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Sezona oprav silnic končí
Řidiči ocení otevření 
dlouhodobých uzavírek  
na Žďár n. S., Třebíč i Jihlavu.
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Balinské údolí se rozvíjí
Nové cedule na naučné stezce, 
Záviškův rybník a studánky lákají 
k podzimní procházce.

Házenkáři budou v novém
Kompletně zrekonstruované 
zázemí haly Za Světlou je po 
kolaudaci.

Luterán má nového majitele
Kristian Kodet plánuje ve Velkém 
Meziříčí otevřít galerii se stálou 
rodinnou sbírkou.
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Vážení spoluobčané.
Společně jsme na 
počátku listopadu, 
předposledního mě-
síce roku. V prvních 

listopadových dnech si  
 připomínáme svátek 
Všech svatých a Památku zesnulých. 
V těchto dnech je zvykem navštívit 
hřbitovy, kde odpočívají naši předci, ale 
také se setkávat s příbuznými a známý-
mi. Bývá tomu tak a má to svoji letitou 
tradici. Letošní dušičkové svátky jsou 
však poznamenány rozšířením korona-
viru a vyhlášeným nouzovým stavem, 
ze kterého pro nás vyplývají různá ome-
zení. Omezení a nařízení. Více či méně 
většina z nás sleduje informace o vývoji 
pandemie. A bohužel dosavadní vývoj je 
znepokojivý. Proto buďme disciplinovaní, 
dodržujme vyhlášená nařízení a omeze-
ní. Jedině tak máme šanci nepřijít s virem 
do kontaktu a neohrozit sebe a okolí.
A nyní příznivější informace. Dobrou 
zprávou je, že došlo k posunu ve věci 
J ‑V obchvatu města. Jak jste už byli in-
formováni, tento pro město významný 
projekt je už delší dobu v kompetenci 
Kraje Vysočina. Rada kraje odsouhlasila 
na svém jednání výsledek výběrového 
řízení na dodavatele projektové doku-
mentace pro stavební povolení. Součas-
ně s tím odsouhlasila i potřebné finanční 
prostředky. Projekt bude zpracovávat fir-
ma SHP+SHB, která má s problematikou 
dopravních staveb solidní praktické zku-
šenosti. Po několika měsících tedy došlo 
k posunu dobrým směrem. Významně 
k tomu přispěl vstřícný přístup Ing. Mar-
tina Kukly, náměstka pro ekonomiku 
a majetek Kraje Vysočina.
V souvislosti s modernizací dálnice 

D1 v úseku 19, to je mezi sjezdy VM 
východ – VM západ, proběhlo v dru-
hé polovině července další jednání za 
účasti investora, což je ŘSD, dále zhoto-
vitele firmy Metrostav a města VM. Jed-
nání navazovalo na již proběhlé předání 
rekonstruovaného dálničního úseku do 
předčasného užívání. Při jednání město 
prosadilo do zápisu svoje výhrady, které 
byly podrobně specifikovány. Výstupem 
z jednání je zápis s úkoly o možnostech 
řešení odvodu srážkových vod, které se 
projevily na problémových místech v ob-
lasti dálničního tělesa. Městu se také po-
dařilo prosadit zapracování dlouhodobě 
problémových míst, ve kterých jsou oby-
vatelé a město poškozováni. Velkou zá-
sluhu na tom mají kolegové Ing. Eva Křiv-
ská z odboru životního prostředí a Ing. Jiří 
Pospíchal vedoucí odboru dopravy. Na-
mátkou uvádím dva závažnější body:

a) zpracování nového projektu pro zvět-
šení kapacity odvodnění na ulici K Ra-
kůvkám pro zamezení přetékání vody 
přes komunikaci a další pozemky pod 
komunikací,

b) vybudování zpevněného koryta na 
svahu pod dálničním mostem, který ústí 
na ulici Vrchoveckou, vybudování pro-
pustku pod touto ulicí, přes který budou 
srážkové vody svedeny do koryta řeky 
Oslavy. Účelem je zamezit přetékání 
vody přes Vrchoveckou.

Dalším problémovým místem v této loka-
litě je ulice Lesní. O této záležitosti jsem již 
dříve informoval. Při společném jednání 
bylo dohodnuto, že ŘSD zajistí provedení 
rozměrového návrhu tvaru příkopu nad 
ulici Lesní pro bezpečné odvedení množ-

ství vod z potrubí od dálnice a dalších 
ploch nad ulicí Lesní. Při psaní tohoto člán-
ku jsem u ŘSD ověřoval aktuální situaci 
s rozpracovaností činností, které byly dříve 
dohodnuty. Byl jsem informován, že do-
chází ke skluzu při zpracování projektů. Na 
město má být v brzké době odeslán dopis 
s informacemi přímo od ředitele Ing. Petra 
Kůrky. Budeme se těšit.
V polovině října bylo zahájeno projednávání 
rozpočtu na příští rok. S řediteli příspěvko-
vých organizací města a následně i s ve-
doucími jednotlivých odborů radnice byly 
projednány jejich požadavky. V rámci vy-
hlášených opatření byli radní s jednotlivými 
konzultanty v bezkontaktním spojení. Při 
vlastním jednání byli zúčastnění po celou 
dobu jednání s rouškami a v počtu nepře-
sahujícím dovolený počet. I přes důsledné 
dodržování bezpečnostních opatření došlo 
ke kontaktu s covidem a následnému na-
řízení karantény u některých radních i za-
stupitelů. Proto bylo odloženo jednání rady 
i zastupitelstva města na měsíc listopad.
Vážení spoluobčané, apeluji a žádám vás 
o důsledné dodržování vyhlášených opat-
ření. O vývoji situace v našem regionu jste 
informováni prostřednictvím rozhlasu, 
webu a dalších médií. Na město se obra-
cejí někteří spoluobčané s upozorněním 
na nedodržování některých nařízení na 
různých místech. Zejména na nedůsledné 
používání roušek a bezpečných odstupů. 
Kontrola dodržování vyhlášených nařízení 
je sice v kompetenci městské i státní po-
licie, ale dobře víme, že není v jejich silách 
pokrýt celý region. Žádám vás, pokud se 
s tímto nešvarem setkáte, upozorněte 
slušně dotyčného. Jde i o vaši bezpečnost. 
Buďte na sebe opatrní. Přeji vám všem 
pěkné dny.

František Smažil 

Slovo místostarosty

Technické služby se připravují na zimu
V měsíci říjnu opravovali pracovníci Technických služeb města 
Velké Meziříčí místní komunikace, uklízeli a upravovali hřbito-
vy před Památkou zesnulých – u nás den známý jako Dušičky, 
připravovali smlouvy o údržbě komunikací místních částí v zim-
ních měsících a nachystali plán zimní údržby pro Velké Meziříčí.
V měsíci listopadu čeká zaměstnance úklid spadaného listí, 
rozvoz nádob na zimní posyp a v závěru také instalace vánoč-
ního osvětlení. Letošní rok bude poprvé osvětlený každý sloup 
na velkomeziříčském náměstí. „Podle přání rady z loňského 
adventního období jsme objednali ještě 15 prvků vánočního 
osvětlení, kterými zaplníme všechny sloupy na náměstí,“ uvedl 
ředitel technických služeb Jaroslav Mynář. V den státního svát-
ku 17. listopadu prozatím ředitel technických služeb předpo-
kládá standardní svoz separovaného i domovního odpadu, ale 
uzavření sběrného dvoru.



DÍL 9: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí a ZŠ Lhotky

Děti ze Lhotek, Kúsek i Dolních Radsla-
vic chodily původně do školy do Velkého 
Meziříčí. Dokud nebyla povinná škol-
ní docházka, nebylo jich zřejmě mnoho. 
V Meziříčí byla koncem 18. století škola ve 
špatném stavu, děti se tam nemohly ve-
jít a některé chodily dokonce do Oslavice. 
Soukromou školu si v Radslavicích zřídil 
krejčí Jan Prokop, který vyučoval v domku 
číslo 12. V letech 1790‑1819 tam chodily 
i děti ze Lhotek a Kúsek. Tehdy bylo běžné, 
že si učitel přivydělával řemeslem, nebo 
spíš naopak řemeslník při své práci zvlá-
dl i vyučování. Právě krejčovské řemeslo 
bylo pro tento účel vhodné, protože ne-
dělá velký hluk. Od roku 1819 vyučoval ve 
Lhotkách další krejčí, František Dvořák, ve 
své chalupě číslo 23. Po jeho smrti v roce 
1856 chodily děti opět do školy v Meziříčí.
Teprve v roce 1867 byla ve Lhotkách po-
stavena jednotřídní škola, dnešní číslo 
37. Na její stavbu přispěl částkou 1000 
zl. i sám císař František Josef I. Od roku 
1867 tak děti ze Lhotek, Kúsek a Dolních 
Radslavic přestaly být přiškoleny do Vel-
kého Meziříčí. V roce 1877 byla zřízena 

školní knihovna.
S rostoucím počtem dětí však škola ča-
sem nestačila. V roce 1893 byla posta-

vena nová školní budova a od roku 1896 
zřízena dvojtřídka. S různými dílčími úpra-
vami slouží škola svému účelu dodnes.

Ostatky ve Lhotkách 1967 ‑ v pozadí ZŠ Lhotky

ZŠ Lhotky
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• Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebyto-
vé prostory budovy Obecník (restaurace, kuchyň, technické 
zázemí) se společností Filda gastro s.r.o. od 1. 11. 2020 za 
účelem zřízení a provozování restaurace.

Z jednání rady města 7. října

hledá vhodného uchazeče  
na pozici

tiskového mluvčího

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu určitou
termín nástupu: 1. 1. 2021

bližší informace podá
Ing. Pavel Stupka,
tel.: 566 781 030

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje výběrové řízení na

vedoucího oddělení 

majetkoprávního

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: 1. 1. 2021

bližší informace podá
Ing. Magdaléna Kašparová,

tel.: 566 781 230

V listopadu proběhnou 
odečty elektroměrů. 
Jejich stav a číslo stačí 
vylepit na dveře

Společnost E.ON Distribuce prosí obča-
ny Velkého Meziříčí o spolupráci během 
odečtů elektroměrů v jejich vlastnictví. 
Od 9. do 18. listopadu 2020 budou za-
městnanci firmy odečítat elektroměry 
v celém městě.
U nepřístupných měřicích přístrojů žádají 
o opsání a vylepení stavu a čísla elektromě-
ru na viditelné místo (dveře, okno, poštovní 
schránka,…), díky čemuž dojde k omezení 
osobního kontaktu s odečítačem.

Schválená rozpočtová opatření:
• Hliniště III (infrastruktura, napojení zástavby na komunikaci) 

– 241 000 korun
• Dofinancování projektové dokumentace zázemí hřbitova 

Mostiště – 13 000 korun
• Dofinancování stavebních úprav Dózy – 136 000 korun

Vítězslav Schrek se postaví do čela Vysočiny. 
Noví radní podepsali koaliční smlouvu

Bez vítěze krajských 
voleb, tedy bez hnu-
tí ANO, podepsalo 
v pondělí 26. října 
uskupení ODS se Sta-

rosty pro občany ko-
aliční smlouvu s Piráty, 

lidovci, sociálními demokraty a Starosty 
pro Vysočinu. Novým hejtmanem kraje 
bude Vítězslav Schrek, lídr koalice ODS 
a Starostové pro občany. Koalice bude 
mít většinu ‑ 32 hlasů v pětačtyřice-
tičlenném zastupitelstvu.
Poté, co soud na stížnost koalice Pro 
TOP Vysočinu přepočítá hlasy, proběhne 
ustavující schůze zastupitelstva, na kte-
ré oficiálně jmenují nové radní do funk-
ce. V devítičlenné krajské radě budou 
mít strany shodně po dvou zástupcích. 
Pouze ČSSD obsadí jednu funkci, a to ná-
městka pro zdravotnictví, kterým bude 
znovu Vladimír Novotný. Krajská rada 
bude mít celkem devět uvolněných členů, 
z nichž jeden je hejtman, čtyři náměstci 
a čtyři radní. Změnou oproti dřívějšku 
bude jeden uvolněný zastupitel jako člen 

rady s hlasem poradním.
Za Starosty pro Vysočinu bude v krajské 
radě Lukáš Vlček, budoucí náměstek pro 
zemědělství, cestovní ruch bude v rukou 
Romana Fabeše, stávajícího starosty 
Telče. Lidovci vysílají do rady Miroslava 
Houšku, který bude náměstkem pro eko-
nomiku, dopravu a silniční hospodářství. 
Radním pro sociální věci bude Jan Tourek, 
dosavadní starosta Světlé nad Sázavou. 
Nováčky v radě i zastupitelstvu jsou Pi-
ráti. Za jejich uskupení usedne v radě bu-
doucí náměstkyně Hana Hajnová, která 
bude mít na starost místní rozvoj, a Jan 
Břížďala, jenž se jako radní bude věno-
vat školství a informačním technologiím. 
Sociální demokrat Martin Hyský jako 
uvolněný zastupitel bude mít na starosti 
projekt Veřejné dopravy Vysočiny i otáz-
ky hospodaření s vodou či problematiku 
kůrovce v rámci nově zřízeného výboru.
Vítězné hnutí ANO, které ve volbách zís-
kalo celkem deset mandátů, nakonec 
k povolebním jednáním přizváno nebylo. 
Do opozičních řad usedne společně se 
třemi komunisty.

Návrh na rozdělení postů
Hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO), ře-
ditel domova pro seniory ve Velkém Meziříčí
1. náměstkyně (oblast regionálního rozvoje) 
Hana Hajnová (Piráti) ‑ projektová mana-
žerka a konzultantka
2. náměstek (oblast zdravotnictví) Vladimír 
Novotný (ČSSD) ‑ náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví
Náměstek Miroslav Houška (KDU ‑ČSL) ‑ 
oblast ekonomiky, dopravy a silničního hos-
podářství, vedoucí ekonomického útvaru 
Správy městských lesů Jihlava
Náměstek Lukáš Vlček (STAN) ‑ oblast ze-
mědělství a živ. prostředí, starosta Pacova
Radní Karel Janoušek (ODS a STO) ‑ oblast 
majetku, starosta obce Police
Radní Jan Břížďala (Piráti) ‑ oblast školství, 
středoškolský učitel
Radní Jan Tourek (KDU ‑ČSL) ‑ oblast sociál-
ní politiky, starosta Světlé nad Sázavou
Radní Roman Fabeš (STAN) ‑ oblast cest. 
ruchu a kultury, starosta Telče
Uvolněný zastupitel Martin Hyský (ČSSD) ‑ 
výbor veřejné dopravy, nakládání s odpady, 
krajský radní pro oblast lesního a vodního 
hospodářství, zemědělství a životního pro-
středí
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Moderní parkovací systém plánuje město zavést začátkem nového roku
V úterý 10. listopadu by měli zastupitelé v rámci programu své-
ho zasedání projednávat zavedení nového parkovacího systému. 
Automaty na výběr poplatku za parkování by měly již příští rok 
nahradit výběrčí budku, která stojí u vjedu na náměstí. Podle 
předběžného návrhu rozmístění budou mít možnost lidé uhra-
dit parkovné za stání na náměstí hned na pěti místech. Instalace 
dvou automatů je v plánu uprostřed náměstí, další by měl stát na 
kraji Kostelní ulice u výlepové plochy, po jednom radnice umístí 
u Kotvičky a na rohu parkoviště v Radnické ulici. Konkrétní fun-
gování systému či výše poplatku za parkovné bude předmětem 
dalších jednání představitelů města, kteří budou nejdříve schva-
lovat zadání vypracování projektové dokumentace.

