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Zastupitelé schválili rozpočet
Vyrovnaný rozpočet na rok 2020 
počítá s příjmy a výdaji ve výši 
305 milionů korun.

Vánoční koncert byl vyprodaný
Na tradičním koncertu vystoupilo  
230 účinkujících z místních 
pěveckých sborů a orchestrů.

Jaké je to žít v dodávce
Cestovatelka Vendula Žáková 
povyprávěla o životním stylu 
zvaném vanlife.

Na Fajtově kopci se lyžuje
Zimní sezona ve ski areálu je v 
plném proudu. Na sjezdovce leží 
50 centimetrů sněhu.

Lidé přivítali nový rok 
ohňostrojem
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NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
poprvé se v novém roce setkáváme nad 
stránkami Velkomeziříčska. Chtěl bych 
vás jejich prostřednictvím přivítat v no-
vém roce 2020 a popřát vám mnoho 
úspěchů a osobních radostí. Rok 2019 je 
již za námi a jsem přesvědčen, že byl pro 
naše město úspěšným a přispěl mnoha 
věcmi i událostmi k větší spokojenosti 
a lepšímu životu vás, obyvatel Velkého 
Meziříčí. Bilancování a hodnocení roku 
minulého se ujala paní místostarostka 
v prosincovém vydání radničního zpra-
vodaje, proto bych se nerad opakoval  
a raději jsem se zamyslel nad tím, jaký 
by mohl nadcházející rok být. Na začátku 
každého nového roku si přirozeně klade-
me otázky, jaký bude. Jaký bude pro mě, 
pro mé blízké, pro mé přátele. Nevíme to, 
a možná je to dobře. Nutí nás to k aktivi-
tě, žene nás to k dosahování našich cílů  
a prokazování pevné vůle a vytrvalosti. 

Podobné otázky si samozřejmě můžeme 
klást i v širším slova smyslu. Jaké to bude 
v novém roce ve Velkém Meziříčí? Jisté 
je, že nás čeká rok investic. Díky podpoře 
většiny zastupitelů jsme před Vánocemi 
schválili rozpočet hospodaření města na 
rok 2020 s rekordní vyčleněnou částkou 
ve výši 63 milionů korun na městské in-
vestice a opravy. Radost mám i z částky 
31 milionů korun putující do školství. 

To jsou v historii města rekordní čísla.  
Z těchto peněz budeme například re-
konstruovat obřadní síň na Karlově, pře-
stavovat odborné učebny Základní školy 
Sokolovská, pokračovat v opravách uli-
ce Pod Strání, budovat nové parkoviště  
u Základní školy Školní, stavět nový vo-
dovod v Mostištích, rozšiřovat prosto-
ry Dózy v bývalém sousedním řeznictví  
a rekonstruovat kuchyni v Mateřské ško-
le Nad Plovárnou. Více jak 5 milionů ko-
run jsme vyčlenili na opravy městských 
komunikací. 

A celkově téma dopravy je v našem měs-
tě stále aktuální. Máme za sebou první 
část oprav Mostu Vysočina, které jsou 
součástí modernizace šestikilometro-
vého úseku dálnice u Velkého Meziříčí. 
Práce na druhé části mostu ve směru na 
Prahu začnou hned na jaře, jak to počasí 
dovolí. Jsem rád, že společnost Metro-
stav, která je zhotovitelem stavby, do-
sud přistupovala k harmonogramu prací 
stavby velmi zodpovědně a všechny pře-
dem slíbené termíny vždy dodržela. Dou-
fám tedy, že druhá polovina modernizace 
proběhne také podle plánu a na konci 
tohoto roku bude hotovo. Obrovské po-
děkování za trpělivost si zaslouží všichni 
zahrádkáři a návštěvníci Fajtova kopce, 
kterým stavba nového nadjezdu půl roku 
velmi komplikovala život. Se zácpami ve 
městě bojujeme neustále, bez ohledu na 
to, zda je dálnice průjezdná či ne. Řešení 
stále vidím ve vybudování jihovýchod-
ního obchvatu, které je již plně v rukách 
Kraje Vysočina. Hotovou dokumentaci 
jsme předali, kraj teď musí co nejdříve 
vyřešit financování obchvatu a zajistit 
potřebná stavení povolení. 

K cíli se blíží práce na dokončování pro-
jektových dokumentací, které se týkají 
rekonstrukce zimního stadionu a stavby 
nového Domu se zvláštním užíváním pro 
seniory starší 65 let. V tomto roce bude-
me žádat o dotace na jejich realizaci.
V souvislosti s prodejem akcií společnosti 

SATT, specializované hlavně na dodávku 
tepla a internetu na území Žďáru nad Sá-
zavou, obdrží město letos první ze sedmi 
splátek ve výši 4,5 milionu korun. Myslím 
si, že bylo by dobré tyto peníze uložit na 
zvláštní účet a začít spořit. Investovat by 
se v budoucnu mohly například do akcí 
zmíněných výše. 

Dalšími tématy pro město budou určitě 
naposledy nabídnutá možnost spoluprá-
ce s Lidlem a řešení budoucnosti Nové 
synagogy. Z dopisu, který jsem obdržel 
od společnosti Lidl před Vánocemi, vy-
plývá, že zájem využít pozemky v areálu 
bývalého Svitu k výstavbě prodejny stále 
trvá. 

V roce 2020 také uplyne již 75 let od 
smutného výročí události, která se za-
psala do českých dějin pod názvem Vel-
komeziříčská tragédie. Přesně 7. května 
2020 budeme mít možnost společně 
uctít památku stovek velkomeziříčských 
občanů padlých na sklonku druhé světo-
vé války a znovu si připomenout, že svo-
boda není samozřejmost.
Stojíme na prahu roku 2020, do něhož 
bych vám chtěl popřát klid, spokojenost 
a úsměv na tváři. Pokud čtete tyto řádky 
obklopeni svými blízkými a ještě k tomu 
jste zdraví, věřte, že štěstí již máte. Pojď-
me se zamyslet nad tím, jestli někdy ne-
spěcháme až moc a nezapomínáme při-
tom na to, co je opravdu důležité – lásku 
a pomoc těm, kdo ji potřebují. Pojďme si 
pomáhat k úspěchu, komunikovat a věřit, 
že se nám to společnými silami bude i v 
tomto roce dařit. Kde je vůle, bývá často i 
cesta. Je v lidské přirozenosti přát si, aby-
chom mohli o roku, který odchází, říct, že 
byl dobrý, a zároveň si přát, aby nový rok 
byl ještě lepší.

Přeji vám, aby začínající rok byl lepší než 
ten uplynulý a horší než ten, co přijde po 
něm. 

Josef Komínek, starosta

Termíny vydávání tištěného Velkomeziříčska a uzávěrky příspěvků pro rok 2020

 Vychází          Uzávěrka (pátek – 12:00)
č. 2 5. února  24. ledna
č. 3 4. března  21. února
č. 4 1. dubna  20. března
č. 5 6. května  24. dubna
č. 6 3. června  22. května
č. 7 1. července 19. června

 Vychází          Uzávěrka (pátek – 12:00)
č. 8 5. srpna  24. července
č. 9 2. září  21. srpna
č. 10 7. října  25. září
č. 11 4. listopadu 23. října
č. 12 2. prosince 20. listopadu
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Vysokoškolské, Vysoké učení technické v Brně, 
fakulta strojní, spalovací motory

Motorpal Jihlava, samostatný inženýr technického 
rozvoje vstřikovacích systémů naftových motorů

ANO 2011

František Smažil

Nejvyšší dosažené vzdělání

Současné zaměstnání

Politická strana

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Město jako takové, s jeho historií i sou-
časností, dostupná škála kulturního 
a sportovního vyžití, malebnost a pest-
rost krajiny.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?
Zlepšení spolupráce v rámci celého za-
stupitelstva. Dvacet tři zastupitelů ze 
šesti subjektů. Takto rozhodli obyvatelé 
ve volbách. A zastupitelstvo jako celek 
je tu pro lidi. Tedy, mělo by tomu tak být. 
A pokud bych to měl stručně vyjádřit, tak 
snad větou: jsme zde proto, abychom 
spolu pracovali ve prospěch „města“, ne 
však proto, abychom partajničili či lobovali 
ve prospěch některých skupin či firem.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly pro-
spět?
Snad životní a praktické (to s přihlédnu-
tím k mému věku). Stejnou důležitost při-
kládám i morálním vlastnostem.

Kam byste si přál, aby se Velké Meziříčí 
v dalších letech posunulo?
S ohledem na historii si mnoho památek 
ve městě zaslouží podstatně lepší péči. 
Přispěje to ke zlepšení atraktivity města 
a pocitu hrdosti obyvatel. To je však pod-
míněno dostatkem financí. Je třeba inten-
zivně a efektivně vyhledávat jejich zdro-
je. A pro blízkou budoucnost je potřebný 
kvalitní územní plán. Doufejme, že se brzy 
podaří uspokojivě vypořádat podané při-
pomínky a územní plán uvést do života.

Které dva problémy současného Velké-
ho Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
Dopravu ve středu města a problémy 
s ní související. Negativem je současná 
degradace Náměstí na parkoviště či fre-
kvence dopravy na hlavních tazích měs-
tem.
Jako druhý problém vnímám prostor po 
bývalém Svitu. Je to prostor ve středu 
města sousedící s Náměstím (v součas-
nosti spíš parkovištěm) a tudíž má svoji 
strategickou hodnotu. A na tento prostor 
navazuje poměrně velká obytná plocha 
Čechových sadů s velkým počtem oby-
vatel a dvěma velkými školami. Už jenom 
z těchto důvodů si tento prostor zaslouží 
promyšlené a kultivované využití.

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Narodil jsem se ve Velkém Meziříčí a měs-
to mám rád. Odpověď na otázku, co se mi 
líbí v našem městě, je však celkem ob-
tížná. Téměř celý rok odpovídali zastupi-
telé na stejnou otázku a tím pádem byly 
všechny důvody již zmíněny. Navíc jako 
meziříčský patriot budu občanům Velké-
ho Meziříčí těžko radit, co je zde hezkého 
a zajímavého. Osobně se domnívám, že 
každý, kdo zde žije, má v sobě jistě své 
oblíbené místo, které ho oslovilo, bylo mu 
zde dobře a zažil zde něco pěkného. Každý 
má jistě ve svém srdci nějaké místo, které 
má rád. A tak to má být.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?
Jako člen zastupitelstva působím v kont-
rolním výboru zastupitelstva obce, který 

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva 
a je poradním orgánem zastupitelstva. 
V současné době zde vidím prostor pro 
svoji práci.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly pro-
spět?
V zastupitelstvu již působím sedmnáct 
let. Z toho jsem byl členem městské 
rady devět let. Vždy jsem se snažil vyu-
žít svých zkušeností ve prospěch města. 
Někdy s větším, někdy s menším úspě-
chem. V současné době však nejsou 
v zastupitelstvu prioritou zkušenosti, ale 
získání třinácti hlasů zastupitelstva pro 
prosazení záměru.

Kam byste si přál, aby se Velké Meziříčí 
v dalších letech posunulo?
Díky svému výhodnému umístění u dál-

nice je o naše město velký zájem. Byl 
bych velice rád, kdyby se podařilo této 
výhody využít pro další průmyslový roz-
voj a růst. Jak se to bude v budoucnu da-
řit, je však také závislé na ochotě a práci 
zastupitelstva.

Které dva problémy současného Velké-
ho Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
Jako zásadní problém ve městě, kromě 
dopravy, vidím problém v další výstavbě. 
Město Velké Meziříčí má již řadu let vy-
koupeny pozemky v lokalitě Hliniště. Ve 
městě je velká poptávka po pozemcích 
k rodinné výstavbě, avšak v současné 
době není co nabídnout. Chybí zde vybu-
dování inženýrských sítí a z tohoto dů-
vodu nelze pozemky prodat zájemcům. 
Mladé rodiny staví v okolních obcích.

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE

Vysokoškolské, VŠV Brno, fakulta všeobecného 
veterinárního lékařství

jednatel firmy

TPM

Ivo Šulc

Nejvyšší dosažené vzdělání

Současné zaměstnání

Politická strana
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• Většina přítomných zastupitelů podpořila rozpočet hos-
podaření města na rok 2020, hlasování se z důvodu střetu 
zájmů zdržel pouze zastupitel Vincenc Záviška. Vyrovnaný 
rozpočet počítá s příjmy i výdaji ve výši 305 315 900 korun.

• Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku z pobytu, která reaguje na změnu zákona, týkající 
se zrušení stávajícího poplatku z ubytovací kapacity a po-
platku za lázeňský a rekreační pobyt. Oba zrušené poplat-
ky se spojí do jednoho nového poplatku z pobytu ve výši 
15 korun.

• Druhou schválenou obecně závaznou vyhláškou je ta o po-
platku ze psů, ze které město vypustí osvobození z poplat-
ku psů označených čipem, upraví podmínky snížené sazby 
a zároveň zvýšení místního poplatku ze psů.

• Zastupitelé schválili vyhlášení grantového programu Zdra-
vé město 2020 ve výši 100 000 korun pro neziskové organi-
zace podporující zdraví, ekologickou výchovu a vzdělávání, 
rozvoj pohybové výchovy, prevenci sociálně ‑patologických 
jevů dětí a mládeže a sociální problematiku.

• Jediný zamítnutý bod tohoto zasedání budou zastupitelé 
znovu projednávat 25. února 2020. Návrh polického usku-
pení Společně VM se týká schválení financování územních 
studií lokalit Svitu, Čechových sadů II, studie rekonstrukce 
Jupiter clubu (koncertní sál, výstavní síň, foyer kina), studie 
a projektové dokumentace propojení cyklostezek Balinské-
ho s Nesměřským údolím a projektové dokumentace cyk-
lostezky na Františkově.

Přijatá rozpočtová opatření
• příspěvek na dofinancování projektové dokumentace na 

rekonstrukci vodovodu a kanalizace ulice Nad Gymnáziem 
pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko – 25 000 korun

• poskytnutí dotace jako jednorázové finanční podpory na poří-
zení elektrického pohonu k invalidnímu vozíku – 20 000 korun

• mimořádné dotace pro Jupiter club na odkup mobiliáře 
v restauraci po bývalém nájemci – 151 000 korun

Schválené dotace
• JUPITER club, s.r.o. ‑ na náklady související s pořádá-

ním veřejných kulturních vystoupení a představení, čin-
nosti zájmových útvarů, podporu a zajištění akcí města 
v roce 2020 ve výši 6 080 000 korun, mimořádné dotace  
k 70. výročí vzniku loutkohereckého souboru ve výši 70 000 
korun a mimořádné dotace na výměnu plátna v kině ve výši 
100 000 korun

• Chaloupky o.p.s ‑ na provozní náklady spojené s realizací 
výukových programů pro školy a vzdělávacích a osvěto-
vých akcí pro veřejnost v oblasti ochrany přírody a krajiny 
ve výši 50 000 korun

• Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Vel-
ké Meziříčí ‑ na realizaci zahraniční praxe žáků školy v Itá-
lii – 20 000 korun

• Oblastní spolek Českého červeného kříže ‑ na podporu čin-
nosti místní skupiny a náklady spojené se 100. výročím za-
ložení ČČK ve Velkém Meziříčí ‑ 10 000 korun

• Technické služby VM – na financování provozních ztrát 
střediska lesního hospodářství v roce 2020 u technických 
služeb, kterým město svěřilo hospodaření s městskými 
lesy na základě pachtovní smlouvy počínaje rokem 2020 – 
2 000 000 korun

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 11. PROSINCE 2019
• Radní udělili výjimku společnosti VHS stavby a.s., kte-

rá žádala o možnost provádění výkopových prací na ulici  
K Novému světu a U Světlé během zimního období.

• Miroslava Jágrika jmenovali radní zástupcem rady města 
pro sportovní komisi, zástupkyní rady pro školskou komisi 
se stala Jiřina Jurdová.

• Novým členem sportovní komise radní jmenovali Ladislava 
Šidla, který nahradí Stanislava Tvarůžka, odstupujícího ze 
zdravotních důvodů.

