
Policisté nacvičovali střelecký útok
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Obědy jsou na jednom místě

čtěte
na straně  6

Přehled aktuální nabídky obědů ve velkomezi-
říčských restauracích, který od září nabízí portál 
Velkomeziříčsko.cz, si rychle získal popularitu čte-
nářů. Navíc se do systému hlásí stále více provozo-
vatelů restaurací se svojí nabídkou. „Dnes lidé na 
portálu Velkomeziříčsko najdou nabídku obědů v 
16 místních provozovnách,“ říká vedoucí redaktor-
ka Velkomeziříčska Martina Strnadová. -red-

V soutěži o symbol města 
se sešlo deset námětů 
Od prvního září mají řidiči ve Velkém Meziříčí k dispo-
zici novou okružní křižovatku těsně před městem ve 
směru od Velké Bíteše. Lidé mohli celý minulý měsíc 
také zasílat své návrhy na jakýkoliv objekt, který by 
byl umístěn přímo na této křižovatce, symbolizoval 
město a vítal jeho návštěvníky. 
Až do 25. listopadu mohou obyvatelé města a místních 
částí hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, otiš-
těného v tomto čísle Velkomeziříčska, nebo ankety na 
webu o tom, který z návrhů považují za nejzdařilejší. 

HL A SOVACÍ L ÍS-
TEK A VŠECHNY 
NÁMĚT Y NA JDETE 
NA STR ANĚ 4
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Tak jako každý rok i 
letos vydalo Turistické 
informační centrum 
Velké Meziříčí čtrnác-
tidenní stolní kalendář 
pro rok 2016. Chtěli 
bychom vám předsta-
vit prostřednictvím fotografií dění v našem městě, které zachytili místní fotografové. Vě-
říme, že kalendář nebude jen grafickým rozvrhem dnů a týdnů nastávajícího roku, ale že 
vás bude inspirovat k návštěvě některých akcí. Kalendáře budete moci zakoupit v polovině 
listopadu v Turistickém informačním centru Velké Meziříčí, Radnická 29/1 za 100 Kč, nebo v 
našem e-shopu na webových stránkách města www.velkemezirici.cz. -tic-

Právě vychází městský kalendář

NOVÁ ÚŘEDNÍ DES-
K A NA NÁMĚSTÍ 
L IDEM PŘIPOMÍNÁ 
OBŘÍ TABLET.  PRÝ 
JE BAVÍ. 

FOTBALISTÉ JSOU 
NA SEDMÉ PŘÍČCE 
TABULKY MO-
R AVSKOSLEZSKÉ 
FOTBALOVÉ LIGY.

HISTORICKÝ DOKU-
MENT  O ŽIVOTĚ 
V OLŠÍ NA JDETE NA 
NAŠEM YOUTUBE 
K ANÁLU. 

VL ADIMÍR MAKOV-
SKÝ, NEÚNAVNÝ 
PROPAG ÁTOR 
PÉČE O DĚDIC T VÍ 
MINULOSTI.
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Nová elektronická úřední deska je dotyko-
vá, takže si ji lidé mohou obsluhovat sami. 
Zaručuje veřejnosti komfortní a otevřený 
přístup k informacím z radnice nepřetr-
žitě, čtyřiadvacet hodin denně. Titulní 
stránka je rozcestníkem, který primárně 
nabízí informace z úřední desky městské-
ho úřadu, tedy oznámení o zahájení říze-
ní, veřejnoprávní smlouvy nebo návrhy 
opatření obecné povahy, obecně závazné 
vyhlášky a nařízení, záměry nakládání s 
obecním nemo-
vitým majetkem 
a další informace a písemnosti, jejichž 
zveřejnění požaduje zákon.
Z dalších podstránek lze navštívit web 
města a městského úřadu, informačního 
centra i městské policie, ale také portály 
turisty, podnikatele nebo občana. Nechybí 
ani pohodlný přístup na zpravodajský por-
tál Velkomeziříčsko, kde jsou denně nové 
informace ze všech oblastí života města a 

zdejšího regionu. K prolistování je i kalen-
dář akcí ve městě nebo virtuální prohlídka 
ulic. K dispozici jsou samozřejmě i důleži-
té kontakty.
Elektronická úřední deska je součástí pro-
jektu „Konsolidace IT a zavedení nových 
služeb TC v území ORP Velké Meziříčí“, 
který je spolufinancován z rozpočtu měs-

ta a z prostředků 
Evropské unie a 

Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Jeho další součástí budou i nové webo-
vé stránky města Velké Meziříčí, klikací 
rozpočet či Portál občana. Celková výše 
rozpočtu projektu je 5.904.000 korun, 
z toho město ze svého rozpočtu zaplatí 
1.066.000 Kč a 4.838.000 Kč pokryje do-
tace z EU a EFPRR.

ZPRÁV Y listopad  2015

V Meziříčí může sportovat 
každý, stačí jen chtít

Michaela Salašová, radní

V roce 2007 jsem přišla do Velkého Meziříčí a jakožto do té doby aktivní sportov-
kyně jsem začala monitorovat sportovní situaci ve městě. Našla jsem pár žalostně 
zanedbaných sportovních areálů, jedno cvičení v upravené garáži a jednu sklepní 
posilovnu. Věřím, že možností sportovních aktivit bych časem potkala více, ale 
první terénní šetření dopadlo přesně tak, jak jsem zmínila výše. V současném 
boomu lifestylové mládeže a celkovém posunu lidstva k zušlechťování svého 
vnějšku i vnitřku, tedy po vzoru dávných Řeků kalokagatheie, jsem se v mém 
novém domově cítila lehce nesvá. No co, nazula jsem kecky a chodila běhat a 
poznávat krásy okolní krajiny zejména Nesměřského a Balinského údolí po svém... 
respektive po svých.
Díky nastávajícímu mateřství a zároveň nezadržitelně se blížícímu termínu stát-
nic jsem svůj hon za sportovním vyžitím odsunula do nedohledna. Znovu rozhlí-
žet jsem se začala na konci roku 2010 a ejhle – našla jsem nejen skvěle zaběhlý 
spinning, ale i postupné rekonstrukce různých sportovišť a plány na výstavbu 
nových projektů pod taktovkou města. Dokonce i několik sportovně laděných 
podnikatelů začalo budovat posilovny či jiná komerčně využitelná sportoviště. 
Časům, kdy sportovec ve Velkém Meziříčí byl nucen být zapsán v nějakém oddíle 
či sportovním klubu, odzvonilo. Abych to vše uvedla na pravou míru – od rané-
ho věku velmi fandím sportu, který musí být nějakým způsobem strukturovaný, 
aby formoval dítě správným směrem, podle pravidel, osnov a tabulek a snažil se 
vykřesat z mladého jedince dobrého sportovce. V Meziříčí je pro děti perfektní 
možnost následovat starší, velmi úspěšné generace v házené, fotbale, hokeji či 
atletice, avšak sportovně nepolíbený dospělec již jen velmi těžko začínal se spor-
tem, protože prostě jednoduše nebylo kde. Spousta žen i mužů tak měla opod-
statněnou výmluvu pro svoje bolesti zad, svalové disbalance a přebytek tukové 
tkáně. 
Momentálně ve městě není možné vymluvit se na nedostatek sportovišť (mul-
tifunkční hřiště, atletický areál, tenisový areál zdraví, fotbalové hřiště s nově 
rostoucím zázemím...), nedostatek informací (informace a rezervace hřišť přes 
internet na www.sportvm.cz/sportoviste nebo na www.mestovm.cz), nebo ne-
dostatečný výběr ze sportovních aktivit pro amatéry (tělocvičny, skate park, po-
silovny, tenisové kurty, bike park, multifunkční hřiště např. na beachvolejbal...). V 
současné době je jediná možná výmluva  lenost a nezájem o své tělo a zdraví. A 
nejen o to vlastní! Pohybové a stravovací návyky se dědí z generace na generaci. 
Znamená to, že není geneticky dáno, jestli budu tlustý, ale je jaksi zděděno, že si 
vždy po obědě neodpustím sladkou tečku, že ujdu jen vzdálenost nejvíc nezbyt-
nou k zaparkovanému autu a ještě u toho budu hlasitě nadávat a že sport budu 
tak maximálně sledovat v televizi z gauče s pytlíkem chipsů a lahváčem.
Poučení z toho plyne, | není však pro lidi líné, | berte co vám město dává, | ať vás 
nebolí už záda, | do sportu se pusťte hravě, | žít se vám snad začne zdravě, | 
beachvolejbal, běhání, | v Mezu nudu zahání :)
A teď vážně - važme si toho, že Velké Meziříčí nabízí sportovní vyžití pro všechny 
věkové i sociální skupiny a že jsme opět udělali velký krok k tomu, aby se nám 
tu žilo lépe!

Děti zatím MHD zdarma mít nebudou
Senioři jezdí zdarma v autobusech měst-
ské hromadné dopravy již od začátku 
roku 2015. Město připravovalo od příš-
tího roku stejnou službu i pro děti, které 
MHD nejčastěji využívají při cestě do a 
ze školy. „Bohužel, budeme to asi muset 
o rok odložit,“ říká starosta Radovan Ne-
cid a vysvětluje: „Má to svoje souvislosti. 
Kraj Vysočina totiž připravuje celkovou 
změnu v dopravní obslužnosti.“ Změní 
se vedení autobusové i vlakové dopra-
vy. „Podle krajské dopravy potom bude 

muset i město přeskládat celou MHD, v 
podstatě postavit ji znovu tak, aby nava-
zovala na krajské spoje,“ upřesňuje ve-
doucí odboru dopravy městského úřadu 
Jiří Pospíchal.
Zájem o MHD zdarma ze strany seniorů 
zatím není příliš velký. „Bylo vydáno asi 
dvě stě karet,“ informuje Pospíchal. Po-
dle něj však lze v případě dětí očekávat 
zájem podstatně vyšší, a to právě v pří-
padě školních autobusů.

Martina Strnadová

„Potřebujeme vyčistit a připravit poze-
mek pro následné využití,“ říká starosta 
Radovan Necid k chystané demolici, kte-
rá má proběhnout v příštím roce. „Spo-
luprací při přípravě výstavby nových 
služeben chceme pomoci policii a po-
tažmo i našim občanům. Policisté získají 
důstojné prostředí k práci a lidé lepší pří-
stup k vyřizování věcí,“ dodává starosta. 
Administrativní budova naproti vjezdu 
do areálu má zůstat zachována a město 
ji chce nabídnout k prodeji. Objekty za ní 
a vpravo, kde byly dílny a garáže, zmizí.
V příštím roce hodlají město i stát podat 
žádost o dotaci na výstavbu nových po-

licejních služeben do integrovaného re-
gionálního operačního programu. O spo-
lečný projekt města a policie se zajímal 
i premiér Bohuslav Sobotka při své červ-
nové návštěvě Velkého Meziříčí. Spolu 
s ním byl ve městě i první náměstek 
ministra vnitra Jiří Nováček. „Ten se od 
té doby na aktuální stav celého projektu 
již dvakrát dotazoval,“ oceňuje starosta 
zájem ze strany státu. 
Dohoda o společném postupu města s 
Krajským ředitelstvím policie Kraje Vyso-
čina při výstavbě policejní služebny je při-
pravena a čeká na schválení zastupitelů.

Město připravuje demolici objektů v bývalém areálu technických služeb na Tře-
bíčské ulici ve Velkém Meziříčí. Do budoucna tam mají vzniknout nové služebny 
státní i městské policie.

Bývalé technické služby má nahradit
výstavba nových budov pro policii 

Nová silnice (oranžově) odstraní 
prudkou zatáčku v Třebíčské ulici. 

V areálu bude kromě plánovaných po-
licejních služeben také parkoviště pro 
návštěvníky.

Martina Strnadová

Na náměstí je dotyková úřední deska
Elektronická úřední deska je občanům 
od minulého týdne k dispozici na velko-
meziříčském náměstí. Nahrazuje klasic-
kou úřední desku ve vývěsce u kostela. 
Jde o další vylepšení elektronických 
služeb města za evropské peníze.

