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Hřbitov prochází úpravami
Úprava pomníku je u konce. 
Město rozšiřuje hrobová místa  
a opravuje zázemí obřadní síně.
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Dóza rozšiřuje prostory
Nový multifunkční prostor  
s nápaditým designem vzniká  
v prostorách bývalého řeznictví.

Hokejisté darovali plazmu
Uzdravení hráči A týmu HHK VM 
darovali v třebíčské nemocnici  
krevní plazmu.

Akademie věd ocenila Milana Dufka
Za zpřístupňování filozofických 
témat veřejnosti získal prestižní 
ocenění ředitel Jupiter clubu.

str. 12

ROZZÁŘENÝ VÁNOČNÍ STROM ROZZÁŘENÝ VÁNOČNÍ STROM 
SYMBOLIZUJE PŘÍCHOD ADVENTUSYMBOLIZUJE PŘÍCHOD ADVENTU
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Slovo starosty

Vážení občané Velkého Meziříčí,

velice zvláštní rok 2020 se chýlí ke své-
mu konci, s nímž se blíží jednak vánoč-
ní svátky a s nimi se pojící čas strávený 
v rodinném kruhu a jednak jakési hodno-
cení všeho, co se za poslední rok podařilo.
Je obvyklé, že starostové různých obcí 
využívají prostor pro slovo starosty v po-
sledním čísle radničního magazínu pro 
výčet všech investičních akcí, které se jim 
podařilo za uplynulý rok dotáhnout do 
konce a které jsou právě teď realizová-
ny a jejich dokončení lze očekávat velmi 
brzy. Stejně tak já bych zde mohl začít 
s výčtem všeho, co jsme dokázali počína-
je navrácením ulice Třebíčské do původ-
ní rozumné trasy, přes všechny možné 
opravy komunikací a chodníků a konče 
například zahájením procesu vedoucího 
ke spuštění nového parkovacího systé-
mu na náměstí v prvním kvartálu příštího 
roku. Avšak to si, s dovolením, ponechám 
do některého z prvních čísel nadcházejí-

cího roku. V tuto chvíli totiž považuji za 
mnohem podstatnější promluvit o tom, 
co mě velmi tíží a čeho jsem v posledních 
týdnech svědkem, a sice negativní ce-
lospolečenské nálady.
Máme za sebou prapodivný rok, kte-
rý definitivně přetnul několikaletou éru 
hojnosti a přebytku. Máme za sebou rok, 
který velmi zřetelně odhalil zrádnost glo-
balizace a slabiny lidské povahy. Dostali 
jsme šanci si uvědomit, jak moc jsme si 
zvykli na život v naprostém blahobytu 
a jak moc jsme zapomněli brát v úvahu 
možnost úpadku. Mnoho lidí si tyto věci 
nejenom začalo uvědomovat, ale jejich 
dopady přímo pociťují na vlastní kůži. 
Mluvím o rodinách, které měly nastave-
ny rodinné rozpočty tak, že nezahrnovaly 
žádnou tvorbu rezervy a pouze krátko-
dobý výpadek běžných příjmů znamená, 
že nemají často ani na jídlo. Okolnos-
ti posledních měsíců nás neupozornily 
pouze na důležitost finanční gramotnos-
ti v rámci rodinného rozpočtu, ale také 
nás jakožto lidské osobnosti tak trochu 
svlékly donaha. Znáte přísloví: „V nou-
zi poznáš přítele.“? Principiálně z něho 
lze vyjít. V této nelehké době se mnoho 
lidí začíná ocitat v tíživé životní situaci 
a rychle propadá strachu. Fakt, že jsou 
naše životy omezeny pouze na cestu do 
práce, na nákup a domů, ještě více pro-
hlubuje úzkost v této situaci přirozeně 
vznikající. Důsledky výše popsaného mají 
čím dál častěji podobu projevů tak špat-
ného chování, za které bychom se, pevně 
věřím, za běžného stavu museli stydět. 
V posledních týdnech se ke mně dostala 
celá řada různých stížností na něčí cho-
vání, dostalo se ke mně mnoho anonym-

ních udání na taková chování, dokonce 
udání na to, že při pohřbu se sešlo více 
lidí, než je povoleno. Překvapivé pro mě 
bylo i to, když jsem si v sobotu dopole-
dne chtěl koupit knížku a nedošlo mi, že 
knihkupectví jsou v současnosti zavřená 
(toho jsem si měl být vědom – moje chy-
ba) a následně jsem byl majitelem ob-
chodu obviněn z toho, že jsem ho přišel 
kontrolovat. S výše zmíněným obchod-
níkem jsme si poté vše vysvětlili a uvedli 
do klidu.
Uvědomil jsem si, že se nacházíme v si-
tuaci, která nás provokuje k neslušné-
mu, impulzivnímu jednání a ukvapeným 
negativním soudům. Pokládám za vel-
mi důležité nás všechny na tomto místě 
a z pozice starosty města vyzvat k tomu, 
abychom všechny projevy zlého chování 
vyměnili za chování slušné, vstřícné a lid-
ské. Především v těchto krizových dobách 
je pro kvalitu našich životů nutné začít 
projevovat vyšší míru solidarity vůči sobě 
navzájem. Nikoliv si navzájem škodit!
Věřím, že si moji výzvu vezmete alespoň 
trochu k srdci a pokusíte se podle ní řídit. 
Pokud ano, bude se nám všem v tomto 
městě žít lépe. Někteří lidé to již pocho-
pili a svojí laskavostí a činy pomáhají dru-
hým. Za to jim velice děkuji.
Vánoční čas nám dává možnost na chví-
li vystoupit z rozjetého vlaku pracovních 
dnů. Pojďme, prosím, tento čas využít ke 
znovunalezení klidu a životního nadhledu.
Vážení občané, dovolte mi jménem všech 
zastupitelů města Velké Meziříčí vám po-
přát krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Váš starosta
Alex Kaminaras

PF 2021

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok

Merry Christmas
and Happy New Year

OMEZENÍ PROVOZU NA MĚSTSKÉM
ÚŘADĚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Upozorňujeme všechny občany,
že ve čtvrtek 31. prosince 2020 (Silvestr) 
bude Městský úřad Velké Meziříčí
uzavřen celý den.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Marek Švaříček,
tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí

Tradiční prodej vánočních kaprů
V místě sídla - plovárna
Srdečně zvou sportovní rybáři VM
22. 12. - 23. 12.      8.00 - 16.00





prosinec 2020

4 RADA  MĚSTA A ZASTUPITELSTVO

• Rada města schválila umístění zimní zahrádky před re-
staurací Jupiter na náměstí.

• Radní souhlasili s dočasným řešením opravy střechy sýpek 
v ulici Komenského za Dózou za 97 000 korun z důvodu 
nevyhovujícího stavu střešní krytiny na historické budově, 
kvůli kterému do sýpky dlouhodobě zatéká.

• Rada města schválila text výzvy pro zájemce o prodej zboží na 

adventních trzích, které by měly proběhnout pouze v případě 
příznivé epidemické situace. Vzhledem k prodloužení trvání 
nouzového stavu se město rozhodlo trhy prozatím odložit 
a se všemi zájemci pokračovat ve spolupráci v budoucnu.

• Pro umístění parkourového a fitness hřiště rada schválila 
volnou plochu mezi základními školami Školní a Oslavická, 
nad nově vybudovaným parkovištěm.

Z jednání rady města 4. listopadu

přijmou nového zaměstnance  
na pozici

www.tsvelmez.cz

termín nástupu: ihned
bližší informace

na telefonních číslech
724 027 502,
724 281 452

Technické služby VM s.r.o.

dělník - popelář

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

• Členem komise kulturní a cestovního ruchu radní jmenovali 
Jiřího Klementa.

• Rada města odsouhlasila aktualizovanou výzvu pro zájemce 
o prodej v dřevěných stáncích na náměstí. V případě, že se město 

v náhradním termínu rozhodne trhy uspořádat, výzvu zveřejní.
• Radní nesouhlasili s konáním novoročního ohňostroje 

z důvodu trvající pandemie koronaviru a stále platných 
vládních nařízení.

Z jednání rady města 18. listopadu

• Předsedkyní kontrolního výboru zastupitelé jmenova-
li Ing. Jiřinu Jurdovou. Dalšími členy tohoto výboru zvolili 
Mgr. Ivanu Bíbrovou a Štěpána Žabu. Ve finančním výboru 
Mgr. Tomáše Rapušáka nahradil Ing. Jan Málek.

