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malé radniční bilancování 
k závěru roku

Vincenc Záviška, radní

K závěru kalendářního roku patří zamyšlení nad vykonaným dílem, hodnocení 
práce a také plánování, co v dalším období udělat, vykonat, zlepšit. je na obča-
nech města, zda práci a úsilí radnice, zastupitelů a radních ocení a zejména jakou 
to bude formou. 
z mého pohledu a oboru výkonu povolání je potěšitelné, že se podařilo vylep-
šit podmínky pro výchovu a vzdělání naší mladé generace. zejména se jedná o 
dokončení zateplení budov, vnitřní dovybavení a úpravy prostranství před ma-
teřskými a základními školami. řada rodičů se na tom podílela i osobně, za to 
jim patří velký dík. doufám, že děti, žáci i rodiče vnímají tyto změny s povděkem. 
podporu si zaslouží i školy poskytující ve městě učňovské a střední vzdělání. s 
ohledem na jejich dlouholetou tradici by si zasloužily i více pozornosti. jedná se 
o objekty v majetku Kraje Vysočina, a já doufám, že se podaří v rozpočtu kraje 
na rok 2016 nalézt potřebné prostředky na opravu a výstavbu zázemí, prostor, 
sportovních hřišť a prostranství gymnázia, „hotelovky, zemědělky“. 
jako mnohaletý dobrovolný trenér mládeže vítám snahu pomoci při činnostech, 
které mají za svůj cíl svůj smysluplně využívat volný čas dětí, mládeže, dospělých.  
i když ne všichni rádi a aktivně sportují, přeci jen pohyb a fyzická práce patří od 
počátku vývoje člověka k jeho základním projevům a výrazně ovlivňují i jeho 
zdravotní stav. řada sportovišť si zaslouží pravidelnou údržbu, nezbytné opravy. 
to ovšem bez potřených financí nelze. Vím, že rozpočet města není bezedný a je 
nutné podporovat i jiné občanské aktivity, zájmy a spolky. Na bývalém městském 
tržišti probíhá oprava a výstavba zázemí pro sportovce. Všem, kteří se zasadili 
o vlastní přípravu, a pevně věřím, že i úspěšnou realizaci a zhodnocení majetku 
města, vyslovuji slova uznání.
za necelý rok proběhnou krajské volby a již nyní se na ně většina politických 
stran a sdružení připravuje. cítím vzrůstající tlak na čelní představitele, radost 
nad jejich neúspěchy, zpochybňování jejich rozhodnutí, překrucování skutečností 
a pak i hledání senzací. dělají to zřejmě lidé zapšklí, ublížení a třeba i ti, kteří se 
chtějí svým živitelům zavděčit. 
řadu věcí ve městě i v místních částech je třeba dokončit, opravit, nově vybudo-
vat, vystavět.  pevně věřím, že se zastupitelé dokáží rozumně domluvit, shodnou 
se na prioritách a sestaví rozpočet na nový kalendářní rok tak, aby se podařilo co 
nejdříve začít s uskutečňováním plánovaných akcí. hodně prostředků lze získat 
také z jiných zdrojů, a tak doufám, že i to se podaří ku prospěchu nás všech. 

martina strnadová

šestadvacátým listopadem počínaje jsou dopravci, 
kteří na silnici ii/602 pošlou nákladní vozidlo kategorií 
N2 a N3 s přípojným vozidlem kategorie o2, o3 a o4 
přetížené, sankcionováni. zařízení pro dynamické vyso-
korychlostní vážení, které je instalováno za jestřábcem, 
má totiž primárně chránit silnici před poškozováním 
nadměrně naloženými auty.
K převážení auta stačí piosenzory, tenké proužky nata-
žené přes jízdní pruh. systém na základě naměřených 
údajů zjistí celkovou váhu vozu i jednotlivých náprav. 
Kamera na rampě nad silnicí pak zachytí registrač-
ní značku vozidla. V případě podezření na přetížení 
vozidla zašle systém data na úřad, kde budou denně 
zpracovávána. a potvrdí-li se, že vozidlo bylo přetížené, 

odbor dopravy zahájí s jeho provozovatelem a řidičem 
správní řízení. 
„provozovatel vozidla zaplatí za každou započatou 
tunu nad limit sedm tisíc korun, k tomu šest tisíc pau-
šální poplatek za vážení a tisíc korun náklady správní-

ho řízení,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství městského úřadu jiří pospíchal. pokutě 
neunikne ani řidič. „V případě řidiče správní orgán výši 
pokuty řeší případ od případu dle konkrétních okolnos-
tí, ale podstatné je, že k tomu navíc obdrží 3 body v 
bodovém systému,“ dodal pospíchal. tyto sankce jsou 
platné do konce roku. od prvního ledna dojde ke změ-
ně. odpadnou náklady vážení (6 tisíc Kč), ale provozo-
vatel zaplatí 5.000 korun v případě překročení limitu do 
pěti set kilogramů. pokud to bude nad 500 kg, sankce je 
9.000 Kč za každou započatou tunu a k tomu 1.000 Kč 
za správní řízení. řidiči budou pokutováni stejně, ale už 
nedostanou tři body.
dynamické váhy dosud fungovaly zhruba měsíc ve zku-
šebním provozu. přetížených aut zachytily několik kusů 
denně. týká se to zejména mixů s betonem, nákladních aut 
s pískem, štěrkem, dřevem, ale třeba i zásobování, prostě 
většinou místních dopravců.

Dynamické vysokorychlostní vážení nákladních vozi-
del u Velkého Meziříčí je od minulého týdne spuštěno 
naostro. Za přetížená auta budou padat sankce.

Váhy kamionů už běží naostro

počasím, jež Vánoce nepřipomínalo ani 
zdaleka, se odradit nenechali. společně 
rozsvítili světýlka nejen na bohatě na-
zdobeném smrku před radnicí, ale i na 
lípách a sloupech na náměstí i na Novo-
sadech.
„po roce se opět setkáváme, abychom 
společně rozsvítili náš vánoční strom, 
který nás bude provázet přes Vánoce až 
do tří králů,“ přivítal starosta Radovan 
Necid přítomné a dětem popřál nejen 
spoustu dárků, ale také bílé Vánoce. „a 

nám dospělým přeji, aby celý adventní i 
vánoční čas byl obdobím klidu, pohody, 
bez zbytečných stresů,“ dodal ještě.
atmosféru blížících se svátků dokreslila 
harmonie svým hudebním vystoupením. 
lidé se mohli zahřát čajem či punčem ze 
stánků nebo mohli zavítat do jupiter clu-
bu, kde bylo připraveno divadelní před-
stavení čtyřlístek v pohádce o hrdinech 
populárního komiksu. tato možnost 
přilákala tolik dětí, že zaplnily velký sál.

Lidé s deštníky a malé děti s rozsvícenými lampiony, svíčkami i prskavkami se 
sešli v neděli 29. listopadu na velkomeziříčském náměstí, aby společně přivítali 
příchod adventu. 

martina strnadová

Velkomeziříčští přivítali advent
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Úpravna vody dnes používá tu nejmodernější technologii 
čištění a úpravy surové vody, kterou odebírá z přehra-
dy mostiště. „Kvalita surové vody je bohužel poměrně 
špatná,“ sdělila dagmar zvěřinová, předsedkyně před-
stavenstva svazu vodovodů a kanalizací žďársko, který 
je investorem rekonstrukce. V okolí přehrady se totiž 
využívá zemědělská půda a do vody se tak mohou dostat 
pesticidy, ale také fosfor nebo dusík. eroze způsobuje 
i zakalení vody. „V okolí přehrady navíc žije asi 10 tisíc 
obyvatel v malých obcích, kde se dosud odpadní voda 
nečistí v takovém rozsahu, jak by měla a v neposlední 
řadě se na zhoršené kvalitě vody podílí i chov ryb ve více 

než 180 rybnících v okolí,“ 
vysvětlila zvěřinová. 
zpracování surové vody 
na pitnou dnes probíhá ve 
zhruba pěti separačních 
stupních. „dřív úprava 
vody probíhala na dvou 
stupních – čiření a filtrace 
přes pískové filtry. dnes je 
separačních stupňů zhruba 
pět. první je flotace – čiš-
tění rozpuštěným vzdu-
chem –, druhý písková fil-
trace, následuje ozonizace, 
filtrace přes aktivní granu-
lované uhlí, které odstra-
ňuje různé pachy a chutě 
z vody, a pak je to uV záření. K tomu stále používáme 
pro hygienické zabezpečení vody oxid chloričitý a chlor, 
ovšem v daleko menších dávkách než před rekonstrukcí. 
Vápenné hospodářství pak upravuje ph vody na požado-
vanou hodnotu a řeší se i tvrdost vody,“ popsal stručně 
celý proces jiří dvořák, vedoucí Úpravny vody mostiště. 
Nově řešené je i následné kalové hospodářství.
zatímco dosavadní technologie v úpravně vody fungo-
valy na hranici svých možností, nyní budou vodohos-
podáři schopni reagovat i na větší znečištění vody v 
přehradě. „celý proces úpravy sleduje množství čidel 
na zákal vody, obsah organických látek, měření ph, ob-
sah kyslíku, ozonu, chloru a podobně, takže průběžně 
vidíme, jak se voda zlepšuje a pokud je něco v nepořád-
ku, můžeme mnohem dříve reagovat a změnit výrobní 

proces. dosud jsme byli odkázáni na výsledky laborato-
ří,“ sdělil předseda představenstva Vodárenské akciové 
společnosti jindřich Král. 
celková modernizace úpravny vody, která byla v provo-
zu od roku 1964, tedy více než 50 let, začala v březnu 
roku 2012. uskutečnit ji bylo možné díky významné 
dotaci evropské unie, která činila 85 %. dalších 5 % 
dotace bylo ze státního fondu životního prostředí 
české republiky. „cena díla činí 489.574.404 Kč, z toho 
dotace sFžp čR je 19.818.144 Kč a z evropské unie 
336.908.453 Kč. svaz vodovodů a kanalizací žďársko se 
podílí vlastními zdroji částkou 132.807 Kč a dále je na 
tuto akci vzat úvěr ve výši 110.000.000 Kč,“ upřesnila 
financování projektu dagmar zvěřinová. 

martina strnadová
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Zmodernizovaná úpravna vody v Mostištích byla po 
ročním zkušebním provozu slavnostně otevřena. Za-
jišťuje kvalitní pitnou vodu pro víc jak osmdesát tisíc 
obyvatel zejména Velkého Meziříčí a zdejšího regio-
nu, ale i domácnostem na Třebíčsku.

Velkomeziříčští pijí vodu upravenou nejmodernější technologií

TEChNiCkÉ Z A J ÍM AVoSTi:
Úpravna vody Mostiště je nejvýznamnějším zdrojem 
vodárenské soustavy jihozápadní Moravy. Zásobuje 
pitnou vodou města Žďár nad Sázavou, Třebíč, Velké 
Meziříčí, Velká Bíteš a desítky menších obcí.
Zdroj surové vody – vodárenská nádrž Mostiště s celko-
vou zatopenou plochou 93 hektarů, maximální výškou 
hladiny 31 m.
Jímání surové vody z nádrže je možné ze tří horizontů – 
9 m, 14,4 m a 19,4 m, havarijní odběr je možný ze dna 
nádrže.
Úpravna vody má maximální výkon 200 l/s upravené 
vody.