Martina Strnadová
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Akce se aktuálně projektují. Hlavní finanční podíl na 
nich má Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, město 
třicetiprocentní. Plně na vrub města je související ná-
sledná oprava chodníků a povrchů. V ulici Nad Tratí je 
navíc potřeba udělat i nové veřejné osvětlení. 
Na Františkově je hlavním cílem oprava komunikace z 
Velkého Meziříčí (od Kauflandu) až do Tasova, kterou 
bude provádět její vlastník – Kraj Vysočina. „Opravu 
Kraj Vysočina chystá, ale pravděpodobně jen o něco 
později než v příštím roce.  Na úseku v průtahu Vel-
kého Meziříčí máme vydané stavební povolení, na 
zbývajícím úseku je vypracována projektová doku-
mentace pro územní rozhodnutí a  probíhá majetko-
právní příprava. Dosud nedošlo k dohodě s některými  
vlastníky pozemků dotčených stavbou. Majetkoprávní 
vypořádání s vlastníky pozemků bývá nejsložitější fází 
příprav staveb. Stavba bude realizována po dokončení 
majetkoprávního vypořádání a následného dokončení 
technické přípravy. Z toho důvodu konkrétní termín 
realizace nelze v současné době potvrdit,“ informuje 
tisková mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.
Nicméně, opravě krajské silnice bude předcházet re-
konstrukce kanalizace i vodovodu. Nového vodovodní-

ho potrubí se v této souvislosti dočkají i v ulici Nad Pi-
lou. „Město v tomto případě na Františkově projektuje 
nový chodník a cyklostezku k hranici města,“ informuje 
starosta Radovan Necid. V běhu je rekonstrukce kana-

lizace na Nábřeží, kde je kvůli tomu uzavírka až do 30. 
listopadu. Zato V Jirchářích už je hotovo. „Šlo o jedno z 
posledních míst ve městě, kde dosud kanalizace zcela 
chyběla,“ dodává starosta.

Opravy kanalizací, vodovodů a následně povrchů a 
chodníků se připravují pro příští rok v ulicích Nová, 
Příční, Křižní, K Buči, Nad Tratí a na Františkově.

Město chystá velké opravy kanalizace a vodovodu

Práce na Nábřeží potrvají do konce listopadu. 

Martina Strnadová

Jak se cítí Velkomeziříčští ve svém měs-
tě? Na to se jich ptali organizátoři Fóra 
Zdravého města, které proběhlo 7. září 
2015 v Jupiter clubu.
Možnost zapsat svoje pocity do mapy 
města lidé měli v rámci akce i později, 
třeba během Dne zdraví na náměstí. 
Zúčastnila se asi šedesátka občanů. Ti 
barevnými pastelkami vyznačili do mapy 
města svoje pocity – tedy kde konkrét-
ně to mají rádi, kde jsou na město hrdí, 
kde rádi nakupují a tráví volný čas, kte-
rá místa naopak pociťují jako ošklivá či 
kudy neradi jezdí. Výsledkem je pocitová 
mapa Velkého Meziříčí.

Lidé společně 
tvořili pocitové 
mapy města

Pocitové mapy, které 
popisují přívětivá i nehezká 
místa našeho města i 
závěrečnou zprávu najdete 
na velkomeziricsko.cz

„Požadavky všech odborů a organizací se 
nám už sešly. Je toho hodně. Tendencí je 
každý rok přidávat. Tentokrát se ale bu-
deme snažit udržet rozpočet na hladině 

rozpočtu pro letošní rok 2015, neboť nás 
čekají velké opravy,“ uvádí starosta Ra-
dovan Necid.
Kraj Vysočina připravuje opravu své ko-
munikace z Velkého Meziříčí na Petráveč. 
Město bude mít při této akci i spoustu 
vlastních podílů v úseku na Františkově, 
a to v rámci související rekonstrukce vo-

dovodu a kanalizace, k tomu nová cyklo-
stezka, chodník, veřejné osvětlení. Další 
podíly čekají město při opravách kanali-
zací a vodovodů v celé lokalitě ulic Nová, 
Příční, K Buči a v ulici Nad Tratí.
Mimo těchto naplánovaných akcí spolu 
se Svazem vodovodů a kanalizací musejí 
zastupitelé počítat s financemi i na jiné. 
Jde třeba o podíl města k dotacím na 
kulturní památky. „Chtěli bychom nový 
územní plán města, na nějž bychom 
mohli získat dotaci integrovaného regio-
nálního operačního programu ve výši až 
devadesát procent,“ jmenuje starosta. Je 
třeba připravit projekty, kde je možnost 
získat dotace, ať již na opravu hasičky, 
cyklostezku v centru či stavbu nové slu-
žebny městské policie, jíž musí předchá-
zet demolice starých objektů po technic-
kých službách v areálu na Třebíčské ulici. 
I mnohá městská sportoviště vyžadují 
nutné investice. Zastupitelé si je kvůli 
tomu byli prohlédnout v úterý 20. října, 
aby při rozhodování o financích věděli, v 
jakém jsou aktuálním stavu. Například 
zimní stadion vyžaduje novou trafosta-
nici, na Tržišti by bylo vhodné zbourat 
bývalý objekt jatek atd. Město jedná s 
krajem také kvůli přípravě projektu na 
hřiště za gymnáziem. V plánu je i provi-
zorní parkování v areálu bývalého Svitu, 
překladiště tuhého komunálního odpadu 
a další investice. 

Rozpočet hospodaření Velkého Meziříčí 
na rok 2016 je v přípravě. Schvalovat jej 
budou zastupitelé na svém zasedání ve 
středu 16.  prosince.

Zastupitelé připravují rozpočet na příští rok

Martina Strnadová

JAK VELKÝ JE ROZPOČET 
VELKÉHO MEZIŘÍČÍ?
Příjmy: 184,5 mil
Výdaje: 168,8 mil
(rok 2015)

-mars-
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Návrh představuje stylizovaný dálniční most ve Velkém 
Meziříčí. Pro moho lidí je tento silniční skvost důležitým 
symbolem města. Skulptura je navržena z lomového ka-
mene, který lze nalézt poblíž Velkého Meziříčí. Celý most 
je koncipován tak, aby připomínal staré menhiry, které 
symbolizují pradávnost. Tou se pyšní i naše město.

Neumím si představit větší symbol Velkého Meziříčí než-
li náš znak. Znak má dávnou historii a je velmi vhodnou 
možností, jak prezentovat město. Znak jsem stylizoval do 
historizujícího sloupu. Na krajích by byly usazeny nápisy 
označující město.

Jedním z největších symbolů jsou naše řeky - Balinka a 
Oslava. Tyto okouzlující vodní toky protínají střed města. 
Socha řek bude umístěna tak, aby kruhový objezd přetína-
la na tři skoro pravidelné části a tím by se vytvořily pomy-
slné trojúhelníky. Na přeponě trojúhelníku bude umístěn 
nápis Velké Meziříčí. Skulptura, symbolizující řeky bude 
zhotovena z pokovovaného plechu, který bude ozářen 
neoslnivým světlem. 

1

Hlasování: Lidé navrhli symbolický

2

3

ankety o nejlepší návrh symbolického objektu města, který by mohl být umístě-
ný na novém kruhovém objezdu u Dolních Radslavic.
Ze zaslaných návrhů preferuji návrh číslo (zakřížkujte):

Vyplněný hlasovací lístek zašlete nebo osobně přineste do redakce Velkomezi-
říčska, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí. Otevřeno denně 8.00-13.00.
Hlasování probíhá do 25. 11. 2015.

Hlasujte také elektronicky!
Svůj hlas můžete do 25. 11. 2015 odevzdat také elektronicky v anke-
tě na Velkomeziricsko.cz. Zde je možné hlasovat pouze jednou za 24 
hodin - na jiné hlasy nebude v anketě brán zřetel. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

www.velkomeziricsko.cz

Hlasovací lístek



Od prvního září mají řidiči ve Velkém Meziříčí k dispozici novou okružní křižovatku 
těsně před městem ve směru od Velké Bíteše. Křižovatka usnadňuje odbočování 
do Dolních Radslavic (a naopak) a tvoří také velmi důležitou část budoucího vel-
kého obchvatu města. Lidé mohli celý minulý měsíc také zasílat své návrhy na 
jakýkoliv objekt, který by symbolizoval město a vítal tak jeho návštěvníky přímo 
na novém kruhovém objezdu. 

Návrhy město shromažďuje prostřed-
nictvím Velkomeziříčska. „Měsíčník Vel-
komeziříčsko i portál Velkomeziricsko.cz 
jsou zárukou toho, že se do soutěže ná-
padů může zapojit opravdu každý,“ řekl 
starosta Radovan Necid. 
Lidé mohli své náměty posílat celý říjen. 
V redakci Velkomeziříčska se tak sešlo 
deset originálních návrhů, které přináší-

me na této dvoustraně. 
Tři ze zaslaných námětů autor opatřil i 
skicami, sedm návrhů dorazilo v textové 
formě. „Pro účely hlasování jsme k těmto 
námětům redakčně doplnili schematické 
ilustrace tak, aby si lidé o návrhu mohli 
udělat rychlou představu. Nejde tedy o 
studie, ani náčrty autorů, ale o ilustrace 
jejich textů, vzniklé v naší redakci,“ vy-
světlila vedoucí redaktorka Velkomezi-
říčska Martina Strnadová. 
Až do 25. listopadu tak mohou obyva-
telé města a místních částí hlasovat 
prostřednictvím hlasovacího lístku, otiš-
těného na této straně, nebo ankety na 
webu o tom, který z návrhů považují za 
nejzdařilejší. 
Vítězný návrh zveřejníme, město jej od-
mění velkou publikací o historii Velkého 
Meziříčí a vedení města se jím bude za-
bývat.      

Nový kruhový objezd. 

-red-
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TÉMA MĚSÍCE

Protože symboly - most, věž nebo zámek - jsou na všech propagačních a infor-
mačních materiálech, navrhuji něco nového, a to zmenšený model naší nové roz-
hledny, která se opravdu, ale opravdu povedla!

Když je pro město Velké Meziříčí výraznou charakteristikou dálniční most, co 
takhle postavit na kruhový objezd trochu jiný most?

Zmenšenina zámku. 

Jako symbol města pro střed okružní křižovatky bych doporučil znak města na 
vyvýšeném podstavci s vyvýšeným kruhem květinové výsadby. Ostatní kruh ko-
lem květinového kruhu bych ponechal zatravněný. Na podstavci znaku navrhuji 
nápis Velké Meziříčí. Použitým materiálem pro celý symbol může být beton tak, 
jak byl použit na část kašny sv. Zdislavy v Křižanově. Z hlediska nákladů by to 
bylo pravděpodobně nejefektivnější. Netroufám si dodat nějakou předlohu nebo 
malůvku znaku nebo celého návrhu. Znak je ale zřejmý a jasný z mnoha materiálů 
včetně vyobrazení na radnici. Myslím, že znak města nejvíce symbolizuje naše 
město.

Můj návrh na symbolický objekt na kruhovém objezdu je spojen s pověstí o hrad-
ní studni. Jedná se o kámen, ve kterém bude otisk čertova kopyta. Potencionální 
turisté by se následně mohli zajímat o to, jak je město spojené právě s tímto 
otiskem v kameni. Poloha kamene by byla vylíčena jako místo, kam podle pověsti 
čert kámen vztekle odhodil. Myslím, že spojení pověsti a symbolu by mohlo při-
lákat více turistů do našeho města. 

Námět na osazení kruhového objezdu: Socha - láhev Alpy Francovky, cca 5-7m 
vysoká. 

Symbol vyjadřuje podporu tradice a řemesla. Konkrétně se jedná o koželuha, 
který provádí měkčení kůží na kožešnické kose. Jde o hold řemeslům, která jsou 
nezbytným základem pro vyšší vzdělání a vědění ve městě Velké Meziříčí. 

7

8

9

10

4

5

6

objekt města
Návrhy, které přišly jako skici či studie, opatřené 
doprovodným textem.

Pouze textové návrhy, redakcí Velkomeziříčska 
doplněné o schematické ilustrace. 

1-3

4-10
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Stanislav Kratochvíl, zastupitel
Zásady první pomoci by měl znát ka-
ždý. Evropská resuscitační rada vydala 
teď na podzim nová pravidla, která 
zvláště laikům ulehčují poskytnutí 
první pomoci. Pokud zjistíme, že posti-
žený nedýchá, nebo má lapavé dechy, 
musíme okamžitě zahájit nepřímou 
masáž srdce. A tady je ta změna. Dříve 
platilo pravidlo 30:2, tedy třicet stla-
čení hrudníků a dva vdechy. Když se 
však člověk ocitne v krizové situaci, 
nemá moc času přemýšlet nad správ-
ným poměrem stlačování a vdechů. Jde 
o vteřiny.  Během let se tak poměr mezi 
umělým dýcháním a nepřímou srdeční 
masáží posunul ve prospěch masáže. 
A tak si zapamatujete, že pokud posti-
žený nereaguje a nedýchá normálně, 
stlačujte střed hrudníku do hloubky 
minimálně pěti centimetrů frekvencí 
sto až sto dvacet stlačení za minutu. 
Zásadní změnou tedy je to, že už není 
nutné přemýšlet nad správným pomě-
rem masáže srdce a umělým dýcháním.
Každých pět let vydává Evropská re-
suscitační rada na základě nejnověj-
ších poznatků doporučení pro záchranu 
lidských životů. Při laické resuscitaci se 
zvyšuje šance na přežití až třikrát. Po-
dle odborníků však byl dosud problém 
v tom, že k laické resuscitaci docházelo 
v jednom případě z pěti. Díky novým 
pravidlům, tedy že člověk nemusí pře-
mýšlet nad poměrem stlačení a vde-
chů, by mělo dojít v Evropě k záchraně 
sta tisíc životů. To je obrovské číslo!  
Přesto, že si teď nyní třeba říkáte, že 
je malá pravděpodobnost, dostat  se  
do krizové situace, věřte, že se vám to 
může stát třeba zítra. Na chodníku na-
jednou někdo upadne, nebo v obchod-
ním domě před vámi zkolabuje člověk.  
Měli bychom být všichni připraveni 
pomoci. Nejenom my, záchranáři. 