Přijatá rozpočtová opatření
• Dar mysliveckému spolku Mostiště na zajištění odstraňo-

vání nalezených úhynů zvěře – 5 000 korun
• Dar SK Mostiště na úhradu nákladů za pronájem ledové 

plochy na veřejné bruslení – 5 000 korun
• Dar na pořádání vánočního turnaje v nohejbale dne  

27. prosince 2019 – 1 000 korun

• Proplacení prací technických služeb (opravy silnic, péče 
o vzhled obcí a veřejnou zeleň, sběr a svoz komunálních 
odpadů) – 490 000 korun

• Stavební úpravy strojovny vzduchotechniky v Jupiter  
clubu – 70 000 korun

Doporučeno zastupitelstvu ke schválení
• Úprava zlepšeného (kladného) výsledku hospodaření  

Sociálních služeb města VM snížením příspěvku na provoz 
o 395 000 korun

• Dotace na odkoupení mobiliáře v restauraci Jupiter  
club – 151 000 korun

• Dofinancování projektové dokumentace na rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace ulice Nad Gymnáziem – 25 000 korun

• Příplatek 2 000 0000 korun technickým službám na finan-
cování provozních ztrát střediska lesního hospodářství 
v roce 2020

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
17. PROSINCE 2019

• 25. února
• 7. dubna

• 16. června
• 8. září

• 27. října
• 15. prosince

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020

• 15. a 29. ledna
• 12. a 26. února
• 18. března
• 1., 15. a 29. dubna
• 13. a 27. května
• 10. a 24. června

• 12. a 26. srpna
• 9. a 23. září
• 7. a 21. října
• 4. a 18. listopadu
• 2. a 16. prosince

TERMÍNY ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 2020
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Připlatí si jak majitelé psů žijící v domě, 
důchodci i lidé v místních částech. Zvýše-
ní poplatku se naopak nedotkne občanů, 
kteří žijí se svým psím miláčkem v bytě. 
Podle nového sazebníku zaplatí majitel 
za prvního psa v rodinném domě místo 
250 korun čtyři sta, za každého dalšího 
psa 600 korun, tedy o 250 korun více. 
V bytových domech zůstává cena stejná, 
za prvního psa zaplatí 1 000 korun, za 
každého dalšího psa 1 500 korun.

Zdražení se dotkne i obyvatel místních 
částí, tedy Hrbova, Svařenova, Lhotek, 
Kúsek, Dolních Radslavic, Mostišť a Olší 
nad Oslavou. Místo 80 korun je bude pes 

stát 150 korun ročně, za každého dalšího 
psa zaplatí rovných dvě stě korun.

Více si připlatí také senioři. Dosud vy-
hláška poskytovala sníženou sazbu 
všem osobám pobírajícím důchod. Nově 
se tato výhoda bude týkat plošně pouze 
všech osob starších 65 let.

V souvislosti s veterinárním zákonem 
a povinným čipováním psů zmizí z aktua-
lizované vyhlášky osvobození z poplatků 
psů, kteří jsou označeni čipem a zároveň 
zaneseni do databáze.

Nově však budou osvobozeny od placení 

osoby věnující se výcviku záchranářských 
psů. Dále poplatek nehradí například 
osoby nevidomé, majitelé psa z velko-
meziříčského útulku či osoby s trvalým 
pobytem na městském úřadě.

Každý držitel psa je povinen splnit ohla-
šovací povinnost a svého psa nahlásit na 
příslušném městském úřadě. Pokud se 
prokáže, že majitel psa poplatky záměr-
ně nehradí, může mu zvýšit poplatek až 
trojnásobně.

Podle aktuálních údajů je ve Velkém Meziříčí 
přihlášeno 970 psů. Ročně město na po-
platcích za psy vybere okolo 240 tisíc korun.

MAJITELÉ PSÍCH MILÁČKŮ 
SI OD LEDNA PŘIPLATÍ

2019 2020

Rodinný dům (RD) ve městě / 1 pes 250 Kč 400 Kč

Rodinný dům (RD) ve městě / 2 a více psů 350 Kč 600 Kč

Osoby starší 65 let (RD) / 1 pes 100 Kč 200 Kč

Osoby starší 65 let (RD) / 2 a více psů 150 Kč 300 Kč

Bytový dům ve městě (BD) / 1 pes 1 000 Kč 1 000 Kč

Bytový dům ve městě (BD) / 2 a více psů 1 500 Kč 1 500 Kč

Osoby starší 65 let (BD) / 1 pes 200 Kč 200 Kč

Osoby starší 65 let (BD) / 2 a více psů 200 Kč 300 Kč

Místní části (MČ) / 1 pes 80 Kč 150 Kč

Místní části (MČ) / 2 a více psů 120 Kč 200 Kč

Osoby starší 65 let  (MČ) / 1 pes 80 Kč 150 Kč

Osoby starší 65 let (MČ) / 2 a více psů 120 Kč 200 Kč

V sídle podnikání / 1 pes 400 Kč

V sídle podnikání / 2 a více psů 600 Kč

Velké Meziříčí od ledna zvyšuje poplatky za psy. V některých případech se poplatek zvedne dvoj-
násobně, výši poplatku však radnice zvyšuje po více jak deseti letech. Znění nové obecně závazné 
vyhlášky města odsouhlasili zastupitelé na svém posledním letošním zasedání. I po novele vyhlášky 
však zůstává zachována maximální možná sazba poplatku, a to 1500 korun za kalendářní rok a jed-
noho psa. Kromě změny výše poplatků ze psů se razantně změnil okruh osob, které mají nárok na 
sníženou sazbu poplatku.
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JAKÉ JSOU VAŠE PRIORITY V ROCE 2020?

Jiřina Jurdová (MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM) 
Dne 17. 12. 2019 byl 

schválen rozpočet 
města včetně míst-
ních částí na tento 
rok, kde na investice 

a opravy bylo vyčleně-
no kolem 96 mil. korun. 

Největší investice se týkají obřadní síně 
na hřbitově Karlov (21 mil.), ZŠ Sokolov-
ská (18 mil.), MŠ Nad Plovárnou (4,2 mil.) 
a Dózy (3,1 mil.). Mojí hlavní prioritou 
bude udělat vše pro to, aby se všechny 
schválené akce uskutečnily. Abychom si 
příští rok ve stejnou dobu mohli říct, že 
investice a opravy na rok 2020, schvá-
lené zastupitelstvem, jsou hotové nebo, 
pokud jsou víceleté, alespoň v realizaci.
Další prioritou pro rok 2020 je také do-
končení projektů na výstavbu aquacentra, 
domova pro obyvatele nad 65 let a rekon-
strukci zimního stadionu, aby byly připra-
veny pro realizaci v následujících letech.

František Komínek (ČSSD)
Jako velmi důležité vní-

mám schválení nového 
územního plánu. Na 
tento dokument čekají 
snad všichni a umožní 

to další rozvoj města.
Mezi další priority řadím 

nalezení vzájemné dohody o spolupráci 
s majitelem pozemku v bývalém areálu 
Svitu, a to se společností LIDL. Tím do-
jde k odblokování stávající patové situace 
a možnosti vybudování plnohodnotného 
parkování mimo centrum města a pro-
pojení cyklostezky. Do budoucna se tak 
otevře prostor pro řešení rekonstrukce 
Náměstí, které je od doby nepovedené 
architektonické soutěže zablokováno.
V rámci naplnění koaličního programu 
pokračujeme na přípravě rekonstrukce 
bytového domu se sociálními službami 
v ulici Hornoměstská a zimního stadio-
nu tak, aby byly oba projekty připraveny 
k realizaci v tomto volebním období.  

Josef Komínek (ČSSD)
Věřím, že se všichni rad-

ní zaměří na investice, 
které jsou schváleny 
v základním rozpoč-
tu hospodaření města 

na rok 2020. Je nutné 
ihned od ledna začít s re-

alizací postupně všech akcí, které jsou 
dány. Zbytečně nečekat a včas zadávat 
projektové dokumentace.
Dále bych rád, aby rada města pokračo-
vala v pravidelných návštěvách našich 
příspěvkových organizací a seznamovala 
se s jejich problémy. K tomu patří i pro-
hlídky sportovišť, sídlišť, hřbitovů a ve-
řejných prostranství. Zkrátka potkávat se 
s lidmi a nerozhodovat vše jen na radnici 
u stolu.
Věřím, že si najdeme čas na návštěvu 
podniků a městských firem, jak tomu bylo 
už v minulosti. Priorit a přání by bylo urči-
tě mnoho, ale pro letošní rok nám všem 
přeji co nejmenší zatížení dopravy při do-
končení modernizace dálničního mostu 
a celého úseku č. 19 na D1. Doufám, že 
společnost Metrostav dodrží stanovené 
termíny a s letošním podzimem skončí 
objízdná trasa dálnice vedoucí přes naše 
město.

Stanislav Kratochvíl (KDU-ČSL)
Mezi tři základní věci, kte-

ré považuji v novém 
roce za prioritní, spadá 
určitě vyřešení celkové 
situace bývalého areá-

lu Svitu za řekou, dota-
žení do konce územního 

p l á n u a započetí realizací všech při-
pravených a plánovaných projektů.

Marie Ripperová (KDU-ČSL)
Byla bych ráda, kdy-

by byly dokončeny 
již zahájené akce 
‑ oprava ulice Pod 
Strání nebo vráce-

ní ulice Třebíčské do 
původní trasy. Přede-

vším je však třeba dořešit pozemek 
za Svitem. Zastupitelstvo se musí 
rozhodnout, zda bude s Lidlem spo-
lupracovat nebo ne. Podle toho se 
pak budou odvíjet další kroky, aby-
chom tento pozemek mohli optimál-
ně využít pro potřeby města.

František Smažil (ANO 2011)
V druhé polovině roku 

2019 jsem na jednání 
rady města předlo-
žil návrh na vytvo-
ření samostatného 

odboru investic, což 
představuje oddělení 

samosprávy města od státní správy. 
Vedla mě k tomu skutečnost, že inves-
tiční akce našeho města často postrá-
dají koncepci a urbanistický charakter. 
Město by si v prvé řadě mělo stanovit, 
jak se hodlá rozvíjet a jaké jsou priority. 
Nově vytvořený odbor investic by měl 
ve spolupráci se samosprávou města 
tuto koncepci stanovit a dále rozvíjet. 
Proto budu i v tomto roce usilovat o vy-
tvoření investičního odboru, který bude 
podřízen samosprávě města.
Na jednání rady města a na pracovním 
semináři zastupitelstva jsem v roce 
2019 předložil návrh, aby město usi-
lovalo o získání pozemků v prostoru 
bývalého Svitu, které v současné době 
vlastní společnost Lidl. Tyto prostory 
za řekou Balinkou sousedí s historic-
kým centrem města a navazují na velké 
území Čechových sadů. Máme jedineč-
nou možnost tento strategický prostor 
formovat tak, aby architektonicky na-
vazoval na historický střed a zároveň 
byl funkčně a urbanisticky koncipován 
potřebám města. Je pro mě nepřijatel-
né, aby v této lokalitě vznikla stavba 
v pořadí pátého supermarketu, bez ja-
kékoliv koncepce navazující na historic-
ký střed města. Tento záměr má u mě 
nejvyšší prioritu pro rok 2020.
Další mojí prioritou je projekt domova 
s pečovatelskou službou v objektu bý-
valého internátu SŠŘS v Hornoměstské 
ulici.

Miroslav Jágrik (ČSSD) 
Nejprve mi dovolte po-

přát všem obyvate-
lům Velkého Meziříčí 
a místních částí do 
nového roku jen to 

nejlepší. Pevné zdra-
ví, krapet štěstí, pohodu 

a hodně úspěchů v pracovním, studijním 
i soukromém životě. S přáním, ať se nám 
všem různá neštěstí a tragédie vyhnou 
velkým obloukem. Co se týče vaší otáz-
ky, tak priority zůstávají stejné. Pokračo-
vat v rozpracovaných akcích a postupně 
je realizovat, připravovat nové, zejména 
s ohledem na program, se kterým jsme 
vstupovali do tohoto volebního obdo-
bí a samozřejmě reagovat na problémy, 
které přináší doba, v níž žijeme. Okolo 
nás je stále co zlepšovat a Velké Mezi-
říčí není výjimkou. Do rozpočtu letošní-
ho roku je zařazena řada investic, které 
zlepší stav majetku města, a zkvalitní tak 
jejich využití. Na závěr bych nám všem 
chtěl popřát vzhledem k připravovaným 
opravám na dálnici D1, abychom omezení, 
která budou s opravami souviset, co nej-
méně pocítili na silnicích Velkého Meziříčí.
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Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

Krádež v provozovně
Dne 5. 11. 2019 a 7. 11. 2019 přija-
li strážníci telefonické oznámení od 
Obvodního oddělení Policie ČR s žá-
dostí o součinnost ve věci krádeže 
zboží v jedné z provozoven v ulici 
U Tržiště. Na místě se strážníkům 
přistižení zákazníci ke krádeži zboží 
přiznali a způsobenou škodu uhra-
dili. Po provedení nezbytných úkonů 
byl přestupek proti majetku v obou 
případech projednán uložením po-
kuty příkazem na místě.

Napadená osoba
Dne 8. 11. 2019 bylo přijato tele-
fonické oznámení, ve kterém ozna-
movatel uvedl, že ho fyzicky napadl 
jeho soused kvůli zaparkovanému 
vozidlu. Hlídka se neprodleně dosta-
vila na místo, kde navodila pokojný 
stav, a po provedení nezbytných 
úkonů bylo podezření z přestupku 
proti občanskému soužití oznámeno 
správnímu orgánu.

Podvodné jednání
Dne 14. 11. 2019 přijali strážníci ozná-
mení, ve kterém oznamovatel uvedl, 
že do jejich firmy přišel muž, který se 
vydával za zaměstnance Technické 
služby Velké Meziříčí, který odchází do 
důchodu, a prosil je, aby mu přispěli na 
oslavu. Další oznámení stejného typu 
bylo přijato z provozovny v ulici Rad-
nická. Podezřelý muž byl zastižen v uli-
ci Radnická, kam se dostavila i hlídka 
PČR, která si věc převzala k dořešení.

Sousedský spor
Dne 20. 11. 2019 přijali strážníci 
oznámení, ve kterém oznamovatel 
uvedl, že jej obtěžuje jeho soused, 
který na něj stále zvoní a požaduje 
vrácení popelnice. Hlídka se dosta-
vila na místo, kde navodila pokojný 
stav a s oběma aktéry spor o vlast-
nictví popelnice vyjasnila.

V pondělí 9. 12. 2019 v 9.05 hod. vyjeli 
profesionální hasiči ze stanice Velké Me-
ziříčí k ohlášené dopravní nehodě náklad-
ního automobilu u Horních Heřmanic.
Při nehodě došlo ke zranění řidiče. Ten 
byl následně ošetřen zdravotníky.
Jednotka po příjezdu na místo události 
zajistila místo nehody a řídila dopravu.
Na havarovaném vozidle provedli hasiči 
protipožární opatření, odpojení akumu-
látoru.

Ve středu 11. 12. 2019 v 9.08 hod. vyjeli 
profesionální hasiči ze stanice Velké Me-
ziříčí k ohlášené dopravní nehodě osob-
ního vozidla Suzuki Swift u Kozlova.
Při nehodě došlo ke zranění řidičky vozi-
dla. Tu zdravotníci následně ošetřili a od-
vezeli.
Jednotka po příjezdu na místo události 
zajistila místo nehody a řídila dopravu.
Na havarovaném vozidle provedli hasiči 
protipožární opatření a zkontrolovali, zda neunikly provozní kapaliny.

V sobotu 14. 12. 2019 v 12.33 hod. vyjeli 
profesionální hasiči ze stanice Velké Me-
ziříčí k ohlášené dopravní nehodě osob-
ního vozidla Škoda Fabia na Benešově 
náměstí v Křižanově.
Při nehodě se nikdo nezranil. Na havaro-
vaném vozidle provedli hasiči protipožár-
ní opatření. Následně zlikvidovali drobný 
únik motorového oleje pomocí sorbentu.
Po ukončení činnosti na místě zásahu se 
jednotka vrátila zpět na základnu.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí

Dlouholetý funkcionář Sboru dobrovol-
ných hasičů Velké Meziříčí Antonín Teplý, 
převzal 7. listopadu 2019 v Centru hasič-
ského hnutí na zámku v Přibyslavi nej-
vyšší spolkové vyznamenání.
Nejenom za celoživotní práci v dobrovol-
ném hasičském hnutí, ale i za dlouhodo-
bou ochranu našich životů a majetku mu 
poděkovalo vedení města Velkého Me-
ziříčí. Velmi si vážíme ocenění, které pan 
Teplý získal, a věříme, že bude i nadále 
příkladem pro své kolegy.