Na konci listopadu začala rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace na Nové ve Vel-
kém meziříčí. ulice je proto uzavřena.
uzavírka i práce jsou plánovány ve dvou 
etapách a úsecích. první již od 23. lis-
topadu do 18. prosince 2015, kdy bude 
uzavřena komunikace od křižovatky 
Nová/Karlov až po dům č. 9 a 10 na Nové 
ulici. pak práce na chvíli ustanou a druhá 
etapa naváže od 15. ledna do 31. května 
2016 v úseku od domů č. 11 a 14 na ulici 
Nová až po křižovatku Na spravedlnosti.
lidé budou mít ke svým nemovitostem 
v dotčených místech trvale zajištěn pří-
stup. V případě, kdy to kvůli průběhu 
prací nepůjde, firma jim změnu oznámí 
minimálně den před zahájením výkopo-
vých prací. -red-

opravy: V ulici 
Nová jsou uzavírky 

Velké meziříčí bude mít od ledna 2016 uzavřeno nové pojištění 
majetku a odpovědnosti města. ušetří tak skoro 300.000 Kč 
ročně na pojistném. Navíc pojistka zohledňuje i pojistná rizika, 
která s sebou přinesl nový občanský zákoník.
platí nový občanský zákoník, který přinesl určité změny ze-
jména v oblasti odškodnění za újmu. město má vybudovaná 
protipovodňová opatření, čímž zvýšilo ochranu majetku, zre-
konstruovalo některé své budovy a také zvýšilo rozsah své 
činnosti. to jsou hlavní důvody, proč vedení města souhlasilo 
s návrhem finančního odboru, že je nutné vyhlásit výběrové 
řízení na veřejnou zakázku pojištění movitého a nemovitého 
majetku a odpovědnosti města. Nejnižší cenu nabídla Koope-
rativa pojišťovna, a to 464 tisíc korun ročně. dosavadní po-
jistka přitom činila 759 tis. Kč ročně. „to bude v příštím roce 
činit úsporu na pojistném 296 tis. Kč. Výběrovým řízením se 
potvrdilo, že bylo načasováno ve vhodnou dobu. Vítězná na-
bídka vzešla opět od pojišťovny, se kterou máme uzavřenou 
současnou pojistnou smlouvu,“ uvedla pavla pólová, vedoucí 
finančního odboru velkomeziříčské radnice.
LiDÉ By MĚLi SpoLÉhAT NA VLASTNÍ poJišTĚNÍ 
Na nový občanský zákoník, ale třeba i novelu zákona o pozem-
ních komunikacích, by měli myslet i lidé, kteří oznamují napří-
klad úraz či poškození auta způsobené na městských komuni-
kacích nebo škodu v městském bytě. „občané by se měli v prvé 
řadě pojistit sami – své zdraví i majetek – a neměli by v těchto 
případech spoléhat na pojištění města,“ apeluje na občany sta-
rosta Radovan Necid a dodává: „podle nových pravidel – aby 

pojišťovna plnila, muselo by se město přiznat k odpovědnosti 
za škodu a postihnout své pracovníky. a to třeba i v případě, 
kdy jeho pracovníci žádnou chybu neudělali.“
„Ne každý pád na chodníku, poškození vozidla na pozemní 
komunikaci či pád stromu rovná se automaticky vznik odpo-
vědnosti za škodu,“ upozorňuje pojišťovací makléř jiří studený 
a dodává, že velká část poškozených oznamuje třeba „chodní-
kové“ škodné události stejným stylem, jako by šlo o úrazové 
pojištění, nikoliv o pojištění odpovědnosti za škodu. Ve většině 
případů také zcela chybí podklady prokazující splnění základ-
ních předpokladů odpovědnosti za škodu.

město novou pojistkou ušetří tři sta tisíc ročně
kDy JE VL A STNÍk oDpoVĚDNý Z A škoDu

Jiří Studený pro upřesnění vyjmenovává, ve kterých 
případech je vlastník pozemní komunikace odpovědný 
za škodu způsobenou závadou ve sjízdnosti či schůdnos-
ti: závada musí svým charakterem podstatně a výrazně 
vybočovat z aktuálního stavu a povětrnostních vlivů, 
musí být pro uživatele komunikace nepředpokládatelná 
a je odstranitelná běžnou údržbou. Nejlépe to ukazuje 
konkrétní příklad: Člověk uklouzne na chodníku v 
časných zimních ranních hodinách, kdy je ještě tma. 
Na chodníku jsou ojedinělé zmrazky, ale jinak je zcela 
holý a dobře udržovaný. Jde tedy o nepředpokládatelný 
charakter závady ve schůdnosti v místě vzniku škodné 
události, která je tudíž likvidní.

martina strnadová

Jiří Dvořák, vedoucí úpravny Mostiště. Foto: Martina Strnadová
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téma měsíce prosinec 2015

město spustilo nový web, má i klikací
Co NA JDETE NA NoVÉM 
MĚSTSkÉM wEBu
porTáL oBČ ANA
Jeho klíčovou novinkou je klikací rozpo-
čet. obyvatelé města v něm najdou rad-
niční účetnictví online, v přímém přenosu.
Další nový prvek uvítají především sta-
vebníci. Jde o aplikaci vyjadřování se k 
průběhům sítí. Tato služba v sobě zahrnu-
je hromadné generování elektronických 
žádostí o vyjádření k existenci sítí tech-
nické infrastruktury a jejich automatické 
odesílání správcům těchto sítí. Služba je 
zavedená pro všechny občany sedmapa-
desáti obcí orp Velké  Meziříčí.
Novinkou je také elektronická úřední des-
ka. Všechny informace budou v jednotné 
podobě publikovány na portálu občana a 
současně prostřednictvím nově zřízené-
ho panelu elektronické úřední desky 24 
hodin denně přístupné v centrální části 
náměstí.

Zpr AVoDA JST VÍ
Titulní strana nového webu má integrované 
zpravodajství z městského společensko-in-
formačního portálu www.Velkomeziricsko.
cz. To znamená, že návštěvník webu ihned 
získá nejnovější zprávy z města a okolí, 
najdete v něm kalendář společenských, 
sportovních, kulturních a turistických akcí 
ve městě. Stejně tak je Velkomeziříčsko do-
stupné i na úřední desce na náměstí.

GEoGr AFiCk ý porTáL
Geografický portál mohou využívat nejen 
starostové obcí v území obce s rozšířenou 
působností Velké Meziříčí, ale do publi-
kované části může nahlížet i veřejnost. 
Budou zde například dostupné všechny 
analytické podklady celého území orp 
Velké Meziříčí nebo územní plány obcí a 
další tematické mapové projekty celého 
území.

Co DAL šÍho  proJEkT Z AhrNuJE
Zvýšení kybernetické bezpečnosti provo-
zované infrastruktury – zajištění ochrany 
všech provozovaných zařízení koncových 
bodů městského úřadu a jednotný systém 
jejich správy.
Elektronizaci agend, které zajišťuje měst-
ský úřad v rámci výkonu veřejné správy. 
převážně jde o agendy, které byly no-
vou legislativou na obce delegovány, a 
současně je zajištěno jejich propojení se 
základními registry.
rozšíření výpočetní technické infrastruk-
tury technologického zázemí města, sou-
visející s vzrůstajícími požadavky nově 
pořizovaných programů na výpočetní 
výkon.

Nový web města je výsledkem dokončení projektu Konso-
lidace it a zavedení nových služeb tc v území oRp Velké 
meziříčí za 5,9 milionu korun. pětaosmdesát procent této 
částky tvoří dotace z evropského fondu pro regionální rozvoj.
„za tyto peníze jsme pořídili a vylepšili spoustu užitečných 
věcí pro snadnější komunikaci občanů s radnicí. Na novém 
webu máme portál občana s klikacím rozpočtem, úřední 
deskou, územním plánováním, dále portál podnikatele, 
turisty a další. součástí je i změna vzhledu – chtěli jsme, 
aby web města byl moderní, čistý elegantní. je propojen 
s naším novým společensko-informačním portálem Velko-
meziricsko.cz,“ popsal starosta Radovan Necid to zásadní, 
co přináší nový městský web.
„Nový web města je poháněný novou verzí redakčního 
systému, je plně integrovaný s dalšími elektronickými služ-
bami a zpravodajskými zdroji, především s portálem Velko-
meziricsko.cz, který jej zásobuje aktualitami. samozřejmě, 
že je plně responsivní, tedy optimalizovaný i pro chytré te-
lefony, tablety a podobně,“ doplnil jej aleš janoušek z firmy 
Xart, která je tvůrcem webu. 

jaroslav dvořák z firmy autocont cz, generálního dodava-
tele řešení projektu, k tomu podotkl: „it se nekupuje, ale 
buduje, takže nové řešení, které město dnes má, je pro-
středkem k tomu, aby na něm mohlo dál stavět a rozvíjet 
je.“ jeho slova v podstatě potvrdil i vedoucí správního od-
boru městského úřadu josef švec, když vysvětlil veškeré 
souvislosti a další návaznosti. „z celkové finanční částky 
za projekt velkou část tvoří to, co uživatelé na první pohled 
nevidí. pořizovali jsme nový hardware, včetně dieselagre-
gátu, který je nutný při výpadku elektřiny. přes infrastruk-
turu města je totiž napojena například i policie, úřad práce, 
příspěvkové organizace města, ale třeba také dynamické 
váhy na kamiony atd.,“ doplnil švec.
„za posledních pět let se věnujeme hodně elektronizaci 
městského úřadu, tedy elektronizaci veřejné správy. zaved-
li jsme chat se starostou, knihu přání a stížností, digitalizo-
vali kroniky města, zařídili online přenos ze zastupitelstva 
města, e-shop, youtube kanál atd. za veškeré toto snažení 
jsme získali cenu ministerstva vnitra parádní web. ale tím-
to nekončíme a snažíme se dál vylepšovat přístup občanů k 
informacím. Neboť veřejná správa má být opravdu veřejná,“ 
uzavřel starosta. 
s novou doménou města www.velkemezirici.cz asi rok po-
běží současně i ta stará www.mestovm.cz.

Město spustilo nový web na adrese velkemezirici.cz. Je 
přehledný, najdete na něm aplikaci pro stavebníky, klika-
cí rozpočet, elektronickou úřední desku, čerstvé aktuality 
z města a další užitečné informace.

martina strnadová
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Jaroslav Dvořák, AutoCont CZ, a. s.
generální dodavatel
dnes světem hýbou inovace v oblas-
ti informací. V souladu s tím inovu-
jeme informační systém městského 
úřadu. projekt byl radnicí skvěle 
připraven. ze zhruba 70–80 stej-
ných projektů v rámci celé české 
republiky, na nichž se podílíme, ten 
ve Velkém meziříčí patřil svou při-
praveností mezi špici.

Milan Seidler, Vera, spol. s r. o.
subdodavatel
V projektu se nevyskytly žádné čás-
ti, které by byly nucené, jak tomu 
často u projektů dotovaných z ev-
ropské unie bývá. žádná část tedy 
nebyla vytvářena jen proto, aby byly 
splněny podmínky dotace.
Realizací tohoto projektu se velko-
meziříčský městský úřad stal jedním 
z top úřadů z hlediska integrace 
městského informačního systému. 
přispěl k rozšíření komunikace mezi 
občanem a úřadem.

Aleš Janoušek, Xart, s. r. o.
subdodavatel
Na zakázce se za Xart podílelo 15 
lidí. pracovali jsme na ní usilovně 
několik měsíců. web je poháněný 
novou verzí redakčního systému, je 
plně integrovaný s dalšími elektro-
nickými službami a zpravodajskými 
zdroji – především s portálem Vel-
komeziříčsko. je plně responsivní, 
optimalizovaný pro tablety a chytré 
telefony. to není samoúčelné. Vy-
hledávací služby totiž ve výsledcích 
tyto weby upřednostňují mezi ostat-
ními.
sebelepší technologicky dokonalý 
web v podstatě není nic. dnes dobrý 
web dělá dobrý obsah. perfektně v 
tomto smyslu funguje řešení aktu-
alit integrovaných s portálem Vel-
komeziříčsko. denně tak na novém 
webu města přibývá několik nových 
zpráv. díky tomu není jen technicky 
dokonalým obalem, ale je živý. 