Bezpečnější pro chodce
se stane ulice 
Vrchovecká

Chodci ocení v ulici Vrchovecká nový chod-
ník i přechod, ten přibude pod dálničním 
mostem. V rámci bezpečnosti silničního 
provozu při stavbě bude vždy část silnice 
zúžená na jeden jízdní pruh s povinností 
dát přednost v jízdě protijedoucím vozi-
dlům. Původní termín stavebních prací 
stanovil odbor dopravy od 8. do 31. října, 
z důvodu problémů s nástupem subdo-
davatele, kterého ochromila pandemie, je 
však termín výstavby nejistý.

Úleva pro řidiče.
Silnice do Mostišť
je průjezdná

Po více než měsíci jezdí opět řidiči po 
silnici č. III/36049 do Mostišť. Oficiální 
objízdná trasa vedla přes Olší nad Osla-
vou, Netín a Kochánov, někteří místní 
řidiči a veřejná linková doprava dostali 
výjimku, a směli tak jezdit přes Marti-
nice. Zhotovitel opravil silnici, na kterou 
položil nový povrch a rozšířil krajnice, 
v úseku od odbočky na Martinice až po 
křižovatku U Zlatého křížku, odbočku na 
Křižanov.

Oprava opěrné zdi u Motorpalu se blíží ke konci

Částečná uzavírka Vrchovecké ulice, naproti bývalé budově 
společnosti Motorpal, se blíží ke konci. Řidiči osobních aut 120 
metrovým úsekem projíždí od poloviny května kyvadlově.  Kraj 

Vysočina v těchto místech opravuje opěrnou zeď. Původní ka-
mennou nahradí nová železobetonová a opravy se dočká také 
silnice.

Rekonstrukce opěrné 
zdi v ulici Bezděkov 
proběhne do konce roku

Vzhledem k havarijnímu stavu opěrné 
zdi v ulici Bezděkov dojde k její uzavírce 
od 4. listopadu. Řidiči tudy neprojedou 
do konce letošního roku. Opravu zdi, 
která tvoří opěru silnice a zároveň vy-
rovnává výškový rozdíl v terénu, provede 
stejná firma, jež staví zeď v ulici Vrcho-
vecká. Podle vyjádření statika havarijní 
stav opěrné zdi nesnese další odklad. 
Součástí investice je také komplikovaná 
přeložka sítí.

Návrh rozmístění parkovacích automatů
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V době nouzového stavu vláda opakovaně zpřísňuje opatření, která by měla vést ke zpomalení nárůstu 
počtu nakažených. Kromě značných omezení jsou povoleny procházky v přírodě nebo pobyt na chatě se 
členy domácnosti. Můžeme cestovat za rodinou a blízkými lidmi, vypomáhat sousedům i vycestovat z 
Česka. Občané Velkého Meziříčí a okolí, tak jako tomu bylo na jaře, mohou využívat bezplatnou pomoc 
nabízenou sociálními službami. Tu zajišťují kromě stálých zaměstnanců také dobrovolníci.

Nouzový stav vláda prodloužila do 20. listopadu

Městský úřad má otevřeno pouze 
v pondělí a ve středu
Úřední hodiny: 
Pondělí: 8:00 – 13:00
Středa: 12:00 – 17:00
Doporučujeme všem klientům, aby v maximální možné míře 
komunikovali s úředníky prostřednic‑tvím e‑mailu, telefonic-
ky či poštou. Neustále platí doporučení, aby lidé na úřad cho-
dili skutečně jen v nejnutnějších a neodkladných případech.

Sociální služby nabízejí pomoc
Jaké služby jsou k dispozici?
Nákupy s donáškou a dovážkou do bytu (domu), vyzvednutí 
léků a receptů, dovozy a odvozy k lékařům.
Kam lze volat, když si chcete některou ze služeb objednat?
603 967 714 – Jana Jurková
737 189 688 – Petra Mejzlíková
773 285 082 – Jana Doležalová

Parkování v centru města je 
zdarma
Vzhledem ke zhoršující epidemiologické situaci město zrušilo 
vybírání poplatku za průjezd náměstím. Rozhodnutí platí od 
13. října do odvolání.

Potřebujete poradit?
Informační linka kraje – 564 602 602  (Po – Ne, 8:00 – 22:00)
Zdravotní konzultace – vyplňte formulář www.ulekare.cz/
vysocina (odpověď lékaře do 6 hodin)

Dotazy nezdravotního charakteru – koronavirus@kr‑vysocina.cz
Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR – 1221
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina – 567 564 551, 
566 650 866

Odběrová místa v Kraji Vysočina
V Kraji Vysočina provádí odběry na vyšetření na COVID‑19 
pro indikované pacienty i pro samoplátce všechny krajské 
nemocnice. Pro odběr je nutná registrace předem.
Nemocnice Jihlava – www.nemji.cz
Nemocnice Havlíčkův Brod – www.onhb.cz
Nemocnice Třebíč – www.nem‑tr.cz
Nemocnice Pelhřimov– www.hospital‑pe.cz
Nemocnice Nové Město na Moravě – www.nnm.cz

Aktuální informace – webové 
stránky, sociální sítě, hlášení 
rozhlasu 
Veškeré informace, tiskové zprávy z jednání krizového štábu, 
přijatá opatření, kontakty a poskytované služby město pravi-
delně aktualizuje na webu www.velkemezirici.cz a následně 
sdílí na sociálních sítích.

Zasedání krizového štábu
Pracovní skupina krizového štábu Velkého Meziříčí zasedá 
pravidelně a řeší aktuální problémy vzniklé šířením nákazy. 
Po zasedání město vždy zveřejňuje na webu tiskovou zprávu 
s výstupy z jednání.

Aktuálně platná opatření
Nošení roušky: uvnitř budov 
  venku (pokud nedodržuji vzdálenost 2 m)
  v autě (pokud nejedu sám nebo s rodinou)
• Zákaz vycházení od 21:00 a 04:59 hod.
• Uzavření obchodů od 20:00 do 5:00, zákaz prodeje v neděli
• Omezení trhů
• Uzavření restaurací, zákaz pití alkoholu na veřejně pří-

stupných místech
• Uzavření kulturních a sportovních zařízení, fitness cen-

ter, divadel, kin, muzeí či ZOO
• Uzavření škol

Kromě dobrovolníků hledají nemocnice také dárce krevní 
plazmy, kteří nemoc covid‑19 již prodělali. Rekonvalescentní 
plazma může pomoci lidem, kteří se s nemocí potýkají, protože 
obsahuje protilátky proti viru. Jedná se o jeden ze způsobů léčby 
covidu‑19.
Vhodnými dárci jsou muži, kteří v minulosti nedostali trans-
fuzi, a ženy které nebyly těhotné a také v minulosti nedostaly 
transfuzi. Pokud žena již byla těhotná nebo dárce již v minulosti 

dostal tranfuzi, vyžadují lékaři doplňkové laboratorní vyšetření.
Ideálním dárcem plazmy je podle resortu zdravotnictví člověk, 
který covid‑19 prodělal s příznaky běžné respirační infekce, 
tedy se zvýšenou teplotou, kašlem, dušností či bolestí hlavy.
Obvykle odebraných 750 mililitrů plazmy vystačí přibližně pro 
jednoho a půl pacienta. Krevní plazmu je možné darovat nejdří-
ve 14 dní po uzdravení. Dárce musí být v dobrém zdravotním 
stavu a splňovat obecné podmínky dárcovství.

Darováním krevní plazmy můžete zachránit životy
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V pondělí 19. 10. 2020 v 08.23 hodin vyjeli 
profesionální hasiči ze stanice Velké Mezi-
říčí k technické pomoci u obce Vídeň.
Při události došlo k vylití převodového 
oleje ze stavebního stroje. Na komunika-
ci vyteklo cca 15 litrů oleje.
Jednotka po příjezdu na místo události 
provedla zajištění místa nehody a řídila 
dopravu, likvidaci oleje pomocí sorbentu 
a na závěr odtáhla stavební stroj mimo 
komunikaci.

Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

3. 10. 2020 ve 23:20 hodin policie 
provedla základě stížností kontro-
lu garáží v ulici Nad Gymnáziem ve 
Velkém Meziříčí, kde měly přespá-
vat osoby. Tato kontrola odhalila, že 
v konkrétní garáži přespávalo několik 
osob asi týden. Ty byly na místě zto-
tožněny a poučeny, že bude vyrozu-
měn majitel. Hlídka městské policie 
(MP) kontaktovala majitele garáže, 
informovala ho, že v garáži přespává 
několik osob a hrozí, že by tam moh-
lo dojít k požáru, případně k újmě na 
zdraví zdržujících se osob. Majitel 
ubezpečil MP, že se postará, aby ga-
ráž byla v co nejkratší době vyklizená 
a osobně ji uzamkne, aby tam neměl 
přístup nikdo neoprávněný a nehro-
zilo nebezpečí ostatním majitelům 
garáží k případným škodám na ma-
jetku.

21. 10. 2020 v 16:42 hodin přijala 
MP oznámení, že v ulici Bezděkov 
si majitel domu postavil popelni-
ci na parkovací místo, aby si zajistil 
možnost zaparkování svého vozidla. 
Hlídka MP ho upozornila, že komu-
nikace je veřejná a není možné, aby 
si blokoval parkovací místo pro své 
vozidlo. Dále ho poučila o porušení 
dopravních předpisů ve smyslu vy-
tvoření překážky silničního provozu. 
Majitel popelnice ji z místa nepro-
dleně odstranil.

23. 10. 2020 v 09:03 hodin přijala 
Městská policie Velké Meziříčí ozná-
mení od řidičky autobusu, že na au-
tobusové zastávce v ulici Novosady 
ve Velkém Meziříčí leží muž, který 
je pravděpodobně pod vlivem alko-
holu a mohlo by dojít k jeho zranění. 
Hlídka MP se neprodleně dostavila 
na místo, kde zjištila, že se jednalo 
o padesátiletého muže bez domova 
z Velké Bíteše, který při orientační 
dechové zkoušce strážníkům nadý-
chal 4,2 prom. alkoholu. Vzhledem 
k tomu, že muž nebyl schopen sa-
mostatné chůze a ohrožoval svoje 
zdraví, život a bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu, policie při-
volala rychlou zdravotnickou po-
moc. Zdravotník ze sanitky po jeho 
vyšetření rozhodl, že ho převeze do 
Nemocnice Třebíč.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Dvě vozidla se srazila u Alpy

U Křižanova havarovalo vozidlo

U Vídně vytekl olej z bagru 

V úterý 13. 10. 2020 v 11.16 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké Meziříčí 
k ohlášené dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla v ulici Jihlavská ve Velkém 
Meziříčí. Nehoda se obešla bez zranění.
Jednotka po příjezdu na místo události zajistila místo nehody a řídila dopravu. Na ha-
varovaných vozidlech provedli hasiči preventivní odpojení akumulátoru.

Ve středu 15. 10. 2020 v 9.29 hodin vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí společně s místní jednotkou 
dobrovolných hasičů k ohlášené doprav-
ní nehodě osobního vozidla Renault Clio 
u Křižanova. Při nehodě došlo ke zraně-
ní řidiče vozidla. Toho následně ošetřili 
zdravotníci. Jednotka po příjezdu na mís-
to události zajistila místo nehody a řídila 
dopravu. Na havarovaném vozidle pro-
vedli hasiči protipožární opatření a zkon-
trolovali, zda neunikly provozní kapaliny.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí
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DISTANČNÍ VÝUKA NEMUSÍ BÝT JEN SAMOSTUDIUM. DISTANČNÍ VÝUKA NEMUSÍ BÝT JEN SAMOSTUDIUM. 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVICKÁ JDE PŘÍKLADEMZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVICKÁ JDE PŘÍKLADEM

Distanční výuku si žáci i pedagogové vyzkoušeli už v jarních mě-
sících, kdy to bylo vskutku náhlé a školy nebyly dostatečně při-
pravené. Vedení ZŠ Oslavická nezahálelo a od jarních měsíců pi-
lovalo možnosti distanční formy studia. Učitelé prošli důležitými 
školeními, měli prostor simulovat vyučovací hodiny a trénovat na 
ostrý provoz, který epidemiologové předpovídali. „Od března jsme 
se chystali na případnou distanční výuku,“ upřesnila ředitelka ZŠ 
Oslavická Eva Bednářová. Nenechali nic náhodě, a proto mimo 
elektronický informační systém Edookit, který zaručuje komplexní 
informovanost rodičů o učivu a známkách žáků, vylepšili i aplika-
ci týmové spolupráce Microsoft Teams. „Každé dítě má svůj účet 
s unikátním heslem. Účty jsou bezpečné a náležitě chráněné,“ 
specifikuje aplikaci Ivana Hladíková, koordinátorka ICT technologií 
a pedagožka Základní školy Oslavická. Škola musela zajistit po-
třebné vybavení včetně mikrofonů, datové rozvody, navýšení dat 
i nouzové pokrytí Wi ‑Fi. Živé vyučování je plně funkční, zajišťuje 
kontakt pedagoga s žákem i mezi žáky vzájemně. Prozatím ředi-
telka školy respektuje doporučení ministerstva školství a zajišťuje 
vzdělávání v českém jazyce, matematice a cizích jazycích. Ostatní 
předměty se vyučují formou samostudia a plnění zadaných úkolů.
Účast na distanční výuce v ZŠ Oslavická je téměř stoprocentní, 
žáci se předem omlouvají, pokud se z nějakého opodstatněného 
důvodu nemohou online výuky účastnit. „Děkujeme především 

rodičům, že připravili svým dětem prostředí pro výuku včetně 
potřebného vybavení,“ říká s vděčností Bednářová a jedním de-
chem dodává, že zásadní je zachovat dětem nastavený školní 
režim. Pro rodiče často znamená distanční forma výuky jejich 
markantní zapojení, v podstatě večerní roli učitele, ale Základní 
škola Oslavická dokazuje, že s kvalitně realizovanou online vý-
ukou mohou žáci zvládat vzdělávání téměř jako v lavici. „Někte-
ré školy zhasly, my svítíme,“ pochvaluje si Bednářová.

Třídy i chodby ve všech školách zejí prázdnotou, ovšem v některých je slyšet rozprava i dětský smích. 
Mluvíme o těch školách, kde převládá online výuka a učitelé ze svých tříd či kabinetů propojují žáky 
prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT). Dětem dnes nejvíc chybí 
kontakt s vrstevníky a spolužáky, právě takovou sociální interakci jim dokážou pedagogové alespoň 
na dálku zprostředkovat. Ukázkovým příkladem může být Základní škola Oslavická Velké Meziříčí 
(ZŠ Oslavická).



www.velkomeziricsko.cz

9ZPRÁVY

Škola Oslavická zajišťuje nezbytnou péči o děti záchranářů
Kraj Vysočina pověřil patnáct škol, aby zabezpečily nezbytnou 
péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného sboru 
a dalších klíčových profesí. Dosud se do meziříčské školy při-
hlásily čtyři děti. Po podzimních prázdninách se očekává zvý-
šení počtu zájemců. „Společnými silami jsme vytvořili vhodné 
prostředí pro děti, aby měly v době strávené v našem zařízení 
co nejlepší péči, kterou jim nemohou rodiče v danou chvíli dát, 
protože musí být v práci. Zajištěn je dohled nad dětmi, mož-
nost připojení k internetu, pokud mají ze svých škol stanovenou 
online výuku i plnohodnotná strava,“ uvádí ředitelka školy Eva 
Bednářová. Do určené školy mohou docházet děti ve věku od 
3 do 10 let, jejichž rodiče jsou například policisté, zdravotníci, 
pracovníci v sociálních službách nebo příslušníci ozbrojených sil.

