-
ziříčí

DĚTSKÉ HRY A SVÁTKY o 50 let zpátky
20. února 2017 8:00   24. února 2017 16:00
Příměstský tábor pořádaný pro děti od 
7 do 12 let. Program: hry doma i venku, 
tvoření, vaření, výlet. Ostrůvek 288, Velké 
Meziříčí

BESEDA S MGR. LUBOŠEM NOVOTNÝM
20. února 2017 17:00
Rozvoj grafomotoriky dítěte a prevence 
poruch začínajícího psaní Beseda je urče-
na pro rodiny i širokou veřejnost. Ostrůvek 
2, Velké Meziříčí

SPORT
NÁBOR DO VOLEJBALU
Neváhej a přijď si zahrát volejbal do tělo-
cvičny Základní školy Sokolovská (Soko-
lovská 470/13).
Každé úterý a čtvrtek od 15.45 do 17.00 
kluci a holky 1.–6. třída a od 17.00 do 
19.00 kluci a holky 7.–9. třída.

SOBOTA S JÓGOU
4. února 2017 7:00-18:00
Sportovní centrum Velké Meziříčí. Prak-
tický seminář k dosažení zdraví a spoko-
jenosti s jogínem Pavlem Víchem. Nutná 
rezervace předem na www.scvm.cz.

VOLEJBAL: Druhá liga muži VM   Česká 
Třebová
4. února 2017 10:00
Tělocvična u kostela, Velké Meziříčí

HOKEJ: HHK Velké Meziříčí   HC Štika Ro-
sice
4. února 2017 17:30
Vrchovecká 37, Velké Meziříčí

HOKEJ: HHK Velké Meziříčí   HK Kroměříž
18. února 2017 17:30
25. kolo, Vrchovecká 37, Velké Meziříčí

VOLEJBAL: Extraliga juniorů VM   Nový Jičín
19. února 2017 10:00
Tělocvična u kostela, Velké Meziříčí
TURNAJ Abraham cup v sálovém fotbalu
25. února 2017 9:00   16:30
Již 7. ročník pro příznivce sálového fotba-
lu nad 50 let v hale vedle Areálu zdraví. 
Přijďte si užít den plný fotbalu a výjimeč-
ných výkonů již starších pánů, včetně dob-
rého občerstvení. 

PLESY
HÁZENKÁŘSKÝ PLES
4. února 2017 20:00
Hasičská zbrojnice

HASIČSKÝ PLES
25. února 2017 20:00
K tanci a poslechu hraje skupina Maraton. 
Sál hasičské zbrojnice, občerstvení zajiš-
těno, bohatá tombola. Informace a rezer-
vace na tel. čísle 733 212 517, předprodej 
vstupenek po   20. 2., st   22. 2. a pá   24. 2. 
od 13:00 do 15:00 v hasičské zbrojnici

RŮZNÉ
HOSPICOVÝ VEČER s Jarmilou Kamínkovou
10. února 2017 18:00
Domácí hospic Vysočina pořádá Hospi-
cový večer. Tentokrát bude hostem paní 
Jarmila Kamínková, která bude vyprávět 
o své nemoci, s níž se potýká již několik 
let a navzdory všem negativním prognó-
zám lékařů chorobě stále úspěšně vzdo-
ruje. Bude vyprávět o tom, jak klasickou 
medicínu sama doplňovala alternativními 
metodami a co všechno pro své zdraví 
podnikla. Účast přislíbila i paní doktorka 
Náležinská z Masarykova onkologického 
ústavu, která byla její ošetřující lékařkou. 
Budova IZS, Nad Gymnáziem 464

KARNEVAL S MIMONI
12. února 2017 14:00
Hasička, pořádá SDH Velké Meziříčí a 
DÓZA, středisko volného času

MODELOVÉ ŽELEZNICE TT
18. února 2017 14:00   26. února 2017 
18:00
Klub železničních modelářů pořádá 10. 
ročník výstavy. Otevřeno denně od 14 do 
18 hodin. Poříčí 808/7, Velké Meziříčí
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Velké Meziříčí je historicky pevně spoje-
no s českým kabelářstvím. Ve městech z 
tajenek působily výrobní podniky Kablo, 
jejichž generální ředitelství se nacházelo 
v Kladně. 
Správné znění tajenek zašlete elektro-
nicky na adresu velkomeziricsko@velko-
meziricsko.cz (nebo poštou či osobně do 
redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí) do 20. února 2017.
Tři vylosovaní výheci získají upomínkové 
předměty z městského e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Silvie Mle-
zivová, Jiří Kuřec a Karel Pešek, pro které 
máme v redakci připravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: Jelínkův, Eliá-
šův, Vanečský, Řihákův. 