V posledních pěti letech se 
věnujeme hodně elektroni-
zaci městského úřadu, tedy 

elektronizaci veřejné správy. Zaved-
li jsme chat se starostou, knihu přá-
ní a stížností, digitalizovali kroniky 
města, zařídili online přenos ze za-
stupitelstva města, e-shop, youtube 
kanál atd. Za veškeré toto snažení 
jsme získali cenu ministerstva vnitra 
parádní web. Ale tímto nekončíme a 
snažíme se dál vylepšovat přístup 
občanů k informacím. Neboť veřejná 
správa má být opravdu veřejná.

rADoVAN NECiD
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David Babák, zastupitel
jako dlouholetý sportovec, týmový hráč a 
reprezentant města nejen v čR, ale i v za-
hraničí, mám zájem v roli zastupitele pod-
porovat sport a rozvíjet sportovní aktivity 
v našem městě. osobně jsem se v minulos-
ti podílel na vzniku komisí, jejichž přehled 
je k dispozici na stránkách města, přede-
vším komise sportovní, která byla zřízena 
jako aktivní a poradní orgán městské rady. 
Komisi tvoří 13 členů a jejím smyslem je 
spolupracovat se sportovními oddíly, mo-
nitorovat jejich činnost, členskou základnu 
a celkovou aktivitu. Na základě monitorin-
gu komise předkládá radě města koncepci 
v oblasti sportu, která zahrnuje program 
sportovních akcí, jako je např. „sportovec 
roku“, dále monitoruje organizaci oddílů, 
tj. činnost včetně provozních nákladů a 
finančního zabezpečení. samozřejmostí 
je zpracování podnětů předložených ze 
strany oddílů nebo doporučení občanů. 
Rovněž se podílí na grantových progra-
mech v oblasti sportu a důležitou úlohu 
hraje při přípravě rozpočtu a stanovení 
dotace pro jednotlivé sportovní oddíly. 
dotace na provoz a činnost je stanovena 
na základě odsouhlaseného klíče, který 
zahrnuje kompletní informace o jednotli-
vých oddílech, tj. počet členů, členské pří-
spěvky, provozní náklady atd. a klíč rovněž 
stanoví požadavek na celkovou dotaci a 
také poměr  dotace jednotlivým oddílům. 
samozřejmě jednotlivé oddíly jsou svojí 
činností vázány na jednotlivá sportoviště 
(zimní stadion, tržiště, areál zdraví, kou-
paliště, dětská hřiště atd.), které jsou v 
majetku města. 
zastupitelstvo města každoročně řeší 
investice do jednotlivých sportovišť na 
základě předložení rady a doporučení 
sportovní komise. s ohledem na progra-
mová prohlášení jednotlivých politických 
stran je sportovní oblast v našem městě 
podporována všemi zastupiteli. Vzhledem 
k tomu, že se blíží konec roku, tak se 20. 
10. 2015 uskutečnil pracovní seminář za-
stupitelů přímo v terénu, za účelem osobní 
prohlídky všech sportovišť ve městě a ob-
jektivního posouzení navrhovaných inves-
tic do sportovišť, které budou projednány 
v rámci připravovaného rozpočtu města na 
rok 2016.    
musím uznat, že město Velké meziříčí na-
bízí velké spektrum sportovního vyžití ob-
čanům všech věkových i sociálních skupin. 
zastupitelé svým osobním přístupem a zá-
jmem o sportovní oblast ve městě, mohou 
v rámci schvalování rozpočtu města pod-
pořit rozvoj sportovních aktivit ve městě, 
aby se nám tu žilo lépe!
s ohledem na adventní čas, bych vám chtěl 
popřát hlavně zdraví, které můžete podpo-
řit sportovní aktivitou a nejen skákáním do 
řeči nebo vrháním stínu v čase adventním.

Sport a 
sportoviště 
v našem městě Bývalá katovna na ostrůvku trpí úto-

ky vandalů. Městská policie společně 
s nájemcem objektu, jímž je zdejší spo-
lečnost historického šermu TAS, proti 
tomu učiní opatření. 
„od září máme objekt bývalé katovny od 
města v nájmu. za tu dobu nám nějaký 
vandal postupně vždy přes noc kame-
nem rozbil již osm oken,“ stěžuje si Ra-
dek Kamenský ze společnosti tas, která 
si v  katovně hodlá udělat sklad svých 
věcí a také klubovnu. 
objekt byl nějakou dobu neobývaný, 
neudržovaný a chátral. Nyní jej členové 
šermířské společnosti vlastními sila-
mi postupně dávají do pořádku, aby jej 

mohli užívat, scházet se v něm, ale také 
třeba zpřístupnit lidem. „máme uvnitř 
vymalováno, provedli jsme různé úpravy 
a další připravujeme. Rádi bychom v ka-
tovně udělali přednášku pro veřejnost, 
výstavu fotografií apod.,“ přibližuje další 
plány R. Kamenský.
Na jedné straně se tedy někdo snaží bu-
dovu, která má pro Velké meziříčí svoji 
historickou hodnotu, zachránit a druhý 
naopak škodí.
„projednali jsme, jak by společnost 
mohla objekt lépe zabezpečit a domlu-
vili jsme se na nějakých opatřeních,“ říká 
k tomu vedoucí strážník městské policie 
petr dvořák s tím, že také strážníci se na 

dohled více zaměří, třeba i pomocí ka-
mery městského kamerového systému, 
která je instalována na ostrůvku.

martina strnadová

Katovnu opravují šermíři, vandalové jim škodí

Vandalové 
použili velké 
kameny. 
Foto: 
r. kamenský

ekologická stopa Velkého meziříčí 
má celkově klesající tendenci, což 
je z  pohledu ochrany přírody po-
zitivní zpráva. dozvěděli se to lidé 
na setkání se starostou, kde je s vý-
sledky  již pátého měření seznámil 
ekolog Viktor třebický.
„V přírodě je to zařízeno tak, že od-
pad jednoho živočicha je zdrojem 
pro jiný druh. u člověka to bohužel 
neplatí. odpad po něm zůstává,“ 
uvedl Viktor třebický a vysvětlil, 
že ekologická stopa sleduje právě 
to množství člověkem vytvořených 
odpadů a spotřebovaných zdrojů ve 
srovnání s biokapacitou, tedy s tím, 
kolik zelených ploch a zdrojů má 
město k dispozici. je tedy takovou 
„zelenou vizitkou“ města. 
„město Velké meziříčí jako jediné 
v české republice sleduje tento eko-
logický ukazatel každoročně již od roku 2011. má tak ze všech 
českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém 
‚ekologickém provozu‘,“ sdělil třebický s tím, že jeho výsledky 
jsou příznivé. ekologická stopa města neroste, přestože se Vel-
ké meziříčí rozvíjí. „meziročně (2014/2015) se sice mírně zvýši-
la, v roce 2015 má 5,3 globálního hektaru na obyvatele, avšak 

celkově od počátku sledování klesá. 
tento výsledek je příznivý i ve srov-
nání s jinými městy v čR,“ vysvětlil 
ekolog s  tím, že ekologická stopa 
města převyšuje jeho biokapacitu 
pouze 4,3krát.
co lze pro příznivý vývoj ekologické 
stopy města dělat? snížit spotře-
bu energií na území města, zvýšit 
energetickou efektivitu a podíl 
obnovitelných zdrojů na produkci 
elektřiny a tepla, snižovat novou 
výstavbu na orné půdě či trvalých 
travních porostech, nebo také zvy-
šovat separaci odpadů (skla, plastů, 
papíru či bioodpadu) či používat še-
trné způsoby dopravy (chůze, kolo, 
veřejná doprava). 
„takže když chceme ve městě zlep-
šit zaměstnanost tím, že rozšíříme 
průmyslovou zónu, zhoršíme tak 

jeho ekologickou stopu?“ ptal se starosta Radovan Necid eko-
loga. „asi se to na ekologické stopě projeví. měli byste proto 
udělat nějaká protiopatření, třeba osázet jinou plochu zelení. 
Nebo firmy z průmyslové zóny by mohly přispět na veřejnou 
dopravu, aby jejich zaměstnanci nejezdili do práce vlastním 
autem apod.,“ poradil V. třebický.

město roste, jeho ekologická stopa nikoliv

martina strnadová

místní akční skupiny (dále jen mas) na 
území čR, založené jako obecně pro-
spěšné společnosti, se musely v souvis-
losti s přípravou na nové dotační období 
(2014–2020) zásadně transformovat. 
zcela zásadní změna spočívala v odděle-
ní činnosti obecně prospěšné společnos-
ti jako takové od činnosti související s re-
alizací integrované rozvojové strategie 
území na roky 2014–2020, kterou každá 
mas musí zpracovat.

Naše mas most Vysočiny podala žádost 
o standardizaci 15. 3. 2015. desítky hodin 

práce, které byly na transformaci odpra-
covány, přinesly své ovoce. standardizace 
naší mas byla schválena sziF mz čR. 
splnili jsme tím důležitý krok k  podání 
žádosti integrované rozvojové strategie 
území na roky 2014–2020, jejíž schvále-
ní nás bude opravňovat k čerpání finanč-
ních dotací na rozvoj regionu.

milan dufek, 
ředitel mas most Vysočiny, o.p.s.

Statistika administrace žádostí k 25. 11. 
2015: 
Celkový počet podaných žádostí – 180 
počet standardizovaných MAS – 35 
počet administrovaných doplnění na 
straně SZiF – 56 
počet MAS, které musí žádosti doplnit 
– 89

mas most Vysočiny je o krok blíž k čerpání dotací
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společNost

V sobotu 14. listopadu přivítal na velko-
meziříčské radnici starosta města ing. 
Radovan Necid nové občánky do života.
Ke slavnostní akci bylo pozváno celkem 
38 miminek z Velkého meziříčí a jeho 
místních částí, která se narodila v červnu, 
červenci a srpnu 2015. město Velké me-
ziříčí obdarovalo děti finančním darem 
ve výši 1.500 Kč, knížečkou s říkadly a 
maminky dostaly květiny. o doprovodný 
program se postaraly děti z mateřské 

školy na ulici sportovní, které zpříjemni-
ly slavnostní dopoledne pásmem básní a 
písní. Na závěr měli rodiče se svými dětmi 
možnost vyfotit se již tradičně u kolébky. 
přivítáni byli:
Valentýna bachrová, Vojtěch bradáč, ella 
červená, pavlína čiháková, Vanesa dufko-
vá, matěj Fic, alex hnízdil, 
patrik homola, jakub horáček, amelie 
horská, david hošek, sabina juhošová, 
maria anna jurková, lukáš Košťál, Voj-

těch Kotačka, michaela Kotková, Richard 
Kujínek, Rudolf marek, amálie mejzlíková, 
matyáš musil, Nella Nováčková, elena 
peterková, sofie polívková, matyáš Ráček, 
jakub stráník, daniel Robotka, izabela Ro-
línová, adam sedlák, Kristýna strnadová, 
prokop sýkora, štěpán šidlo, eduard šou-
kal, jakub štěrba, martin trifanov, Filip 
Votoupal, jan caha.