U KOZLOVA HAVAROVALO VOZIDLO

Z ČINNOSTI HASIČŮ
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
SE PŘEVRÁTIL

FABIA NAJELA NA DOPRAVNÍ ZNAČKU

ANTONÍN TEPLÝ ZÍSKAL TITUL 
ZASLOUŽILÝ HASIČ

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
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Poklepáním základního kamene symbolicky odstartovala vý-
stavba nového obvodního oddělení Policie České republiky ve 
Velkém Meziříčí. „Chceme veřejnosti umožnit lepší podmínky 
k potřebám policie. Zároveň je prostředí vily pro naše policisty 
absolutně neadekvátní. Počítáme s tím, že by zde mělo působit 
až 43 policistů,“ doplnil ředitel Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina, Miloš Trojánek.

Stavební práce začnou na pozemku, který se nachází v blízkosti 
centra města, ještě v letošním roce. Celkové předpokládané ná-
klady na vybudování nového obvodního oddělení dosahují část-
ky 60 milionů korun. Výstavbu budovy o rozloze 442 m2 plánuje 
společnost Gremis ukončit nejpozději na jaře roku 2022. Po-
zemek pro výstavbu v ulici Třebíčská darovalo Krajskému ředi-
telství policie Kraje Vysočina město Velké Meziříčí, které místo 
stavby i připravilo z hlediska vybudování inženýrských sítí.

V nové třípatrové služebně s bezbariérovým vstupem dle návr-
hu Ing. arch. Libora Žáka naleznete pracoviště nepřetržité do-
zorčí služby, kanceláře vedení obvodního oddělení, cely, garáže 

a nezbytné zázemí pro policisty. Obvodní oddělení Policie ČR ve 
Velkém Meziříčí zřizuje Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina 
jako jedno z 20 obvodních oddělení a 7 policejních stanic. Se 
svým sídlem v pronajatých prostorách patří společně se stani-
cí v Ledči nad Sázavou, Přibyslaví, Jaroměřicemi nad Rokytnou 
a Polnou dnes již mezi výjimku.

Slavnostního poklepání se v úterý 10. prosince 2019 ujali zleva ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina  
brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, jednatel společnosti Gremis Ing. Miroslav Štola, vedoucí územního odboru Žďár nad Sázavou plk. 
JUDr. Miroslav Stárek, starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek a plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku.

VÝSTAVBA NOVÉHO POLICEJNÍHO ODDĚLENÍ 
ODSTARTOVALA
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Se začátkem nového roku se o městské lesní pozemky zača-
li nově starat zaměstnanci Technických služeb Velké Meziříčí. 
Pachtýř, neboli nájemce městských lesů, ukončil s městem po 
třech letech spolupráci. Ten na necelých sto třiceti hektarech 
zajišťoval veškerou hospodářskou činnost, která je naplánova-
ná podle schválených hospodářských osnov.

„Kůrovcová kalamita postihla i městské lesy a tato práce by se 
pro mě do budoucna mohla stát nerentabilní. Výkupní cena dře-
va v posledním roce výrazně klesla, není lehké najít ani jeho od-
bytiště. Zároveň je stále složitější a nákladnější hledat zaměst-
nance, kteří by v lese pracovali,“ dodává dnes již bývalý pachtýř 
Josef Beneš.

Lesní hospodářský celek Městské lesy zahrnuje v současné 
době 126 hektarů lesních porostů včetně cest. Vzhledem ke 
stále pokračující kůrovcové kalamitě lze podle lesního hospo-
dářského plánu předpokládat, že hospodaření na městském 
lesním majetku nebude výdělečnou činností. Z tohoto důvodu 

zastupitelé na svém zasedání 17. prosince odsouhlasili částku 
ve výši 2 milionů korun na pokrytí ztráty, která technickým služ-
bám vznikne.

„Jedná se o odhad nákladů na příští rok, který jsme tvořili v po-
lovině roku 2019. Je pravděpodobné, že částku budeme v příš-
tím roce navyšovat,“ doplnil zastupitel František Fňukal.

Dle optimistických odhadů spadá do kategorie vysoce ohrože-
ných porostů okolo 25 hektarů smrkového lesa. „Veškerou prá-
ci spojenou s městskými lesy zajistí odborný hospodář, který 
bude mít na starosti jak samotný prodej dřeva, tak například 
novou výsadbu, chemickou ochranu stromů i vyřizování dotací,“ 
uvedl ředitel technických služeb Jaroslav Mynář.

V minulosti se v letech 2009 až 2016 o lesy v majetku města 
starala firma Lesy a rybářství Velké Meziříčí. I tehdy se již jed-
nalo o ztrátové hospodářství, na které město doplácelo. Většina 
lesů totiž plní funkci příměstské zeleně.

O MĚSTSKÉ LESY SE STARAJÍ TECHNICKÉ SLUŽBY

Ulici Pod Strání čeká od 13. ledna do 30. června 2020 úplná uza-
vírka. Důvodem jsou pokračující stavební práce, které začaly 19. 
srpna 2019. Zhotovitel stavby nejprve opravil vjezd do areálu 
bývalého Svitu, aby nyní při zbývající rekonstrukci bylo možné 
prostory využívat k parkování. Řidiči do areálu bývalého Svitu 
projedou s omezením.
Průjezd na parkoviště povede obousměrně ulicí Ostrůvek, kdy 
na jejím konci budou dopravu řídit semafory. Od ekocentra Cha-
loupky po bývalou katovnu umístí kromě světelné signalizace 
i dopravní značku upravující maximální povolenou rychlost na 
dvacet kilometrů v hodině.

Od Nového roku zavádí město poplatek za pobyt, kterým re-
aguje na novelu zákona o místních poplatcích. Ta ruší stávající 
místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek 
z ubytovací kapacity, který spojuje v nový poplatek z pobytu.
Dosud má Velké Meziříčí zaveden pouze poplatek z ubytovací 
kapacity ve výši 2 korun ve městě a 1 koruny v místních čás-
tech, který odváděli provozovatelé ubytovacích zařízení.

Nově budou od ledna 2020 poplatek z pobytu hradit návštěvní-
ci, kteří se rozhodnou ve městě strávit noc. Odvádět městu ho 
začnou všichni provozovatelé hotelů, penzionů i soukromých 
ubytování, a to ve výši 15 korun za ubytovanou osobu na den.
Podle nové vyhlášky mají poskytovatelé ubytovacích služeb na 
splnění ohlašovací povinnosti 15 dní. Co se týká odvádění peněz 
z poplatku městu, budou tak poskytovatelé pobytu činit čtvrtletně.

V LEDNU ZAČNE DALŠÍ UZAVÍRKA ULICE POD STRÁNÍ. 
ŘIDIČI DO AREÁLU BÝVALÉHO SVITU PROJEDOU

MĚSTO ZAVÁDÍ POPLATEK ZA POBYT
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Rekonstrukce 
obřadní síně 
21,6 mil. Kč

Přestavba 
učeben 

ZŠ Sokolovská
18 mil. Kč

Rekonstrukce 
ulice  

Pod Strání
9,7 mil. Kč

Opravy 
komunikací
5,5 mil. Kč

Parkoviště 
u ZŠ Školní
2,2 mil. Kč

Chodník 
Vrchovecká

2 mil. Kč

Vodovod 
Mostiště

5,4 mil. Kč

Rekonstrukce 
MŠ Nad 

Plovárnou
4,2 mil. Kč

Rekonstrukce 
nových prostor 

Dózy
3,1 mil. Kč

Oprava žel. 
mostu a vrácení 

ul. Třebíčská
3,5 mil. Kč

Na posledním zastupitelstvu roku 2019 
zastupitelé schválili rozpočet hospo-
daření města na rok 2020. Je vyrov-
naný a počítá s příjmy i výdaji ve výši 
305 315 900 korun. Nejvíce příjmů,  
konkrétně 192 milionů korun, získává 
město z daní. Jedná se o daně z příjmu 
fyzických a právnických osob, z nemovi-
tostí, ze správních poplatků ze psů, z uží-
vání veřejného prostranství, za povolení 
vjezdu nebo za svoz odpadu. Naopak 
nejvyšší výdaje z městského rozpočtu 
plynou na činnost místní správy, opra-

vy komunikací, kultury či předškolního 
a základního vzdělávání. Do rozpočtu 
město zahrnulo také navýšené granto-
vé programy na podporu sportu, kultury, 
sociální oblasti a Zdravé město. Sportov-
ci obdrží 6,9 milionu korun, v grantu na 
podporu sociální oblasti je celkem 2,9 
milionu korun a na podporu kultury měs-
to vyčlenilo půl milionu korun. Současně 
s rozpočtem zastupitelé schválili i grant 
Zdravého města ve výši 100 000 korun.
Na činnost organizací města jsou pro 
knihovnu vyčleněny necelé 4 miliony ko-

run a na činnost muzea 4,5 milionu korun. 
Jupiter clubu schválili zastupitelé dotaci 
ve výši 6 080 000 korun, mimořádnou 
dotaci k 70. výročí vzniku loutkoherecké-
ho souboru 70 000 korun a mimořádnou 
dotaci na výměnu plátna v kině ve výši 
100 000 korun.
Mezi největší plánované investiční akce 
v novém roce patří rekonstrukce obřad-
ní síně na Karlově, přestavba odborných 
učeben Základní školy Sokolovská, re-
konstrukce ulice Pod Strání a vybudování 
nového vodovodu v Mostištích.

Zastupitelé před Vánoci schválili vyrovnaný rozpočet hospodaření města na rok 2020. Počítá s příjmy 
celkem ve výši 305 milionů korun, což je oproti minulému roku nárůst o bezmála 66 milionů korun.
„Děkuji vám všem za aktivní přístup při sestavování rozpočtu. Na opravy a investice je v rozpočtu 
65 milionů korun, nejvíce v historii města. Myslím si, že rozpočet je připraven svědomitě, pečlivě 
a vyváženě,“ dodal starosta města Josef Komínek a zároveň poděkoval všem, kteří se na jeho 
sestavování podíleli.

ROZPOČET JE VYROVNANÝ, MĚSTO ZAČALO 
HOSPODAŘIT S 305 MILIONY KORUN
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Útulek pro psy, deratizace 466 000
Lesní hospodářství, pěstební činnost, myslivost 2 870 000
Informační centrum 1 523 000
Silnice 22 328 800
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 200 000
Dopravní obslužnost 1 815 000
Bezpečnost silničního provozu 90 000
Ostatní záležitosti v SD 253 000
Ostatní záležitosti v dopravě 700 000
Pitná voda 8 375 000
Vodní díla v zemědělské krajině 850 000
Odvádění a čištění odpad. vod 984 000
Prevence znečišťování vody, úpravy drobných vodních toků 420 000
Předškolní zařízení 8 450 000
Základní školy 35 927 000
Gymnázium 24 000
Školní stravování 950 000
Základní umělecká škola 40 000
Provoz knihovny 3 997 000
Provoz muzea 4 571 000
Kalendář města 40 000
Ostatní záležitosti kultury 510 000
Zachování a obnova kulturních památek 500 000
Rozhlas a televize 140 000
Velkomeziříčsko 600 000
Zájmová činnost v kultuře 7 897 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 585 000
Péče o sportovní zařízení 4 620 000
Ostatní tělovýchovná činnost 7 020 000
Využití volného času dětí a mládeže (Dóza) 3 800 000
Provoz letního koupaliště 450 000
Grantový program Zdravé město 100 000
Veřejné osvětlení 4 230 000
Pohřebnictví 23 000 000
Územní plánování 565 000
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 9 196 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 8 050 000
Využ. a zneškodňov. komun. odpadů 450 000
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 10 000
Prevence vzniku odpadů 6 100 000
Monitoring nakládání s odpady 20 000
Ostatní nakládání s odpady 210 000
Monitoring půdy a podz. vody, chráněné části přírody 40 000
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 8 470 000
Ekologická výchova a osvěta, ostatní ekologické záležitosti 30 000
Grantový systém podpory kultury 500 000
Ost. soc. péče a pomoc dětem a mlád. 25 000
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 000
Sociální služby VM ‑ příspěvek na provoz 9 241 000
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 163 000
Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 2 929 600
Ochrana obyvatelstva 65 000
Bezpečnost a veřejný pořádek 6  766 000
Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 600 000
Požární ochrana 5 637 000
Zastupitelstva obcí 3 103 000
Činnost místní správy 77 158 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 260 000
Pojištění funkčně nespecifikované 1 000 000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 660 000
Ostatní finanční operace 2 000 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezervy) 8 740 500
Výdaje celkem 305 315 900

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 44 000 000
Daň z příjmů právnických osob 34 000 000
Daň z nemovitostí 10 800 000
Daň z přidané hodnoty 81 000 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 500 000
Daň z přijmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 200 000
Daň z příjmů právnických osob za obce (byt. hosp.) 1 767 000
Mezisoučet 176 267 000
Správní poplatky 8 100 000
Poplatek ze psů 240 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 000
Poplatek z ubytovacích kapacit 60 000
Poplatek za povolení k vjezdu 2 200 000
Odvody z VHP a loterií 500 000
Poplatek za svoz PDO 4 600 000
Daňové příjmy celkem 192 217 000
Neinvestiční přijaté dotace ze SR: na výkon státní správy 30 360 400
Převod zisku z hospodářské činnosti za minulý rok 7 533 000
Přijaté transfery 37 893 400
Příjmy z pronájmu majetku TSVM ‑ nájemné II. složka 605 000
Příjmy z pronájmu majetku TSVM ‑ nájemné na bázi odpisů 2 480 000
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků 930 000
Pronájem reklam.ploch, sloupů VO ‑ reklama (Czech Outdoor) 0
Pronájem sloupů VO(Mr.Magic+krátk.pronájmy+Amicus) 180 000
Pronájem plakátovací plochy 7 000
Lesní hospodářství‑prodej dřeva   25 000
Lesní hospodářství‑pronájem lesů 0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady‑LHO 0
Sankční platby‑doprava 0
Pronájem Charita 0
Nájemné KD Mostiště 12 000
Nájemné KD Lhotky 10 000
Nájemné nebytových prostor MŠ Lhotky 1 000
Nájemné KD Hrbov 1 000
Nájemné KD Olší nad Oslavou 2 500
Nájemné prostor Zdravotní záchranná služba 142 000
Nájemné prostor  Hasičský záchranný sbor 145 000
Nájemné prostor Domácí hospic Vysočina 54 000
Připojení do Metropolitní sítě+geog. inf. systému 115 000
Pronájem hasičské zbrojnice 75 000
Pronájem kanceláří 11 000
Pronájem Klubu důchodců 6 000
Pronájem nebytových prostor v areálu TS‑Agados 15 000
Příjmy z úroků (běžné účty) 700 000
Umístění nápojového automatu BD Stavmont 3 000
Odměna za umístění kontejnerů‑Textil Eco a.s. 18 000
Odměna obci za třídění odpadu (EKO‑KOM) 1 800 000
Odměna za zajišťování zpět. odběru el. zaříz. (Elektrowin, Asekol) 65 000
Příjmy z pronájmu hrobových míst 65 000
Příjmy ze služeb spojených s pronájmem hrobových míst 310 000
Pronájem ZŠ Školní‑hřiště s umělou trávou 280 000
Pronájem tělocvična Charita 140 000
Inzerce Velkomeziříčsko 110 000
Nájem plynárenského zařízení ‑ GasNet s.r.o. 0
Příděl do sociálního fondu (3% z objemu mezd) 1 612 000
Nedaňové příjmy celkem 9 919 500
Příjmy z prodeje pozemků, budov a movitého majetku 1 000 000
Kapitálové příjmy celkem 1 000 000
Příjmy celkem 241 029 900
Očekávaný přebytek 64 286 000
Příjmy celkem k dispozici 305 315 900

Financování na rok 2020
Změna stavu krátkodobých prostředků 79 750 000
Splátka jistiny úvěru ČSOB ‑ Jupiter club, víceúčelový sál ‑10 000 000
Splátka jistiny úvěru KB Ponte (refinanc. Dyje II. 2015) ‑ 7 584 000
m. č. Mostiště ‑ zapojení rezervy 770 000
m. č. Hrbov ‑ zapojení rezervy 1 350 000
Celkem financování 64 286 000

ROZPOČET MĚSTA
NA ROK 2020
(ČÁSTKY JSOU UVEDENY V KORUNÁCH)

PŘÍJMY VÝ
DA

JE
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SPORTOVCI A SOCIÁLNÍ SLUŽBY SI ROZDĚLILI BEZMÁLA 
10 MILIONŮ KORUN
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Vývoj dotací poskytovaných městem

Program pro poskytování dotací v sociální oblas� Dotace sportovním oddílům Dotace na obnovu kulturních památek

Grantový program Zdravé město  Grantový systém podpory kultury

Město dlouhodobě podporuje nejenom sportovní oddíly včetně 
mládeže i dospělých, ale také nabízí finanční podporu službám  
v sociální oblasti. V té se dotace rozděluje do dvou samostat-
ných skupin. 