• Zastupitelstvo města schválilo zadání vypracování projektové 
dokumentace k provedení nové organizace parkování vozidel 
v centru města s parkovacími automaty, včetně dopravně in-

ženýrských opatření, a následnou realizaci tohoto záměru.
Schválená rozpočtová opatření:
• Odstranění havárie opěrné zdi Bezděkov – 6 000 000 korun
• Pořízení umělého kluziště – 1 080 000 korun
• Příspěvek SVK oprava ulice Záviškova – 175 000 korun
• Příspěvek SVK rekonstrukce vodovodního přivaděče Fran-

tiškov – 310 000 korun

Ze zasedání zastupitelstva 10. listopadu

Stavební povolení 
domu pro seniory 
nabylo právní moci
Bývalá budova internátu středního odbor-
ného učiliště se posouvá blíž ke své pře-
stavbě na bytový dům pro seniory. V říjnu 
2020 nabylo právní moci stavební povole-
ní, díky kterému je možné požádat o do-
taci, jakmile bude dotační výzva zveřejně-
na. „Je to další posun v přípravě požádat 
o dotaci a následně přestavbu realizovat,“ 
uvedl místostarosta František Smažil.
Budoucí bytový dům pro seniory a zároveň 
i jeho přilehlý areál bude přístupný z ulice 
U Světlé a nabídne 30 bytů a 27 parkova-
cích stání. Ubytovat tak bude možné více 
než 30 klientů v bytech o velikostech 1+kk 
a 2+kk. Současná třípodlažní budova se 
zvýší o jedno patro nástavby, přístup do 
všech pater bude splňovat bezbariérové 
podmínky. Mimo rekonstrukci budovy se 
úpravy dočká i stávající zeleň, kterou do-
plní venkovní relaxační zóna.

Stavba přechodu a chodníku ve Vrchovecké ulici je u konce. Do konce roku město opravuje opěrnou zeď na Bezděkově.
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Rozsvícení vánoční výzdoby bez diváků zahájilo advent.  
Ohňostroj město odložilo
V tichosti, bez kulturního programu a stovek přihlížejících rozsvítilo Velké Meziříčí v neděli 29. listo-
padu vánoční stromeček. Slavnostní projevy starosty města Alexandrose Kaminarase a faráře Pavla 
Šenkyříka zveřejnilo město online. Vánoční atmosféru záznamu dokreslila kapela Zahrajem. 

Posledních několik týdnů se město ve spolupráci s Jupiter clu-
bem připravovalo na nový koncept vánočních trhů, rozsvícení 
vánočního stromu a novoroční ohňostroj. S ohledem na pro-
dloužení nouzového stavu a vývoj epidemické situace se však 
město rozhodlo zrušit slavnostní setkání u vánočního stromu 
s doprovodným programem a odložit vánoční trhy. Tradiční oh-
ňostroj 1. ledna radnice také odložila.
Akce Adventní světýlka, která každoročně zahajuje advent ve 
Velkém Meziříčí, kvůli koronaviru letos neproběhla. Vzhledem 
ke stále platným vládním usnesením rozsvítila radnice vánoční 
výzdobu společně se stromečkem první adventní neděli po se-
tmění bez účasti veřejnosti. Aby lidé o tuto krásnou chvíli úplně 
nepřišli, zveřejnilo město na svých webových stránkách a soci-
álních sítích záznam.
„Současná doba je spojena s různými omezeními. Chtěl bych 
říct, učme se ta omezení vnímat jako nové výzvy a nebuďme na-
štvaní tehdy, kdy něco nemůžeme, ale ptejme se, co můžeme. 
To, co můžeme, dělejme a mějme z toho radost. Přeji vám všem 
občanům Velkého Meziříčí požehnaný advent a požehnané Vá-
noce,“ popřál lidem Pavel Šenkyřík. „Pomáhejme si, nacházejme 
v sobě solidaritu a projevujme ji jeden vůči druhému. Speciálně 
v tomto čase je namístě, abychom si to uvědomili a přijali to za 
své. Vážení občané, jménem všech zastupitelů mi dovolte vám 
popřát krásné svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku,“ 
připojil své přání starosta města Kaminaras.
Odložit se v současné situaci rozhodlo město také předem avi-
zovaný vánoční řemeslný trh, který měl proběhnout 8. prosince, 
i nově plánované adventní trhy na náměstí s kluzištěm. Připra-
vená koncepce trhů s dřevěnými stánky je prozatím odložena 
na příznivější dobu. Vzhledem k tomu, že předběžný termín ko-
nání trhů je nyní velmi obtížné odhadovat, začne město náhrad-
ní variantu připravovat v návaznosti na rozvolňování vládních 
usnesení.
Ani příchod nového roku letos nezahájí Meziříčí ohňostrojem. 
„Podle vyjádření ministra zdravotnictví není pravděpodobné, že 
by do konce prosince opatření umožnila shromažďování stovek 

obyvatel. Z tohoto důvodu jsme k danému rozhodnutí přistou-
pili. Současně se však nebráníme myšlence užít si ohňostroj 
společně v náhradním termínu,“ dodává Kaminaras.

Vánoční trhy letos neproběhnou. Se zájemci o stánkový pro-
dej bude město spolupracovat dál

Právě adventní trhy měly být novinkou letošních Vánoc. Nový 
koncept trhů doplněný o umělé kluziště snad bude mít město 
možnost představit lidem po Novém roce, v případě rozvolnění 
vládních opatření. Pozitivní zprávou je, že město obdrželo dva-
náct žádostí o pronájem dřevěného stánku. Z toho vyplývá, že 
ze strany místních podnikatelů je zájem podílet se na organi-
zaci trhů. „V této chvíli jsme se všemi žadateli v kontaktu. Jejich 
aktivity si opravdu vážíme a samozřejmě s nimi máme v plá-
nu spolupracovat v budoucnu,“ doplnil vedoucí odboru školství 
a kultury Pavel Stupka.
 
Vánoční strom vyrostl na Příkopech

Od pondělí 23. listopadu zdobí prostor před radnicí vánoční 
stromeček. Téměř třicet let stál smrk ztepilý v ulici Příkopy, za 
jeho dar město děkuje Jaroslavu Žitníkovi. Dvanáct a půl metru 
vysoký smrk pokácely technické služby a ihned ho za asistence 
městské policie pomocí jeřábu ukotvily před radnicí. 
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NOVÁ CYKLOSTEZKA PROPOJÍ MĚŘÍN S VELKÝM MEZIŘÍČÍMNOVÁ CYKLOSTEZKA PROPOJÍ MĚŘÍN S VELKÝM MEZIŘÍČÍM
Myšlenka téměř dvanáctikilometrové cyklostezky, která by kopírovala trasu dálnice z Měřína přes 
Stráneckou Zhoř do Meziříčí, vznikla v roce 2008. Právě mezi těmito městy by měla vyrůst stezka 
pro cyklisty, která by mohla rozšířit možnosti pro ty, co se raději dopravují do práce na kole nebo je 
pro ně cykloturistika oblíbeným způsobem trávení volného času.

Vyhledávací studie cyklistické stezky D1 Měřín - Velké Meziříčí 
- Velká Bíteš vznikla v roce 2008, proto musela projít aktualizací 
do současné katastrální podoby. Její původní navrhovanou tra-
su dosud nikdo nerealizoval. 

Významným impulzem k znovuobnovení vybudování stavby 
byla návštěva místostarosty Měřína Ing. Jaroslava Pazdery, a 
starosty Stránecké Zhoře, Luboše Krejčího, na zasedání velko-
meziříčských zastupitelů loni v září. Nyní má město k dispozici 
dokumentaci potřebnou pro vydání územního rozhodnutí. Poté 
bude následovat majetkoprávní příprava, během které zaměst-

nanci správy městského majetku a bytů budou oslovovat maji-
tele dotčených pozemků s žádostí o jejich odkup. 

Cyklotrasa kolem dopravně velmi vytížené silnice II/602 má 
za cíl využít potenciál rozmanité krajiny a zajímavých kultur-
ně-historických památek. Trasa z měřínského náměstí, okolo 
obce Pustina, přes Blízkovský potok, po novém cyklochodníku 
ve Stránecké Zhoři, kolem skladu společnosti Lidl, podél Lavič-
ského potoka a rybníků Lalůvky povede až k soutoku řek Balin-
ky a Oslavy ve Velkém Meziříčí. Její nedílnou součástí bude také 
místo pro posezení, odpočinek a dokonce i osvěžení v rybníku.
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V pátek 13. listopadu před půl devátou 
večer volající na linku tísňového volání 
112 Hasičského záchranného sboru Kra-
je Vysočina ohlásil požár chaty ve Velkém 
Meziříčí. Na místo události vyjela jednot-
ka profesionálních hasičů ze stanice Velké 
Meziříčí společně s jednotkami sborů dob-
rovolných hasičů z Velkého Meziříčí a Mě-
řína. Na likvidaci požáru nasadili hasiči 
několik vodních proudů. Po pár minutách 
intenzivního hašení se zasahujícím jed-
notkám podařilo dostat požár pod kont-
rolu. Následně hasiči rozebrali požárem zasažené konstrukce chaty a dohasili jednot-
livá ohniska hoření. Úplná likvidace požáru proběhla po půl jedenácté v noci.
Při požáru ani samotném zásahu se nikdo nezranil. Majetkovou škodu vzniklou požá-
rem jsme předběžně vyčíslili na částku 400 tisíc korun. Hasiči svým zásahem uchránili 
majetek za 150 tisíc korun. Příčina vzniku požáru se nadále vyšetřuje.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí

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

6. 11. v 12:10 hodin narazila městská 
policie (MP) na muže v parčíku Rozkoš, 
který na veřejnosti popíjel pivo. Hlídka 
na místě muže poučila a celou věc vy-
řešila domluvou.