ing. martina bednaříková, 
foto jitka bradáčová

starosta v listopadu přivítal nové občánky

Město Velké Meziříčí pořádá v úterý 
8. 12. 2015 

tradiční 

Vánoční 
trhy

Náměstí bude celý den uzavřeno

Voda bude od 1. ledna 2016 stát 92,60 
Kč za kubík. to je zdražení o tři procenta, 
přesně o dvě koruny a sedmdesát haléřů.
cenu vody pro vodné a stočné schválilo 
předsednictvo svazu vodovodů a kanali-
zací žďársko dle analýzy vnějších vlivů 
provozních nákladů stanovených Vodá-
renskou akciovou společností. Na vývoj 
ceny působí příjem dotací z evropské 
unie na akce realizované svazkem.
aktuální skladbu vodného a stočného 
tak tvoří odvody státu (25,7 %), což jsou 
hlavně poplatky za odběr surové a pod-
zemní vody, za vypouštěné odpadní vody 
apod. dále nájemné (31,8 %) zahrnující 
náklady na rekonstrukce a obnovu ma-
jetku vodovodů a kanalizací, náklady na 
provoz a údržbu infrastruktury (17,0 %) 
a náklady provozovatele v celé kalkulaci 
(23,8 %). průměrná míra zisku svazku v 
ceně vodného a stočného tak činí 1,7 %, 
což je 1,53 Kč za kubík.

od ledna zaplatíme 
za vodu opět víc

-red-

omezení provozu 
na Městském úřadě Velké Meziříčí
upozorňujeme všechny občany, že 
v pátek 11. prosince 2015 bude 
významně omezen provoz na měst-
ském úřadě Velké meziříčí z důvodu 
každoročního školení zaměstnanců  
z bezpečnosti práce. 
Ve čtvrtek 31. 12. 2015 (silvestr) 
pak bude městský úřad Velké meziříčí 
uzavřen celý den. 
děkujeme za pochopení. 

ing. marek švaříček, 
tajemník městského úřadu

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí  
v ČR, z. s. klub VM pořádá 

PLES DOBRÉ VŮLE
30. 1. 2016

KD Uhřínov od 20:00
Hraje skupina Beat Band

Rezervace místenek:  
777 819 707, volat po 19:00

Program: Taneční 
vystoupení K. Trutnové  

s partnerem a další 
překvapení
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Místo prodeje: 
sádky–zpracovna ryb 
příkopy 333/55
Velké Meziříčí

Tel.:  566 524 020 
 606 096 654

Prodej 
vánočních 
kaprů

Prodej 
vánočních 
kaprů
22. 12. – 23. 12. 2015

ANGLIčtIN
A

NĚMčINA
ItALŠtINA

RUŠtINA

FRANCOUZŠtINA
ŠPANĚLŠtINA

Naučte se přes zimu nový jazyk!

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

p. Procházková 
tel.: 602 325 108

www.eco-vyukajazyku.cz

Nečekejte na začátek školního 
roku a věnujte se jazykům již nyní!

Můžete zvolit formu jazykového 
kurzu pro veřejnost, individuální 

výuku nebo otevřeme kurz pro Vás 
a Vaše kolegy či známé!

proDáM
• palivo – smrk, borovice v metrech, i na-
štípané, délka 25 cm. tel.: 721 635 336.
• Malotraktor domácí výroby, motor 
jawa 350, převodovka Vaz, podvozek 
octavia, hydraulika. cena 13.000 Kč. 
dále koupím náhradní díly do motoru 
Rs09 2. val Fd21. tel.: 777 835 062.
• Bundu krásnou, úplně novou, růžovo-
fialovou, prošívanou, podzimní – za 400 
Kč. dále prodám lehátko síťové na léto, 
kovové trubky, též nové za 600 Kč zlev-
něné z 880 Kč. tel.: 724 851 044.
• palivové dříví, suché. buk, bříza, dub, 
habr. tel.: 736 488 577.
• kávovar Dolce 
gusto krups Kp 
5002 Nescafé dol-
ce, gusto circolo. 
Nový, nerozbalený, 
barvy červené, ne-
vhodný dárek. cena 
1.700 Kč. tel.: 604 760 666.
• kachny domácí čínské, na chov nebo 
na pekáč, 1 kg živé váhy/85 Kč, 1 kg zpra-
cované k pečení/100 Kč. Kachna asi 2 kg, 
kačer 3,5-4 kg. dále prodám jablka odrůd: 
Rubín, melodie, sparjon, 1 kg/12 Kč.
dále 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.
• Velkou stavební míchačku. cena doho-
dou. tel.: 776 798 182.
• Mnoho náhradních dílů na trabant 

combi. cena dohodou. tel.: 776 798 182.
• Calex CM 305 – v. 165 cm, š. 60 cm, h. 60 
cm, objem chladničky 201 l, objem mrazničky 
104 l. Nový termostat. zachovalá, funkční, 
spolehlivá. cena dohodou. tel.: 723 241 888.

koupÍM
• historický motocykl. tel.: 608 773 933.
• Sekačku mF 70. tel.: 603 175 774.
• Srovnávačku s protahem KdR nebo Ro-
jek. tel.: 603 165 320.
• Auto, jakékoliv značky i stavu, do 30 tisíc 
Kč nebo dohodou. tel.: 720 565 756 i sms.
• Staré obrazy různých motivů a stáří (kra-
jiny, akty, lovecká zátiší, portréty) a jiné i 
poškozené. dále hodiny, porcelán, hutní 
sklo, hudební nástroje a jiné dekorativní 
starožitnosti. i celou pozůstalost. jsem sbě-
ratel, platba výhradně v hotovosti. Rychlé a 
slušné jednání. tel.: 704 787 323.

růZNÉ
• kdo upeče bezlepkové cukroví? tel.: 
724 851 044.
• 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.

NEMoViToSTi
• hledám ke koupi byt min. 40 m2, k in-
vestici. děkuji. tel.: 737 309 875.

• 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.
• prodáváme ve Velkém meziříčí: řado-
vý dům na ul. družstevní za 2,5 mil. Kč, 
rodinný dům na ul. u Vody, dům na ul. 
Novosady, oplocenou zahradu 3056 m2, 
byty 2+1 a 3+1; rodinný dům v Křižano-
vě; usedlost v jersíně; rozestavěný dům 
v uhřínově. Reality Vysočina, tel.: 777 
636 157.
• poptáváme pro své klienty ke koupi ro-
dinné domy, chaty, chalupy a zahrady ve 
Velkém meziříčí a okolí. Reality Vysočina, 
tel.: 777 636 157.
• prodám byt 3+1 ve Vm, ulice poštovní, 
5. patro, po kompletní revitalizaci, pa-
nelový, zateplený, výtah, 73 m2, vlastní 
plyn. kotel, 2× sklep, cena dohodou. tel.: 
731 457 371.
• prodám stavební pozemek ve Vm, 
kompletní sítě, klidná část, 1500 m2, 
cena 580 Kč/m2. tel.: 731 457 371.
• prodám byt 1+1, čechova ulice, cena 
797.000 Kč. tel.: 605 054 470.
• koupím byt 3+1, 2+1, 1+1, 1+kk nebo 
Rd ve Vm a okolí. platím hotově. tel.: 
605 054 470.
• prodám byt 2+1 ve Vel. Bíteši, ulice u 
stadionu, 1. patro, 57 m2, plastová okna, 
zateplení, cihlový byt, vlastní kotel, po 

částečné rekonstrukci, cena dohodou. 
tel.: 731 457 371.
• prodám rD 5+1 ve Vm v klidné části, 
pozemek 900 m2, cena dohodou. tel.: 
731 457 371.
• prodám dům 3+1 ve Vídni, cena doho-
dou. Více informací na tel.: 731 457 371.
• prodám byt 2+1, ulice Na Výsluní, 2. 
patro, cihlový, v klidné části, cena doho-
dou. tel.: 731 457 371.
• prodám nové byty 1+kk, 2+kk s po-
zemkem, cena od 325.000 Kč. Více info 
na tel.: 739 762 744.
• prodám byt 1+1 v centru Vm, cena 950 
Kč/m2. tel.: 605 054 470.

proNá JEM
• pronajmu garáž. tel.: 702 537 229.
• pronajmeme byt 3+1 ve Velkém mezi-
říčí, ul. pionýrská. tel.: 777 606 107.
• hledám pronájem bytu ve Vm. tel.: 
731 944 430.

SEZNáMENÍ
• Důchodce, vdovec, se svou dospělou 
dcerou, hledá ženu důchodkyni, která 
společně s námi bude v rodinném domě, 
vytvářet rodinnou pohodu, klid a štěstí. 
(za pokus to stojí.) tel.: 732 950 162.

DAruJi
• psa, křížence rotvaj-
lera s vlčákem, stáří 
3,5 roků. je hodný a po-
slušný, výborný hlídač. 
potřebuje více času a ten nemám. pouze 
do dobrých rukou! tel.: 731 457 371. 

Městský psí útulek daruje

štěňata
volat po 14.00723 778 248
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NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

OD 1.10.2015

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

provozní doba a kontakty na 
www.obchodyvm.cz

˘
˘

˘ ˘
˘ ˘

˚
NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

1.10.2015

Prijímáme zakázky v provozovne čistírnyPrijímáme zakázky v provozovne čistírny

opravy / úpravy odevu˘opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírny˘Prijímáme zakázky v provozovne čistírny

˚opravy / úpravy odevůopravy / úpravy odevu

PLAT 20 - 30  000 Kč
NÁSTUPNÍ BONUS 5  000 Kč

MODERNÍ PRACOVIŠTĚ
PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV

INFORMACE NA TEL. 773 801 962

PŘIJMEME
OBSLUHU CNC STROJŮ

„Naše firma je jediná ve střední evropě, 
která tuto technologii nabízí,“ uvedla jana 
švestková, jednatelka společnosti. 
Nanotisk potiskuje sklo a další nepóro-
vité materiály, například kovy, plasty, 
dřevo, lamino, textil a další speciálními 
nanobarvami. částice nanobarev jsou 
velké pouze několik nanometrů (milión-
tiny milimetru), díky čemuž se mohou s 
materiálem velmi dobře spojit. jednodu-
še řečeno díky minimální velikosti dobře 
proniknou i do nepórovitých povrchů. 
technologie tak nahrazuje tradiční pís-
kování i standardní digitální potisk. Na-
víc dokáže tisknout v dosud nevídané 
kvalitě v rozlišení 1440 dpi. to zname-
ná, že věrně zobrazí i nejjemnější grafiku, 
přechody barev a podobně. 
potisk je velmi odolný proti běžnému 
otěru, slunečnímu uV záření a snáší tep-

loty až do 300° c.
VV sKlo nabízí potisk materiálu až do 
velikosti 187x300 cm s tím, že nevznikají 
žádné nepotištěné plochy u okrajů. Nová 
technologie pracuje bez chemických roz-
pouštědel a nepředstavuje tak zátěž pro 
životní prostředí. 
„V naší firmě touto technologií nově 
potiskujeme skla pro naše zákazníky, 
například skleněné obklady kuchyň-
ských linek s různými dekory, skleněné 
dveře, firemní cedule ze skla a další. V 
praxi jsme tiskli fotografie dětí na skle-
něné tabule, loga firem, barevné grafiky 
na obklady i nábytek,“ vypočítala jana 
švestková a uzavřela: „pro další firmy 
jsme schopni v rámci kooperací potisk-
nout zakázkově téměř cokoli – kovové 
výrobky, plasty, lamino aj.“

Fotografie a texty na skle, skleněné obklady, dveře či firemní branding. To vše 
dnes umí potisknout křižanovská firma VV SkLo, s.r.o., unikátní technologií na-
notisku.