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje, s propadlými na úřad nemusíte
Platnost řidičských průkazů se prodlužuje, nyní propadlé dokla-
dy tak není nutné ihned měnit. Pokud vám vypršela platnost 
dokladu během aktuálního nouzového stavu, můžete dál řídit, 
na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty.
Vzhledem ke zkrácení úředních hodin všech pracovišť měst-
ského úřadu v době nouzového stavu bojuje právě pracoviště 
registru vozidel a řidičů s největším náporem klientů. Z tohoto 
důvodu se v budově odboru dopravy tvoří dlouhé fronty, ve kte-
rých lidé často nedodržují bezpečné rozestupy a hrozí zde vyšší 
riziko nákazy koronavirem.
Z vládního nařízení vyplývá, že platnost pravidelného školení, 
profesní způsobilosti, průkazů profesní způsobilosti a řidičských 
průkazů, která skončila v době mezi 1. 2. 2020 a 31. 8. 2020 se 
automaticky prodlužuje o 7 měsíců od data ukončení platnos-

ti školení či platnosti daného dokladu (tj. například u dokladu, 
jemuž skončila časová platnost 31. 8. 2020, se jeho platnost 
prodlužuje až do 31. 3. 2021).
Rovněž tak v případě dokladů (řidičský průkaz, průkaz profesní 
způsobilosti apod.), jimž uplynula platnost v době trvání nouzo-
vého stavu, se tyto doklady nadále považují za platné, respektive 
držitelé těchto dokladů nebudou za propadlé doklady postihováni.
„Na základě těchto skutečností a při vědomí současné epide-
miologické situace v našem městě žádáme občany, kterých se 
případná výměna řidičského průkazu či jiného dokladu z důvodu 
uplynutí jeho časové platnosti týká, aby pečlivě zvážili nutnost 
návštěvy úřadu za účelem výměny těchto dokladů v současné 
době,“ apeluje na občany Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství.

Od února se opravovala páteřní komunikace mezi Velkým Meziří-
čím a Třebíčí, a to konkrétně od dokončeného obchvatu Oslavičky 
po křižovatku u obce Rudíkov. Na konci října zhotovitel stavby, kte-
rým je sdružení firem OHL ZŠ a Inženýrské stavby Brno, otevřel sil-
nici II/360, a řidiči tak mohou opět jet standardní cestou na Třebíč.
Částka 126,7 milionu korun, kterou oprava 2,2 kilometru dlouhé-
ho úseku a vybudování nového mostu přes železniční trať stála, 
se skládala z 85 % prostředků z dotace Evropské unie a 5 % fi-
nančních prostředků ze státního rozpočtu. Účelem stavby bylo 
zvýšení bezpečnosti na silnici, zejména zlepšení protismykových 
vlastností i dopravního značení. Na silnici se položil emulzní mik-
rokoberec a doplnilo se svislé dopravní značení, druhou pokládku 
mikrokoberce a vodorovné dopravní značení doplní zhotovitel na 

jaře. Kvůli nedokončeným pracím budou řidiči přes zimu jezdit 
omezenou sedmdesátikilometrovou rychlostí. „Realizace emulz-
ního mikrokoberce je technologie velmi závislá na vhodných kli-
matických podmínkách. I přes velké úsilí k urychlení akcí byla na 
akci II/360 Oslavička ‑ hranice okresu TR položena letos pouze 
první vrstva mikrokoberce a druhá bude z důvodu již nevhodných 
klimatických podmínek položena až v jarních měsících 2021. 
Bohužel zde tedy nebude přes zimní období vodorovné doprav-
ní značení a rychlost bude po celou zimu snížena na 70 km/h,“ 
doplnil náměstek Krajské správy a údržby silnic Tomáš Mátl. Na 
konci října došlo také ke zprůjezdnění dvou dlouho očekávaných 
obchvatů v Kraji Vysočina, jsou jimi Nové Veselí a Velký Beranov, 
který usnadní velkomeziříčským cestu do Jihlavy.

Řidiči už na Třebíč projedou. Omezení se týká pouze rychlosti

Během rekonstrukce Po otevření
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Zaniklé vesnice v našem okolí

Výčet zaniklých vsí v našem okolí nikdy nemůže být úplný, proto 
se tato stat’ pouze snaží připomenout názvy některých větši-
nou již dávno zapomenutých vesnic a dostupná fakta o jejich 
existenci.
K roku 1104 byla darována třebíčskému klášteru jako nejsever-
nější osada Dobrutoys na území dnešního Budišova. Roku 1115 
v opisu Kosmovy kroniky české je rovněž připsána zmínka o vsi 
Dobrutoys, pozdější Dobrutovice, ležící mezi dnešním Budišo-
vem a Spáleným dvorem. Na starých mapách lze nalézt trat’ 
s názvem Dobrutovice.
Z výčtu obcí darovaných roku 1104 třebíčskému klášteru zanik-
ly ještě například Klilohovice, Kvasovice, Hošťálkovice, Malešo-
vice, Hrděbořice, Brod, Nemojovice a jiné, jejichž poloha je dnes 
neznámá. Ostatní zaniklé obce náležející původně k třebíčské-
mu klášteru lze lokalizovat: Zašov zanikl u Rapotic, Rakovo za-
niklo u Okarce, Radmíř stával u Koněšína, kde se nachází trat’ 
„V Radměřicích“. Osada Křížanov se rovněž uvádí k roku 1104 
a stávala mezi Budíkovicemi a Okřešicemi v trati dosud zvané 
„na Křížanově“. Osada Bor zanikla mezi Rudíkovem a Trnavou, 
kde se u silnice č. 360 nacházejí rybníky Velký Bor a Malý Bor 
a rozsáhlá trat’ „V boře“ jižně od Přeckova, která je pod tímto 
názvem uvedena např. ve III. vojenském mapování z druhé po-
loviny 19. století.
U Rudíkova zanikl Chroustov, kde se nachází stejnojmenná trat’. 
Osada se připomíná v létech 1366 – 1447.
Ostrožnice se zřejmě nacházela u Přeckova. Roku 1464 ji totiž 
držel Pavlík z Přeckova.
Další zaniklá osada se jmenovala Benedín. Stával u Oslavičky, 
kde je dosud trat’ „Pod Benedínem“. Ves Benedín s tvrzí, mlýnem 
a dvorem měla vlastní vladycký rod z Benedína. Ves se připomíná 
od roku 1376, kdy byl majitelem osady vladyka Matějek z Be-
nedína, jehož majetky později zdědil jeho bratr Zdich. Obec byla 
v době husitských válek pravděpodobně rozbořena. V roce 1481 
byla pustá osada koupena Mikulášem Oslavickým z Jemničky. 
Blízký rybník se dodnes jmenuje Benetínský nebo Benedínský. 
Dnešní název Ovčírna pochází z doby, kdy tam byl hospodářský 
dvůr, kde se chovalo až několik set ovcí. V nejstarších matrikách 
obce Rudíkov se nachází několik zmínek o ovčácích z Benedína.
Poblíž Mostišť se nacházely dnes zaniklé osady Jesenov, který 
je zmíněn jako pustý už v roce 1370, a Mrhov, který se jako ves 
uvádí v létech 1376 ‑ 1565.
U Martinic zanikly Martiničky, které s nimi v podstatě splynuly.
Osada s názvem Malá Lhotka stávala u Petrávče. Roku 1456 
již byla pustá.
Po vsi Nesměř nebo Nesmíř zůstala samota ve stejnojmenném 
údolí Oslavy. Písemné zprávy o osadě jsou mezi lety 1376 – 
1490. Po tomto datu se už v pramenech neobjevuje a zanikla 
patrně během 16. století.

Ulička (Tassendorf) zanikla u Tasova.
Otěchleby stávaly v trati Hadinka nedaleko Jestřebí u Velké Bí-
teše, kde jsou zbytky staveb zvané „Dvořiště“. Pozemky zaniklé 
dědiny byly přiděleny obci Březské a Nebštychu (Nové Sady) 
a větší podíl připadl ke dvoru v Jestřebí. Ves se poprvé uvádí 
roku 1349. Roku 1354 je zmíněn Ocman z Otěchleb. Jan z Bez-
děkova a z Otěchleb prodal roku 1490 dvůr Otěchlebský. V roce 
1512 je vklad pustého dvora Otěchleby. Ves zanikla patrně kon-
cem 15. století a na pustých pozemcích byly zřízeny dvory, jak 
tomu nasvědčuje vklad trhové smlouvy o statek Náměšťský 
roku 1629, kde se jmenují v Otěchlebích tři dvory.
Ves Starý Rousměrov je k roku 1483 veden v urbáři žďárském. 
Pustým se uvádí v létech 1560 – 1562. Při vkladu statku žďár-
ského roku 1617 byl osazen. Obnovená vesnice však byla po-
stavena na novém místě. Starý Rousměrov stával v lese zva-
ném Nivky.
Laštovičky vznikly parcelací dvora roku 1786. Původně zde stá-
vala osada Suk, která zpustla, nově osazena se jmenovala Nový 
Rousměrov, který byl k roku 1669 rovněž pustý. Ještě ve III. 
vojenském mapování můžeme identifikovat název Suk a blízký 
vrch Suky 583 m.n.m.
Světlá stávala mezi Chlumkem a Meziříčkem, kde je polní trat’ 
„na Světlých“. Jako ves se uvádí roku 1556, od roku 1557 pak 
jako ves pustá.
Žďárná byla dle urbáře z roku 1585 pustá. Na místě této zaniklé 
vesnice byl roku 1838 založen Geršov.
Pohořílky také na čas zpustly: poprvé se připomínají jako osedlé 
roku 1376, potom k roku 1609 jako pusté a 1680 znovu osedlé, 
patřící ke Stránecké Zhoři.
Svařenov – roku 1491 bylo ve vsi 5 a ¾ lánu, které získal Vá-
vra z Bystřice od Jiříka z Všeborova. Pustým se uvádí v létech 
1156 – 1591.
Starý Telečkov náležel roku 1370 ke zboží hradu Mostic a v le-
tech 1146 – 1670 hradu Meziříčí. Koncem 17. století musel být 
pustý, protože nynější osada s názvem Starý Telečkov vznikla 
roku 1780 z rozparcelovaného panského dvora.
Hojšiny: pustá ves „na Hojšinách“ se roku 1480 připomíná 
u Horních Borů.
Loučky zanikly jižně od Křižanova – roku 1546 již byly pusté. 
Dodnes chodí křižanovští na procházku „do Louček“ k Loučské-
mu rybníku.
U Bobrové zpustla ves Břidla, o níž je zmínka z roku 1436.
U Březejce v lokalitě Chlostov zanikla vesnice Chlístov, která se 
roku 1552 uvádí již jako pustá.
V trati „v Kyjovech“ u Ronova poblíž (Nového) Ořechova zanikla 
vesnice Kyjov. Na místě Jakubovického dvora stávaly Jakubo-
vice, analogicky na místě Křeptovského dvora bývala vesnice 
Křeptov. Zaniklá obec Rohy se nacházela u Heřmanova.

Nejstarší doklady o existenci mnoha osad na jih od dnešního Velkého Meziříčí máme již z roku 1104 z nadační 
listiny třebíčského kláštera. První zmínky o Meziříčí a ostatních osadách v jeho okolí však nacházíme až 
v dokumentech pozdějších. Důležitým pramenem o převodech majetku z důvodu dědictví, prodeje apod. 
jsou Moravské zemské desky. Další informace můžeme nalézt v matrikách, kronikách, urbářích a mapách. 
V průběhu věků některé vesnice zanikly, a to především z důvodů, že se přes ně přehnala válečná vřava 
(husitské války, třicetiletá válka), nebo je kosily epidemie, především mor. Další příčinou zániku vsí bylo 
zběhnutí poddaných či přesunutí osady na jiné místo. V jiných případech došlo k tomu, že po určitý čas 
byla vesnice pustá, ale potom znovu osedlá (např. Svařenov, Pohořílky). S nejvyšším počtem zaniklých 
osad se setkáváme v 15. a 16. století. Tento trend byl patrný v celé Evropě.
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Ves Kosovy stávala u Pikárce, kde se po ní zachoval název polní 
trati. Připomíná se roku 1393, kdy byla přifařena do Křižano-
va. Ve smlouvě o prodeji moraveckého statku z roku 1595 je již 
uvedena jako pustá.
Urbanice stávaly mezi Vídní a Dobrou Vodou v trati Urbanice a ná-
ležely žďárskému klášteru. K roku 1487 byly pusté. Více o Urba-
nicích v článku Ing. Karla Hromka v tomto čísle Velkomeziříčska.
Ves Zahradiště zanikla před rokem 1503 a roku 1552 byla obnovena. 
Je pravděpodobné, že se jedná jen o přeložení sídla, neboť východně 
od nynějších Nových Zahradišť je polní trat’ zvaná Staré Zahradiště.
Vesnice Vetla se k roku 1439 uvádí jako pustá. Stávala mezi 

Vatínem a Žďárem nad Sázavou v lokalitě zvané Vetly.
Roku 1640 je zmiňována pustá Víska u Bohdalova při prodeji 
kučerovského statku.

Prameny: Nekuda, V. 1961. Zaniklé osady na Moravě v období 
feudalismu. Brno: Krajské nakladatelství v Brně 1961. 232 s., 
Hosák, L. 1938. Historický místopis země Moravskoslezské. 2. 
vydání. Praha: Academia 2004. 1144 s., Matriky obcí, Mapy III. 
vojenského mapování

Helena Švecová

Zaniklá ves Urbanice
O její přesnou lokalizaci se zasloužila náhoda: v roce 1985 při 
provádění meliorací u Dobré Vody byl drenážním strojem pře-
kopán kamenný základ domu a kamenem roubená studna ze 
zaniklé vsi Urbanice. Do té doby nikdo ze současníků nevěděl, 
kde se obec, z níž se zachoval pouze název, přesně nacháze-
la. Zastupitelstvo Dobré Vody v roce 2006 rozhodlo, že označí 
prostor, kde se nacházely středověké Urbanice, pamětním ka-
menem. Na památku dávné vsi a jejích obyvatel byl u mistra 
Štoksy z Oslavice objednán pamětní kámen z amfibolitu, kte-
rý byl slavnostně odhalen 14. září 2008. Na kameni je nápis: 
„Památce obyvatel zaniklé vsi Urbanice, která stávala v těchto 
místech ve 13. – 15. století.“ Úpravu okolí památníku provedli 
obyvatelé Dobré Vody. V den slavnosti vyšel průvod ve 13 hodin 
z Dobré Vody. Po uvítání starostkou Marií Žejškovou přednesl 
projev autor scénáře slavnosti Karel Hromek. Obsahem sdělení 
byla historická fakta o zaniklé vsi Urbanice:
Vesnici Urbanice založil žd’árský klášter někdy koncem 13. sto-
letí. Usadil zde své lidi, aby pro něj vzdělávali zdejší půdu. Byla 
to obrovská práce: bez jakékoliv mechanizace snad jen s pomo-
cí tažných zvířat vymýtit les, vybrat kameny, zorat půdu a zasít 
ji. Chudá sklizeň se sklízela za pomoci srpů. Kdo byli první oby-
vatelé Urbanic? Byli to lidé z okolí, nebo ze vzdálenějších krajů? 
Nevíme přesně ani to, kolik zde bylo domů. Byly totiž většinou 
ze dřeva a nezachovalo se z nich nic. Urbanice pro svou vrchnost 
nepředstavovaly žádný velký zdroj příjmů, proto o nich klášterní 
urbáře mlčí. Víme jen, že urbaničtí poddaní museli mimo svých 
dalších feudálních povinností odvádět klášteru vosk na výrobu 
svíček. Nakonec zde v roce 1486 zbyly jen dva domy a zřejmě 
už byly opuštěné, neboť se o jejich pozemky v Urbanickém žle-
bě svářili Dobrovodští s Vídeňskými. Tento spor se dostal až 
před úředníky brněnského práva, kteří konstatovali, že dožíva-
jící ves, která odedávna patřila žd’árskému klášteru, náleží ke 
křižanovskému panství, které tehdy vlastnili páni z Pernštejna, 

a že vídeňští k ní žádného práva nemají. Při té příležitosti br-
něnský soud rozhodl, že poddanské dávky vosku mají držite-
lé urbanických pozemků odvádět nové křižanovské vrchnosti. 
A jak se tehdy včelí vosk získával? Chov včel ještě neexistoval. 
Vosk a med se získával tzv. brtnictvím. Brtníci byli lidé, kteří vy-
hledávali staré stromy, v jejich dutinách žily divoké včely. V ob-
dobí, kdy končila hlavní snůška medu, tito staří včelaři šplhali 
po stromech, vybírali z dutin stromů včelí plásty i se včelami 
a medem do pytlů. Včely potom v pytlích utopili, vyndali plásty, 
které rozmačkali a získali z nich med. Ten museli přecedit přes 
řídké plachetky, neboť obsahovaly i vosk. Vosk potom vytavili 
v nádobách, opět přecedili, aby se oddělila papírovina včelích 
plástů a získaný čistý vosk prodali držitelům urbanických po-
zemků, kteří jej odnesli bud’ klášteru nebo na správu pernštejn-
ských panství do Křižanova. Nakonec někdy koncem 15. století 
po dvou stech letech existence zmizely i dva poslední urbanické 
domky z povrchu země a v těchto místech byly podle tehdejšího 
obyčeje založeny pány z Pernštejna Urbanické rybníky.