Na služby, mezi které spadá sociální péče, sociální prevence a 
odborné sociální poradenství, a na služby poskytující specifické 
služby, jako je podpora zdravotně postižených občanů nebo 
programy se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení. Obě 
výše zmíněné městské dotace rok od roku rostou a nabízí čím 

dál větší finanční podporu. Celkově se město zavázalo vyčlenit 
na sociální služby 2 255 880 korun a na další sociální aktivi-
ty 654 720 korun. Sportovní kluby, oddíly a organizace aktivně 
působící na území města si rozdělí částku 6 900 000 korun, 
ze které zamíří 5 200 000 korun k mládeži a 700 000 korun 
k dospělým. Povinnou dotací je také příspěvek města v rámci 
podpory programů, které vyhlašuje Ministerstvo kultury nebo 
Kraj Vysočina pro vlastníky kulturních památek. Pro rok 2020 
zastupitelé souhlasili i se zvýšením grantu Zdravého města o 
20 tisíc a grantu podporujícího kulturu o 200 tisíc korun.

Grantový program pro poskytování dotací  v sociální oblasti na rok 2020
 Skupina A – celkem 1 633 000 Kč

Diecézní charita Brno ‑ Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
(NESA ‑ denní stacionář) 1 114 300 Kč

Diecézní charita Brno ‑ Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
(Wellmez ‑ nízkoprah. zařízení) 287 200 Kč

Diecézní charita Brno ‑ Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
(hospicová péče) 60 500 Kč

Domácí hospic Vysočina, o.p.s (hospicová péče) 84 000 Kč
Občanská poradna Žďár nad Sázavou 63 000 Kč
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč 
(K‑centrum ‑ protidrogová prevence) 24 000 Kč

Grantový program pro poskytování dotací  v sociální oblasti na rok 2020 
Skupina B – celkem 646 700 Kč

Ječmínek, o.p.s. (terénní práce) 30 000 Kč
Diecézní charita Brno ‑ Oblastní charita Třebíč (raná péče) 13 200 Kč
Společnost pro ranou péči, z.s. (raná péče) 11 200 Kč
Portimo, o.p.s. (raná péče) 11 200 Kč
Tomáš Rohovský (Zdeňka ‑ pečovatelská služba) 13 000 Kč
STŘED, z. ú. (Linka důvěry) 5 000 Kč
Diecézní charita Brno ‑ Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
(Centrum prevence) 144 800 Kč

Diecézní charita Brno ‑ Oblastní charita Žďár nad Sázavou  (Kopretina) 320 000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 27 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR ‑ z.s. základní 
organizace Velké Meziříčí 28 000 Kč

Klub naděje, z.s. (občanské sdružení onkologických pacientů)  20 000 Kč
Klub bechtěreviků ČR z.s. 10 000 Kč
Střed, z.ú. (sociálně aktivizační služba) 13 300 Kč

Grantový program 
podpory sportu 2020 2019 2018 2017

Přehled oddílů – dospělí 675 000 Kč 682 000 Kč 681 300 Kč 684 900 Kč
FC s.r.o. Velké Meziříčí 229 200 Kč 256 300 Kč 269 200 Kč 341 100 Kč
Handicap Sport Club VM 4 900 Kč 26 800 Kč 22 600 Kč 11 700 Kč
HHK s.r.o. Velké Meziříčí 207 300 Kč 202 700 Kč 194 200 Kč 196 200 Kč
SDH Velké Meziříčí 18 500 Kč 41 900 Kč 31 600 Kč 14 000 Kč
SKI klub Velké Meziříčí 35 900 Kč 32 200 Kč 22 400 Kč 23 700 Kč
Sokol Velké Meziříčí 119 300 Kč 95 200 Kč 103 500 Kč 62 100 Kč
Spartak Velké Meziříčí 50 900 Kč 18 500 Kč 29 700 Kč 24 600 Kč
Stolní tenis VM 4 100 Kč 3 400 Kč 3 100 Kč 6 500 Kč
SDH Lhotky Sport 4 900 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč

Grantový program 
podpory sportu 2020 2019 2018 2017

Přehled oddílů – mládež 5 155 000 Kč 4 835 500 Kč 4 639 700 Kč 4 646 300 Kč
BK Velké Meziříčí 498 300 Kč 442 800 Kč 537 500 Kč 499 900 Kč
FC Velké Meziříčí 1 591 500 Kč 1 393 000 Kč 1 298 200 Kč 1 266 300 Kč
Handicap Sport Club VM 18 800 Kč 26 000 Kč 18 700 Kč 22 400 Kč
HHK Velké Meziříčí 1 296 400 Kč 1 190 800 Kč 1 072 700 Kč 904 900 Kč
SDH Velké Meziříčí 124 400 Kč 129 600 Kč 116 900 Kč 124 300 Kč
SKI klub Velké Meziříčí 483 700 Kč 465 000 Kč 412 400 Kč 448 800 Kč
Sokol Velké Meziříčí 564 100 Kč 598 700 Kč 630 000 Kč 818 000 Kč
Spartak Velké Meziříčí 424 500 Kč 426 800 Kč 408 500 Kč 435 300 Kč
Stolní tenis VM 74 300 Kč 97 200 Kč 78 500 Kč 92 600 Kč
Agility Velké Meziříčí 79 000 Kč 65 600 Kč 66 300 Kč 33 800 Kč
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Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 17. 12. 2019 schválilo výzvu k před-
kládání projektů na rok 2020. Cílem je 
podpořit zapojení veřejnosti do projek-
tu Zdravé město a místní Agendu 21 
(MA21) v tématech, které vyplynuly z 
výsledků ankety na veřejném projednání 
a z dokumentů Zdravého města a MA21:

Projekty podpory zdraví ‑ Podpora zdra-
ví, zdravého životního stylu a udržitel-
ného rozvoje města ve smyslu projektu 
Zdravého města a MA21 – projekty pro 
zdraví a zdravý životní styl, prevence 
nemocí, podíl na celoměstských akcích, 
výchova a vzdělávání v oblasti zdravého 
životního stylu, projekty pro cílovou 
skupinu dětí, mládeže a dospělých.
Ekologická výchova a vzdělávání ‑ 
Ekologická/environmentální výcho-
va a vzdělávání ‑ projekty zaměřené 
na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže  
i dospělých, podpora rozvoje organizací 
a institucí působících v uvedené oblasti.
Rozvoj pohybové výchovy ‑ Projek-
ty na podporu sportovních aktivit dětí  
a mládeže do 18 let.

Prevence sociálně-patologických jevů dětí 
a mládeže ‑ Projekty napomáhající řešení 
sociálních problémů ve městě, informační 
a vzdělávací akce upozorňující na problémy 
znevýhodněných sociálních skupin.
Sociální problematika ‑ Projekty na 
podporu rozvoje služeb sociální péče  
a služeb intervence, které směřují k zabez-
pečení komplexní prevence sociálně pato-
logických jevů a k řešení hmotné a sociální 
nouze občanů města Velké Meziříčí.
Aktivní stárnutí ‑ Projekty na podporu 
vzdělávací, zájmové, volnočasové a kul-
turní aktivity starších lidí a seniorů.
Přednášková činnost – Přednášky na 
podporu zdraví, zdravého životního stylu, 
prevence nemocí a udržitelného rozvoje 
ve smyslu projektu Zdravého města – 
pro všechny cílové skupiny.

Maximální výše podpory v jednotlivém případě 
je 8 000 korun. Požadovaná spoluúčast  
minimálně 40%. V rámci jednoho kola může 
organizace podat pouze jeden projekt.

Předkladatelem projektu může být fy-
zická osoba, právnická osoba neziskového  

charakteru (např. spolek, občanské 
sdružení, nadace, obecně prospěšná 
společnost, příspěvková organizace, 
škola nebo školské zařízení, církevní 
právnická osoba či jiné organizace pro-
kazatelně nekomerčního charakteru). 
Projekt mohou předložit fyzické osoby  
a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, 
pouze výjimečně se sídlem mimo Velké 
Meziříčí ‑ v případě, že cílovou skupinou 
ve smyslu předloženého projektu jsou 
obyvatelé města Velké Meziříčí.

O přidělení finančního prostředku bude 
rozhodovat rada a zastupitelstvo města. 
Žadatelé obdrží finanční prostředky až 
po provedení vyúčtování.
Zpracované žádosti o podporu v Gran-
tovém programu Zdravé město lze 
zasílat od 20. 1. 2020. 

Uzávěrka ‑ termín doručení žádostí je do 
20. 2. 2020.

O víkendu 10. až 12. ledna vyrazí ve Velkém Meziříčí znovu do 
ulic města tříkrálové skupinky.
Prvního ledna oslavila nejznámější sbírková kampaň své dvacá-
té jubileum. V tento den vyšly do ulic České republiky tříkrálové 
skupinky a svým zpěvem předaly všem zprávu o narození Ježí-
še Krista a společně s veřejností přispěly k podpoře charitních 
projektů, které pomáhají potřebným. Skupinky koledníků bude 
možné potkat od prvního do čtrnáctého ledna.
Tříkrálová sbírka má stále větší ohlas v řadách veřejnosti. A to jak 
mezi dárci, tak i mezi těmi, kteří se do ní zapojují. „V okrese Žďár nad 
Sázavou, kde naše Charita poskytuje 17 služeb, je aktuálně zapojeno 
zhruba 2 200 koledníků. Ty všechny koordinuje asi 75 asistentů, bez 
kterých by uspořádat tuto sbírkovou kampaň bylo nereálné,“ sdělila 
Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro rok 2020. 
O smysluplném využití sbírky svědčí i po léta vzrůstající výtěžek. 
V loňském roce ukrývalo 533 kasiček úctyhodných 3 576 429 korun.

„Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky jsou pro nás velmi dů-
ležité. Ne vše v našich službách je možné financovat z dotací 
a grantů, nebo jsou tyto nedostatečné. Proto získané finance 
používáme tam, kde už nemáme jiný zdroj. Mnohdy tříkrálové 
peníze zachránily i chod potřebné služby,“ sděluje Jana Zelená, 
ředitelka žďárské Charity.

Jak můžete přispět i Vy?
V období od 1. do 14. ledna 2020 do úředně zapečetěné poklad-
ničky koledníků. Vedoucí kolednické skupinky musí být člověk 
starší 15 let. Jeho průkazka, která jej zplnomocňuje k nakládání 
s pokladničkou, je platná s předložením občanského průkazu. 
Číslo průkazky musí být shodné s číslem na pokladničce, kterou 
Charita označuje logem.

• Osobně – finančním darem v pracovní dny od 8.00 do 
15.30 hodin na adrese Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou

• Převodem na účet číslo 66008822/0800 (var. symbol 777) 
u České spořitelny

• Dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 
60, DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777. Cena SMS je podle 
tvaru 30, 60 nebo 90 korun, na účet sbírky jde podle tvaru 
29, 59 nebo 89 korun. Službu DMS provozuje Fórum dárců.

• Trvalou dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV KOLEDA 
30, DMS TRV KOLEDA 60, DMS TRV KOLEDA 90 na číslo 
87 777. Cena SMS je podle tvaru 30, 60 nebo 90 korun. Pří-
slušná částka pak připíší na účet sbírky každý měsíc. Službu 
provozuje Fórum dárců.

• Platební kartou přes webovou stránku: 
http://www.trikralovasbirka.cz/o ‑sbirce/jak ‑prispet/ 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE DOŽÍVÁ SVÝCH DVACETIN

VYHLÁŠENÍ GRANTU ZDRAVÉ MĚSTO NA ROK 2020

Foto: Zbyněk Čech



leden 2020

14 ZPRÁVY

Na začátku roku 2019 město Velké Meziříčí 
spustilo službu Hlášení závad, funguje tedy 
již rok, a proto pro vás máme připravenou 
statistiku. Jedná se o aplikaci, která slouží 
jako pohotový nástroj pro hlášení závad  
a nedostatků ve městě. 

Občané službu po celý rok hojně využívali 
a díky jejich pomoci se dařilo rychle a efe-
ktivně odstraňovat závady na městském 
majetku. Občan v aplikaci vyplnil místo 
(kliknutím na mapě), vybral jednu z dva-
ceti jedna kategorií (například autovrak, 
chodník, veřejné osvětlení a jiné), popsal 
závadu, kterou odhalil, a po vyplnění kon-
taktního e‑mailu a případně doplnění fo-

tografie místa odeslal. Ve veřejném sys-
tému se objevilo nové hlášení s kolonkou 
přijato. Následně správce předal hlášení 
konkrétní osobě, která má danou prob-
lematiku na starost a kolonka se změnila 
na oranžovou v řešení. Poslední fází je 
vyřešeno. Pod každým hlášením se obje-
vuje způsob řešení jako reakce. Služba se 
ověřila, proto bude i v následujícím roce 
fungovat na stejném principu.

Rok 2019 přinesl 280 hlášení.

Nejvíce oznámení o závadě přišlo do 
kategorie veřejné osvětlení, silnice  
a komunikace, chodník.

Autovraky

Chodník

Kontejner

Ostatní

Silnice, komunikace

Veřejná zeleň, 
strom, keř

Veřejné osvětlení

HLÁŠENÍ ZÁVAD

APLIKACI HLÁŠENÍ ZÁVAD VYUŽÍVAJÍ 
OBYVATELÉ MĚSTA UŽ ROK

NAHLÁŠENÉ ZÁVADY  
ZA ROK 2019

autovrak 14
černá skládka 8
dětské hřiště 1
dopravní značení 9
chodník 29
kontejner 14
městská policie 4
mobiliář  8 
návrh na zlepšení  8
obecní rozhlas 8
ostatní  10
parkoviště 5
poruchy a závady  
v budovách úřadu 7
poruchy a závady v bytech      3
silnice, komunikace  47
sportoviště   5
světelné signalizační  
zařízení 3
veřejná zeleň, strom, keř 18
veřejné osvětlení  78
zastávka MHD   1

Jednotka dobrovolných hasičů z Velkého 
Meziříčí obdržela od města novou požár-
ní cisternu v hodnotě tři a půl milionu ko-
run. Nová cisterna na dopravu pitné vody 
na podvozku MAN TGL 12.220 pojme 
okolo 4 000 litrů vody.

Na pořízení červeného nezásahového 
vozidla město obdrželo dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního pro-

gramu ve výši 95% ceny vozu. Z celkové 
částky město tedy uhradilo pouze nece-
lých sto devadesát tisíc korun. Díky nové-
mu vybavení je jednotka daleko rychlejší 
a efektivnější při řešení mimořádných 
událostí. Využívat cisternu hasiči mohou 
zejména při zajištění nouzových dodávek 
pitné vody a k hašení případných požárů 
spojených se změnou klimatu, jako je dé-
letrvající sucho.

Zájem Lidlu postavit ve Velkém Meziří-
čí v bývalém areálu Svitu svoji prodejnu 
stále trvá. Informoval o tom starosta 
města na závěr prosincového zasedání 
zastupitelstva.

V dopise zaslaném městu firma Lidl žádá 
o vyjádření zastupitelstva, zda budou 
ochotni se společností Lidl spolupraco-
vat. Společnost v současné době dokon-

čuje dokumentaci pro zahájení územního 
řízení na umístění prodejny na vlastních 
pozemcích s napojením v ulici Pod Strání. 
Pokud se město rozhodne podpořit vý-
stavbu prodejny, nabízí společnost 50% 
spoluúčast na realizaci dopravního pro-
pojení lokality bývalého Svitu za řekou 
Balinkou s křižovatkou ulice Novosady 
prostřednictvím mostu a navazujících 
komunikací. Pokud zastupitelé své roz-

hodnutí znovu odloží nebo možnost spo-
lupráce zamítnou, propojí firma silnici k 
nové prodejně s ulicí Pod Strání.