Firma VV sKlo z Křižanova potiskne 
jedinečnou technologií cokoliv

Jistě vám nemusíme tuto firmu dlouze představovat, protože 
působí v našem městě již dlouhou řadu let. 
Komplexní služby jsou hlavním cílem této firmy. Autorizovaný 
prodej a servis vozů Škoda, autorizovaný servis VW užitkové 
vozy, mytí - ruční i kartáčové, čerpací stanice, prodej LPG, CNG 
i autorizovaná lakovna a klempírna. 
To je hlavní výčet služeb, které provádí. Nyní uplynul již rok od 
rekonstrukce salonu. Uvažujete o koupi nového vozu nebo 
o kvalitních službách tohoto servisu?
Tato firma vám nejen prodá některý z velmi kvalitních vozů Škoda, 
ale hlavně se postará o váš vůz po celou dobu jeho provozu jak 
v záruční, tak pozáruční době, při řešení opravy havarovaného 
vozu atd. 
Kvalitní služby, opravy a mobilita vašeho vozu po celou dobu jeho 
provozu je nejdůležitějším cílem této firmy. 
S blížícím se koncem roku děkuje firma všem svým stávajícím 

i budoucím zákazníkům za přízeň 
a přeje všem zdraví 

a úspěšný rok 
2016.

www.horacke-vm.cz

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 Velká Bíteš - Jáchymov 7

Tel. 608 263 652
www.renatasevcikova.cz

energeTický 
specialisTa

ing. renata 

Ševčíková

kotlíkové dotace
Zelená úsporám

dělám
➠
➠

Vyřešíme vaše problémy 
jednou provždy!

Půjčka bez ručení 
nemovitostí, i s ručením 
nemovitostí až do výše 80 % 
hodnoty nemovitosti, lze 
ručit i družstevním bytem.

Půjčka 
pro všechny

www. uvery-vysocina.cz

704 792 616

PŘÍJMEME
SKLADNÍKY / SKLADNICE

ODPOVÍDAJÍCÍ MZDOVÉ PODMÍNKY
NÁSTUPNÍ PLAT 15 500KČ, PROPLÁCENÍ PŘESČASŮ

SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU

PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK

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

STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ V RYCHLE SE ROZVÍJEJÍCÍ
ÚSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

MÍSTO VÝKONU PRÁCE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

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

Až 20.000tis Kč

Pravidelné směny

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

Místo výkonu práce:   Velké Meziříčí

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

PŘIJMEME
SKLADNÍKY / SKLADNICE

Odpovídající mzdové podmínky:

+ příplatek práce přesčas

Průmyslová 2050

informace z velkého meziříčí na jednom místě
aktuální - přesné - ověřené 

www.velkomeziricsko.cz

placená inzerce
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Požadujeme: 
•  nižší střední odborné vzdělání
•  ŘP sk. B, T+C výhodou
•  Práce na PC
Pracovní náplň: 
•  Obsluha na extruzních linkách,  
 lanovacích a tažících strojích

Operátor

Technická kontrola-výroba 
NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

Požadujeme: 
•  Zkoušky na vysokozdvižný vozík
•  Min. vyučen v oboru elektro
•  Práce na PC: MS OFFICE (Word,  
 Excel, Outlook) na dobré úrovni
Pracovní náplň: 
•  Provádí zkoušky kabelu ve   
 vysokonapěťové zkušebně  
 dle plánu jakosti
•  Provádí měření výrobku  
 a porovnává naměřené hodnoty  
 se standardem
•  Spolupracuje s inspektorem   
 kvality na vyhodnocování   
 výsledků zkoušek

Pracovník ve zkušebně 
JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ

Požadujeme: 
•  Min. vyučen v oboru elektro, 
•  Práce na PC:MS Office (Word,   
 Excel, Outlook) na dobré úrovni
Pracovní náplň: 
•  Spolupracuje s inspektorem   
 kvality na vyhodnocování   
 výsledků zkoušek, na   
 výběrových a typových   
 zkouškách, na výrobních   
 auditech, vyhodnocuje výsledky  
 zkoušek a vypracovává protokoly  
 o typových, periodických   
 zkouškách

Ke všem pozicím nabízíme příspěvek na stravování, 
25 týdnů dovolené a školení

PŘIJME

KONTAKTUJTE PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 501 581
e-mail:petra.urbankova@prysmiangroup.com

Sauna – maSáže, relax
Dům zdraví VM

zahajuje prodej

Tel.: 728 382 202

Vánočních 
dárkových poukázek

úklidová firma přijme

uklízečku  
na stálý úklid

ve stránecké Zhoři

Práce o víkendech cca 5h/den  
+ občasný záskok v týdnu te

l.:
 77

7 6
08

 98
0

MASÁŽE U PÁJI
Velké Meziříčí

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 
MASÁŽE

křižovatka u náměstí

 736 661 748

bankování • lávové kameny  
lymfatické masáže

ˇ

křižovatka u náměstíkřižovatka u náměstí

 736 661 748 736 661 748DÁRKOVÉ POUKAZY

PERMANENTKY

ohřátí těla nad normální tělesnou teplotu je příjemné a relaxující. V sauně se 
uvolňují unavené svaly a zklidňuje stresovaný mozek, protože tělo do krve vypla-
vuje úlevu přinášející látky, jako jsou endorfiny. doba pro vyhřívání je individu-
ální, platí zde pravidlo, dokud se vám to líbí. ochlazení těla po ohřátí v sauně se 
provádí prudkým snížením teploty nejlépe ve studeném bazénku. i přesto, že to 
tak nevypadá, prudké ohřátí a ochlazení se opakuje několikrát. Finové se saunují 
většinou nazí. Nudita je povinná z hygienických důvodů v každé veřejné sauně a 
výhodná z fyziologických důvodů, protože nejlépe umožňuje ochranu kůže vůči 
horku. 
jaký vliv má sauna na zdraví člověka?
saunování má především výborný preventivní účinek. pravidelné saunování zvy-
šuje odolnost organismu proti běžným infekcím horních cest dýchacích, povzbu-
zuje a vylaďuje nervové i hormonální funkce organismu a pomáhá orgánům při 
intenzivním pocení zbavovat se zplodin látkové výměny.
z léčebného hlediska má saunování podpůrný význam. dále je známé využívání 
aromaterapie (při léčbě horních cest dýchacích, při poruchách pohybového ústro-
jí, při nespavosti). sauna se využívá k prohřátí kloubů u některých ortopedických 
diagnóz, při některých klimakterických potížích apod. zajímavých výsledků se 
dosahuje též při saunování mentálně postižených dětí v denních stacionářích. 
sauna též dobře odvodňuje, výborná je před masáží.

(článek je součástí placené inzerce)

Finská sauna

plánovaná odstávka systému na agendě 
občanských průkazů a pasů bude o týden 
kratší, než bylo původně avizováno. žá-
dat o doklady bude možné až do 23. pro-
since 2015. V souvislosti s novelou záko-
na o občanských průkazech a cestovních 
dokladech bude ve dnech 24. prosince až 
31. prosince 2015 odstávka systému pro 
nabírání žádostí o vydání občanských 
průkazů a cestovních dokladů a jejich 
předávání. důvodem tohoto přerušení 
jsou technické úpravy, které vyžadují 
odstávku systému. „původně avizovanou 
odstávku od 15. do 31. prosince 2015 se 
po tlaku a urgencích z městských úřadů 

pro zvýšení komfortu a zkvalitnění slu-
žeb pro občany podařilo výrazně zkrátit,“ 
vysvětlil josef švec, vedoucí správního 
odboru městského úřadu. podávat žá-
dost o vydání občanského průkazu a 
cestovního pasu a předávat vyrobené 
doklady bude na měÚ Velké meziříčí i 
na úřadech dalších obcí s rozšířenou pů-
sobností nejpozději do 23. prosince 2015 
včetně. městský úřad Velké meziříčí upo-
zorňuje občany, kterým končí platnost 
občanského průkazu v roce 2015 nebo v 
lednu 2016, aby si o nový doklad požá-
dali co nejdříve (vydání nového dokladu 
trvá zhruba 30 dní). 

o občanky a pasy lze žádat až do 23. 12.

do 5000 Kč. 
Bez registru. 

Tel.: 605 054 470

PůjčKy 
před výplatou

V případě zájmu zasílejte poštou, e-mailem nebo předejte osobně na adresu 
školy motivační dopis a životopis nejpozději do čtvrtka 10.  prosince 2015.
Bližší informace na telefonním čísle: 728 206 972, reditel@3zsvm.cz

Mgr. Petr Blažek, ředitel školy

Kvalifikační požadavky: Vyučení 
v oboru kuchař nebo kuchař – číšník. 
Výhodou: praxe v oboru

Nabízíme: 5. platovou třídu. 
Nástup: 1. ledna 2016. 
Pracovní doba: 6:00 – 14:30.

KUCHAŘKU 
na hlavní pracovní poměr

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, 
příspěvková organizace přijme

-red-
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o nejkrásnější rozkvetlá okna, předza-
hrádky i domovy soutěžili obyvatelé 
Velkého meziříčí a místních částí. Vítězi 
se dle výběru odborné komise stali jana 
sedláková ze lhotek, jitka derahová a 
jan Fňukal z Velkého meziříčí. hlasovat 
mohli i lidé sami. ti se s komisí shodli ve 
jméně jana Fňukala, ale další dvě první 
místa udělili zuzaně motyčkové, jiřině 
Fialové. 
soutěž vyhlásilo Velké meziříčí v rámci 
zdravého města a místní agendy 21 již 
počtvrté. přihlásit se mohli obyvatelé 
města a místních částí lhotky, Kúsky, 
dolní Radslavice, hrbov, svařenov, olší 
nad oslavou a mostiště od 1. června do 
30. září. o nejhezčí výzdobu se utkali v 
kategoriích květinová výzdoba předza-
hrádek, kde bylo deset jmen, dále oken, 
balkonů a lodžií, kam se přihlásilo 14 zá-
jemců, nebo nově i rozkvetlý domov, kde 
soutěžili dva. Vítěze vybírala tradičně 
odborná komise, ale také veřejnost hla-
sováním na webu města.
„ceny pro vítěze poskytly zahradnictví 
Rozmarínek Vídeň, město Velké meziříčí a 

zdravý Kraj Vysočina, kterým zároveň tím-
to děkujeme,“ řekl starosta Radovan Necid 
a dodal, že další soutěž je připravena již na 
prosinec, a to Vánoční město 2015.

