
V úterý 21. 6. 2016 se Jupiter club stane dě-
jištěm zcela mimořádné hudební události: 
v rámci festivalu Concentus Moraviae tam 
vystoupí Melody Makers Ondřeje Havelky 
společně s Magdalenou Koženou, mezzoso-
pranistkou patřící mezi současné celosvěto-
vé pěvecké špičky. Evropský den hudby tak 
naše město oslaví ve skutečně velkém stylu: 
s jazzovou hudbou legendárního Colea Por-
tera v aranžmá virtuózního trumpetisty Ju-
raje Bartoše a v podání špičkových umělců.
Swingovou hudbu 20. a 30. let minulého 
století Magdalena Kožená ráda poslouchá 

ve svém volném čase, nicmé-
ně na pódiu ji doposud nikdy 
nezpívala. „Je to tak. Za nor-
málních okolností nemám ráda 
crossover, ani když se operní 
zpěváci pokouší zpívat v jiném 
stylu. Vždycky mi to zní trochu 
nepřirozeně, i když někteří kla-
sičtí hudebníci to dělají dobře... 
Takže se nebudu pokoušet znít 
jako jazzová zpěvačka; místo 
toho bych ráda ty písně zazpí-
vala prostě tak, jak normálně 

zpívám. Samozřejmě je třeba 
zpívat tak, aby lidé rozuměli 
každému slovu, jinak to vyzní 
příliš operně. Hlavní myšlenkou 
je ale představit tuto hudbu 
tak, jak ji cítím já.“
Její koncert ve Velkém Meziříčí 
se stane součástí Evropských 
rezidencí, které vznikly jako 
nevšední pocta této po všech 
stránkách výjimečné umělkyni. 
Řada významných hudebních 
evropských organizací pěvkyni 

v této sezoně přivítá jako svou rezidenční 
umělkyni. Po vystoupení v našem městě 
tento program Magdalena zazpívá také v 
Londýně, Berlíně či Hamburgu. Posluchači 
v Meziříčí však tento program uslyší jako 
zcela první! „Nebýt tak velkoryse zmoder-
nizovaného sálu Jupiter clubu, nikdy by se 
taková událost do Meziříčí nedostala,“ po-
dotýká ředitel festivalu David Dittrich.

Městský ples zahájil letošní sezónu
K prasknutí naplněnému novému sálu Jupiter clubu zahrál Těžkej Pokondr. Lidé se na jednom z největších plesů sezóny opravdu dobře bavili
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DISKUSE
SE STAROSTOU

4. února v 16.00
loutková scéna Jupiter club

SE STAROSTOU
KAFE

11. února v 16.00
KAVÁRNA JUPITER CLUB

JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

16. února v 15.00
koncertní sál Jupiter club

Velké Meziříčí se chystá na hudební událost roku: Magdalena Kožená a Melody Makers 

Foto: C.E.M.A. / Oleg Rostovtsev

Martina Strnadová

PODROBNOSTI NA 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

K ATOVNU SI PRO-
HLÉDLY STOVKY 
LIDÍ. O DOMEK 
SE DNES STAR A JÍ 
ŠERMÍŘI. 

TOMÁ Š OUŘEDNÍ-
ČEK MÁ DAK AR Z A 
SEBOU. PŘI JĎTE NA 
BESEDU SE Z ÁVOD-
NÍKY 4. ÚNOR A.

OCHOTNÍCI Z VÍDNĚ 
PŘIVEZOU MUZIKÁL 
MY FAIR LADY. UŽ 
20. BŘEZNA DO 
JUPITER CLUBU. 

PAVEL NÁDENÍČEK 
SI SPLNIL DĚTSKÝ 
SEN. STAL SE 
PROFESIONÁLNÍM 
PILOTEM. 
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Čekají nás velké opravy 
ulic ve městě

Josef Komínek, místostarosta

Už 16. února se zastupitelé sejdou na jednom z nejzávažnějších jednání letoš-
ního roku. Budou totiž rozhodovat o tom, co všechno se v našem městě letos 
opraví či udělá nového. 
Každoročně touto dobou se vedení města, rada a zastupitelstvo zabývá roz-
dělením takzvaného přebytku - tedy peněz, které zbývají z minulého roku po 
zaplacení „povinných výdajů“. Ve Velkém Meziříčí je dobrým zvykem, že tento 
přebytek bývá rozdělený na investiční akce. Letos nás čeká nezvykle dlouhá 
řada oprav a investic - je to hlavně proto, že je nutné poměrně velké množství 
povrchů silnic a chodníků upravit po opravách sítí i jen tak přirozeně kvůli jejich 
stavu a stáří. 
Konkrétně jde o ulice Nad Tratí, Příční, Křižní, Nová a Družstevní. 
Zároveň nás čeká investice do cyklostezky v centru, do chodníku, povrchu silni-
ce, parkování a cyklostezky na Františkově, do provizorního parkování v areálu 
bývalého Svitu a podobně. Přesněji to budeme vědět právě po tom 16. únoru, až 
o investicích zastupitelé rozhodnou.
V součtu zastupitelům navrhujeme práce, které městský rozpočet přijdou na 
více než třiatřicet milionů korun. Bude si to také vyžadovat ještě poměrně hod-
ně počítání a kalkulování, abychom městský rozpočet udrželi zdravý. Ovšem v 
tomto ohledu jsem poměrně klidný, protože naše zastupitelstvo dokáže uvažo-
vat a jednat střízlivě a rozumně. 
Na první pohled je tedy jasné, že práce bude víc než dost a zároveň je také jasné, 
že nás čeká ve městě celá řada malých i větších uzavírek a objížděk. K tomu je 
ještě nutné připočíst i pokračování rekonstrukce dálnice D1, které může mít na 
dopravu a dopravní situaci ve Velkém Meziříčí také nepříjemné dopady. 
Proto bych se chtěl předem řidičům i chodcům v našem městě za tyto nepří-
jemnosti omluvit a slíbit, že se budeme víc než snažit, aby byly co nejmenší. 
Prosím tedy o trpělivost a shovívavost nejméně takovou, s jakou jsme tak skvěle 
společně zvládli to dramatické uzavření našeho města při opravách Karlova a 
Sokolovské. 
P.S. Přeji vám hezké dny konce zimy! 

Výherci ankety Velkomezi-
říčska o námět na symbol 
města, který by mohl vítat 
návštěvníky Velkého Mezi-
říčí na nové okružní křižovatce u Dolních Radslavic, byli v lednu oceněni při setkání 
se starostou.
„Z ankety, kterou vypsalo Velkomeziříčsko, jsme se chtěli dozvědět nějaké nápady 
– co se lidem ve městě líbí, co považují za symbol Velkého Meziříčí,“ uvedl starosta 
Radovan Necid. Do ankety se sešlo deset námětů. Z nich pak lidé během listopadu 
vybírali hlasováním na anketním lístku nebo na webu Velkomeziříčska. Z 1 345 
platných hlasů jich nejvíce (45 %) dostal most, pak znak města (33 %), třetí skončila 
lahev Alpy (8 %).
František Dvořák převzal z rukou starosty Radovana Necida první cenu za návrh 
mostu. Skulpturu mostu navrhuje z lomového kamene, který lze nalézt poblíž Vel-
kého Meziříčí. Koncipuje ji tak, aby připomínala staré menhiry, které symbolizují 
pradávnost.
Druhý Pavel Báča poslal do redakce návrh znaku města z betonu, na vyvýšeném 
podstavci a s kruhem květinové výsadby kolem. Třetí Pavel Fikr pak navrhl sochu 
Alpy francovky asi 5 až 7 metrů vysokou.
Starosta účastníkům poděkoval za nápady. „Budou jistým návodem pro budoucího 
projektanta, kterého vybere vedení města,“ říká Radovan Necid a dodává: „Výsled-
ný návrh pak odsouhlasí všechny dotčené orgány včetně dopravního inženýra a 
konečné slovo v tom, co se na okružní křižovatce nakonec objeví, bude mít zastu-
pitelstvo.“ 

Starosta ocenil návrhy symbolu města
PŘÍŠTÍ SETK ÁNÍ SE STAROSTOU 
BUDE 4. 2. V LOUTKOVÉ SCÉNĚ. 
SLEDUJTE VELKOMEZIRICSKO.CZ

Martina Strnadová

Jedinečnou příležitost si nenechaly ujít 
stovky zájemců. „Lidí přišly asi tři stov-
ky, možná víc. Mnozí chodili již před 
zahájením akce, průběžně se střídali a 
na přednášku historika Martina Štindla 
pak bylo vevnitř šedesát lidí a dalších 
osmdesát venku. Takže jsme ji pro velký 
zájem po našem vystoupení zopakovali 
ještě jednou,“ říká hejtman společnosti 
TAS Radek Kamenský. Akce skončila asi 
v šest hodin, ale i pak ještě dorazilo pár 
lidí.
Všichni se živě zajímali o budovu, její 
historii, současný stav i další plány, co 
s ní bude. Po létech chátrání bez údržby 
bylo třeba pro základní užívání za úče-
lem skladu provést alespoň hlavní úpra-
vy. Členové společnosti museli nejprve 
vyvézt nepořádek, byly ho čtyři kon-
tejnery, opravit a zprovoznit vodovod, 
elektroinstalaci, udělat zednické práce, 
vymalovat, spravit podlahy a další, za 
což dali z vlastních soukromých zdrojů 
třicet tisíc korun. Nicméně výsledek sto-
jí za to. Každý návštěvník měl možnost 
z výstavky fotografií, které zachytily 
původní stav, posoudit, jaký kus práce v 
katovně šermíři udělali. A další je čeká. 
„Chceme v renovaci objektu pokračovat. 
Chystáme se na kůlnu, půdu, venkovní 
úpravy a další nutnosti,“ vyjmenovává 
Radek Kamenský s tím, že podobnou 
akci jako v pátek by chtěli určitě zase 
zopakovat i s větším využitím venkov-
ních prostor – třeba na podzim nebo za 
rok. Aby bylo vidět, s čím se pohnulo k 
lepšímu.
Ostatně už teď lidé oceňovali, že katov-
na zase žije. „Šermíři odvedli skvělou 
práci, když ve svém volném čase doká-
zali proměnit neútulnou a zchátralou 
katovnu v místo sloužící opět historii,“ 
podotkla jedna z návštěvnic objektu s 
tím, že za jejich obětavou činnost jim 

patří dík. K příjemnému zážitku přispělo 
i občerstvení, které skupina připravila 
pro hosty. Koláčky i horké nápoje všem 
přišly vhod.
HISTORIK POPSAL ROLI KATA VE 
SPOLEČNOSTI
Velkým přínosem byla poutavá před-
náška Martina Štindla, který v dobovém 
oblečení seznámil návštěvníky s histo-
rií objektu. Ten sloužil jako rasovna a 
katovna, tedy budova obávaná, lidmi 
nevyhledávaná. „S rasem nikdo nechtěl 
nic mít, měl těžký sociální úděl, rasové, 
biřici a kati byli považováni za sociální 
odpad a čelili společenskému vytěsně-
ní,“ sdělil vedoucí místní pobočky okres-
ního archivu M. Štindl. „Toto neblahé 
řemeslo se tedy většinou dědilo z otce 
na syna, syn biřice si brával dceru kata 
a podobně. Povolání kata zatěžovalo 
obecní rozpočet, proto si jej dříve mohla 
dovolit pouze královská města, kati čas-
to putovali vykonávat své povolání na 
zakázku i jinam. Aby se kat dokázal uži-
vit, věnoval se také stahováním mršin 
z pastvisek, likvidací nemocných a po-
šlých psů či jiných zvířat,“ popsal histo-
rik. Ve spojitosti s meziříčskou katovnou 
byla zmíněna jména jako Gruber, Herz, 
rod Vokurků, z nichž poslední František 
Xaver koupil dům v roce 1714. V blízkos-
ti katovny stávalo tzv. smrtliště, tedy 
dnešní smetiště a dále tzv. mrštník, kde 
se zahrabávaly mršiny. Poslední popra-
va se uskutečnila v r. 1729.
„Zaznamenali jsme k naší akci samé po-
zitivní ohlasy. Lidé nám fandí. My jsme 
zase rádi, že o nás vědí – co jsme zač, 
čím se zabýváme. Odpoledne otevře-
ných dveří tedy podle nás dopadlo dob-
ře a splnilo svůj účel. Chceme katovnu 
postupně zapojovat do kulturního živo-
ta ve městě,“ uzavřel Radek Kamenský.

Martina Strnadová a Dana Cejnková

Poté, co byla velkomeziříčská katovna léta opuštěná, v lednu přivítala návštěv-
níky. Společnost historického šermu TAS, která má objekt od města ve výpůjčce 
jako sklad svých věcí, umožnila lidem jeho prohlídku a k tomu navíc předvedla i 
vtipné vystoupení.

Katovnu si prohlédly stovky lidí

FOTOG ALERIE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ



3

ZPRÁV Y

„Děti, co se vám u nás nejvíc líbí?“ ze-
ptal se starosta Radovan Necid při přijetí 
návštěvy na radnici. „Sníh!“ odpověděly 
všechny téměř jednohlasně. 
Děti měly štěstí, ve Velkém Meziříčí byly 
od soboty 2. ledna a sněhu si v té době 
užily. Třináct dětí 3. až 4. tříd základní 
školy z Tisna a Murteru v Chorvatsku, 
které doprovázela prezidentka basket-
balového klubu Tisno Jagoda Juraga a 
jejich učitel a trenér Igor Stegič, bylo 
ubytováno v chatě ve ski areálu na Faj-
tově kopci. 
Na sjezdovce absolvovaly každý den ly-
žařský kurz, aby se naučily základy. Byl 
to i jeden z účelů jejich návštěvy ve Vel-
kém Meziříčí. „Cílem je seznámit děti s 

naším regionem, našimi dětmi a naučit 
je základům lyžování. Chorvatské děti z 
městečka Tisno se zase intenzivně věnu-
jí basketbalu, a proto každý den svého 

pobytu dvě hodiny trénovaly i u nás v 
našich tělocvičnách,“ popsal týden radní 
Jiří Michlíček, který se o návštěvu staral. 