O tomto tématu budou zastupitelé jed-
nat na lednovém semináři za účasti ur-
banisty a právníka. Dá se tak předpoklá-
dat, že únorové zastupitelstvo rozhodne 
o konkrétním propojení prodejny s další-
mi městskými komunikacemi.

DOBROVOLNÍ HASIČI ZÍSKALI NOVOU CISTERNU

LIDL CHCE VE SVITU STAVĚT I BEZ PODPORY MĚSTA
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NOVÝ ROK LIDÉ PŘIVÍTALI OHŇOSTROJEM
„Na samém začátku nového roku vám z celého srdce přeji klid, 
spokojenost, pevné zdraví a rodinnou pohodu. Pojďme si slíbit, 
že v novém roce budeme méně spěchat a více času věnovat 
těm, kteří to potřebují a ocení nejvíce – své rodině a blízkým,“ 
uvítal všechny starosta města Josef Komínek a zmínil, že si v 
tomto roce připomeneme 75 let od vítězství nad nacismem.

Obyvatelé Velkého Meziříčí a okolí přivítali nový rok 2020 oh-
ňostrojem. Na náměstí dorazily 1. ledna v podvečer stovky lidí. 
Krátký program zahájil pěvecký sbor velkomeziříčského gym-
názia pod vedením Markéty Rosové Prudíkové. Poté se hlavy 
všech přihlížejících otočily směrem k obloze, kde odstartoval 
hlavní bod programu, ohňostroj. Světelnou show lidé ocenili 
potleskem. Další část programu, hlavně pro ty menší diváky, 
probíhala v Jupiter clubu. Jako součást novoročních oslav zde 
připravili promítání animované pohádky Grinch pro všechny ná-
vštěvníky kina zdarma.  

DĚTI Z OSLAVICKÉ ZAZPÍVALY V KOSTELE
Základní škola Oslavická uspořádala 
ve středu 11. prosince 2019 Vánoční  
adventní zpívání v kostele svatého Miku-
láše. Během hodinového programu, kte-
rý zahájil děkan velkomeziříčské farnosti 
Pavel Šenkeřík a ředitelka školy Eva Bed-
nářová, se představily děti napříč všemi 
třídami s hudebním doprovodem svých 
vyučujících.

Úvodní písně se ujal sbor velkomeziříč-
ského gymnázia s klavírním doprovodem 
Pavly Kamanové.

V rámci předvánočního koncertu zazněly 
ty nejznámější písně, které máme spoje-
né s vánočními svátky. Nechyběly naše 
tradiční koledy Nesem vám noviny, Pásli 
ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma či 
Narodil se Kristus pán. Zazněly ale i mo-
derní vánoční písně jako Půlnoční a Vá-
noce na míru.
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Sobotní dopoledne 14. prosince 2019 se neslo v duchu vítání 
občánků na velkomeziříčské radnici. V obřadní síni přivítal sta-
rosta města Josef Komínek slavnostním projevem dvacet sedm 
nových občánků. Tradiční společenský obřad oživila hrou na kla-
vír Pavla Kamanová.
Na událost město pozvalo všechny děti, které se narodily v 

létě. Rodiče obdrželi finanční dar od města v hodnotě 1 500 
korun, květinu a dárek pro novorozence. Program zpestřily děti  
z Mateřské školy Nad Plovárnou pod vedením ředitelky Zdeňky 
Požárové. O hudební doprovod žáků se postarala Lucie Komínk-
ová. Mimo společné focení měli rodiče možnost si své ratolesti 
vyfotografovat v připravené kolébce.

Přivítaní občánci:
Mikoláš Bejček, Dominik Bula, Simona Dohnalová, Max Hrad, Stela Jungová, Patrik Jurka, Stella 
Kazdová, Jiří Košut, Denis Kratochvíl, Tereza Šimková, Sabina Kresová, Anna Matiášková, Sára 
Musilová, Sarah Mutkovič, Adam Oplatek, Marie Plodíková, Viktorie a Vivien Prchalovy, Tereza 
Řezníčková, Emma Střechová, Markéta Šmídová, Štěpán Tesař, Monika Trojanová, Lujza Vaněčková, 
Jakub Věžník, Jakub Míča

NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZPÍVALI A RECITOVALI 
ŽÁCI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PLOVÁRNOU
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Velký sál Jupiter clubu dokázali mladí umělci vyprodat hned 
dvakrát. Talentovaní účinkující vystoupili na vánočním koncertu 
14. a 15. prosince 2019. Navzdory každoročnímu vánočnímu 

shonu se lidé sešli, aby si poslechli místní sbory a orchestry. Celý 
večer moderovala Eva Kočí Valová, která diváky ladila na vánoční 
notu zajímavými citáty a biblickými úryvky.

Jako první se představil pěvecký sbor Sluníčko s Věrou Kro-
novetrovou a Barborou Rösslerovou s vánočními písněmi 
Andělíček, Stromeček, Pro Ježíška, Šťastné a veselé. Následo-
val sbor Slunko a Harmonie v čele s Andreou Svobodovou a Ol-
gou Ubrovou, moderátorem představení se stal Emanuel Míšek  
v roli průvodčího, který se s posluchači vydal po kolejích z Velkého 
Meziříčí do Betléma. Poslední vystoupení před přestávkou zve-
dalo posluchače ze židlí, diváci se pohupovali do rytmu, protože 
vystoupil Taneční orchestr ZUŠ pod taktovkou Josefa Vaňhary. 
Melodické písně, jako je Hey Jude či Hey! Baby, dokonce zahrál 
orchestr společně s pěveckým sborem Andante.
Druhou polovinu koncertu zahájil pěvecký sbor gymnázia pod 
vedením Markéty Rosové Prudíkové s klavírním doprovodem 
Pavly Kamanové, který si připravil výběr oblíbených vánočních 
písní. Helena Valová se představila s pěveckým sborem Andan-
te, ve kterém si střihla sólo zpěvačka Z. Míšková. Jako posled-
ní se představil pěvecký sbor Andante společně se smíšeným 
orchestrem pod taktovkou ředitele umělecké školy Martina 
Karáska.

Závěrečné slovo pronesla moderátorka večera Eva Kočí Val-
ová, která poděkovala hlavně řediteli Jupiter clubu Milanu 
Dufkovi, ten pronesl přípitek, v němž děkovnou řeč věno-
val vystupujícím i vyučujícím. „Buďme hrdí na to, co tady 
ve městě máme, protože dvě stě třicet vystupujících, kteří 
se prezentují, ať už zpěvem nebo hraním na různé hudeb-
ní nástroje, to je něco úžasného," uzavřel Milan Dufek vánočně 
laděný koncert. Přáním Tiché noci, která poté ještě díky sboru  
a orchestru zazněla, skončil i tradiční koncert.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT V JUPITER 
CLUBU DIVÁCI DVAKRÁT ZCELA VYPRODALI. 
VYSTOUPILO DVĚ STĚ TŘICET ÚČINKUJÍCÍCH
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Kulturním dům v Mostištích ožil Vánočním koncertem, který 
pořádala Základní škola Mostiště ve čtvrtek 12. prosince 2019. 
Úvodního slova se ujala ředitelka školy Jitka Dobrovolná, která 
všechny srdečně přivítala a dále slovo předala vystupující 
učitelce Lee Fučíkové. Ta je členkou kapely ZAHRAJEM, jež žáky 
doprovázela.

Posluchači od samého začátku poznávali písně a koledy, které 
se linuly sálem. Vánoční atmosféra pohltila účinkující i diváky. 
Mezi vystupujícími se představil sbor, kapela i sólisté. Písně 
od Karla Gotta, Spirituál kvintetu, Čechomoru, Jakuba Smolíka 
a dalších zpívali žáci ze všech tříd školy. Během programu děti 

také recitovaly naučené básně. Úspěch koncertu potvrdil pot-
lesk, který nebral konce. Závěrečným slovem ředitelka školy 
poděkovala účinkujícím, divákům i vyučujícím a všem popřála 
krásné svátky.

Děkuji touto cestou za nádhernou vánoční atmosféru,  
kterou jsme si mohli vychutnat na koncertu ZŠ Mostiště, 
který proběhl dne 12. 12. 2019 v KD Mostiště. Velký dík patří 
především kolektivu učitelů, všem žákům a hudební skupině 
ZAHRAJEM.

Radka Tomanová

Je za námi spousta udělané práce. Ve 
sportovní kynologii jsme úspěšně ab-
solvovali národní i mezinárodní zkoušky, 
za což všem ze srdce gratuluji. V agili-
ty jsme se prokousali všemi handler-
skými technikami, metodikami, doučili 
zóny a slalomy a v roce 2020 se koneč-
ně chystáme zúročit nabyté umění na 
závodech. Našimi kurzy poslušnosti pro 
štěňátka prošla spousta nových začí-
najících kynologů ‑ věříme, že se vám u 
nás líbilo a třeba se v novém roce opět 
potkáme na trénincích. 

Nově jsme na cvičišti vytvořili tréninky 
pro děti, které se těší veliké oblibě. Děti 
se učí správnou výchovu svého psa, 
tríčky pro zábavu a agility. Tréninky  
v městském ruchu (z mého pohledu 
nejzásadnější tréninky) probíhaly ne-
přetržitě celý rok (a taky že je to na 
našich psících velmi vidět!). Zazávo-
dili jsme si jak na cvičištích cizích, tak 
na tom našem. Z výsledků jsem velmi 

nadšená! Je vidět, že i s pozitivní moti-
vací a bez jakéhokoliv nátlaku a fyzic-
ké manipulace jde pejsky připravit, aby 
obstáli i mezi republikovou konkurencí 
a hlavně připravit reaktivní psíky tak, 
že na nich nikdo nepozná, že by měli 
nějaký problém (však většina už ho ani 
nemá). Také jsme na cvičišti uspořádali 
výstavu pro všechny pejsky (ať už ně-
jaké rasy, nebo křížence): Velkomeziříč-
ský voříšek, na kterou se sjelo 35 psů 
(plný stav) ‑ někteří až ze Slovenska! 

Je mi ctí předávat své zkušenosti a pod-
porovat naše týmy na jejich vlastní cestě. 
Jsem moc ráda, že se všem daří a hlavně, 
že většina z nich každý den prožívá svá 
malá vítězství. 

Jana Krčálová

KULTURNÍ DŮM V MOSTIŠTÍCH OVLÁDLA HUDBA I RECITACE

MALÉ KYNOLOGICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019  
NA CVIČIŠTI AGILITY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

složených zkoušek ze sportovní 
kynologie dle národního 
i mezinárodního řádu

18

složené zkoušky z noseworku 4
cvičištní závody (3 z poslušnosti, 
1 agilitní) 4

dětské závody 2
voříškijáda 1
vejšlapů + 5 dogtreků 5
seminářů (agility, dogfitness, 
frisbee, nosework) 9

víkendová soustředění na Fryšavě 2
aktivních členů 32
dětských členů 21
sportů, kterým se aktivně 
věnujeme (sportovní kynologie, 
agility, nosework, stopařina, zá-
chranařina, řešení problémových 
psíků ‑ to je sport největší)

6

tréninků

Rok 2019 v číslech

65423487987
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V roce 1985 vznikla z iniciativy V. Novot-
ného a O. Šandery organizace zabývají-
cí se výcvikem psů, Kynologický klub při  
svazarmovském Autoklubu Velké Meziříčí. 
Členové se účastnili závodů ve sportovní 
kynologii v regionu, navštěvovali a sezna-
movali se svou činností děti v základních 
školách, děti v zotavovně v Březejci a pre-
zentovali se široké veřejnosti. V květnu 
1990 byl Kynologický klub pořadatelem  
1. ročníku Májového závodu a zkoušek pro 
psovody z regionu Žďárska, Jihlavska a Tře-
bíčska. Tento rok byl významný, protože 
proběhlo zaregistrování v Moravskoslez-
ském kynologickém svazu, ale také ukon-
čení činnosti Svazarmu. Výcvik probíhal na 
území za novým nádražím, v lokalitě bývalé 
autokrosové dráhy, kde byly využívány dvě 
stavební buňky jako zázemí pro psovody a 
náčiní, které je k výcviku potřeba. Činnost se 
rozšířila i na vzdělávací akce pro psovody – 
školení figurantů, školení zabývající se péči 
o psy, problematice nemocí a úrazů psů. 
V roce 2005 přišel Kynologický klub o po-
zemek, kde probíhal pravidelný výcvik. 
V červnu téhož roku se začalo s budováním 
nového cvičáku v katastru obce Martinice. 
V listopadu proběhla „kolaudace“ nové klu-

bovny. Vzhledem k věku dožití psích parťá-
ků a běhu lidského života se mění i počet 
psovodů a plemena psů, která se výcviku 
účastní. 
Po roce 2009 se poměrně značně vyměnila 
členská základna. Co se nezměnilo, je pravi-
delné nedělní cvičení.
V létě 2018 jsme byli nuceni přesunout zá-
zemí cvičiště i klubovny na jiný pozemek. 
Všechno jsme úspěšně zvládli. Členové KK 
VM (Kynologický klub Velké Meziříčí, z.s.) 
v rámci brigádních hodin vytvořili podmínky 
pro plnohodnotný výcvik a důstojné záze-
mí pro vykonávání celoroční kynologické  

činnosti, výchovy a výcviku psovodů i psů 
za finanční podpory města Velké Meziříčí, 
Kraje Vysočina, dalších sponzorů, rodinných 
příslušníků a příznivců kynologického sportu.
Naši členové se účastní výcviku v různých 
oblastech kynologie – sportovní kynologie, 
lovecký výcvik, práce záchranářských psů, 
canisterapie, nosework, výstavy a bonitace, 
spolupráce s jinými subjekty zabývajícími 
se kynologií – školení a vzdělávací kynolo-
gické akce, soutěže i závody.
Organizace v současné době sdružuje 58 
aktivních členů. 
Akce, které jsme v roce 2019 pořádali, byly 
9. ročník Májového závodu, který jsme 
po devatenácti letech opět oživili, Jarní  
a podzimní zkoušky podle Národního  
a Mezinárodního zkušebního řádu, Zkoušky 
podle řádu Kynologické jednoty ČR, 3. roč-
ník zimního závodu „Legrando“, každoroční 
Silvestrovský výšlap, pravidelná nedělní 
cvičení, socializační procházky.   
Posláním Kynologického klubu Velké Mezi-
říčí, z.s. je podporovat zájem lidí, kteří mají 
psa a chtějí z něj vychovat nejen poslušné 
zvíře, které může být jeho parťákem doma 
i ve společnosti, ale také dosahovat úspě-
chy v kynologických sportech a aktivitách.
Informace o našich aktivitách najdete na: 
www.kynologickyklubvm.cz

Za KKVM A. Vidláková, I. Bernatová

KYNOLOGICKÝ KLUB VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ FUNGUJE 35 LET

Nové jízdní řády přinášejí od 15. prosince 
2019 řadu změn. Se změnou zanikla napří-
klad každodenní přímá autobusová linka z 
Velkého Meziříčí do Prahy, kterou provozo-
vala společnost Krodos a.s. Nový jízdní řád 
začal platit také na železnici. Na jednotný 
tarif v rámci krajského integrovaného sys-
tému Veřejná doprava Vysočiny (VDV) si 
však cestující musí počkat do března tohoto 
kalendářního roku. Rovněž došlo k úpravě 
sítí pokladen na vlakových nádražích. Prodej 
jízdních dokladů je možný on‑line a nově ve 
větší míře i u vlakového personálu. Uzavření 

pokladních přepážek na železničních stani-
cích na Vysočině proběhlo v Křižanově, Dob-
roníně, Humpolci, Okříškách, Pelhřimově a 
Přibyslavi. 
Jízdní řády městské hromadné dopravy ve 
Velkém Meziříčí zůstaly beze změn.

Informace o veškerých autobusových a vla-
kových spojích naleznete v Turistickém a 
informačním centru VM v přízemí budovy 
radnice. Zde jsou ke koupi přehledné jízdní 
řády všech spojů platných od 15. prosince 
2019.

INFORMAČNÍ CENTRUM NABÍZÍ NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
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Prodám velmi zajímavý stavební  
pozemek v Rudě. Tel.: 731 063 271

Ihned koupíme Vaši zadluženou nemo-
vitost exekucemi, hypotékou  
s tím, že můžete dál bydlet ve „svém“. 
Linka zdarma 800 100 576, nezávazná 
konzultace.