V ýSLEDk y:
květinová výzdoba předzahrádek 
1. místo zuzana motyčková, Velké 
meziříčí, 129 hlasů
2. místo Vlasta svobodová, dolní 
Radslavice, 108 hlasů
3. místo anežka Kadlecová, Velké 
meziříčí, 98 hlasů
květinová výzdoba oken
1. místo jiřina Fialová, Velké meziříčí, 
32 hlasů
2. místo Naděžda hortová, Velké 
meziříčí, 18 hlasů
3. místo milan plodík, Velké meziříčí, 
13 hlasů
rozkvetlý domov – vše co vám kvete 
doma i na zahradě
1. místo jan Fňukal, Velké meziříčí 
2. místo ilona dvořáková, Velké 
meziříčí

Jan Fňukal v popředí vyhrál hned ve dvou kategoriích soutěže. 
Foto: Martina Strnadová

-red-

Výsledky soutěže Rozkvetlé město

od 4. do 25. listopadu mohli lidé hlasovat v anketě o symbol Velkého meziříčí, který 
by chtěli vidět na velké okružní křižovatce na východním příjezdu do města. 
sešlo se nám dohromady úctyhodných 1345 platných hlasů. z nich celkově nejvíc 
jich získal most, po něm znak města, následuje láhev alpy, soutok řek, pera (znak), 
kámen s otiskem čertova kopyta, rozhledna, most (cvik), model zámku a koželuh.
cílem ankety bylo shromáždit náměty na symbolický objekt města a seřadit je podle 
toho, jak se obyvatelům Velkého meziříčí líbí. anketa neměla rozhodnout o tom, co 
na kruhovém objezdu nakonec bude stát, ani o tom, který z návrhů je výtvarně něj-
zdařilejší. Výsledek nyní dostanou k dispozici zastupitelé, kteří se jím budou zabývat. 
autory tří nejúspěšnějších námětů odměníme. 

anketa: lidé považují za typický 
symbol našeho města most

most

znak

alpa

soutok řek

pera (znak)

Kámen

Rozhledna

cvik most

zmenšenina zámku

Koželuh

45%

33%

8%

4%
3%

1%

3%

brambory – téma s vůní podzimu i Vysočiny. chopili se jej zdejší amatérští básníci 
i prozaici a svoje díla zaslali do literární soutěže, již vyhlásilo zdravé město Velké 
meziříčí. ta probíhala od 1. července do 17. srpna letošního roku. 
cenu za prózu, v níž autorka zavzpomínala na bramborové brigády na střední škole 
a připomněla kulajdu i bramboráky, převzala zuzana pospíšilová. že o bramborách 
lze složit i báseň, dokázala Věra Kuřátková. i ona dostala za svoje verše malý dárek. 
oběma je předal starosta Radovan Necid ve čtvrtek 5. listopadu na malé scéně ju-
piter clubu. -mars-

lidé veršovali o bramborách
padesát let společného života si 30. 
října 2015 připomněli spolu s rodinou 
manželé Vilém a bohumila lavičtí z 
Velkého meziříčí. při této příležitosti 
zlaté manžele uvítal v obřadní síni ve 
Velkém meziříčí starosta Radovan Ne-
cid. V jeho krátké, avšak výstižné řeči 
zaznělo několik moudrých vět, které 
dokázaly svatebním hostům vnést 
slzy do očí: „Není mnoho manželských 
párů, které mají to štěstí a oslavují vý-
znamné jubileum společného života. 
půl století soužití od dob mládí, kdy 
hodnota pohledu na krásný svět a jeho 
okolí je brána z nadhledu, vše je krásné 
a jakékoliv starosti jsou pomíjivé. před 
50 lety jste nastoupili mladí společ-
nou cestu životem, bohatí vzájemnou 
láskou, sympatií i pochopením jeden 

druhého. plynula léta, život vám ubíhal 
v radostech i starostech. dnes se dívá-
te na doby minulé, hledíte vyrovnaně 
na všechny neduhy a nesnáze, protože 
jste pochopili, že jeden bez druhého 
nemůžete žít.“ Nezbývá, než popřát 
manželům lavickým mnoho dalších 
společných let.

manželé lavičtí oslavili zlatou svatbu

hana lavická
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devětatřicetiletý zdeněk opustil práci 
počítačového technika a osmatřiceti-
letý honza zase pozici technologa, aby 
se mohli vydat na osmiměsíční cestu 
na východ. Vyrazili v září 2014 a domů 
se vrátili v květnu 2015. cestují oba 
moc rádi, ale na tak dlouho se až dosud 
nevypravil ani jeden z nich. zdeněk ně-
kolik let váhal a honza s tím ani nikdy 
nepočítal. ale teď, po zkušenostech, se 
oba shodují: „dnes je cestování velice 
jednoduché. za hanzelky a zikmunda, to 
bylo ještě to správné dobrodružství, ale 
teď... Když máte touhu, k tomu platební 
kartu a nemáte malé děti či hypotéku, 
můžete vyrazit kamkoliv.“ Koupili si tedy 
zpáteční letenku na celou cestu a vyra-
zili „do tramtárie“ (fotky jejich cesty na-
jdete na www.dotramtarie.com). přesněji 
z čR do thajska, Kambodže, japonska, na 
Filipíny, taiwan, Nový zéland, odtud do 
austrálie, pak následovalo souostroví – 
Fidži, Vanuatu a tonga – a poté skoro 
stejnou cestou zpět. spali nejčastěji v 
hostelech, ale také na terase, na pláži, na 
letišti, v autě i u vchodu do metra... měli 
štěstí, nic zlého se jim nepřihodilo. při-
vezli si zážitky a zkušenosti na celý život.
připravovali jste společnou cestu dlou-
ho?
Z: jednou jsme se s honzou náhodou 
potkali a já jsem se mu jen tak mimo-
chodem zmínil, jakou plánuji cestu. řekl 
jsem mu, že se mi nechce samotnému a 
rád bych jel s někým. 
h: já jsem myslel, že je to sranda, tak 
jsem řekl, že s ním pojedu. a ono se za 
měsíc ukázalo, že to myslel vážně. už 
jsem z toho nevycouval.
Trasu jste sestavovali oba – shodli jste 
se?
Z: pro mě můj sen bylo právě tichomo-
ří. zbytek jsme vybrali k němu. udělali 
jsme si seznam zemí, které bychom chtě-
li vidět. ty, v nichž jsme se shodli, jsme 
nechali. 

Jakou další přípravu jste cestě věnovali?
Z: jelikož jsme zvolili bezvízové země, 
tak už stačilo jen zamluvit si letenky. to 
byla naše veškerá příprava.
Co podstatného jste si s sebou vzali?
Z+h: peníze a platební kartu.

Co krom platební karty pro vás bylo na 
cestě nepostradatelné?
Z: důležitý byl sluneční krém. jinak jsme 
toho moc nepotřebovali.
h: tablet nám pomáhal – měli jsme v 
něm průvodce.
Z: a zálohovali jsme si v něm fotky. Když 
jsme měli přístup na internet, dávali 
jsme je průběžně na naši webovou strán-
ku. zakreslovali jsme naši cestu do mapy 
a připsali pár řádků, aby o nás rodina a 
přátelé věděli. 

Jak vypadal váš běžný den?
Z: základ byl někde se najíst. jinak jsme 
si moc úkolů nedávali. Večer jsme se do-
mluvili, kam vyrazíme druhý den. Někde 
jsme byli nezávislí a nemuseli plánovat 
nocleh. jako třeba na Novém zélandu a v 

austrálii – tam jsme měli vlastní auto, v 
němž jsme i bydleli.
h: Většinou jsme žili ze dne na den. jen 
někde jsme měli plán – například navští-
vit v tichomoří konkrétní ostrov. Vesměs 
jsme se přizpůsobovali aktuální situaci. 
potkali jsme třeba holku, která nás po-
zvala ke své rodině. tak jsme tam nako-
nec zůstali o dvě noci déle.
Vyhledávali jste i vyloženě turistické 
cíle?
h: jak kde. třeba v japonsku chrámy v 

Kjótu, v Kambodži zase angkor wat. V 
thajsku jsme se naopak chtěli turistům 
úplně vyhnout.
Měli jste někde strach?
Z: občas jsem měl obavu, zda najdeme 
místo na spaní. jinak ani ne, snad možná 
v manile.
h: ano, jedině v manile na Filipínách. 
tam jsme byli trochu obezřetnější. píše 
se všude, že je trochu nebezpečná, je 
tam hodně zlodějíčků, na každém rohu 
strážný se zbraní... 
ocenili jste během cesty, že jste dva? 
Nebo si po zkušenostech dovedete 
představit i cestovat singl?
h: určitě je to lepší ve dvou.
Z: teď už si dovedu líp představit, že 
bych mohl jít sám. ale bylo by to trochu 
smutné, když nemáte s kým sdílet zá-
žitek. i když, všude najdete někoho po-
dobně naladěného, s kým se můžete dát 
do řeči. Například v thajsku jsme potkali 
holku, britku, která si sama vyrazila na 
rok do jihovýchodní asie.
Měli jste krizi, chuť skončit a vrátit se 
domů?
Z: jednou jsem o tom přemýšlel, když 
jsem měl zdravotní potíže. Nebyl jsem si 
úplně jistý, zda mi to za to stojí. zdraví je 
při cestování určitě potřeba.
h: já jsem byl relativně fit, takže jsem ani 
neuvažoval, že bych cestu skončil. bavili 
jsme se o tom se zdeňkem, že kdyby od-
jel domů, pokračoval bych sám. Naštěstí 
to dopadlo dobře a nemuseli jsme to 
řešit.

Zdeněk Stupka z Velkého Meziříčí spolu 
s Janem karáskem z Borů procestovali 
kus jihovýchodní Asie. ujeli a přeletěli 
víc než čtyřicet tisíc kilometrů a navští-
vili přitom deset zemí. Splnili si tak svůj 
dlouholetý sen.

z. stupka a j. Karásek: Neváhejte 

Je pěkné podívat se na 
naše problémy očima 

lidí třeba z rozvojových zemí. 
My všechno podstatné máme 
a řešíme spíš „prkotiny“.

Zleva Jan karásek a Zdeněk Stupka.

hory na Novém Zélandu.
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a cestujte. dnes je to tak snadné

Cítili jste rozdíly v chování lidí jednot-
livých zemí?
Z: určitě ano, každá země byla trošku 
jiná. Velký kontrast byl mezi japonskem 
a Filipínami. záleží asi na tom, jak je 
země bohatá, jakou má kulturu. Na tai-
wanu je prý tradicí, že se dobře chovají 
k cizincům. dodržují to, bylo to znát. V 
chudých Filipínách naopak byly v hote-
lech plakátky varující před skupinkami 
dětí, které vás přepadnou, zbijí a okra-
dou. ale kdybychom možná byli o pár 
kilometrů dál, v méně chudé části země, 
třeba by to už neplatilo. V japonsku jsou 
lidi pro nás těžko přístupní, jsou sice moc 
hodní, milí, ale člověk má pocit, že si my-
slí něco úplně jiného. snad to lze nazvat 
úslužností. poradí, pomohou, jsou rychlí, 
ale dokážou vás i velmi slušně vyhodit. 
byli jsme tam moc krátce na to, abychom 
do toho víc pronikli.
h: mně přišlo, že lidi v té jihovýchodní 
asii jsou vstřícnější a víc v pohodě, než 
tady u nás. pocítili jsme to hned při ná-

vratu domů na autobusovém nádraží v 
praze. chytli jsme autobus na poslední 
chvíli, měl už zavřené dveře. zaťukali 
jsme na řidiče, on nám otevřel, ale hned 
na nás spustil... tohle kdyby se nám stalo 
všude jinde, prošlo by to snad s nějakým 
vtípkem, v pohodě. tak jsme si řekli, aha, 
jsme zase v české republice. my tady si 
víc stěžujeme a všechno je pro nás pro-
blém.
Lze vypíchnout jedno místo, které vám 
nejvíc učarovalo?
h: já bych to rozdělil. Nejkrásnější příro-
da je pro mě určitě na Novém zélandu. 
a lidi mě nadchli na tonze. pozvali nás 
k sobě, ať u nich bydlíme, žádné peníze, 
nic za to nechtěli. Večer kvůli nám zabili 
selátko a udělali hostinu. jejich syn nás 
vzal na pobřeží a ukázal nám, jak jíst 
ježky, mušle, očesal pro nás kokosovou 
palmu.
Z: souhlasím. a komplexně se mně líbilo 
strašně moc na taiwanu, kombinace lidí 
i hor.