Životy zachraňuje i defibrilátor
Na naší hasičské stanici je ve výbavě 
defibrilátor, k jehož správné obsluze ab-
solvujeme  pravidelná školení, abychom 
v případě nedostupnosti zdravotnické 
záchranné služby defibrilátor správně 
použili a mohli zachránit lidský život. 
Může se stát, že záchranná služba může 
být u jiného případu a k nám je vyslaná 
například z Třebíče, Jihlavy či Velké Bí-
teše. Naše jednotka tak zachraňovala do 
příjezdu sanitky návštěvníka Kauflandu. 
Podařilo se nám ho zachránit.  Defib-
rilátor má ve výbavě i Městská policie 
Velké  Meziříčí, její členové jsou rovněž 
proškoleni pro případné použití.

Nebojte se 
zachránit 
lidský život

Ráda bych okomentovala příspěvek od pana doktora Kašeho v 
minulém měsíčníku, který mě trochu pobouřil. Nevím, do kte-
rých částí Paříže svoji rodinu vzal, ale já jsem teď víc než rok 
pravidelně létala do Paříže a jediní samopaly vyzbrojení vojáci 
– „uniformovaní ozbrojenci“ – se pohybují na letišti. A už je 
tomu tak mnoho let. Centrum Paříže mám docela zmapované 
a uniformované ozbrojence jsem tam nikdy nepotkala. Občas 
v centru vidíte hlídku, ať už projíždět na kole podél Seiny, 
nebo autem ulicemi, popřípadě procházet pěšky, např. kolem 
Eiffelovky. Pod Sacré Cœur stojí nepřetržitě policejní dodáv-
ka. Ale navštívila jsem toto místo několikrát, ve dne i večer, a 
ani jednou jsem je neviděla zasahovat. A po Praze také vidíte 
procházet či projíždět spousty policistů, kteří dohlíží na pořá-
dek v centru, kde se pohybují davy a davy turistů. Nejednou 
jsem procházela ulicemi Paříže večer nebo v noci a cítila jsem 
se tam bezpečněji, než když v noci procházím ulicemi našeho 
města, protože tady policii v noci vidím málokdy. Občas sice 
projedou po hlavní silnici, ale procházet město pěšky je nevi-
díte nikdy. Když kolem sebe občas vidíte projíždět policii, cítíte 
se bezpečněji a máte pocit, že pokud by vás někdo napadnul, 
dovoláte se pomoci.

A k otázce bezdomovců. Francie je sociální stát, pracující platí 
mnohem vyšší daně a nepracující dostávají mnohem vyšší dávky, 
proto se tam také vydá mnohem více uprchlíků a emigrantů. Tudíž 
je tam také více lidí bez domova, než u nás. Jsou to lidé, kteří ve 
Francii většinou žijí na černo a na dávky nemají nárok. Je pravda, 
že za poslední rok se počet bezdomovců v Paříži zvýšil, ale to přeci 
i v Praze. Pokud pan Kaše občas vyveze svoji rodinu i tam, měl by 
si toho všimnout. A žebrající lidé většinou sedí někde u zdi nebo 
v koutě, nikoho neobtěžují, nikomu nepřekáží. Na rozdíl od turistů, 
hlavně Asiatů, kteří se se svými fotoaparáty motají úplně všude. A 
myslím si, že vás v Paříži dřív okrade turista než Francouz. 
Co se týče lidí tmavší pleti či černochů, ano, těch je v Paříži 
docela dost. Ale je to způsobeno tím, že Francie měla nebo má 
mnoho kolonií po celém světě a musí tyto lidi přijmout, pokud 
chtějí žít ve Francii. Ale většinou žijí mimo centrum Paříže. O 
některých čtvrtích a místech se říká, že jsou hlavně po setmění 
docela nebezpečné, ale na druhou stranu ani v naší malé Med-
řiči byste se v noci neprocházeli úplně kdekoli.
Nenechte se proto odradit, a pokud budete mít příležitost, ur-
čitě se do Paříže podívejte. 

Zuzana Jahodová

Reakce: Nenechte se odradit, Paříž je bezpečná

Do akce, která se odehrála v opuštěné 
budově bývalé zemědělky na Horno-
městské ulici, byly zapojeny desítky poli-
cistů, záchranářů, hasičů nejen z Velkého 
Meziříčí a další desítky figurantů i jiných 
zúčastněných. 
Střelba rozléhající se budovou, hluk a 
tlumené výkřiky nesoucí se z otevřeného 
okna, po chvíli houkání sirény policejního 
auta. Na místo přijíždějí jako první poli-
cisté z místního oddělení, kteří zezadu 
od řeky vnikají do objektu, aby zjistili, co 
se vlastně stalo. Z budovy vybíhá první 
skupinka vyděšených studentů. Druhou a 
třetí po čase organizovaně vyvádějí dal-
ší policisté, kteří byli na místo přivoláni. 
Sjíždějí se zdravotníci a hasiči, neboť v 
budově jsou zranění. Na trávníku vedle 
objektu školy vyrůstá nafukovací stan, 
kam záchranáři raněné vynášejí a kde 
je ošetřují. Mezitím policie prohledává 
budovu s cílem eliminovat co nejrychleji 
střelce. Na místě jsou novináři, jimž poli-
cejní tisková mluvčí podává první infor-
mace. „Máme potvrzeno, že střelec byl 
eliminován, uvnitř jsou tři úmrtí. Ve druhé 
části budovy se další z pachatelů zabari-
kádoval, je povolána zásahová jednotka a 
policejní vyjednavač. V této první fázi bylo 
z budovy evakuováno 78 studentů,“ sdě-
luje Dana Čírtková. Asi tak nějak by vše 

probíhalo i v reálu. Tentokrát šlo o cvičení. 
Rozjela se akce s názvem Amok, jejímž 
cílem bylo procvičit postup složek in-
tegrovaného záchranného systému v 
případě zásahu proti aktivnímu střelci, 
osobě, která má minimální zábrany a 
chce způsobit co největší škody na živo-
tě. Cvičení mělo několik fází. „Důležitý 
byl zákrok policie, ale neméně i napojení 
na další složky integrovaného záchran-
ného systému, zejména zdravotnickou 
záchrannou službu a také hasičský zá-
chranný sbor. Vyzkoušet si jejich pro-
pojení tak, abychom uměli na místě co 
nejefektivněji zasahovat,“ popsal ředitel 
krajské policie Radek Malíř smysl cviče-
ní. Krom zákroku proti střelci si policis-
té vyzkoušeli i barikádovou situaci, kdy 
pachatel zjistí, že budova je policisty do-
statečně obsazena, zajme proto rukojmí 
a pokouší se vyjednávat.
Útok ozbrojeného pachatele, který pro 
dosažení svého cíle zvolí masovou vraž-

du, neznáme jen ze světa, ale i z České 
republiky. „Dosud největší takový případ 
u nás se stal v Uherském Brodě,“ připo-
mněl Radek Malíř událost, při které stře-
lec zabil osm obětí. 
„Jsou to situace, které se mohou stát a 
stávají se. Bohužel je budeme muset do 
budoucna očekávat a nelze se na ně vždy 
stoprocentně připravit, protože každá si-
tuace je jiná,“ podotkl ještě šéf žďárské 
policie Bohumil Šlapák.
Psycholog policie Kraje Vysočina Jan 
Pokorný charakterizoval případy typu 
Amok: Průměrný útok aktivního střelce 
trvá zhruba do dvaceti minut. Střílí ko-
lem sebe, dokud má koho zabíjet. Úkolem 
zasahujících policistů je proto okamžitá 
eliminace pachatele. Podle Pokorného 
pachatel někdy útok podrobně plánuje, 
jindy jedná v afektu. Jediným jeho cílem 
je zabít co nejvíc osob, přičemž sám při-
tom počítá se svou vlastní smrtí.

Martina Strnadová

Policie cvičila zásah při útoku šíleného střelce
Násilný útok šíleným střelcem na stu-
denty školy, který se neobešel bez tří 
mrtvých, šesti těžce a devíti lehce zra-
něných, se odehrál ve Velkém Meziříčí. 
Naštěstí jenom jako, neboť šlo o AMOK, 
tedy taktické cvičení složek Integrova-
ného záchranného systému Kraje Vyso-
čina v podmínkách mimořádné události.

FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ
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V sobotu 3. října proběhlo v obřadní síni 
Městského úřadu vítání nově narozených 
občánků města Velké Meziříčí a jeho 
místních částí. Byly pozvány děti, které 
přišly na svět v březnu, dubnu a květnu 
letošního roku. Starosta Radovan Necid 
předal rodičům finanční dar od města 
ve výši 1.500 Kč pro každé dítě, knížeč-
ku s říkadly a maminky potěšil kytičkou. 
Překvapením pro všechny přítomné pak 
bylo nově secvičené vystoupení dětí z MŠ 

Sportovní, které si připravily pásmo básní 
a písní o miminkách. Na závěr měli rodiče 
možnost nechat se se svými dětmi vyfotit 
fotografkou Jitkou Bradáčovou. Fotografie 
si můžou zakoupit v jejím ateliéru. 
Přivítány byly tyto děti: Teodor Dohnal, 
Martin Hrazdira, Adam Hutárek, Kristýna 
Chadimová, Laura Chadimová, Nela Kar-
mazínová, Jan Kolář, Tobias Košut, Petr 
Láznička, Elen Sekyrová, Matyáš Pešek, 
Rozálie Lázničková, Eliška Málková, Filip 

Mejzlík, Jaroslav Melichar, Ondřej Petr 
Michálek, Štěpánka Mikulášková, Nikol 
Milotová, Kristýna Muchová, Viktor No-
votný, David Pavelec, Tom Peterka, Anto-
nín Prchal, Filip Rouš, Nicol Sedláčková, 
Kristýna Stodolová, Adam Sýkora, Jakub 
Vysocký, Dan Odehnal, Nikola Vacková.
Další vítání dětí narozených v měsíci 
červnu, červenci a srpnu 2015 proběhne 
v sobotu 14. 11. 2015. 

Martina Bednaříková

Město v říjnu přivítalo desítky malých občánků

Podhradí
Město Velké Meziříčí vyhlásilo veřej-
nou soutěž o nejvhodnější nabídku na 
prodej bytu č. 1 o velikosti 2+1, bytu 
č. 4 o velikosti 1+1 a bytu č. 5 o veli-
kosti 1+1, na adrese Podhradí 1214/16 
ve Velkém Meziříčí.
Lokalita v centru města, v bytech 
proběhla částečná rekonstrukce (soc. 
zařízení, kuchyně, okna, exteriérové 
dveře, atd.). 

U Světlé
Město Velké Meziříčí vyhlásilo veřej-
nou soutěž o nejvhodnější nabídku 
na prodej bytu č. 2 o velikosti 3+1 na 
adrese U Světlé 805/22 ve Velkém 
Meziříčí. Prostorný byt poblíž centra 
města v klidné lokalitě s velkou zahra-
dou u domu.

Podmínky soutěže jsou zveřejněny na 
úřední desce Městského úřadu Velké 
Meziříčí.

www.velkemezirici.cz
Lhůta pro podání nabídek 

končí 23. 11. 2015.

Více informací podá:
Odbor správy majetku a bytů

Ing. Magdaléna Kašparová
Náměstí 79/3

594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230, 566 781 234

Město vypsalo soutěž 
na prodej bytů

Město Velké Meziříčí 
pořádá v úterý 
8. 12. 2015 

tradiční 

Vánoční 
trhy

Náměstí bude celý 
den uzavřeno
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DROBNÁ INZERCE
PRODÁM
• Šroťák starší. Tel.: 773 563 134.
• Jablka na uskladnění Rubín, Florina, 
Rubinola, 8-12 Kč/kg. Mošt 15 Kč/l. Bez 
chemického ošetření. Dále prodám králí-
ky na chov i na maso, 99 Kč/kg. Tel.:604 
909 857.
• Malotraktor domácí výroby, motor 
JAWA 350, převodovka VAZ, podvozek 
Octavia, hydraulika. Cena 13.000 Kč. 
Dále koupím náhradní díly do motoru 
RS09 2. val FD21. Tel.: 777 835 062.
• Lednici Gorenje vel. 54x55x123 cm, 
obsah 214 l, za 1.500 Kč. Tel.: 721 947 
119.
• Čtyřzónovou vařidlovou sklokera-
mickou desku FAGOR vel. 58x51 cm za 
1.300 Kč. Tel.: 721 947 119.
• Bundu, krásnou, úplně novou, růžovo-
-fialovou, prošívanou, podzimní, 400 Kč. 
Lehátko síťové na léto. Kovové trubky 
též nové, za 600 Kč, zlevněné z 880 Kč. 
Tel.: 724 851 044.