Půjčky před výplatou do 5 000 Kč, 
tel.: 720 115 003

Prodám zateplenou chatu 4+1 k celo-
ročnímu bydlení na Fajtově kopci, nad 
dálnicí, voda, elektřina, septik, bazén. 
Cena 2 490 000 Kč. Tel.: 731 457 371

Koupíme nemovitost ve Velkém Mezi-
říčí a okolí, dům, byt, st. pozemky, pole, 
lesy, i v exekuci, platba v hotovosti. 
Tel.: 605 054 470

Půjčky ‑ úvěry. Půjčky ručeny zástavou 
nemovitosti, rodinný dům, byt. Řešení 
exekucí. Tel.: 720 115 003.

Prodám suché palivové dřevo, smr-
kové cena od 390 Kč za metr (včetně 
dopravy). Tel.: 605 054 470

Nabízíme těžbu dřeva napadeného 
kůrovcem harvestorem, vyvážení dře-
va, odvoz a výkup dřeva. Možnost i za 
odvoz dřevní hmoty. Tel.: 731 457 371

Staré hračky, šlapací autíčka, pivní 
lahve s nápisem, plechovice od olejů, 
motocykly a součástky k nim.
Tel.: 732 400 672. Děkuji

Škoda 120L r. v. 1987, 160 000 km, 
cena 18 000 Kč. 
Botník hnědý 90x50 cm, cena 200 Kč. 
Plynový kotel Destila DPL 31, výhřev 
150 m2, cena 4 500 Kč. 
Beránčí kožich ¾, zelený potah, cena 400 Kč. 
Beránčí vesta s dlouhým rukávem, s 
potahem, na postavu 160 cm, cena 300 Kč. 
Lyže sjezdové s bezpečnostním vázá-
ním, cena 250 Kč. 
Lyžařské boty celokožené, vel. 40, cena 200 Kč. 
Mycí stůl, 2 dřezy, 110x90 cm, cena 150 Kč. 
Dětské kožíšky 3 ks (2‑4‑6‑ roků), 
dubeňák (1 ks), cena 250 Kč. 
Asfalt včetně sudu, cena 150 Kč.
Mrazák 170l, cena 1 500 Kč. 
Stojan na elektrickou vrtačku, cena 400 Kč. 
Ořechy vlašské, 1 kg/50 Kč. 
Elektrický bojler 80l, cena 1 200 Kč. 
Vše na tel.: 725 955 665

Prodám zděnou chatu 2+1, 80m2 k 
celoročním užívání‑Pavlínov. Cena  
1 590 000 Kč.  Tel.: 722 774 534

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let. Tel.: 608 700 515, 
www.renovacevany.eu

Hledáme RD nebo chalupu. Jsme mladí 
a chceme se osamostatnit. Financová-
ní zajištěno. Tel.: 704 923 775

Zajištění manželé hledají byt pro nový 
začátek.  
Volejte nebo pište na  tel.: 737 192 329

Půjčím štípačku na dřevo, tlak 12 tun, 
délka polen až 130 cm, dále půjčím 
motorovou pilu. Tel.: 731 457 371

Vojenskou výstroj např: vysouvací 
nože, tropické klobouky, oblečení pís-
kové zelené, modré barvy, kanady boty 
okované‑plátěné, maskáče, muniční 
bedny,bundy s kožichem, ruksaky na-
bídněte cokoliv i poškozené! Volejte 
či prozvoňte na tel.: 732400672. 
Děkuji

Prodám palivové dřevo, i štípané.  
Tel.: 605 054 470

Nákup kůrovcové kulatiny jakékoli 
množství, odvoz zajištěn. Tel.: 731 457 371

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje výběrové řízení na

Sociálního pracovníka
SPOD

(sociálně-právní ochrana dětí)

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
přihlášky do 14. 1. 2020

bližší informace podá
Mgr. Marta Muchová 

tel.: 566 781 010

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje veřejnou výzvu na

Vedoucího oddělení 

investorské činnosti

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá
Ing. Antonín Kozina

tel.: 566 781 200

Bytu č. 10 

o velikosti 3+1 

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na adrese Hornoměstská 
103/59 ve VM. Lokalita nedaleko 
centra. V blízkosti domu obchody, 

dětské hřiště, koupaliště.
Lhůta pro podání nabídek končí 

03. 02. 2020. 
Více informací podá:

Ing. Magdaléna Kašparová
tel.: 566 781 230

vyhlásilo veřejnou soutěž 
o nejvhodnější nabídku na 

prodej

 

 

OČNÍ  OPTIKA  OTTO  NĚMEC 

ZMĚŘÍME VÁM DIOPTRIE NA BRÝLE – DO DÁLKY, 

NA ČTENÍ, NA ŘÍZENÍ, NA TELEVIZI, NA POČÍTAČ, … 

MĚŘENÍ    
ZRAKU 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Náměstí 81/5  tel. 566 522 293 
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+420 604 255 616
tereza@akchadimova.cz

 �

 �

KONTAKTUJTE MĚ

Potřebujete-li 
právní radu, 
obhájce nebo 
se chcete 
domáhat 
práva, jsem 
připravena 
Vám pomoci.

 

 

OČNÍ  OPTIKA  OTTO  NĚMEC 

ZMĚŘÍME VÁM DIOPTRIE NA BRÝLE – DO DÁLKY, 

NA ČTENÍ, NA ŘÍZENÍ, NA TELEVIZI, NA POČÍTAČ, … 

MĚŘENÍ    
ZRAKU 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Náměstí 81/5  tel. 566 522 293 
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Dne 8. 1. a 10. 1.    MUDr. Peňáz (urologie) – ŠKOLENÍ
Od 27. 1. ‑ 31. 1. (včetně)   MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ

ZUBNÍ POHOTOVOST

11. 1. 2020 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou

566 642 545

12. 1. 2020 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou

566 642 545

18. 1. 2020 MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, 
Nové Město na Moravě

566 616 901

19. 1. 2020 MUDr. Jan Kopecký, Poliklinika ŽĎAS a.s., 
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou

566 643 012

25. 1. 2020 MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7,
Žďár nad Sázavou

566 690 123

26. 1. 2020 MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134 566 664 342

1. 2. 2020 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou

566 642 545

2. 2. 2020 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou

566 642 545

Chtěli bychom poděkovat a pochválit 
profesionální přístup výjezdové skupiny 
zdravotníků ve složení MUDr. Milan Kor-
sa, zdravotní sestra Jitka Filipová a řidič 
Jindřich Hubl. Velké poděkování patří  
i velkomeziříčským hasičům, kteří pomo-
hli s přenesením pacientky do sanitního 
vozu z vyšších pater domu po úzkém 
schodišti.

Kuklíkovi

PODĚKOVÁNÍ

 

Sportovní veřejnost našeho města zas-
tihla smutná zpráva, že nás v pátek  
6. prosince 2019 navždy opustil  
Ing. Ivan Kopečný, roč. 1935.

Legenda sportů šedesátých a sedm-
desátých let minulého století. Spor-
tovec, trenér, instruktor a také funk-
cionář, zakladatel novodobé historie 
tenisového oddílu TJ Spartak v roce 
1968 a lyžařského oddílu v roce 1972.
Ing. Ivan Kopečný přichází v roce 
1960 do Velkého Meziříčí do závodu  

Kablo. V rodném Brně hraje odbíjenou,  
košíkovou, tenis a v „Žabinách“ se zapo-

juje do vodáckého oddílu. Při studiu 
na vysoké škole v Bratislavě se 

stává lyžařským instruktorem.  Po 
příchodu do Velkého Meziříčí se 
zapojuje do odbíjené a košíkové. 
V letech 1963‑64 dává dohro-
mady skupinu vodáků, kteří pak 
sjíždí jarní Oslavu, v roce 1964 
organizuje slavnou „Dunaj plav-
bu“ do Maďarska. A v dalším 

roce sjíždí slovenský Hron.

Významně se zasloužil o výstav-
bu tenisových kurtů za školou Světlá 

a byl dlouholetým předsedou toho-
to oddílu. Nelze nepřipomenout jeho  
organizační podíl při realizaci projek-
tu navážky Fajtova kopce z výstavby 
tělesa D1. V neposlední řadě byl před-
sedou předlistopadové TJ Spartak Velké 
Meziříčí. 

Do posledních chvil svého života se zají-
mal o dění ve sportu a těšil se z výsled-
ků našich sportovců ve městě.

S úctou budeme vzpomínat na jeho podíl 
při rozvoji tělovýchovy v našem městě.

Petr Zezula

VZPOMÍNKA

Dne 28. prosince 2019 oslavila 80 let 
naše maminka Ludmila Beranová.  
Milá maminko, plnou náruč krásných 
květů k narozeninám Ti chceme dát, 
moře lásky, moře zdraví, moře štěstí  
a Božího požehnání k tomu přát.

S úctou a vděčností dcera 
a synové s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval všem pracovníkům 
Domácího hospice Vysočina za pomoc 
a péči při posledních týdnech živo-
ta mojí manželce paní Libuši Křížové. 
Těžko některé jmenovat, protože všichni 
zaslouží obdiv, ale musím zmínit alespoň 
primáře MUDr. Pavla Svobodu a paní Leu 
Chmelařovou.

Děkujeme, Milan Kříž s rodinou

Děkuji, nejen touto cestou, celému 
novému kolektivu VELKOMEZIŘÍČSKA  
za odvedenou práci v roce 2019  
a za perfektní spolupráci a vstřícnost  
na sportovních stránkách. Přeji Vám 
šťastný nový rok 2020, ať se Vám daří  
a jste také spokojeni v osobním životě, ať 
slouží zdraví a ke všemu konání potřeb-
nou dávku štěstíčka. To přeji všem Vašim 
čtenářům a také sportovcům nejen  
z VELMEZU.

Otto Doležal, FC VM

PODĚKOVÁNÍ 
A PŘÁNÍ



 

VZPOMÍNÁME

Vaše rodinná a společenská oznámení objednávejte na 566 781 034 (038), e‑mailem velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
nebo osobně v redakci Velkomeziříčska.
Najdete nás na nové adrese v budově radnice, přízemí, dveře č. 104 (bývalá služebna městské policie). 

Dne 9. ledna uplynou dva roky, kdy od nás 
odešel náš starostlivý manžel, tatínek  
a dědeček, pan Milan Hotárek. 
Kdo jste ho znali, prosíme o tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a děti s rodinami

Dne 8. prosince 2019 jsme si připomněli 
100. výročí narození 
pana Bohumila Krejčího z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku 
děkují rodiny Kučerova a Žákova

Dne 25. 1. 2020 vzpomeneme 1 rok od 
chvíle, kdy nás navždy opustil náš manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav Burian z Velkého Meziříčí. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

19. ledna 2020 uplyne smutných 15 let 
od chvíle, kdy náš navždy opustil 
pan Zdeněk Mejzlík z Velkého Meziříčí. 

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

„Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl 
rád, nikdy nezapomene.“

Dne 23. 12. 2019 uplynulo dvacet roků, 
kdy nás opustil ve věku 96 let náš tatínek, 
dědeček a pradědeček Antonín Doležal ze 
Lhotek. 

S láskou vzpomínáme a všem za tichou 
vzpomínku děkují syn Antonín s rodinou  

a dcera Marie s rodinou. 

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Dne 17. 11. 2019 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, paní 
Antonie Bednářové. 

S láskou, vděčností a úctou v srdci 
vzpomínáme.

Dcery s rodinami

Ing. Ivan Kopečný, Velké Meziříčí, 84 let, 6. 12. 2019

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast, 
projevené kondolence a květinové dary při posledním rozloučení 
dne 13. 12. 2019. Dále také děkujeme MUDr. Sedmidubské  
a sestře Hedvice, MUDr. Konečnému a oběma asistentkám  
za lidský přístup a odbornou péči a hospicové službě.

Zarmoucená rodina

Václav Křeček, Netín, nedožitých 80 let, 9. 12. 2019

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení  
dne 14. 12. 2019 s panem Václavem Křečkem z Netína.

Zarmoucená rodina

Jaroslav Schroller, Velké Meziříčí, 89 let, 16. 12. 2019

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
20. 12. 2019 s panem Jaroslavem Schrollerem z Velkého 
Meziříčí.

Zarmoucená rodina

František Jirák, Velké Meziříčí, 70 let, 26. 12. 2019

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne  
3. 1. 2020 s panem Františkem Jirákem z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Milada Střechová, Oslavička, 81 let, 29. 12. 2019

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne  
4. 1. 2020 s paní Miladou Střechovou z Oslavičky.

Zarmoucená rodina

Ladislav Přecechtěl, Velké Meziříčí, zemřel den před svými 
80. narozeninami, 1. 12. 2019

Emilie Zelníčková, Oslavice, 80 let, 30. 12. 2019

Otilie Peksová, Velké Meziříčí, 96 let, 11. 12. 2019

Jiří Dvořák, Krásněves, nedožitých 83 let, 15. 12. 2019

10. ledna jsou to tři roky a přitom jako by 
to bylo včera..., co nás navždy opustila paní 
Věra Semerádová - Večeřová  z Velkého 
Meziříčí.

Děkujeme Vám všem za vzpomínku. 
Rodina
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„Rodina pro mě neznamená místo, ale spíše lidi, na kterých mi záleží,“ říká nomádka Vendula Žáková. 
V minulém vydání jsme vám Vendulu představily, vysvětlily pojmy vanlife a nomád, které jsou  
s cestovatelkou spjaté, a pozvaly vás na dvě přednášky v blízkém okolí. Jaké má dojmy přednášející  
z místního publika, jak přišla k takovému způsobu cestování nebo jak se živí, to a mnoho dalšího nám 
Vendula svěřila v následujícím rozhovoru. 

Kdy přišel ten zásadní zlom, že jste si uvědomila, jaký 
obrovský význam pro vás má cestování?

Když jsem si uvědomila, že si i studijní obor na vysoké škole vy-
bírám podle počtu zahraničních stáží.

Kolik zemí jste zatím stihla procestovat? Jaká země ve vás 
zanechala největší vzpomínky? A je zároveň nějaká země, 
kam se už nemáte v plánu vracet?

Procestovala jsem 36 zemí. Ale necestuji proto, abych si je 
odškrtla ze seznamu, snažím se poznat danou zemi a její kul-
turu do hloubky, dobrovolničím, žiju s místními, cestuji takz-
vaně pomalu. Veliké překvapení a jedna z nejvíce rozmanitých a 
krásných zemí pro mě bylo Japonsko. Jejich unikátní kultura, his-

torie, výborné jídlo a moc príma lidi. Asi nemám zemi, na kterou 
bych zanevřela a říkala si, že už se tam nikdy nevrátím.

Nejenom v Austrálii zažívá vanlife obrovský boom. Sociální 
sítě jsou v dnešní době plné příspěvků lidí, kteří se rozhodli 
obrátit svůj život naruby a procestovat kus světa autem. Kde 
se zrodila vaše první myšlenka, že byste i vy mohli nasednout 
do auta a začít cestovat?

Na Zélandu je to hodně rozšířený životní styl. Pro mě to byla 
kombinace více faktorů, nebyla jsem spokojená s prací v kor-
porátu, nechtěla jsem věci hromadit, ale naopak žít minimalis-
ticky. To rozhodnutí všechno prodat a odstěhovat se do dodávky 
bylo v podstatě jednoduché, protože se prostě jevilo jako jediné 
správné.

V AUTĚ ŽIJETE STEJNĚ JAKO DOMA, ZÁSADNÍ 
ROZDÍL JE V PROSTORU, ŘÍKÁ VENDULA ŽÁKOVÁ
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Romantické západy slunce, dobrodružství, žádné omezování 
a plánování… Má tento životní styl vůbec nějaká negativa? Na 
co by si měl nomád začátečník dát pozor?

Přesně tak to většinou vypadá na sociálních sítích a realita 
je podstatně odlišná. V autě žijete stejně jako doma. Zásadní 
rozdíl je v prostoru. V dodávce ho máte minimum. Pro něko-
ho splněný sen, pro někoho noční můra. Podle mě sociální sítě 
můžou i za to, že mají pak cestovatelé přehnaná očekávání a ve 
finále jsou zklamaní. Proto pořádám přednášky, kde chci mluvit 
o životě v dodávce se všemi plusy i zápory.

Spoustu čtenářů asi zajímá, kde na to všechno vzít? Hledáte si 
během vašich cest brigády? Za co utrácíte nejvíce peněz? 