Máte i nepříjemnou vzpomínku spoje-
nou s konkrétním místem?
Z: my jsme asi měli štěstí, všude nám to 
vycházelo, žádný konflikt se špatnými 
lidmi, nic.
h: záleží taky na přístupu k problému. 
při cestě ze zélandu do austrálie nás na 
letišti bez víza nechtěli pustit. a my jsme 
je neměli. Rychle na místě vyřídit nešlo. 
Nejdřív jsem kvůli tomu byl naštvaný, ale 
to trvalo jen malou chvilku a pak jsem to 
začal brát jako dobrodružství. 
A co jídlo? Zážitky s lokálními kuchyně-
mi nemáte?
h: snažili jsme se všude ochutnat jejich 
kuchyni a všude byla výborná. ale na tai-
wanu mě kompletně dostala.
Z: já jsem se hodně zamiloval do sushi v 
japonsku. Když jsme zjistili, že tam není zas 
tak drahé, tak jsme je pak do sebe pořád 

cpali. dobré jídlo bylo i v thajsku na noč-
ních trzích – ochutnat od každého něco.
Zdravotních problémů jste se neobávali?
Z: je to taková nejistota, ale naštěstí mě 
problémy minuly.
h: já žádné velké problémy neměl, přes-
něji řečeno, vždycky jsem doběhl. Navíc 
jsem měl na začátek cesty slivovici – na 
aklimatizaci.
Jaké jste vůbec měli očkování?
Z+h: proti žloutence, břišnímu tyfu a 
vzteklině. s sebou jsme měli i antimala-
rika, která jsme nevyužili.
Dnes, s odstupem, když se ohlédnete na 
vaši cestu, co se vám první vynoří?
Z: Vidím hory na Novém zélandu. Vy-
šplhali jsme na mt. armstrong – široko 
daleko nikde nikdo, klid, krásný rozhled 
do dálky, kolem dokola nádherné hory a 
údolí, úžasný pocit.
h: mně se vybaví pocit klidu, mohli jsme 
si užívat život jinak, nikam nespěchat, do 

práce z práce, neřešit, co bude. takhle si 
představuju svobodu.
a jinak pro mě bylo velkým zážitkem 
potápění v tichomoří. tam je život v 
moři mnohem bohatší než známe třeba z 
chorvatska. hejna ryb, žraloci, želvy, ba-
revní koráli, na Vanuatu jsem se potápěl 
k vrakům, proplouval jsem kajutou.
Z: Když už člověk do takové destinace jede, 
stojí za to, udělat si kurz a potápět se tam.
Mohli byste takhle „na cestě“ žít dlou-
hodobě?
Z: já ano, kdybych měl „lepší“ platební 
kartu.
h: šlo by to asi s tím, že by si člověk ob-
čas někde přivydělal.
A smutno po domově by vám nebylo?
Z: občas mi někdo řekne: tak co? Všu-
de dobře, doma nejlíp, viď? a já si spíš 
říkám: Všude dobře. mám to tady kaž-

dopádně moc rád, ale jsou i jiná místa, 
která lze poznávat. a je jedno, jestli je 
to někde v evropě, za humny, nebo dál 
ve světě.
h: Když jsme byli na cestě, věděl jsem, 
že to je na omezenou dobu. takže se mi 
nestýskalo. ale do budoucna a dlouho-
době bych chtěl žít tady u nás. doživotně 
cestovat, to ne.
Máte už v hlavě nějakou další výpravu?
Z: já bych jich měl spousty, ale otázkou 
je, co je realizovatelné. Naučil jsem se na 
cestě moc věcí neřešit dopředu, takže to 
nechám, až to přijde.
h: uvidíme.
Co krom zážitků vám cesta přinesla, co 
jste se naučili?
Z+h: srovnání. je pěkné podívat se na 
naše problémy očima lidí třeba z roz-
vojových zemí. my všechno podstatné 
máme a řešíme spíš „prkotiny“.

martina strnadová

Tržnice v Thajsku.

políčka na Filipínách.

ráj surfařů v Austrálii. 
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KiNo
od 4. prosince 

V ýstaV y
 prosinec 2015

PLES MĚSTA
Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na

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

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

více na www.velkemezirici.cz

V neznámý svět jsi odešla spát,
zaplakal každý, kdo tě měl rád.
hvězdy ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje. 

dne 18. 12. 2015 si připomeneme 4. smutné výročí 
tragické smrti naší milované manželky, maminky, 
babičky a sestry, paní
Marie karáskové z petrávče – Domků.
stále vzpomínáme.
manžel, děti s rodinami, sourozenci a rodina Frejlichova.



dne 18. 12. 2015 vzpomeneme 10 let, od chvíle,  
kdy nás navždy opustila paní 
Božena patřičná z Velkého Meziříčí. 
za tichou vzpomínku děkují
manžel a synové s rodinami.

poděKoVáNí
Velmi mě zaujal rozhovor s panem Vla-
dimírem makovským v říjnovém vydání 
Velkomeziříčska. chci za něj poděkovat 
jménem čtenářů i jménem svým. infor-
mace, které jsou v textu o Vladimíru 
makovském, významně vyzdvihují jeho 
osobnost. přeji mu stálé zdraví a ještě 
hodně plodných roků dalšího života.

Emil Dobrovolný

chci touto cestou poděkovat všem gra-
tulantům, kteří mi přišli v září popřát k 
mým osmdesátinám. děkuji celé své ro-
dině, ale i všem známým za blahopřání 
i velké množství dárků, a též panu sta-
rostovi Radovanu Necidovi za jeho účast. 
děkuji zaměstnancům své firmy, cením si 
jejich přání i darů, včetně pobytu ve slo-
vinsku, který pro mě zajistili.

Emil Dobrovolný

KultuRa
od 3. prosince

pLES V BÍLÉM v jupiter clubu s taneční 
školou starlet brno, 5. 12. od 19.00
VáNoČNÍ Trhy NA NáMĚSTÍ, 8. 12.
JAk VZNikALy poVĚSTi, přednáška 
vlastivědné a gen. společnosti, 8. 12., 
15.30, koncert. sál jc
roMAN horký A SkupiNA kAMELoT, 
hostem iloNa csáKoVá, 8. 12., 19.30, 
velký sál jc
ÚhLAVNÍ přáTELÉ, divadelní předsta-

vení divadla v Rytířské, 10. 12., 19.30, 
hrají: t. Kostková, R. holub, N. boudová, 
m. Vladyka, velký sál jc
ZiMNÍ DĚTSká DiSkoTÉkA, 12. 12., 
14.00-17.00, music club panorama
DrAČÍ koMEDiE, 12. 12., 15.00, loutko-
vé představení, jupiter club
ADVENTNÍ koNCErT V BorECh, 
12. 12., 18.00, Kd bory, vystoupí Four 
covers a hosté
TrADiČNÍ VáNoČNÍ koNCErT, 13. 12. 
v 17.00, 14. 12. v 18.00, velký sál jc
ČErTůV šVAGr, 15. 12, 17.30, pohádko-
vý muzikál, velký sál jc
VáNoČNÍ koNCErT JANkA LEDECkÉho, 
18. 12., 19.30, v 19.30, velký sál jc
DALEká CESTA Do BETLÉMA, 20. 12., 
16.00, kostel sv. mikuláše Vm, adventní 
hra pro děti
TASoVSký VáNoČNÍ koNCErT, 20. 12., 
17.00, 19.30
ŽiVý BETLÉM V MĚřÍNĚ, 24. 12., 10.00 
a 20.30 prostranství u kostela sv. jana 
Křtitele měřín
VELkoMEZiřÍČSkÉ kuFroVáNÍ, 
28. 12., 10.00-14.00, start u hotelové 
školy světlá, pořádají chaloupky o.p.s., 
více info www.chaloupky.cz
ohŇoSTroJ NA NáMĚSTÍ ve Vm, 
31. 12., 24.00

přEDVáNoČNÍ proDEJNÍ VýSTAVA 
V Nese, 9. 12., 
poJĎTE VšiChNi k JESLiČkáM, 
do 30. 12., muzeum Vm

MALá VáNoČNÍ, 6.-31. 12., prodejní 
galerie dvorek Křižanov

GANGSTEr kA: AFriČAN, 4. 12., 19.30
hoDNý DiNoSAuruS, 6. 12., 16.00
VáNoČNÍ kAMEŇák, 6. 12., 18.30
huNGEr GAMES: SÍLA VZDoru 2. část, 
9. 12., 18.30
VáNoČNÍ kAMEŇák, 11. 12., 19.30
V SrDCi MořE, 12. 12., 19.30
STAr wArS: SÍLA SE proBouZÍ 
17. 12., 19.30
STAr wArS: SÍLA SE proBouZÍ 
18. 12., 18.30
STAr wArS: SÍLA SE proBouZÍ 
19. 12., 18.30
SNĚhoVá kráLoVNA 2, 20. 12., 16.00
MoST špioNů, 20. 12., 18.30
TrABLE o VáNoCÍCh, 22. 12., 19.30
pADESáTkA, 27. a 28. 12., 19.30
FAkJů pANE uČiTELi 2, 29. 12., 19.30

Vlastivědná a genealogická společnost 
při jupiter clubu pořádala kurz tvorby 
rodopisu s názvem strom života. lek-
torka marie purkrábková na čtyřech 
lekcích seznámila zájemce s postupy 
při sestavování rodokmenu a pomohla 
s orientací mezi softwarovými programy 
specializovanými na genealogii. „setkali 
jsme se zájmem veřejnosti, kurz nakonec 
absolvovalo bezmála třicet badatelů,“ 
upřesnila předsedkyně společnosti he-
lena švecová.

badatelé vyučovali 
tvorbu rodokmenu

-simf-

Vážení čtenáři a badatelé. dne 24. 6. 
2015 jsem nechal zveřejnit v tisku článek 
„Kniha hledáme své předky už vydána 
nikdy nebude“. byla to reakce na posled-
ní, druhé vydání této knihy, kterou jsem 
sám vydal v domnění, že již žádný jiný se 
tím zabývat nebude, aby ji znovu vydal. 
zájem, se kterým se knížka setkala, pře-
kvapil mě i tiskárnu unipress ve žďáru 
nad sázavou. protože publikace byla 
nebývale rychle vyprodána, předsevzal 
si majitel tiskárny znovu ji vydat. tak se 
stalo, že kniha jako třetí aktualizované 
vydání vychází nyní ve zvýšeném nákla-
du 1000 kusů pro širší zájem badatelů v 
čR. můžete si ji opět zakoupit v knihku-
pectví paní charvátové na Náměstí 12, 
tel.: 566 524 386 a v pobočce státního 
archivu na třebíčské 1540, tel.: 566 521 
306. za toto nedopatření se všem čtená-
řům omlouvám.

Vladimír makovský

Nikdy neříkej nikdy

Setkání občanů 
se starostou 

Radovanem Necidem
3. 12. 2015

loutková scéna jupiter clubu 
16.00

Zdravé město Velké Meziříčí zve děti na

Vánoční bruslení 
se soutěžemi o ceny

VSTUP ZDARMA
Ochranné pomůcky u dětí jsou 
nutné.
Průběh programu  bude dodržovat 
provozní řád zimního stadionu.
Sponzorem programu Zdravé město 
Velké Meziříčí.

27. prosinec 2015 
14.00-16.00

zimní stadion
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Necelé dvě stovky seniorů z Velkého 
meziříčí a zdejšího regionu se pobavily 
ve středu odpoledne při tónech dechové 
hudby. 
Ve velkém sále jupiter clubu proběhlo 
tradiční setkání při dechovce. uspořáda-
ly je sociální služby města, k tanci i po-
slechu zahrála Veselá sedma, nechybělo 
občerstvení. 
setkání při dechovce se opakuje každo-
ročně. „dokonce je děláme už dvakrát do 
roka, tedy nejen teď před Vánoci, ale také 
zjara. je o to velký zájem,“ sdělila ředitel-
ka sociálních služeb města jana jurková 
s tím, že cílem je nabídnout zábavu ne-
jen klientům sociálních služeb, ale všem 
seniorům ve městě a okolí. takže krom 
setkání při hudbě mohou lidé využít tře-
ba i nabídku zájezdů na zajímavá místa 
v česku. 