Po odhalení pamětního kamene následovalo jeho požehnání 
křižanovským farářem Tomášem Holcnerem s modlitbou za 
zemřelé obyvatele Urbanic. Poté pronesl krátký projev Ing. Jan 
Kasal za současné žďárské občany a jejich jménem zapálil u pa-
mětního kamene velkou voskovou svíci. Následovalo Schuber-
tovo Ave Maria v podání Márinky Ambrožové za doprovodu paní 
učitelky Němcové. Na závěr byla předvedena scénka o založení 
Dobré Vody a Urbanic, k níž napsal scénář Karel Hromek. Slav-
nostní setkání zakončila hudba a předání malých pozorností pro 
účastníky.
Každoroční putování z Dobré Vody k pamětnímu kameni v Ur-
banicích a projev úcty k jejich dávným obyvatelům se stalo již 
tradicí.

Ing. Karel Hromek, Křižanov
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RODINA KODETŮ OTEVŘE V LUTERÁNU MUZEUMRODINA KODETŮ OTEVŘE V LUTERÁNU MUZEUM
Novým majitelem monumentálního luteránského gymnázia se 
stal Kristian Kodet, oficiálním vlastníkem je společnost s ručením 
omezeným Kristian Kodet – galerie. „Galerie Kodet plánuje v do-
hledné době v objektu stálou sbírku – Muzeum tří generací Kode-
tů – umělecké rodiny Kodetů, sochařů Emanuela Kodeta a Jana 
Kodeta a malíře Kristiana Kodeta,“ nastínila budoucí plány s lute-
ránem Kristýna Kodetová.
Šlechtické gymnázium postavené v roce 1578 na popud Ale-
ny Berkové ‑Meziříčské z Lomnice sloužilo svému účelu pouze 

krátce, třicetiletá válka vyhnala luterány z města, a tak se v po-
lovině 17. století stavba uzpůsobila na pivovar. Teprve v polovi-
ně 20. století se zrušila výroba piva a zavřela restaurace. Jistý 
čas budova sloužila i městu, ale posledních asi 15 let neměla 
plnohodnotné využití. „Mrzí mě, že jsme nebyli jako vlastníci 
schopni zajistit stálou důstojnou náplň pro náš renezanční pa-
lác. Snad se to podaří Kodetům s jejich projektem rodinného 
muzea,“ uvedla bývalá spolumajitelka luteránského gymnázia 
Libuše Roučková.

Civilky si připomínají třicet let od svého vzniku
V letošním roce uplynulo již 30 let od založení organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami. Tato organizace nahradila 
Svaz invalidů, který zanikl v roce 1989. Na národní konferenci 
v Pardubicích 20. 4. 1990 vznikl oficiální název Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami (SPCCH). Civilizační choroby jsou 
definovány jako nemoci, jejichž vznik a rozvoj je výrazně ovliv-
něn civilizací, tj. způsobem života, stresem, znečištěným život-
ním prostředím a jinými negativními faktory. Do této skupiny se 
řadí především nemoci cév, nemoci dýchacího ústrojí, diabetes‑
‑mellitus a některá další onemocnění. Centrum služeb SPCCH 
v Praze propojuje celorepublikovou síť 248 specifických organi-
zací a klubů, zdravotně postižených osob a seniorů. ZO SPCCH 
Velké Meziříčí je zapsaný spolek, sdružující na základě dobrovol-
ného členství osoby postižené civilizačními chorobami. Za 30 let 
trvání organizace v našem městě se na jejím vedení podílelo 
mnoho funkcionářů, ale dovolte, abych vzpomenula bývalého 
dlouholetého předsedu, pana Bohumila Doležala, který zemřel 
letos v červenci. Nyní máme 235 členů nejen z našeho města, ale 
i z přilehlých obcí. Naše hlavní zaměření je aktivní život seniorů.

Organizujeme:
• lázeňské léčebné pobyty
• 1x za rok týdenní poznávací pobyt
• jednodenní zájezdy (výstavy, historie, kultura)
• vycházky, výlety, pěší turistika, bowling
• každé pondělí se scházíme v klubu důchodců
• společná posezení při harmonice a při foto a video projekci

V letošním jubilejním roce nám zasáhl do programu covid‑19 a rá-
zem bylo všechno jinak. Zrušili jsme některé pobyty, zájezd, pondělní 
setkání v klubu. Omezili jsme se na pěší vycházky a krátké výlety.
Poslední vydařená akce se uskutečnila ve středu dne 9. 9. 2020, 
„Den zdraví s pohybem a chůzí Nordic walking“ na Fajtově kopci, za 
účasti téměř 45 osob. Radost nám udělala hojná účast našich členů 
i nečlenů, ale také účast ze ZO SPCCH ze Žďáru nad Sázavou, Bystři-
ce nad Pernštejnem a Třebíče.
Veškerá naše činnost by nebyla možná bez spolupráce celého 
devítičlenného výboru a tří členů revizní komise. Všem za prá-
ci, nápady a ochotu srdečně děkuji. Zvláště si cením nezištné 
práce hospodářky Ing. Táborské a organizační činnosti p. Horá-
ka. Uznání a poděkování si zaslouží pan Josef Kubiš, který již po 
mnoho let předsedá revizní komisi.
Rovněž jsme rádi za dobrou spolupráci s městským úřadem 
a Jupiter clubem.

Za výbor ZO SPCCH Velké Meziříčí Milada Vítková , předseda org.

Foto: Rudolf Horák
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Žáci ze Základní školy Lhotky se účastní mnoha projektů

Ve dnech 29. září až 2. října 2020 se žáci ZŠ 
ve Lhotkách opět zúčastnili projektu Škola 
tančí. Byl realizován za podpory programu 
z Fondu Vysočiny, ve spolupráci se sdru-
žením SE.S.TA – Centrem choreografické-
ho rozvoje. Tentokrát tančili žáci druhého 
a třetího ročníku a věnovali se tématu lid-
ského těla. Zaměřili se na poznávání jed-
notlivých částí, kostru, vnitřní orgány, kůži 
a smysly. Za zvuku hudebního doprovodu 
se tak společně učili o lidském těle a vyu-
žívali přitom svoje pohybové možnosti pod 
vedením zkušené tanečnice. Ve skupinách 
si obkreslovali svoje postavy a popisovali 
jednotlivé části těla. Na závěr projektové-
ho týdne si děti připravily vystoupení pro 
ostatní žáky naší školy. Ve skupinách si 
naplánovaly různé choreografie, rozdělily 
úkoly a celé představení bylo v jejich vlastní 
režii. Vystoupení se podařilo a už teď se tě-
šíme na další možnou spolupráci.

I v této době plné nejrůznějších omezení 
se konalo náhradní krajské kolo přírodo-
vědné soutěže „Zlatý list“, tentokrát ve 
velmi zajímavém prostředí Zoo Jihlava. 
Tříčlenné hlídky putovaly po zoologické 
zahradě a odpovídaly na deseti stano-

vištích na otázky z oblasti ochrany pří-
rody, zoologie, botaniky, myslivosti atd. 
Děti z naší ZŠ ve Lhotkách se umístily na 
krásném třetím místě, za přírodovědným 
kroužkem a gymnáziem. Patří jim za to 
velký dík.

Za podpory dotace z Fondu Vysočiny jsme 
v září 2020 v ekologickém středisku Bali-
ny realizovali třídenní aktivitu Probádejte 
svět. Žáci naší lhotecké školy se proměnili 
ve výzkumníky, kteří si stanoví výzkumnou 
otázku, zkusí předpovědět její výsledek 
a následně s odbornými pomůckami aktiv-
ně zjišťují odpovědi. Po seznámení s pro-
středím si vyzkoušeli roli vědců při průzku-
mu vody, louky a lesa. Sami i v kolektivu 
si vyzkoušeli aktivity, které podpoří jejich 
rozvoj ve výuce, naučili se správně pojme-
novat ekologické vazby v daném ekosys-
tému a vliv člověka na ně. Sesbíraná data 
vyhodnotili a výsledky svého výzkumu na 
závěr prezentovali ostatním. Náš dík patří 
lektorům za skvělé vedení a organizaci.

Za podpory Fondu Vysočiny jsme 
v září 2020 v rámci projektu „Poznáváme 
sebe, poznáváme svět“ navštívili areál 
lednického parku, který je jedním z nej-
větších v Evropě. První cizokrajné dřeviny 
sem byly přivezeny na konci 18. století 
a postupně zde vznikla ojedinělá sbírka 
severoamerických dřevin. Park byl často 
zaplavován řekou Dyjí, proto se majitelé 
panství rozhodli vybudovat mimořádné 
meliorační dílo. Vyhloubili ohromný rybník 
a vytvořili soustavu ostrůvků. V 19. sto-
letí byl park upraven do dnešní podoby, 
připomínající staré italské a francouzské 
zahrady.
Všem se nám podařil výstup na minaret, věž 
s točitým schodištěm, vysokou 60 m, po-
stavenou na dřevěných pilotech v bažinaté 
půdě. Zaručuje krásný pohled po širokém 
okolí. Po cestě k minaretu a zpět jsme v par-
ku poznávali a určovali stromy a rostliny, ně-
které jsme viděli poprvé v životě.
Před návštěvou zámku byla prohlídka pal-
mového skleníku, který je téměř 100 m 

dlouhý a 13 m široký, se subtropickými 
a tropickými rostlinami převážně z Jižní 
Ameriky. Součástí je i jezírko se zlatými ry-
bkami.
Na zámku jsme si zvolili prohlídku repre-
zentačních sálů v přízemí, které sloužily 
pro pořádání velkolepých setkání evrop-
ské šlechty. Sály jsou vybaveny vyřezá-
vanými stropy, dřevěným obložením stěn 
a krásným nábytkem. Díky unikátnímu 
propojení stavebních památek s okol-
ním člověkem formovanou přírodou byl 
v roce 1996 celý lednicko ‑valtický areál 
zapsán do seznamu světového dědictví 
UNESCO.
Naše další cesta vedla do blízkého Ar-
cheoparku Pavlov, který je moderní ex-
pozicí zpřístupňující jednu z nejvýznam-
nějších pravěkých lokalit doby lovců 
mamutů na světě. Z pravěké kultury lze 
vidět kostěné a kamenné nástroje, kos-
terní pozůstatky i odkrytá naleziště. Vše 
je doplněno moderní technologií a už 
sama stavba archeoparku je unikátní.

Probádejte svět 

Škola tančí

3. místo v krajském kole přirodovědné soutěže Zlatý list

Exkurze do Lednice a Pavlova

ZŠ Lhotky
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V BALINSKÉM ÚDOLÍ SE OBJEVIL ZÁVIŠKŮV RYBNÍKV BALINSKÉM ÚDOLÍ SE OBJEVIL ZÁVIŠKŮV RYBNÍK

Rybník, který vznikl před nedávnem, ještě čeká na kolaudaci. Nápad na jeho výstavbu dostal majitel 
Vincenc Záviška před rokem. Nelenil a ihned začal vyřizovat potřebná povolení, protože ideální pod-
máčený pozemek v podmanivém Balinském údolí už vlastnil. „Les ztrácí v současné době produkční 
funkci, nabývá spíše funkci oddychovou a k tomu je rybník, nejlépe s posezením, bezvadný,“ pochva-
luje si iniciátor stavby Vincenc Záviška.
Standardní objem vody v rybníku je 1 050 m3, největ-
ší hloubka dosahuje 2,6 metru. Projít se můžete po hrá-
zi dlouhé 36,5 metru, nebo směrem na západ dojdete až 
k tůňce. Vznik nového přírodního společenstva je dalším 
lákadlem pro posezení na lavičce, pozorování přírody a ži-
vočichů kolem nás. „Do zimy plánujeme umístit k rybní-
ku lavičku a další pak k cestě Balinským údolím společně 
s rozcestníkem, aby každý věděl, kde je rybník a kudy ke 
studánce Jarmilka,“ představuje budoucí plány majitel stav-

by a přilehlých lesních pozemků s tím, že na jaře přidá ná-
sadu okrasných ryb a vysází další zeleň. Kousek nad zmiňo-
vanou studánkou od Uhřínovské ční dřevěný „rozhledník“ 
od Františka Buriana, rodáka z Horních Vilémovic, který 
ukazuje unikátní a významná místa v blízkém okolí. Cestou 
od rybníka můžete projít přes Balinské údolí k Palečkovým 
rybníkům až na Ameriku a Jestřabec. „Chtěl jsem vybudovat 
něco konkrétního pro osamělé putující lidi, rodiny, přátele 
i turisty,“ říká Záviška.

Studánky dotvářejí krásy Balinského údolí

Studánku Jarmilka, přístupnou nejlépe ze 
silnice na Uhřínov, pojmenoval Vincenc 
Záviška po své mamince, vyčistil a upra-
vil ji Rudolf Horák starší s přispěním ro-
diny Záviškových. Na první pohled nás 
překvapí kontrast suchých stromů a ži-
votodárné vody. „Buď pokorný a poklekni 
před vodou a přírodou,“ stojí na dřevěné 
ceduli na zastřešení studánky.

Studánka Víla v Sáblíkově parku prochází 
postupnou obnovou, nyní se k ní dostanete 
po nových dřevěných schůdcích a lávce.

V neposlední řadě stojí za zmínku stu-
dánka Sabinka a kříž, které si za cíl vybral 
vandal. Nachází se u brodu v Balinském 
údolí.