• Kávovar Krups KP 
5002 Nescafé Dolce 
Gusto CIRCOLO. Ne-
rozbalený, nevhodný 
dar. Pořizovací cena je 
cca kolem 2.800 Kč, 

nyní nabízím za 1.700 Kč. Více informací 
na tel.: 604 760 666.

KOUPÍM
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• Sekačku MF 70. Tel.: 603 175 774.
• Srovnávačku s protahem KDR nebo Ro-
jek. Tel.: 603 165 320.
• Auto, jakékoliv značky i stavu, do 30 tisíc 
Kč nebo dohodou. Tel.: 720 565 756 i SMS.
• Koupím motocykl i náhradní díly znač-
ky JAWA nebo ČZ v jakémkoliv stavu (ne-
kompletní, neopravitelný, nepojízdný i 
bez TP). Při platném TP vše zařídím. Tel.: 
737 139 475.
• Staré obrazy různých motivů a stáří 
(krajiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a 
jiné i poškozené. Dále hodiny, porcelán, 
hutní sklo, hudební nástroje a jiné deko-
rativní starožitnosti. I celou pozůstalost. 
Jsem sběratel, platba výhradně v hoto-
vosti. Rychlé a slušné jednání. Tel.: 704 
787 323.
• Buňku, pěknou, zateplenou, mlékáren-
skou. Tel.:  727 943 062, 605 178 302.

NEMOVITOSTI
• Prodáváme ve Velkém Meziříčí: řadový 
dům na ul. Družstevní za 2,5 mil. Kč, rod. 
dům na ul. U Vody, dům na ul. Novosady, 
oplocenou zahradu 3056 m2, byty 2+1 
a 3+1; rod. dům v Křižanově; usedlost v 
Jersíně; rozest. dům v Uhřínově. Reality 
Vysočina, tel.: 777 636 157. 
• Poptáváme pro své klienty ke koupi ro-
dinné domy, chaty, chalupy a zahrady ve 
Velkém Meziříčí a okolí. Reality Vysočina, 

tel.: 777 636 157.
• Prodám rodinný řadový dům 4+1 s 
garáží ve Velké Bíteši. Tel.: 607 249 135.
• Prodám byt 3+1 ve VM, ulice Poštovní, 
5. patro, po kompletní revitalizaci, pa-
nelový, zateplený, výtah, 73 m2, vlastní 
plyn. kotel, 2× sklep, cena dohodou. Dále 
prodám stavební pozemek ve VM, kom-
pletní sítě, klidná část, 1.500 m2, cena 
dohodou. Dále prodám byt 1+1, Čechova 
ulice, cena 797.000 Kč. Tel.: 605 054 470.
• Koupím byt 3+1, 2+1, 1+1, 1+kk nebo 
RD ve VM a okolí. Platím hotově. Tel.: 
605 054 470.
• Prodám byt 2+1 ve Vel. Bíteši, ulice U 
Stadionu, 1. patro, 57 m2, plastová okna, 
zateplení, cihlový byt, vlastní kotel, po 
částečné rekonstrukci, cena dohodou. 
Dále prodám RD 5+1 ve VM v klidné čás-
ti, pozemek 900 m2, cena dohodou. Dům 
3+1 ve Vídni, cena dohodou. Více infor-
mací na tel.: 731 457 371.
• Prodám byt 2+1, ulice Na Výsluní, 2. 
patro, cihlový, v klidné části, cena doho-
dou. Dále prodám nové byty 1+kk, 2+kk 
s pozemkem, cena od 325.000 Kč. Více 
info na tel.: 739 762 744.

PRONÁ JEM
• Učitelka v důchodu, FFUK, obor fran-
couzský a český jazyk, hledá podnájem 
(2+1 nebo 1+1, nezařízený, s kuchyňským 
koutem včetně sporáku). Solidní jednání, 
spěchá. Tel.: 721 940 721.

• Pronajmu byt 2+1 ve Velkém Meziříčí. Ná-
jemné 4.000 Kč + inkaso. Tel.: 603 383 699.

RŮZNÉ
• Hledám práci. Maturita v oboru agro-
podnikání, komunikace AJ, chorvatština, 
srbština, certifikát dovedností na PC 
ECDL Start, dále certifikát MV ČR v oboru 
Strážný. Profesní zájmy: koně, ryby. Jsem 
OZP s možností obdržet dotaci pro za-
městnavatele. Tel.: 721 940 721.
• Rozvedená žena hledá kamarádku 
nebo kamaráda kolem 60 let na kulturu 
a cestování. Tel.: 724 851 044.

• Upeču domácí cukroví na oslavy, 
svatby, křtiny, Vánoce a jiné příleži-
tosti. Tel.: 736 129 902.

DARUJI
• Věnuji psa. Je to fenka černého knírače. 
Jmenuje se Denny, je jí 9 let. Majitelka 
půjde do domova pro seniory, pes tam 
nesmí. Tel.: 566 521 051, bytovka u ne-
mocnice.
• Psa rotvajlera, 
křížený s vlčá-
kem, stáří 3,5 
roků. Je hodný a 
poslušný, výbor-
ný hlídač. Potře-
buje více času 
a ten nemám. Pouze do dobrých rukou! 
Tel.: 731 457 371.

vás srdečně zve na 

ZVĚŘINOVÉ HODY
25.-29. 11.

Velký 
výběr 
zvěřiny

Restaurace Na Obecníku

Rezervace na tel: 608 524 332

www.velkomeziricsko.cz

Nejpřehlednější výběr z denní nabídky menu

16 RESTAURACÍ Z MĚSTA A OKOLÍ
pouze na
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INZERCE

NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

OD 1.10.2015

Prijímáme zakázky v provozovne čistírny
Vrchovecká 50/9, VM (pri vjezdu na námestí)

provozní doba a kontakty na 
www.obchodyvm.cz

˘
˘

˘ ˘
˘ ˘

˚
NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

1.10.2015

Prijímáme zakázky v provozovne čistírnyPrijímáme zakázky v provozovne čistírny

opravy / úpravy odevu˘opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírny˘Prijímáme zakázky v provozovne čistírny

˚opravy / úpravy odevůopravy / úpravy odevu

ANGLICKY NĚMECKY
ITALSKY

RUSKY
FRANCOUZSKY

ŠPANĚLSKY

Naučte se přes zimu nový jazyk!

Zpříjemněte si zimní měsíce 
hodinami konverzace! 
Připravte se s námi 
na letní dovolenou!

p. Procházková 
tel.: 602 325 108

www.eco-vyukajazyku.cz

4.–8. XI.
ZVĚŘINOVÉ HODY SVATOMARTINSKÉ 

HODY 11.–15. XI.

Hotel U bílého koníčka Vás srdečně zve na 

REZERVACE: 566 522 687 | 566 524 644 | 605 054 154 | info@ubilehokonicka.cz

Motel Jestřábec 
vás srdečně zve na
TRADIČNÍ

ikulášskou 

zábavu
v pátek 4. prosince 2015 
od 19.00

K poslechu 
a tanci hraje 
František 
Kratochvíl Nutná rezervace na tel.: 566 522 845

Mikulášskou Mikulášskou Mikulášskou 

K poslechu 
a tanci hraje 
František 
Kratochvíl

Restaurace 
U ŠIDLŮ Jabloňov pořádá 

ZVĚŘINOVÉ HODYZVĚŘINOVÉ HODYZVĚŘINOVÉ HODY

od 13. 11. do 16. 11. 2015
Rezervace na tel: 736 762 223

tradiční

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

        Pracovníka do dřevovýroby (vhodné pro muže)

- dotazy tel: 604 737 506

Náplň práce: pomocné práce na dílně, úklid,
topení a úklid v kotelně, práce na hrubé přípravě,
řezání na pile + mot. pile, atd.

Acti Bois CZ s.r.o.
Dobrá Voda, 
594 51 Křižanov

Pracovníka 
do dřevovýroby 
(vhodné pro 
muže)

Náplň práce: pomocné práce na 
dílně, úklid, topení a úklid v kotelně, 
práce na hrubé přípravě, řezání na 
pile + mot. pile, atd.

- dotazy tel: 604 737 506

VÝROBCE MOBILNÍCH BUNĚK

přijme do pracovního poměru

MONTÁŽNÍ  
DĚLNÍKY

Své strukturované životopisy
posílejte na e-mail:

sedo@eurowagon.cz

GYMNÁZIUM 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODPOLEDNE 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25. listopadu 
od 14.30 do 17.30

podrobné informace o výuce, 
prohlídka učeben a laboratoří, 
zábavné soutěže, vystoupení 
pěveckého souboru GVM

www.gvm.cz



10

OZNÁMENÍ listopad 2015

O nové občanské průkazy a cestovní doklady žádejte do 14. prosince 2015. Poté 
bude odstávka systému.
Městský úřad Velké Meziříčí upozorňuje občany, kterým končí platnost občanského 
průkazu v roce 2015 nebo v lednu 2016, aby si o nový doklad požádali co nejdříve 
(vydání nového dokladu trvá zhruba 30 dní). Dne 15. prosince 2015 nastane od-
stávka systémů a v termínu od 15. do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o nový 
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji ani občanský průkaz předat.
Podobně to bude i na úseku cestovních pasů. Přechodné ustanovení novely zákona o 
občanských průkazech: V době od 15. do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání 
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani je předat. V této době může 
občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě 

nemá občan povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem.
Přechodné ustanovení novely zákona o cestovních dokladech:
V době od 15. do 31. prosince 2015 nelze u obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji ani jej převzít. 
V době od 10. do 31. prosince 2015 nelze u zastupitelského úřadu podat žádost o 
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji ani jej převzít. 
Řízení o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s bio-
metrickými údaji musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2015.

MěÚ Velké Meziříčí, správní odbor

O nové občanky lze žádat jen do půlky prosince

Pozor! O auto v depozitu můžete snadno přijít

Co bude po 1. 1. 2016 s vozidly, která 
mají registrační značky uložené v tzv. 
depozitu na příslušném úřadu, tedy s vo-
zidly dočasně vyřazenými?
Vozidlo dočasně vyřazené (uložené do 
depozitu) před 30. 6. 2013:
Doba dočasného vyřazení vozidla z re-
gistru přesáhla k 1. 1. 2015, tedy k účin-

nosti novely zákona 56/2001 Sb., dobu 
18 měsíců, byla překročena doba maxi-
málního trvání dočasného vyřazení po-
dle právní úpravy (platné do 1. 1. 2015). 
V tom případě vlastník vozidla buď do 1 
roku (tj. do 31. 12. 2015) nahlásí obecní-
mu úřadu adresu místa, kde je vyřazené 
silniční vozidlo umístěno, a účel jeho vy-
užití, jinak vozidlo po uplynutí této lhůty 
úředně zanikne (bude trvale a nevratně 
vyřazeno z registru vozidel). 
Vozidlo dočasně vyřazené (uložené do 
depozitu) po 30. 6. 2013:
Doba dočasného vyřazení vozidla z re-
gistru nepřesáhla k 1. 1. 2015, tedy k 
účinnosti novely zákona dobu 18 měsíců. 
V takovém případě se vozidlo považuje 
za vyřazené z provozu podle nové právní 

úpravy; vlastník vozidla má povinnosti 
podle § 12 zákona 56/2001 Sb., přesáh-
ne-li doba vyřazení 12 měsíců, nahlásit 
obecnímu úřadu adresu místa, kde je vy-
řazené silniční vozidlo umístěno, a účel 
jeho využití, jinak se dopouští přestupku, 
za který může být uložena pokuta do 
50.000 Kč.

Novela zákona přinesla změnu v pří-
padě dočasně vyřazených vozidel, 
která jsou uložena v depozitu. Některá 
mohou do konce roku 2015 zaniknout, 
pokud jejich majitel nenahlásí, kde jsou 
umístěna a jak jsou využívána. V jiném 
případě čeká majitele, který nesplní 
zákonné povinnosti, pokuta až padesát 
tisíc korun.

