
Město vítalo nový rok ohňostrojem
Tradiční rušné oslavy na Náměstí některé obyvatele nelákaly. Proto se desítky lidí rozhodly sledovat pyrotechnické představení z okolních kopců
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velkomeziříčsko vychází tiskem vždy každou první středu v měsíci, vyjma svátků. roznos 
zdarma lidem do schránek provádí česká pošta ve středu a ve čtvrtek. Nenajdete-li v 
těchto dnech měsíčník ve schránce, můžete si jej vyzvednout v recepci radnice nebo v 
redakci velkomeziříčska.

Jak vychází velkomeziříčsko v roce 2016

Termíny v ydání a uz ávěrek
č. 1  vychází 6. ledna
č. 2  vychází 3. února,  uzávěrka 27. ledna
č. 3  vychází 2. března,  uzávěrka 24. února
č. 4  vychází 6. dubna,  uzávěrka 30. března
č. 5  vychází 4. května,  uzávěrka 27. dubna
č. 6  vychází 1. června,  uzávěrka 25. května
č. 7  vychází 7. července,  uzávěrka 29. června
č. 8  vychází 3. srpna,  uzávěrka 27. července
č. 9.  vychází 7. září,  uzávěrka 31. srpna
č. 10  vychází 5. října,  uzávěrka 28. září
č. 11  vychází 2. listopadu,  uzávěrka 26. října
č. 12  vychází 7. prosince,  uzávěrka 30. listopadu
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radovanem Necidem o všem, 
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Kavárna 
Jupiter club

lidé se o silvestrovské půlnoci sešli na náměstí a první minuty nového roku přivítali 
ohňostrojem. Ne všichni ale stáli o ruch, který oslavy v centru města tradičně provází, a 
proto si pohled na rozzářenou oblohu dopřáli z kopců nad velkým Meziříčím. Třeba u Tří 
křížů se sešly dobré dvě desítky zájemců.
Největší ohňostroj odpálený ze střechy Jupiter clubu pořídilo město za padesát tisíc 
korun. Nemalé peníze do zábavní pyrotechniky investovali i sami lidé a tak nebe nad 
velkým Meziříčím zářilo barevnými „květy“ průběžně bezmála hodinu. -mars-

foTog alerie Na
velkoMeziricsko.cz

foTbalové šaTNy 
Prošly kol au-
dací. TerMíN do-
koNčeNí sTavaři 
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dobrovolNí ha-
siči usPěli v aN-
keTě. skoNčili Na 
kr á sNéM druhéM 
MísTě.
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PřiPr avuJí deN 
oTevřeNých 
dveří. 
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křižovatka na obchvatu oslavice (silnice 
ii/360) s odbočkou na Třebíčskou ulici 
ve velkém Meziříčí a do obce oslavice je 
místem poměrně častých dopravních ne-
hod. Je na horizontu a pro některé řidiče 
je tak nepřehledná. říká se jí „na sněž-
ce“. situace si již delší dobu žádá nějaké 
kroky pro zvýšení bezpečnosti provozu v 
tomto místě. 
akce se chopilo město velké Meziříčí.  „do-
hodli jsme se se starostou oslavice, že je 
potřeba jednat. Naše město zadalo a za-
platilo studii úprav křižovatky,“ informuje 
starosta radovan Necid. kraj vysočina na 
studii města udělal expertní posudek. „z 

něj vyplynulo, že by měla proběhnout bez-
pečnostní inspekce křižovatky,“ vysvětlil 
vedoucí odboru dopravy Jiří Pospíchal.
Nicméně už teď je jisté, že se bude v 
křižovatce řešit nové dopravní značení. 
„Nové dopravní značení v křižovatce 
bude doplněno, možná i včetně tzv. ba-
lisetů. dojde k tomu na jaře, jakmile to 
dovolí klimatické podmínky,“ sdělila za 
kraj vysočina mluvčí Jitka svatošová 
s tím, že žádné dopravní značení však 
nemůže suplovat zodpovědnost řidiče, 
který je povinen dodržovat pravidla sil-
ničního provozu.

zPráv y leden  2016

rok práce

Miroslav Jágrik, radní

Jsme na prahu nového roku 2016. To je nejlepší čas na ohlédnutí za rokem prá-
vě uplynulým a zamyšlením nad výzvami, které nás čekají v roce nadcházejícím. 
sociální demokracie ve velkém Meziříčí vstoupila do tohoto volebního období 
s volebním programem, ve kterém je například uvedeno, že zlepšíme dopravu 
ve městě, nebo zvýšíme bezpečnost ve městě a místních částech. Nemalou část 
volebního programu čssd velké Meziříčí jsme prosadili do programového pro-
hlášení koaličních partnerů.
co se nám podařilo:
1. od 1. 1. 2015 začala jezdit velkomeziříčská Mhd pro seniory zdarma a co mě 
těší, že je využívána. dále se pracuje na bezplatné dopravě pro školáky z našich 
škol.
2. zastupitelstvo města v prosinci schválilo navýšení počtu městských strážníků 
a tedy 24hodinovou službu. Při návštěvě předsedy vlády bohuslava sobotky po 
prohlídce stávající služebny Policie čr byl projednán záměr vybudovat novou 
služebnu Policie čr a služebnu městské policie v bývalém areálu technických 
služeb na Třebíčské ulici.
3. v letošním roce bude vypracována projektová dokumentace na výstavbu no-
vého mostu na ulici Třebíčská, jehož výstavba bude spolu s kruhovým objezdem 
znamenat zlepšení dopravy ve městě. 
zastupitelstvo města schválilo připojení se k Memorandu o spolupráci při řešení 
dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury po silnici ii/360, tedy na-
pojení tohoto severojižního propojení kraje vysočina na dálnici d1, což je další 
impuls pro výstavbu 4. části obchvatu města.
4. v loňském roce se nám podařilo, především zásluhou místostarosty Josefa ko-
mínka, získat dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přestavbu 
šaten na fotbalovém stadionu ve velkém Meziříčí. děkuji stavební firmě building 
centrum – hsv, s.r.o., která v šibeničním termínu zvládla tuto akci zrealizovat, a 
výsledek jste zatím jen z venku mohli vidět všichni, kteří jste šli kolem. se zastu-
piteli města jsme objeli i ostatní sportoviště v majetku města, aby se zastupite-
lům snáze rozhodovalo o investicích do oprav těchto areálů. Že nás tyto investice 
čekají je jasné. ve spolupráci s krajem vysočina připravujeme rekonstrukci hřiště 
za gymnáziem, které zlepší podmínky nejen pro výuku tělesné výchovy na gym-
náziu, ale i základní škole sokolovská.
čeká nás ještě spousta práce a já doufám, že i nadále budeme zlepšovat, zkvalit-
ňovat a zkrášlovat naše město, ve kterém žijeme velké Meziříčí.
Na závěr mi dovolte popřát vám do nového roku pevné zdraví, štěstí a úspěchy v 
osobním i pracovním životě.

Martina strnadová

zvýšit bezpečnost křižovatky u Oslavice by měla opatření, která kraj vysočina 
připravuje na jaro.

Nové značky zpřehlední křižovatku

kolaudace proběhla 30. listopadu 2015. „v souladu s podmínkami poskyto-
vatele dotace zhotovitel, společnost Building centrum HSv, do 18. prosince 
odstranil všechny nedostatky,“ informoval vedoucí stavebního odboru velko-
meziříčské radnice antonín kozina. nyní je objekt temperován, aby vyschl.
Slavnostní otevření nových šaten a zázemí na Tržišti fotbalový klub připra-
vuje na březen. „Bude to těsně před začátkem jarní sezony, tedy po dvacátém 
březnu. Chceme akci spojit s oslavou výročí 110 let fotbalu ve velkém meziří-
čí,“ sdělil za FC velké meziříčí Petr Ostrý. „zhotovitel se s touto obtížnou akcí 
vyrovnal doslova na jedničku,“ zhodnotil průběh stavby místostarosta Josef 
komínek, který se kolaudace zúčastnil. Martina strnadová

stavba fotbalových šaten skončila

Na kamení padající na cyklostezku podél 
oslavy z velkého Meziříčí do Mostišť 
upozornil jeden z občanů na prosinco-
vém setkání se starostou.
skála a hlína ze svahu se na cyklostezku 
drobí a sesypává za rybářstvím. v tom 
místě vede přes soukromý lesní pozemek 
vlastníka, jenž dal městu s výstavbou cy-
klostezky souhlas s tím, aby zásah do po-
zemku byl co nejmenší. cílem bylo, aby 
i náklady stavby byly co nejmenší. cyk-
lostezka tedy vytvořila do svahu pouze 
zářez bez opěrných zdí. 
až dosud cyklostezku čas od času uklí-
zely technické služby. „funguje to tak již 

delší dobu, ke všeobecné spokojenosti. 
budeme to tedy dělat i nadále. sice uklí-
zíme nepořádek na cizím pozemku, ale 
zase na druhou stranu, cyklostezku jsme 
tam chtěli vybudovat my,“ říká k tomu 
starosta radovan Necid. 
„Problémy se sesunem horniny lze do 
budoucna vyřešit buď opěrnou zdí, např. 
z kamenných fabionů, sanací svahu nebo 
i sítěmi pro zajištění svahu. vše je finanč-
ně docela náročné a podmínkou určitě 
bude projednání s vlastníkem,“ informo-
val pracovník odboru výstavby a regio-
nálního rozvoje velkomeziříčské radnice 
Jiří oulehla. 

Na stezku padá kamení, upozornil občan

opravy kanalizací i vodovodů ve velkém 
Meziříčí jsou v běhu. Před koncem roku 
se pracovalo v ulicích Nad Tratí, Nová a 
Nábřeží. další budou následovat letos.
v ulici Nábřeží rekonstrukce kanalizace 
v prosinci skončila. v části Nábřeží u 
Tržiště se povrchy zatím dělat nebudou.  
„Pouze budeme dělat sanaci potrubí pod 
mostem, ale ta už do průjezdnosti neza-
sáhne,“ upřesnil za zhotovitele Miroslav 
štola, jednatel společnosti gremis.
v ulici Nad Tratí probíhá oprava kanali-
zace i vodovodu. „v roce 2015 skončily 
práce k polovině prosince. k zahájení v 
roce 2016 dojde 4. ledna,“ sdělil M. štola 
s tím, že dle smlouvy o dílo má být kom-

pletně hotovo do 30. června 2016. „v na-
šem plánu je však předání díla dříve, než 
je tento smluvní termín,“ dodává štola.
ve spodní části ulice Nová taky první eta-
pa prací na opravě kanalizace i vodovodu 
skončila v prosinci. „Přizpůsobujeme po-
stup prací nejen klimatickým podmínkám, 
ale hlavně aktuální situaci. Nelze to tedy 
říct naprosto přesně. Nikdo z nás dopředu 
neví, jak to vypadá v zemi,“ popsal vrati-
slav čamek, jednatel firmy content, která 
rekonstrukci v této ulici provádí. od 15. 
ledna se bude v opravě zase pokračovat, a 
to až ke křižovatce s ulicí Na spravedlnos-
ti. Na to navážou stejné práce i v ulicích 
křižní a k buči. Martina strnadová

opravy kanalizací běží i v zimě

Martina strnadová
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zPráv y

ocenění za sběr odpadu převzal místosta-
rosta města Josef komínek v želivském 
klášteře minulý týden. „vedle vítězství v 
hlavní soutěži jsme vyhráli i v doplňkové, 
tedy ve sběru elektroodpadu. za ni jsme 
dostali dalších dvacet tisíc korun,“ uvedl 
Josef komínek a dodal: „děkujeme oby-
vatelům města za to, že tak dobře třídí 
odpad.“ velkomeziříčští vytřídili 48,1 kg 
odpadu na jednoho obyvatele za rok, při-
čemž v čr je průměrná výtěžnost 40,5 kg.
samozřejmě, bez lidí, kteří se chovají zod-
povědně a ekologicky, by to nešlo. vedle 
toho i město dělá vše pro to, aby lidem 

třídění co nejvíce usnadnilo. ve velkém 
Meziříčí je 120 sběrných míst a v místních 
částech dalších deset. stanoviště jsou 
snadno dostupná. „celorepublikově je 
docházková vzdálenost zhruba 100 metrů 
ke kontejnerům, u nás to může být 50–70 
metrů, podle lokality,“ informuje zdisla-

va fialková z odpadového hospodářství 
radnice a připomíná: „dobrému výsledku 
určitě pomohly i sady tašek na tříděný od-
pad, které si lidé od loňska mohli a stále 
ještě mohou zdarma vyzvedávat na odbo-
ru životního prostředí městského úřadu.“ 