V týdnu od 9. do 14. listopadu řešili 
strážníci Městské policie Velké Mezi-
říčí mnoho případů porušení vládních 
opatření. Celkem devětkrát během 
šesti dnů museli policisté zasáhnout. 
Tentokrát se však už nejednalo pouze 
o domluvu, ale strážníci rozdali i ně-
kolik pokut. „Jednalo se především 
o nezakryté dýchací cesty, požívání al-
koholu na veřejnosti, shlukování osob 
nad povolený počet, porušení zákazu 
vycházení po 21. hodině,“ konkretizo-
val vedoucí městské policie Jan Klikar.
Jako příklad lze uvést pátek 13. listo-
padu, kdy strážníci odhalili osm osob, 
které slavily na hřišti Kunšovec na-
rozeniny. Mimo porušení shlukování 
osob na veřejnosti se provinily také 
požíváním alkoholu, a co je zarážejí-
cí, někteří z účastníků ještě nedosáhli 
zletilosti. Nepořádek, ignorace rou-
šek a porušení provozního řádu hřiště 
jen doplnily výčet prohřešků. Podob-
né situace řeší městští policisté, dá 
se říci, denně. Apel nepomáhá, proto 
strážníci přistupují k pokutování.

25. 11. 2020 v 14:32 hodin na slu-
žebnu MP žena oznámila, že slyšela 
sténání a volání o pomoc z bytu sou-
sedky, která pravděpodobně upadla 
a nemůže se hýbat. Hlídka se nepro-
dleně dostavila na místo, kde zjistila, 
že v bytě se nachází žena, která volá 
o pomoc. MP na místo přivolala hasi-
če k otevření bytu. Po příjezdu hasičů, 
kteří byt otevřeli, zjistili, že starší paní 
upadla, zaklínila se tak nešťastně, že 
nemohla vstát. Vzhledem k tomu, že 
si poraněná paní stěžovala na bolest 
hlavy a malátnost, přivovali jsme na 
místo zdravotní záchrannou službu. 
Po prohlídce lékařem zdravotníci pře-
vezli paní do nemocnice k dalšímu vy-
šetření. Na místě jsme zjistili, že došlo 
k úniku plynu z karmy. Hasiči zajistili 
odvětrání bytu a MP vyrozuměla ro-
dinného příslušníka, kterému sdělila, 
co se stalo, a vyzvala jej, aby si byt při-
jel převzít a uzamknout.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Z kamionu unikla nafta

Na Fajtově kopci shořela chatka

Požár chaty ve Velkém Meziříčí způsobil škodu 
za 400 tisíc korun

Ve středu 11. listopadu 2020 po šesté 
hodině v podvečer přijala operátorka tís-
ňové linky 112 Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina oznámení o požá-
ru rekreační chatky na Fajtově kopci. Na 
místo události vyjela jednotka profesio-
nálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí 
společně s jednotkami sborů dobrovol-
ných hasičů z Velkého Meziříčí a Měřína.
Před chatkou hasiči nalezli muže bez 
známek života.
Na likvidaci požáru hasiči nasadili něko-
lik vodních proudů. Před sedmou hodi-
nou v podvečer se zasahujícím jednotkám podařilo dostat požár pod kontrolu. Hasiči 
následně rozebrali požárem zasažené konstrukce chaty a dohasili jednotlivá ohniska 
hoření. Úplná likvidace požáru proběhla před jedenáctou hodinou v noci.
Majetkovou škodu vzniklou požárem jsme předběžně vyčíslili na částku 350 tisíc ko-
run. Příčina vzniku požáru zůstává nadále v šetření.

Ve středu 11. listopadu 2020 v 10.03 ho-
din vyjeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k úniku ropných produktů 
v ulici Karlov ve Velkém Meziříčí.
Při události došlo k úniku nafty z kamionu, 
který z místa události odjel bez provedení 
jakéhokoli opatření. Na komunikaci vytek-
lo přibližně 30 litrů nafty.
Jednotka po příjezdu na místo události 
provedla zajištění místa nehody, řídila do-
pravu a likvidaci nafty pomocí sorbentu.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí



prosinec 2020

8 ZPRÁVY

Zastupitelé dali zelenou parkovacím automatům, poplatek město zřejmě 
už vybírat nezačne
Na svém zasedání 10. listopadu odsouhlasili velkomeziříčští zastupitelé vypracování projektové do-
kumentace a následnou realizaci změny parkovacího systému v centru města. Automaty na výběr 
poplatku za parkování by měly v příštím roce nahradit výběrčí budku, která stojí u vjezdu na náměstí. 
Podle předběžného návrhu rozmístění budou mít možnost lidé uhradit parkovné za stání na náměstí 
a přilehlých ulicích hned na pěti místech. Úhrada bude možná penězi i kartou, možnost mobilní platby 
odesláním SMS zastupitelé také zvažují.
Samotný projekt podle vedoucího odbo-
ru dopravy a silničního hospodářství Jiřího 
Pospíchala vyjde město dle předem avizo-
vaných nabídek na částku v rozmezí 100 až 
150 tisíc korun a hotový by měl být nejpoz-
ději v únoru. Z tohoto důvodu plánuje rad-
nice spustit automaty na přelomu února 
a března. Konkrétní fungování systému či 
výše poplatku za parkovné bude předmě-
tem dalších jednání představitelů města.
Poplatek za vjezd do centra Velkého Me-
ziříčí je vázán městskou vyhláškou z roku 
2010. Proto budou na posledním letoš-
ním jednání zastupitelé hlasovat o jejím 
zrušení ke konci roku. Po dobu přípravy 

nového systému město neplánuje již po-
platek znovu začít vybírat. V souvislosti 
s nepříznivou epidemickou situací řidiči 
využívají bezplatného vjezdu od 13. října.
Během diskuze se většina zastupitelů 
shodla na tom, že Velké Meziříčí moder-
nizaci parkovacího systému potřebuje již 
řadu let. Opozice ale upozornila na absen-
ci odstavného parkoviště mimo centrum 
města. Přestože řidiči často využívají pro-
vizorní parkoviště v areálu bývalého Svitu, 
ve kterém probíhá stále postupné odstra-
ňování suti, nejedná se o zcela komfortní 
možnost bezplatného parkování. Disku-
tovaná také byla plánovaná rekonstrukce 

náměstí, po které by některé automaty 
mohly být přebytečné. „V případě, že by 
některé nově nakoupené automaty ne-
měly v budoucnu své využití, je možné 
s dodavatelem dohodnout jejich zpětný 
odkup,“ doplnil radní Ivo Šulc.
Jak zlepšit systém parkování a alespoň 
částečně ulevit centru města od každo-
denního návalu aut, řeší zastupitelé dvě 
desetiletí. V minulosti s navrhovaným sys-
témem závor u vjezdu a výjezdu z náměs-
tí, jak ho známe z nákupních center, ne-
souhlasili záchranáři. Jen jedna závora by 
jim během dopravní špičky mohla značně 
zkomplikovat rychlost zásahu.