Pro vysvětlení nových pojmů ze 
zákona: 
•  Dřívější pojem „dočasné vyřazení  
 vozidla“ tzv. depozit se změnil na  
 název „vyřazení silničního vozidla z  
 provozu“.
•  Dřívější pojem „trvalé vyřazení   
 vozidla“ se změnil na název „zánik  
 silničního vozidla“.

Integrovaný operační program (IROP) a Operační program 
zaměstnanost (OPZ) umožní v období let 2015–2020 čerpat 
dotační prostředky do sociální oblasti zejména na:
• Výstavbu sociálních bytů
• Výstavbu tzv. komunitních center
• Výstavbu domova se zvláštním režimem
• Výstavbu domova pro osoby se zdravotním postižením
• Vybudování zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby
(příjemci dotací mohou být mj. i nestátní neziskové organizace, 
obce, církve, míra dotace je max. 85 %)
• Vybudování sociálního podniku
• Rozšíření kapacity sociálního podniku
(příjemci dotací: mj. OSVČ, malé a střední podniky, obce, míra 
dotace je max. 85 %)

Zájemci o dotace mohou reagovat na výzvy k podání žádostí 
o dotace, které vyhlásí příslušná ministerstva, nebo vyčkat na 
výzvu, kterou vyhlásí MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí.
MAS Most Vysočiny, o. p. s., v současné době dokončuje práce 
na rozvojové strategii pro období 2014–2020 „Kvalita života II“.
Pokud tato strategie bude schválena  MMR ČR, pak MAS získá 
finanční prostředky na realizaci své strategie, mj. i ve výše uve-
dené sociální oblasti.
Pokud vás možnost získání dotací zaujala a potřebujete více 
informací, kontaktujte MAS Most Vysočiny: info@masmost.cz, 
731 112 713, 566 782 013 (JUDr. D. Kutnerová), 566 782 012, 
774 935 522 (Mgr. N. Jašová).
Vaše záměry rádi zařadíme do finančního plánu strategie.

JUDr. Diana Kutnerová

Jaké budou sociální dotace v příštích letech

Lidé mají na výměnu průkazů 
OZP termín do 31. 12. 2015
Už jen necelé dva měsíce mají držitelé 
dočasných průkazů osoby se zdravotním 
postižením (OZP) a průkazů mimořád-
ných výhod (TP, ZTP a ZTP/P) na to, aby 
si zajistili jejich výměnu za nový průkaz 
OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou 
moci po 1. 1. 2016 využívat žádné vý-
hody a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají. Pro účely vydání no-
vého průkazu OZP je třeba doložit aktu-
ální fotografii, která odpovídá formátu 
podobizny určené na občanský průkaz 
(rozměr 35 mm × 45mm). Stejně jako při 
každých úředních jednáních musí držitel 
průkazu také prokázat svou totožnost 
občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP 
ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, 
nemusí vyplňovat žádnou žádost. Sta-
čí, aby pouze doložili úřadu fotografii 
a podepsali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážce. Držitelé průkazů 
mimořádných výhod (kartonové prů-
kazy, které vydávaly obecní úřady do 
konce roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP ČR vydával podle legisla-
tivy účinné do 31. 12. 2013, musí před 
samotnou výměnou podat „Žádost o 
přechod nároku na průkaz OZP“, a to pro 
region Velké Meziříčí na Úřadu práce ve 
Velkém Meziříčí, Hornoměstská 864/39 
a pro region Velká Bíteš na Úřadu práce 
ČR ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 
7. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové 
podobě vydat.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU PRÁCE ČR

INFORMACE Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ NA JEDNOM MÍSTĚ
aktuální - přesné - ověřené 

www.velkomeziricsko.cz
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Besedu Krvavé jahody Věry Sosnarové připravil Domácí 
hospic Vysočina v hasičce. Sál zaplněný lidmi do posled-
ního místečka si s napětím vyslechl útržky vzpomínek 
dnes čtyřiaosmdesátileté ženy. Věra Sosnarová je celý 
život držela hluboko v sobě, i před svojí rodinou, a teprve 
před deseti lety je poodkryla a pustila ven, také v knize 
Krvavé jahody. I když ne všechno. Jak říká: „Něco si vez-
mu s sebou do hrobu.“ Není divu. Po devatenácti letech 
strávených v Sovětském svazu, ať již v gulagu nebo „jen 
na práci“, se mohla vrátit domů za podmínky, že podepíše 
mlčenlivost a o tom, co prožila, nikdy nepromluví. Tak se 

tím řídila. „Na světě totiž není nic horšího než strach a 
hlad,“ sděluje vlastní zkušenost. Ale nezatrpkla. Odpus-
tila, i když nezapomněla. Uchovala si víru i lásku k vlasti. 
„Skoro dvacet let jsem Pána Boha prosila, abych se sem 
do své rodné země ještě vrátila. Tady mám kořeny. I život 
bych za svoji zemi položila,“ zdůrazňuje. A přitom ani po 
návratu do Československa neměla na růžích ustláno. 
Byly se sestrou pro zdejší lidi „ty Rusačky“. „Ale nakonec 
jsme si k nim cestu samy udělaly,“ popisuje. A lidé je pak 
přijali. A dnes? Úřady její pobyt v gulagu zpochybnily, ne-
boť o něm nemá žádný papír s razítkem ani živé svědky. 
Takže se nedočkala ani aspoň finančního odškodnění. 
„Ale já nechci. Ať si to nechají. Nebudu se ponižovat. 
Naponižovala jsem se už dost,“ má ve věci jasno Věra 
Sosnarová.

SPOLEČNOST

Češka, která byla v květnu 1945 jako dítě se svou 
matkou a sestrou odvlečena sovětskou tajnou služ-
bou do pracovního tábora na Sibiři, vyprávěla svůj 
životní příběh ve Velkém Meziříčí.

Věra Sosnarová v sobě dlouho držela kruté vzpomínky na gulag

FOTOG ALERIE, V IDEO A 
DAL ŠÍ PODROBNOSTI 
NA VELKOMEZIRICSKO.CZ

Sledujte kanál 
Velkomeziříčsko

Martina Strnadová

Novým projektem Barock zahájil Jupiter club s uměleckou agenturou Globart další 
cyklus koncertů Kruhu přátel hudby ve Velkém Meziříčí. 
„Projekt je zcela nový, ve Velkém Meziříčí měl svoji druhou premiéru,“ uvedl Jiří Jaho-
da, jednatel agentury Globart. Posluchači si vyslechli barokní a rockové hity v podání 
Komorního orchestru Musici Boemi se sólisty Adamem Malíkem (elektrická kytara) 
a Pavlem Wallingerem (housle). Ještě předtím se představila žačka zdejší základní 
umělecké školy Nela Kratochvílová, která na housle zahrála rockovou baladu Mandy.
Propojení klasické a populární hudby nabízí vzájemné setkání posluchačům obou 
žánrů. Ostatně, kvalitní hudba, ať již patří kamkoliv, osloví každého. I návštěvníci 
koncertu, kteří zaplnili velký sál Jupiter clubu, náležitě ocenili obě části vystoupení 
– tu se známými skladbami Georga Friedricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha 
a Antonia Vivaldiho, stejně jako tu druhou s hity kapel Queen, Eurythmics, Bon Jovi 
či Metallica. 
Iniciátorkou propojení klasiky s rockem byla manželka Jiřího Jahody, violoncellistka 
Pavla Jahodová, která spolu s manželem v orchestru Musici Boemi také hraje. „Nej-
prve jsme zvažovali, že oslovíme ke spolupráci nějakého rockového zpěváka. Ale pak 
jsme objevili kytaristu Adama Malíka, který má navíc klasické vzdělání na konzerva-
toři v oboru klarinet. Takže jsme skočili po něm, neboť se nám ke klasice hodil někdo, 
kdo umí noty,“ popisuje Jiří Jahoda zrod projektu Barock. Adamu Malíkovi se nápad 
líbil a kývl na něj. Pak už zbývalo vybrat hity a zaranžovat je. Záměr byl takový, aby 
v první klasické půli byla hostem elektrická kytara a ve druhé rockové zase klasické 
smyčce. „Cílem je ukázat těm posluchačům, kteří by o klasiku nejspíš sami nikdy 
nezavadili, že i takový Johann Sebastian Bach byl ve své době super popík,“ uzavírá 
Jiří Jahoda.

Blue Effect potěšil rocková srdce svých fanoušků ve Velkém Meziříčí. V pátek 16. října 
zahrál v Jupiter clubu. A užili si to nejen posluchači, ale i sami muzikanti. 
Svědčí o tom jejich vzkaz na webu kapely: „Páteční koncert ve Velkém Meziříčí se 
opět velmi povedl. Bylo to hraní po delší přestávce a bylo cítit, že jsme si chyběli. 
Prostě cvoci.“ 
Nebo prostě muzikanti, co hrají pro radost sobě i druhým a je to z jejich projevu znát. 
Jmenovitě: český kytarista číslo 1 Radim Hladík, zpěvák a kytarista Jan Křížek, kyta-
rista Vojtěch Říha a bubeník Václav Zima. Takové je současné složení kapely, kterou 
založil Jiří Kozel s Vladimírem Mišíkem na podzim roku 1968 a pár dní nato se k nim 
přidal i Radim Hladík, jenž v ní setrvává jako jediný z původních dodnes. 
Však právě Radim Hladík po skladbě Slunečný hrob v sále Jupiter clubu prohlásil, že 
s Vladimírem Mišíkem a jeho ETC se dodnes na pódiích setkává a o hit z roku 1968 se 
tak trochu přetahují. A není divu. Někdejší skladba sezony měla úspěch i ve Velkém 
Meziříčí.

Francouzskou komedii Chlapa na zabití přivezla Pantheon production v úterý 13. 
října do Jupiter clubu. Bláznivě zamotaný příběh plný nečekaných zvratů, jaký bývá 
pro francouzské komedie typický, pobavil diváky při druhém divadelním představení 
podzimní sezony.
V hlavních rolích se vyřádili Miroslav Vladyka a Filip Blažek. Zejména ten sklidil od 
velkomeziříčských diváků za svůj výkon největší aplaus. Sekundovali jim Alžbeta 
Stanková, Jaroslav Šmíd, Michal Slaný a Milan Šimáček.

Bláznivá komedie diváky pobavila

Blue Effect pro radost sobě i fanouškůmJ. S. Bach nemá k rocku tak daleko

Říjnové dění v Jupiteru nabídlo pestrost žánrů

Martina Strnadová

Sledujte kanál 
Velkomeziříčsko

FOTOGALERIE A VIDEA  
NA VELKOMEZIRICSKO.CZ
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Je autorem 29 publikací, například Hle-
dáme své předky, Mlýny a mlynáři na 
Velkomeziříčsku, o historii některých 
vesnic, vedle toho i mnoha rodokmenů 
včetně vlastního o třech svazcích a 360 
stranách. Krom toho psal deset let kro-
niku města, byl členem muzejní rady a 
redakční rady Velkomeziříčska, dopiso-
vatelem do místního i okresního tisku. Za 
tuto a další činnost obdržel v roce 2014 
nejvyšší ocenění Kraje Vysočina.
Díky Vladimíru Makovskému je téma 
genealogie Velkomeziříčským dostateč-
ně známo, stejně jako jeho jméno s ní 
spojené. Přitom on ani jeho rod odtud 
nepocházejí. Vladimír se narodil 1. srpna 
1924 ve Věcově, v tehdejším okrese Nové 
Město na Moravě, kde je nyní čestným 
občanem.
„Víte, mám mnohem složitější životní 
osud než většina lidí ve Velkém Mezi-
říčí,“ říká sám hned na úvod rozhovoru. 
Narodil se v rodině venkovského ševce, 
který přišel kvůli rozmachu firmy Baťa o 
práci. Následná hospodářská krize už tak 
dost neutěšené rodinné situaci nepřida-
la, přičemž svůj podíl na ní měl i jeho 
otec Adolf Makovský, který se ve Vídni 
naučil nejen obuvnickému řemeslu, ale 
i pití alkoholu. „Osmkrát jsme se stěho-
vali z místa na místo,“ popisuje Vladimír 
Makovský. Ale obživu rodina nemohla 
sehnat nikde. I chalupu v Kamenci, kte-
rou měli na dluh, museli prodat. Neměli 
kam jít, setrvávali proto napůl ve sklepě 
a nový majitel se jich chtěl rychle zbavit. 
Chalupu podpálil a Makovští tak tak že 
neuhořeli. „Zůstali jsme úplní žebráci u 
již dohořívajícího spáleniště. Nás děti si 
rozebrali příbuzní,“ popisuje zážitek z 
dětství Vladimír Makovský. Nastěhovali 
se nouzově do opuštěného statku v Te-
lecím a jako by toho nebylo dost, málem 
uhořeli podruhé. „Tímto, jsme ztratili 
vše,“ dodává. Nakonec zakotvili v Bo-
rovnici, kde opět na dluh koupili starou 
chalupu, bez elektřiny, se čtyřmi mírami 
polí. „To nás šest lidí nemohlo uživit – 
dva rodiče, syny Jana, mě (Vladimíra), 
Bohumila a dceru Jindřišku. Proto jsme 
museli ještě kousek pole pronajmout. Jan 
chodil krátce do poličského gymnázia, 