I do budoucna je stále co zlepšovat

Ještě pořád se najdou občané, kteří 
vyhodí směsný odpad nejčastěji do 
nádoby na bioodpad nebo na plasty, 
čímž znehodnotí již vytříděný obsah. 

objemný odpad nebo vysloužilé 
elektrospotřebiče nepatří vedle kon-
tejnerů. Malé elektrospotřebiče se 
vhazují do červené nádoby na vybra-
ných stanovištích po městě, ty větší 
je nutné odvézt na sběrný dvůr. 

Pro zvýšení efektivity sběru, je třeba 
plastovou lahev sešlápnout, krabici 
ať už od bot nebo televizoru roztrhat 
na menší dílky a teprve pak vhodit do 
nádoby na odpad. Tak se do ní vydá 
až 4x více vytříděného odpadu a je-
jich svoz bude efektivnější. 

zdislava fialková,  
odbor životního prostředí MěÚ

Místostarosta Josef komínek přebírá ocenění z rukou krajského radního pro životní prostředí 
zdeňka chláda. foto: kraj vysočina

obyvatelé našeho města jsou premianty v třídění odpadů
Obyvatelé velkého meziříčí a místních 
částí třídí odpad nejlépe ze všech měst 
vysočiny nad deset tisíc obyvatel. zís-
kali první místo v soutěži, která posu-
zuje množství vytříděného odpadu, 
kvalitu sběrné sítě a efektivitu sběru. 
Spolu s oceněním získali čtyřicet pět ti-
síc korun, které použijí na další zlepšení 
odpadového hospodářství města.

Martina strnadová

vážení spoluobčané, milí sousedé, dámy a pánové, rok, který nám právě uplynul, 
nebyl pro naše město nijak dramatický. Přesto se nám společně podařilo alespoň 
zčásti vyřešit jednu dlouhodobou „bolístku“, která nás léta trápila. díky velkému 
objemu práce a osobnímu nasazení dnes máme další zrekonstruované sportoviště.
Mluvím samozřejmě o nových fotbalových šatnách na Tržišti. byla to taková trochu 
neplánovaná, ale o to úspěšnější akce. sportoviště v našem městě jsou dlouhodobě 
podfinancovaná, to znamená, že na jejich údržbu a obnovu v minulosti nešlo tolik 
peněz, kolik bylo třeba. už několik let se tuto nesrovnalost snažíme napravit a šatny, 
dokončené v prosinci 2015, jsou součástí této nápravy.
celá tato akce byla komplikovanější o to, že byla závislá na státní dotaci, jejíž při-
slíbení i termíny se poměrně složitě vyjednávaly. Mé osobní velké díky v této sou-
vislosti patří panu karlu věžníkovi a firmě building centrum hsv, která se s těmito 
nestandardními podmínkami vyrovnala naprosto skvěle.
obecně ale je třeba vědět, že postupná obnova sportovních zařízení v našem městě 
je dlouhodobý úkol na několik volebních období dopředu.
dále si s velkým zadostiučiněním připomínám otevření rozhledny na fajtově kopci. 
rozhledna svým odvážným tvarem i provedením dnes tvoří nejen další z dominant 
našeho města, ale rychle se také stala oblíbeným výletním místem. Přitom je také 
dokladem velmi dobré práce sportovního spolku. opět chci poděkovat, tentokrát 
lyžařům, bez kterých by takto pěkná stavba v našem městě nikdy nebyla.
velkým úspěchem nás všech, kteří jsme dlouhodobě usilovali o zmírnění následků 
kamionové dopravy ve velkém Meziříčí, bylo také prosazení zákazu vjezdu tranzitní 
nákladní dopravy do města a s tím spojené dynamické vážení u Jestřábce. ukazuje 
se, že náš záměr byl cestou správným směrem a do třetice v tomto bodě děkuji všem, 
kteří se na této věci jakkoliv podíleli.
společně máme před sebou rok 2016. Ten by měl přinést zejména dokončení všech 
rekonstrukcí vodovodů a kanalizací po městě, které jsme začali na sklonku uplynu-
lého roku. Jde o poměrně nenápadné akce, ovšem s velkým dopadem na městský 
rozpočet. Přesto věřím, že se nám to podaří zvládnout.
Mým velkým přáním je také začít pracovat na rekonstrukci Náměstí. chtěl bych pro 
tuto věc nadchnout i kolegy zastupitele tak, abychom mohli následně zahájit diskusi 
všech obyvatel města. Naše náměstí je totiž mimořádně hezký a důležitý prostor a 

máme příležitost určit jeho vzhled i funkčnost na desítky let dopředu. To není jed-
noduchá věc, ovšem na druhou stranu to může být velmi záslužná a inspirující práce. 
Proto věřím, že s kolegy zastupiteli ze všech politických stran najdeme společnou 
řeč.
milí sousedé, dámy a pánové, žijeme tak trochu stranou od těch velkých věcí dneška. 
Naštěstí se nás nedotýkají střety velmocí, stěhování národů, konflikty kultur a civi-
lizací. Moc si přeji, aby to tak zůstalo. a také si přeji, abychom i nadále byli „malými 
občany z malého města“ (v tom nejlepším smyslu slova), kteří nejsou pro ty velké a 
mocné příliš zajímaví.
a také nám všem moc přeji, abychom v kontrastu s těmi problémy velkého světa 
dokázali naše životy naplnit prací, radostí, láskou a dobrotou. abychom špatnou ná-
ladu, negativismus a šíření falešného pesimismu zanechali uplynulému roku 2015 a 
do toho nadcházejícího se dívali především s nadějí. 

NovoročNí PoselsTví sTarosTy velkého Meziříčí radovaNa Necida

Pojďme se společně dívat dopředu s nadějí

radovan Necid
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TéMa Měsíce leden 2016

Martina strnadová

Na straně příjmů města v roce 2016 stojí 
částka 183.665.000 kč a na straně výda-
jů 173.081.000 kč. k té je třeba připočíst 

10.584.000 kč, což jsou splátky úvěrů na re-
konstrukce víceúčelového sálu Jupiter clubu 
a kanalizace a čistírny odpadních vod dyje ii.

finanční výbor měl problém s dotací 
Jupiter clubu 976.000 korun na mediál-
ní oblast. „finanční výbor v souvislosti 
s poskytnutím dotace Jupiter clubu na 
financování mě-
síčníku a webo-
vého portálu 
velkomeziříčsko 
navrhuje, aby 
byla snížena 
na 700.000 kč 
a zbývajících 
276.000 kč 
bylo odloženo 
do rezervy. 
Po prokázání 
skutečných ná-
kladů za první kvartál 
spojených s vydáváním 
měsíčníku a provozem webu 
bude předložen zastupitelstvu 
návrh na navýšení dotace. cílem je 
maximální úspora nákladů a motivace 

vydavatele tyto náklady minimalizovat,“ 
přednesla předsedkyně finančního vý-
boru Marie ripperová návrh. Na základě 
tohoto doporučení zastupitelé hlasovali 

o protinávrhu na tuto úpravu roz-
počtu, který zamítli. 

další diskutova-
nou částkou bylo 
600.000 korun na 

architektonickou 
soutěž na úpravu 
centra města, 

zda ano či ne. 
Nakonec za-
s t u p i t e l é 

s c h v á l i l i 
původní ná-
vrh rozpočtu 

šestnácti hlasy (To 
pravé Meziříčí, čssd, ksčM, aNo). Proti 

nebyl nikdo a zdrželo se pět zastupitelů 
za kdu-čsl a dva za čssd.

rozpočet hospodaření velkého meziříčí na rok 2016 zastupitelé schválili na svém 
zasedání 16. prosince 2015. město počítá s příjmy i výdaji ve výši téměř 184 mi-
lionů korun.

velké Meziříčí má schválený rozpočet

podpora mládeže podpora dospělých

Malá kopaná vM, o.s. 5 000 kč 5 000 kč

sdružení hasičů čech, Moravy a slezska sbor 
dobrovolných hasičů lhotky sport 5 000 kč 5 000 kč

bk velké Meziříčí 481 400 kč

fc velké Meziříčí 1 073 800 kč 80 700 kč

handicap sport club velké Meziříčí, o.s. 30 000 kč 3 300 kč

horácký hokejový klub, o.s. 978 100 kč 55 500 kč

sbor dobrovolných hasičů velké Meziříčí 116 100 kč 8 900 kč

ski klub velké Meziříčí 388 600 kč 4 400 kč

Tělocvičná jednota sokol velké Meziříčí 845 400 kč 26 800 kč

TJ spartak velké Meziříčí 390 800 kč 9 000 kč

stolní tenis velké Meziříčí 85 800 kč 1 400 kč

Malá 
kopaná 

VM

SdH 
Lhotky 
Sport

Bk vm

FC vm

Handicap SC vm

HHk

SdH vm

SkI kLuB vm

TJ Sokol vm

TJ Spartak vm

Stolní 
tenis VM

200 000 kč

400 000 kč

600 000 kč

800 000 kč

1 000 000 kč

1 200 000 kč

Žadatel Účel částka
Skupina a
diecézní charita brno - oblastní 
charita Žďár nad sázavou (osobní 
asistence)

částečné hrazení provozních nákladů služby 
v orP velké Meziříčí.

422 000 kč

diecézní charita brno - oblastní 
charita Žďár nad sázavou (Nesa - 
denní stacionář)

částečné hrazení provozních nákladů 
spojených s poskytováním služby na území 
orP velké Meziříčí.

750 000 kč

diecézní charita brno - oblastní 
charita Žďár nad sázavou (wellmez - 
nízkoprahové zařízení)

částečné hrazení provozních nákladů služby 
na území velkého Meziříčí.