Chorvatské děti se u nás nejen učily lyžovat
Ve Velkém Meziříčí v lednu pobývala 
návštěva z chorvatského partnerského 
města Tisno. Přijel autobus dětí lyžovat 
a hrát basketbal.

Martina Strnadová

FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Pro zájemce o stavbu rodinného domu 
přímo ve Velkém Meziříčí jsou k dis-
pozici dva městské pozemky. Další tři 
pak město nabízí v místní části Dolní 
Radslavice.
Dvě stavební parcely město prodává 
na Hliništích, v ulici Střední. Jde o po-
zemky č. 3627/117 o velikosti 824 me-
trů čtverečních a 3627/118 o velikosti 
627 metrů čtverečních. Jsou za cenu 
830 Kč/m2. Větší z nich tedy stojí přes 
680.000 a menší 520.000 korun.
Tři stavební pozemky jsou k dispozici 
v Dolních Radslavicích uprostřed obce. 
Prodávají se za 450 korun za metr 
čtvereční a jejich velikost se pohybuje 
kolem sedmi set padesáti metrů čtve-
rečních. Celková částka tedy nepřesáh-
ne tři sta padesát tisíc korun.

Město nabízí pět 
stavebních parcel

Martina Strnadová

„Seděl jsem s lidmi v kavárně u stolku tři hodiny. Mám 
z toho spoustu poznámek, něco z toho jsou evergreeny, 
něco nové připomínky. To, co lze, budeme řešit,“ říká R. 
Necid a dodává, že ti, kteří přišli na kafe se starostou se 
zajímali o veřejnou zeleň, rekonstrukci Náměstí či ulice 
Komenského, o parkovací místa v některých konkrét-
ních lokalitách, vznášeli požadavky na zlepšení stavu 
chodníků, či opravu lokality V Potokách nebo Ve Vilách, 
na napojení Balinského údolí, upozorňovali na bodové 
závady na komunikacích, chybějící autobusové spojení 
do Prahy a další. „Lidé jsou v obraze, často přišli, zepta-
li se zda a kdy bude možné problém řešit,“ podotýká 
starosta.
Nová možnost, jak se setkat se svým starostou, se se-
tkala s větším zájmem, než jaké se poslední dobou těší 
veřejné diskuze v loutkové scéně. Lidé na ní oceňovali 
zejména soukromí a neformálnost. „Nemám chuť řešit 

některé svoje věci veřejně. A také s nimi nechci ostatní 
obtěžovat,“ vysvětlil například jeden ze zájemců, kteří 
čekali u vedlejšího stolečku, až na ně dojde řada. Ale to 
neznamená, že veřejné diskuze skončí. Stále platí, že 
probíhají každý první čtvrtek v měsíci. „Příští poseze-
ní s lidmi u kávy trochu pozměním, abych jim zajistil 

ještě více soukromí,“ plánuje Radovan Necid s tím, že 
kafe se starostou hodlá pořádat pravidelně každý druhý 
čtvrtek v měsíci, nebude-li mít nějaké jiné povinnosti. 
Současně starosta připomněl, že kdo chce naprosté 
soukromí, může mu napsat či zavolat a přijít za ním do 
jeho pracovny na radnici.

Dvě desítky lidí si nenechaly ujít lednové kafe se sta-
rostou. Zájemci využili možnosti pohovořit s Radova-
nem Necidem o problémech ve městě v soukromí a 
neformálním prostředí kavárny Jupiter clubu.

Lidé si zašli se starostou na kafe

Martina Strnadová

Dluh za nájemné v městských bytech 
se pozvolna snižuje. Pohledávka za rok 
2015 je o čtyři sta tisíc korun menší než 
v roce 2012. 
Začátkem roku 2016 dlužili nájemci 
městských bytů Velkému Meziříčí 1,488 
mil. korun, v roce 2014 1,553 mil. korun 
a v roce 2012 1,885 mil. korun. Za po-
slední roky se tedy dlužná částka snížila 

o 397 tisíc korun. „Pozitivní na tom je, že 
nejméně dlužníků máme nyní z řad těch, 
kteří bydlí. V této kategorii jsme dlužnou 
částku stáhli nejvíce. Jednoduše řečeno: 
kdo neplatí, nebydlí,“ říká Magdaléna 
Kašparová, vedoucí odboru správy ma-
jetku a bytů velkomeziříčské radnice. 
Stávající nájemci dluží městu 109 tisíc 
korun. Další dva, v jejichž případě již pro-

bíhá soudní či exekuční řízení na vyklize-
ní bytu, mají dluh vůči městu ve výši 215 
tisíc korun. Nejvyšší částka je zapsána u 
těch, kteří již v městském bytě nebydlí, 
a to 1,164 mil. korun. Z nich někteří svůj 
dluh postupně splácejí, i když ne všichni. 
„S každým, kdo se dostane do finanč-
ních problémů, se snažíme najít řešení, 
dojednat splátkový kalendář, změnit pří-

jemce sociálních dávek apod., abychom 
navyšování dluhu předešli,“ podotýká M. 
Kašparová.
Pohledávky plynoucí z nájmu nebyto-
vých prostor činily k 31. 12. 2015 málo 
přes 136 tisíc Kč, z toho přes osm tisíc 
dluží nájemce bývalý a 128 tisíc korun 
nájemce, na kterého je podána žaloba na 
vyklizení.

Dlužníků bydlících v městských bytech výrazně ubylo

Martina Strnadová

PŘÍŠTÍ K AFE SE STAROSTOU BUDE 11. 2. V 16.00 V K AVÁRNĚ JUPITER CLUB 
V ÍCE NA VELKOMEZIRICSKO.CZ
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Rány rozléhající se na sídlištích mezi 
bytovými domy provázené světelnými 
efekty způsobují problémy hlavně pej-
skařům. „Na ulici je rachot už od rána. 
Bouchá nám to přímo pod oknem. Náš 
pes je z toho vystresovaný, bojí se jít 
vyvenčit. Jezdíme s ním kus za město 
do polí,“ stěžovala si například těsně 
po Vánocích jedna z obyvatelek sídliště 
nad gymnáziem.
„Zaznamenal jsem stížnosti od lidí, jež 
rány způsobené petardami ruší. Ostat-
ně, opakuje se to každoročně. Chtějí, 
ať to město řeší. Je však třeba říct, že 
zakázat používání zábavní pyrotechniky 
obecně závaznou vyhláškou paušálně 
a plošně na celém území města nelze,“ 
vysvětluje starosta Radovan Necid, ale 
zároveň dodává: „I přesto však vyhlášku 
chceme a budeme ji ještě řešit.“ 
„Vyhláška obce může zakázat používání 
zábavní pyrotechniky pouze na přes-
ně určených místech v obci a v přesně 
určených časech,“ potvrzuje právnička 
městského úřadu Vilma Drápelová a 
připomíná, že pokud používáním zá-
bavní pyrotechniky ve Velkém Meziříčí 
významnou měrou nedochází k naru-
šování veřejného pořádku, její regulace 
vydáním obecně závazné vyhlášky tak 
nemá své opodstatnění.
Významné narušování veřejného po-
řádku ve městě prokázáno není. Podle 
městské policie byla koncem loňského 
roku četnost a intenzita používání pe-

tard o dost slabší než v minulých letech. 
V prosinci přijali strážníci pouze jedno 
oficiální podání. „Možná si lidé sami 
začínají uvědomovat, že používání zá-
bavní pyrotechniky může ostatní také 
obtěžovat,“ říká vedoucí strážník měst-
ské policie Petr Dvořák a dodává: „V mi-
nulém roce jsme řešili pouze ojedinělé 
případy používání zábavní pyrotechniky, 
a to oznamované občany nebo zjištěné 
strážníky zejména v nočních hodinách. 
Tyto případy byly řešeny jako přestupek 
proti veřejnému pořádku, neboť byl na-
rušen noční klid. V jednom z nich, kdy 
došlo v noci při oslavě k odpálení ohňo-
stroje z provozovny, postačilo k nápravě 
projednání věci s jejím správcem, čímž 
byl  navozen pokojný stav a problém se 
již neopakoval.“ 
Bouchání rachejtlí tedy ubylo, ale zase 
se objevila novinka – a to vhodit petar-
du do plastového koše na psí exkremen-
ty, neboť rána je pak podstatně výraz-
nější. „Někdo viděl v podstatě návod k 
tomu v jakési televizní reportáži a pár 
dní nato jsme měli i u nás ve městě tím-
to způsobem poničených a podpálených 
několik košů,“ říká starosta. 
„O silvestru bylo výrazně poškozeno 15 
odpadkových košů. Jejich opravy přišly 
město Velké Meziříčí na 14.500 Kč,“ po-
tvrzuje ředitel technických služeb Jaro-
slav Mynář a doplňuje pro představu, že 
za celý rok 2015 bylo opraveno padesát 
poškozených košů.

Zejména konec roku, ale nejen ten, je zpravidla spojen se zvýšeným používáním 
zábavní pyrotechniky. O silvestru s tím asi každý počítá, ale bouchání rachejtlí 
během celých vánočních svátků a ještě týden po nich již některé lidi obtěžuje, 
zejména seniory či rodiny s malými dětmi. Nejinak ve Velkém Meziříčí.

Město chce omezit používání pyrotechniky
Problematika prodeje a používání pyrotechnických předmětů je v současné době 
upravena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báň-
ské správě, ve znění pozdějších předpisů, a nově pak také zákonem č. 206/2015 Sb., 
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Účelem těchto právních norem je 
především zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, 
včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů. Účel sledovaný obecně závaznou vy-
hláškou obce regulující používání pyrotechniky pak musí být širší nebo jiný než 

účel sledovaný shora citovanými zákony: obec je tak oprávněna omezit pou-
žívání zábavní pyrotechniky např. za účelem ochrany majetku zejména 

v jeho kulturně sociální dimenzi dané veřejným zájmem na ochra-
ně kulturních památek, stejně tak je tomu i v případě regulace 

používání zábavní pyrotechniky jako činnosti narušující veřejný 
pořádek hlukem nebo za účelem ochrany občanského soužití 
v obci. Ústavní soud ve svých nálezech týkajících se obecně 
závazných vyhlášek obcí trvá na dodržování principu propor-
cionality. Obec by tedy neměla zákazy formulovat plošně, ale 

vždy jen v nejméně omezujícím rozsahu – to znamená, že by 
měla regulaci určitého chování vztahovat zásadně na určitá, ve 

vyhlášce vymezená místa, případně doby, s přihlédnutím k pova-
ze chování a jeho způsobilosti významnou měrou narušit veřejný po-

řádek v obci. Obec tedy není oprávněna prostřednictvím obecně závazné 
vyhlášky přistoupit k plošnému paušálnímu zákazu používání pyrotechnických 
předmětů na svém území. Takový zákaz lze stanovit pouze ve vztahu k určitým, 
přesně vymezeným veřejným, ale i jiným prostranstvím a také časům, vyžadu-
je-li to zajištění místních záležitostí veřejného pořádku zejména s ohledem na 
potřebu ochrany majetku, ochrany před hlukem či ochrany občanského soužití 
v obci.
S přihlédnutím ke konkrétním místním poměrům musí příslušné orgány obce vy-
hodnotit, zda k regulaci formou obecně závazné vyhlášky přistoupí. S ohledem na 
shora uvedené by mělo k regulaci dojít, pokud užívání pyrotechniky významnou 
měrou narušuje veřejný pořádek v dané obci. Z poznatků městské policie ve Vel-
kém Meziříčí však takový závěr rozhodně nevyplývá, spíše naopak – závěr loňského 
roku byl, pokud jde o užívání pyrotechniky a komplikace s tím spojené, nejméně 
problematickým za posledních minimálně pět let. Dále je nutno si uvědomit, že 
samotné vydání obecně závazné vyhlášky problém neřeší – obec musí být schopna 
dodržování pravidel stanovených vyhláškou kontrolovat a případné porušení sank-
cionovat – předpokladem úspěchu je ale zjištění osoby pachatele a prokázání, že 
tato osoba přestupek skutečně spáchala – v případě používání zábavní pyrotech-
niky a s přihlédnutím ke stávajícímu počtu strážníků městské policie ve Velkém 
Meziříčí se toto jeví jako docela problematické. Navíc, pokud už dojde k zadržení 
pachatele přestupku, je tento i v souvislosti s použitím zábavní pyrotechniky často 
postižitelný dle zákona o přestupcích např. podle ustanovení § 47 (přestupky proti 
veřejnému pořádku, zejména porušením nočního klidu, znečišťováním veřejného 
prostranství), ustanovení § 49 (přestupky proti občanskému soužití) či ustanovení 
§ 50 (přestupky proti majetku).

V roce 2015 již bylo projednáváno, zda přijmout obecně závaznou vyhlášku, která 
by používání této pyrotechniky zakazovala. Dle Ministerstva vnitra ČR: „Obce ne-
jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazné vyhlášky přistoupit k plošnému 
paušálnímu zákazu používání pyrotechnických předmětů na svém území. Takový 
zákaz lze stanovit ve vztahu k určitým veřejným prostranstvím, vyžaduje-li to za-
jištění místních záležitostí veřejného pořádku např. s ohledem na potřebu ochrany 
obecního majetku.“ Tudíž by se zákaz mohl vztahovat pouze na některé vyjmenova-
né oblasti města, což by občanům města asi moc nevyhovovalo a zmíněná obecně 
závazná vyhláška nebyla nadále připravována.
Další problém v uplatnění zákazu je vůbec oblast nebo místo, kde v reálném čase 
došlo k výbuchu petardy, hlídkou městské policie přesně lokalizovat a pak následně 
ustanovit původce hluku. Oznamovatel obvykle v tomto nemá zcela jasno a svědci 
události na místě nejsou.