KultuR a

martina strnadová

seniory pobavila 
Veselá sedma

za zavřené dveře jedné kabiny fotba-
lových rozhodčích nahlédli návštěvníci 
komedie postaven(i)í mimo hru, kterou 
včera přivezlo do jupiter clubu divadlo 
Radka brzobohatého.
inscenace budapešťského dramatika 
zoltána egressyho v překladu taťány 
dimitrovové a v režii Romana štolpy 
zavedla diváky mezi tři fotbalové sudí, 
kteří si prožili nejen zmiňované utkání, 
ale hlavně svoje osobní problémy. ma-
ďarský pohled se nejspíš nikterak neliší 
od toho českého – ligový zápas, omše-
lá šatna polepená plakáty odhalených 
slečen, odpovídající atmosféra i slovník, 
na jedné straně ambice a na druhé min-
dráky. coby tři rozhodčí se představili, 
rozvedený manipulátor mejdlo (Roman 
štolpa), zhrzený nešťastný básník (petr 
semerád) a ambiciózní navoněný frajer, 
zvaný kolegy Vocas (miroslav hrabě).

martina strnadová

diváci zažili 
fotbalovou šatnu

Přednáška 
Mgr. Lukáše Richterka, Ph.D.

Sto let obecné teorie 
relativity

2. prosinec 15.00
učebna fyziky 

Gymnázia Velké Meziříčí

Gymnázium 
VeLké Meziříčí

pěvecký sbor harmonie (přesněji 17 jeho členů) měl letos 
to velké štěstí a mohl se zúčastnit sborové akce v praze při 
příležitosti 26. výročí sametové revoluce. pražský sbormistr 
libor sládek nás oslovil, jestli bychom si nechtěli spolu s dal-
šími čtyřmi sbory (besharmonie, pueri gaudentes, cum deco-
re gymnázium orlová, garrendo) zazpívat v betlémské kapli 
jednu z nejkrásnějších sborových skladeb carmina burana od 
carla orffa. byl to neopakovatelný, nádherný zážitek.

Vaše harmonie -red-

harmonie vystoupila 
v betlémské kapli

Na dalším koncertě 
z cyklu kruhu přátel 
hudby, pořádaném 
jupiter clubem, vy-
stoupil violoncelli-
sta štěpán švestka. 
Ve Velkém meziříčí 
hrál již před dvěma 
roky s shadow Quar-
tetem, ve čtvrtek 19. 
listopadu přijel jen 
se svým špičkovým 
nástrojem a technic-
kými „kouzelnými“ 
krabičkami loope-
rem a harmonizé-
rem.

cellista štěpán švestka 
rozezpíval posluchače

můžete mi říkat špinarko, vyzvala zpě-
vačka diváky v sále jupiter clubu během 
svého koncertu, který ve Velkém meziříčí 
v pátek 6. listopadu zopakovala již po-
třetí za posledních pár let. a nadšené 
posluchače opět rozezpívala, roztančila 
a nakonec zvedla ze židlí.
„příští týden začínám turné s petrou 
janů. a protože vy to odtud máte na 
všechna místa, kde budeme vystupovat, 
daleko, tady máte aspoň takový malý zá-
vdavek,“ řekla a přidala směsici písniček, 
jako music box, táta jan a další. 
mimoto stihla také všechny v sále vzá-
jemně seznámit, vyzvat je ke koupi svých 
cd, dVd, a taky vína. povyprávěla, jak 
má naložené v sudu švestky na pálení, 

kterými má zaskládanou kůlnu a ony 
nechtějí kvasit, a taky že je televizní 
maniak. a navíc, má založený facebook. 
„takže až večer přijdete domů, otevřete 

si to víno a napište mi,“ řekla. a zakončila 
koncert tím, co všichni čekali. hit z roku 
1976 jednoho dne se vrátíš má zkrátka 
pořád největší úspěch.

zase brzy přijedu, slíbila špinarová v meziříčí

Vokální uskupení 4tet se poprvé představilo ve velkomeziříč-
ském jupiter clubu. posluchače nadchlo.
„Famózní, jedině tak lze nazvat váš koncert ve Velkém meziříčí. 
děkuji za úžasný zážitek a radost, jakou rozdáváte,“ napsala po 
koncertě na web 4tetu jedna z posluchaček, která koncert v 

jupiter clubu ve středu 25. listopadu navštívila. a nebyla sama, 
kterou david uličník (tenor), jiří Korn (baryton), jiří škorpík 
(baryton) a dušan Kollár (bas) uchvátili. Reakce publika byly 
obdobné. 
aby ne. Neotřelá, precizní, vtipná, nápaditá, do posledního 
detailu dotažená šou, již vokální seskupení předvedlo, byla v 
naprostém souladu s pověstí profesionála a perfekcionalisty 
jiřího Korna. právě on uskupení roku 2002 založil. a jak sám 
na úvod večera avizoval: „se 4tetem prožívám nejkrásnější 
období svého profesního života.“ a bylo znát, že setkání při 
hudbě těší nejen posluchače ale i samotné aktéry. takže již 
čtvrtá koncertní verze byla pastvou pro ucho díky jejich vyla-
děným vokálním výkonům, i pro oko, neboť ji provázely origi-
nální aranžmá, taneční kreace, kostýmy a promyšlené světelné 
efekty.
zazněly české i světové hity, jako třeba znala panna pána, Karel 
nese asi čaj, windsurfing, tears in heaven, lidovka od nás dobrú 
noc má milá, ale třeba i mexická la bamba a další.

4tet předvedl perfektně vyladěné vystoupení

-mars-

-mars-



spoRt prosinec 2015

  
zpravodaj města Velké meziříčí, periodikum územního samosprávného celku. Vydává jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké meziříčí, ičo 469 67 036. Vychází měsíčně 
o nákladu 5 500 výtisků pro Velké meziříčí a místní části hrbov, svařenov, lhotky, Kúsky, dolní Radslavice, mostiště a olší nad oslavou, zdarma. evidenční číslo mK čR e 11 305.
adresa redakce: jupiter club, Náměstí 17, 594 01 Velké meziříčí, telefon: 566 782 008–9, 739 100 979, e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. tisk, roznos: samab 
brno group, a. s., tiskarna@samab.cz / česká pošta s.p. Vydavatel si vyhrazuje právo krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedo-
statku místa je zcela odmítnout. příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. toto číslo vychází 
2. prosince 2015. uzávěrka příštího čísla je 23. prosince 2015. pokud jste zpravodaj neobdrželi do schránky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo v redakci. 

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

Veřejné bruslení
prosinec 2015 

Út   1. 12. 15.30–17.00
so   5. 12. 14.15–15.45
Ne   6. 12. 13.45–15.15
Út   8. 12. 15.30–17.00
so 12. 12. 14.15–15.45
Ne 13. 12. 14.30–16.00
Út 15. 12. 15.30–17.00
so 19. 12. 14.15–15.45
Ne 20. 12. 14.00–15.30

Vstupné:  bruslící 20 Kč
 doprovod 10 Kč

sobota 26. 12., 7.30, hala „za světlou“ 
Velké meziříčí
startovné 1.000 Kč. bližší informace: 
ladislav šidlo, tel.: 724 566 115, haze-
navm@email.cz. prezentace nejpozději 
30 min. před prvním utkáním družstva 
v turnaji (dle časového harmonogramu)

tradiční vánoční 
turnaj v malé kopané

sehraný tým ouředníček – Vaculík vybo-
joval v letošním maďarském mistrovství 
1.místo v kategorii t1.1.2 a 4. místo cel-
kově.
V průběhu letošní sezony měla posádka 
na dosah  i stříbrné umístění, ale ne-
bodované 15. místo v největším závo-
du mistrovství maďarska – hungarian 
baja. posledního maďarského závodu 
se již posádka nemohla zúčastnit, kvůli 
technickým přípravám na rallye maroko. 
„průběžné výsledky ukazují, že máme 
šanci i na pódiové umístění, a příští rok 
to rozhodně zkusíme a budeme dále bo-
jovat,“ zhodnotil letošní výsledky tomáš 
ouředníček. -ud-

tomáš ouředníček 
a pavel Vaculík mají 
poháry z maďarska

Vánoční házenkářský turnaj
spojený se setkáním bývalých a sou-
časných hráčů a hráček se uskuteční 

v neděli 
27. prosince od 15.00 

ve sportovní hale „za světlou“.

o uplynulém víkendu volejbaloví kadeti 
odehráli českých budějovicích extraligo-
vé utkání proti domácímu týmu. Ve třech 
setech soupeře porazili 3:0. hned poté je 
čekal další soupeř, a to šsK beskydy. V 
nelehkém zápase je zdolali 3:0  
druhý den pokračovali s celkem z No-
vého jičína, který bez větších problémů 
porazili opět 3:0. už v tu dobu bylo jas-
né, že postupují. přesto poslední zápas s 
Volejbalem brno nevypustili. brněnské 
porazili 3:1 a tudíž se ztrátou jediného 
setu postupují s plným počtem bodů.

-red-

Volejbaloví kadeti 
jsou mezi elitou

Volejbal v tělocvičně  
u kostela
v sobotu 5. prosince 
junioři: Velké meziříčí – beskydy
muži: praga – Velké meziříčí
v neděli 6. prosince
junioři: Velké meziříčí – zlín
v sobotu 12. prosince
muži: Velké meziříčí – tesla brno,  
v 10.00 a 14.00

hokej na zimním stadionu
v sobotu 5. prosince v 17.30 
muži a: hhK Velké meziříčí – lvi 
břeclav
v sobotu 19. prosince v 17.30
muži a: hhK Velké meziříčí – dyna-
miters blansko

oddíl házené Tělocvičné 
jednoty Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad 
chlapce a děvčata 

narozené 1998 - 2008 
se zájmem o pohyb. pravidelné 
tréninky dívky pondělí a středa 

15.00–19.30, chlapci úterý a čtvrtek 
16.00–17.30 ve sportovní hale 

„za světlou“.

tomáš ouředníček s pavlem Vaculíkem z velkomeziříčského náměstí slavnostně vy-
pravili na dakar 2016 svůj závodní vůz. lidé si nevšední podívanou nenechali ujít.
závodní speciál hummer h3 eVo si mohli prohlédnout při příležitosti jeho slavnost-
ního odjezdu na nejnáročnější rallye světa dakar fanoušci motoristického sportu a 
závodníka tomáše ouředníčka z Velkého meziříčí. ten totiž usedne za volant vozu 
při tomto extrémně těžkém závodě, který se mnohým nepodaří dokončit. dakaru se 
neúčastní poprvé. ovšem v roli pilota bude nováčkem. Navigátorem mu bude pavel 
Vaculík. závodit budou pod křídly stáje buggyra. lidem se představil celý tým, tedy 
kromě posádky vozu i mechanici a další. popřát jim mnoho úspěchů a hlavně šťastný 
návrat přišli vedle fanoušků také starosta, miss horácka či motocyklový závodník a 
průkopník české motocyklové účasti na Rallye dakar ivo Kaštan.
start rallye je 2. ledna v buenos aires, odkud vede trasa do bolívie, kde závodníci 
udělají krátkou smyčku a budou se vracet zpět do argentiny. cíl je v Rosariu 16. 
ledna.

město Velké meziříčí vyhlašuje soutěž „Vánoční město“ pro soutě-
žící z města a jeho místních částí.   
do soutěže lze zasílat fotografie, které zachycují:  

• vánoční stůl,
• vánoce doma i venku
• zimní krajina 

Termín:  1.12.2015 – 30.1.2016

více na www.velkemezirici.cz

Vánoční
město 

ouředníčkův vůz odjel na rallye

martina strnadová

nejaktuálnější 
sportovní zprávy 

ve městě
Výsledky, tabulky, zákulisí

najdete každý den na

velkomeziricsko.cz