198 000 kč

diecézní charita brno - oblastní 
charita Žďár nad sázavou (hospicová 
péče)

částečné hrazení provozních nákladů služby. 50 000 kč

domáci hospic vysočina, o.p.s částečné hrazení provozních nákladů 
pracoviště ve velkém Meziříčí.

50 000 kč

občanská poradna Žďár nad sázavou financování provozních výdajů služby 
odborného sociálního poradenství.

44 000 kč

diecézní charita brno – oblastní 
charita Třebíč (k-centrum - 
protidrogová prevence)

spolufinancování služeb protidrogové 
prvence k-centra Noe, zejm. terénní progr. 
ve v. Meziříčí.

16 000 kč

liga vozíčkářů (sociální rehabilitace) zajištění provozu služby sociální 
rehabilitace ve městě velké Meziříčí.

25 000 kč

Skupina B
Ječmínek, o.p.s. (terénní práce) Provozní náklady na terénní práci. 30 000 kč
diecézní charita brno - oblastní 
charita Třebíč (raná péče)

Na úhradu nákladů spojených s 
poskytováním odborné služby.

2 000 kč

zdeňka lancmanová (pečovatelská 
služba)

Náklady zaměstnavatele na sociální a 
zdravotní pojištění zaměstnanců.

10 000 kč

chaloupky o.p.s. - školská zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání 
(sociální rehabilitace)

financování nákladů s poskytováním služby 
sociální rehabilitace pro občany orP velké 
Meziříčí.

40 000 kč

diecézní charita brno - oblastní 
charita Žďár nad sázavou (centrum 
prevence)

částečné krytí provozních nákladů centra 
prevence.

100 000 kč

diecézní charita brno - oblastní 
charita Žďár nad sázavou 
(kopretina)

částečné hrazení provozních nákladů služby. 220 000 kč

asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v čr, z.s.

spoluhrazení aktivit asociace, zejména 
úhrada nákladů na hiporehabilitaci v roce 
2016.

20 000 kč

svaz postižených civilizačními 
chorobami čr - zs základní 
organizace

Příspěvky na rekondiční pobyty členů. 25 000 kč

klub naděje - občanské sdružení 
onkologických pacientů velké 
Meziříčí

Příspěvek na úhradu rekondičních pobytů 
onkologických pacientů.

20 000 kč

klub bechtěreviků čr, z.s. Pravidelné cvičení v bazénu relaxačního 
centra Žďár nad sázavou a rekondiční 
pobyty.

10 000 kč

svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v čr

financování nákladů spojených s činností. 2 000 kč

gr anTOv ý PrOgr am SOCIáLní OBL aST

gr anTOv ý PrOgr am POdPOr a SPOrTu

mládež
dospělí
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Útulek pro zvířata, deratizace apod. 327 000 kč

lesy: správa městských lesů, myslivost apod. 572 000 kč

informační centrum a propagace města 1 423 000 kč
silnice: údržba silnic, nová okružní křižovatka hornoměstská - Třebíčská, zastávka u 
Jordánku, most Třebíčská apod. 6 488 700 kč

Provoz veřejné silnič. dopravy: dotace na dopravní obslužnost a provoz Mhd 1 445 000 kč

bezpečnost silničního provozu 145 000 kč
pronájem plochy pro výcvik řidičů, besiP
ostatní záležitosti v sd 268 300 kč

dopravní značení, odtah vraků, vratky z pokut z minulých let

Pitná voda 3 030 000 kč
členský příspěvek svazu vak, Příspěvek svak - rekonstrukce kanalizace františkov, úroky z 
úvěru na refinanc dyje ii, monitoring znečišť. povrch. vod, protipovodňová opatření, digit. 
povodňový plán a další 
Předškolní zařízení 5 029 000 kč
Mš velké Meziříčí - příspěvek na provoz, Mš čechova - výměna radiátorů v celé budově, Mš 
Nad Plovárnou - předláždění přístupových cest, Mš Nad Plovárnou - Pd reko. provozní části 
budovy, Mš Nad Plovárnou - oprava výtahu ve šJ, Mš Mírová - hydroizolace budovy, Mš olší 
nad oslavou - hydroizolace budovy

základní školy 10 941 000 kč
zš sokolovská, oslavická, školní, Mostiště, lhotky - příspěvek na provoz, zš sokolovská, 
školní - odměny vycházejícím žákům, olympiáda zákl. škol  

Městská knihovna 3 089 000 kč

Muzeum 3 655 000 kč

ostatní záležitosti kultury 354 000 kč
kronika, věž kostela, concentus Moraviae, ohňostroj, čarodějnice a další 

zachování a obnova kult.památek 665 000 kč
rekonzervace soch po městě, dotace na památky
rozhlas a televize 160 000 kč
poplatky, rozšiřování městského rozhlasu

zájmová činnost v kultuře 7 311 000 kč
Jupiter club, kd lhotky, olší nad oslavou, hrbov, Mostiště, velkomeziříčské kult. léto

ost. zál. kultury, církví a sděl. prostředků 875 000 kč
občanská komise (sPoz), kult akce hrbov - svařenov, eff, městský ples apod. 

Péče o sportovní zařízení 1 452 000 kč
zim. stad., fotb. areál, areál sportovní ul., školní, ost. hřiště

ostatní tělovýchovná činnost 4 700 000 kč
grant. program sPorT - mládež a sPorT - dospělí, anketa sportovec roku a další
dům dětí a mládeže 600 000 kč
Provoz koupaliště 363 000 kč
grantový program zdravé město 70 000 kč
veřejné osvětlení 3 726 000 kč
Pohřebnictví 1 422 000 kč
Údržba hřbitovů, pohřby zajišťované městem apod. 
komunální služby a územní rozvoj 8 554 000 kč
kašna, studny, veř. wc, výkupy a pronájmy pozemků, metropolitní síť, znalecké posudky, daň 
z nemovitostí, opravy a údržba pozemků, odpisy Ts, trafostanice zimní stadion, geometrické 
plány a další
sběr a svoz komunálních odpadů 11 907 000 kč
svoz odpadů a skládkování, nákupy nádob a kompostérů, úprava stanovišť kontejnerů, 
separovaný sběr, bioodpady, nebezpečný odpad, plán odpadového hospodářství, likvidace 
černých skládek, monitoring podz. vod, půdy, chemické analýzy apod.

chráněné části přírody 105 000 kč
Naučná stezka Nesměř, bal. údolí (projekt rozšíření Ns), ekologická výchova a osvěta a další

čištění města a veřejná zeleň město + místní části 8 236 000 kč
grantový systém podpory kultury 300 000 kč
Preventivní činnost pro klienty sPod (pobytová akce) 20 000 kč
sociální služby vM - příspěvek na provoz 5 444 000 kč
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 149 000 kč
grant. program soc. oblast, obecně prosp. práce ad. 2 054 000 kč
krizový štáb - vybavení, rezerva, spojení 65 000 kč
Provoz Městské policie, nová služebna - projekt, Prevence kriminality 6 457 500 kč
Požární ochrana včetně místních částí 2 004 000 kč
zastupitelstva obcí 2 476 000 kč
odměny čl. rady a zastupitelstva, vč. komisí pro místní správu, projekty partnerských měst ad.
činnost místní správy provoz úřadu 56 263 000 kč
bankovní poplatky, pojištění, dPh 2 900 000 kč
rezerva vč. místních částí 8 035 500 kč
úvěry 10 584 000 kč

výdaje celkem 183 665 000 kč

daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 25 300 000 kč

daň z příjmů právnických osob 27 500 000 kč

daň z nemovitostí 10 000 000 kč

daň z přidané hodnoty 55 000 000 kč

daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 2 200 000 kč

daň z přijmů fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti 4 000 000 kč

daň z příjmů práv.osob za obce (byt. hosp.) 1 330 000 kč

Mezisoučet 125 330 000 kč

správní poplatky 8 000 000 kč

Poplatek ze psů 250 000 kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství 220 000 kč

Poplatek z ubytovacích kapacit 50 000 kč

Poplatek za povolení k vjezdu 2 200 000 kč

odvody z vhP a loterií 800 000 kč

Poplatek za svoz Pdo 5 600 000 kč

daňové příjmy celkem 142 450 000 kč

Neinvestiční přijaté dotace ze sr: 

 - na výkon státní správy 22 500 000 kč

Převod zisku z hospodář. činnosti za minulý rok 5 670 000 kč

dotace a převody celkem 28 170 000 kč

Příjmy z pronájmu majetku TsvM - dle uložených tun 950 000 kč

Příjmy z pronájmu majetku TsvM - odpisy (agados) 2 260 000 kč

Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků (vč. skládky) 836 000 kč

Pronájem mostu nad dálnicí, sloupů vo - reklama 260 000 kč

Pronájem plakátovací plochy 1 000 kč

lesní hospodářství - prodej dřeva 25 000 kč

lesní hospodářství - pronájem lesů 1 000 kč

Pronájem charita (wellmez) 110 000 kč

Pronájem české spořitelny 380 000 kč

Nájemné v kd Mostiště 5 000 kč

Nájemné v kd lhotky (pohostin. 6 tis., sk sokol 2 tis.) 8 000 kč

 - nebyt. prostory Mš lhotky 1 000 kč

 - náj. prostor zdravotní záchranná služba 140 000 kč

 - náj. prostor  hasičský záchranný sbor 144 000 kč

 - náj. prostor domácí hospic vysočina 16 000 kč

Pronájem sloupů veř. osvětl. - Mr. Magic 140 000 kč

Připojení do Metrop. sítě + geog. inf. systému 190 000 kč

Pronájem hasičské zbrojnice 110 000 kč

Pronájem kanceláří 7 000 kč

Pronájem klubu důchodců 6 000 kč

Pronájem nebyt. prostor v areálu Ts - agados 15 000 kč

Příjmy z úroků 100 000 kč

umístění nápojového automatu bd stavmont 5 000 kč

odměna za umístění kontejnerů - revenge, Pha (oděvy) 10 000 kč

odměna obci za třídění odpadu (eko-koM) 1 730 000 kč

odměna za zajišťování zpětného odběru el. zař. 95 000 kč

nedaňové příjmy celkem 7 545 000 kč

Příjmy z prodeje pozemků, budov a movit. maj. 5 500 000 kč

kapitálové příjmy celkem 5 500 000 kč

Příjmy celkem 183 665 000 kč

Pří Jmy v ýda Je

rOzPOčeT 2016
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Probrat možnosti spolupráce v kulturní oblasti přijeli do velkého Meziříčí zástupci 
kraje vysočina a horáckého divadla. rýsují se konkrétní akce pro Jupiter club.

radní Marie kružíková spolu s vedoucím 
odboru kultury a památkové péče krÚ 
ladislavem seidlem a s nimi nový ředi-
tel horáckého divadla v Jihlavě ondrej 
remiáš se na radnici setkali s vedením 
města. Poté se vypravili i do Jupiter clu-
bu, aby si prohlédli jeho zrekonstruova-
né prostory a seznámili se s možnostmi, 
které nabízí.
„Postupně objíždíme všechna význam-
nější města kraje vysočina, abychom 
se představili, neboť já jsem ve funkci 
sotva rok a ředitel horáckého divadla 
ani ne půl roku, a také chceme mít zpět-
nou vazbu z různých míst kraje, možnost 
říct si s lidmi, kteří kulturu v kraji tvoří, 
co můžeme nabídnout, co kdo očekává, 
kde je možné navázat spolupráci,“ uvedl 

ladislav seidl. ředitel horáckého diva-
dla se dohodl s ředitelem Jupiter clubu 
Milanem dufkem na schůzce k odborné 
debatě o konkrétní spolupráci. „ondrej 
remiáš informoval, že chtějí víc rozhýbat 
menší scénu a dělat s ní zájezdní před-
stavení. Mohli by tedy přijet i do velkého 
Meziříčí. Já jsem mu zase nabídl v rámci 
divadla malé formy možnost zapojit se a 
vystoupit na našem filozofickém festiva-
lu. akce a improvizace – na tom jsme se 
shodli. Možnosti v Jupiter clubu ředitele 
remiáše zaujaly,“ shrnul a zhodnotil Mi-
lan dufek.
ředitel remiáš přitom připomněl, že i z vel-
kého Meziříčí má hd Jihlava spoustu před-
platitelů, kteří jeho divadelní představení 
navštěvují pravidelně. „horácké divadlo, 

to je specifikum v rámci celé české repub-
liky, neboť mimojihlavští diváci tvoří skoro 
tři čtvrtiny všech. Máme dokonce vlastní 
autobusy, jimiž je svážíme na představení,“ 

popsal remiáš.  „Pro naši činnost je napří-
klad zajímavá i informace, že divadlo hodlá 
aktivizovat půjčovnu kostýmů,“ dodal ještě 
M. dufek.