Můj život bych shrnula asi nějak takto: hodně pracuji, hodně 
šetřím a pak hodně a dlouho cestuji. Cestování opravdu není 
drahá záležitost, ale musíte vědět, jak správně cestovat, uby-
tování v 5* hotelech k tomu nepatří. Důležité je žít jako míst-
ní, nechodit do restaurací, ale stravovat se na místních trzích, 
nejezdit taxíky, ale veřejnou dopravou, co nejvíce chodit pěšky, 
pomáhat komunitě, vybudovat si kontakty. Co se týče peněz, 
na cestách pracuji online v marketingu, správě sociálních sítí, 
píšu články a nedávno jsme začali i fotit pro turistický ruch  
a různá ubytování v dané zemi. Nejvíce peněz při životě  
v dodávce padne určitě za naftu a jídlo.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Máte pocit, že se poma-
lu blížíte věku, ve kterém se budete chtít usadit a trávit více 
času na jednom místě? 

Plánuji další dodávkovou expedici Austrálií nebo Jižní Amerikou. 
Rodinu jednou určitě chci, jen to mám asi nastavené jinak než 
většina ostatních. Rodina pro mě neznamená místo, ale spíše 
lidi, na kterých mi záleží.

Přeci jenom vést takový život není v Česku, ba dokonce v malé 
vesničce na Vysočině, úplně obvyklé. Setkala jste se někdy 
otevřeně s kritikou vašeho životního stylu?

Obvyklé to asi není, ale přijde mi, že těch alternativní životních 
stylů neustále přibývá. Překvapivě jsem se s kritikou otevřeně 
nesetkala. Většina lidí mě podporuje v tom, co mě dělá šťast-
nou, a souhlasit samozřejmě nemusí, stačí, když moje rozhod-
nutí respektují.

V prosinci jste na Velkomeziříčsku měla dvě přednášky. Jak 
hodnotíte místní publikum?

Opravdu mě bavila ta různorodost a všechny věkové kategorie, 
které téma cestování zajímá. Na přednášce se objevily jak osm-
desátileté babičky, tak žáci základní školy, padlo velké množství 
parádních dotazů a vůbec přednášelo se mi opravdu skvěle.

Foto: archiv Venduly Žákové
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Den: úterý v 16 hodin Místo: Jupiter club Velké Meziříčí, koncertní sál Změna programu vyhrazena

Datum P/B/Z Předmět přednášky Kdo přednáší
14. 1. přednáška Cestovatelská mozaika z Říše středu Ing. Petr Dohnal
21. 1. přednáška Cesta na konec světa na kole Favorit Jan Mráz
4. 2. přednáška Za velkou louží Bc. Ing. Josef Švec

11. 2. přednáška Jižní Afrika I. Josef Sedlák
18. 2. přednáška Čínské tradice a kultura v moderní době Ing. Petr Dohnal
25. 2. přednáška Pohledy do historie vzdělávání a poznávání RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
3. 3. přednáška Cesta po Peru na vlastní pěst I. Ing. Jiřina Jurdová

10. 3. přednáška Cesta po Peru na vlastní pěst II Ing. Jiřina Jurdová
17. 3. přednáška Jižní Afrika II. Josef Sedlák
24. 3. video Historie rodu Sedláčků a Drápelů z Nového Telečkova Libor Smejkal
31. 3. přednáška Hledání kořenů v helvétských matrikách a fotogalerie nejbližších sborů členové VGS
21. 4. přednáška Historie rybníků na Velkomeziříčsku Bohumír Machát
28. 4. přednáška Novinky z vesmíru Milan Salaš
5. 5. beseda Vzpomínka na 75. výročí Velkomeziříčské tragédie členové VGS

12. 5. přednáška Staré učitelské rody na Velkomeziříčsku Ing. Karel Hromek
19. 5. přednáška Libanon Mgr. Hana Kátrová
26. 5. vycházka Židovské památky ve Velkém Meziříčí Mgr. Martin Štindl, PhD.
2. 6. přednáška Historie lékáren v okolí Velkého Meziříčí PharmDr. Kateřina Chalupová

Pojmy politické koalice i opozice zaznívají 
v meziříčském veřejném prostoru opako-
vaně a na jejich adresu jsme poslední do-
bou slyšeli řadu názorů. Např. že takové 
rozlišování politických sil nemá v komu-
nální politice žádný praktičtější smysl, že 
podobné parlamentní „hry“ do městské-
ho zastupitelstva v zájmu obce nepatří 
anebo že léta strávená v opozici jsou léta 
ztracená, neboť opoziční role neposky-
tuje danému politickému subjektu žád-
ný prostor pro jeho realizaci. Já osobně 
žádný z těchto pohledů nesdílím. Naopak 
si myslím, že obě části politického spek-
tra – ta „vládnoucí“ i ta „odstavená“ – 
svým specifickým způsobem přispívají 
k rozvoji města. A dokonce mám pocit, že 
mi vývoj ve Velkém Meziříčí minimálně 
od posledních komunálních voleb dává 
v řadě příkladů zapravdu.

Ohlédněte se krátce se mnou. Například 
majetkový převod nové synagogy na 
město. Jasně koaliční záměr mediálně 
prezentovaný zejména Meziříčským fó-
rem. Před pochybami zdejší veřejnosti jej 
však opakovaně hájila „opoziční“ zastu-
pitelka Bíbrová (Společně VM). Zatímco 
původně opatrné stanovisko „koaliční“ 
ČSSD dokázala veřejně přehodnotit až te-

prve působivá návštěva ministra kultury 
L. Zaorálka (ČSSD). Nebo jednací řád re-
dakční rady a statut Velkomeziříčska. Pů-
vodně to byly „opoziční“ požadavky klubů 
Společně VM a TPM, posléze schválené 
koaliční městskou radou v březnu a v lis-
topadu letošního roku. A do třetice: Svit! 
Klíčový úkol koalice, jemuž optimální 
východisko z tíživých závazků minulosti 
a vlastnických práv obchodního řetězce 
LIDL pomůže hledat tzv. územní studie. 
Z našeho pohledu „opoziční“ návrh za-
stupitelů za Společně VM.

A tak bych mohl ještě nějakou chvíli po-
kračovat. Pro moji obhajobu specifických 
koaličních a opozičních rolí to však není 
nutné. Z uvedených příkladů je totiž do-
statečně zřejmé, že původní a zdánli-
vě dané role obou politických uskupení 
(koalice ‑vláda, opozice ‑její kritika) se 
v každodenní praxi nenápadně posouvají 
a mění. Prostě koalice není vždycky neo-
mezeným vládcem a opozice nemusí její 
vládu nutně jenom bořit. Opozice může 
s úspěchem naopak působit také kon-
struktivně a svými aktivitami inspirovat 
či pozitivně formovat aktuální dění. Pod-
le mého názoru se ve Velkém Meziříčí ta-
ková „spolupráce“ poslední dobou docela 

daří a je jednoznačně ku prospěchu nás 
všech!

Zároveň však musím přiznat, že pro vněj-
šího pozorovatele není vždycky úplně 
jednoduché rozlišit, kdo město zrovna 
táhne a kdo se jenom veze. Navíc je prav-
dou, že lokální média jasnější orientaci ve 
zdejším politickém dění ničím neulehčují. 
Oč by byl přehled čtenářů a příštích voli-
čů snazší, kdyby alespoň jména našich 
zastupitelů byla v místním zpravodajství 
pravidelně spojována s názvy politic-
kých subjektů, za něž tito představite-
lé vystupují. Namísto jasného označení 
těch, kteří se veřejného dění účastní, se 
ve zdejších médiích setkáváme s rádo-
by „apolitickým“ a zbytečně korektním 
zatemňováním stranické příslušnosti 
zvolených politických představitelů. Ne-
bohý čtenář či jiný nezúčastněný občan 
pak ani neví, kdo vlastně vládne, staví, 
přináší nápady, anebo boří. Pestrá poli-
tická reprezentace mu tak nutně splý-
vá v beztvaré „oni“. V zájmu veřejnosti 
a transparentních informací jsem tedy 
jednoznačně pro odstranění tohoto kon-
traproduktivního mediálního nešvaru 
a pro zřetelné politické zařazování našich 
veřejných činitelů.

Martin Štindl

O VÝZNAMU OPOZICE A JASNÉHO POJMENOVÁNÍ

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST 
PŘEDSTAVUJE PLÁN PŘEDNÁŠEK NA I. POLOLETÍ ROKU 2020



www.velkomeziricsko.cz

27SPORT

Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. V pondělí 16. 
prosince se v plné svěžesti, zdraví a hlavně 
chuti do života dožil významného životního 
jubilea – 25. výročí svých padesátin ‑ pan Aleš 
Svoboda. I touto cestou mu chtějí popřát jeho 

kamarádi a nejen fotbalisté FC VM, hlavně pe-
vné zdraví, radost ze života i z fotbalových výsled-

ků svých oblíbených klubů. Oslavenec, jehož jako první trenér 
vedl pan profesor Minařík v roce 1954, byl dlouholetým hráčem 
„obojživelníkem“ Velkého Meziříčí. Ano, hrával nejen v úto-
ku, ale většina z nás si jej pamatuje jako „pavouka“ v černém. 
Tedy jako brankaře. Ještě ve svých čtyřiceti letech chytal za 
meziříčský B‑tým mužů a aktivní hráčskou činnost ukončil 
v mužstvu starých pánů Budišova, až když oslavil šedesátku.  
A také se ještě stačil věnovat trenérské práci. V posledních letech, 
přesně od roku 2003, pak značnou měrou přispívá svoji aktivitou 
v pořadatelském sboru ke zdárnému průběhu mistrovských ut-
kání „A“ mužů svého milovaného klubu, a to VELMEZU.

Aleši, ať Ti zdraví slouží ještě spoustu let a ať máš radost ze 
všeho, co je Tobě blízké. To Ti také přeje ze srdce celý výbor FC 
Velké Meziříčí, kamarádi, přátelé a také já.

BLAHOPŘEJEME 
K 75. NAROZENINÁM

V neděli 22. prosince se dožil významného život-
ního jubilea 75 let pan Josef Janák.
Od svého mládí se věnoval poctivě fotbalu pou-
ze ve velkomeziříčském dresu. Od svých 17 let 
patřil ke stabilním hráčům záložní řady A‑týmu 

mužů a svůj poslední mistrovský zápas za ně 
sehrál v roce 1971. Do roku 1974 hrál za B‑tým a 

potom ještě až do svých pětapadesáti za staré pány. V roce 1966 
sehrál nejvíce zápasů – 36 a vstřelil v nich 9 branek.
Od roku 2000 se jako trenér věnoval výchově těch nejmenších 
v přípravce. Nemalou měrou také přispíval ke zdárným průběhům 
„Mezinárodního turnaje přípravek“, jehož 1. ročník se uskutečnil již 
v roce 2004. 
I v současné době je stále aktivní. A samozřejmě nemůže chy-
bět ani na žádném mistrovském utkání VELMEZU a je stabilním 
členem v pořadatelském sboru na mistrovských utkáních „A“ 
mužů v moravských soutěžích (MSD skupina D – 10 let a MSFL 
již pátou sezonu).

Pepo, k Tvým krásným narozeninám a do dalších let Ti pře-
je hlavně hodně zdraví, spokojenosti, životní pohody a radosti 
z výsledků nejen velkomeziříčských týmů, ale i z vnoučka Hyn-
ka, a také Kristýny, Julie, Štěpána, Hedviky a Amálky výbor FC 
VM a to samé Ti také přejí kamarádi (nejen z Velkého Meziříčí) 
a samozřejmě i já.

FC VM, Otto Doležal

SKIAREÁL NA FAJŤÁKU ZAHÁJIL SEZONU MEZI PRVNÍMI
Skiareál Fajtův kopec se zařadil mezi 
první střediska na Vysočině, která za-
hájila lyžařskou sezonu první prosincový 
víkend. Teploty lehce pod bodem mrazu 
dovolily provozovateli střediska spustit 
sněžná děla a začít s výrobou prvního le-
tošního technického sněhu. 
Po oblevě spojené s dešti, kterou přines-
ly Vánoce, mrazivé počasí na konci roku 

umožnilo znovu doplnit sněžné zásoby.
Se začátkem ledna je hlavní část sjezdov-
ky zasněžena, pokud to přírodní podmín-
ky dovolí, začne areál se zasněžováním 
hřiště pro lyžařskou školu. Poté přijde na 
řadu i tréninkový svah. První lednový tý-
den leželo na sjezdovce přibližně 50 cen-
timetrů sněhu. Zahájení Velké lyžařské 
školy ski klub posouvá na 11. ledna. 

Ankety za rok 2019 se mohou zúčastnit 
pouze sportovci (jednotlivci či družstva) 
registrovaní za oddíl z Velkého Meziří-
čí a místních částí. Logickou výjimkou je 
Galerie odchovanců/trenérů.

Každý oddíl dle svého uvážení uvede v ta-
bulce pro kategorii jednotlivců i družstev  
1 sportovce – jednotlivce a 1 družstvo 
s uvedením dosažených úspěchů v roce 
2019. V kategoriích Nejlepší trenér 
a Zvláštní ocenění je možné uvádět více 
jmen.

Kategorie Galerie odchovanců/trenérů 
je nastavena jako galerie všech našich 
úspěšných odchovanců a trenérů, kte-
ří byli členy velkomeziříčského oddílu 
a v roce 2019 byli úspěšní ve svých klu-

bech a eventuálně v reprezentaci. Při vy-
hlášení Ankety proběhne krátká prezen-
tace nejúspěšnějších sportovců/trenérů 
nominovaných v této kategorii.

Při nominaci (mimo kategorie Nejlepší 
trenér, Zvláštní ocenění a Galerie odcho-
vanců/trenérů) také uvádějte: v kategorii 
jednotlivců ročník narození, jméno trené-
ra/trenérů a výsledky i na nižších úrov-
ních pro celkový přehled.

Nedílnou součástí nominace je i foto-
dokumentace (videa) všech nominova-
ných. Sportovní komise nebude hodnotit 
nominované sportovce bez fotodoku-
mentace. U jednotlivců je třeba dodat 
přibližně 5 fotek, z toho jednu portré-
tovou a zbývající sportovní momentky.  

V kategoriích Nejlepší trenér a Zvláštní 
ocenění stačí portrétová fotka. U druž-
stev můžete zaslat sestavu týmu i spor-
tovní momentky.

Nominace zasílejte do pátku  
31. ledna 2020 na e ‑mailovou adresu  
villertova@velkemezirici.cz v elektro-
nické podobě. Podrobné informace, 
pokyny a formuláře k nominaci na-
jdete na webových stránkách města  
(www.velkemezirici.cz).

Sportovní komise vyhodnotí nominace 
6. února 2020 a jména nominovaných 
zveřejní ve Velkomeziříčsku 4. břez-
na 2020. Slavnostní vyhlášení ankety 
proběhne ve velkém sále Jupiter clubu 
20. března od 18 hodin.

ZAČÍNÁ 21. ROČNÍK ANKETY SPORTOVEC MĚSTA
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Sobota 11. 1. a 25. 1., malá scéna, 15 hodin
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
ZIMNÍ POHÁDKY
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místenkou), 
20 Kč dítě bez nároku na místo (sedí na 
klíně)
Rezervace vstupenek nejpozději do 
čtvrtka (včetně) před termínem loutko-
vého divadla. Nevyzvednuté rezervované 
vstupenky budou v pátek 10. 1. a 24. 1. 
dány do volného prodeje.

Úterý 14. 1., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
CESTOVATELSKÁ MOZAIKA Z ŘÍŠE STŘEDU
Přednáší Ing. Petr Dohnal

Sobota 18. 1., prostory JC, 19.30 hodin
Město Velké Meziříčí pořádá
PLES MĚSTA
Hudba Sabrin Band, DJ BOND, Ilona Csáková
Prodej vstupenek v informačním centru.

Pondělí 20. 1., velký sál, 19 hodin
Divadelní představení 
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Hrají M. Hofmann, F. Blažek, M. Slaný, L. 
Zahradnická, Š. Opršálová.