Vedení města poděkovalo pracovníkům zdravotnických 
a sociálních zařízení
Formou potravinových balíčků město 
před Vánocemi vyjádřilo poděková-
ní a podporu lékařům, zdravotníkům 
a sociálním pracovníkům našich okol-
ních zdravotnických zařízení a místních 
sociálních služeb. Symbolickým darem 
starosta města Alexandros Kamina-
ras a místostarosta František Smažil 
poděkovali zaměstnancům nemocni-
ce v Třebíči, Jihlavě, Novém Městě na 
Moravě, Mostištích, polikliniky Domu 
zdraví, Charitního domova Moravec, 
žďárského pracoviště Krajské hygie-
nické stanice kraje Vysočina, sociálních 

služeb města a velkomeziříčského do-
mova pro seniory.
Do složité situace se v posledních mě-
sících vlivem epidemie dostává mnoho 
rodin i jednotlivců. Přestože je sbírek 
a projektů zaměřujících svou činnost 
právě na tento typ sociální práce na 
celostátní úrovni mnoho, Velké Meziří-
čí plánuje pomáhat rodinám a lidem ve 
svém správním obvodu.
Rodinám a občanům, kteří v posled-
ních měsících bojují se složitou finanč-
ní situací, město plánuje pomoci pro-
střednictvím organizací zajišťujících ve 

správním obvodu Velkého Meziříčí te-
rénní sociální práci. Na Velkomeziříčsku 
se konkrétně jedná o sbor Apoštolské 
církve Velké Meziříčí, organizaci Ječmí-
nek, o.p. s., a Charitní záchrannou síť 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Uvědomujeme si, že snadné měsíce 
neprožívají ani ostatní lékaři, kteří mají 
ordinace v našem městě. Nezapomíná-
me na vás a doufáme, že i vás budeme 
mít možnost brzy osobně navštívit!
Děkujeme vám, že vykonáváte svou 
práci skvěle a jste tu pro nás!
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Hřbitov na Karlově se v posledních měsících mění před očima. Během listopadu město dokončilo 
plánované úpravy pietního místa, začalo s modernizací zázemí obřadní síně a pracuje na rozšíření 
urnových míst.
Okolí památníku připomínajícího oběti Velkomeziříčské tragédie 
a oběti konce 2. světové války má za sebou v posledních mě-
sících úpravy za více jak milion a půl korun. Celkovou obnovou 
prošla betonová dlažba, pozadí pomníku dosud tvořené stěnou 
z tújí, dubový kříž, lavičky i řady náhrobků obětí.
Nová žulová dlažba nahradila staré betonové dlaždice, očistily 
se kamenné obrubníky a zabetonovaly dutiny pod schodištěm, 
které by mohly v budoucnu narušit jeho stabilitu. Během pod-
zimní výsadby zahradníci nahradili prořídlé túje bíle kvetoucími 
okrasnými třešněmi původem z Francie. Nové květináče a zá-
hony jsou osázené trvalkami a okrasnými travinami. V blízkosti 
pomníku nechalo město rozmístit nové lavičky, odpadkový koš 
a zdroj pitné vody. Autorem návrhu úpravy okolí pomníku pad-

lých je brněnský architekt Marek Holán.
V současné době prochází modernizací na hřbitově na Karlo-
vě také technické zázemí obřadní síně. Během první fáze oprav 
získala budova novou střechu. Dále bude následovat výměna 
oken, zateplení budovy a nové rozvody elektřiny. Ostatní práce 
uvnitř budovy včetně venkovních úprav by měl zhotovitel do-
končit nejpozději do konce května příštího roku. Celková inves-
tice do přestavby nepřesáhne 6 milionů korun.
Do konce tohoto roku také nechá město rozšířit počet urno-
vých míst na hřbitově. Nově by tak mělo v následujících mě-
sících vzniknout v severovýchodním rohu hřbitova nových 165 
urnových a 72 hrobových míst. Projekt počítá také s umístěním 
nových laviček, odpadkových košů a úpravou okolí.

ÚPRAVY PIETNÍHO MÍSTA JSOU U KONCE. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ÚPRAVY PIETNÍHO MÍSTA JSOU U KONCE. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
OBŘADNÍ SÍNĚ MĚSTO MODERNIZUJE A HŘBITOV ROZŠIŘUJE OBŘADNÍ SÍNĚ MĚSTO MODERNIZUJE A HŘBITOV ROZŠIŘUJE 
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Velké Meziříčí plánuje výstavbu parkourového a fitness hřiště
Parkourové a fitness hřiště ve Velkém Meziříčí by mohlo v příštím roce rozšířit nabídku sportovního 
a volnočasového vyžití hlavně pro děti a mládež. Jako ideální lokalitu pro umístění hřiště rada města 
ve spolupráci s ředitelem příspěvkové organizace Sportoviště VM vytipovala volnou plochu mezi 
Základními školami Oslavická a Školní.

Významným posunem k realizaci stavby je výběr společnosti 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. jako zhotovitele projektové do-
kumentace obchvatu. Smlouva o společném postupu s krajem 
konkretizovala nejen podmínky spolupráce, ale také podmínky 
majetkoprávní přípravy, zejména cenu pozemků v celé trase plá-
novaného obchvatu. Ještě do konce tohoto roku budou zastupi-
telé schvalovat výkup dvou garáží z celkových jednadvaceti. Od-
kup poslední garáže a pozemků od dvou vlastníků bude již v režii 
kraje. Přestože výkup všech pozemků zprostředkovala radnice, 
její rozpočet to nezatíží. Vynaložené finance kraj městu vrátí.

Územní rozhodnutí pro umístění stavby vydal Kraj Vysočina po 
desetiletém úsilí v loňském roce. Veškeré kroky pro urychlení 
stavby, včetně majetkoprávní přípravy a zajištění podkladů pro 
územní řízení, zajistily ve spolupráci odbory výstavby a správy 
majetku a bytů. 
Jihovýchodní obchvat by měl alespoň částečně vyřešit problém 
s dlouhodobě dopravně přetíženým centrem Velkého Meziříčí. 
Jeho součástí je přemostění Františkova a napojení silnice ve-
doucí z Třebíče přímo na dálnici D1 tak, aby se především tran-
zitní doprava vyhnula městu. 

Realizace jihovýchodního obchvatu města se přiblížila
Jihovýchodní obchvat města má Velké Meziříčí ve svém územním plánu od roku 2006. Významným 
krokem k jeho realizaci bylo podepsání smlouvy o společném postupu s Krajem Vysočina o osm let 
později, tedy v roce 2014. V polovině tohoto roku kraj v přípravě stavby opět o krok postoupil.  

Hřiště tohoto typu cílí především na mládež, která 
se věnuje parkouru, ale možnost běžného cvi-
čení a posilování nabídne všem zájemcům. 
Prvky jsou určené různě zkušeným spor-
tovcům.
Přestože se město přiklánělo i k vari-
antě vybudovat hřiště původně v ulici 
Skřivanova, nakonec vybralo plochu 
mezi základními školami. „Původně 
zvažované místo, kde v minulosti stál 
domov důchodců, je v přímé návaz-
nosti na rezidenční lokalitu, proto jsme 
se přiklonili k druhé variantě. U základ-
ních škol je kromě velké koncentrace dětí 
výhodou plocha, která umožňuje i další 
případný rozvoj hřiště. Dále předpokládáme, 
že hřiště budou využívat i sportovci trénující na 
hřišti s umělou trávou za ZŠ Školní,“ vysvětlil důvody 
výběru lokality Alexandros Kaminaras, starosta města.
Finanční prostředky na výstavbu hřiště o rozloze přibližně 
800 m2 město zařadí do návrhu rozpočtu na příští rok. Na ab-
senci plochy pro zmíněnou skupinu dětí upozorňovali v minu-
losti radnici také odborníci a urbanisté v rámci projednávání 
nového strategického plánu.

Na projektu výstavby parkourového a fitness hřiště 
město úzce spolupracuje s ředitelem organizace 

Sportoviště VM Michalem Hořínkem. „Výstav-
bu hřiště jsme také řešili s řediteli místních 

základních škol, kteří výběr lokality podpo-
řili. Vybrané místo je výborné pro pohyb 
cílové skupiny a možnou funkčnost spolu 
s dopravním hřištěm, umělkou a atletic-
kým oválem. Do budoucna se může na-
bízet rozšíření i o další prvek, například 
pumptrack, který je u dětí velmi populár-

ní. Myšlenku parkourového hřiště řešíme 
například i s Martinem Veselým a Honzou 

Uchytilem, kteří se tomuto sportu věnují na 
vysoké úrovni a zároveň děti trénují,“ doplňuje 