Jupiter club by mohl spolupracovat s horáckým divadlem

ředitel Jupiter clubu Milan dufek, ředitel horáckého divadla ondrej remiáš 
a radní Jiří Michlíček. foto: Martina strnadová

Martina strnadová

za poslední dva roky prošlo šest školních budov zateplením
čtvrtá mateřská škola ve velkém Meziříčí je zateplena, a 
to budova na sportovní ulici. za poslední dva roky měs-
to zateplilo šest školních budov za téměř třicet milionů 
korun, na což získalo bezmála osmnáct milionů z dotací.
Mateřská škola na sportovní je poslední školní budovou 
přímo ve městě, která zateplení včetně výměny oken 
potřebovala. Město na projekty realizace úspor energií 
v objektech získalo dotace z evropské unie, konkrétně z 
operačního programu Životní prostředí.
„Jsem rád, že se nám podařilo zateplit poslední školku 

ve městě. v minulosti jsme několikrát žádali o dotace na 
školní objekty a neúspěšně. vytrvali jsme a nakonec se 
nám podařilo získat z evropských peněz podstatné část-
ky, k nimž jsme přidali i nemálo vlastních prostředků,“ 
uvedl místostarosta Josef komínek.
za roky 2014 a 2015 prošly zateplením mateřské školy 
čechova, sokolovská, Nad Plovárnou a sportovní, k tomu 
základní škola na sokolovské a školní jídelna na Poštovní. 
celkem realizace těchto akcí stála 29.870.430 korun, z nichž 
17.835.300 kč pokryje dotace.

objekt
celkové 

výdaje (kč)
výše 

dotace (kč)
Mš Nad Plovárnou 4.398.982 2.504.700
Mš sportovní 4.806.269 2.853.180
zš sokolovská 9.270.608 5.499.450
šJ Poštovní 2.371.188 1.228.050
Mš čechova 4.429.398 2.918.520
Mš sokolovská 4.593.958 2.831.400
CeLkem 29.870.403 17.835.300

s  Novým rokem vyráží do ulic sku-
pinky tří králů. Ty je možné po celé 
české republice potkat v období od 
1. do 14. ledna 2016. 
koledníci u sebe mají plnou moc v 
podobě průkazky pro vedoucího sku-
pinky, který je starší 15 let,a úředně 
zapečetěnou kasičku se třemi cha-
rakteristickými znaky: logo charity 
česká republika, razítko dobrovolnic-
kého centra kambala, spadající pod 
oblastní charitu Žďár nad sázavou a 
pečetí obce či města, ve které sbírka 
probíhá.

Tříkrálová sbírka 
právě probíhá

veřejné bruslení
so  9. 1. 14.15–15.45
Ne  10. 1. 13.15–14.45
Út  12. 1. 15.30–17.00
so  16. 1. 13.00–14.30
Ne  17. 1. 17.00–18.30
Út  19. 1. 15.30–17.00
so  23. 1. 14.15–15.45
Ne  24. 1. 13.15–14.45
Út  26. 1. 15.30–17.00 
Pá  29. 1. 14.00–15.30
so  30. 1. 14.15–15.45
Ne  31. 1. 14.45–16.15
vstupné – bruslící 20 kč, doprovod 10 kč

mariášový turnaj
7. ročník velkomeziříčského turnaje 

ve volené trojce
v sobotu 16. ledna 2016 v hasičské 

zbrojnici ve velkém Meziříčí
8.00 snídaně, 8.30 prezence, 

9.00 zahájení, úžasná tombola
více informací na 608 904 909, 

775 978 500

dÓza pořádá:
Letní tábor v zahraničí – Palmová riviéra
san benedetto del Tronto 29. 7.–7. 8. 
2016; pro rodiče i prarodiče s dětmi, pro 
jednotlivce i páry.
Přihlášky přijímáme od 1. 2. v kanceláři 
dÓza (ddM) nebo na tel. 566 781 851–2
Letní tábor trosečníci
rekreační středisko drak Meziříčko 9. 7.–
16. 7. 2016; Přihlášky přijímáme od 1. 2. 
do 31. 5. 2016 (v případě naplnění kapa-
city je uzávěrka dříve) v kanceláři dÓza 
(ddM) nebo na tel. 566 781 852

klub železničních modelářů pořádá IX. roč-
ník výstavy modelové železnice TT, 6.–14. 
února 2016 denně od 14 do 18 hodin v zuš 
velké Meziříčí, Poříčí 808/7, www.kzmtt.cz

ŽaLOzPěv akustická hudba z vysočiny
koncert – křest cd šlépěje nejbližší – 
mluvené slovo eva kočí valová
sobota 9. ledna 2016 v 18 hodin – rock 
depo velké Meziříčí

Pozvánky a oznámení:

Město velké Me-
ziříčí vyhlásilo 
veřejnou soutěž 
o nejvhodnější 
nabídku na prodej 
bytu č. 8 o velikos-
ti 2+1 na adrese 
Podhradí 1214/16 
a bytu č. 2 o velikosti 3+1 na adrese u 
světlé 805/22 ve velkém Meziříčí.
oba byty se nachází v klidných částech 
města blízko centra, s přilehlou zahra-
dou. Podmínky soutěže jsou zveřejněny 
na úřední desce Městského úřadu velké-
Meziříčí. 
www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/
uredni-deska
Lhůta pro podání nabídky končí 
25. 1. 2016. více informací podá: odbor 
správy majetku a bytů ing. Magdaléna 
kašparová, Náměstí 79/3, 594 13 velké 
Meziříčí.Tel.: 566 781 230, 566 781 234

Prodej bytů 
ve velkém Meziříčí

Martina strnadová
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PublicisTik a

akci pro seniory, bývalé zaměstnance 
kablovky, pořádá každoročně odborový 
svaz kovo spolu s klubem seniorů. se-
jdou se při ní někdejší spolupracovníci, 
pobaví se, nechybí občerstvení a hudba. 
Před vánoci jich do velkého sálu Jc zaví-
talo kolem sto padesáti. uvítalo je vede-
ní nkt cables, odborů i města. lidé se tak 
dozvěděli aktuální informace, jak si vede 
společnost nkt cables, která má dnes ve 
velkém Meziříčí 166 zaměstnanců. Podle 
informace zástupce společnosti p. Naho-
dila pro rok 2016 připravuje rozšiřování 
výroby, takže počítá se sto sedmdesáti 
šesti zaměstnanci. firma expanduje na 
německých trzích. loni vyrobila kolem 9 

800 km kabelů středního napětí za rok, v 
r. 2015 to bude kolem 13 000 a v r. 2016 
až 14 000 kilometrů.
Předseda klubu seniorů vilém lavický 
informoval o zájezdech spojených s ex-
kurzí do skláren, kterých se někteří zú-
častnili. zmínil další plány na rok 2016, 
vyjmenoval jubilanty a vyzval ostatní 
seniory, aby se do klubu přidali. 
starosta města radovan Necid pak pří-
tomným připomněl, že kablovka v mi-
nulosti patřila a i v dnešní době se řadí 
mezi nejvýznamnější zaměstnavatele ve 
městě. seznámil pak seniory se zásadní-
mi akcemi, které ve městě proběhly. byla  
to stomilionová rekonstrukce Jupiter clu-

bu. v r. 2015 šly peníze zejména do oprav 
ulic – tedy kanalizací a vodovodů spolu 
s chodníky, komunikacemi a veřejným 
osvětlením. a bude to pokračovat i v roce 
2016, kdy by měla přijít na řadu i stav-
ba okružní křižovatky hornoměstská/
Třebíčská. Mimo to se lidé sami zajímali 
například o výstavbu policejních služeb-
en v bývalém areálu technických služeb 
či o parkování za řekou, kde býval svit.
„Podle hojné účasti na zájezdech, které 
pro vás každoročně zjara pořádáme, i po-
dle návštěvnosti dnes tady usuzujeme, 
že tyto akce vhodným způsobem udr-
žují kontakt mezi současnou kablovkou 
a vámi – jejími bývalými zaměstnanci,“ 
podotkl ještě Jiří sedlák, předseda odbo-
rové organizace.