Úterý 21. 1., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
CESTA NA KONEC SVĚTA NA KOLE FAVORIT
Přednáší Jan Mráz

Pátek 24. 1., velký sál, 19 hodin
Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí pořádá
PLES ŠKOLY
Hudba ACCORT
Prodej vstupenek na sekretariátu školy 
tel. 566 522 837

Úterý 28. 1., velký sál, 19 hodin
ZDENĚK IZER • NA PLNÝ COOLE

Program kina

Pátek 10. 1. v 19.30 hodin
POD VODOU
Skupina vědců pracujících 11 kilometrů 
pod hladinou oceánu v podmořské labo-
ratoři se snaží po ničivém zemětřesení 
dostat do bezpečí. Hrají: K. Stewart, V. Ca-

ssel, J. Henwick, J. Gallagher, Jr., M. Athie, 
G. Wright, T. J. Miller. Akční sci‑fi horor USA 
2019, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 95 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

Sobota 11. 1. v 19.30 hodin
AMUNDSEN
Dobrodruh – vyvrhel – vykonavatel. Aby 
byl první, obětoval cokoliv.
Výpravný filmový portrét dobrodruha, 
který vyplňoval prázdná místa na mapě, 
dobyl Jižní pól a jako první dosáhl se 
svými expedicemi obou pólů zeměkou-
le. Film se z části točil i v Praze. Pražská 
náplavka jako přístav v Oslu, Vltava jako 
ledové moře, Vojtěch Kotek jako němec-
ký letecký mechanik a polární letec Karl 
Feucht. Životopisné, dobrodružné drama 
Norsko, Švédsko, Česko 2019, české ti-
tulky. Vstupné: 120 Kč, 125 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Neděle 12. 1. v 16 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Od-
pověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí 
její ledové království. Animovaný, fantasy 
muzikál USA 2019, český dabing. Vstupné: 
100 Kč, 103 minut, mládeži přístupný.

Neděle 12. 1. v 18.30 hodin
VLASTNÍCI
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro 
ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi 
znají z vlastní zkušenosti. Hrají T. Voříško-
vá, V. Kotek, K. Melíšková, D. Havlová, D. 
Novotný, P. Tomicová, J. Lábus, K. Hádek, 
S. Mayer, L. Trojan. Komediální drama 
Česko, Slovensko 2019. Vstupné: 120 Kč, 
96 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Středa 15. 1. v 19.30 hodin
NA NOŽE
Děj filmu zábavným způsobem uka-
zuje, jak může dopadnout vyšetřová-
ní záhadného úmrtí autora tajemných 
detektivních příběhů, když jsou všichni 
v jeho blízkosti podezřelí. V napínavém 
detektivním příběhu, v duchu nejlepší 
tradice Agathy Christie, rozehrají herecký 
koncert Ch. Evans, J. Lee Curtis, M. Shan-
non a D. Johnson. Kriminální drama USA 
2019, české titulky. Vstupné: 130 Kč, 130 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 17. 1. v 19.30 hodin
MIZEROVÉ NAVŽDY
Společně až do smrti.
Zatímco Marcus se pomalu chystá do po-
licejního důchodu, Mike je přesvědčený, 
že bude lovit zločince do konce života. A 
to může být co nevidět – někdo se ho to-
tiž pokouší zabít. Svérázní miamští detek-
tivové si tak naposledy musí změřit síly 

s nepřáteli v pokračování Mizerové na-
vždy. Hrají W. Smith, M. Lawrence. Akční 
komedie USA 2019, české titulky. Vstup-
né: 120 Kč, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 19. 1. v 18.30 hodin
MŮJ PŘÍBĚH
Film podle skutečné události. 
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje 
na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudo-
vé lásce. Muž jejího srdce má však dvojí 
tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku 
ztratí úplně vše, na čem jí v životě zále-
želo. Co se však zdálo být koncem, může 
se stát novým začátkem. Hrají V. Svátko-
vá, V. Cibulková, S. Rašilov, T. Kostková, P. 
Kříž, Z. Norisová, N. Boudová. Romantic-
ké drama Česko 2019. Vstupné: 120 Kč, 
90 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Středa 22. 1. v 19.30 hodin
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Život českého hitmakera Karla Svobody 
je stále obestřen tajemstvím. Jako jeden 
z mála českých hudebních skladatelů 
dokázal se svou hudbou dobýt srdce po-
sluchačů po celém světě. Dařilo se mu i v 
soukromí, oženil se a narodily se jim děti 
Jana a Petr. Kromě archivních záznamů a 
rozhovorů s jeho blízkými spolupracovní-
ky a přáteli, uvidí diváci poprvé i soukro-
mé archivní záběry, které pomohou lépe 
osvětlit skladatelův vnitřní život. Doku-
ment Česko 2019. Vstupné: 120 Kč, 90 
minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 23. 1. v 19.30 hodin, pátek 24. 1. 
v 19.30 hodin, neděle 26. 1. v 18.30 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Režie, scénář M. Ferencová (Všechno 
nebo nic) , podle knihy E. Urbaníkové.
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, 
má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší 
kamarádku Simonu, které se právě obrátil 
život vzhůru nohama. Hrají T. Dyková, P. 
Hřebíčková, E. Balzerová, L. Kostelný, J.P. 
Volarič, B. Trifunovič. Komediální drama 
Česko, Slovensko 2019. Vstupné: 130 Kč, 
107 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Neděle 26. 1. v 16 hodin
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
A je to opět tady! 
Série příběhů, která vyvolá úsměv na 
tvářích dětí i dospělých. Animovaný, ro-
dinný film Česko, 2019. Vstupné: 100 Kč, 
63 minut, mládeži přístupný.

Středa 29. 1. v 17.30 hodin
DOLITTLE
S lidmi si až tak nerozumí.
Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho 
jmenovali osobním lékařem anglické krá-
lovny Viktorie. Scénář a režie S. Gaghan, 

PROGRAM KINA
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T. Shepherd. Hrají: R. Downey Jr., A. Ban-
deras, M. Sheen, J. Broadbent. Rodin-
ná, dobrodružná, fantasy komedie USA 
2019, český dabing. 
Vstupné: 130 Kč, 106 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 30. 1. v 17 hodin
ŠPIONI V PŘEVLEKU
Když nejlepší špión hledá dokonalé mas-
kování, může narazit na určité potíže. 
Zejména, pokud jej dostane do parády 
geniální vynálezce, který je schopen pěk-
ných úletů. A to někdy doslova. Animovaná 
rodinná komedie Špióni v převleku vznikla 
v Blue Sky Studios, které stojí například za 
všemi filmy z Doby ledové a Ria, USA 2019, 
český dabing.  
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 100 
minut, mládeži přístupný. 

Čtvrtek 30. 1. v 19.30 hodin
KRÁLÍČEK JOJO
Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk 
má spoustu kamarádů v Hitlerjugend, 
nej‑přítele Yorkiho a pak ještě jednoho 
kamaráda imaginárního ‑ Adolfa Hitlera. 
Prostě pohoda. Dokud nezjistí, že jeho 
maminka ukrývá židovskou dívku. Režisér 
T. Waititi (Thor: Ragnarok) si pro natáčení 
exteriérů filmu vybral česká města Žatec a 
Úštěk. Interiérové scény pak vznikly v ba-
rrandovských ateliérech. Komediální dra-
ma, satira USA 2019, české titulky. 
Vstupné: 130 Kč, 108 minut, mládeži 
přístupný

Pátek 31. 1. v 17.30 hodin
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy pohádka volně navazuje na 
předchozí snímek Cesta za králem trollů, 
v němž jsme poprvé potkali dobrosrdeč-
ného Espena, jeho dva bratry, krásnou 
a odvážnou princeznu Kristin. Fantasy 
pohádka, Norsko 2019, český dabing. 
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 let, 
99 minut, mládeži přístupný

Změna programu vyhrazena!

PŘIPRAVUJEME 

Sobota 8. 2., velký sál, 19.30 hodin
Jupiter club Velké Meziříčí pořádá Ples se 
Základní uměleckou školou Velké Meziříčí
PLES ZUŠ Velké Meziříčí. Prodej vstupe-
nek na program. oddělení Jupiter clubu

Neděle 16. 2., velký sál, 15 hodin
Divadelní pohádka pro děti
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁ-
LOVSTVÍ

NÁHRADNÍ TERMÍN za čtvrtek 21. 11. 2019. 
Úterý 18. 2., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona podzim 2019/4. 
představení LADY OSKAR
Hrají: J. Paulová, D. Suchařípa, L. Hampl, 
J. Kříž a další. Vstupenky na toto předsta-
vení zůstávají v platnosti.

Středa 25. 3., velký sál, 19 hodin
DAVID KOLLER 
ACOUSTIC TOUR 2020

Pátek 27. 3., velký sál, 19 hodin
ŠLÁGR PARTA

Sobota 28. 3., velký sál, 19 hodin
Koncert skupiny KATAPULT
ANDY • OLDA • ONDŘEJ • PRESENT THE 
TOUR NOSTALGIA

Výstavy

Různé

Odpoledne otevřených dveří na Světlé
Pátek 17. ledna, 13:00-16:00
Odpoledne otevřených dveří pořádáme 
pro zájemce o studium na naší škole a 
také pro rodiče našich žáků, kteří mohou 
osobně navštívit školu. 
Návštěvníci si za doprovodu pedagogů 
prohlédnou školu (DM, pracoviště odbor-
ného výcviku) a mohou také absolvovat 
přijímací zkoušky nanečisto.

Slam Poetry ve VelMezu
Sobota 18. ledna v 18:00, 
Coctail bar Dvojka - 2. podlaží
Utkání moderních básníků, kterého se 
zúčastní i Tukan (vicemistr MČR 2017, 
sokolovská slamová škola), Tim Postovit 
(mistr Duoslamu 2019, původem ukra-
jinské, skoro celoživotně pražské dítě), 
Thea (finalistka MČR 2019, původem jih-
lavská slamová scéna) a Michel (finalista 
MČR 2019, třebíčský rodák).

Ples Dobré vůle
Sobota 25. ledna od 20:00 
Kulturní dům Uhřínov
Asociace rodičů a přátel zdravotně posti-

žených dětí ČR, z.s., klub Velké Meziříčí, 
pořádá 11. ročník plesu Dobré vůle. Sku-
pina Beat Band zahraje k tanci a posle-
chu, moderátorem večera bude Michal 
Janotka. 

Odpoledne otevřených dveří 
na Gymnáziu VM
Středa 29. ledna, 14:30 – 17:30
Ve škole zájemci získají podrobnější in-
formace o výuce jednotlivých předmětů, 
prohlédnou si vybavení školy a budou se 
moci zapojit do soutěží. Součástí progra-
mu bude i vystoupení pěveckého sboru.

Házenkářský ples
Sobota 1. února, 20:00, Hasičská zbrojnice
Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí vás 
srdečně zve na již na 12. ročník Házen-
kářského plesu. K tanci a poslechu za-
hraje hudební skupina F‑BOX. Součástí 
programu bude také tombola, ve které 
každý lístek vyhrává. Kromě občerstve-
ní a míchaných drinků, každý návštěvník 
obdrží u vstupu welcome drink. Před-
prodej vstupenek od 1. 1. 2020: Elektro 
Raus (ul. Radnická 31), u pana Miloše Ne-
cida tel. 730 155 464.

Sport

Hokej (Zimní stadion VM)
15. ledna, 18:00
HHK Velké Meziříčí : HC Spartak Velká Bíteš
18. ledna, 17:30
HHK Velké Meziříčí : Dynamiters Blansko HK
1. února, 17:30
HHK Velké Meziříčí : HC Uničov

Týden hokeje 
Středa 22. ledna od 17:00, Zimní stadion VM
Týden hokeje je sportovní akce pro děti 
ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Pro děti 
je připraven zábavný program na ledě  
i mimo něj, rodiče mají možnost se de-
tailně seznámit s tím, co obnáší mít doma 
malého hokejistu, a jaký je přínos ledního 
hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Veřejné bruslení na zimním stadionu
Vstupné-bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč

So  11. 1. 16.00 – 17.30
Ne  12. 1.  15.00 – 16.30
So  18. 1.  14.15 – 15.45
Ne  19. 1.  14.30 – 16.00
So  25. 1.  14.15 – 15.45
Ne  26. 1.  14.00 – 15.30
Pá  31. 1.    9.45 – 11.15
Pá  31. 1.  13.15 – 14.45
So     1. 2.  14.15 – 15.45
Ne     2. 2. 13.30 – 15.00

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA MĚSÍC LEDEN 2020
Tel.: 566 782 004, 566 782 001 | www.jupiterclub.cz | e -mail: program@jupiterclub.cz
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Autor křížovky: Jaromír Kvíčala

(Viz tajenka), lidově zvaný Tří Králů, je svým obsahem téměř to-
tožný s vánočním svátkem Narození Páně. 
Mudrci z Východu jsou postavy z Matoušova evangelia, které 
navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly 
mu dary (viz tajenka). Upřesnění, že byli tři, že to byli králové 
a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla 
až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve 
střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře 
svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvyk-
le K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen Třech 
králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž 
zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“ (Kristus 
žehnej tomuto domu).

Správné znění tajenky zašlete e‑mailem na adresu 
velkomeziricsko@velkemezirici.cz (nebo poštou či osobně do 
redakce, Radnická 29/1, budova radnice, přízemí, dveře č. 104, 
594 13 Velké Meziříčí) do 24. ledna 2020. 

Výherci z minulého čísla jsou: František Krejčí z Mostišť,  
Marie Moroňová z Velkého Meziříčí a Mojmír Rovenský  
z Velké Bíteše.

Řešení z minulého čísla: filantrop Bohuslav Mikulášek, Jan Čermák

KŘÍŽOVKA O CENY
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Železnice
Díl 38: Valičkova vodárna

Text: Marie Ripperová
Foto: Pavel Stupka

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku v redakci 
přijímáme:

Pondělí  13.00 ‑ 17.00
Středa  10.00 ‑ 12.00
Pátek    8.00 ‑ 12.00

Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodikum 
územního samosprávného celku. Vydává 
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1,  
594 13, Velké Meziříčí, IČ 00295671. 
Vychází měsíčně v nákladu 5 500 
výtisků pro Velké Meziříčí a místní části 
Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní 
Radslavice, Mostiště a Olší na Oslavou, 
zdarma.
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Adresa redakce: Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí

Šéfredaktorka a redaktorka:
Mgr. Michaela Hudková
Mgr. Zuzana Najtová

Redakční rada:
MUDr. Jiří Kaše
Mgr. Pavla Kamanová
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Telefon: 566 781 034‑038, 778 113 368
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2020 (XXXI. ročník). Uzávěrka příštího 
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V případě nedodání zpravodaje se obraťte
na Českou poštu Velké Meziříčí 
(+420 954 259 401). Můžete si ho  
vyzvednout také na recepci radnice.

Vydavatel si vyhrazuje právo krátit 
nebo upravit příspěvky bez předchozího 
souhlasu autora, v případě nedostatku 
místa je zcela odmítnout. Příspěvky 
některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele.
Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku 
obsahu Velkomeziříčska bez písemného 
svolení vydavatele je zakázáno.
Neoznačené příspěvky jsou zprávami  
vydavatele.

Z vodárny se přečerpávala voda 
ke starému nádraží.

Už při stavbě starého nádraží bylo třeba 
vyřešit problém s vodou. Tehdy jezdily 
jen parní lokomotivy a ty bez vody prostě 
nemohly fungovat. Když není voda na 
kopci, je třeba ji tam dopravit, řekli si 
projektanti a vymysleli vodárnu dole  

u řeky. V domečku bydlel zaměstnanec 
dráhy, který měl za úkol topit pod kotlem. 
Pomocí parního stroje se voda čerpala 
na nádraží a lokomotivy mohly zbrojit 
(doplňovat nádrž) podle potřeby. Když 
se začaly používat motorové vlaky, voda 
už nebyla potřeba. Parní stroj skončil 
ve sběru a bývalou slávu připomíná 
dnes jen mohutný komín přilepený  
k nenápadnému domku.

MĚSTO POD LUPOU



Město Velké Meziříčí 
vás srdečně zve na

18. leden 2020
 19.30 hodin

Jupiter club

V salónku ve 3. patře ochutnávka vín.

  Program: 
19.3019.30 začátek plesu 
20.1520.15 slavnostní zahájení starostou města 
21.3021.30 Ilona Csáková
22.0022.00 výdej tomboly
23.3023.30 předpůlnoční překvapení
00.1500.15 losování tomboly
02.3002.30 konec plesu 

  Hrají: 

SABRIN BAND 
DJ BOND
Předprodej vstupenek od 9. prosince 2019
v informačním centru na radnici.

P L E S  MĚSTA