k záměru Hořínek.
Parkour je nesoutěžní disciplína francouzského 

původu, jejímž cílem je dokonalost a plynulost pohy-
bu v přirozeném prostředí. Jedná se o mladý, svobodný sport, 
který může trénovat každý kdykoli a kdekoli. Parkourové hřiště 
má simulovat běžné překážky především městského prostře-
dí – zábradlí, zdi a zídky – a umožnit nácvik jejich překonávání 
a především pohyb na nich.
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V rámci Auditu udržitelného rozvoje se Velkému Meziříčí letos na podzim podařilo postoupit do kate-
gorie „B“. Stalo se tak po necelých dvaceti letech, kdy je součástí Národní sítě zdravých měst.
Velké Meziříčí se zařadilo mezi nejlépe hodnocená města v čin-
nostech vedoucích k udržitelnému rozvoji. V polovině listopa-
du proběhla na městském úřadě obhajoba kategorie B kritérií 
místní Agendy 21 (MA21). Nejenom v rámci agendy Zdravého 
města posuzovali experti z Pracovní skupiny MA21 při Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj dlouhodobou práci jednotlivých od-
borů úřadu. Audit deseti oblastí v rámci mezinárodní dohody 
o udržitelném rozvoji, mezi které patří například udržitelná vý-
roba a spotřeba, doprava, životní prostředí nebo globální odpo-
vědnost, ukázal, že Velké Meziříčí v posledních letech úspěšně 
směřuje k udržitelnému rozvoji.
Město uplatňuje metodu kvality MA21 prostřednictvím pro-
jektu Zdravé město. Postup do kategorie C před deseti lety 
značí, že kroky k udržitelnému rozvoji činí dlouhodobě. Cílem 
systematické práce radnice je zapojit veřejnost do rozhodování 
o dění ve městě, pracovat na zlepšení kvality strategického ří-
zení města a uplatňovat principy udržitelného rozvoje ve všech 
oblastech činnosti nejen městského úřadu, ale města celkově.
„Společně s garanty jednotlivých oblastí máme za sebou ob-

rovský kus práce, na kterém jsme spolupracovali mnoho měsí-
ců. Věřím, že online obhajoba nakonec ukázala, že si postup do 
vyšší kategorie zasloužíme. Rád bych i touto cestou poděkoval 
všem, kteří nám k postupu pomohli,“ dodává Josef Švec, koordi-
nátor Projektu Zdravé město a MA21.
V roce 2001 Velké Meziříčí vstoupilo do Národní sítě zdravých 
měst a následně v roce 2010 postoupilo do kategorie C. Po le-
tošní úspěšné obhajobě kategorie B se zařadilo po bok Kopřiv-
nice a Prahy 14. Nejvyšší kategorii A, kterou se pyšní Chrudim 
a Litoměřice, letos nově získaly Křižánky a Jihlava.
Místní Agenda 21 je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné 
správy Ministerstva vnitra ČR, která umožňuje, aby se měst-
ská samospráva rozvíjela v rovnováze všech klíčových oblastí – 
sladění hospodářského rozvoje se sociálními požadavky a s re-
spektem k limitům daným životním prostředím. Nástrojem pro 
měření a hodnocení místní Agendy je sada kritérií. Úspěšnost 
v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do pěti ka-
tegorií - od nejnižší kategorie zájemci, přes kategorii D, katego-
rii C, kategorii B až k nejvyšší kategorii A.

Hlasujte pro velkomeziříčskou alej v soutěži
Do soutěže Alej roku je zahrnuté také stromořadí u Bažantnice Oslavička, o jeho nominaci se postaral Josef Kašpar. Díky své výjimeč-
nosti patří právě toto stromořadí mezi chráněné památné stromy v republice. V aleji můžete nalézt lípy, habry i javory. Co takhle si udělat 
krásnou zimní procházku? Hlasovat pro Alej roku 2020 můžete od listopadu do čtvrtka 7. ledna 2021. Vyhlášení výsledků proběhne hned 
v půli ledna. Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu – to je motto soutěže, ve které můžete podpořit právě oslavičské stromořadí.

Elektronická známka platí celý rok bez ohledu na měsíc koupě
Konec ulepeného předního skla, od 1. prosince 2020 je možné zakou-
pit pouze elektronickou dálniční známku. Varianty a hodnoty známek 
jsou stejné, avšak výhody přináší právě platnost. Seznámíme vás 
s tím, jak a kde známky nakupovat a představíme jejich výhody.
Zakoupit se dají tři druhy dálniční známky, a to roční, měsíční nebo 
desetidenní. Ceny jsou stejné jako dříve, tedy 1 500, 440, 310 ko-
run. Nákup můžete provést z pohodlí domova pomocí e -shopu 
nebo v obchodním místě či samoobslužném kiosku. Stačí znát 
svoji státní poznávací značku (SPZ), zvolit počátek platnosti elek-
tronické známky a zaplatit. Potvrzení dostane zákazník do e -mailu 
a tím má nákup dokončený. Viněta, kterou máte naposledy přile-
penou na předním okně vozu, platí do 31. ledna 2021. Výhodou 

elektronické známky, kromě čistého skla, je systém, který rozpo-
zná, zda máte zaplaceno podle SPZ. To znamená, že odhalí hříšníky, 
kteří dosud zkoušeli zneužít omezený systém kontrol policií a jezdili 
po dálnici neprávem zdarma. Výhodou pro uživatele je dřívější ná-
kup, známku je možné si koupit až tři měsíce dopředu a díky klou-
zavé platnosti si zvolit, od kdy začne platit. Největší výhodou však 
je platnost známky, ta je totiž rok a nezáleží na tom, v jakém měsíci 
jste ji koupili. Uvedeme příkladem, ještě loni jste si koupili v červnu 
roční známku s platností do konce ledna, nyní koupíte a aktivujete 
v červnu známku s platností do června dalšího roku. Pokud při ná-
kupu dálniční známky vyplníte své údaje, pak nemusíte hlídat ani 
lhůty, kdy platnost končí, systém vás sám včas upozorní.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ POSTOUPILO DO DRUHÉ NEJVYŠŠÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍ POSTOUPILO DO DRUHÉ NEJVYŠŠÍ 
KATEGORIE V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJEKATEGORIE V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
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AKADEMIE VĚD OCENILA MILANA DUFKAAKADEMIE VĚD OCENILA MILANA DUFKA
Za popularizaci vědy letos předsedkyně Akademie věd ČR Eva 
Zažímalová ocenila Milana Dufka, Vladimíra Wagnera a Petra 
Pyška. Všichni jmenovaní získali ocenění za šíření a zpřístup-
ňování vědeckých témat mezi širokou veřejnost. Milan Dufek 
zviditelňuje vědecké otázky prostřednictvím festivalu, jehož 
je ředitelem i hlavním organizátorem. „Chci filozofii dostávat 
z akademického prostředí zpět do veřejného prostoru,“ uvádí 
Milan Dufek.
Největší filozofický festival v České republice se koná už čtrnáct 
let právě ve Velkém Meziříčí. „Když jsme s ním začínali, byly tu 
pochybnosti, jestli by takový formát mohl v malém, neuniverzit-
ním městě fungovat, nakonec se ukázalo, že volba na půl cesty 
mezi Prahou a Brnem, dvěma velkými centry české vzdělanosti, 
byla správná,“ říká Dufek. Za svoji dlouhou éru se na festivalu 
vystřídalo velké množství věhlasných osobností z různých sfér 
filozofie, vědy i literatury. Stěžejním cílem je přiblížit veřejnosti 
náročnější filozofické otázky, to se daří díky odborníkům, kteří 
dokážou jakkoli obtížné téma převést do „lidské“ řeči.
Letošní čtrnáctý ročník se věnoval příhodně hrozbám a příleži-
tostem, vystoupili na něm takové osobnosti, jako jsou ekonom 
Tomáš Sedláček, architekt Adam Gebrian, bezpečnostní expert 
Andor Šándor, bioklimatolog Zdeněk Žalud nebo imunolog Vác-
lav Hořejší. Lidem jsou jména účinkujících známá i z televiz-
ních a rozhlasových vystoupení, proto na přednášce sedí různé 
spektrum publika, díky kterému bývá závěrečná diskuze rozma-
nitá a neotřelá. V příštím roce, k půlkulatému výročí festivalu, 
připravuje Dufek publikaci mapující celou patnáctiletou historii 
velkomeziříčského filozofického kulturfestu. Proč kulturfest? 
Protože mimo přednášky na návštěvníky tradičně čeká dopro-
vodný program v podobě koncertů nebo divadelních představe-

ní. Pro příští rok organizátor slibuje pozitivní zaměření.
Akademie věd ČR udělila první cenu za popularizaci vědy už 
v roce 1994. „Chtěl bych poděkovat za nominaci, těší mě oce-
nění i pochvala od takových odborníků, jako jsou členové Aka-
demie věd ČR. Příprava a realizace festivalu se neobejde bez 
týmové spolupráce. Velký dík proto patří mým kolegům z šes-
tičlenného programového výboru festivalu, složeného z filozofů 
Filozofického ústavu AV ČR a FF MU v Brně. Tento specifický 
a jedinečný festival našel také výraznou oporu ve vedení města 
Velké Meziříčí a Kraje Vysočina. Nemohu zapomenout na orga-
nizační partnery a především na naše posluchače, kteří svou 
účastí a příspěvky do diskuze jsou tím nezbytným kořením této 
akce,“ děkuje na závěr Dufek.