Senioři z bývalé kablovky, nyní společnosti nkt cables, se sešli při předvánočním 
posezení v Jupiter clubu.

bývalí kablováci se před vánoci opět sešli

Martina strnadová

Po zhodnocení kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů Ne-
mocnice sv. zdislavy v Mostištích letos obhájila svoji akreditaci 
z roku 2012. Pacienti jsou s ní spokojeni.
akreditační šetření spojené akreditační komise české republi-
ky (sak) zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdra-
votní péče v souladu s platnou legislativou proběhlo v Nemoc-
nici sv. zdislavy v Mostištích počátkem listopadu. Nemocnice, 
již provozuje skupina vaMed Mediterra, splnila přísné akredi-
tační podmínky a obhájila požadavky akreditačních standardů.
„bezpečí a pohodlí pacientů je pro nás zcela klíčové a těší 
nás, že jsme tuto významnou akreditaci obhájili. ve své sna-
ze poskytovat pacientům prvotřídní péči budeme pokračovat 

i nadále,“ uvedl Mudr. Jaroslav Tvarůžek, primář chirurgického 
oddělení Nemocnice sv. zdislavy v Mostištích a vedoucí lékař 
centra robotické chirurgie vysočina.
v průzkumu spokojenosti ambulantních a hospitalizovaných pa-
cientů prováděném agenturou healthcare institute (hci) se ne-
mocnice navíc umístila na prvním místě v kraji vysočina z hlediska 
spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů nemoc-
nic. do projektu se přitom zapojilo 156 nemocnic s akutními lůžky 
z celé čr. „spokojenost našich pacientů je pro nás vždy na prvním 
místě. Je pro nás velmi důležité, aby se u nás pacienti cítili dobře 
a rádi se k nám vraceli. za vyjádřenou podporu jim proto chceme 
poděkovat,“ dodal Mudr. Tvarůžek. -red-

Pacienti jsou v Mostištích spokojeni

dne 1. 12. 2015 se konala pravidelná 
schůzka členů svazu neslyšících a ne-
doslýchavých ve velkém Meziříčí. opět 
jsme se sešli ve velkém počtu v tomto 
předvánočním čase, společně probrali 
všechny dotazy a problematiku života 
nás, hendikepovaných. s přáním všeho 
nejlepšího v novém roce jsme se rozešli.
zveme i vás, kdo ještě nejste našimi 
členy nebo se pouze chcete s touto pro-
blematikou seznámit a předat informace 
pro vaše rodinné příslušníky tak, aby 
vám rozuměli a i nadále mohli s vámi 
plnohodnotně komunikovat. scházíme 
se v budově klubu důchodců na adrese 
komenského 6, velké Meziříčí od 14.30 
v pravidelných čtvrtletních termínech. 
v roce 2016 budou schůzky 1. března, 7. 
června, 6. září, 6. prosince. 
seznámíme vás s problematikou neslyší-
cích a nedoslýchavých, zprostředkujeme 
základní poradenský servis, zajistíme 
prodej baterií a hadiček do naslouchadel. 
výměnu provedeme zdarma na místě, 
pouze za cenu hadičky nebo baterie. 
Mimo uvedené termíny jsem k dispozici 
na e-mailu: zrysanova@centrum.cz  
za svaz neslyšících a nedoslýchavých ve 
velké Meziříčí přeji v novém roce pevné 
zdraví a vše nejlepší. děkujeme městu 
velké Meziříčí za pokračující podporu 
naší neziskové organizace i v roce 2016.

zdeňka ryšánová, předsedkyně

svaz neslyšících 
zasedal v prosinci

svaz postižených civilizačními choro-
bami (sPcch) velké Meziříčí připravuje 
opět rekondiční pobyty v lázních Po-
děbrady a luhačovice. bližší informace 
naleznete na našem webu nebo přímo 
v klubu důchodců na komenského ulici.
uzávěrka přihlášek do lázní bude v pondělí 
22. 2. 2016. upozorňujeme všechny členy, 
aby sledovali naši informační skříňku v ulici 
komenského před klubem důchodců, kde 
jsou zveřejňovány nejnovější zprávy. 
dále upozorňujeme, že výroční členská 
schůze proběhne ve středu 27. ledna 2016 
ve 14.30 ve velkém sále Jupiter clubu. Na 
této schůzi budou členové platit členské 
příspěvky na rok 2016 a mohou se přihlá-
sit na rekondiční pobyty a další aktivity, 
které připravujeme. členská známka zů-
stává ve stejné ceně 70 kč.
členům, kteří nezaplatí členské příspěv-
ky za rok 2014 ani na výroční členské 
schůzi, bude podle stanov organizace 
členství ukončeno.
bohumil doležal, předseda zo sPcch vM

sPcch zve na 
lednovou schůzi

Mateřská škola velké Meziříčí vstoupila 
do dotačního programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na rok 
2015 s názvem „Podpora polytechnické 
výchovy v mateřských a základních ško-
lách“ s projektem „Jak to udělat“. Projekt 
byl podpořen krajem vysočina, MšMT a 
partnery: PreTol hb s.r.o., wikov sáza-
van s.r.o., chládek a Tintěra havlíčkův 
brod, a.s., fraeNkische cz s.r.o., První 
brněnská strojírna velká bíteš, a.s., PsJ 
a.s.  cílem našeho projektu byla snaha 
o probuzení, rozvoj a posílení zájmu 
dětí o technicko-konstruktivní aktivity. 
díky poskytnuté dotaci se podařilo vy-
bavit Mš stavebnicemi, které podporují a 
rozvíjí právě pracovní schopnosti a do-
vednosti u dětí již od útlého věku. dal-
ším projektem byl „zpíváme pro radost“, 
který byl podpořen z grantového systému 
podpory kultury města velké Meziříčí 
2015. Jeho cílem bylo zprostředkování 
kulturních zážitků a emotivních prožitků 

ve formě zpěvu, hudebně pohybových ak-
tivit, tanečků, jak veřejnosti, tak rodičům 
v Mš, ale i samotným dětem. z poskytnu-
tých finančních prostředků jsme dětem 
zakoupili stejné oblečení a dětské hudeb-

ní nástroje – xylofon, rolničky, bubínek, 
tamburínu, ozvučné hůlky, které děti již 
vyzkoušely na předvánočních zpívánkách, 
besídkách i vystoupení pro seniory.

Mgr. věra bourková, Mš sokolovská

Mš klíček se zapojila do dvou projektů

zpíváme pro radost. foto: archiv autorky
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PrOdám
• Palivové dříví, suché. buk, bříza, dub, 
habr. Tel.: 736 488 577.
• malotraktor tovární výroby Tz-4 k-14-k 
v dobrém stavu s čelní radlicí za 70.000 
kč. Tel.: 775 390 320, možno i sMs.
• Calex Cm 305 – v. 165 cm, š. 60 cm, 
h. 60 cm, objem chladničky 201 l, objem 
mrazničky 104 l. Nový termostat. zacho-
valá, funkční, spolehlivá. cena dohodou. 
Tel.: 723 241 888.
• kávovar dolce 
gusto krups kP 
5002 Nescafé dolce, 
gusto circolo. Nový, 
nerozbalený, barvy 
červené, nevhodný 
dárek. cena 1.700 
kč. Tel.: 604 760 666.
• Bundu prošívanou, fialové barvy, vel. 
Xl, novou za 400 kč. dále prodám letní 
lehátko síťové, kovové za 600 kč, nové 
se slevou. Tel.: 724 851 044.

kOuPím
• koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s nápisem, vojenské helmy, 
kožené vojenské řemeny, opaskové pře-

zky, kožená pouzdra na pistole, plechové 
– dřevěné muniční bedýnky, zásobníky 
do zbraní, nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, maskovací 
oblečení, vatované kabáty, vyzname-
nání, vojenské nášivky, masky, vojenské 
čepice, brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 776 776 007.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• Staré obrazy různých motivů a stáří 
(krajiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a 
jiné i poškozené. dále hodiny, porcelán, 
hutní sklo, hudební nástroje a jiné deko-
rativní starožitnosti. i celou pozůstalost. 
Jsem sběratel, platba výhradně v hoto-
vosti. rychlé a slušné jednání. Tel.: 704 
787 323.

různé
• Hledáme lektora angličtiny na indivi-
duální výuku. Tel.: 608 885 835.
• vyměním Led televizor Panasonic TX-
-47as 65oe, full hd, 1200 hz, konverze 
2 d na 3 d, spotřeba 50 w, 10 měsíců v 
provozu, v záruce ještě 14 měsíců, úhlo-
příčka 120 cm, iPs panel vyMěNíM za 
plazmový televizor Panasonic TX-P 50 
g 30 e, úhlopříčka 127 cm, plus finanční 

vyrovnání. Nebo prodám a koupím. Tel.: 
602 952 853.
• nOvá vana dO STaré, bez bourání, 
bez nástřiku, montáž 3 hodiny, záruka 5 
let. Tel: 608 700 515 www.renovaceva-
ny.eu

nemOvITOSTI

vykupujeme domy byty a chalupy. 
Platba okamžitě – hotově. volejte 
zdarma 800 100 576. řešíme i exe-
kuce a hypotéky. 

• koupím dům, vhodný pro rodinu. za-
hrada, garáž a příroda výhodou. Na stavu 
nezáleží. Tel.: 606 158 288.
• Hledám ke koupi byt min. 40 m2, k in-
vestici. děkuji. Tel.:737 309 875.
• koupím nebo pronajmu garáž v lokali-
tě Na výsluní anebo na  ulici gen. Jaroše.  
volejte  777 575 511.
• Prodám byt 1+1 ve vM blízko centra. 
Tel.: 731 457 371.
• Prodám nový byt 2×2+kk a 3+kk ve vM. 
klidná část s garáží i pozemkem. více 
info tel.: 731 457 371.
• Prodám stavební pozemek ve vM, 
kompletní sítě, klidná část, 1.500 m2, 
cena 580 kč/m2. Tel.: 731 457 371.
• koupím byt 3+1, 2+1, 1+1, 1+kk nebo 

rd ve vM a okolí. Platím hotově. Tel.: 
605 054 470.
• Prodám byt 2+1 ve vel. bíteši, ulice u 
stadionu, 1. patro, 57 m2, plastová okna, 
zateplení, cihlový byt, vlastní kotel, po 
částečné rekonstrukci, cena dohodou. 
Tel.: 731 457 371.

PrOná Jem
• Pronajmeme byt 3+1 ve velkém Mezi-
říčí, ul. Pionýrská. Tel.: 777 606 107.
• Hledám pronájem bytu ve vM. Tel.: 
731 944 430.

Seznámení
• Ženě důchodkyni, vdově či rozvede-
né, která žije se svou samotou, já  - muž 
důchodce, vdovec, motorista, nekuřák 
i domácí kutil, nabízím své přátelství s 
výlety autem do přírody za poznáním její 
krásy a tajemnosti. vzájemná tolerance 
je předpokladem úspěšného žití. Tel.: 
732 950 162.
• nekuřačka, abstinentka v důchodo-
vém věku, v domácnosti s řP se seznámí 
s mužem vyšší postavy 175 cm a výše, 
štíhlé až střední postavy, ne obézní, 67-
74 let z vM, zr a okolí. Tel.: 604 571 367.
• Hledám ženu ve věku 27-36 let k váž-
nému seznámení. Je mi 36 let a jsem od 
Žďáru. Tel.: 606 186 317.

iNzerce leden  2016

drobNá iNzerce

volat po 14.00

723 778 248

Akademie J.A. Komenského, Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mob. 732 184 041, e-mail: akademiezdar@seznam.cz, www.akademiezdar.wbs.cz

POŘÁDÁ ODBORNÉ JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ  

ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A DAŇOVÉHO 

ZVÝHODNĚNÍ  ZA ROK 2015, ZMĚNY  

VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

OD 1. 1. 2016

PRAKTICKÉ INFORMACE Z NEMOCENSKÉHO 

POJIŠTĚNÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016,  

EVIDENČNÍ LISTY – ZMĚNY A PŘÍKLADY

POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD CESTOVNÍCH VÝDAJŮ  

PO NOVELE OD 1. 1. 2016

VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI PRACOVNÍHO 

PRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

NOVÝ KURZ A PŘEZKOUŠENÍ pro řidiče  

STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH STROJŮ

Místo seminářů: 
Žďár nad Sázavou

Dále pořádáme kurzy pro řidiče 

vysokozdvižných vozíků, jeřábníky, vazače, 

regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních 

strojů a BOZP.

Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz

Dne: 28. ledna 2016

Lektor: Ing.Miluše Procházková

Dne: 20. ledna 2016 

Lektor: Bc. Vítězslav Čech

Dne: 23. února 2016

Lektor: Bc. Sojková Taťána

Dne: 24. března  2016

Lektor: JUDr. Marie Salačová

Dne: 28. dubna  2016

Lektor:  Ing. Alena Chládková,  

 JUDr. Bukovjan Petr
1200 Kč

1200 Kč

1200 Kč

1200 Kč

1200 Kč

NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

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

provozní doba a kontakty na 
www.obchodyvm.cz

˘
˘

˘ ˘
˘ ˘

˚
NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírnyPrijímáme zakázky v provozovne čistírny

opravy / úpravy odevu˘opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírny˘Prijímáme zakázky v provozovne čistírny

˚opravy / úpravy odevůopravy / úpravy odevu

Městský psí útulek 

daruje
štěňata

Starosta města Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení na 

pozici

strážník  
městské policie 

●  na dobu neurčitou
●  s místem výkonu práce   
 Velké Meziříčí 

Předpokládaná doba nástupu: 
březen 2016 (dle dohody)

Podrobnosti a závazné 
náležitosti přihlášek najdete 
na www.velkemezirici.cz  
v sekci Volná pracovní místa

Bližší informace podá  
Ing. Petr Dvořák, 566 781 110

Velké Meziříčí
Městský úřad 
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?
iNzerce

rychlé a ověřené (to znamená seriózní) 
zpravodajství

přehled obědů z 16 restaurací 
ve městě a okolí

soukromé inzeráty zdarma

společenskou kroniku (vzpomínky, blahopřání) 
za nejnižší ceny

nejpřehlednější kalendář sportovních  
a společenských akcí

nejvíce sportovního zpravodajství

Víte, že web

je dnes místem, 
kde najdete

z našeho města a okolí
nejvíce informací

www.velkomeziricsko.cz

1

2

3

4

5

6

co pro vás nabízí 
velkomeziříčsko 
(a nikdo jiný) Deník

denně čerstvé 
zprávy na webu 
velkomeziricsko.cz

tÝDeník
každou středu 

přehledné zprávy 
ve vaší emailové 

schránce

měsíčník
každou první středu 

v měsíci ve vaší 
poštovní schránce

viDea 
a DiskUse

na facebooku, 
YouTube a webu

hlasování 
a anketY
na webu

?
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kulTura leden 2016

dvě představení tradičně proto, aby se dostalo na všechny, 
kdož si chtějí poslechnout koledy, ale i jiné melodie a pís-
ničky. o vánoční koncerty je totiž každoročně velký zájem. 
Mají ve velkém Meziříčí jednu z nejdelších historií. dobře 
než padesátiletou, počítáme-li jenom ve zdejším kulturním 
centru, jak připomněl ředitel pořádajícího Jupiter clubu Mi-

lan dufek. „svědčí to o tom, že v našem městě kultura žije 
a že zde máme spoustu velmi šikovných lidí, kteří ji podpo-
rují svoji aktivní činností,“ dodal.
Na letošních vánočních koncertech se podílelo na 230 
účinkujících, především dětí z velkomeziříčských zá-
kladních škol. 
v první polovině zpívaly sbory sluníčko, slunko a har-
monie pod vedením věry havlišové, barbory rösslero-
vé, andrey svobodové a olgy ubrové. 

Měly na programu nejen repertoár z vánoční klasiky, ale 
i moderní písně, třeba od kapely kryštof srdcebeat, či 
báseň ve znakové řeči.
Po přestávce se taktovek chopili pedagogové ze zá-
kladní umělecké školy, neboť prostor patřil pěveckým 
sborům andante, andantino, flétnovému sboru a taneč-
nímu i smíšenému orchestru pod vedením heleny valo-
vé, Márie Nedomové, Josefa vaňhary a Martina karáska.

Tradičními vánočními koncerty vyvrcholily ve velkém 
meziříčí adventní dny. dvě představení přinesla vy-
stoupení místních pěveckých sborů a orchestrů.

Na vánočních koncertech vystoupilo 230 účinkujících

Martina strnadová

slunko a harmonie. foto: Martina strnadová

Taneční orchestr zuš. foto: Martina strnadová smíšený orchestr a pěvecké sbory zuš. foto: Martina strnadová
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Největší investicí roku 2015 byla pro 
lhotecké výměna topného média ve škol-
ce. „kvůli úspoře energie jsme z topení 
elektřinou přešli na uhlí. Pořídili jsme do 
školky automatický kotel na tuhá paliva. 
kompletní realizace vyšla na 420 tisíc 
korun,“ uvedl Přemysl bdinka, předseda 
komise pro místní správu ve lhotkách, 
kúskách a dolních radslavicích. z dalších 
investičních akcí lze jmenovat třeba vý-
měnu části oken na kulturním domě za 75 
tisíc korun či oplocení dětského koutku za 
80 tisíc korun. 
Místní část dává také každoročně znač-
nou část financí do oprav komunikací. „To 
je naše velké trápení. Jsme tři obce a silnic 
máme moc,“ podotkla místopředsedkyně 
komise věra Marková. Například oprava 
silnice v kúskách stála zhruba čtvrt mi-
lionu korun. bylo třeba záplatovat díry v 
komunikaci na fajtův kopec, na březejc, 
do kúsek a další. Jen takové „flikování“ 
vyšlo na asi 150 tisíc korun. „a tak je to 
každoročně,“ podotýká P. bdinka.
i pro rok 2016 proto místní část počítá s 
částkou 400.000 korun na opravy komu-
nikací. ovšem nejvíce peněz bude třeba 
vyčlenit na přípravu projektové doku-
mentace pro výstavbu kanalizace, která 
ve lhotkách, kúskách a dolních radslavi-
cích chybí. Půjde asi o půl milionu korun. 

To je pětina z rozpočtu, neboť místní část 
hospodaří s dvěma a půl milionu korun. 
„z toho celý milion jde na mandatorní 
výdaje, v nichž je například provoz ma-
teřské a základní školy. Milion a půl zbývá 
na všechno ostatní – investice ve třech 
obcích, řešení havarijních stavů atd.,“ vy-
jmenovává P. bdinka a dodává: „Třeba jen 
za uskladnění odpadu z velkoobjemového 
kontejneru se platilo 380–400 tisíc korun 
ročně. Proto jej z úsporných důvodů nyní 
umisťujeme v každé ze tří obcí na nějakou 
dobu jenom na jaře a na podzim.“

Tr adIční akCe neCHyBí
„snažíme se zachovat tradice,“ říká člen 
komise dušan kamenský. lidé ze všech 
tří vesnic se tak scházejí při různých 
příležitostech, jako jsou třeba ostatky 
s průvodem masek i večerní zábavou, 
dětský karneval a dětské odpoledne s 
mysliveckou stezkou, setkání harmoni-
kářů, poutě, rozloučení s prázdninami 
plné her, soutěží, s opékáním špekáčků 
a zakončené společným nocováním pod 
širákem. sportovci pořádají turnaje ve 
fotbalu, kuželkách, stolním tenisu. hasiči 

organizují soutěž seriálu Žďárské ligy. 
začátkem adventu pak lidé společně 
rozsvěcejí vánoční strom, zazpívají děti, 
nechybí svařené víno a cukroví, které pe-
čou místní ženy.
ale nemusí jít jen o zábavu. obyvatelé se 
společně podílejí třeba na jarním úklidu 
veřejného prostranství. „Máme tady hod-
ně aktivní základní a mateřskou školu, 
které se zapojují do mnohých akcí, jako 
je třeba sběr elektroodpadu, ale i mnohé 
další. Toho si nesmírně ceníme,“ uzavírá 
d. kamenský. 

lhotky, kúsky, dolní radslavice investovaly do školky, připravují kanalizaci
místní část Lhotky, kúsky, dolní rad-
slavice loni investovala zejména do 
budovy školky ve Lhotkách a jako ka-
ždoročně do oprav komunikací. v roce 
2016 ji čekají velké výdaje zejména na 
přípravu projektové dokumentace k 
plánované výstavbě kanalizace.

ze zasedání komise pro místní správu. foto: Martina strnadová

oznamujeme rodičům, že zápis dětí 
do 1. tříd pro školní rok 2016/2017 
se bude konat v  základních školách 
ve městě 

v pátek 5. února 2016 
v době od 14.00 do 18.00 hodin

rodiče jsou povinni přihlásit své dítě 
k  povinné školní docházce. k  zápi-
su se dostaví děti narozené od 1. 9. 
2009 do 31. 8. 2010, popřípadě ty 
děti, které měly odloženou povinnou 
školní docházku k 1. 9. 2015. 
zápis dětí do 1. tříd v  základních 
školách mostiště a Lhotky se bude 
konat v úterý  2. února 2016 v době 
od 13.00 do 17.00 hodin.

záPIS děTí 
dO 1. Tříd zŠ

OdPOLedne 
OTevřenýCH dveří  

Hotelové školy Světlá  
a Střední odborné školy 
řemesel velké meziříčí

15. 1. 2016 od 13.00 do 16.00

odpoledne otevřených dveří pořá-
dáme pro zájemce o studium na naší 
škole a také pro rodiče našich žáků.

Program (pro zájemce o studium):
•  prohlídka školy, pracoviště   
 odborného výcviku,    
 domova mládeže
• přijímací zkoušky nanečisto

rodiče našich žáků mohou v této 
době navštívit školu a informovat se 

u třídních učitelů a vyučujících.

Tajemník městského úřadu Velké 
Meziříčí vyhlašuje výběrové 

řízení na

sociálního pracovníka 
spoD

(sociálně-právní ochrany 
dětí) na odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví
na dobu neurčitou; s místem 
výkonu práce Městský úřad

Velké Meziříčí 

Podrobnosti a závazné náležitosti 
přihlášek najdete na  

www.velkemezirici.cz  
v sekci Volná pracovní místa

Velké Meziříčí
Městský úřad 

Pravidelné 
Setkání se starostou
7. 1. 2016 v 16.00

Loutková scéna Jupiter clubu

Tentokrát s vyhlášením výsledků 
ankety o symbolický objekt města

až do 30. ledna můžete zasílat své 
fotografie vánočního stolu, vánoc 
doma i venku a zimní krajiny do 

soutěže vánoční město na adresu 
ic@velkemezirici.cz. 