PR ÁVNIČK A MĚSTSKÉHO ÚŘ ADU VILMA DR ÁPELOVÁ:

REGUL ACE UŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

PETR DVOŘ ÁK, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ POLICIE:

14.500
Na tolik přišly opravy košů, 

zničených petardami 
o letošních silvestrovských 

oslavách 

Martina Strnadová
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STATISTIK A

„Počet obyvatel k 31. prosinci 2015 byl v samotném 
městě Velké Meziříčí 10 080,“ informuje Alena Šin-
kovská z evidence obyvatel velkomeziříčské radnice. 
Místní části Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Olší nad 
Oslavou, Hrbov, Svařenov a Mostiště pak čítají dalších 1 
518 obyvatel. Za celý rok 2015 se narodilo 97 dětí. Číslo 
u zemřelých je přitom o jednu osobu vyšší – 98. Počet 
cizinců pak činil 105.
Za loňský rok tedy sice osm lidí přibylo ve srovnání s 
rokem 2014, ale jinak od roku 2008 Velkomeziříčských 
trvale ubývá. Zatímco v roce 2008 mělo město spolu 
s místními částmi 11 770 obyvatel, loni to bylo o 172 
méně. Na vesnicích je to ovšem jinak, než v samotném 
městě. Vyjma Mostišť, kde obyvatel oproti roku 2008 
ubylo, všude jinde zaznamenali nárůst.

NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ 5 000 OBYVATEL
Do 20. století vstupuje Velké Meziříčí s 5236 obyvateli 
a 604 domy, což činí téměř 8,7 obyvatel na jeden dům. 
Jestliže až do těch časů rostlo město hlavně zásluhou 

vlastních populačních zdrojů, pak to nemůžeme říci o 
20. století, zejména o jeho druhé polovině. V roce 1930 
je zaznamenáno zvýšení počtu obyvatel o 395, což se 
rovná průměrnému meziročnímu přírůstku cca 13 oby-
vatel. Čechů bylo 5474, Němců 39, Židů 73, Rusínů 4, 
ostatní 4, národnost neuvedlo 37 osob. 
Ve srovnání s rokem 1900 nastal výrazný pokles obyva-
tel německé národnosti, a to z 252 na 39. Také židovská 
menšina má zejména proti minulému století klesající 
tendenci. Ještě v roce 1900 je tu uváděno více než 254 
Židů oproti 73 v roce 1930. Tento stav trvá přibližně až 
do roku 1942, kdy 14. května odjíždí z Velkého Meziříčí 
poslední transport Židů. Tím prakticky skončila stale-
tá existence židovské menšiny a jejich ghetta v tom-
to městě. Podobný osud stihl v roce 1945 i německou 

menšinu, kdy všichni Němci byli odsunuti, pokud již 
dříve sami město neopustili. 

NOVODOBÁ HISTORIE MĚSTA
Při sčítání obyvatel dne 3. března 1991 se ve městě Vel-
ké Meziříčí přihlásilo k národnosti české 6762, moravské 
3282, slovenské 72, německé 2 a k ostatním národnostem 
19 občanů. Z těchto několika málo čísel vidíme, že Velké 
Meziříčí je městem bez národnostních menšin s výraznou 
převahou českého obyvatelstva s katolickou orientací.
Rok 1990 se stal pro město Velké Meziříčí významným 
nejen z hlediska politických událostí a následujících 
změn, ale i ve vývoji počtu obyvatel. Poprvé v historii 
překročilo město hranici 10000 obyvatel. K 31. prosinci 
1990 vykazuje místní evidence 10108 trvale zde hláše-
ných osob. Ve vývoji města je to nesporný úspěch, neboť 
počet obyvatel a jeho složení zpravidla vždy ovlivňuje 
další rozvoj sídel.
Až do 1. poloviny 20. století se Velké Meziříčí rozvíjelo 
ve všech oblastech života jen pozvolna, převážně přiro-
zenou vývojovou cestou. Vezmeme-li v úvahu, že v roce 
1900 mělo Velké Meziříčí celkem 5236 obyvatel a jeho 
počátek vložíme do přelomu 12. a 13. století, pak nám 
vyjde, že v průměru zde přibývalo ročně asi 6,5 obyva-

tel. Je samozřejmé, že růst města nebyl přímočarý, ale 
kolísavý, ovlivňovaný vnitřními a hlavně vnějšími vlivy. 
V roce 1950 dosáhl počet obyvatel 6178 po částečném 
poklesu v poválečných letech, kdy mnoho rodin odešlo 
do pohraničí. Až na malé výjimky byla bilance přírůstku 
obyvatel ve Velkém Meziříčí od roku 1950 příznivá a to až 
do roku 1994, kdy se růst počtu obyvatel téměř zastavil. 
V roce 1994 přibylo jen 6 lidí v důsledku zvýšeného po-
čtu přistěhovaných a v roce 1995 přibylo opět jen 9 osob, 
opět díky většímu počtu přistěhovaných. 
Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že poslední století 
přineslo Velkému Meziříčí pokrok historického významu. 
Počet jeho obyvatel se zdvojnásobil a přesáhl 10000. Ze 
zapadlého venkovského městečka se stalo průmyslové 
město. Počet závodů a podniků nad 10 zaměstnanců se 
několikrát znásobil s převahou strojírenství. Bylo zde 24 
strojírenských podniků. Počet zaměstnanců se pohybo-
val v rozpětí 5737 a 4752. Uvedený pokles byl ve pro-
spěch nově se tvořícího drobného podnikání. V průmyslu 
byla zjevná převaha strojírenská. Zjevný byl i vzestup ve 
zdravotnictví a školství.

Počet obyvatel se za 100 let zdvojnásobil

OBEC–MÍSTNÍ ČÁST/ROK 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Velké Meziříčí celkem 5236 5632 6178 6874 7574 10505 11517 11720 11136 11770 11741 11732 11687 11675 11614 11590 11598

z toho město 5236 5632 6178 6874 7574 9059 10137 10306 10312 10285 10237 10252 10197 10199 10125 10089 10080

místní části:

Dolní Radslavice 134 124 114 110 91 62 70 76 74 85 86 86 82 84 81 83 90

Hrbov 170 169 127 129 116 135 119 118 118 148 146 146 150 151 150 155 155

Kúsky 123 101 96 92 84 61 58 70 57 67 68 65 65 65 67 70 71

Lhotky 235 237 214 217 219 238 229 238 237 228 234 227 231 227 233 242 247

Mostiště 245 364 389 437 468 459 528 552 586 587 592 588 582 570 566 561 564

Olší nad Oslavou 491 405 418 432 389 352 267 253 250 255 264 254 263 262 276 270 272

Svařenov 143 138 140 133 150 139 109 107 102 114 114 114 117 117 116 120 119

VÝVOJ POČTU OBYVATEL VELKÉHO MEZIŘÍČÍ VE 20. A 21. STOLETÍ

Velké Meziříčí spolu se svými čtyřmi místními částmi 
mělo ke konci roku 2015 celkem 11 598 obyvatel. To 
je o osm víc než předchozím v roce.

Vladimír Makovský, Martina Strnadová
zdroj: vlastní zpráva, Ročenky 

a kroniky města Velké Meziříčí

V roce 1930 ve Velkém Meziříčí žilo 5474 Čechů, 
Němců 39, Židů 73, Rusínů 4, ostatní 4, národnost 
neuvedlo 37 osob. 
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na kamaráda a také 
trochu příbuzného, 
absolventa velkome-
ziříčského gymnázia, 
docenta, dvorního 
radu, MVDr. Jaromíra Oulehlu, naro-
zeného v roce 1943 v našem městě, 
který náhle zemřel 23. ledna 2016 v 
rakouském Bad Ischlu ve věku 73 let. 
Jaromír vystudoval brněnskou veteri-
nární fakultu a provozoval praxi v Tel-
či. V roce 1970 opustil tehdejší ČSSR 
spolu se svou manželkou Hanou ro-
zenou Lavickou a s půlroční dcerkou 
Petrou za dramatických okolností.
Předmětem jeho největšího celoživot-
ního zájmu byli koně, zejména lipicáni. 
Již na škole se jim věnoval a publikoval 
některé své práce. To bylo také důvo-
dem, že nejprve pracoval jako asistent 
na koňské klinice ve Vídni, kde se záhy 
ukázal jako zdatný veterinář. Dále byl 
7 let zástupcem ředitele hřebčína Sta-
dl-Paura v Horním Rakousku, 20 let 
ředitelem hřebčína Piber ve Štýrsku 
a 15 let ředitelem Španělské dvorské 
jezdecké školy ve Vídni.
Když se po revoluci uvolnily poměry 
a mezinárodní styky, vyslyšel nabídku 
české strany a získal v roce 1995 titul 
docenta na Veterinární a farmaceutic-
ké univerzitě Brno. Z pověření Minis-
terstva zemědělství ČR potom vypra-
covával veterinární plány a navrhoval 
celkovou přestavbu hřebčína Kladruby.
Jeho působení však bylo celosvě-
tové. V Saudské Arábii vypracoval 
infrastrukturu chovu arabských koní, 
v USA, Austrálii, Novém Zélandu a 
Asii se věnoval poradenství v chovu 
lipicánů. Byl patrně největším exper-
tem na chov lipicánů na světě. Byl 
také členem téměř všech světových 
chovatelských klubů. Vedle toho to 
byl výborný kamarád s bystrou inte-
ligencí, skromný člověk se smyslem 
pro odpovědnost a s úctou k ostatním 
lidem. Tyto vlastnosti spolu s láskou k 
rodině a ke svému povolání vyznačo-
valy jeho životní cestu. Přes jeho ce-
losvětovou činnost zůstal polovičkou 
srdce stále Meziříčákem. Čest jeho 
památce.

PUBLICISTIK A únor 2016

Svatopluk Pokorný, zastupitel
O rekonstrukci náměstí se mluví již vel-
mi dlouho, vždyť jen co bylo do dnešní 
doby vypracováno projektů…
Dnes budou mít občané Velkého Meziří-
čí možnost se k budoucímu vzhledu ná-
městí vyjádřit v dotazníku, který město 
připravuje. Je to opravdu velký posun 
od dřívější doby, vždyť všechny ostatní 
projekty (ač zaplacené) prošly bez vyjá-
dření občanů a posléze skončily v koši. 
Je zřejmé, že rekonstrukce náměstí je 
pevně svázána s možností zaparkovat 
v centru města. Proto je velmi důležitý 
stav pozemků po bývalém Svitu. Tady 
se počítalo s parkovištěm a následným 
průchodem lidí přes most ve Svitu na 
náměstí. Situace se však mění s úmys-
lem obchodního řetězce Lidl, vystavět 
téměř v centru města svoji pobočku. O 
dopadech této stavby se již dlouho na 
internetových i tištěných novinách píše 
s mnoha protichůdnými názory.
Oprava náměstí má mnoho úskalí. Jed-
ním z nich je skutečnost, že by se měla 
dělat v nejméně dvou etapách, jinak by 
měli zbývající živnostníci podnikající na 
náměstí velký problém. Dost na tom, že 
končí jeden živnostník za druhým kvůli 
obchodnímu centru u Kauflandu. Město 
by mělo při rekonstrukci využít jakékoliv 
fondy, ať je to z EU, nebo z tzv. Švéd-
ských fondů. Jistě by se něco našlo. To, 
že náměstí je chloubou každého města 
již pochopila města v našem okolí. Stačí 
se podívat na Bystřici nad Perštejnem, 
Velkou Bíteš, Nové Město na Moravě, 
nebo i Žďár nad Sázavou.

Náměstí 
je chloubou 
města

Rada města Velké Meziříčí schválila 
další grant na kulturu v roce 2016 ve 
výši 300.000 korun.
Výzva k předkládání projektů je k dispo-
zici na webu města. Žádat lze o podporu 
akcí pořádaných ve třech oblastech: 
1. tradiční i nové kulturní akce zvyšující 
zájem obyvatel a návštěvníků města o 

kulturní dění a kulturní dědictví, 
2. vzdělávací akce zvyšující kulturní 
kompetence (probouzení zájmů, posky-
tování znalostí, rozvíjení schopností a 
dovedností potřebných k aktivní účasti 
na kulturních aktivitách) dětí, mládeže a 
dospělých,
3. tvorba a prezentace literárních či au-

diovizuálních děl vztahujících se k histo-
rii a kultuře města. 
Podpora může tvořit maximálně 50 % 
uznatelných nákladů projektu. Maximál-
ní výše podpory pro jednotlivou žádost 
je 30.000 Kč. Termín ukončení příjmu 
žádostí byl stanoven na 29. února 2016.
Více na www.velkemezirici.cz.