ale zakrátko zemřel na zápal mozkových 
blan. Zbylo nás pět, ale i tak byla nouze o 
jídlo... Když jsem někdy mamince říkával, 
že mám hlad, odpovídala: tak ho hlaď a 
on bude malý,“ vzpomíná V. Makovský. 
Po obecné škole se vyučil mlynářské-
mu řemeslu. Přitom absolvoval dálkově 
Všeobecnou živnostenskou školu pokra-
čovací v Jimramově. Tehdy již byla válka 
v plném proudu. Vladimír onemocněl 
spálou a krátce nato byl totálně nasazen 
na práci v Rakousku do zbrojního závodu 
Aero Werke v Oberwaltersdorfu. Posléze 
byl deportován na zákopové práce na 
maďarsko-rakouské hranici. 
„Přišel konec války a bylo třeba se 
ohlížet po nějakém stálém zaměstnání. 
Původně jsem chtěl zůstat u mlynařiny. 
Pak ale přišla výzva, který branec se při-
hlásí k bezpečnosti, bude mít vojenskou 
prezenční službu započítánu do služby u 
bezpečnosti a nebude muset na vojnu,“ 
popisuje Vladimír Makovský, jak se dostal 
k SNB. Udělal si školu SNB v Holešově a 
dálkově Střední všeobecnou vzdělávací 
školu ve Žďáru nad Sázavou s maturitou. 
„Tím skočil můj civilní život na 35 let do 
roku 1981, kdy jsem odešel do důchodu. 
Již po cestě domů jsem přemýšlel, co 
budu já, 57letý důchodce, v tak malém 
městě dělat. Zanedlouho jsem dostal 
místo na radnici jako pomocná síla a 
poté na okresním úřadě jako kontrolor 
civilních skladů v okrese,“ uzavírá svoje 
profesní životní období. To soukromé 
bylo o něco složitější. Vladimír Makovský 
nejprve sloužil ve Zlíně, tehdy v Gott-
waldově. V roce 1955 jej pokousal pes a 
on po injekcích proti tetanu a vzteklině 
dostal tzv. sérovou nemoc. Nevěděl, zda 

se ještě někdy vrátí do služby a požádal 
proto o přeložení do Jihlavského kraje, 
kde předpokládal levnější život. Navíc, 
chtěl se vrátit na Vysočinu, odkud on i 
jeho žena pocházeli. „Mé žádosti bylo 
vyhověno a já se octl v jakémsi malém 
zaostalém městečku s neupravenými a 
nečistými chodníky, domy se špatnou 
omítkou, prostě na první pohled nepří-
liš vábné,“ popisuje svoje první setkání 
s Velkým Meziříčím, které bylo proti 
tehdy výstavnímu Gottwaldovu malé a 
zaostalé. Byt zde byl oproti zlínskému 
také nevyhovující, bez vodovodu, plynu 
i topení. „Chtěl-li jsem se dočkat lepší-
ho bydlení, nezbylo mi nic jiného, než si 
postavit za těžkých finančních podmínek 
domek svůj,“ dodává. Odtud dojížděl do 
práce do Brna. „Abych byl dojíždění ušet-
řen, dostal jsem tam jednopokojový byt, 
který se stal později, v roce 1983, místem 
tragédie – vraždy naší dcery Zdenky,“ 
říká Vladimír Makovský. Byt totiž přene-
chal své rozvedené dceři a tu v něm 19. 
července 1983 zákeřně a surovým způ-
sobem zavraždil Josef Holub, propuštěný 
trestanec z Brna. Za svůj čin dostal trest 
smrti. „Dcera Zdenka, po níž nám zůstala 
naše jediná vnučka Kateřina, je pocho-
vána na městském hřbitově ve Velkém 
Meziříčí v rodinném hrobě, kde nyní leží 
i moje manželka Zdenka, která zemřela 
24. března 2013 v nemocnici v Třebíči. 
Zůstal jsem sám v našem domě. Zakrátko 
jsem byl přijat do domu s pečovatelskou 
službou, kde dosud v pohodě žiji,“ uzaví-
rá Vladimír Makovský. Tam jej pravidelně 
navštěvuje jeho druhá dcera Vladimíra, 
která žije ve Studnicích u Budišova, a syn 
Miloš, jenž bydlí v Brně.

Jakým způsobem a kdy jste se dostal ke 
genealogii?
Již před důchodem jsem se zajímal o náš 
rod. Také proto, že se mě dost často zná-
mí i cizí lidé ptali, jestli sochař Vincenc 
Makovský je náš příbuzný. To mě také za-
jímalo a nedovedl jsem na to odpovědět, 
proto jsem si řekl, že se to pokusím nějak 
vypátrat. 
Zjistil jsem, že máme do čtvrtého kolena 
společné předky a pocházíme z Borové 
u Poličky, a také že naši předkové jsou 
zde uváděni již v roce 1587. S bratrem 
Bohumilem jsme navíc zjistili, že Makov-
ští jsou starý český rod, který měl již v 
15. století (1407) své statky a mlýny ve 
Vysokém Mýtě.
Sám tedy máte zpracovaný rodokmen 
až do 16. století. Dozvěděl jste se o 
vašem rodu něco nečekaného? Co vás 
nejvíc zaujalo?
Makovští byli převážně zemědělci a 
žili na venkově. V mládí jezdili hodně 
za prací do Německa a rakouské Vídně. 
Někteří tam zůstávali a domů se vraceli 
jen občas. Jako řemeslo u nich převláda-
lo zpracovávání dřeva (stolaři, koláři). 
Nedožívali se moc vysokého věku. Muži 
kolem 69 let a ženy kolem 71. Příčinu lze 
spatřovat v těžkém životě a nedostateč-
ném léčení.
Pokud jde o záliby, převládal u nich zá-
jem o hudbu. Někteří byli a jsou hudeb-
níky z povolání – patří mezi ně i můj syn 
Miloš Makovský, který působí celý život v 
Brně jako hudebník a skladatel. Mimo to 
jsem našel několik členů, kteří se hudbě 
věnovali jen tak soukromě.
Našel jsem i zajímavé osobnosti, jako 
třeba Jana Makovského z Pusté Rybné, 

Nebýt Vladimíra Makovského, nejspíš 
by ve Velkém Meziříčí nikdy nevznikla 
zcela ojedinělá společnost sdružující 
genealogy a zájemce o vlastivědu. Udá-
lo se tak před jednadvaceti lety. Jako 
její zakladatel se Vladimír Makovský 
stal též členem Moravské genealogické 
a heraldické společnosti. Dnes má čest-
né členství v obou.

V. Makovský přivedl naše město 
Vladimír Makovský se skleněnou 
medailí - nejvyšším oceněním Kraje 
Vysočina. Foto: Martina Strnadová
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který byl vedoucím selské rebelie na Po-
ličsku a Novoměstsku v době napoleon-
ských válek.
Sochař, národní umělec Vincenc Makov-
ský z Nového Města na Moravě proslavil 
naši republiku i za hranicemi. Jeho syn 
Jan byl hlavním architektem města Brna. 
Zajímavý je též Josef Makovský z Nového 
Města n. M., který jako malíř samouk vy-
stavoval svoje díla až v Paříži.
Dopracoval jste se k nějakému pona-
učení z vlastního rodokmenu?
Kronika mi dala celkový pohled na rod 
Makovských ve východních Čechách a 
částečně na Plzeňsku. Nahlédl jsem do 
života prostých lidí a doplnil znalosti o 
jejich údělu v tehdejších dobách. Poznal 
jsem osudy některých jedinců. Můj cel-
kový pohled na život se stal jiný – ob-
jektivnější.
Kolik rodokmenů, krom svého, jste 
zpracoval?
Napsal jsem knižně genealogie Rod 
Dobrovolných z Ratibořic, Rod Pavlasů z 
Pavlova, Pod Babákem býval mlýn, Berta 
Dobrovolná Brumovsky. V konceptu jsem 
napsal rodopis rodu Holomků z Tasova, 
rodu Husáků z Ubušínka.
Zdá se mi, že zájem o rodopis roste, čím 
myslíte, že to je?
Psaní rodopisů se stalo v posledních 
popřevratových letech módou. Na Velko-
meziříčsku je to hlavně vlivem působení 
Vlastivědné a genealogické společnosti. 
A z pohledu celostátního – podle mě je 
to tím, že po roce 1989 sem po 50 letech 
hodně začali jezdit občané z USA hledat 
své předky ze „staré vlasti“, jak říkali. 
Svůj vliv uplatnila a uplatňuje též Česko-
slovenská genealogická společnost me-
zinárodní v St. Paul v USA, která má u nás 
četné kontakty včetně naší Vlastivědné 
a genealogické společnosti. Celkem je to 
ušlechtilá zábava, která učí stávající ge-
neraci poznávat své předky a nelehkou 
dobu, ve které žili.
Zakladatelem zmiňované Vlastivědné 
a genealogické společnosti ve Velkém 
Meziříčí jste vy. Jak nápad vznikl a co 
vše jste pro to musel udělat?
Jezdil jsem do Borové pro informace o 
svých předcích. Krátce po roce 1989 tam 
přijel i Paul Makousky s autobusem ame-
rických Čechů též hledat předky. A do-
zvěděl se tam o mně, Makovském z Vel-
kého Meziříčí, který nějaké informace o 
tomto rodu má. Zkontaktoval mě. Zjistil 
jsem, že je funkcionářem Československé 
genealogické společnosti mezinárodní v 
St. Paulu ve státě Minnesota v USA. Na-
bídl mi spolupráci a já ji přijal. Jednoho 
dne jsem dostal dopis se sdělením, že 

jsem byl přijat za člena jejich společ-
nosti. To byl pro mne velký závazek a 
potěšení. Přitom se mně v hlavě zrodila 
myšlenka, že bychom takovou nějakou 
skupinu badatelů mohli vytvořit i u nás 
ve městě. 
Šel jsem za paní Prudíkovou, o které 
jsem již z dřívějška, věděl, že se o genea-
logii zajímá. Nakonec nás začalo celkem 
šest. Zakrátko se ale ukázalo, že v tak 
malém městě by nebyla taková organi-
zace životaschopná. Proto jsem hledal 
příbuznou tematiku k rozšíření zájmu. 

Jako nejvhodnější se mně jevila vlasti-
věda. Postupně se ukázalo, že to spojení 
bude vhodné. Trvalo však skoro 2 roky 
(1992–1994) než jsme se zkonsolidovali 
a nabrali více členů. Bez mého úsilí by 
ve Velkém Meziříčí tato organizace nikdy 
nevznikla a taková ani není v celém Kraji 
Vysočina.
Hlavním problémem bylo, kde se budeme 
setkávat. Zašel jsem za tehdejším ředite-
lem Jupiter clubu Zdeňkem Doleželem, a 
ten nám ochotně nabídl malou učebnu. 
Tou dobou nás bylo již 19 a 11. dubna 
1994 jsme v JC uskutečnili ustavující 
schůzi. Tak vznikla v našem městě nová, 
zcela ojedinělá společenská organizace 
pod názvem Vlastivědná a genealogická 
společnost při Jupiter clubu. Předsedkyní 
byla paní Prudíková a jednatelem já. Po 
letech bylo nutno hledat nového před-
sedu VGS. Zvolili jsme PharmDr. Helenu 
Švecovou, což se ukázalo jako volba vel-
mi dobrá. Patří jí dík celé společnosti.
Společnost si vybudovala v kulturním 

světě města a okolí své přední místo i 
autoritu. O tom svědčí následující čís-
la. Za dobu svého trvání provedla: 632 
přednášek, 7 besed a 67 vlastivědných 
zájezdů. Mimoto členové napsali 66 pu-
blikací s vlastivědnou a genealogickou 
tematikou. Počet členů vzrostl na 43. 
Zásluhu na tom má též Jupiter club, který 
poskytuje prostory a technické zázemí. 
Sepsal jste rady pro začínající genealo-
gy. Jakou byste jim dal do začátku, co 
považujete za nejpodstatnější?
Nejčastější otázka, se kterou se setká-