Pro vítěze jsou připraveny drobné 
dárky.

více na velkemezirici.cz 
v sekci O městě › zdravé město 

a ma21

Vánoční město

Martina strnadová
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u zrodu tradice každoročních vánočních 
koncertů stáli na přelomu šedesátých a 
sedmdesátých let rudolf Pitlík a zde-
něk snížek, pedagogové tehdejší lidové 
školy umění. „bylo to na popud ředitele 
Jednotného klubu pracujících (JkP) iva-
na vítka,“ říká r. Pitlík, který byl v té 
době dirigentem smíšeného pěveckého 
sboru při JkP. sbor měl kolem pětačtyři-
ceti zpěváků a asi dvacet až pětadvacet 
členů orchestru. Jitka kůpová v něm od 
počátku zpívala. 
„za komunistů moc nebylo možné po-
řádat vánoční koncerty třeba v kostele 
a podobně. Takže ty v JkP měly velký 
ohlas, vysokou úroveň. byl o ně velký 

zájem,“ říká Jitka kůpová. do JkP na ně 
jezdily i celé autobusy z vesnic, z Jzd. 
koncert byl třeba třikrát. ovšem, býval 
problém s koledami, které na vánočních 
koncertech pochopitelně nemohou chy-
bět. „Není snad koleda, kde by se nezpí-
valo o Ježíškovi. My jsme museli posílat 
jejich seznam na schválení do Žďáru, 
snad na okresní výbor ksč. a Ježíška 
jsme nahrazovali panáčkem, synáčkem 
atd. Napsat, že budeme hrát rybovu čes-
kou mši vánoční, to už vůbec nešlo. Místo 
toho jsme uvedli latinsky Missa pastora-
lis bohemica a prošlo to bez problémů,“ 
popisuje r. Pitlík tehdejší taktiku. hrály 
se nejen klasické koledy, ale i chorály, 

také vlastní skladby r. Pitlíka a z. snížka. 
„zdeněk pro tuto příležitost složil evan-
gelium sv. Matouše a já dvě vánoční mše. 
Také jsme třeba uváděli málo známé 
koledy,“ říká r. Pitlík. „sborový zpěv stří-
daly sólové výstupy nejen pěvecké, ale i 
hra na klavír, akordeon, housle, flétnu. a 
co úroveň vánočních koncertů hodně po-
vznášelo, bylo průvodní slovo. zpočátku 
je míval Mirek Pařízek, později manželé 
svobodovi,“ popisuje J. kůpová. „Já bych 

chtěl připomenout sólisty – dva hlavní 
byli Jitka kůpová a františek dočkal – ti 
nastavili laťku hodně vysoko,“ dodává 
r. Pitlík a přidává další jména: Miroslav 
chlouba, Josef vokurka, z instrumenta-
listů bohoušek šmarda, Pavel suk, Pavel 
snížek, františek karásek… atmosféru 
koncertů dotvářela i scéna, která byla 
dílem výtvarnice JkP heleny vaněčko-
vé, později pak Jiřího kubiše. koncerty, 
stejně jako dnes, končívaly Tichou nocí 

Polovina prosince patřila vánočním koncertům. Letos byly dva. vystoupily při nich 
zdejší hudební sbory a soubory převážně složené z dětí – Sluníčko, Slunko, Har-
monie, andantino, andante, taneční a smíšený orchestr základní umělecké školy. 
Při té příležitosti z pódia také zaznělo, že jde o jednu z vůbec nejdelších kulturních 
tradic ve velkém meziříčí s vazbou na dnešní Jupiter club. Souhlasí s tím i Jitka 
kůpová s rudolfem Pitlíkem. Oba se na vánočních koncertech dobré tři desítky 
let podíleli.

vánoční koncerty v našem městě 

vánoční koncert 2015, sbor sluníčko. foto: Martina strnadová
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mu sólovými výstupy. chtěla bych pak 
zvláště pochválit dvě vedoucí pěveckých 
souborů o. ubrovou a a. svobodovou, 
které se léta s úspěchem a profesionali-
tou věnují dětem,“ uzavírá Jitka kůpová, 
která si ani ty dnešní vánoční koncerty 
nenechá ujít, i když jsou jiné.

Příběh

vánoční koncerty v našem městě mají už padesátiletou tradici

a závěrečnou Narodil se kristus Pán vždy 
spolu s účinkujícími zpíval celý sál.
Tradice vánočních koncertů spojená se 
smíšeným pěveckým souborem trvala 
třicet let. soubor nevystupoval jen před 
vánoci. „ke zkouškám jsme se scházeli 
pravidelně po celý rok, vyjma prázdnin. 
„vystupovali jsme třeba také při teh-
dejších významných kulturních a spole-
čenských výročích,“ podotýká r. Pitlík. 
„Na repertoáru jsme měli díla našich i 
zahraničních skladatelů a samozřejmě 
také skladby místních hudebníků. Jezdi-
li jsme zpívat do zahraničí. byli jsme v 
bulharsku, v lipsku…“ připomíná J. ků-
pová. koncem devadesátých let činnost 
souboru ustávala, začaly vznikat soubo-
ry mladší a hudební scéna ve městě se 
roztříštila.
„Mám radost, že tradice vánočních kon-
certů pokračuje nadále. líbí se mi, že je 
do nich hodně zapojená mládež, žákov-
ské soubory, základní umělecká škola. 
Naopak postrádám zpestření progra-

J ITk a kůPOvá (77)
Bývalá učitelka na prvním stupni 
základní školy. zpěvu se věnovala 
od školních let. Účinkovala v žákov-
ských a mládežnických souborech, 
později ve Smíšeném pěveckém 
sboru při JkP. Pěvecký talent uplat-
nila také na divadle. Snad nejzná-
mější byla její mamzelle nitouche 
ze stejnojmenné operety, kterou 
uváděl ochotnický divadelní soubor 
při JkP v letech 1960 a 1975. Lásku 
k hudbě předala své dceři marcele, 
která je sólistkou vyškovského pě-
veckého sboru. 

rudOLF PITLík (79)
vystudoval brněnskou konzervatoř. 
Celý život učil a dosud učí hru na 
hudební nástroje na zdejší základ-
ní umělecké škole. Byl dirigentem 
Smíšeného pěveckého sboru při 
JkP. Hudbě se po něm věnují syn i 
vnukové. Talent podědil zejména 
vojtěch, absolvent konzervatoře i 
Jamu.

Martina strnadová

r. Pitlík a J. kůpová. foto: archiv J. kůpové

smíšený pěvecký sbor při JkP v 80. letech. foto: archiv Jitky kůpové. 
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sPolečeNská kroNik a kiNo
od 10. ledna 

PLES MĚSTA

Město Velké Meziříčí 
vás srdečně zve na

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

Předprodej vstupenek v 
Informačním centru 

Městského úřadu 
Velké Meziříčí. 

V pracovní dny 8.00-17.00, 
tel.: 566 781 047

více na www.velkemezirici.cz

dne 22. 1. 2016 uplynou 2 roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan 
rndr. Jan Blažek z velkého meziříčí.
za tichou vzpomínku děkují manželka, synové  
a dcera s rodinami.

PoděkováNí

kulTura
od 9. ledna

dne 17. ledna si připomeneme 10. výročí úmrtí naší 
drahé maminky a babičky, paní 
Jarmily dvořákové z velkého meziříčí. 
stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

dne 22. prosince uplynulo 7 roků, co od nás navždy 
odešel manžel a tatínek, pan 
Svatopluk Šturma.
kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.
Manželka, syn svaťa s rodinou a dcera veronika

SLavnOSTní nOvOrOční kOnCerT 
S PříPITkem - mOravSké kLavírní 
TrIO, 13. 1. 19.00, koncertní sál Jupiter 
clubu, Moravské klavírní trio a operní 

sólisté & To nejlepší z opery a operety. 
Jiří Jahoda - housle a průvodní slovo, 
Jana ryšánková - klavír, Miroslav zicha 
– violoncello, operní sólisté: kseniya 
suprunovich - soprán, Pavel katsiushyn 
- baryton (bělorusko)
SHIrLey vaLenTIne, 19. 1. 19.30, diva-
delní představení se simonou stašovou 
v hlavní roli, hra willyho russella v režii 
zdeňka kaleče, velký sál Jupiter clubu
TuBLaTanka 5. 3., velký sál Jupiter 
clubu
JÓ, není TO JednOduCHé, 9. 3. 19.30, 
francouzská komedie divadla Palace, 
hrají: Jiří langmajer, adéla gondíková, 
Monika Timková, david Punčochář a dal-
ší, velký sál Jupiter clubu
kOnCerT JakuBa SmOLíka S kaPe-
LOu, 29. 3., 19.30, velký sál Jupiter clubu
vŠeCHnOParTIčka - mInIPárTy s 
karlem šípem a J. a. Náhlovským, 7. 4., 
19.00 velký sál Jupiter clubu
SeTkání PraCOvníků POmOCnýCH 
PrOvOzů kaBLO, 15. 1. 2016 v restau-
raci u wachtlů od 14.00
čLenSká SCHůze SPCCH, 27. 1. 14.30-
17.30, velký sál Jupiter clubu

aLdaBra: ByL JednOu Jeden OST-
rOv, 10. 1. 16.00, 17. 1. 18.30
MLÁDÍ 14. 1., 19.30
revenanT zmrTvýCHvSTání, 15. 1. a 
23. 1. v 19.30
OSm HrOznýCH, 16. 1. 19.30
maLý PrInC, 17. 1. 16.00
Sázka na neJISTOTu, 20. 1. 19.30
Lída BaarOvá, 21. 1. 19.30, 24. 1. 18.30
LedOvá SezÓna 24. 1. 16.00
aLvIn a CHIPmunkOvé: čIPerná Jíz-
DA 28. 1. 17.30, 29. 1. 16.00
PadeSáTka 27. 1., 19.30
POLdův švagr 29. 1., 19.30

spolek žen velké Meziříčí děkuje všem 
vystavovatelům za jejich podíl na zdaru 
vánoční výstavy 2015. svou účastí ozdo-
bili nádherné prostory Jupiter clubu, kam 
tentokrát zavítal přímo rekordní počet 
návštěvníků. 
Náš dík patří také velkostatku M. Pod-
statzké, který nám umožnil zabezpečit tu 
pravou vánoční výzdobu. bez stromků by-
chom si vánoční čas nedovedli představit.
Poděkování za přípravu a průběh vý-
stavy patří zejména našim obětavým 
členkám, ale i p. Jiřímu kubišovi a dalším 
milým lidem z Jupiter clubu za perfektní 
spolupráci.

za spolek žen vM ing. dana kučerová

8. 1. 2015 v 15.00, budova zš 
komenského - zábavné odpoledne 
pro budoucí prvňáčky

12. 1. a 26. 1. 2016, 15.00-17.00 
Miniškolička na zš oslavické vM. 
seznámíte se s prostředím školy 
a zahrajete si na malé školáky. Na 
návštěvu se těší budoucí učitelky 
1. tříd Marie Požárová, alena 
urbánková a ředitelka školy dagmar 
suchá.

17. 1. a 27. 1. 2016 v 15.00 
Miniškolička na zš školní vM.  
17. 1. – sportovní školička (s sebou 
obuv do tělocvičny)

27. 1. – tvořivá školička. Na setkání 
se těší budoucí učitelky 1. tříd Jitka 
rosová a Markéta vaňková.

záBavné OdPOLedne 
PrO BudOuCí Prvňáčky 

a mInIŠkOLIčky

asociace rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v čr, z. s. klub vM

vás srdečně zve na

PLeS dOBré vůLe
30. 1. 2016, kd uhřínov od 20:00

hraje skupina beat band
vstupné 100 kč | rezervace místenek: 
777 819 707, volat po 19:00
PrograM: Taneční vystoupení karolí-
ny Trutnové s partnerem
vystoupení venduly Příhodové  
ve 20.30

kulturní spolek lavičky vás srdečně zve na
PLeS První rePuBLIky

20. února 2016 v kd vídeň
vstup od 19.00, zahájení v 19.30

Ples plný dobových prvků, hudby, obleče-
ní, jídla i pití z první republiky.