Vzpomínka

Ing. Karel Sobotka

Místní akční skupina MOST Vysočiny (MAS) byla založena v říjnu 2004, a to jako 
obecně prospěšná společnost (o.p.s.) 23 zakladateli a působí na území 59 obcí s 
téměř 35 tisíci obyvateli. 
Jde o společenství veřejného sektoru – obcí, občanů, neziskových a příspěvkových 
organizací a soukromé podnikatelské sféry. Podstatou práce o.p.s. je uplatňování me-
tody LEADER, (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova), což je finanční ná-
stroj EÚ, zaměřený na podporu a rozvoj venkovských oblastí. Proto mohou o finanční 
prostředky při uplatňování této metody žádat pouze subjekty z obcí a měst, která mají 
méně než 25 tisíc obyvatel.
Za tímto účelem provedla MAS v minulém období dotazníkové šetření, a to samostat-
ně pro občany, obce, neziskové a příspěvkové organizace a podnikatele, uskutečnilo 
se v několika obcích setkání občanů, podnikatelů a zástupců organizací, aby stav obce 
a dané lokality posoudili a po společné diskuzi navrhli pro přípravu strategie nej-
vhodnější řešení. 
V roce 2012 došlo se změnou Občanského zákoníku v organizaci MAS k podstatným 
změnám. Obecně prospěšná společnost byla transformována a v rámci její činnosti 
byla zřízena tzv. Organizační složka MAS, která bude nyní nositelem dotačních titulů. 
MAS MOST Vysočiny a MOST Vysočiny o.p.s. – jsou dvě samostatné organizační jed-
notky, ale spojené „pupeční šňůrou“. Pro vysvětlení: MAS je „hlavou“, která přichází s 
nápady, o.p.s. pak představuje „ruce“, které je pomáhají realizovat.
Dříve však, než dojde k možnosti vyhlašování výzev k realizaci projektů zahrnutých do 
strategie a možnosti čerpání finančních prostředků z EU, je nutné splnit dvě základní 
podmínky, a to získat Osvědčení o standardizaci MAS a schválení Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje území MAS na období 2014–2020 (resp. 2016–2023).
První podmínka byla již splněna a řídící orgán Programu rozvoje venkova na minis-
terstvu zemědělství vydal o.p.s. MOST Vysočiny „Osvědčení o standardizaci“, a to ke 
dni 24. 11. 2015.
Druhou základní podmínkou je schválení Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje území (SCLLD), a to na podkladě výzvy ministerstva pro místní rozvoj. Na 
přípravě této strategie se v současné době intenzivně pracuje. Předpokládaný termín 
k předložení naší strategie ke schválení je březen 2016. 
Pro plánovací období 2014–2020 (resp. 2016–2023) bude možnost čerpání z různých 
operačních programů. Naše MAS plánuje v rámci SCLLD podporovat projekty, které 
mohou být finančně podpořeny především z Integrovaného regionálního operační-
ho programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu za-
městnanost (OPZ). Jedná se např. o podporu udržitelných forem dopravy, dostupnost 
služeb vedoucí k sociální inkluzi, podporu sociálního podnikání, infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení, podporu základních složek ISZ, podporu zaměstna-
nosti, prorodinných opatření, podporu zemědělských podniků i nezemědělských in-
vestic, podporu rozvoje lesních oblastí a další. Bližší informace o obsahu strategie, 
výši alokací na jednotlivé operační programy vám přineseme v některém z dalších 
číslech zpravodaje. 
Veškeré informace o dění jak MOST Vysočiny, o.p.s, tak i její organizační složky můžete 
najít na webových stránkách: www.masmostvysociny.cz
Naším cílem je spolupracovat na rozvoji venkova při získávání finanční podpory z EU 
a z národních programů ČR. Naplňování našich záměrů vyžadovalo v uplynulém ob-
dobí značné úsilí a čas, ale jeho přínosy i při relativně malých finančních alokacích v 
minulém období tyto náklady vyvážily, jak jsme vás již v minulosti o realizovaných 
projektech informovali. Přivítáme proto další partnery, kteří budou mít zájem se na 
rozvoji našeho území podílet při naplňování vize MAS „Území MAS MOST Vysočiny je 
místo, kde stojí za to žít a pracovat.“ Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se 
na činnosti společnosti jakýmkoliv způsobem podíleli, a popřát mnoho sil, nápadů a 
optimismu do další spolupráce. 

Co nového v MAS MOST Vysočiny

-mas-

Získá-li v letošním roce spolek Ski klub 
Velké Meziříčí dotaci z Ministerstva 
školství a mládeže ČR na rekonstrukci 
a modernizaci areálu pro výchovu 
stávajících a nových sportovců, podpoří 
lyžaře i město Velké Meziříčí, a to 
svojí spoluúčastí na projektu ve výši 
maximálně 533.000 korun. Rozhodli o 
tom zastupitelé na svém mimořádném 
zasedání ve čtvrtek 28. ledna. Schválili 
také 1,2 milionu korun pro FC Velké 
Meziříčí interiérové vybavení nových 
fotbalových šaten na Tržišti. „Předseda 
fotbalového klubu Petr Ostrý slíbil, že 
se městu vrátí 400 tisíc korun nazpět, 
a to formou dotace od podnikatelů,“ 
řekl k tomu starosta Radovan Necid. 
„Vybavení kabin pro mládež si podporu 
města zaslouží,“ podotkl ještě zastupitel 
Pavel Blažek.

Ski klub a fotbal
získaly podporu

Martina Strnadová
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REKONSTRUKCE CENTRA

4. Jak by podle Vašeho názoru mělo náměstí v budoucnu vypadat?

současný stav mi vyhovuje

živé nákupní centrum

prostor pro parkování vozidel

klidné místo vhodné k odpočinku

reprezentativní prostor města pro 
konání kulturních akcí

ostatní

5. Co by podle Vašeho názoru na náměstí nemělo chybět?

prostor pro odpočinek

prostor pro konání trhů

pěší zóna

volný průjezd pro dopravu

letní zahrádky restaurací, kaváren

vegetace

parkování

vodní prvek

umělecké dílo

zábavné prvky pro děti

kvalitní mobiliář (lavičky, 
odpadkové koše, stojany na kola 
apod.)

ostatní

6. Z hlediska dopravy na náměstí preferuji:

současný stav mi vyhovuje

částečné omezení dopravy

úplné omezení dopravy

ostatní

7. Z hlediska typu dopravy na náměstí preferuji:

pohybovat se pěšky

pohybovat se na kole

pohybovat se automobilem

8. Pohlaví

muž žena

9. Věk

do 26 let

27 - 39 let

40 - 59 let

60 a více let

10. Bydlíte v Meziříčí nebo v jeho místní části?

ano ne

Seřaďte od 1 do 6, kdy 1 je nejpreferovanější 6 nejméně zajímavá.

Seřaďte od 1 do 12, kdy 1 je nejpreferovanější 12 nejméně potřebná.

Zakřížkujte a vyberte jednu ze čtyř možností.

Č. 1 nejvíce preferuji, č. 3 nejméně preferuji.

Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

Zakřížkujte  a vyberte jednu z možností.

množství automobilové dopravy

nedostatek vegetace

bezpečnost chodců

vandalismus, nepořádek

nedostatek míst pro odpočinek

ostatní

3. Co je podle Vašeho názoru v současnosti nejslabší stránkou náměstí?

Seřaďte od 1 do 6, kdy 1 je nejslabší stránka a 6 je nejméně palčivá.

2. Pokud se na náměstí zdržujete, jakým způsobem je nejčastěji využíváte?

pouze procházím

projíždím se zastávkou do 30 min

nákupy a využití služeb

návštěva úřadů

pracuji zde

bydlím zde

prostor využívám k odpočinku 
nebo relaxaci

účastním se kulturních akcí

ostatní

Seřaďte od 1 do 9, kdy 1 je nejpreferovanější a 9 
nejméně preferované (není třeba vyplnit všech 9).

1. Jak často využíváte náměstí?

velmi často, téměř denně

často, minimálně 1 až 2krát týdně

občas, tak 2 až 3krát za měsíc

pouze o víkendu

nevyužívám

Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

DOTAZNÍK

Architektonicko-urbanistická soutěž 
pomůže nalézt nejkvalitnější návrh na 
rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic. 
Před vyhlášením soutěže se k zamýšlené 
úpravě centra mohou vyjádřit sami ob-
čané města v anketě. Stačí, když odpoví 
na otázky, jež přinášíme v tomto listu. 
„Jejich názory budou pro architekty, kteří 
se do soutěže přihlásí, jistým vodítkem 
při přípravě návrhů,“ říká starosta Rado-
van Necid.
Vyplněný dotazník, prosím, vystřih-
něte/vytrhněte a odevzdejte na infor-

mačním centru v recepci radnice či na 
pokladně městského úřadu v budově 
spořitelny, a to do 11. března 2016. 
Pokud se chce vyjádřit více členů rodiny, 
další dotazníky si můžete stáhnout ve 
formátu pdf na webu velkemezirici.cz či 
velkomeziricsko.cz, nebo si vyzvednout 
vytištěný dotazník opět v recepci radnice 
či v budově spořitelny.
Dotazník bude možno vyplnit také elek-
tronicky na webu města, a to od 8. února 
2016 do 11. března 2016. Svoji představu 
o tom, jak by mohlo velkomeziříčské ná-

městí v budoucnu vypadat, nabídnou i 
děti a mládež. Bude pro ně vyhlášena vý-

tvarná soutěž na mateřských, základních 
a středních školách ve městě.

Velkomeziříčští zastupitelé se shodli na zahájení přípravy architektonické soutěže 
na úpravu centra města.

Úprava náměstí začíná velkým dotazníkem. Zapojte se i vy

-mars-
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INZERCE únor  2016

NÁSTUP IHNED

Zahradní nábytek 
Liška
přijme pracovníky 
na tyto pozice

TRUHLÁŘ
NATĚRAČ/KA NÁBYTKU
BRIGÁDNÍK/CE DO VÝROBY
Zájemci se mohou hlásit osobně 
na adrese Průmyslová 2049, 
Velké Meziříčí, 594 01, 
tel: 763 760 188
Nebo zaslat životopis na email 
fi rma@zahradninabytek-liska.cz 
podrobnější info při osobním setkání

iška
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

mzda 
15-17 tis. 

čistého 
po zaučení

přijme pracovníka na pozici

VŠEOBECNÁ SESTRA – KOORDINÁTOR/KA POBOČKY
pro zařízení Charitní ošetřovatelská služba, pobočka Velké Meziříčí

Náplň práce: odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí pacientů na 
základě doporučení ošetřujícího lékaře, vedení související dokumentace, komunikace 
s lékaři, organizace služeb poskytovaných pobočkou
Místo výkonu práce: Velké Meziříčí a okolí                      
Nástup: únor/březen 2016
Nabízíme: práci na plný úvazek (v případě zájmu možný i zkrácený úvazek), smysluplnou 
a kreativní práci, zázemí stabilní organizace, možnost podílet se na rozvoji pobočky, 
možnost seberealizace a dalšího vzdělávání.
Požadujeme: osvědčení k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu, 
předpoklady pro práci s lidmi, dobré komunikační dovednosti, samostatnost, výborné 
organizační schopnosti, pracovitost, zodpovědnost, operativnost, profesionalitu, potřebu 
dále se vzdělávat a profesionálně růst, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka, znalost 
práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook), trestní bezúhonnost.
Uvítáme: praxi u lůžka.

V případě zájmu o uvedenou pozici zasílejte profesní životopis 
a motivační dopis na adresu Charitní ošetřovatelská služba, 
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo na email 
anna.janu@zdar.charita.cz do 12. února 2016.

Bližší informace: Anna Janů, vrchní sestra Charitní 
ošetřovatelské služby, tel.: 777 755 435, 
email: anna.janu@zdar.charita.cz

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
•  vítáme klientky všech zdravotních pojišťoven
•  péče plně hrazena ze zdravotního pojištění
•  provádíme ultrazvukovou diagnostiku
•  urogynekologická poradna (při problémech 
 s udržením moči a souvisejících obtížích)
•  jednorázová plastová vyšetřovací zrcadla ZDARMA

gynekolog a porodník:  MUDr. Mojmír Fischer (každý den)
zdravotní sestry:  Milada Nosková (po, st)
 Dana Vaňková (út, čt, pá)
urogynekologie:  MUDr. Oldřich Šottner

Ordinační hodiny ve Velkém Meziříčí:

www.sottner.cz

Pondělí: 7.30–11.00 12.00–18.00
Úterý: 7.30–11.00 12.00–14.00
Středa: 7.00–12.00
Čtvrtek: 7.30–11.00 12.00–14.00
Pátek: 7.00–11.30

ve Velkém MeziříčíNOVÁ

Bližší informace 
a telefon pro objednání: 
776 682 971

V prostorách bývalé 
„Polikliniky Kablo“ (za Kauflandem)

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo

STROJNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
– PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Požadované znalosti 
a dovednosti:
•  vzdělání střední odborné   
 s výučním listem v oboru   
 elektro,
•  platné osvědč. vyhl. č. 50/78 Sb.,  
 kvalifikaci podle § 6,
•  řidičský průkaz sk. B,
•  praxi v oboru elektro. 

Nabízíme:
•  kvalifikovanou práci v oboru  
 vodovodů a kanalizací.
•  zázemí stabilní a tradiční   
 firmy.
• široké spektrum    
 zaměstnaneckých benefitů  
 a výhod.

Předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody.
Místo výkonu práce: čistírna odpadních vod Velké Meziříčí

Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte 
do 15. 2. 2016 na adresu:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., 
Studentská 1133, 591 21  Žďár nad Sázavou 
nebo e-mail: divize@vaszr.cz. 

Bližší informace:
p. Stanislav Klimeš, mistr provozu ČOV a kanalizací 
Velké Meziříčí, telefon: 602 705 554

Tel.: 603 161 585   |   E-mail: kancelar@advokat-kovarova.cz
www.advokat-kovarova.cz

Mgr. Anna 
Kovářová

advokát

oznamuje  otevření nové advokátní kanceláře ve Velkém Meziříčí 
na ulici Hornoměstská 25 (budova INTACTu, 2. patro). 

Nabízím Vám právní pomoc (zejména poskytnutí právní konzultace, sepsání 
smluv a žalob, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek a sepsání 

insolvenčních návrhů včetně návrhů na povolení oddlužení) v oblasti práva 
občanského, obchodního, insolvenčního, rodinného, pracovního a správního.