vám u zájemců o své předky, je: Kde a jak 
začít? Odpověď je nanejvýš jednoduchá: 
Sami u sebe. Nejprve musíte zvážit, jak 
dalece chcete kroniku propojit na genea-
logii, tj. na své předky. Podle toho zamě-
říte svoji práci. Zpravidla to bývá linie 
otce, matky nebo obou rodičů.
Současně provedete ve své domácnosti 
důkladnou „prohlídku“ zaměřenou na 
vyhledání všech rodinných dokumentů a 
fotografií. Zejména budete hledat rodné, 
oddací a úmrtní listy a jiné osobní do-
klady, jako jsou domovské listy, pracovní 
a čelední knížky, výuční a živnostenské 
listy, různé průkazky aj. Důležité jsou 
také různé majetkové dokumenty, jako 
jsou kupní – trhové a postupní smlouvy, 
dlužní úpisy, kvitance apod. Větší po-
zornost nutno věnovat fotografiím, bez 
popisek nemají cenu. Nezapomeňte též 
vyzpovídat všechny členy starší genera-
ce v rodině. Zjištěné si zapište – paměť 
je ošidná. Všechny tyto věci je nutné 
setřídit a rozdělit dle obsahu, čímž si 

prakticky založíte rodinný archiv. Musíte 
se rozhodnout, zdali si chcete zpracovat 
jen vývod (rodokmen – jen po manželské 
dvojici, což je jednoduché, ale málo účel-
né) nebo rozrod, kde zachycujete celý 
rod včetně blízkých příbuzných (nároč-
nější, ale má větší vypovídající hodnotu). 
Nejnáročnější je psaní rodinné kroniky, 
která zachycuje celý rod v širších souvis-
lostech. 
Poté si vyhledáte nejstaršího předka (no-
sitele) rodu a vydáte se do příslušného 
státního archivu nebo sednete k interne-
tu, a tam hledáte, co neznáte.
Čeho by se měl ten, kdo zatouží po 
vlastním rodokmenu, vyvarovat?
Každý zpracovatel (badatel) rodopisu by 
měl hledět na důslednost a vyhýbat se 
odhadům a domněnkám. Jeho práce má 
být přehledná a nejen ostatním členům 
rodiny srozumitelná. Musí dbát též na 
úhlednost a kulturu zpracovaného do-
kumentu.
Měl jste i jiné zájmy, když ke genealogii 
jste se dostal až před důchodem?
Vždy mě zajímala příroda. Když jsem 
se dozvěděl o ustavení Českého svazu 
ochránců přírody, napadlo mě, že i u nás 
v Meziříčí by taková organizace mohla 
být. Získal jsem pro tuto myšlenku asi 15 
známých a na schůzce v JC jsme ustavili 
novou organizaci ve městě. Funkci před-
sedy nikdo nechtěl přijmout, stal jsem se 
jím tedy já. Psal jsem do zpravodaje pouč-
né a informační články a naše organizace 
se postupně rozrůstala až na 119 členů v 
roce 1989. Zpracovali jsme dokumentaci 
na chráněné území Balinské údolí, pro-
vedli jsme kategorizaci zeleně ve městě 
a okolí a zúčastňovali se různých jednání 
a aktivů. Postupně jsem se stal předse-
dou Okresního výboru ČSOP ve Žďáru n. 
S. a v roce 1989 členem předsednictva 
Ústředního výboru svazu v Praze. Za tuto 
činnost jsem se stal čestným členem. Po 
ustavení Strany zelených, kdy se ochrana 
přírody počala politizovat, jsem ze svazu 
vystoupil a začal se věnovat genealogii 
a vlastivědě. 
Přitom jsem věnoval určitý čas, spíš celé 
dny, zakládání a budování Mlynářské 
stezky z Nového Města na Moravě do 
Hardegu na rakouských hranicích.
A čemu se věnujete v této době?
V letošním roce 2015 jsem doplnil a 
podruhé vydal publikaci na pomoc začí-
najícím badatelům Hledáme své předky. 
Nyní připravuji její třetí, aktualizované 
vydání, které bude celostátní. Jinak už 
jsem skončil s veškerou prací a jen od-
počívám.

k zájmu o vlastivědu i genealogii

Již před důchodem jsem se zajímal o náš rod. Také proto, že se mě dost často 
známí i cizí lidé ptali, jestli sochař Vincenc Makovský je náš příbuzný. To mě 

také zajímalo a nedovedl jsem na to odpovědět, proto jsem si řekl, že se 
to pokusím nějak vypátrat. 

Připravila Martina Strnadová
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Změna programu vyhrazena.

SPOLEČNOST listopad 2015

KULTURA
od 5. listopadu

SPOLEČENSKÁ KRONIK A

KINO
od 8. listopadu 

V ÝSTAV Y
 listopad - prosinec 2015

Dne 28. 10. 2015 uplynulo 10 roků od úmrtí pana 
MUDr. Miloše Beránka. 

Stále vzpomínají manželka Libuše 
a děti Miloš, Zdeněk a Jitka s rodinami.

Dne 6. listopadu uplyne 7 roků, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Miroslav Janák z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Naše srdce želí ztrátu Tvou, 
již nikdy nepodáš nám ruku pomocnou. 
To, že čas hojí rány, je jen pouhé zdání, 
v srdci zůstane jen bolest a vzpomínání.

Dne 21. 11. to bude 1 rok, co odešel pan 
Jaroslav Kamenský z Dolních Radslavic.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten nezemřel, 
ale v našich srdcích žije dál.

Dne 26. 11. 2015 si připomeneme páté smutné 
výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka, pana 
Antonína Teplého.

Za tichou vzpomínku děkují, s úctou a s láskou 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 8. 11., 
16.00

MARŤAN 8. 11., 18.30
DOKONALÝ ŠÉF 10. 11., 19.30
ZTRACENI V MNICHOVĚ 11. 11., 
19.30
SPECTRE 13. 11., 19.30
SNOOPY A CHARLIE BROWN. Pea-
nuts ve filmu 15. 11., 16.00
EVEREST 15. 11., 18.30
FAKJŮ PANE UČITELI 2 16. 11., 19.30
VYNÁLEZ ZKÁZY 17. 11., 16.00
OLGA  17. 11., 18.00
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 
2. ČÁST 20. 11., 19.30
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤ-
KU 22. 11., 16.00
U MOŘE 22. 11., 18.30
GANSTER KA 2: AFRIČAN 28. 11. a 4. 
12., 19.30

RECITÁL EVY HENYCHOVÉ, 5. 11., 
14.00, Denní stacionář NESA
KONCERT KARLA PLÍHALA , 5. 11., 
19.30, v. sál Jupiter clubu
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ, 6. 11., 
19.30, v. sál Jupiter clubu
WOHNOUT, 7. 11., v. sál Jupiter clubu
LAOS, 10. 11., přednáška pořádaná VGS 
při Jupiter clubu, koncertní sál
SETKÁNÍ PŘI DECHOVCE, 11. 11., 
14.00, Dům s pečovatelskou službou VM
4. SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU Taishou 
Tauma, 13. 11., 19.00, Happy sport club VM
KAŠPÁREK U KRÁLE VĚTRŮ – lout-
ková pohádka, 14. 11., 15.00, malá scéna 
Jupiter clubu
POSTAVENÍ MIMO HRU – představení 
Divadla Radka Brzobohatého, 18. 11., 
velký sál Jupiter clubu
CELLOMÁNIE & VIRTUÓZNÍ SHOW 
SE ZVUKOVÝMI EFEKTY, Štěpán 
Švestka violoncello, 19. 11., 19.00, 
koncertní sál Jupiter clubu
ZA TA JEMSTVÍM TASOVSKÝCH 
KOSTELŮ – filmová projekce, 24. 11., 
koncertní sál Jupiter clubu
4TET – koncert, verze IV., 25. 11., 19.00, 
velký sál Jupiter clubu
CITRON, 27. 11., velký sál Jupiter clubu 
20.30
DRAČÍ KOMEDIE – 28. 11., 12. 12., 
15.00, loutkové představení, malá scéna 
Jupiter clubu
VÁNOČNÍ STETSON, 28. 11., 20.00, 
velký sál Jupiter clubu
ADVENTNÍ SVĚTÝLKA , 29. 11., 
náměstí, 16.45
DĚTI A RODIČE ON-LINE, přednáška 
určená pro rodiče žáků, 30. 11., 16.00, 
malá scéna Jupiter clubu
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ – komedie 
Divadla v Rytířské, 10. 12., 19.30, velký 
sál Jupiter clubu

VÁNOČNÍ KONCERT, 13. a 14. 12., 
velký sál Jupiter clubu
VÁNOČNÍ KONCERT JANKA LEDEC-
KÉHO, 18. 12., 19.30, velký sál Jupiter clubu

POJĎTE VŠICHNI K JESLIČKÁM 
výstava betlémů, 18. 11.-30. 12., 
Muzeum VM
VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOLKU ŽEN
1.-3. 12., 9.00-17.00, velký sál Jupiter 
clubu

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče 
rozsvítit vánoční strom a světýlka na náměstí.

Vezměte s sebou světýlka v podobě lampiónů, svíček, prskavek...

Jupiter club s.r.o uvede

Neděle 29. listopadu 

Program: 
Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby

Kulturní program: pěvecký sbor Harmonie
Divadelní pohádka pro děti: Čtyřlístek v pohádce, velký sál JC

16.45 Náměstí

PLES MĚSTA
Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na

v sobotu 9. ledna 2016, v 19.30, JUPITER club

Předprodej vstupenek od 15. 12. 2015 
v Informačním centru Městského úřadu Velké Meziříčí. 
V pracovní dny 8.00-17.00, tel.: 566 781 047

více na www.velkemezirici.cz



15

Středa 14. října na velkomeziříčské Světlé patřila tradičnímu gastrodnu. Od rána až 
do 17 hodin se zájemci mohli přijít podívat na výrobky studentů školy. Ale nejen na 
ně, součástí akce byl i bohatý doprovodný program.
„Letošní gastroden byl další velkou akcí, kterou se veřejnosti představila Nová Svět-
lá. Škola, která vznikla v loňském roce sloučením dvou tradičních místních středních 
škol. Také letos navštívila výstavu řada vzácných hostů, třeba senátor František Bra-
dáč, představitelé Kraje Vysočina v čele s radní Marií Kružíkovou a města Velké Me-
ziříčí se starostou Radovanem Necidem,“ řekl zástupce ředitelky Stanislav Svoboda s 
tím, že zaměstnanci i žáci HŠ Světlá a SOŠ řemesel za návštěvu všem děkují. Přitom 
všechny přátele Světlé už nyní pozval na další návštěvu, a to ve čtvrtek 3. prosince, 
kdy proběhne Mikulášský den otevřených dveří.

SPOLEČNOST

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu pravidelně pořádá před-
nášky pro širokou veřejnost nejčastěji v 
koncertním sále Jupiter clubu. V měsíci 
říjnu byl velký zájem o promítání dvou 

starších snímků, protože šlo o filmy na-
točené v blízkém okolí. 
Prvním byl černobílý krátkometrážní 
film z roku 1969 Den života od Vladimíra 
Skalského (V. Skalský se zabýval režií, 
scénáristikou a působil také jako kame-
raman). 
Zajímavý a nevšední dokument o neza-
stupitelné a výlučné pozici žen pracu-
jících v tehdejších zemědělských druž-
stvech přiblížil jeden obyčejný pracovní 
den Ludmily Homolové z Olší nad Osla-
vou. Film můžete zhlédnout nyní na You-
tube, na kanálu Velkomeziříčska. Zapůj-
čil nám jej ke zveřejnění ze soukromého 
archivu Jan Dvořák z Velkého Meziříčí. 
Dále byl promítán dokument z cyklu 
„Náš domov“ Bílé moře Vysočiny. Doku-

ment brněnské televize z roku 2009 je o 
výtvarné soutěži pro školy, na které se 
podílel netínský farmář František Ně-
mec. Setkání genealogické společnosti 

pak po filmové projekci doplnil povídá-
ním o historii i zajímavostech obce Olší 
nad Oslavou Josef Michal.