Hraje kapela Beat Band, moderuje Jirka 
doležal (Hitrádio vysočina).

slavnostní předtančení, půlnoční kabaret 
nebo soutěž o hodnotné ceny.

odměníme nejnápaditějšího pána a dámu, 
kteří přijdou dobově oblečeni.

Prodej vstupenek na adrese: květiny 
verunka, k haltýři 1, velké Meziříčí 594 01

v případě zájmu možnost autobusového 
svozu po okolí (tam i zpět).

rezervace na tel. č.: + 420 739 104 151 
nebo na email: kultura.lavicky@email.cz
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v pátek 8. ledna 2016 bude budova býva-
lé katovny na ostrůvku přístupna všem 
zájemcům o její prohlídku. šermířská 
společnost připravuje den otevřených 
dveří s programem od 14 hodin. k vidění 
budou také fotografie z doby před rekon-
strukcí objektu a projekce z vystoupení 
společnosti historického šermu Tas.
Pár slov o historii budovy pronese Mgr. 
Martin štindl, Ph.d. odpoledne zpestří 
i exekuce (možná přijde i kat), která je 
plánovaná na 16.30.

katovna bude mít 
otevřené dveře

-red-

v komedii autorky carole greep v pře-
kladu anežky svobodové a režii Jiřího 
seydlera se představili Tereza kostková, 
Miroslav vladyka, Nela boudová a ra-
dek holub. Jarní divadelní sezona 2016 
v Jupiter clubu startuje 9. března opět 
francouzskou komedií Jó, není to jed-
noduché. Mimo jiné se můžete těšit na 
Jiřího langmajera, adélu gondíkovou, 

Moniku Timkovou a davida Punčocháře. 
další představení následuje 5. dubna. 
Nabídne filmovou lahůdku v divadelním 
zpracování dana gordona pod názvem 
Cena za něžnost. stejnojmenný film o 
vztahu matky a dcery v roce 1984 získal 
pět oscarů. hrají: Jana Janěková, Jitka 
čvančarová, alexej Pyško, Jan kačer/Petr 
Pelcer/Jan fišar a další.

v dubnu 28. přijede do Jupiter clubu 
eva holubová se svojí one woman show 
Hvězda. sehraje původní českou komedii 
o fiktivní seriálové herečce.
Posledním představením jarní divadelní 
sezony pak bude 14. května Cry Baby 
Cry. opět komedie o pěti ženách hleda-
jících návod na štěstí dá prostor Michalu 
dlouhému/Jaroslavu šmídovi, kláře ci-
bulkové, kristýně frejové...
Permanentky si od 11. ledna můžete 
koupit na programovém oddělení Jupiter 
clubu.

Jupiter nabízí představení jarní divadelní sezóny

Pomluvy, pokrytectví, faleš a přetvářku mezi dlouholetými „přáteli“ vypíchla 
francouzská komedie divadla v rytířské, která zakončila podzimní divadelní sezo-
nu 2015 v Jupiter clubu. Hru s názvem Úhlavní nepřátelé diváci zhlédli ve čtvrtek 
10. prosince.

Martina strnadová

výjimečná publikace vladimíra Makov-
ského pro začínající badatele hledáme 
své předky vyšla pro širší zájem čtenářů 
jako třetí aktualizované vydání ve zvýše-
ném nákladu 1000 kusů.
kniha je k dostání na třech místech:
- v knihkupectví Marie charvátové na 
náměstí ve vM, tel.: 566 524 368
- na Turistickém a informačním centru 
Městského úřadu ve vM, tel.: 566 781 
046
- na pobočce státního archivu na Třebíč-
ské ulici ve vM, tel.: 566 521 306
vydavatelem je Tiskárna unipress, s. r. o., 
cena knihy je 195 kč, 143 stran, vazba bro-
žovaná a5.
autor vladimír Makovský je zkušený ba-
datel s delší než třicetiletou zkušeností. 
Je členem Moravského genealogického a 
heraldického spolku v brně, spolupracu-
je s českým gen. a heraldickým spolkem 
v Praze a československou gen. společ-
ností mezinárodní v st. Paul v usa. v 
roce 1994 založil vlastivědnou a genea-
logickou společnost ve velkém Meziříčí. 
Napsal 24 vlastivědných publikací a 5 s 
genealogickou tematikou. za tuto čin-
nost byl odměněn nejvyšším oceněním 
kraje vysočina. kniha je dobrý rádcem a 
pomocníkem při badatelské činnosti.

vyšla publikace
hledáme 
své předky

-red-

Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelstev, které způ-
sobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z 
cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence.
díky důsledné prevenci, která je finančně podporována krajem 
vysočina, mohou být na výskyt původce moru včelího plodu 
na území regionu vyšetřeny všechny dodané vzorky. „kom-
pletní náklady na vyšetření provedené státním veterinárním 
ústavem do konce dubna 2016 zaplatí kraj vysočina. vzorky 

mají být dodány laboratoři v období mezi 4. prosincem 2015 
a 31. lednem 2016 prostřednictvím jednotlivých základních 
organizací českého svazu včelařů. celkem může být uvolněn 
až 1,5 miliónu korun a nabídka k úhradě kontroly vzorků po-
dle stanovených pravidel se týká jak včelařů organizovaných 
v českém svazu včelařů, tak těch, kteří nejsou organizovaní v 
českém svazu včelařů,“ uvedl radní kraje vysočina pro oblast 
životního prostředí a zemědělství zdeněk chlád. -kru-

kraj poskytuje dotaci na prevenci včelího moru
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soutěž dobrovolní hasiči roku 2015 probíhala v kategoriích sbor dobrovolných ha-
sičů a Jednotka sboru dobrovolných hasičů. do obou kategorií bylo přihlášeno právě 
velké Meziříčí.
hlasování probíhalo formou sMs hlasů nebo za pomocí e-mailové adresy. 
slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhlo v laser show hall brněnského 
bobyceNTra. 
celkově bylo ve finále 50 finalistů. všechny zapojené jednotky a sbory byly rozděleny 
do pěti kategorií. oceněno bylo celkem 15 jednotek a 15 sborů dobrovolných hasičů.
v oblasti jih Moravy byly nominovány sdh hrušky, košetice, Jabloňany, bezděčín a 
velké Meziříčí. „sdh velké Meziříčí se umístil na druhé příčce, když získal více než 
900 hlasů. díky vám všem, kteří jste pro nás hlasovali,“ poděkovala M. bernatová za 
sdh. 114 členů sdh získalo peněžní šek v hodnotě 35 000 kč, profesionální vysí-
lačku hytera a další hodnotné ceny. do příští ankety se velkomeziříčští dobrovolní 
hasiči chystají přihlásit znovu a chtějí obhájit druhé místo.

dobrovolní hasiči skončili v anketě druzí

-mib-

ve sportovním centru v Nymburce se 
pod záštitou českého svazu Taekwon-do 
i.T.f. konalo listopadové mistrovství čes-
ké republiky ve všech věkových katego-

riích, od žáků po veterány. letošní ročník 
byl výjimečný nejen rekordní účastí zá-
vodníků, ale také proto, že se nesl v du-
chu oslav 60. výročí založení Taekwon-
-do. sportovního zápolení v disciplínách 
technických sestav (Tul), sportovního 
boje (matsogi), silového přerážení (wi-
ryok), speciálních přerážecích technik 
(tukgi) a sebeobrany (hosinsool) se zú-
častnilo 429 soutěžících z celkem 29 škol 
z celé české republiky.
skupinu z velkého Meziříčí reprezen-
toval Tomáš Molnár, který získal bron-
zovou medaili v technických sestavách 
(i. dan) v kategorii juniorů a bronzovou 
medaili v disciplíně sebeobrany.
Tréninky ve velkém Meziříčí probíhají pra-
videlně ve středu od 18.00 do 19.30 pod 
vedením mezinárodního instruktora To-
máše kuby (v. dan, tel. +420 603 846 208) 
v tělocvičně zš. více informací najdete na 
stránkách školy www.tkd.cz.

studentka septimy velkomeziříčského gymnázia sarah ouřed-
níčková skončila druhá na olympiádě lidských práv čr.
v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy proběhlo v pá-
tek 4. prosince finále čtvrtého ročníku soutěže olympiáda lid-
ských práv, kterou pořádá spolek leges humanae. Postoupilo 
do něj osmdesát nejlepších z celkem 2 658 studentů středních 
škol čr, kteří se přihlásili do základního kola. do celostátního 

finále se probojovala i sarah ouředníčková z gymnázia velké Meziříčí a získala cel-
kově druhé místo.
„Přihlásila jsem se proto, neboť mne zajímá lidskoprávní problematika,“ uvádí sarah 
ke své účasti v soutěži. absolvovala tedy školní kolo, kde zodpověděla na otázky 
týkající se lidských práv a sepsala úvahu na dané téma. Následovalo finále v Praze, 
kde napsala jednu z deseti nejlepších esejí, kterou obhájila před porotou složenou z 
odborníků na lidskoprávní problematiku. „ve své eseji jsem se zabývala uprchlickou 
krizí tak, jak jí rozumím já. Je pro mne jedním ze symptomů hlubší krize evropské 
kultury. zastávám totiž názor, že strach evropanů z odlišné kultury pramení zejména 
z krize, v níž se sami nacházíme. Pokud bychom si byli tak jisti kulturou vlastní, 
museli bychom se tolik obávat kultury jiné?“ popisuje sarah svoje přesvědčení. lidé 
se podle ní odklánějí od svých historických kořenů, povrchně si užívají svobody a při-
tom neakceptují zodpovědnost. vystihuje to slovy – pasivita a ignorance. „svobody 
si nevážíme. zapomínáme na to, že ještě nedávno za ni lidé museli bojovat,“ shrnuje 
ještě sarah to podstatné. 

Molnár vybojoval bronz sarah: svobody si nevážíme

děti si zabruslily s bobem a bobkem
bruslení pro veřejnost na zimním stadio-
nu v neděli odpoledne zpestřily doved-
nostní disciplíny připravené v rámci akce 
vánoční bruslení.
od 14. hodiny  si mohly příchozí děti, 
ale i jejich rodiče vyzkoušet na čtyřech 
stanovištích například slalom či střelbu 
hokejkou na branku. členové komise 
zdravé město připravili pro celkem 92 
dětí dvouhodinový doprovodný program 
na ledě, po jehož skončení nechyběly i 
drobné odměny. -simf-

Martina strnadová-mat-

17. ročník ankety o nejlepšího sportovce 
velkého Meziříčí. 
do pondělí 31. ledna 2016 mohou od-
díly z velkého Meziříčí a místních částí 
nominovat své zástupce do ankety o 
nejlepšího sportovce města za rok 2015. 
sportovní komise je pak vyhodnotí na 
svém jednání 4. února 2016. Jména no-
minovaných budou ve velkomeziříčsku 
zveřejněna 2. března. 
vyhlášení a ocenění těch nejlepších pro-
běhne 18. března od 18 hodin v novém 
sále Jupiter clubu.

sportovec města