PŘÍJMEME
SKLADNÍKY / SKLADNICE

ODPOVÍDAJÍCÍ MZDOVÉ PODMÍNKY
NÁSTUPNÍ PLAT 15 500KČ, PROPLÁCENÍ PŘESČASŮ

SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU

PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK

FIREMNÍ BENEFITY - STRAVENKY, NÁKUP ZBOŽÍ
ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY, PENZIJNÍ PŘÍSPĚVEK

STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ V RYCHLE SE ROZVÍJEJÍCÍ
ÚSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

MÍSTO VÝKONU PRÁCE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

TEL.: 602 703 652
PETR.PALKA@BIDVEST.CZ 

Až 20.000tis Kč

Pravidelné směny

Firemní benefity 
- stravenky
- nákup zboží za režijní ceny
- penzijní připojištění
- pracovní oděv

Místo výkonu práce:   Velké Meziříčí

TEL.: 602 703 652
PETR.PALKA@BIDVEST.CZ 

PŘIJMEME
SKLADNÍKY / SKLADNICE

Odpovídající mzdové podmínky:

+ příplatek práce přesčas

Průmyslová 2050
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PRODÁM
• Králíky na maso, na chov. Příležitostně 
dovezu do VM. Tel.: 604 909 857.
• Starší zachovalý plynový sporák za 
900 Kč. Tel.: 604 909 857.
• Palivové dříví, suché. Buk, bříza, dub, 
habr. Tel.: 736 488 577.
• Calex CM 305 – v. 165 cm, š. 60 cm, 
h. 60 cm, objem chladničky 201 l, objem 
mrazničky 104 l. Nový termostat. Zacho-
valá, funkční, spolehlivá. Cena dohodou. 
Tel.: 723 241 888.
• Bundu prošívanou, fialové barvy, vel. 
XL, novou za 400 Kč. Dále prodám letní 
lehátko síťové, kovové za 600 Kč, nové 
se slevou. Tel.: 724 851 044.
• Obývací stěnu na chalupu nebo chatu. 
Velmi zachovalou. Tel.: 605 473 015. 
KOUPÍM
• Koupím a dobře zaplatím za staré pivní 
lahve s nápisem, vojenské helmy, kožené 
vojenské řemeny, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, vojenské ná-
šivky, masky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, hmoždíře 

atd. z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. Za 
nabídky předem děkuji. Tel.: 776 776 007.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• Staré obrazy různých motivů a stáří (kra-
jiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a jiné i 
poškozené. Dále hodiny, porcelán, hutní 
sklo, hudební nástroje a jiné dekorativní 
starožitnosti. I celou pozůstalost. Jsem sbě-
ratel, platba výhradně v hotovosti. Rychlé a 
slušné jednání. Tel.: 704 787 323.
NEMOVITOSTI
• Koupím dům, vhodný pro rodinu. Za-
hrada, garáž a příroda výhodou. Na stavu 
nezáleží. Tel.: 606 158 288.
• Hledám ke koupi byt min. 40 m2, k in-
vestici. Děkuji. Tel.: 737 309 875.
• Prodám byt 1+1 ve VM blízko centra. 
Tel.: 731 457 371.
• Prodám RD v Křižanově v přízemí po-
travin, 1. patro byt 5+1. Zahrada 2000 m2, 
staveb. pozemek. Podkroví vhodné na vý-
stavbu bytu. Více info na tel.: 731 457 371.
• Prodám nové byty 2×2+kk a 1x 3+kk 
ve VM. Klidná část s garáží i pozemkem. 
Více info tel.: 731 457 371.
• Prodám stavební pozemek ve VM, 
kompletní sítě, klidná část, 1500 m2, 
cena 580 Kč/m2. Tel.: 731 457 371.
• 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, plast. okna, 

zateplení, cihl. byt, vlastní kotel, po čás-
tečné rekonstrukci, cena dohodou. Tel.: 
731 457 371.
• Prodám nové byty 1+1, 2+1 ve VM (s 
pozemkem i garáží). Tel.: 605 054 470.
• Prodám byt 2+1 na ul. Kolmá, tel.: 731 
457 371.
• Prodám byt 3+1. Tel.: 731 457 371.
RŮZNÉ
• Hledáme opraváře obuvi, ševce. Pat-
níky, zipy, drobné šití, druky, očka apod. 

Velké Meziříčí. Tel.: 603 849 249.
• Pomoc v domácnosti. Vyzvedávání 
dcery ze školy v odpoledních hodinách 
a pomoc s běžnými domácími pracemi. 
Jedná se o práci každý druhý týden 2-4 
hodiny, pondělí až pátek. Detaily probe-
reme osobně. Mobilita autem je výho-
dou, bydlíme v Měříně. Tel. 724 380 974. 
Volat po 18. hodině.
PRONÁ JEM
• Pronajmu byt 3+1 ve Velké Meziříčí, ul. 
Mírová. Tel.: 604 305 220.

INZERCE/SERVIS

Doučím
testy cermat a Scio
z „mat“ k PZ na Gym a sŠ. 
o víkendech.

tel.: 774 621 703

KUŘICE 
OBJEDNÁVÁME

737 477 773
A. Novotný, Hrbov 42

začínají néststáří 17–19 týdnů

DROBNÁ INZERCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VELKÉM ME-
ZIŘÍČÍ
PÁTEK 5. ÚNORA 2016, 14.00–18.00
K zápisu se dostaví děti narozené od 
1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, popřípadě ty 
děti, které měly odloženou povinnou 
školní docházku k 1. 9. 2015. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz totož-
nosti. Pokud uvažujete o odkladu školní 
docházky pro své dítě, sdělte to zapisu-
jícímu učiteli.
ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13: 
Spádový obvod školy je tvořen ulicemi: 
Boční, Čechova, Fortna, Hřbitovní, K 
Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostel-
ní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, 
Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, 
Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U 
Vody a V Podloubí.
ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20: 
Dotazník se bude vyplňovat při zápi-
su. Lze ho také stáhnout na webových 
stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. 
Spádový obvod školy je tvořen ulicemi: 
Bezručova, Čermákova, Demlova, Druž-
stevní, Dubová, Em. Zachardové, Ha-
brová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, 
Kolmá, Krškova, Malá stránka, Markova, 
Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Jose-

fem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ost-
růvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Tře-
bíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, 
Zelený kout a Zd. Vorlové.
ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055: Dotazník 
se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také 
stáhnout na webových stránkách školy 
www.3zsvm.cz v odkazu Školní rok-Zápis 
do 1. třídy.
Spádový obvod školy je tvořen ulicemi: 
Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, 
Fr. Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hor-
noměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, 
Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, 
K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, 
Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, 
Loupežník-samota, Luční, Nábřeží, Nad 
Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na 
Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř-samo-
ta, Nová, Nová Říše, Obůrka, Podhradí, 
Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, 
Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, 
Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smr-
ková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U 
Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, 
U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V 
Potokách, Vrchovecká, Za horou, Zámec-
ká, Zámecké schody a Záviškova.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ 
ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PÁTEK 5. ÚNORA 2016, 9.00–12.00
Zápis do prvního ročníku na školní rok 
2016/2017 proběhne dne 5. února v 
budově školy na ulici Poštovní 1663/3 v 
době od 9.00 do 12.00. Kontaktní údaje: 
tel.: 566 522 828, 605 086 068, e-mail: 
info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecial-
nivm.cz.
Škola poskytuje základní a střední stu-
peň vzdělávání žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami, mimo jiné i žá-
kům s autismem. Při výuce plně respek-
tujeme fyzické a psychické možnosti a 
předpoklady dětí. 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKO-
LA BŘEZEJC, SVINY 13, VELKÉ ME-
ZIŘÍČÍ - PÁTEK 5. ÚNORA 2016 OD 13 
DO 16 HODIN
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy 
speciální pro školní rok 2016/2017 se 
uskuteční v pátek 5. února 2016 od 13 
do 16 hodin v prostorách školy.
V oboru vzdělání základní škola spe-
ciální nabízíme školní vzdělávací pro-
gram pro vzdělávání žáků se středně 
těžkým mentálním postižením a školní 
vzdělávací program pro vzdělávání 
žáků s těžkým mentálním postižením a 
souběžným postižením více vadami.
Zápis je možné uskutečnit dodatečně po 

osobní dohodě (kontakty uvedeny níže). 
K zápisu si připravte občanský průkaz, 
rodný list dítěte, doporučení školského 
poradenského zařízení (SPC, PPP).
V případě žádosti o odklad školní do-
cházky je nutné doložit doporučení 
školského poradenského zařízení a do-
poručení odborného lékaře nebo klinic-
kého psychologa.
Dále nabízíme střední vzdělávání v těchto 
oborech vzdělání (přihlášky do 15. 3. 2016):
Praktická škola jednoletá; Praktická 
škola dvouletá; Textilní a oděvní vý-
roba (učeb. obor) – školní vzdělávací 
program Tkalcovské práce
Nabízíme také služby školského pora-
denského zařízení na odloučeném praco-
višti ve Velkém Meziříčí: Speciálně peda-
gogické centrum (SPC), U Tržiště 2191/3, 
594 01 Velké Meziříčí, tel.: 773 245 732 
(speciální pedagog), tel.: 778 761 650 
(psycholog), e-mail: spcvm@seznam.cz
Krajské koordinační centrum logopedic-
ké péče ve školství, U Tržiště 2191/3, 594 
01 VM, mob.: 773 378 610, 777 732 045, 
e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz
Bližší informace, kontakty: Základní 
škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, 
594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516, 
tel.: 774 449 319, e-mail: skola.brezejc@
seznam.cz. Aktuální informace o škole a 
SPC naleznete na www.skoly-brezejc.cz.

Zápisy do prvních tříd ZŠ
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Gymnázium Velké Meziříčí (GVM) se 
také v roce 2016 zapojí do pilotního 
ověřování organizace přijímacího říze-
ní do oborů vzdělání s maturitní zkouš-
kou s využitím centrálně zadávaných 
jednotných testů. 
Abychom usnadnili případným ucha-
zečům o studium na GVM přípravu na 
přijímací řízení, pořádáme přijímačky 
nanečisto: 
•  ve středu 3. 2. 2016 v 15.00 pro   
 zájemce o čtyřleté studium, 
•  ve středu 17. 2. 2016 v 15.00 pro  
 zájemce o osmileté studium. 
Předpokládaný konec je vždy kolem 18 
hodin. Informace o přijímacím řízení a 
přihláška ke studiu jsou k dispozici na 
stránkách školy www.gvm.cz. 

Přijímačky nanečisto

„Důvodem rozšíření služby o další lůžka 
byly signály od pečujících rodin, které 
si potřebovaly odpočinout, řešit svoje 
záležitosti a nemohly kvůli péči o svo-
je nejbližší, často rodiče,“ říká ředitelka 
Sociálních služeb města Velké Meziříčí 
Jana Jurková, jež přitom vychází z analýz 
v rámci komunitního plánování. Potřeb-
nost služby dokládá i to, že ta stávající je v 
podstatě téměř stále naplněna. Lidé vyu-
žívají odlehčovací službu při péči o svého 
blízkého člena rodiny zejména v přípa-
dech dovolené, při rekonstrukci domu 
či bytu nebo v případě, že se do situace, 
kdy musejí začít o člena rodiny pečovat, 
dostanou náhle a nejsou na ni připraveni.

„Posláním pobytové odlehčovací služby 
je poskytnout čas na odpočinek, rege-
neraci sil pečovateli a současně zajistit 
kvalitní a bezpečnou péči a podporu 
osobě, o niž je pečováno,“ vysvětluje 
Jana Jurková smysl a dodává, že odlehčo-
vací služba se od pečovatelské liší vlast-
ně jen tím, že ji lze poskytnout pouze na 
přechodnou dobu, nejdéle na půl roku. A 
to nejen seniorům, ale osobám od 18 let 

se zdravotním postižením zejména z Vel-
kého Meziříčí a blízkého okolí, ale v pří-
padě potřeby a volného místa i odjinud.
Lidé, kteří jsou zrovna přijati k odlehčo-
vací službě, mohou podle zájmu využí-
vat třeba i sociálně-aktivizační službu. 
„Trénujeme paměť, cvičíme na židlích, 
předčítáme články z tisku,“ vyjmenovává 
aktivity sociální pracovnice Dana Pospí-
šilová a dodává, že v rámci této služby se 

lidé dostanou i na akce a výlety, napří-
klad do nového centra v Balinách. „Byli 
jsme tam na sezonních akcích při zpra-
cování brambor, moštování, tvořili jsme 
dožínkový věnec, vyráběli jednoduché 
pokrmy z bylinek. Lidem se to líbilo,“ 
uzavírá Dana Pospíšilová. Na tyto výlety 
se mohou přihlásit zájemci z DPS ale i 
zvenčí, po předchozí domluvě.

Odlehčovací služba ve Velkém Meziříčí 
rozšířila svoji kapacitu. Pro klienty jsou 
od prvního února připravena k využití 
další tři lůžka, která Sociální služby 
města zkolaudovaly v Domě s pečova-
telskou službou na ulici Zdenky Vorlo-
vé. První dvě přitom fungují na Komen-
ského již od září 2014.

Odlehčovací služba nabízí tři nová lůžka

Martina Strnadová

Ředitelka sociálních služeb Jana Jurková v novém pokoji 
odlehčovací služb\. Foto: Martina Strnadová

V Třebíči na radnici se ve středu 13. ledna sešli zástupci čtyř 
měst, včetně Velkého Meziříčí, dvanácti obcí a osmi sdružení 
a společností k podpisu memoranda, a tím k prosazování spo-
lečného zájmu a cíle. Tím je dostavba severojižního propoje-
ní Kraje Vysočina od hraničního přechodu Česko – Rakousko 
až k dálnici D 1 po silnici II/360. „Tato spolupráce má za účel 
vyvinout dostatečný tlak na vlastníka komunikace, Kraj Vyso-
čina, aby s potřebnými úpravami počítal a bral je vážně. Aby 
se komunikace dostala do konkrétních plánů kraje. Tím dosta-
neme my, zástupci obcí, měst a zaměstnavatelů v regionu jas-
ný signál, že můžeme začít plánovat, řešit vlastnické vztahy,“ 
uvedl místostarosta Třebíče Pavel Pacal, který je iniciátorem 
memoranda.
„Pro Velkomeziříčské je v této souvislosti důležité dokončení 
čtvrté části obchvatu Velkého Meziříčí od Třebíče k exitu D 1 
VM východ, který odstraní dopravu mířící z Třebíče na dálnici 
a naopak. To by přineslo řidičům komfort, rychlejší dojezd do 
Třebíče a ulevilo dopravě v centru Velkého Meziříčí,“ řekl k 
tomu starosta Radovan Necid. Město se nyní jistým způsobem 
vypořádalo s tranzitní kamionovou dopravou a čtvrtá část ob-
chvatu by z města dostala i ta nákladní vozidla, která se nyní 
ve směru na Třebíč šplhají do kopce ulicí K Novému nádraží. 
„Rekonstrukce silnice II/360 od hranic až po Velké Meziříčí 
je stavbou ve veřejném zájmu. Je potřeba jednat, dokud je 
možnost čerpat na stavbu peníze z IROPu,“ zdůraznil Necid a 
připomněl, že akce je zahrnuta i v zásadách územního rozvoje 
Kraje Vysočina.
Území s komfortním a bezpečným dopravním propojením od 

rakouských hranic až k dálnici D 1 bude atraktivnější pro nové 
investory i zaměstnavatele. „Nechceme, aby podpis memoran-
da byl jenom kusem papíru. Naším a také veřejným zájmem 
je, aby si kraj uvědomil vážnost a důležitost, kterou pro nás 
všechny zkvalitnění této komunikace znamená a zařadil to 
mezi svoje priority,“ připomněl Pacal.