Také vedení města poděkovalo jménem radních za čtrnáct let Také vedení města poděkovalo jménem radních za čtrnáct let 
práce a popularizaci filozofie Milanu Dufkovi.práce a popularizaci filozofie Milanu Dufkovi.
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Ať máte celý příští rok stále otevřeno!
tým Jupiter clubu s.r.o.

Základní škola Sokolovská se pyšní novým výtahem i opravenými 
učebnami

Opravu Základní školy Sokolovská i bezbariérovou přístav-
bu budovy prvního stupně v ulici Komenského realizovala 
velkomeziříčská firma. Během několika měsíců zbudovala 
přístavbu výtahových šachet i rozšířila parkovací stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Škola 
nově získala výtahy i zvedací plošiny do obou svých budov. 
Zhotovitel dále zrekonstruoval ve škole v Sokolovské ulici 
odborné učebny chemie, fyziky, vybudoval novou samostat-
nou laboratoř i kabinety přírodopisu, matematiky, zeměpisu 
a fyziky. Rekonstrukce se dotkla také venkovního prostoru 
za školou, kde došlo k revitalizaci zeleně a žáci získali nová 
odpočinková místa.

Rekonstrukce budovy ovlivnila závěr i začátek školního roku, 
žáci nastoupili po prázdninách do školy o týden později 
a v náročných podmínkách museli absolvovat výuku i v dal-
ších týdnech z důvodu pozdního dodání vybavení učeben. Od 
pondělí 30. listopadu 2020 žáci poprvé usedli do školních la-
vic v nově zrekonstruovaných odborných učebnách. „Vedení 
školy děkuje firmě BUILDINGcentrum za realizaci stavebních 
prací a přeje všem žákům i pedagogům, aby se jim v nových 
prostorách školy líbilo a příjemně učilo,“ uvedl zástupce ředi-
tele školy Pavel Špaček.

Projekt za 18 milionů financoval z velké části Integrovaný regionální operační program, který schválil 
žádost o dotaci a přispěl více než 13 miliony korun. Zastupitelstvo města schválilo finanční prostředky, 
jež nakonec činily necelé čtyři miliony. Celkovým záměrem rekonstrukce bylo nejenom zpřístupnit 
školu žákům s omezenou schopností pohybu, ale také zmodernizovat učebny, aby splňovaly současné 
potřeby při vzdělávání žáků, a zároveň vytvořit vhodné pracovní zázemí pro pedagogy.
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VOLBY MAJÍ ZA SEBOU I V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCHVOLBY MAJÍ ZA SEBOU I V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Letošních voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu 
České republiky se účastnili i obyvatelé domu s pečovatelskou 
službou. Zástupci volební komise zavítali do našeho zařízení 
v pátek 2. října 2020 s volební urnou. Každý z přítomných ob-

čanů, který žije v zařízení sociálních služeb, tak mohl v pohodlí 
odvolit. V jídelně se sešla více jak polovina obyvatel našeho do-
mova. Ještě před zahájením voleb se zde aktivně komunikovalo 
a většina z přítomných se zajímala o volební dění.

Hudební odpoledne s kapelou Jiřího Helána
Ve středu 7. října 2020 si naši obyvatelé zazpívali s kapelou Jiří-
ho Helána, který k nám v této „covidové“ době zavítal a byl tak 
laskav, že celé vystoupení i s kolegy absolvoval venku. 
Všichni, kdo měli o tuto hudbu zájem, vycházeli na své balkony, 

zpívali a podupávali si do rytmu.
Počasí se vydařilo, i když sluníčka jsme se během vystoupení 
nedočkali. Nic nebránilo tomu se veselit z příjemné hudby, pís-
niček a zahřát se právě zpěvem.

Dojmy některých obyvatel DPS z prožitého hudebního odpoledne
Děkujeme paní ředitelce DPS Mgr. Janě Jurkové a paní Jitce Tlustá-
kové, která nám připravila krásné a příjemné odpoledne s hudební 
skupinou Jiřího Helána. Tito zpěváci nám zazpívali mnoho písní od 
Čech až na Slovensko. Na úplný závěr zazněla píseň
„Ta jižní Morava je krásná zem osázená vinohradem“ .
                                                                                                       paní Věra
Zpívali krásně, byli bychom rádi, kdyby za námi opět zavítali, až to 
bude možné a mohli jsme si užít zábavu i s tancem.                        
                                                                                                        pan Marek

Když to začalo, tak to byl nářez, jako by zde bylo plno hudebníků  
a ne pouze tři. Pan Jiří Helán je pořád stejný, velmi mu to sluší. Moc 
mě potěšilo, že zpíval známé písničky, které jsme si mohli společně 
zanotovat.
                                                                                                      paní Ludmila
Bylo to nádherný. Měl jsem otevřený balkon a zpíval jsem s nimi 
a celou dobu jsem poskakoval  a zpíval, až jsem z toho druhý den 
chraptěl. Velmi se mi to líbilo. Zábava byla super, až mi tekly slzičky. 
                                                                                                       pan Jan

V době distanční výuky přišly děti z našich 
prvních tříd o slíbené halloweenské do-
poledne ve škole, proto jsme se při online 
výuce domluvili, že si po návratu do škol-
ních lavic uspořádáme jeden den straši-
delnou výuku. Děti přišly ráno z domova 
převlečené do úžasných masek a s dobrou 
náladou. Tu jsme ještě vylepšili soutěže-
mi, kde se 5 družstev ze třídy utkalo ve 
dvanácti disciplínách typických převážně 
pro Halloween. Družstva například hle-
dala malé kartonové halloweenské dýně, 
které byly rozmístěné po celé třídě, děti 
také řešily strašidelný kvíz, odpovídaly 
na legrační otázky, aniž by se rozesmá-
ly, hádaly pohádkové postavy, poznávaly 
poslepu různé předměty, hledaly zlaťáky 
v neprůhledné sklenici s živým hmyzem, 
loupaly jablka a snažily se ukrojit co nej-
delší slupku, lovily jablka v misce s vodou 
pomocí úst, balily mumii do toaletního pa-

píru, proměňovaly pomocí pastelek tiskací 
písmena v postavy či předměty. Poslední 
vyučovací hodinu děvčátka a kluci tvoři-
li strašidelnou koláž. Nakonec proběhlo 
vyhlášení soutěže o nejlepší strašidelnou, 

nejelegantnější a o nejzajímavější masku. 
Výherci byli odměněni diplomy a drobný-
mi cenami. Celý den se nám vydařil a hez-
ky jsme si ho užili.

Jana Kubátová (třídní učitelka 1.A) 

Prvňáčci na modré škole měli strašidelnou výuku
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Nová elektroinstalace, rozvody vody i vytápění jsou jen malou 
částí toho, co pracovníci doposud udělali. Po Novém roce by 
měla proběhnout kolaudace. „Bourání nebralo konce, když děl-
níci zjistili, že tam, kde dřív bývaly mrazáky, je místnost v míst-
nosti, nestačili se divit a bourali dvojnásob,“ zmínila ředitelka 
Alena Vidláková raritu.
V pravé části budovy přístupné z ulice Komenského vzniká nová 

velká a malá herna, kancelář i úklidová komora. Bezbariérový 
přístup do nových prostor zajistí rampa. Dóza je centrem volné-
ho času pro všechny věkové skupiny obyvatel Velkého Meziříčí 
a okolí. Cílem činnosti střediska volného času je nejen nabízet, 
ale i učit návštěvníky aktivně trávit svůj volný čas zaměřený na 
různé činnosti prostřednictvím zájmových kroužků, kterých na-
bízí nepřeberné množství.

Finanční prostředky na realizaci vybave-
ní minulé vedení města nezahrnulo do 
rozpočtu, proto současní radní vyčlenili 
nezbytné finance na interiérovou studii. 
Návrh ukazuje, jak skloubit nápaditost, 
užitnost i design.
Barevně se bude interiérové vybavení 
ubírat do bílé, šedé a tyrkysové barvy. 
Všechny nové místnosti navrhuje archi-
tektka sladit do jednotného stylu a barev 
se zachováním společného prvku, a to 
bezpečnosti. Multifunkční prostor, také 
zvaný jako herna, nabídne velké množ-
ství využití od tanečního sálu, přednáš-
kové místnosti až po různé pohybové 
a relaxační aktivity. Prvkem, který bude 
v místnosti dominantní, se stane zcela 

jistě velká zrcadlová stěna, naopak sklad 
pro pomůcky prostor nijak nenaruší, jeli-
kož se oddělí posuvnými dveřmi. Příjem-
né prostředí pro děti ovládnou důmyslné 
detaily a mobilní, bezpečný a snadno 
udržovatelný nábytek. „Jedná se o návrh 
interiéru pro děti, kdy se nabízí použití 
jasných barev ve více odstínech. My jsme 
však navrhli interiér jako tvořící prostor 
pro dětské aktivity, interiér jako kulisu 
pro nerušenou tvůrčí činnost dětí. Mysle-
li jsme na důležité rovnoměrné osvětlení 
i zvukové podmínky,“ specifikuje archi-
tektka Eva Uchytilová. V menší učebně, 
kde bude probíhat výuka hry na kytaru 
nebo třeba šachový kroužek, plánuje 
umístit architektka šedé stoly a kvalitní 

tyrkysové židle. Rozšířené prostory Dózy 
snad přivítají první návštěvníky v druhém 
pololetí školního roku.