Dokument Den života 
najdete exkluzivně na 
kanálu Velkomeziříčsko

Genealogové zaplnili sál starým dokumentem ze života v Olší
Další plánované přednášky 
vlastivědné a genealogické 
společnosti budou: 

10. 11.  Laos
24. 11.  Za tajemstvím tasovských   
 kostelů (filmová projekce   
 Libora Smejkala)
1. 12.  Andaluzie snů a skutečnosti
8. 12.  Jak vznikaly pověsti
15. 12.  Živý Betlém v Měříně 
 (filmová projekce)

Simona Fňukalová

38. gastroden: Světlá provoněla město
Velkomeziříč-
ská mateřská 
škola Klíček 
slavila ukon-
čení projektu 
Ruku v ruce s 
přírodou, který 
pomohl rozšířit 
její přírodní za-
hradu. 
Děti s učitelkami, rodiče, prarodiče a další 
hosté se sešli v přírodní zahradě mateřské 
školy Sokolovská v úterý 6. října, aby spo-
lečně strávili příjemné odpoledne. Děti 
přítomné potěšily kulturním vystoupením 
a k pohodě přispěl i malý táborák a opé-
kání špekáčků. Důvodem malé slavnosti 
bylo to, že se jim daří jít ruku v ruce s 
přírodou. Stejný název nese i projekt, na 
nějž školka získala grant z programu Kraje 
Vysočina Životní prostředí 2015.
„Díky financím z grantu kraje a za spolu-
účasti města Velké Meziříčí jsme mohli 
pokračovat v našich dalších plánech v bu-
dování přírodní zahrady. V zahradě jsme 
rozšířili edukační místa o nové prvky, 
které slouží ke zvýšení smyslových pro-

žitků, ke spon-
tánním hrám, 
rozvoji myšlení, 
fantazie i k ex-
perimentování. 
Na jezírku bylo 
umístěno plato 
k blízkému po-
zorování vodní-
ho světa, vodní 

plochy, vegetace,“ sdělila vedoucí učitelka 
Věra Bourková a vyjmenovala další – ve-
dle závěsného xylofonu v zahradě přibyly 
edukační plochy v blízkosti přírodního 
ohniště, schůdky z přírodních kulánů, 
mlhoviště s vrbovou zástěnou a vyobláz-
kovanou plochou a další prvky. Vše má 
svůj význam pro zdraví, bezpečnost či 
pohodu dětí, rozvoj jejich muzikálnosti, 
výtvarného cítění atd.
Projekt z programu Přírodní zahrada s 
názvem „Zahrada – místo k učení, re-
laxaci a setkávání“, mateřská škola za-
hájila v roce 2012 díky grantu z Kraje 
Vysočina a finanční podpoře Města Velké 
Meziříčí.

Mateřská škola Nad Plovárnou ve Vel-
kém Meziříčí představila v říjnu svoje 
zmodernizované prostory při akci Straši-
del se nebojíme.
Podzimní tvoření z dýní bylo současně 
poděkováním za pomoc při letní opravě 
budovy i jejím následném zprovoznění.
V úvodu zazněla slova díků rodičům i 
zaměstnancům MŠ za pomoc při úklidu 
i stěhování, zřizovateli za finanční pro-
středky. „Dnešní tvořivá dílna nazvaná 
Strašidel se nebojíme i s občerstvením 

je poděkováním pro vás,“ uvedla vedou-
cí učitelka Věra Kopečná a vyjmenovala 
další, které budou následovat – poseze-
ní u stromečku, oslava svátku maminek, 
zahradní slavnost s pasováním předško-
láků.
„Tato školka byla v nejhorším stavu,“ 
připomněl za zřizovatele starosta Rado-
van Necid s tím, že její rekonstrukce se 
zdařila i s využitím státní dotace. „Do 
budoucna tady plánujeme ještě další vy-
lepšení, jako třeba nové chodníčky a jiné 

drobnosti,“ podotkl.
„Při rekonstrukci jsme navíc rozšířili pro-
story školky k dalšímu využití,“ informo-
vala mimo jiné ředitelka MŠ Velké Me-
ziříčí Božena Suchánková. Opravou bytu 
naproti hlavní budově totiž vznikly nové 
učebny angličtiny pro výuku dětí. 
Krom prostor pro výuku cizích jazyků 
nyní školka nabízí i nový vzdělávací pro-
gram Zdravá mateřská škola. Ten povede 
děti ke zdravému životnímu stylu. 

Mateřská škola se ukázala po opravě a děkovala rodičům za pomoc

Martina Strnadová

Martina Strnadová

Školka rozšířila svoji přírodní zahradu

-mars-



Ligoví fotbalisté mají za sebou během října dvě prohry s Břeclaví (1:0) a Uničovem 
(1:2), jednu výhru nad Kroměříží (1:2). V neděli doma remizovali v derby s Třebíčí 
(2:2). V tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy se drží na sedmé příčce.
FC Velké Meziříčí – HFK Třebíč 2:2 (0:0)
Střelci: 59. Simr, 63. (pk) Demeter – 84. a 87. Novotný. Rozhodčí: Mikyska, Černý, 
Mayer. Sestava FC VM: Invald – Vyskočil (74. Mucha Z.), Mucha P., Šimáček, Krejčí – 
Dolejš, Smejkal (66. Kratochvíl), Berka (81. Pokorný), Šuta, Demeter – Simr na lavičce 
Simandl, trenér Smejkal. ŽK: Berka, Demeter, Mucha P. – Havránek 2×, Komínek. ČK: 
Havránek (62. min). Diváci: 820. Nejlepší hráči: Berka, Komínek.
Za krásného slunečného počasí a před plným hledištěm nastoupili domácí fotbalis-
té proti svému velkému rivalovi z Třebíče. Od prvních minut viděli diváci bojovné 
utkání, když hosté pozorně bránili a snažili se rychlými protiútoky trestat domácí 
zaváhání, domácí hráči měli sice optickou převahu, ale špatný pohyb bez míče a 
nepřesná kombinace je do zakončení nepouštěly. V prvním poločase se diváci branky 
nedočkali.
Úvod druhého poločasu vyšel lépe domácím. První gól padl v 59. min, hlavou se trefil 
Pavel Simr. Druhý byl z pokutového kopu, který proměnil Robin Demeter. Bohužel, 
ještě nebyl konec zápasu a hosté stihli dvěma brankami vyrovnat. „Za dnešní výkon 
bych se chtěl všem našim fanouškům omluvit, utkání jsme měli velmi dobře roze-
hrané, ale nepochopitelný kolaps celého týmu v posledních 15 minutách je naprosto 
neodpustitelný,“ vyjádřil nespokojenost trenér Libor Smejkal.

Dynamiters Blansko HK – HHK VM 1:4 
(0:1, 1:3, 0:0)
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štourač 
– Vlašín, Šerý, Burian, Ambrož, Pálka, 
Chlubna – Křenek, Dostál, Sobotka – 
Krča, Bula, Pejchal – Mašek, Střecha, 
Roupec. Branky: 39. Jakubec (Němec 
P.) – 8. Křenek (Vlašín, Dostál), 22. Bula 
(trestné střílení), 24. Bula (Krča), 25. 
Střecha (Mašek, Roupec). Rozhodčí: Va-
lentík - Čelechovský, Zapletal. Vyloučení: 
2:4. Využití: 0:1, v oslabení. Střely: 28:22 
(6:8, 12:10, 10:4). Diváci: 90
Výsledky říjnových utkání:
HK Kroměříž – HHK VM 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
HHK VM – SK Minerva Boskovice 2:4 
(0:0, 0:2, 2:2)
HC Lvi Břeclav B - HHK VM 6:5 SN. (1:3, 
3:0, 1:2-1:0)

SPORT listopad 2015

  
Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodikum územního samosprávného celku. Vydává Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 469 67 036. Vychází měsíčně 
o nákladu 5 500 výtisků pro Velké Meziříčí a místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Jupiter club, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, telefon: 566 782 008–9, 739 100 979, e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Tisk, roznos: Samab 
Brno Group, a. s., tiskarna@samab.cz / Česká pošta s.p. Vydavatel si vyhrazuje právo krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedo-
statku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 
4. listopadu 2015. Uzávěrka příštího čísla je 25. listopadu 2015. Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schránky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo v redakci. 
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Veřejné bruslení
Listopad 2015 

Út  3. 11.  15.45–17.15
So  7. 11.  14.30–16.00
Ne  8. 11.  14.30–16.00
Út  10. 11.  15.45–17.15
So  14. 11.  14.15–15.45
Ne  15. 11.  13.15–14.45
Út  17. 11.  13.30–15.00
So  21. 11.  13.00–14.30
Ne  22. 11.  13.45–15.15
Út  24. 11.  15.45–17.15
So  28. 11.  14.15–15.45
Ne  29. 11.  13.30–15.00
Vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ POMOC

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
za finanční pomoc firmě Wiegel CZ - 
žárové zinkování, s.r.o., Velké Meziříčí 
a městu Velké Meziříčí při úhradě ná-
kladů na nákup mechanického invalid-
ního vozíku XENON od firmy Medicco. 
Po více než roce problémů s vozíkem a 
půlroce čekání na nový se opět mohu 
plnohodnotně vrátit do každodenních 
aktivit, které jsem měla omezené. 

Děkuji, Michaela Charvátová. 
Velkomeziříčsko je dlouholetým 
mediálním partnerem HSC VM.

-mars-

Volejbalisté porazili Budějovice

Extraligoví volejbaloví kadeti odehráli o víkendu na domácí půdě v tělocvičně u kos-
tela druhý turnaj soutěže. 
V sobotu sehráli utkání se Zlínem, jemuž podlehli 1:3 (20, -16, -26, -23). Výsledek 
proti Českým Budějovicím byl opakem prvního zápasu, kadeti hráli týmově a zvítězili 
3:0 (16, 21, 17).
Nedělní utkání se jim však nevyvedla. S Ostravou prohráli 1:3 (-24, -21, 18, -22) a v 
posledním utkání turnaje i s Prahou 3:0 (18, 23, 17).

Z posledního utkání s 
Prahou. Volejbalisté 
Velmezu v červeném. 
Foto: Martina Strnadová

Hokejové áčko 
vyhrálo v Blansku

Již 17. ročník memoriálu Václava Špačka 
proběhl v září v Dolních Heřmanicích. 
Souběžně byl připomínkou čtvrtého vý-
ročí úmrtí Petra Muchy a Reného Krátké-
ho. Z osmi družstev zvítězil Kyjov, který v 
boji o 1. místo porazil velkomeziříčskou 
Slzu na penalty. O 3. místo se utkal Rudí-
kov s Košicemi a vyhrál. Pořádající FCVM 
v zápase o 5. místo přehrál Rozsochy. 
Poslední příčka patřila Sečkovicím. Velké 
díky patří všem našim sponzorům, bez 
kterých bychom turnaj v takovém mě-
řítku nemohli uspořádat. Veliké podě-
kování také patří obci Dolní Heřmanice 
a starostovi Josefu Prudíkovi. 
Děkujeme sponzorům: AGADOS, spol. 
s r.o., Velké Meziříčí; PKS holding, Žďár 
nad Sázavou; BUILDINGcentrum - HSV, 
s.r.o., Velké Meziříčí; CONTENT, s r.o., 
Velké Meziříčí; Město Velké Meziříčí; Bid-
vest, Velké Meziříčí; Stavebniny Smejkal, 
Velké Meziříčí; VÝTAHY, s.r.o., Velké Me-
ziříčí; Řeznictví a uzenářství u Malečků, 
Velké Meziříčí; Víno Sýkora s.r.o., Čejkovi-
ce; Řeznictví Mynář a syn, Křižanov; Řez-
nictví Malec, Velké Meziříčí; Makovec a.s. 
– maso uzeniny, Velké Meziříčí; Uzeniny 
Sláma, s.r.o., Velká Bíteš; ALPA, a.s., Vel-
ké Meziříčí; VV Sklo, Křižanov; Benzina, 
Velké Meziříčí - Z. Chmelíček; Autovrako-
viště, Tasov; Goldtime, a.s., Praha; Legea, 
Praha; Velkomeziříčsko; rodina Muchova.

-md-

Fotbalisté sehráli 
memoriál V. Špačka

Ligoví fotbalisté v neděli remizovali  
Fotbal MSFL muži na Tržišti:
Ne 8. 11. v 10.15 FC VM – FK Mohelnice
Hokej Krajská liga mužů j. Morava a Zlín 
na zimním stadionu:
So 14. 11. v 17.30 HHK VM – HC Spartak 
Uherský Brod
So 28. 11. v 17.30 HHK VM – HK Kroměříž
Házená 1. liga žen v hale za Světlou:
So 7. 11. ve 13.00 TJ Sokol VM – Zlín B
So 14. 11. v 16.00 TJ Sokol VM – Most B
So 21. 11. ve 13.00 TJ Sokol VM – J. Hradec
Házená 2. liga mužů Morava – jih v hale 
za Světlou:
So 7. 11. v 17.00 TJ Sokol VM – Sokol 
Juliánov
So 28. 11. v 17.00 TJ Sokol VM – SK Kuřim
Volejbal 2. liga mužů v tělocvičně u 
kostela
So 14. 11. TJ Spartak VM – Česká Třebová
Liga malé kopané na umělé trávě za 3. ZŠ 
– poslední zápasy
Čt 5. 11. v 18.30 Attaco – FC Wiegel a 
Kittydogs United – La Bucañeros

Listopadový sport:

www.velkomeziricsko.cz

VELKOMEZIŘÍČSKO FANDÍ S VÁMI!

Sledujte aktuální sportovní výsledky a tabulky na 