Memorandum má urychlit stavbu obchvatu
Města i firmy v regionu Vysočiny chtějí zlepšit dopravu a 
přístup k dálnici. Potvrdily to Memorandem o spolupráci při 
řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktu-
ry po silnici II/360.

MEMOR ANDUM PODEPSALI STAROSTOVÉ 
NÁ SLEDUJÍCÍCH MĚST A OBCÍ A Z Á STUPCI 
SPOLEČNOSTÍ:

Města: Třebíč, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí, 
Jaroměřice nad Rokytnou

Obce: Výčapy, Petrůvky, Střítež, Trnava, Rudíkov, Hodov, 
Vlčatín, Oslavička, Oslavice, Blatnice, Bohušice, Lukov

Společnosti: Okresní hospodářská komora Třebíč, 
Energetické Třebíčsko, EKOREGION 5, společnosti 
ČEZ, a. s., Mann + Hummel (CZ), s.r.o., Mann + Hummel 
Service, s.r.o, Huhtamaki Česká republika, a.s., Fraen-
kische CZ, s.r.o.

Starosta Radovan Necid při podpisu memoranda. 

-mars-

Velkomeziříčská rozhledna 
na Fajtově kopci soutěží spolu 
s dvacítkou dalších v anketě 

Rozhledna roku 2015. 
Podpořte ji hlasováním, 

má číslo 8
Podrobnosti na 

www.kpr.kvalitne.cz
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SPOLEČNOST

Hrbov a Svařenov má zázemí pro sportovní i kulturní akce

Hrbovští a Svařenovští loni nejvíce 
investovali do stavby domku na více-
účelovém hřišti, jež bylo postaveno v 
roce 2013. Je v něm sociální zařízení, 
společenská místnost a kuchyňka, u něj 
venkovní terasa a garáž pro uskladnění 
sekačky na údržbu areálu a další. „Do-
končili jsme ho svépomocí a celkem to 
stálo na 1,7 milionu korun,“ informuje 
předseda komise pro místní správu Vla-
dimír Sedláček. Kolem je zpevněná plo-
cha v zámkové dlažbě za dalších 70 tisíc 
korun. Hned vedle je rozestavěné dětské 
hřiště, jež zatím stálo asi 230 tisíc korun. 
Děti mají k dispozici domek se skluzav-
kou, koníky, houpačky. Pod dětskými 
prvky je místo obvyklého kačírku gumo-
vý pružný povrch. „Letos tam doplníme 
ještě kolotoč,“ podotýká V. Sedláček. V 
plánu je i jeden sportovní prvek pro do-
spělé – stepper. Sportovnímu areálu tak 

nechybí nic podstatného. „Kdekdo nám 
jej závidí,“ shodují se členové komise.
Kompletní opravou v uplynulých dvou 
letech prošel i kulturní dům v Hrbově. 
Jen za loňský rok to stálo asi 180.000 
Kč. Některé práce přitom opět proběhly 
svépomocí. Kamna na tuhá paliva v sále 
nahradilo sálavé plynové topení, přiby-
la nová kuchyňská linka, nádobí a další 
vybavení, topidla na toaletách, nové je 
i pódium, stoly, lavice a obklady nejen 
na sále, ale i na chodbách. Také hasičská 
zbrojnice má vyměněná okna a přístře-
šek. 
Z menších akcí, které možná nejsou to-
lik vidět, lze jmenovat dešťovou kanali-
zaci v části Hrbova, přípravu veřejného 

osvětlení k nové výstavbě rodinných 
domů, nástavbu oplocení u hřiště na ma-
lou kopanou a další.
„Chtěli jsme odbahnit a opravit také 
dva rybníky pod Hrbovem a k Frankovu 
Zhořci, ale bohužel nám nebyla přiznána 
dotace,“ podotýká jeden z členů komi-
se Ladislav Drápela. Zato byla s dotací 
opravena Štěpánkova kaplička, která je 
součástí naučné stezky Balinským údo-

lím. Nechybí u ní posezení a kamenný 
stůl. V dubnu tam lidé pořádají pálení 
čarodějnic. V této souvislosti se však 
rozmohl jeden nešvar. Totiž, že někteří 
si zvykli svážet ke kapličce na hromadu 
krom větví na spálení i další odpad, třeba 
staré baterie z auta. Komise tak apeluje 
na lidi, aby jinak upravené okolí kapličky 
neznečišťovali černou skládkou.
Plány na rok 2016 v Hrbově a Svařenově, 
stejně jako v dalších místních částech, 
brzdí nutná příprava projektové doku-
mentace na výstavbu kanalizace. Z asi 
dvoumilionového rozpočtu místní části 
ukrojí zhruba 230.000 korun. Přitom 
musí komise počítat i se stálými poplat-
ky za rok přes 800.000 Kč, které jdou na 

dopravní obslužnost, veřejné osvětlení, 
zimní údržbu či svoz odpadu a podobně. 
I tak ale Hrbovští a Svařenovští plánují 
pořídit lavičky a odpadkové koše ke hřiš-
ti i kapličce, vybudování přítokové šach-
ty u hrbovského rybníku a opravu čepu 
rybníku u Zhoře, úpravu veřejné zeleně 
včetně prořezávky lipové aleje ke kaplič-
ce, montáž veřejného osvětlení, opravy 
místních cest, další práce na hasičce atd.

V HRBOVĚ ZAHÁ JÍ SOUTĚŽ ČTYŘ 
MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Společenský život v obou obcích se 
soustředí hodně do nového sportovní-
ho areálu. Probíhají v něm pravidelné 
nohejbalové turnaje i hasičské soutěže, 
rozloučení s prázdninami pro děti. V kul-
turním domě zase bývá dětský karneval, 
loutkové divadlo, ostatková zábava, jíž 
předchází masopustní průvod masek. 
„Na letošek plánujeme zahájit soutěž 
místních částí Velkého Meziříčí. Je to na 
podnět místostarosty Josefa Komínka. 
Měla by to být obdoba velkomeziříč-
ských 4 klíčů,“ dodává V. Sedláček.
Zázemí na víceúčelovém hřišti, tedy nový 
domek, ale i kulturní dům nebo hasičská 

zbrojnice jsou přitom občanům místní 
části k dispozici i k pořádání soukromých 
akcí a oslav.

OBEC MÁ SVOU VLASTNÍ PEČEŤ
Zajímavostí místní části Hrbov a Sva-
řenov jsou obecní kroniky. Zájemcům o 
historii se podařilo dohledat několik knih 
a Hrbov jich má nyní celkem sedm. „Za 
dohledání těchto kronik patří velký dík 

badatelce Marii Gálové a administrátoru 
našich  webových stránek (www.hrbov-
-svarenov.czweb.org) Tomáši Niessnero-
vi,“ podotýká Vladimír Sedláček. 
První z kronik je psána už od sedmnácté-
ho století. Stojí v nich, že obec měla svou 
vlastní pečeť, která má být ve schránce 
uložena v základové zdi budovy školy z 
roku 1878. 
„Trápí nás, že škola, kam svého času 
docházelo přes sedmdesát dětí, je teď 
v soukromých rukou a chátrá. Nicméně 
i tak bychom chtěli schránku v jejích 
základech najít, vyzvednout a podívat 
se, co všechno obsahuje,“ říká Ladislav 
Drápela.

Místní část Hrbov a Svařenov se pyšní 
novým zázemím na víceúčelovém hřišti. 
Sportovnímu areálu tak již chybí jenom 
dokončení dětského hřiště, které je v 
plánu letos.

Ze zasedání komise pro místní správu. Foto: Martina Strnadová

Letošní masopustní průvod. Foto: Tomáš Niessner Výstavba domku na hřišti probíhala zčásti svépomocí. Foto: Tomáš Niessner

Martina Strnadová
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Neděle   3.  4. svátek Božího 
milosrdenství 
v Oslavici

Neděle 24.  4. Mostiště

Neděle   8.  5. mše svatá za hasiče 
ve Velkém Meziříčí

Neděle 22.  5. 1. svaté přijímání ve 
Velkém Meziříčí 
a v Borech

Čtvrtek 26.  5. Boží Tělo v Lavičkách

Neděle 29.  5. Boží Tělo ve Velkém 
Meziříčí

  29.  5. Lavičky

Neděle   5.  6. Sklené nad Oslavou

Neděle 12.  6. Radenice s žehnáním 
obecního praporu

Neděle 19.  6. Velké Meziříčí 
u sv. Mikuláše

Neděle 26.  6. Dolní Radslavice

Neděle 26.  6. Petráveč

Neděle   3.  7. Cyrilov

Neděle 10.  7. Vídeň

Sobota 16.  7. Mostiště – hasiči

Neděle 24.  7. Kúsky

Úterý 26.  7. malá pouť ke sv. Anně 
v Lavičkách

Neděle 31.  7. Lhotky

Neděle 31.  7. Osové

Neděle   7.  8. Oslavice

    7.  8. Rousměrov

Neděle 14.  8. Netín

Neděle 21.  8. Martinice

Neděle   4.  9. Dolní Bory

Neděle 25.  9. pouť ke kapli u Lhotek

Neděle 25.  9. Hrbov

Neděle 13. 11. Martinice

Neděle 13. 11. Horní Bory

Pátek 27. 12. Vídeň – pouť Svaté 
rodiny

Časy mší svatých budou aktuálně 
upřesněny v ohláškách.

Rozpis poutí a slavností ve 
farnostech Velké Meziříčí 
a Bory v roce 2016.

Jaký je současný stav lyžařského areálu?
Fajťák je ve skvělém stavu. Máme vy-
sněženo všechno, co lze, a pokud se 
podíváte na webkamery, tak od rána se 
na Fajťáku střídají školy a lyžaři s indi-
viduální výukou. Odpoledne je následu-
jí běžní lyžaři. V tuto dobu je na kopci 
takřka neustále okolo 12 zaměstnanců, 
kteří zajišťují chod vleků, vaří, obsluhují, 
vyučují v lyžařské škole a pracují v servi-
su a půjčovně lyží.
Omezí nějak provoz nynější teplé počasí?
Na provozu se to neprojeví prakticky ni-
jak. Zhruba 70 cm vysoká vrstva sněhu 
tímto počasím neutrpí a v pohodě pře-
žije i pár dešťových kapek. Důležité je, 
aby v noci trošku přimrzlo a sníh se pak 
neztrácí. Hovoříme samozřejmě o tech-
nickém sněhu, což je spíše velice jemně 
nasekaný led a ten není na teplotu tak 
háklivý jako přírodní sníh.
Minulou neděli skončila lyžařská škola. 
Je o výuku stálý zájem?
Tři víkendy v lednu probíhala na Fajto-
vě kopci takzvaná Velká lyžařská škola. 
Zúčastnilo se jí tento rok 85 dětí, o které 
se staralo 25 instruktorů. Jde o velkou 
akci, kterou není jednoduché zvládnout 
z hlediska velkého počtu začínajících ly-
žařů, ani z hlediska velkého počtu přijíž-
dějících automobilů, obědů, ale hlavně 
připravenosti areálu. Další desítky začí-
najících lyžařů ale chodí na Fajťák i bě-
hem týdne, kdy máme po celou provozní 
dobu otevřenou individuální lyžařskou 
školu a tu využívají i dospělí. Dopoledne 
je výuka velice anonymní a ani ostýcha-
vý lyžař si nemusí dělat starosti z pozor-
nosti ostatních. V tu dobu se tam totiž 
učí lyžovat téměř všichni.
Jak to funguje?
Na kopci jsou stále přítomni instruktoři, 
kteří „čekají“ na svoje zákazníky, a to od 
8 hodin každý den. Každému ale doporu-
čuji nejdříve zavolat a sjednat si přesnou 
hodinu.
Jsou účastníci kurzu vesměs z Velkého 
Meziříčí?
Řekl bych, že zhruba třetina. V letošním 
roce jsme měli spoustu dětí z Brna a 
okolí, a to platí i o běžných lyžařích, kte-