„Trápí nás vandalství, někdo jen tak zne-
važuje naši dobrovolnou práci – rozlá-
mání kříže, strhávání nápisů, utržení so-
lárního světla, nepořádek – to je jen malý 
výčet vandalismu, který často řešíme,“ 
rozhořčuje se pan Rudolf Horák starší, 
obnovitel jmenovaných studánek, spo-
lečně s panem Záviškou.

Víte, že Balinské údolí má i své studánky? Tři z nich vám 
představíme, ideální tip na procházku podzimní přírodou.

Studánka Jarmilka
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NAUČNÉ STEZKY PROŠLY OBNOVOUNAUČNÉ STEZKY PROŠLY OBNOVOU

Údolí řek Balinky a Oslavy je bezespo-
ru velmi cenným přírodním územím 
a z toho důvodu je i atraktivním pro jeho 
návštěvníky, ať už pěší nebo cyklisty. Zá-
sluhou Českého svazu ochránců přírody 
se prohlásilo v roce 1984 Balinské údolí 
za přírodní park, tehdy vznikaly první in-
formační panely. Podpora ve formě do-
tace z ministerstva životního prostředí 
v roce 2005 přispěla k výměně stávajících 
panelů a instalaci nových panelů s inter-
aktivními prvky. Další rozšíření, dosud 
asi největší, přišlo s dotací v roce 2012, 

kdy vzniklo pět barevně rozlišených tras 
v celkové délce 46 kilometrů.
Poslední rozsáhlá obnova se uskuteč-
nila v letošním roce, úspěšná žádost 
města o podporu z Fondu Vysočiny 
napomohla k obnově značení, 36 infor-
mačních panelů – sjednocení grafické 
podoby a ke čtyřem panelům novým. 
Dva nové informační panely najdete 
na oranžové stezce a dva interaktiv-
ní na modré pro děti. To vše by nebylo 
možné bez vydatné pomoci realizátora 
akce firmy EKOVYSOČINA s.r.o. a rov-

něž Chaloupek o.p. s. v čele s hlavní au-
torkou projektu Janou Audy.
Čtyřicet tabulí a čtyřicet šest kilomet-
rů turistických tras není zdaleka vše, co 
v Balinském a Nesměřském údolí do bu-
doucna najdete. Pracuje se na vyřízení 
dalších žádostí o finanční podporu, při 
schválení se můžete těšit na takzvaná 
koupací a odpočinková místa, kůly s QR 
kódem odkazující na zajímavá místa 
v okolí a v neposlední řadě také na nový 
okruh v údolí řeky Oslavy směrem na 
Mostiště a Loupežník.

Trasy:
Červená od odbočky na silnici z Velkého 
Meziříčí do Uhřínova až do Balin v délce 
5 km se šestnácti zastaveními včetně 
interaktivních.
Zelená také začínající stejně jako červe-
ná, avšak v Balinách pokračuje okruhem 
přes Uhřínov, Šeborov, Svařenov a Hr-
bov zpět na výchozí místo v délce 15 
kilometrů se šesti zastaveními.
Oranžová začínající u bývalého liho-
varu a přes Petráveč a Oslavu se vrací 
Nesměřským údolím zpět na výchozí 
místo, která má pět zastavení a délku 
16 km.
Modrá začínající u odbočky na silnici 
směrem na „Letnou“ v délce 3 km, kde 
bylo instalováno pět interaktivních prvků 
pro děti, končící nedaleko Práškovy há-
jenky.
Fialová v délce 7 km se čtyřmi zastave-
ními, která propojuje oranžový a zelený 
okruh.

Studánka Víla Studánka Sabinka Rozhledník u Uhřínovské ulice
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Smuteční oznámení nebo též parte je list 
papíru oznamující úmrtí někoho blízké-
ho. Jedná se o novodobější zvyk, který se 
z „vyšších kruhů“ rozšířil do měst a tepr-
ve po 1. světové válce pronikl ve větším 
měřítku na vesnici.
V našem městě můžeme předpokládat 
rozvoj tohoto typu tiskoviny po vzniku 
tiskárny J. F. Šaška. Nejstarší parte v mu-
zejní sbírce z produkce této tiskárny jsou 
z roku 1880.
Tehdy mělo parte zaoblené rohy a okraj 
byl lemován úzkým černým rámečkem. 
Brzy se objevuje rámeček složený z růz-
ně propletených bílých a černých linek. 
Koncem 19. století se rámeček rozšiřuje 
až na 3 nebo 4 centimetry. Často byl re-
liéfní nebo byl zdoben střídáním lesklých 
a matných ploch v podobě linek nebo 
různých ornamentů.
Od druhé poloviny dvacátých let 20. 
století se z jedné strany rámeček ještě 

více rozšířil a v něm býval obrázek. Zpo-
dobněni byli svatí, andělé, hrob s křížem 
nebo kříž samostatný. Mohl to být také 
hrob s pomníkem nebo třeba zhasnutá 
svíčka.
V 50. letech se vrátil opět rámeček 
úzký, podobný zůstal dodnes. Vzhledem 
k tomu, že existuje jistá setrvačnost, 
někdy se nový i předešlý typ po nějakou 
dobu objevuje souběžně.
Podle náboženského vyznání býval v zá-
hlaví parte kříž či kalich v různých vari-
antách. Na oznámeních židovských spo-
luobčanů umísťovali v Šaškově tiskárně 
obrázek hrobu s ohrádkou a stromem, 
tiskárna Muchova používala Davidovu 
hvězdu.
Až do vzniku republiky byla více používá-
na němčina, a proto i parte bývalo dvoj-
jazyčné nebo se tisklo v české i německé 
verzi. To se týkalo hlavně úředníků, ob-
chodníků a majitelů firem nebo panských 

zaměstnanců. Obyvatelé německé ná-
rodnosti měli pochopitelně pouze verzi 
německou.
Také formulace se vyvíjela. Až do 50. let 
bývá u křesťanské většiny uvedeno, že 
zesnulý byl zaopatřen svátostmi, zesnul 
v Pánu nebo smířen s Bohem. Do 60. let 
se zmiňovalo, že zemřel v nemocnici.
Rozdíl je i ve vypsání pozůstalých. Za-
tímco dnes se často uvede pouze jméno 
pozůstalého manžela a dětí, dříve se ro-
zepisovali synové a zeťové včetně povo-
lání a u snach bylo uvedeno rodné jméno, 
stejně jako u zemřelých žen.
Další zajímavosti o vývoji smutečních 
oznámení by přinesla výstava R.I.P. – 
Odpočívej v pokoji plánovaná ve velko-
meziříčském muzeu od 6. listopadu do 
6. prosince. Vzhledem k současné epide-
miologické situaci však není jisté, že se 
bude moci uskutečnit

Ripp

Vývoj smutečních oznámení

1880 1902 1927

Před 125 lety, 6. listopadu 1895, zemřel ve Velkém Meziříčí ar-
chitekt Aleš Linsbauer. V německém textu bývá psán jako Alex. 

Kdo byl Aleš Linsbauer

Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí

Přestože je pochován na starém hřbitově, většina lidí netuší, 
kdo to byl a jaký měl vztah k našemu městu.
Aleš Linsbauer pocházel z Hodíškova, kde se narodil 10. pro-
since 1839. Vystudoval architekturu ve Vídni a v Praze a pak se 
věnoval samostatné činnosti. Se stavitelem Alfrédem Kirpalem 
postavili v letech 1869‑1871 řadu domů v Praze, např. nejstar-
ší obchodní dům Haasův na Příkopech. Další domy projektoval 
také v Táboře. Kromě toho se věnoval i tvorbě drobnějších ar-
tefaktů, např. návrhům hřbitovních náhrobků a pomníků. Asi 
nejznámější je pomník V. Priessnitzovi v Lázních Jeseník, který 
vytvořil ve spolupráci s J. V. Myslbekem v roce 1874. Podle jeho 
návrhů ve spolupráci se sochařem Eduardem Wesselym vznikly 
v 60. a 70. letech 19. století také litinové plynové kandelábry na 
mnoha místech Prahy – např. na Václavském a Staroměstském 
náměstí. Kandelábr z roku 1876 stojí dodnes na Hradčanském 
náměstí a je technickou památkou.
V rodném Hodíškově postavil škrobárnu a vypracoval projekt 
školy i kaple, na jejichž stavbu výrazně finančně přispěl. Zpra-
coval také projekt budovy meziříčské měšťanské školy za kos-
telem dokončené roku 1889 (dnes ZŠ Komenského).
Byl spřízněn s velkomeziříčskou rodinou Jelínkovou a zřejmě se 
v našem městě hodlal usadit na trvalo. V roce 1891 zakoupil šk-
robárnu v bývalém Mácově mlýně (dnes Agromotor) a přestavěl 
ji. Po své náhlé smrti byl pohřben na starém hřbitově.

Ripp
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POD BALKONY ZAZPÍVAL JIŘÍ HELÁNPOD BALKONY ZAZPÍVAL JIŘÍ HELÁN
Vážení a milí občané,
co nejsrdečněji vás touto cestou všechny vítám. Pro některé 
z vás je to netradiční způsob, než jste byli zvyklí. Potkávali jsme 
se při různých příležitostech a tam si sdělovali, jaké akce se pro 
vás budou pořádat. Rádi bychom s vámi byli v neustálém kon-
taktu, a mohli vás tak průběžně informovat o činnostech Soci-
álních služeb města Velké Meziříčí.
Budeme vám přinášet měsíčně zajímavé příspěvky nebo udá-
losti v rubrice Velkomeziříčska.
A začali jsme 7. října, kdy přijel do venkovního areálu domu s pečo-
vatelskou službou pan Helán ještě se dvěma členy své kapely a za-
hrál pod balkony bytů našich klientů. Ačkoliv tato podoba kultury 
není přímo osobní, jsme velmi vděční za její realizaci. A také za to, 
že lze v době covidové nějaké alternativy uskutečňovat. Je to velmi 
náročné období pro všechny.
V minulých letech jsme zřídili Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. Pro nás jako pro 
poskytovatele je to další možný způsob řešení kulturní oblasti 
našich obyvatel nejen v domech s pečovatelskou službou, ale 
v celém městě Velké Meziříčí a okolních obcích.
Služba je určena všem zájemcům a hlavním záměrem je od-
stranění samoty a navázání vztahů mezi svými vrstevníky.
V současné době se nám hlásí vypomáhat studenti z různých 
typů škol a také jsme již oslovili další dobrovolníky z řad skautů 
a dobrovolných hasičů. Se všemi těmito lidmi máme díky našemu 
vedení města navázanou výbornou a kvalitní spolupráci z března.

Ráda bych vám všem popřála mnoho zdraví a krásných dnů 
i přes veškeré těžkosti, které nám přináší každodenní život. 
Mějte se moc pěkně.

Mgr. Jana Jurková
Ředitelka organizace Sociálních služeb města Velké Meziříčí

NABÍDKA PRO SENIORY A NEMOCNÉ Využijte, prosím, služby dobrovolníků:   
nákupy a donášku potravin, vyzvednutí 
léků a receptů a zajištění odvozu k lékařům.

603 967 714
737 189 688
773 285 082
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Dne 13. 10. 2020 jsme se z důvodu koronavirové epidemie 
v omezeném počtu sešli k diskuzi ohledně pokračování rekon-
strukce Náměstí. Zástupci společnosti RTS zdůraznili nutnost 
široké shody v zastupitelstvu a nastínili nám 3 možné scénáře:
1. Přihlédnout k tomu, jak dopadla „nepojmenovaná“ soutěž 

a jednat s některým z autorů oceněných návrhů (1, 2, 3) 
o odkupu autorských a licenčních práv.

2. Pokračovat s autory některého návrhu ze všech zúčastně-
ných (15) a také jednat o odkupu autorských a licenčních 
práv některého návrhu.

3. Zahodit výsledky „nepojmenované“ soutěže a vyhlásit 
soutěž novou.

Po vzájemné diskuzi mezi stranami opozice se přikláníme právě 
ke třetí variantě, přestože je časově nejnáročnější. Tato soutěž 
by měla obsahovat nejen řešení prostoru Náměstí v rozsahu 
původní soutěže, ale také prostoru ve Svitu.
Dále bychom navrhovali zanést do řešení i prostor před hradba-
mi z důvodu možného dopravního propojení s prostorem za řekou 
a revitalizaci Riegerových sadů, které také bezprostředně navazují.

K podpoře této varianty nás vedou následující důvody:
1. Varianta odkupu autorských a licenčních práv popírá veš-

kerý princip jakýchkoliv soutěží, nejen architektonických. 
Jaká bude ochota architektonických ateliérů dopracovávat 
návrh někoho jiného? Jaká bude cena a kdo ji bude stano-
vovat?

2. Varianta dohody s některým autorem ze všech popírá prin-

cip architektonických soutěž tak, jak nám byly vysvětlovány.
3. Varianta nové soutěže je následování cesty, kterou nám 

doporučují odborníci přizvaní na pomoc s řešením prostoru 
ve Svitu ‑ řešit ho současně a společně s Náměstím. Tuto 
variantu jsme navíc navrhovali již u první soutěže. Vnímá-
me a vítáme snahu „věc“ Náměstí posunout dál co nejrych-
leji, ale není kam spěchat a opět řešíme jednotlivé prostory 
bez vzájemného propojení.

4. Přenecháme řešení toho, co má ve Svitu být, odborníkům ‑ 
vyhneme se tak nepravdivým obviněním, že prosazujeme 
supermarket LIDL nebo o nějakých zákulisních dohodách.

5. Architektonická soutěž takového rozsahu může přilákat 
zahraniční ateliéry ‑ to nám bylo slibováno už u první sou-
těže, nicméně jaksi k tomu nedošlo.

6. Mohli bychom celou záležitost vyřešit kompletně, kom-
plexně a najednou se vzájemně provázanou funkčností.

Samozřejmě takový postup bude znamenat absolutní transpa-
rentnost nejen napříč politickými stranami, ale i směrem ven 
z radnice. Jedině takto můžeme dosáhnout určitého stupně dů-
věry v daný postup a řešení. Vážený pane starosto a členové 
rady, věříme, že naše důvody pochopíte a místo prostého sho-
zení ze stolu nebo vymýšlení důvodů, proč to nejde, budete spí-
še přemýšlet nad způsobem, jak to provést, a to přesně podle 
názvu vaší strany – společně.
I s námi.

Členové zastupitelských klubů ČSSD, KDU ‑ČSL  
a Meziříčského fóra

Příběh Náměstí
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Reakce na článek o Náměstí
Kolegové z politických klubů ČSSD, Meziříčského fóra a KDU‑
‑ČSL zveřejnili další z celé řady svých pokynů městské radě, co 
má rada dělat, o čem má mluvit a jak se má chovat. Tentokrát se 
zaměřili na rekonstrukci náměstí a navrhují vypsat (novou) ar-
chitektonickou soutěž na území nejen Náměstí, ale zároveň i na 
prostor bývalého Svitu, navazujících Riegrových sadů a území 
před hradbami. Je otázkou, proč to neudělali sami, když byli 
dlouhá léta ve vedení města?
To, že kolegové konečně pochopili, že žalostný stav centra si 
žádá neprodlený zásah, je velmi pozitivní zpráva a za tento 
postoj upřímně děkuji. Například samotná dlažba na Náměstí 
je totiž na konci životnosti a bude ji třeba do dvou let opravit 
alespoň provizorně. Potíž s nejnovějším pokynem zmíněných 
politických stran je ale v něčem jiném. Navrhují naprosto ne-
možný a nerealistický postup, a vzhledem k tomu, že nejméně 
tři z nich byli přímými účastníky již skončené architektonické 
soutěže (připravovali ji a seděli v porotě), máme s koaličními 
kolegy právo se domnívat, že vědí, že jejich návrh na vypsání 
nové soutěže je věcně i ekonomicky nesmyslný a předkládají jej 
pouze za účelem věc dále zdržovat a dále zamotávat tak, aby se 
nám nepodařilo s touto věcí konečně pohnout vstříc roky oče-
kávané rekonstrukci.
Pokusme se tedy tohle klubko dohadů a nepochopení základní-
ho principu architektonických soutěží nějak jednoduše rozplést:

1. Ano, skutečně došlo k setkání zastupitelů se zástupci firmy 
RTS (to jsou profesionálové, kteří pomáhají radnicím vést trans-
parentně a podle zákona výběrová řízení).