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny autor křížovky vladiMír Pařil

foto archiv redakce

ŘÍMSKÁ 
ČTYŘKA ZÁPOR

OSTROVNÍ 
VĚZENÍ U 

SAN. FRAN.

PÍSMENO „V“ 
FONETICKY

SHARIFOVO 
JMÉNO

ČESKÝ 
MATEMATIK 

A FYZIK
ÚTOČIŠTĚ ZÁPORKA NUTNO PŘESTOŽE POSTARU 

CANDÁT NÁPOVĚDA: 
OCHOA, ÉS, AON, DE, 

ET, LERCH, ODR, 
ALTER, O-OBLAŽEJOVA 

MILENKA 
V SERIÁLU

ŘÍDÍCÍ KOLO ČESKÉ MĚSTO

KOVAŘOVI-
COVY INIC.

MIMOZEM-
ŠŤAN FON.

1. TAJENKA PATRO VE 
STODOLE

VČELÍ 
PRODUKT

CÍSAŘSKO-
KRÁLOVSKÝ

POLNÍ MÍRY LATINSKÁ 
SPOJKA „A“ MÍSTO 

TĚŽBY 
KAMENEČESKÝ HEREC 

(JIŘÍ)
STAROŘÍM-
SKÝ PENÍZ

ANGLICKY 
DRAHÝ

RUSKÝ 
SOUHLAS 2. TAJENKA

KRÁL 
ZVÍŘAT

LATINSKÁ 
PŘEDL. „O“

TŘI STEJNÁ 
PÍSMENA SAMEC KURA VAŘENÉ 

MASO

UMĚLO-
HMOT-

NÁ LÁHEV

NOTACE 
MALÉ 

ROŠÁDY 
V ŠACHU

INDIČTÍ 
RUDÍ PSI

NACISTICKÉ 
BOJŮVKY

ANGLICKÝ 
ŠLECHTIC

OLBRACH-
TOVY INIC.

ÚŘEDNÍ 
„KŮŇ“

PARNÍKY SPZ 
STRAKONIC

ŠITÝ SPOJ
ŘEHTAT 

(SE)ZAŘ. K UCHOV. 
PLAZMATU

3. TAJENKA 6. TAJENKA

MANILSKÉ 
KONOPÍ

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

ZN. KVALITNÍ 
MOUKY TOMÁŠ HRDINA

SEVERSKÝ 
SKŘET

ANGLICKÝ 
POZDRAV

ČERT Z 
DALSKABÁT 5. TAJENKA

CHEM. ZN. 
ASTATU

VÝCHODO-
SLOV. ŘEKA

DOVEDNOST ZÁHYB VE 
STŘEVECH

ZN. HEKTOL.

CITOSLOVCE 
SMÍCHU

SVĚTOVÝ 
POHÁR

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

SEMITSKÁ 
BOHYNĚ

4. TAJENKA
FOTB. 

BRANKÁŘ 
MEXIKA

STAROŘEK PŘEDLOŽKA
PAK ANGLICKY 

ZEMĚ
CHEM. ZN. 
ARGONU POPĚVEK

TŘÍDA PŘEDLOŽKA
ARABSKÉ 
MUŽSKÉ 
JMÉNO

ANGL. 
PŘEDLOŽKA 

„V“

LATINSKY 
DRUHÝ

MAĎARSKÁ 
SPOJKA „A“

KLUB 
ANGAŽ. 

NESTRANÍKŮ
ONO
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VE SKIAREÁLU FAJTOVA KOPCE JSOU SKVĚLÉ LYŽAŘSKÉ PODMÍNKY. Výborně upraven je i snowpark vedle hlavní sjezdovky. Svahu 
v posledních týdnech hojně využívají také školy k výuce lyžování či snowboardingu.
O víkendu 21.–22. 1. skočila lyžařská škola Ski klubu pro nejmenší, které se letos zúčastnila asi stovka dětí. Závěrem si všichni zazá-
vodili o ceny a diplomy. Krom nich se každé dopoledne v týdnu na sjezdovce střídají základní školy z Velkého Meziříčí, Brna, Kamenice 
nebo Tasova při kurzech lyžování. Nechybělo ani zdejší gymnázium a také děti z brněnského občanského sdružení Lemur. -mars-