Zapojte se do soutěže, odstartartovala první adventní neděli
Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí připravilo pro své 
příznivce rodinnou putovní hru. Hra s názvem „TRACKuj Vel-
Mez“ se zaměřuje na poznávání míst ve Velkém Meziříčí a jeho 
blízkém okolí. Podstatou je objevovat místa a sbírat Dózáky. 
„Myšlenkou bylo dát přidanou hodnotu procházkám, spojit je 
s poznáním okolí,“ říká ředitelka Alena Vidláková.
Hra TRACKuj VELMEZ s Dózou odstartovala první adventní ne-
děli 29. listopadu a potrvá až do konce prosince 2020. Právě od 
první adventní neděle mohou nadšenci vyrazit sbírat Dózáky, 
a soutěžit tak o zajímavé ceny. První odměna čeká na své vý-
herce už za 5 odevzdaných žetonů Dózáka, musí být však ales-
poň jeden z každé kategorie. Účastníci soutěže, ve věku od 0 do 

99 let, navštěvují místa rozdělená do pěti kategorií (oko – vy-
hlídková místa, domeček – stavby, srdce – místa spojená s člo-
věkem, hory – místa v přírodě, kapka – místa spojená s vodou).
„V blízkosti stanoviště najdou účastníci krabičku, ve které je 
kromě žetonů zajímavá informace, jež se váže k danému místu. 
Část z dvaceti stanovišť je snadno přístupná i s kočárkem, takže 
se mohou zapojit i maminky s malými dětmi,“ přiblížila pravidla 
jedna z organizátorek Jaroslava Živčicová. Mapu s konkrétními 
body zveřejnila Dóza na svých stránkách. Ti, kteří získají všech 
dvacet žetonů, se mohou těšit na hodnotnější odměnu. Soutěž 
tak přináší zdravý pohyb, informace a poznání známých i méně 
známých míst z nové perspektivy.

Dóza neustále pracuje a hledá nové kolegy
Současná situace přinesla i mnoho nových zkušeností, své 
o tom ví i Jaroslava Živčicová, pedagog volného času. „Na zá-
kladě zjištěného zájmu dětí a také jejich rodičů o zprostřed-
kování základů her na kytaru jsem se rozhodla vytvářet pro 
začátečníky výukové video lekce. Zaslání finálního videa žá-
kům předchází nejen samotné natáčení více kamerami, ale 
také zpracování videosouborů - střih videa, doplnění o ko-

mentáře, grafické znázornění, teorii apod. Prozatím mám 
pozitivní ohlasy, a to mě motivuje ke zlepšování,“ pochvaluje 
si Živčicová.
Dóze chybí vedoucí kroužků, zájem dětí je velký. „Stojíme 
o učitele na parkour, airsoft, deskové hry, o jazykáře, hudební 
zaměření i modeláře,“ vybízí Vidláková. Středisko zakoupilo 
stavebnice lega, které lákají i starší děti.

Prostory po bývalém řeznictví, které jsou propojené 
dvorním traktem s Dózou, procházejí od léta rekon-
strukcí v hodnotě zhruba 2 700 000 korun. Další fi-
nanční prostředky vyčleněné současnou radou přine-
sou interiérové vybravení pro nerušenou tvůrčí činnost 
návštěvníků a volnočasové aktivity. Zaměstnanci 
volnočasového střediska neusínají na vavřínech, or-
ganizují rodinnou putovní hru, připravují letní tábory a 
rozšiřují svoji nabídku pro příští školní rok.

Interiér nových prostor ohromí

Ochutnávka atmosféry budoucího interiéru, 
vizualizace: architektka Eva Uchytilová
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Zážitky ze zastupitelstva: parkovací automaty, nákup umělého kluziště  
a „neznámá“ kanalizace v ulici Hornoměstská
Změna organizace parkování vozidel v centru města – parko-
vací automaty

Změna systému parkování nebyla projednána s podnikateli, 
kteří mají provozovny na Náměstí. Svůj názor neměli možnost 
vyjádřit, tato změna s nimi nebyla projednána. Prostě byli po-
staveni před hotovou věc. Mohou pouze přemýšlet o tom, jaké 
dopady budou mít městské automaty na jejich podnikání.
Současné moderní technologie umožňují placení parkování 
formou odeslání SMS a žádné bazarové nebo nové parkovací 
automaty nejsou potřeba. Nákup parkovacích automatů je zby-
tečná investice, pokud město použije moderní technologie pla-
cených SMS zpráv.
Jedná se o velice jednoduché řešení, které je i městská policie 
schopna rychle a snadno kontrolovat. Toto řešení je moderní, 
bez zbytečných vstupních nákladů na platební automaty.
Nasadíme moderní techniku místo technologického pravěku? 
Bez mobilního telefonu dnes nikdo nevychází z domu, má ho 
u sebe i každý řidič automobilu.

Pořízení umělého kluziště

Umělé kluziště je další věc, která přibude na ploše Náměstí, 
vlastně ani nevíme, kde přesně bude, ale už jsme si ho koupili. 
Neznáme plánovanou konečnou podobu Náměstí, přesto koa-
liční zastupitele protlačili nákup kluziště s umělým povrchem za 
cca 1 milion.
Vánoční stánky vedle kluziště jsou další věcí, o které lze pochy-
bovat jako o rozumném skloubení na malém prostoru Náměstí. 
Koalice se nepochybně inspirovala jihlavským náměstím a vá-
nočními trhy. Jihlavské náměstí je ovšem podstatně větší než 
naše Náměstí. Koalice se snaží na naše malé Náměstí namač-
kat všechno, co viděli na podstatně věštím prostoru v Jihlavě. 

Uvidíme, jak bude vypadat výsledek a celkový dojem, ovšem 
připomíná mi to pohádku Karla Čapka Jak pejsek s kočičkou va-
řili dort. Do hrnce dali všechno, co jim chutnalo, a to, co uvařili, 
nechutnalo nikomu. Uvidíme, jak současná koalice uvaří nový 
vzhled Náměstí a jak bude chutnat nám obyvatelům města. Za-
tím to vypadá tak, že koalice neví, co na Náměstí vařit.

Proč jsem nehlasoval pro schválení tohoto bodu:
• Neznáme konečnou podobu rekonstrukce Náměstí.
• Není vhodná doba na rozhazování veřejných financí.
• Města, která tento typ kluziště zavedla, z důvodu nezájmu 

od nich ustoupila.
• Daleko důležitější je připravovat opravy chodníků a komu-

nikací, např. lokalita Ve Vilách.
• Je potřeba věnovat se přípravě a realizaci bydlení pro mladé 

začínající rodiny a seniory.
• Výběr dodavatele kluziště má být proveden bez výběrové-

ho řízení.

Neznámá kanalizace v ulici Hornoměstská

V dubnu 2020 jsem na zastupitelstvu upozornil a vytékající 
vodu při přívalových deští na pozemky města v blízkosti byto-
vého domu v ulici Hornoměstská. Požádal jsem vedení města, 
zda by mohlo zjistit, kdo je vlastníkem kanalizace, ze které vody 
vytékají, a problém co nejrychleji vyřešit. Všichni intenzivně 
pracovali a výsledkem jejich práce za sedm měsíců je, že pro-
blém nevyřešili.
Doufejme, že letošní zima bude mírná, jinak bychom zde mohli 
mít další kluziště, tentokrát přírodní a zadarmo.
Jenomže zde sranda končí. Jde o bezpečnost nás obyvatel a také 
obyvatelů přilehlého bytového domu.