2. Ne, firma RTS nenavrhla udělat novou architektonickou sou-
těž. Doporučila, aby se radnice dohodla s autorem jednoho 
z návrhů na dopracování architektonické studie do formy, která 
po odkoupení autorských práv poslouží jako podklad pro výběr 
zhotovitele projektové dokumentace. V písemném stanovis-
ku od firmy RTS je sice možnost nové architektonické soutěže 
zmíněna, ale pouze jako „možná alternativa“, nikoliv jako dopo-
ručený postup.

3. Spojovat prostory Náměstí, ulic, bývalého Svitu a Riegrových 
sadů do jedné architektonické soutěže je rovněž nesmysl. Jde 
o naprosté nepochopení účelu a principu architektonických 
soutěží – zde se ale na kolegy není možné hněvat, ani je pode-
zřívat ze zlého úmyslu. Jednoduše to nemohou vědět. Je to stej-
né, jako kdyby zastupitel architekt rozporoval zastupiteli lékaři 
jím stanovenou diagnózu nebo zastupiteli učiteli způsob výuky. 
A teď, proč to nejde:
„Architektonické soutěže můžeme rozdělit na projektové 
a ideové, podle toho, co chceme za výsledek. Projektové slouží 
již pro stanovení podoby do konkrétního návrhu stavby. Ideové 
naopak řeší území v podrobnosti rozdělení hmot, funkcí a po-
třeb regulace staveb v daném prostoru a nenavazuje na ně 
dopracování projektové dokumentace stavby pro její realizaci. 
V případě Náměstí víme, že kašna zůstane tam, kde je, nebo 
budeme asi stěží uvažovat o přesunutí svatojánského sloupu. 
Stejně tak známe funkci jednotlivých budov a jejich vchody či 
vjezdy. V případě prostoru bývalého Svitu jde naopak o nalezení
naprosto nové náplně a funkce pro prostor ku prospěchu oby-
vatel města. Tedy pomocí ideové, spíše říkejme urbanisticko – 
krajinářské, soutěže se teprve zamýšlíme nad celkovým smě-
řováním tohoto prostoru a stanovujeme pro něj limity. V tomto 
okamžiku je konstruktivní a smysluplné vypsat urbanisticko 
‑ krajinářskou soutěž v podrobnostech, kdy výsledkem bude 

návrh jako podklad pro případný regulační plán tohoto území. 
Obě výše popsané soutěže jsou architektonické, ale obě mají 
rozdílný smysl zadání i jinou podrobnost odevzdaných návrhů, 
proto v podstatě nelze zadat tyto dvě související, ale velmi roz-
dílná zadání do jedné soutěže.“ Obdobný text napsal Petr Velič-
ka ve Velkomeziříčsku v březnu roku 2016, tedy téměř před pěti 
lety, v reakci na diskuse (nejen) zastupitelů právě o tom, proč 
architektonickou soutěž nerozšířit i na areál Svitu. Diskuse byly 
před těmi bezmála pěti lety právě tímto vysvětlením uzavřeny. 
Vzhledem k tomu, že si tyto události kolegové určitě pamatují, 
není třeba o nelogičnosti jejich současného návrhu dále mluvit.

4. Kolegové se také ptají, jaká bude ochota architektů nechat 
svůj návrh dopracovat někým jiným. Opět jde o neznalost oboru 
architektury a opět se na kolegy nejde zlobit. Víte, ono to není 
tak, že máme obrázek, který někdo nakreslil, a chceme, aby jej 
někdo jiný překreslil. Nejsme v mateřské škole. Poskytnutí au-
torských práv pouze říká, že autor návrhu souhlasí s tím, že ně-
kdo jiný jeho návrh rozpracuje do formy projektové dokumen-
tace, kterou potřebujeme pro vydání stavebního povolení a dále 
k realizaci stavby, kdy autor dál bude provádět autorský dozor 
či dohled. Takže problém, který politické strany KDU ‑ČSL, ČSSD 
a Meziříčské fórum uvádějí, zkrátka neexistuje.

5. A konečně je zde také věc, o které se mlčí. Jde o peníze. Jest-
liže architektonická soutěž na Náměstí přinesla 16 kvalitních 
návrhů, z nichž tři ocenila porota věhlasných architektů, nejsme 
tak trošku příliš „grandi“, když si dovolíme 850 tisíc za tuto sou-
těž vyhodit a vypsat novou, odhadem za dva až tři miliony ko-
run? Kam se, vážení kolegové z opozice, poděla vaše finanční 
starostlivost, s jakou jste k té první soutěži přistupovali?

Shrneme to:
• Máme výsledky architektonické soutěže na Náměstí 

a uměli bychom se dohodnout s vítězi na dalším postupu.
• Výsledky této soutěže potvrdilo regulérní místní referendum.
• Na soutěž vrhl stín postoj tehdejšího předsedy ÚOHS, bý-

valého poslance ČSSD, vyšetřovaného Policií ČR v korupč-
ních kauzách. To ale pouze konstatujeme, jeho verdikt re-
spektujeme.

• Máme v úmyslu pořídit územní studii na prostor bývalého 
Svitu a Riegrových sadů – to znamená, že chceme vědět, co 
by tam v budoucnu mělo být.

• Zároveň nechceme, aby zde byl supermarket, který by 
mimo jiné znamenal i další neužitečný průjezd osobních aut 
už tak dost těžce zkoušeným centrem města.

• Kolegové z opozice ve zdánlivě dobře míněném návrhu 
chtějí, abychom vypsali za miliony korun novou soutěž, a to 
za technicky nemožných podmínek.

To znamená, že by se oprava náměstí o další roky odložila. Kdo 
by z toho měl užitek?
Rozhodně to není ku prospěchu obyvatelům města, na kterém 
nám především záleží.

Osobně neupřednostňuji ani jeden z návrhů. To, co chci přede-
vším, je, aby se obyvatelé města Velké Meziříčí konečně dočkali 
rekonstrukce náměstí a tento dlouholetý zastupitelský spor 
skončil.
Přeji Vám, vážení občané, krásný podzim!

Ing. arch. Alexandros Kaminaras
Starosta města
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 Koupím jakoukoli Jawa či Simson, Pávek. Tel.: 723 971 027

Nabízím vyvážení dřeva a klestí. Tel.: 604 895 674

Prodám selata po matce 100% přeštické černostrakaté otec 
50% divočák. Odstavená naučená na šrot a ČOS, odběr ihned 
Netín, telefon 737 650 598

Nabízíme zpracování (nařezání, naštípaní, srovnání) dřeva. 
Tel.: 731 457 371

Prodám zateplenou chatu 4+1 k celoročnímu bydlení na Faj-
tově kopci, nad dálnicí, voda, elektřina, septik, bazén. Cena 2 
900 000 Kč, možná výměna za byt 3+1. Tel.: 731 457 371

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

Prodám palivové dřevo (štípané). Tel.: 605 054 470

Prodám suché palivové dřevo, smrkové cena od 390 Kč za 
metr, celý klaďák 67 m ‑ cena 26 500 Kč (doprava zdarma). 
Tel.: 605 054 470

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

Vykupuji palivové dřevo jakékoliv množství, odvoz zajištěn. 
Tel.: 731 457 371

Prodám stavební pozemek ve VM. Tel.: 731 457 371

Nabízíme sečení trávy. Tel.: 720 115 003
Nabízíme štípání vašeho dřeva. Nabízíme možnost zapůjčení 
štípacího poloautomatu. Tel.: 731 457 371

Nechceme už bydlet v paneláku. Hledáme RD se zahrádkou, 
počítáme i s rekonstrukcí. Za nabídky děkuji. Tel.: 732 369 404

Sháním byt 2+1/3+1. Rádi bychom už na Vánoce bydleli  
v novém. Tel.: 703 668 449

Naučím, doučím Aj i NJ, na Hliništi. Vzdělání pedagogické,  
výuka od 8 do 14:30 hodin. Tel.: 737 439 784, e‑mail: dagmar.
stankova@seznam.cz

Koupím starší dům, zahradu, stavební pozemek – Hledám ke 
koupi stavební pozemek ve Velkém Meziříčí a okolí (Mostiště, 
Martinice, Petráveč, Hrbov Lavičky apod.). Velikost parcely cca 
1 000 m2. 606 662 871 Děkuji Jiří Krča.

Koupím byt ve Velkém Meziříčí (Velká Bíteš) i v původním  
stavu k rekonstrukci. 606 662 871 Děkuji Jiří Krča

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní.    
Tel.: 608 773 933.

Koupím hoblovku s protahem KDR nebo ROJEK. 
Tel.: 603 165 320

Koupím staré hračky, šlapací autíčka, pivní lahve s nápi-
sem, plechovice od olejů, motocykly a součástky k nim.  
Tel.: 732 400 672. Děkuji

Koupím vojenskou výstroj např: vysouvací nože, tropické klo-
bouky, oblečení pískové zelené, modré barvy, kanady boty 
okované‑plátěné, maskáče, muniční bedny, bundy s koži-
chem, ruksaky nabídněte cokoliv i poškozené! Volejte či proz-
voňte na tel.: 732 400 672. Děkuji

Nabízím údržbu a servis výpočetní techniky VM. Služby: opra-
vy, nastavení či zálohování počítačů, notebooků, pevných  
i externích disků, tabletů, mobilních telefonů, routerů, TV, set 
top boxů, herních konzolí, IP kamer a další techniky.  Pora-
denství v oblasti nákupu hardwarových komponent, nových 
elektronických zařízení a v oblasti řešení domácí počítačové 
sítě. Působím ve Velkém Meziříčí a okolí. 
Kontakt: 731 975 328 nebo e‑mail: beran.adam@gmail.com

Vánoční stromky se zážitkem

Měníme současný pohled 
na tradiční české stromky 
jako jsou borovice a smrky
hlavně změnou jejich 
kvality, krásou a vůní. 
Dále také systémem jejich
distribuce – sami si 
stromek můžete
vybrat a uříznout.

Objednávky na 
608 881 756
ambroz22@seznam.cz 
www.arbra.cz

osobní odběr Velké Meziříčí (již uříznuté)
osobní odběr Heřmanov 

smrk pichlavý (zelený, stříbrný) 1,5 m 300 Kč
borovice černá do 2 m 400 Kč, nad 2 m 500 Kč
jedle kavkazská 1,5 m 400 Kč
rozvoz až do domu + 100 Kč

      (možnost sami si uříznout, výběr z 2000 stromků)

Od října peletkujeme.cz
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OČNÍ OPTIKA OTTO NĚMEC    www.optika-nemec.cz 

KAŽDODENNÍ DEZINFEKCE PROSTOR 
 I PŘEDMĚTŮ JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ 

U NÁS ZCELA 
BEZPEČNĚ 

 

 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 566 522 293                             VELKÁ BÍTEŠ 566 531 566 

- MĚŘENÍ ZRAKU I APLIKACE KONTAKTNÍCH 
ČOČEK – dezinfekce prostor OZÓNEM, který 
má mimořádnou dezinfekční účinnost 
 

- VÝBĚR OBRUB – každá obruba je po 
vyzkoušení dezinfikována OZÓNEM, u nás tedy 
máte záruku, že si zkoušíte zcela čisté obruby 

 

jako nájemce lesních pozemků ve vlastnictví 
Města Velké Meziříčí

nabízí veřejnosti možnost
výroby palivového dřeva samovýrobou 

za symbolické ceny

Kontakt: Ing. František Fňukal  

mob.: 603 504 056 (volat po 15. hod.)

Technické služby VM s.r.o.
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Od 23. 10.  MUDr. Ryšanová (gynekologie) – neordinuje do odvolání, sestřičky přítomny
Dne 16. 11.  MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ
Od 1. 11.–30. 11. MUDr. Bednářová (neurologie) – pondělí a středa (sudá i lichá) ordinace do 12 hodin

MUDr. Zemanová (interna) – do odvolání neordinuje, sestřičky přítomny
MUDr. Šajnar (interna) – do odvolání neordinuje
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace probíhají změny ze dne na den, proto žádáme pacienty – sledujte aktuální infor-
mace o provozu jednotlivých ambulancí na webových stránkách Domu zdraví.
Pokud se u vás objeví zdravotní potíže respiračního charakteru, zůstaňte doma v dobrovolné karanténě a kontaktujte te-
lefonicky svého praktického lékaře. Nedaří ‑li se vám dovolat, prosím, zkoušejte to opakovaně nebo další den v ordinačních 
hodinách. Nedovoláte ‑li se hned první den, není třeba panikařit. Zůstaňte doma, pracovní neschopnost lze bez problému 
vystavit až 3 dny zpětně.
Pokud svůj stav považujete za akutní, využijte celé rozmezí ordinačních hodin praktického lékaře, zvýšíte tím pravděpo-
dobnost, že se dovoláte včas. Všechny ordinace jsou přetížené a řeší mnohonásobně více telefonátů než normálně, buďte 
prosím trpěliví.
Pokud se objednáváte k lékaři, sdělte prosím pravdivě všechny důležité skutečnosti. Nutnost osobní návštěvy vždy určuje lékař.
Druhotným dopadem epidemie koronaviru je pro chronicky nemocné pacienty odložení konzultace či objednané návštěvy 
lékaře. Sdružení ambulantních specialistů nabádá občany, aby se nebáli ambulantní specialisty kontaktovat. V naprosté 
většině ordinací jsme zavedli přesný systém objednání pacientů tak, aby se minimalizoval nebo zcela vyloučil vzájemný 
kontakt pacientů.
Zatímco nemocnice se nyní soustřeďují především na léčení nemoci covid‑19, úloha ambulancí v terénu spočívá v tom, že 
se postarají o ostatní pacienty. Ve vlastním zájmu nepodléhejte strachu, pokud jde o návštěvy našich ambulancí. Personál 
je vybaven ochrannými prostředky a prostory jsou pravidelně dezinfikovány. Oproti jaru je těchto materiálů dostatek.
Jestliže máte známky respiračního onemocnění, jste v karanténě nebo izolaci, telefonicky se omluvte z objednaného termí-
nu a konzultaci vyřiďte telefonicky, dohodněte si nový termín vyšetření.

ZUBNÍ POHOTOVOST

7. 11. Zubní péče MUDr. Konečný,  
Žďárská 73, Nové Město na Moravě 566 618 060

8. 11. Zubní péče MUDr. Konečný,  
Žďárská 73, Nové Město na Moravě 566 618 060

14. 11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

15. 11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

17. 11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

21. 11. MUDr. Olga Semerádová,  
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 774 430 777

22. 11. MUDr. Olga Semerádová,  
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 774 430 777

28. 11. MUDr. Eva Vorlíčková,  
Švermova 4, Žďár nad Sázavou 566 628 997

29. 11. MUDr. Marwan Zrieka,  
Tyršova 223, Velká Bíteš 566 533 129
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Malíř Ludvík Tunkr zve zájemce na prohlídku tradiční předvánoční prodejní výstavy do ateliéru v Osové Bítýšce. 
Výstava potrvá od 1. 12. do 10. 12. 2020, nutno se přihlásit předem. Tel.: 777 204 924



 

VZPOMÍNÁME

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

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají.“

Dne 11. října to bude 15 roků od chvíle, kdy 
nás opustil pan Josef Dvořák ze Záseky.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 26. listopadu 2020 vzpomeneme 
10. výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Antonín Teplý z Velkého Meziříčí.

 Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají synové s rodinami.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Dne 3. října jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 
pana Jaromíra Laňka z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomíná dcera Ivona s rodinou.

„A za vše, za vše DÍK.
 Za lásku, jaká byla, 
za život, jaký byl.“

Dne 28. října 2020 uplynulo 15 roků 
od úmrtí pana MUDr. Miloše Beránka
z Velkého Meziříčí.

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

Zdeňka Adamová, Velké Meziříčí ‑ Trnava, 83 let, 30. 9. 2020

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 3. října 2020 s paní 
Zdeňkou Adamovou.

Syn Jaroslav a Zdeněk s rodinami

Blažena Štěpánková, Hrbov, 78 let, 13. 10. 2020

Ivo Polák, Olší nad Oslavou, nedožitých 47 let, 14. 10. 2020

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 
Rodina

Marie Rousová, Velké Meziříčí, 86 let, 15. 10. 2020

Marie Gregorová, Kúsky, 78 let, 16. 10. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 24. 10. 
s paní Marií Gregorovou z Kúsek.

Zarmoucená rodina

Vojtěch Štěpánek, Hrbov, 77 let, 17. 10. 2020

Marie Davidová, Velké Meziříčí, 75 let, 20. 10. 2020

František Čermák, Mostiště, 84 let, 20. 10. 2020

Jiřina Pálková, Olší nad Oslavou, 81 let, 21. 10. 2020

Marie Komínková, Velké Meziříčí, 85 let, 23. 10. 2020

Josef Homola, Lavičky, nedožitých 66 let, 23. 10. 2020

Josef Havlíček, Rudíkov, nedožitých 64 let, 23. 10. 2020

František Kučera, Velké Meziříčí, 69 let, 25. 10. 2020

Viktorie Kučerová, Vídeň, 91 let, 25. 10. 2020

Květoslava Ficková, Velké Meziříčí, 75 let, 26. 10. 2020

Jiří Doležal, Velké Meziříčí, nedožitých 74 let, 26. 10. 2020

Josef Požár, Ruda, nedožitých 75 let, 27. 10. 2020

Jaromír Rous, Velké Meziříčí, 91 let, 31. 10. 2020

28. listopadu 2020 uplynou tři roky a přitom 
jako by to bylo včera, co nás opustil manžel, 
táta, dědeček, pan Ladislav Pažourek.

Za tichou vzpomínku děkují manželka Anna 
a děti s rodinami.

„Čas plyne jako voda, zlé odnese a zůstanou 
jen vzpomínky.“

Dne 20. listopadu 2020 uplyne 5 let, kdy nás 
navždy opustil tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan Karel Abeska z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Karel s rodinou
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NOVINKOU LETOŠNÍCH VÁNOC BY MOHLO BÝT KLUZIŠTĚNOVINKOU LETOŠNÍCH VÁNOC BY MOHLO BÝT KLUZIŠTĚ
S TRHY, POKUD TO SITUACE DOVOLÍS TRHY, POKUD TO SITUACE DOVOLÍ

Radní města na svém zasedání 7. října schválili přes milion ko-
run na pořízení umělého kluziště, které by v případě příznivé 
epidemiologické situace mohlo zpříjemnit vánoční svátky neje-
nom místním. Se syntetickou ledovou plochou značky Glice mají 
již dobré zkušenosti třeba v Polné, v Jihlavě i v Brně.
Nejčastěji se tato umělá zimní atrakce vyskytuje třeba na vá-
nočních trzích, před školami nebo jen na bruslení pro volný čas. 
Na velkomeziříčském náměstí by se o kluziště o rozměrech  
14 x 7 metrů starala organizace Sportoviště VM. Součástí ad-
ventního programu by mohl být i stálý vánoční trh s dřevěnými 
stánky, který město dosud neorganizovalo. I když se prvotní in-
vestice do ledové plochy může zdát vysokou, její životnost je až 
deset let, proto se musí zohlednit její využití i v budoucnu.
O tom, zdali se bude na náměstí bruslit pod otevřeným nebem, 
rozhodnou zastupitelé na plánovaném zasedání 10. listopadu. 
Chystaný program, který by v době vánočních svátků oživil ná-
městí, bude radnice ale přizpůsobovat platným vládním opat-
řením.
Zastupitelé politického uskupení Společně VM ve svém pro-
hlášení vyjadřují kluzišti podporu a vyzdvihují možnost oživení 
náměstí. Opozice považuje investici v této době za nerozumnou 
a neekonomickou.

Náměstí, Vánoce, kluziště, stánky - jak to spolu souvisí?
To, co by mělo město lidem nabídnout, je jednoduché:
Kdykoliv v adventním čase vezmete děti a brusle a vyrazíte na 
náměstí. Děti vypustíte na kluziště, mezitím si koupíte třeba 
svařené víno nebo něco k jídlu a pobavíte se s přáteli.
Součástí plánu je kromě kluziště i malý stálý vánočním trh (pro-
vozovaný cca 4 dny v týdnu, 6 uzamykatelných stánků o roz-
měrech 3x3 metry). Stánky plánuje město pronajímat od tech-
nických služeb.
Uvažované kluziště má výhodu v tom, že je suché, funguje 
v zimě i v létě, je opakovaně použitelné a rozebíratelné. Nevy-
žaduje chlazení, pocity při jízdě jsou velmi podobné bruslení na 
skutečném ledě.
Provozování by měla mít na starost organizace Sportoviště VM. 
Její ředitel Michal Hořínek pečlivě obvolával mnoho měst a zjis-
til, že zkušenosti provozovatelů jsou dobré s výjimkou Znojma, 
kde se potýkali s vysokou prašností a zájem lidí postupně upadl. 
Když kluziště Velkému Meziříčí vydrží například 10 let, investice 
se rozloží na 100 000 korun ročně, to už se nám zdá přiměřené 
vzhledem k přínosu.
PS: Samozřejmě hrozí, že první využití kluziště a tržních stán-
ků bude posunuto nebo omezeno kvůli epidemiologické situaci. 
I přesto chceme oživení náměstí podpořit a přípravu dokončit 
ještě letos.

Společně VM

Plastové kluziště
O nápadu z dílen Společně VM na nákup plastového kluziště se 
občané Velkého Meziříčí dozvěděli poprvé 23. 10. 2020 z médií. 
Vedení radnice tak i nadále pokračuje v tradici sdělovat poměr-
ně důležité informace na poslední chvíli.
Proč bychom se nad touto zprávou měli hlouběji zamyslet?
‑ Nápad pořízení umělého kluziště je nepochybně něco no-
vého a neotřelého, což vítáme, ale klademe si otázku, je ‑li na 
to vhodný čas. Neměli bychom jako zastupitelé jít příkladem 
a projevit trpělivost v době zákazu shromažďování, uzavírání 
akcí, restaurací, a předvídat tak dlouhodobě, je ‑li tato investice 
vhodná již letos? V době stále sílící epidemie je nanejvýš prav-
děpodobné, že se nemusí uskutečnit ani vánoční trhy a k tomu 
další příjemnosti typu stánek s občerstvením atd. Zde bychom 
měli brát v úvahu ne to, jestli tento nápad zrealizovat, ale kdy.
‑ Je v této době, kdy se na nejrůznějších úrovních ruší jeden 
projekt za druhým z důvodu nedostatku finančních prostředků, 
nákup tohoto produktu ekonomický a rozumný?
‑ Nemělo by se město spíše starat o majetky, které už vlastní? 
Je ekonomické a smysluplné nakupování nových věcí? Budoucí 
náklady na údržbu se tím jenom zvyšují a přesouvají do dalších 
období.
‑ Nebylo by rozumnější 1,2 mil. korun použít jako část nákladů 
na vybudování a dobudování sportovního hřiště na Hliništích? 
Obyvatelé této lokality je mají už dlouho slíbené a zaslouží si ho.
‑ Alternativně lze tuto částku použít jako část nákladů na re-
konstrukci některého stávajícího hřiště ‑ Na Výsluní, Nad Gym-
náziem, Poštovní, Čechova,…
‑ Městské příspěvkové organizace mají ušetřit 20 % nákladů. Je 
tedy opravdu nezbytné toto kluziště pořizovat?
‑ Ve druhé vlně virové krize bude potřeba podpořit místní pod-
nikatele a možná v mnohem větší míře než ve vlně jarní. Není 
lepší peníze šetřit na tyto účely?
‑ Minulé zastupitelstvo jsme se přeli o pár tisíc pro trenéry 
místních sportovních družstev a nyní vedení města vážně uva-
žuje o této investici za 1,2 mil. korun (a měsíční nájem, doprava, 
instalace a odinstalování vyrovnávací podesty 78.650 korun, 
pravidelný úklid a údržba)?
‑ Z odlehlejších částí města a z místních částí přijedou na toto 
kluziště občané auty. Takže Náměstí a přilehlé prostory budou 
zaplněné zaparkovanými automobily nejen v týdnu, ale i o ví-
kendech?
‑ Náklady na 1 rok provozu při desetileté životnosti nejsou 
100.000 korun, jak se někteří domnívají, ale minimálně 120.000 
+ údržba a úklid.
Nebo je to snad jen způsob, jak odvést pozornost od něčeho 
jiného, důležitějšího?

Zastupitelské kluby ČSSD, KDU ‑ČSL a Meziříčského fóra

Kluziště Glice v Polné u Jihlavy, foto: GLICE CZ 
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Jak nakládat s odpadem 
v době koronavirové pandemie 

s  Domácnosti s nenakaženými 
osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

•  Nakládejte s komunálním odpadem jako ob-
vykle.

•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů 
(pytlů). 

•  Směsný komunální odpad odkládejte do čer-
ných kontejnerů (na místa k tomu určená). 

•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/re-
spirátory/rukavice) můžete po použití odklá-
dat do směsného komunálního odpadu. Vždy 
je ale předtím vložte do plastového obalu 
a následně ještě do dalšího plastového obalu, 
který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé 
kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé 
umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou osobou 
v povinné nařízené karanténě: 

• Odpady netřiďte. 
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesní-

ků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocně-
ní COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po na-
plnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na 
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly 
zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a za-
važte. 

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směs-
ný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte 
tak zdraví „popelářů”.

•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s potvrzenou 
nákazou nemocí coviD-19: 

• Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, 

rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným 
onemocněním COVID-19 ukládejte do plas-
tového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušť-
ku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však  
do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povr-
chu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,  
je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel 
proto vložte ještě do druhého pytle a zavaž-
te.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním 
prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte 
do černého kontejneru na směsný komunální 
odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou 
nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé 

pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel.

•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz 
odpadu a jeho konečné odstranění by 
však mělo vycházet z lokálních možností 
bezpečného odstraňování směsného ko-
munálního odpadu a minimalizace rizika 
pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, 
ale i rizika pro ostatní občany. 
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(pytlů). 
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spirátory/rukavice) můžete po použití odklá-
dat do směsného komunálního odpadu. Vždy 
je ale předtím vložte do plastového obalu 
a následně ještě do dalšího plastového obalu, 
který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé 
kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
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umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel. 
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ní COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po na-
plnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na 
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly 
zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a za-
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•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směs-
ný komunální odpad. 
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rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným 
onemocněním COVID-19 ukládejte do plas-
tového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušť-
ku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však  
do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povr-
chu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,  
je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel 
proto vložte ještě do druhého pytle a zavaž-
te.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním 
prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte 
do černého kontejneru na směsný komunální 
odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou 
nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé 

pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel.

•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz 
odpadu a jeho konečné odstranění by 
však mělo vycházet z lokálních možností 
bezpečného odstraňování směsného ko-
munálního odpadu a minimalizace rizika 
pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, 
ale i rizika pro ostatní občany. 

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 
Krok zpátky ve třídění odpadů musejí udě-
lat domácnosti v povinné karanténě nebo 
s pozitivně testovaným členem, vyhazo-
vat odpadky smějí pouze do popelnice na 
směsný odpad, a to ještě za zpřísněných 
podmínek. Odpad je nutné nejprve řádně 
zabezpečit proti potencionálnímu šíření 
nákazy, která ohrožuje zejména pracovníky 
skládky a svozových společností – v na-
šem případě se jedná o zaměstnance Tech-
nických služeb Velké Meziříčí.
Veškerý odpad osob s potvrzeným one-
mocněním COVID‑19 a osob v karanténě 

ukládejte do plastových pytlů o minimální 
tloušťce 0,2 milimetru, případně vložte do 
pytlů dvou. Povrch ošetřete dezinfekčním 
prostředkem. Pevně zavázaný pytel vložte 
do popelnice na směsný komunální odpad, 
zásadně jej neodkládejte vedle popelnice. 
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umýt 
případně si vydezinfikovat ruce.
Dle doporučení Státního zdravotního ústa-
vu vyžaduje speciální postup i likvidace 
ochranných pomůcek u všech včetně zdra-
vých občanů. Použité roušky, respirátory, 
rukavice a další jednorázové ochranné po-

můcky patří výhradně do směsného odpa-
du. Nejprve je vložte to sáčku, ten pevně 
zavažte, a poté opakujte s dalším sáčkem. 
Vzniku těchto odpadů lze předcházet pou-
žíváním například látkových roušek, které 
jsou při správném dezinfekčním postupu 
použitelné opakovaně.
Látkové roušky je nutné vyvářet, buď ve vroucí 
vodě po dobu nejméně pěti minut nebo v prač-
ce s vyvářecím pracím programem – nejméně 
na 60 stupňů po dobu třiceti minut. Po praní 
roušky je důležité také její žehlení, naopak po 
vyvářce už žehlení není nezbytně nutné.