V sobotu 4. března se bude v pivnici „Na Lipnici“ (Sokolovská uli-
ce ve VM) konat již IV. ročník soutěže v karetní hře „Prší“. Tuto 
akci každoročně pořádají Lenka Marková a Stanislav Dočkal; je 
určena pouze zájemcům starším osmnácti let, a to mužům i že-
nám. Vítězi dosavadních ročníků jsou Michal Babák (VM), Olga 
Pivovarníková (Žďár n. S.) a Zdeněk Bobek (VM). 
Turnaj bude organizován ve skupinách po čtyřech či více hráčích; 
systém bude uzpůsoben a konkretizován podle konečného po-
čtu přihlášených účastníků. Při větším počtu zaregistrovaných 
soutěžících by se vyhlásily dva kvalifikační „turnusy“ – jeden 
dopolední a druhý odpolední. 
Na uvedený společenský podnik je nutno přihlásit se závazně 
předem u Lenky Markové či Martina Bezděka na Lipnici, a to nej-
později do 1. března. Startovné je jednotné a činí 70 Kč; v této 
ceně je však automaticky zahrnuto občerstvení pro všechny, a 
sice klobása s hořčicí a chlebem plus další pochoutky. Začátek 
prezence pro hlavní soutěž je stanoven na 16 hodin, start pak 
na 17.00. Po zápisu účastníků a po jejich rozlosování do jednot-
livých skupin budou vysvětlena pravidla, která budou mít klasic-
kou, základní podobu – tzn., že na vyneseného pikového krále 
se nic nedobírá.
Předpokládaný konec turnaje by měl být asi ve 20–21 hodin. 
Na závěr bude provedeno vyhodnocení, v rámci něhož budou 
rozdány diplomy a věcné ceny od tradičně štědrých sponzorů. V 
průběhu trvání podniku je povolena konzumace piva, vína, kávy i 
veškerých nealko-nápojů.
Více informací na plakátech anebo přímo u pořadatelů.

Na Lipnici se bude hrát Prší

-vp-

TRASU PRO BĚŽKAŘE protáhl Ski klub Velké Meziříčí v Balin-
ském údolí i na Fajtově kopci. Ta v Balinském údolí začíná od Uh-
řínovské ulice, vede podél Balinky k Dolnímu Mlýnu v Balinách a 
pokračuje až do Uhřínova.
Ski klub také projel stopu od skiareálu na Fajtově kopci kolem 
Lhotek až na Ambrožný. Trasa se u Lhotek rozdvojuje a druhá ces-
ta vede až k rybníkům Malý, Velký a Pastýřík před Chlostovem.

foto Petr ZeZula



PREFA STAVEBNÍ PRVKY

www.sok.cz/prefa

Ušetřete na své stavbě! 
Železobetonové PREFA prvky zlevní, 

zjednoduší a urychlí stavbu.

PREFA výroba S.O.K. stavební, s.r.o. 
Významná třebíčská stavební společnost razantním způsobem 
rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních prvků. 
Po pěti letech získávání zkušeností v omezených prostorách 
poloprovozu vybudovala nové výrobní haly s moderním zařízením, 
které už rok naplno produkují prefabrikáty především pro potřeby 
vlastních zakázek. Firma má za sebou zkušenosti z výroby řady 
PREFA rodinných domů (Třebíč, Jihlava, Přerov, Kožichovice, 
Hrotovice), bytových domů (Velká Bíteš – 32 bytových jednotek), 
obchodního domu v Jaroměřicích nad Rokytnou a nepočítaně 
PREFA prvků pro průmyslové a zemědělské stavby.
Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl právě 
za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu staveb, 
a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně zařazením 
dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních dílců). Díky 
novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní betonárny 
mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které není nutné 
omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tl. 100 a 150 
mm různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, prostupů, 
vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro el. kabely, 
elektroinstalační krabice, plastové vodovodní potrubí apod.). 
Certifi kovaná výroba probíhá v optimálních podmínkách výrobní 
haly bez vlivu počasí a je pod stálou kontrolou kvality. 

Pro stavebníky a stavební fi rmy v okolí Třebíče nabízíme 
především individuální řešení prvků pro stavby např. stropní 
a  podlahové plné panely tl. 150 (175) mm na rozpětí do 5 m, 
stěnové prvky tl. 100 a 150 mm výšky do 2,85 m a hmotnosti do 
6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, opěrné stěny apod. 
Vyrábíme také základové prahy s vloženou tepelnou izolací, 
sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 1200 mm a délky do 
12  m. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám 
připravíme nabídku dle konkrétních potřeb Vaší stavby.

S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162

674 01 Třebíč 1 / Česká republika

+420 568 838 811 / zakazka@sok.cz

Kompletní nabídku PREFA výrobků najdete na:
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