rých letos z Jihomoravského kraje jezdí 
spousta. Samozřejmě nejvíc je místních 
a pak z Třebíče. Nemůžeme čekat, že k 
nám budou jezdit lyžaři ze Žďáru, Nové-
ho Města nebo z Bystřice. My se musíme 
soustředit na region Brna a Třebíče.
Na začátku sezony vám počasí moc ne-
přálo...
Ano, bohužel, zima přišla až v lednu a 
dva naše první pokusy se zasněžováním 
z listopadu a prosince nám odtekly do 
Oslavy. Startujete tak hned od začátku 
s velkou finanční ztrátou, která se ješ-
tě prohloubila nutností nakoupit vodu. 
Vzhledem k letošnímu velice suchému 
roku nebyl prakticky žádný přítok do 
naší nádrže pod sjezdovkou a po vysně-
žení jeho objemu jsme museli nakoupit 
pitnou vodu. To je samozřejmě velice 
drahá varianta, ale pokud jsme chtěli 
spustit dětské hřiště a tréninkovou sjez-
dovku, nic jiného nám nezbývalo.
Proč by nestačil hlavní svah?
Dětskou lyžařskou školu a začínající 
lyžaře nemůžete hned pustit na hlavní, 
prudký svah. Svoje první krůčky na ly-
žích musejí absolvovat na mírném svahu 
a zvládnout nejprve samotný skluz. Po-
třebujeme tedy vysněžené dětské hřiště 
pro naše tři lanové vleky. No, a nesmíme 
zapomenout na to, že začátkem ledna 
se u nás v lyžařských kurzech začínají 
střídat školy z Velkého Meziříčí a okolí. I 
ty samozřejmě očekávají, že budeme mít 
vysněžený a připravený svah.
Když hovoříte o školách, tak ty od vás 
dostaly více než dvoutřetinovou slevu 
na jízdné...
Ano máte pravdu. Z ceníkové ceny 240 
korun jsme školám z Velkého Meziří-
čí poskytli slevu, takže od od 8.00 do 
14.30 platí 80 Kč za jízdné. Je to výraz 
naší podpory sportování dětí a mláde-
že našeho města a zároveň výraz díků 
Městu Velké Meziříčí za podporu, kterou 
poskytuje našemu klubu a sportu ve Vel-
kém Meziříčí obecně.
Město vás podpořilo i při budování již 
zmiňované nádrže na vodu, je to tak?
Je to přesně tak. Bez této nádrže bychom 
obzvlášť v tomto roce nebyli po ekono-

mické stránce schopni vysněžit ski areál 
a na Fajťáku by se tak vůbec nelyžovalo!
Město je naším zásadním partnerem ve 
všech aktivitách, které realizujeme a 
podporuje nás nemalou částkou i v rámci 
finančních prostředků na sportování dětí 
a mládeže. Musíme vycházet ze stavu, že 
jsme pořád jenom občanské sdružení, re-
spektive po novu spolek a tudíž nejsme 
partnerem pro bankovní instituce.
Partner, na kterého se můžeme spoleh-
nout, je tedy pro nás nenahraditelný. 
Musím otevřeně říci, že se nám nestalo, 
abychom u rady nebo zastupitelstva ne-
nalezli podporu, když jsme o ni požádali.
Budete tuto podporu potřebovat i na-
dále, třeba na další plány?
Máme zpracovaný projekt rozvoje na-
šeho ski areálu, a ten zahrnuje i věci, 
které jsou nad naše síly. Chtěli bychom 
přebudovat část areálu vyhrazenou pro 
děti a výuku lyžařů a instalovat zde ly-
žařský pás. Chceme vyřešit naše problé-
my s vodou a elektřinou. A hlavně máme 
projekt na rozšíření areálu o další vlek 
a dvě sjezdovky (delší než současné). 
Uskutečnění těchto plánů by ze ski areá-
lu vytvořilo prakticky malé horské stře-
disko s velkou nabídkou pracovních míst 
a se spoustou turistů, kteří by přijeli do 
Velkého Meziříčí, přinesli peníze a další 
související investice.
Co je pro uskutečnění těchto plánů po-
třeba?
Je to spousta věcí, ale my jsme již začali. 
Bude záležet na tom, zda se nám podaří 
přesvědčit město a jeho občany, radu a 
zastupitelstvo o smysluplnosti tohoto 
projektu a velice také záleží na majite-
lích pozemků, jichž se náš záměr týká.
Můžeme jen doufat, že k nám budou 
stejně vstřícní jako pan David Babák, 
pan Pavel a paní Lada Babákovi, pan 
Žďárský, pan Podsedek a pan Vondráček, 
bez jejichž přízně, podpory a pochopení 
bychom se nemohli hnout z místa.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval 
všem, kteří chodí na Fajťák lyžovat a 
podporují nás tak ve snaze rozšiřovat 
areál a vychovávat nové závodníky.

Současné teplé počasí lyžování na pří-
rodním sněhu nepřeje ani trochu. Lidé 
z Velkého Meziříčí ale mají k dispozici 
dobrý umělý sníh na Fajtově kopci. Na-
víc je zde v provozu i rozhledna, kterou 
místní lyžaři stále udržují otevřenou i 
v zimě. Samozřejmě můžou přijít dny, 
kdy vzhledem k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků bude její provoz na ně-
jakou dobu omezen, ale zatím se tak 
nestalo, řekl Velkomeziříčsku předseda 
Ski klubu Jiří Novotný.

Novotný: Podpora města se nedá nahradit

-red-
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Profese pilota není zrovna běžná, cesta k ní není zcela 
jednoduchá a jistota zaměstnání žádná. Ale ty, kteří i 
přes to všechno touží létat, Pavel Nádeníček rozhodně 
neodrazuje. Naopak jim vzkazuje: „Letectví je po letech 
opět na vzestupu, vznikají nová pracovní místa a povo-
lání pilota pomalu znovu získává na atraktivitě.“
Váš dědeček je známý velkomeziříčský muzikant, 
strýc i bratranci se věnují hudbě. Vás to zcela minulo?
K hudbě mám kladný vztah, ale sám jsem se jí nikdy 
nevěnoval. Hudební talent po dědečkovi zdědili brat-
ranci a na mě už nějak nezbylo. Ale sledoval jsem je-
jich koncerty z publika. I dnes si je občas s manželkou 
jdeme poslechnout na zábavu či ples. Taky chodíme na 
studentský ples gymnázia, s babičkou do divadla. Rád 
se do Velkého Meziříčí vracím, do Nesměře, do Balin-
ského údolí. Je tu klid, kterého v Praze moc neužijeme.
Odmala jste chtěl být pilotem?
Byl to můj dětský sen. Táta létal u vojáků v Náměšti, 
potom šel do civilu a začal létat u ČSA. Já jsem už na 
gymnáziu měl zcela jasno v tom, že se chci stát profesi-
onálním pilotem. Po maturitě jsem tedy šel na ČVUT v 
Praze, Dopravní fakultu, obor Profesionální pilot.

Jakým strojem létáte?
Menším dvoumotorovým turbovrtulovým letadlem 
Piper Cheyenne pro až osm cestujících. My však více 
používáme verzi pro hospitální lety. Posádku tvoří dva 
piloti, doktor a zdravotní sestra. Můžeme přepravovat 
jednoho až dva pacienty na lehátkách. Piper PA-42 
Cheyenne létá cestovní rychlostí přibližně 550 km/h, 
čímž se řadí mezi jedny z nejrychlejších turbovrtulo-
vých letadel. Obvykle létáme ve výškách přibližně osm 
až devět kilometrů nad hladinou moře.
Kde všude?
Létáme po celé Evropě a v severní části Afriky. Osobně 
nemám příliš rád lety do Alžírska. Přece jen v Evropě je 

člověk zvyklý na nějaký standard a můžu říct, že naše 
nejhorší nádraží bude pořád vypadat líp než alžírská 
mezinárodní letiště. Stejně tak si dokážete představit, 
co asi v Alžírsku znamená stabilizovaný pacient. 
Co to přesně jsou, ty hospitální lety?
Lidi si to často pletou se záchrannou službou. To je 
ale něco jiného, ta se létá vrtulníky. My máme letadla, 
která uvnitř vypadají jako sanitka s lůžkem pro pacien-
ta a lékařskými přístroji. Naši zákazníci jsou většinou 
pojišťovny, které organizují návrat svého zraněného 
klienta ze zahraničí do ČR. Typický příklad může být 
český turista na nějakém řeckém ostrově, kterému se 
stane úraz. V nějaké místní nemocnici je mu poskytnu-
ta základní první pomoc, a pokud je ve stabilizovaném 
stavu a schopný převozu, co nejdříve se dopravuje na 
léčení do ČR.
Je součástí vaší práce i něco dalšího, krom pilotování?
Protože jsme relativně malá firma, má každý pilot i 
další povinnosti. Mezi ně patří zejména příprava letu, 
plánování, zařizování hotelů pro posádky a podobně. 
Konkrétně já mám na starost ještě plánování služeb 
posádek. 
Součástí leteckého převozu je i doprava sanitkou z ne-
mocnice na letiště a po příletu zase z letiště, to vše 
je nutné zkoordinovat, aby byla přeprava pacienta co 
možná nejrychlejší.
Vzpomenete si na nějakou mimořádnou situaci?
Protože nelétáme pravidelné linky, dá se říct, že každý 
let je svým způsobem mimořádný. Jsou situace, které si 
zapamatujete. Většinou to byly těžší případy, kdy jsme 
bojovali o každou minutu, abychom pacienta dovezli co 

nejdřív. Případy dětských pacientů jsou velmi specific-
ká kapitola, to vyžaduje velkou psychickou odolnost a 
týmovou spolupráci. Z přední sedačky musíte odvést 
precizní práci a dostat ze sebe maximum pro bezpečné 
provedení letu. I když je noc, bouřka, turbulence, mlha... 
A spoléhat na lékařský personál, že se stejným nasaze-
ním dělá vzadu svoje maximum pro pacienta.
Co vás na vaší práci nejvíc baví? 
Létání. Je mým splněným dětským snem. O ničem jiném 
jsem nepřemýšlel. Ten pohled shora nikdy neomrzí. Je 
skvělý pocit, mít za sebou úspěšný den, kdy celý let pro-
běhne hladce, o pacienta je postaráno a my zajdeme s 
kolegy cestou z práce na pivo...

Co je na ní nejnáročnější? 
Bojujete s únavou na nočních letech, s počasím, s ča-
sem... být odolný po všech směrech je základ. Fyzička 
je potřeba taky, když má pacient sto kilo, nakládá ho 
celá posádka a stejně ho do letadla nemůžeme dostat.
Rozhodl byste se pro studium na profesionálního pi-
lota znovu? 
Určitě bych do toho šel znovu, i když jsem rád, že už 
mám školu za sebou. Maturita na gymnáziu a pak ČVUT 
je asi nejlepší cesta, jak se připravit na kariéru doprav-

ního pilota, ale určitě není jediná. 
Co byste poradil budoucím maturantům, kteří třeba o 
něčem podobném uvažují a nevědí, co je čeká? 
Doporučil bych to těm, kteří chtějí létat, protože mají 
létání a letadla rádi. Nejde to dělat s vidinou vysokých 
výdělků, na ty dnes v letectví zapomeňte. Před deseti 
lety to šlo, teď už ne. Samotný letecký výcvik je velmi 
nákladný a na jeho konci po náročných zkouškách není 
ani jistota zaměstnání. To jsou další boje, výběrová ří-
zení, psychotesty, pohovory, matematika, angličtina... 
pořád dokola. Letci se učí celý život, tak to je. Kdo si 
přes to všechno říká, že chce létat, mohu mu jen dopo-
ručit, ať do toho jde. 

Pavel Nádeníček: Pohled shora nikdy neomrzí
Pavel Nádeníček (28) pochází z Velkého Meziříčí, kde 
vystudoval i gymnázium. Je z muzikantské rodiny Pit-
líkových, ale on sám se hudbě nikdy nevěnoval. Od 
dětství měl jiný sen, který si splnil. Stal se profesi-
onálním pilotem. Nyní žije i kvůli svému povolání v 
Praze. Pracuje u letecké společnosti Air Bohemia, kte-
rá se zabývá VIP přepravou cestujících a také dělá tzv. 
hospitální lety, tedy přepravuje pacienty.

Martina Strnadová

Pavel Nádeníček

Před letounem Piper Cheyenne Pohled shora. Fota: archiv Pavla Nádeníčka
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SPOLEČENSKÁ KRONIK A KINO
od 6. února 

PLESOVÁ SEZÓNA

Dne 16. února si připomeneme 24. výročí úmrtí 
pana 
Františka Dvořáka z Velkého Meziříčí. 
Stále vzpomínají dcera s rodinou a syn s rodinou.

KULTURA
od 9. ledna

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

Dne 30. ledna 2016 tomu bylo 5 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

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

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 28. února vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší 
sestry a tety, paní 
Jarmily Dvořákové z Velkého Meziříčí. 
Stále vzpomínají sestra s rodinou a bratr s rodinou.