Městský úřad se zapojil do systému Cochemské praxe
Od 1. října 2020 byla u Okresního soudu ve 
Žďáru nad Sázavou na základě rozhodnutí 
předsedkyně soudu Mgr. Jany Lorencové 
zavedena Cochemská praxe v opatrovnic-
kých řízeních týkajících se nezletilých dětí.
Cochemská praxe je založena na inter-
disciplinární spolupráci nejen odborníků 
(OSPOD – orgán sociálně ‑právní ochrany 
dětí, soudce, advokát, POP – poskytovatel 
odborné pomoci), ale zejména na aktivní 
účasti rodičů na celém řízení, neboť rozho-
dování o životě dítěte a rodiny patří v první 
řadě právě do rukou rodičů. Celý proces po-
tom vede k uzavření dohody mezi rozchá-
zejícími se rodiči, jejímž cílem je podpořit 
zájmy dítěte.
Návrhy ve věcech výkonu rodičovské odpo-
vědnosti a výživného nezletilých dětí, které 
se dostanou k soudu po datu 1. 10. 2020, 
již budou řešit postupem Cochemské praxe, 
zavedené u Okresního soudu ve Žďáru nad 
Sázavou s ohledem na místní specifika, pod 

názvem „Žďárská praxe“.
Cílem zavedení této Žďárské praxe je pře-
devším aktivní zapojení obou rodičů ne-
zletilého dítěte po rozchodu či rozvodu do 
řešení nastalé situace a vedení rodičů ces-
tou opatrovnického řízení k nalezení řešení, 
které bude v zájmu jejich dítěte.
Součástí zavedení Žďárské práce bylo vy-
tvoření Rodičovského plánu, na kterém 
spolupracovali odborníci působící v obvodu 
žďárského soudu. Do tohoto dokumentu 
byly také zapracovány připomínky vzešlé ze 
společných jednání a byl vytvořen Rodičov-
ský plán, který co nejlépe vyhovuje našim 
místním podmínkám.
Soud po podání návrhu o výkonu rodičovské 
odpovědnosti a výživného nezletilého dítě-
te zašle oběma rodičům Rodičovský plán, 
který si rodiče vyplní společně nebo každý 
sám. Plán by měl pomoci rodičům promys-
let si důležité otázky týkající se jejich dítěte. 
Na druhé straně OSPOD a soud díky Rodi-

čovskému plánu lépe pozná názory a před-
stavy rodičů, zejména v jakých otázkách je 
mezi nimi shoda a které oblasti bude třeba 
případně ještě dořešit. Vyplněný Rodičovský 
plán oba rodiče přinesou s sebou na společ-
nou schůzku s kolizním opatrovníkem jejich 
dítěte, kterého soud ve věci jmenoval.
Soud považuje za důležité upozornit rodi-
če, že bude při svém rozhodování přihlížet 
k přístupu obou rodičů při řešení jejich ro-
dičovského konfliktu, ke snaze vzájemně 
se domluvit a ke schopnosti jejich komuni-
kace, dále také k aktivitě rodiče při vyplňo-
vání Rodičovského plánu a jejich spolupráci 
s opatrovníkem, případně poskytovatelem 
odborné pomoci.
Do tohoto systému se rovněž zapojily měst-
ské úřady – orgány sociálně ‑právní ochrany 
dětí – a to ve městech Velké Meziříčí, Žďár 
nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Byst-
řice nad Pernštejnem a Tišnov.
Marta Muchová, vedoucí sociálního odboru
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Začátkem února jsme si to my, členky velkomeziříského spolku 
žen, všechno krásně naplánovaly. Velikonoční výstavu obohatíme 
o exponáty z družebních měst – chorvatského Tisna, Valašské-
ho a Českého Meziříčí. Vše bylo dojednáno. S mateřskou školkou 
v Čechově ulici jsme připravovaly pro děti povídání o tom, jak si 
hrály jejich babičky a prababičky. Chtěly jsme také začít spolupra-
covat s Domovem seniorů. Těšily jsme se, že zase prožijeme Den 
Země společně se SEV Ostrůvek. Chystaly jsme se zavzpomínat na 
osvobození v roce 1945. Máme mezi sebou ještě několik pamět-
nic, a to z různých míst našeho státu. Uvažovaly jsme i o tom, že 
by některé z nás mohly v létě opět navštívit naše přátele v Tisně.
Člověk mínil, covid změnil.
Šily jsme roušky. Domlouvaly se jen telefony, maily a mobily.
Uvítaly jsme uvolnění. Podařilo se nám zorganizovat nejen pro 
nás, ale i pro veřejnost začátkem září zájezd „Po stopách Boženy 
Němcové“ do Ratibořic a Babiččina údolí. Ukázaly jsme se také 
na náměstí o Dnu zdraví. Chystaly jsme velkou originální naroze-
ninovou oslavu. Jedenáct našich členek v tomto roce mělo kulatá 
a půlkulatá výročí – celkem prožily 825 let. Nejstarší a nejmladší 
jubilantku dělí 40 let. Tři členky aktivně pracovaly v naší organiza-
ci celé půlstoletí. Oslavenkyně se rozhodly připravit nejen občer-
stvení, ale chtěly nás překvapit i zajímavým kulturním pořadem.
Člověk mínil, ale covid změnil.
Důchodkyně obdržely od státu jeden respirátor a pět roušek. 
Roušky opět nosíme. Domlouváme se zas jen telefony a mobily. 
Posíláme si maily.
Jsme snad ještě všechny naštěstí covidově negativní, ale stále 
pozitivně naladěny. Připravujeme se i letos na vánoční výstavu. 
Stále věříme na zázraky a snažíme se přesvědčit samy sebe, že 
výstava bude.
Přály bychom si, aby vystavovatelů bylo co nejvíc. Chtěly by-
chom s nimi i s návštěvníky společně vytvořit nějakou nevšed-

ní zajímavost, pokusit se o nějaký „rekordíček“. Třeba strašně 
dlouhý vánoční řetěz, nebo ohromný adventní věnec či netra-
diční adventní kalendář. Rády bychom si i letos s vámi na zakon-
čení výstavy zazpívaly koledy.
Škoda, že to, co se nám podaří zrealizovat, nezáleží na nás, ale na 
drobném vnitrobuněčném cizopasníku nacházejícím se na pomezí 
mezi živým a neživým – coronaviru ‑ covidu‑19. Mrňousovi, který 
neroste, nedělí se, není (bez cizí pomoci) schopný vyrábět energii či 
vytvářet vlastní bílkoviny. Tenhle potměšilý mrňavec vlastně od za-
čátku března určuje náš život. To on rozhoduje o tom, co ještě smí-
me a co už ne. O tolik věcí nás připravil, tolik radostí nám vzal. Trestá 
nás za něco, nebo nám jen chce ukázat, jak lehce jsme zranitelní?
Nouzová opatření nejsou příjemná. Ale v době jejich trvání si 
uvědomujeme, jak my všichni potřebujeme kulturu, sport, jak 
se rádi setkáváme, jak scházíme jeden druhému.
Poznali jsme, jak se o nás naši potomci, děti i vnoučata, strachu-
jí. Všimli jste si, že i ta dnešní mládež dovede být ochotná a po-
zorná? Zjistili jsme, že potřebujeme jeden druhého. A my starší 
ženské jsme také zjistily, že si můžeme rozumět i s moderními 
vymoženostmi – elektronikou. Využíváme podstatně víc mobily 
i počítače, platební karty, atd. V rouškách se nám sice hůř dýchá, 
ale věříme, že nás ochrání před nejhorším. A nám dříve naro-
zeným vlastně sluší. Zakryjí většinu vrásek. Když zapomeneme 
doma zuby, není to vidět. Ani knírek pod nosem si nemusíme 
odstraňovat a vlastně i make ‑up můžeme omezit. A že není nic 
důležitějšího než lidský život a lidské zdraví, což lidé prohlašova-
li vždycky, si teď uvědomujeme až moc dobře. Takže si k blízké 
době předvánoční přejme brzké skončení doby Covidové.
Říkejme si: Všechno zlé je k něčemu dobré.
Věřme, že se ještě letos zase budeme setkávat na náměstí, 
v kostele, v koncertním i velkém sále, v kině, tělocvičnách i na 
naší vánoční výstavě.

Podivný rok

Za ZO ČSŽ VM J. K.

NA OBECNÍK SE VRACÍ RESTAURACENA OBECNÍK SE VRACÍ RESTAURACE
V historické budově Obecníku na velkomeziříčském náměstí 
znovu otevře restaurace. Radní města tak po necelých dvou 
letech uzavřeli novou nájemní smlouvu na prostory bývalé 
restaurace se společností Filda gastro s.r.o. Za tou stojí mladí 
kuchaři Filippos Kaminaras a Filip Brückner, jejichž kuchyni jste 
měli možnost ochutnat třeba na městském plese, Řeckém ve-
čeru nebo sérii degustačních večeří v Borech.
Před otevřením restaurace, které by noví nájemci rádi stihli ješ-

tě letos v prosinci, musí prostor restaurace, kuchyně i technic-
kého zázemí projít rekonstrukcí. Na jaký koncept a kuchyni se 
mohou lidé těšit? „Vzhledem k aktuální situaci plánujeme sa-
mozřejmě rozvážet obědová menu po Velkém Meziříčí a okolí. 
Chceme se zaměřit na světovou kuchyni, ale neopomíjet ani 
tu českou. Vařit budeme lehká a dobře stravitelná jídla pro lidi, 
kterým není lhostejné, co jedí, a zároveň mají jídlo rádi,“ doplnilo 
kuchařské duo.
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Sportovní zázemí u házenkářské haly Za Světlou prošlo kom-
pletní rekonstrukcí. Oprava za zhruba šest milionů korun ob-
sahovala jak rekonstrukci vnitřních prostor šaten, tak i nové 
rozvody energie, výměnu oken a zateplení. Stavaři udělali čás-
tečnou změnu v dispozici, aby docílili zvětšení užitného pro-
storu. Hráči budou nově do šaten vcházet přes vestibul, který 
oddělí takzvanou špinavou a čistou zónu. Celých 70 % nákladů 
pokryla dotace z ministerstva školství, zbytek si financovali 
sami házenkáři společně se sponzory. Obnovu zázemí nako-
nec vítězná společnost dokončila s nejméně měsíčním před-
stihem, původní plán byl předání stavby do konce listopadu. 
Vzhledem k tomu, že se v budově nachází mateřská škola, 

musela firma všechny bourací a hlučné práce provádět mimo 
dobu, kdy byla školka v provozu. Vliv na časový náskok opro-
ti plánu měl i fakt, že pandemie omezila provoz mateřských 
škol. Práce začaly 3. června 2020 a kolaudace se uskutečnila 
už 22. října. „Touto cestou bychom rádi poděkovali zhotovite-
li – firmě BUILDINGcentrum ‑ HSV za rychlou bezproblémo-
vou a kvalitně odvedenou práci, všem sponzorům, kteří nás 
přímo i nepřímo podporují a vedení města Velké Meziříčí za 
finanční podporu na dovybavení šaten,“ shodují se členové há-
zenkářského klubu. Házená se Za Světlou hraje od roku 1990, 
od roku 1996 tam stojí i pravidelně využívaná hala se šatnami, 
nyní s atraktivní bílošedou fasádou.

HÁZENKÁŘI SE TĚŠÍ Z NOVÉHO ZÁZEMÍHÁZENKÁŘI SE TĚŠÍ Z NOVÉHO ZÁZEMÍ

Hala v průběhu rekonstrukce Nové zázemí házenkářů

Hala v průběhu rekonstrukce Nové zázemí házenkářů
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Chraňte sebe +
chraňte ostatní!
Vybudujme společně síť, která nám pomůže 
efektivně čelit epidemii COVID-19.

Díky eRoušce můžeme včasně a anonymně varovat ostatní lidi, kteří se mohli 
nakazit. Zabráníme tak dalšímu nevědomému šíření viru.

Stáhněte si aplikaci 
eRouška, nebo navštivte 
www.erouska.cz.

Aplikace používá Bluetooth 
LE a Apple/Google protokol 
pro rozpoznání blízkosti a 
uložení ostatních zařízení 
s nainstalovanou eRouškou.

Pro maximální zabezpečení 
dat eRouška neukládá 
osobní údaje. Zaznamenává 
pouze čas, blízkost a 
anonymní identifikátor. 
Nezná přitom vaši polohu. 

Pokud se někdo nakazí a 
používá eRoušku, hygiena 
mu zašle unikátní kód. Ten 
mu v aplikaci odemkne 
možnost anonymně 
varovat ostatní uživatele.

eRouška zobrazí 
upozornění uživatelům, 
u kterých vyhodnotí, že 
byli s nakaženým po 
kritickou dobu v kontaktu.

Upozornění uživatele 
navede, jak má dále 
postupovat a jaká 
hygienická opatření má 
dodržovat.
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Poslední listopadový víkend zapálíme na 
adventním věnci první svíčku.
Slovo advent vychází z latinského slova ad-
ventus, které znamená příchod a je dobou 
očekávání příchodu Spasitele. Doba ad-
ventu je přípravou na vánoční svátky. Prv-
ní adventní nedělí, která se vždy nachází 
mezi 27. listopadem a 3. prosincem, začíná 
křesťanský rok, jinak také liturgický rok.
Advent začíná každý rok čtvrtou nedělí 
před 24. prosincem, tedy Štědrým dnem, 
a trvá od 22 do 28 dní. Každá z nedělí má 
své speciální lidové jméno, první je želez-
ná, po ní je bronzová, stříbrná a poslední 
čtvrtá je zlatá. Nejznámějším symbolem 
adventu je (viz tajenka), na kterém jsou 
čtyři svíčky, které se postupně zapalují 
každou neděli až do Vánoc a slouží jako (viz 

tajenka). Kromě adventních věnců se vily 
i prosté věnce bez svící z různých rostlin, 
které měly symbolický význam. Většinou 
měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, 
zdraví a bohatství. Samotný adventní vě-
nec se v dnešní době svojí podobou vzdálil 
od podoby původní, stále má ale vyjadřo-
vat zastavení, radost a očekávání.
Podle dnes zřejmě nejrozšířenější teorie 
byla tradice adventních věnců založena 
v první polovině 19. století německým 
protestantským teologem Johannem Hin-
richem Wichernem v přístavním městě 
Hamburku, uvádí katolická církev. Vytvořil 
jakéhosi předchůdce věnců dnešních, kte-
rým chtěl přiblížit dětem blížící se Vánoce.
V České republice (a v katolických zemích) 
se zdobí věnec nejčastěji čtyřmi svíčkami, 

z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna růžo-
vá. Fialová (modrá) barva symbolizuje poká-
ní, ztišení a čekání. Růžová svíce, tzv. pastýř-
ská, se zapaluje jako třetí a vyjadřuje radost 
z toho, že postní období je téměř u konce 
a adventní období získává slavnostnější ráz.
Výherci z minulého čísla: Zdena Rosic-
ká a Jana Kostečková z Velkého Meziříčí, 
Petr Pospíšil z Mostišť
Řešení z minulého čísla: Den vzniku sa-
mostatného Československa

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Socha Miloslava Skrbka
Díl 48: Socha, pomník

Text: Marie Ripperová
Foto: Zuzana Najtová Najdete nás na facebooku:

facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku přijímáme:
Pondělí  13.00 ‑ 17.00
Středa  10.00 ‑ 12.00
Pátek    8.00 ‑ 12.00
V době nouzového stavu:
Pondělí    8.00 ‑ 13:00
Středa  12:00 ‑ 17:00
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Socha partyzána vznikla 
v roce 1946.

Víte, kdo to byl Miloslav Skrbek? Asi ne. Že 
má ve městě sochu, neví ani místní oby-
vatelé. Takhle socha partyzána – to už si 
přece někdo vzpomene. Poručík Miloslav 
Skrbek byl jeden z meziříčských občanů, 
který se zapojil do boje proti fašistům. 

Padl při bojích na samém konci 2. světové 
války. Autorem sochy, která jej zobrazuje 
jako partyzána, je velkomeziříčský rodák, 
akademický sochař Jiří Marek. Vytvořil 
ji v roce 1946. V průběhu let se přesta-
ly udržovat keře kolem, a socha byla tak 
ukrytá v porostu, že o ní mnozí obyvatelé 
vůbec nevěděli. Teprve počátkem 90. let 
byly rostliny umravněny a socha znovu 
objevena pro širší veřejnost.

MĚSTO POD LUPOU



Co u nás najdete?

•  5 000 produktů pro elektroinstalaci od kabelů a jističů, přes vypínače, rozvodnice,
domácí videotelefony, až po topné rohože a hromosvody,

•  interiérová, exteriérová a průmyslová svítidla,

•  ruční i elektrické nářadí a příslušenství od renomovaných výrobců,
např. Milwaukee, DeWALT, WIHA, Knipex,

•  odbornou obsluhu.

ELKOV elektro a.s.
K Novému nádraží 2260

594 01 Velké Meziříčí

Po–Pá:  6.00–15.30

ELEKTROMATERIÁL
SVÍTIDLA, NÁŘADÍ

www.elkov.cz eshop.elkov.cz
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