Foto: Antonín Kapraň

PhDr. Vladimír Binar
6. 10. 1941 Velké Meziříčí – 13. 1. 2016 Praha

DÁNSKÁ DÍVKA, 6. 2. 19.30, 21. 2. 18.30,
ZKÁZA KRÁSOU, 7. 2., 18.30
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ, 9. 2., 
17.00
HODNÝ DINOSAURUS, 10. 2., 17.00
CREED, 10. 2., 19.30
13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁ-
ZÍ, 11. 2., 19.30
DEADPOOL, 12. 2., 19.30
JOY, 13. 2., 19.30
MALÝ PRINC, 14. 2., 16.00
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ, 14. 2., 18.30
OSM HROZNÝCH, 17. 2., 18.30
RODINNÝ FILM, 19. 2. 19.30, 24. 2. 19.30
ŘACHANDA 25. 2. 17.30, 28. 2. 16.00
BROOKLYN 26. 2., 19.30
DECIBELY LÁSKY 28. 2., 18.30

VAŘILI JSME BENZÍN, 
4. 2., 18.00, kinosál JC, 
beseda s Tomášem Ou-
ředníčkem a Pavlem Vaculíkem o da-
karském zákulisí
O PYŠNÉ BASE, 6. 2. a 20. 2., 15.00, 
loutková pohádka v Jupiter clubu
ŠVÝCARSKÉ ALPY, 9. 2., 15.30, konc. 
sál JC, přednáška Josefa Sedláka po-
řádaná Vlastivědnou a genealogickou 
společností
ETIKOTERAPIE, 16. 2., 9.30, Kopretina 
– centrum pro rodiče s dětmi Ostrů-
vek, MUDr. Marcela Kutilová
Z DÍLA REDAKTORA, SPISOVATELE 
A PŘEKLADATELE FR. POJMANA, 16. 
2., 15.30, koncertní sál JC, přednáška 
MUDr. Filipa Plašila pořádaná Vlasti-
vědnou a genealogickou společností
VÝCHOVA A VÝVOJ DÍTĚTE…, 19. 2, 
19.00, Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi Ostrůvek, přednáška Mgr. Lu-
boše Novotného
ŠMOULÍ KARNEVAL, 21. 2., 14.00, sál 
hasičské zbrojnice VM, pořádá DÓZA a 
SDH
MALÁ ČARODĚJNICE, 21. 2., 15.30, 
velký sál JC, divadelní pohádka pro 
děti
MĚSTA STŘEDOMOŘÍ, 23. 2., 15.30, 
konc. sál JC, přednáška Jiřího Trojana 
pořádaná Vlastivědnou a genealogic-
kou společností
SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU, 25. 2., 19.00, 
Happy sport club, Taisha Shauma již 
popáté ve VM
TUBLATANKA, 5. 3., 20.00, velký sál JC
JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ, 9. 3., 19.30, 
velký sál JC, konverzační divadelní ko-
medie s Jiřím Langmajerem a Adélou 
Gondíkovou

SHIRLEY VALENTINE, 11. 3., 19.30, vel-
ký sál JC, divadelní hra se Simonou Sta-
šovou v hl. roli, náhradní termín za 19. 1.
FLÉTNA A KLARINET z rukou talentů, 
17. 3., 19.00, koncert Anežky Vargové a 
Jana Czecha v rámci KPH
MY FAIR LADY, 20. 3., 16.00, velký 
sál JC, muzikál v podání Vlastenecké 
omladiny z Vídně
ZLATÁ DESÍTKA ŠLÁGR TV, 22. 3., 
11.30 a 17.00, velký sál JC, 2×koncert
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU, 29. 3., 
19.30, velký sál JC
CENA ZA NĚŽNOST, 5. 4., 19.30, velký 
sál JC, divadelní představení s Janou 
Janěkovou a Jitkou Čvančarovou
VŠECHNOPARTIČKA K. ŠÍPA S J. NÁH-
LOVSKÝM, 7. 4., 19.00, velký sál JC
KLAVÍRNÍ RECITÁL OLGY PUNKO,  
19. 4., 19.00, konc. sál JC
EWA FARNA, SUPPORT LESBIENS,  
23. 4., 20.00, velký sál JC
HVĚZDA, 28. 4., 19.30, velký sál, One 
woman show s Evou Holubovou
ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ, 10. 5., 
19.00, konc. sál JC, galakoncert operní 
pěvkyně.

PLES HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ 
ODBORNÉ ŠKOLY ŘEMESEL, 5. 2., 
20.00, Jupiter club VM
HÁZENKÁŘSKÝ PLES, 6. 2., 20.00, ha-
sičská zbrojnice VM
PLES PRVNÍ REPUBLIKY, 20. 2., 19.00, 
KD Vídeň, pořádá Kulturní spolek La-
vičky
STUDENTSKÝ PLES, 20. 2., 20.00, po-
řádá GVM, Jupiter club VM
1. MAFIÁNSKÝ PLES 30. LET, 27. 2., 
19.00, Jupiter club VM
HASIČSKÝ PLES, 27. 2., 20.00, sál 
hasičské zbrojnice
CHARITATIVNÍ PLES, 5. 3., 20.00, Jupi-
ter club VM
MOTORISTICKÝ PLES, 12. 3., 20.00, 
Jupiter club VM

ZPÁTKY DO POHÁDKY, výstava po-
hádkových kostýmů, do 28. 2., Muze-
um VM
MODELOVÉ ŽELEZNICE, pořádá Klub 
železničních modelářů, 6.–14. 2., ZUŠ 
VM – suterén
CO DOKÁŽÍ ŠIKOVNÉ RUCE, 28. 2., 
13.00–18.00, výstava rukodělných 
prací v KD Dobrá Voda, zájemci o vy-
stavování se mohou hlásit na tel.: 736 
165 810 nebo e-mailu milada.spacko-
va@seznam.cz

V ÝSTAV Y

TIP !

Velkomeziříčský rodák Vladimír Binar,  český bás-
ník, prozaik, překladatel a literární vědec, zemřel 
13. ledna v Praze ve věku 74 let. Psal mimo jiné i o 
Jakubu Demlovi.
Vystudoval bohemistiku a filozofii na Univerzitě 
Karlově v Praze, kde poté několik let učil. Za nor-
malizace však z politických důvodů nesměl, živil se 
tedy jako překladatel. Ke svému povolání se vrátil 
až po roce 1989.
Psal poezii (Hlava žáru) i prózu (Playback, Emigrantský snář). Za povídkový triptych 
Číňanova pěna obdržel v roce 2012 od Nadace Charty 77 prestižní Cenu Jaroslava 
Seiferta a stal se i historicky prvním laureátem Ceny Česká kniha.
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Velké Meziříčí bylo na zimní Olympiádě dětí a 
mládeže v Ústeckém kraji vidět. Lyžaři Ski klubu, 
kteří závodili pod vlajkou Kraje Vysočina, přivezli 
tři medaile.
Snowboardistka Sára Strnadová vybojovala zlato 
ve snowboardkrosu a bronz ve slopestylu. Filip Vo-
šmera získal bronz ve skikrosu. 
„Pro reprezentanty z Velkého Meziříčí je to nejú-
spěšnější zimní Olympiáda dětí a mládeže co do 
počtu medailí,“ hodnotí jeden z trenérů výpravy 
Ski klubu Ivo Doležal. 

Celá výprava Ski klubu čítala devět závodníků. 
Spolu s nimi Kraj Vysočina reprezentovali ještě dva 
hokejisté zdejšího Horáckého hokejového klubu. 
Kompletní výsledky velkomeziříčských sportovců 
najdete zde.
Podmínky na Klínovci, kde závody probíhaly, neby-
ly jednoduché. „Závodilo se za velkých mrazů, den-
ně bylo kolem mínus patnácti stupňů Celsia,“ popi-
suje Ivo Doležal a dodává, že kvůli počasí musely 
být změněny i termíny závodů jak pro snowboard, 
tak i pro skikros a alpské disciplíny.

V ÝSLEDK Y Z Á STUPCŮ VELKÉHO MEZIŘÍČÍ  
VE V ÝPR AVĚ KR A JE V YSOČINA

AKROBATICKÉ LY ŽOVÁNÍ
Ondřej Fischer, skikros – 10. místo
Filip Vošmera, skikros – 3. místo
Kateřina Neumanová, skikros – 6. místo
Zuzana Rašovská, skikros – 13. místo
SNOWBOARDING
Stanislav Nováček, paralelní obří slalom – 7. místo, slopes-
tyle – 11. místo, snowboardkros – 7. místo
Petr Mladý, paralelní obří slalom – 9. místo, slopestyle – 8. 
místo, snowboardkros – 10. místo
Karolína Jelínková, snowboardkros – 12. místo, paralelní 
obří slalom – 11. místo, slopestyle – 10. místo
Sára Strnadová, snowboardkros – 1. místo, paralelní obří 
slalom – 11. místo, slopestyle – 3. místo
ALPSKÉ DISCIPLÍNY
Hana Krčálová, obří slalom – 13. místo, slalom – 13. místo, 
vyřazovací závod – 26. místo

LEDNÍ HOKE J
David Homola, Miroslav Juda, družstvo chlapců Kraje Vy-
sočina – 4. místo

-mars-

Zástupci velkomeziříčského Ski klubu při zahajovacím ceremoniálu. Zleva: Petr Mladý, Ondra Fischer, Stanislav 
Nováček, Filip Vošmera, Zuzana Rašovská, Kateřina Neumanová, Sára Strnadová, Hanka Krčálová, Karolína 
Jelínková. Foto: Ski klub VM

Sportovci z našeho města mají za sebou úspěšnou olympiádu

AKCE
SKI ARE ÁL FA JTŮ V KOPEC

8., 9. a 10. 3. krajské přebory škol
12. 3. slalom zařazený do 
republikové série masters
13. 3. závody Lyžařského poháru 
Vysočiny
polovina března tradiční přejezd 
louže a karneval na sněhu
PODROBNOSTI: www.skivm.cz

VEŘE JNÉ BRUSLENÍ
ÚNOR 2016

So 6. 2. 14.45–16.15
Ne 7. 2. 14.30–16.00
Po 8. 2. 14.00–15.30
Út 9. 2. 14.00–15.30
St 10. 2. 17.30–19.00
Čt 11. 2. 14.00–15.30
Pá 12. 2. 14.00–15.30
So 13. 2. 14.15–15.45
Ne 14. 2. 14.00–15.30
St 17. 2. 17.30–19.00
So 20. 2. 14.45–16.15
Ne 21. 2. 13.30–15.00
St 24. 2. 17.30–19.00
So 27. 2. 13.00–14.30
Ne 28. 2. 14.00–15.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

Tříkrálová sbírka ve Velkém Meziříčí a okolí letos vynesla 
554.440 korun. To je o třicet tisíc víc, než loni.
„Na radnici ve Velkém Meziříčí proběhlo rozpečetění kasiček a 
sčítání vybraných peněz. Celková částka pro Velkomeziříčsko 
dosáhla 554.440 korun,“ sdělila koordinátorka Tříkrálové sbír-
ky Veronika Dobrovolná.
I v samotném Velkém Meziříčí lidé darovali víc, než loni. 

„Přesná částka za rok 2016 je 190.666 Kč, v roce 2015 to bylo 
176.371 Kč,“ říká asistent Tříkrálové sbírky na Velkomeziříč-
sku Jiří Zeman. Přitom nejvíce peněz – 22.672 Kč – se sešlo 
v kasičkách koledníků, kteří chodili v ulicích Ve Vilách, Nad 
Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, G. Jaroše a K. Pánka. Z obcí Vel-
komeziříčska byli lidé nejštědřejší ve Vídni, kde se vybralo 
24.260 Kč. -mars-

Tříkrálová sbírka vynesla o 30.000 víc než loni

Jupiter club připravuje na 20. břez-
na 2016 ve velkém sále muzikálové 
představení My Fair Lady s Divadelním 
spolkem Vlastenecká omladina z Víd-
ně. Vlastenci budou samozřejmě hrát a 
zpívat česky, tak jak to jejich divadelní 
spolek činí již více než 130 let. Lístky si 
můžete rezervovat na programovém od-
dělení Jupiter clubu.
„Spolek ochotníků z VOmladiny byl za-
ložen ve Vídni v roce 1885 Čechy, kteří 
přišli do metropole tehdejšího Rakous-
ka-Uherska za prací a nalezli tam nový 
domov. Češtinu si však chtěli uchovat, a 
proto se začali sdružovat. A snad jen s 
přerušením v období druhé světové vál-
ky, i když i tehdy hráli načerno, jim to vy-
drželo dodnes,“ vysvětluje předsedkyně 
spolku Anna Vaďurová. „Já jsem již čtvr-
tá generace té původní české menšiny a 

byl jsem zvyklý od tří let s rodiči chodit 
na české divadlo,“ přibližuje režisér diva-
dla Viktor Vaďura lásku k vlasti, kterou si 
Češi ve Vídni udrželi dodnes. Přitom ne-
jen on sám, ale i ostatní ze spolku mluví 
tak dobrou češtinou, že by jim ji mohl 
závidět kdekterý rodilý Čech.
Spolek Vlastenecká omladina má přibližně 
padesát členů. Většina jich je nyní těch, 
kteří přišli do Vídně po roce 1968 až do-
teď. Do Česka tak začali jezdit zhruba před 
deseti lety. A protože představitelka Lízy, 

Kateřina Andrejsová je původem z Dolní 
Rožínky, hledali zázemí i na Vysočině. V 
březnu tedy vystoupí v Novém Městě na 
Moravě a o den později ve Velkém Meziříčí. 
„Našli jsme tady krásný sál a jsme rádi, že 
nás zde tak vstřícně přijali,“ podotýká člen-
ka souboru Marie Andrejsová.
Sehrají zde muzikálovou pygmalionskou 
komedii My Fair Lady na námět G. B. Sha-
wa, která je zasazena do Anglie na počá-
tek 20. stol. Slibuje napínavou milostnou 
zápletku i podmanivou hudbu.

Divadelní ochotnický spolek českých 
vlastenců z rakouské Vídně sehraje ve 
Velkém Meziříčí světoznámý muzikál.

Čeští vlastenci přivezou do Meziříčí My Fair Lady

-mars-
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Vařili jsme benzín

Tomáš ouředníček PaVel Vaculík

a další hosTé

vás zve na besedu z dakarského zákulisí

kinosál Jupiter clu
bu

čtvrtek
4. 2.
18.00

Pilot Tomáš a navigátor Pavel zažili dva 
těžké týdny při první společné účasti v 
rallye Dakar pod křídly týmu Buggyra Ul-
timate Dakar. Trápili se s motorem svého 
Hummera, když ve vysokých nadmoř-
ských výškách Bolívie ztrácel výkon. Kvůli 
technickým potížím a přehřívání motoru v 
dunách pouště Fiambala byli blízko před-
časnému ukončení účasti. Přes všechny 
tyto těžkosti ale zažili také příjemné oka-
mžiky, jako například dvojnásobný vstup 
do top 40 nebo setkání s nadšenými boli-
vijskými fanoušky.
„V tyto dva týdny jsme byli pořád naho-
ře nebo dole, hodně nahoře nebo hodně 
dole. Nejlepším momentem bylo společně 

stát na pódiu s celým týmem Buggyra. 
Ale také si budeme dobře pamatovat, jak 
jsme každých 400 metrů zapadali v téměř 

50 °C,“ popisoval pocity Tomáš Ouředníček 
po návratu a dodal: „Rádi bychom poděko-
vali sponzorům, fanouškům a všem, kdo nás 

na této dlouhé cestě do cíle nejtěžší rallye 
světa podporovali.“ Nyní již oba závodníci 
plánují zbytek sezony 2016.

Tomáš Ouředníček s Pavlem Vaculíkem 
úspěšně zvládli Dakar 2016. Po dvou 
týdnech náročné rallye Jižní Amerikou 
dojeli se svým Hummerem H3 EVO do 
cíle na 46. místě.

Tomáš Ouředníček má rallye Dakar zdárně za sebou

-red-