František Komínek , zastupitel za ČSSD

Bude parkovací automat i na tomto parkovišti?Bude parkovací automat i na tomto parkovišti?
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Reakce Společně VM: Postupně a nenásilně měníme fungování Náměstí 
směrem k lepšímu
Zastupitelstvo rozhodlo zatím jen obecně 
o tom, že se systém parkování změní. Všich-
ni zastupitelé včetně vás i nás mají možnost 
ovlivnit jeho výslednou podobu, viz harmo-
nogram níže. Proto se nám diskuse v tisku 
zdá trošku zbytečná. Svého práva na reakci 
využijeme raději k vysvětlení širších souvis-
lostí.
Proč dochází ke změně
Současná platba 10 Kč za vjezd je už dlou-
ho neúnosná. Náměstí i přes mimořádné 
množství parkovacích míst je často plné 
a řidiči marně krouží kolem dokola, než se 
uvolní místo. Přitom část míst bývá obsa-
zena řidiči, kteří ráno zaplatí 10 Kč a odejdou 
na osm hodin do práce.
O problému jsme mluvili i s místními pod-
nikateli a ti změnu vítají. Vadí jim, že se 
lidé této lokalitě vyhýbají kvůli nejistému 
a zdlouhavému parkování.
Co se stane pak
Zavedení parkovného způsobí přesun části 
aut například do Svitu. Díky tomu se může 
zvýšit obrat lidí, kteří si na Náměstí doká-
žou během hodiny či dvou nakoupit nebo 
zařídit, co potřebují. Později však můžeme 
diskutovat o snížení počtu parkovacích stá-
ní a uvolnění prostoru pro pěší. Snažme se 
i před rekonstrukcí o postupný a nenásilný 
přechod k tomu, jak by mělo fungovat pří-
jemné náměstí v hezkém městě.
Uvědomujeme si, že se můžou zaplnit ulice 
v okolí zpoplatněných zón. Je možné, že po-

stupně i tam dojde ke změnám, například ke 
zvýšení počtu míst s parkovacími hodinami. 
Dodatečné úpravy celého systému a hledá-
ní ideálního nastavení jsou běžné v každém 
městě a musíme s tím počítat.
K platebním způsobům
Pojďme nabídnout moderní i klasické způ-
soby platby parkovného, neboť každému 
vyhovuje něco jiného. Bez parkovacích au-
tomatů na hotovost se neobejdeme. Část 
lidí neumí nebo nechce používat moderní 
technologie. A jak by zaplatil člověk s vybi-
tým telefonem?
Navrhujete platbu pomocí SMS zpráv. Sou-
hlasíme, i když SMSky už nelze považovat za 
nejmodernější způsob platby. Navrhneme za-
vedení webové a mobilní aplikace pro chytré 
telefony. Placení probíhá pomocí čísla bankov-
ní karty zadané v aplikaci. Zkušenosti z jiných 
měst ukazují, že je to velmi oblíbená a bezpeč-
ná metoda platby. Pro město má navíc jed-
nu výhodu oproti SMS – je zatížena výrazně 
menším poplatkem zpracovatelům platby.
Harmonogram schvalování parkovného
• 2. prosince – zasedání rady města, kde 
proběhne souhrn všech dosud zpracova-
ných podkladů a výchozí návrh řešení a va-
riant. Bude předložen k projednání návrh 
obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 o zru-
šení obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 
o zpoplatněném vjezdu na náměstí, tato 
by následně měla být schválena zastupitel-
stvem města dne 15. 12. 2020.

• 3. prosince – seminář zastupitelů k par-
kovacímu systému. Zde zastupitelé pro-
diskutují způsoby platby, ceny parkovného, 
konečné počty a rozmístění automatů, zóny 
zahrnuté do placeného parkování, ve kte-
rých hodinách se bude za parkování platit 
apod. Bude předložen k diskusi návrh naří-
zení rady města o zpoplatněném parkování 
včetně ceníku.
• do 11. prosince – připravené podklady 
k dopracování projektu parkovacích auto-
matů a dopracování návrhu nařízení rady 
města podle připomínek zastupitelů
• 15. prosince – schválení obecně závazné 
vyhlášky č. 7/2020 zastupitelstvem, schvá-
lení rozpočtu města včetně položky na ná-
kup parkovacích automatů
• cca 10. ledna - základní výkresy projektu 
parkovacích automatů k dispozici k projed-
nání se zastupiteli
• začátek února 2021 - předaný projekt par-
kovacích automatů a souvisejících opatření 
dle smlouvy, která se nyní podepisuje
• následně vypsání výběrového řízení na 
nákup a instalaci parkovacích automatů. 
Rovněž bude třeba provést doplnění sys-
tému VERA o potřebné moduly pro odbor 
finanční a městskou policii.
• březen 2021 – nákup, instalace a zprovoz-
nění potřebných systémů, úpravy dopravní-
ho značení ve vymezené oblasti, uvedení 
parkovacích automatů do provozu.

Společně VM

Vážený pane zastupiteli Komínku,
co dobrého můžeme udělat hned, udělejme 
hned. Nemusíme čekat na rekonstrukci ná-
městí, opravu všech silnic a bytovou výstav-
bu předtím, než lidem zpříjemníme adventní 
a zimní čas.
Je mi líto, že už se letos na Náměstí nesejde-
me. Zastupitelstvo nákup kluziště schválilo 
v přesvědčení, že doba karantény a špatné 
nálady tu není nadlouho. Až koronavirová 
epidemie odezní, budeme se všichni chtít 
opět setkávat a město má čím přispět.
Ve svém článku upozorňujete na rekon-
strukci ulice Ve Vilách a výstavbu bytů 
pro rodiny a seniory. Rád Vás i čtenáře 
seznámím s tím, jak pokračujeme ve vět-

ších projektech: Hliniště III – pokračujeme 
v projektové přípravě, ale zbrzdí nás změna 
příjezdové cesty, která byla navržena mimo-
řádně nešikovně se čtyřmi zatáčkami místo 
jedné. Přestavba internátu Hornoměstská 
na dům s pečovatelskou službou – máme 
stavební povolení a vyhlížíme vyhlášení do-
tace z ministerstva pro místní rozvoj. Pro-
věřujeme nový možný zdroj financování ze 
Státního fondu na podporu investic. Ulice 
Ve Vilách – pokračujeme v přípravě celko-
vé rekonstrukce včetně všech inženýrských 
sítí. Do základního rozpočtu na rok 2021 
navrhujeme finance na aktualizaci projekto-
vé dokumentace. Kromě technických úprav 
chceme projekt uvést do souladu s novým 

manuálem veřejných prostranství. Obzvlášť 
tato krásná čtvrť s hodnotnou zástavbou si 
zaslouží citlivou rekonstrukci. Čechovy sady 
II – zarazili jsme další rozvoj podle nekva-
litní územní studie. Máme na stole první 
část nově připravované studie. A víte, co se 
ukazuje? Že místo osmi set obyvatel by tam 
mohlo najít domov přibližně třikrát více lidí.
Záměry a projekty započaté bývalým ve-
dením za vaší účasti nerušíme ani nezpo-
chybňujeme. Pokračujeme v nich, ale určitý 
čas a prostředky věnujeme na opravy chyb 
a vylepšení. Lidé, kteří v těchto místech žijí 
nebo budou žít, si jednoznačně polepší. A to 
je náš společný cíl.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

Daný problém s vytékající vodou v ulici Hornoměstská začalo oddě-
lení investorské činnosti řešit ihned následující týden po konání za-
stupitelstva, na kterém upozornění na tento problém zaznělo.
Byl vznesen dotaz na Krajskou správu a údržbu silnic Kraje Vysočina 
(KSÚSV), aby jako správce komunikace prověřila, zda problém vyté-
kající vody nemá souvislost s odvodněním komunikace v jejich sprá-
vě. Ze strany KSÚSV bylo po prověření konstatováno, že problém 
vytékající vody nemá přímou souvislost s odvodněním komunika-
ce v jejich správě. Současně se správcem komunikace byl osloven 
správce a provozovatel kanalizace, firma VAS a.s. Žďár nad Sázavou, 
aby též prověřila tento problém, který by mohl být spojen se sítí v je-
jich správě. V průběhu roku byl námi správce kanalizace průběžně 

dotazován na aktuální stav prověření a byli jsme ujišťováni, že se 
na prověření z jejich strany stále pracuje. Bylo nám sděleno, že se 
po předběžných průzkumech a prověřeních pravděpodobně jedná 
o problém s netěsnící kanalizační šachtou, která při extrémních deš-
ťových srážkách propouští vodu do původní zaslepené kanalizační 
větve. Tato kanalizační větev pak po nasycení vodou generuje před-
mětný výtok vod na pozemek města.
Dle aktuálního sdělení zástupce Vas a.s. byla kanalizace pročištěna 
a v tomto týdnu bude prověřena průmyslovou kamerou. Po této 
kontrole budou ze strany VAS a.s. vyhodnoceny závěry a navrženo 
řešení, které bude projednáno se zástupci města.

Antonín Šilhavý, vedoucí oddělení investorské činnosti

Vytékající voda v ulici Hornoměstská – reakce oddělení investorské činnosti
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        Ve čtvrtek 5. 11. 2020 
se konalo posled-

ní rozloučení 
s majorem HZS 
Jiřím Doleža-
lem, který nás 

nečekaně opus-
til 26. 10. 2020 ve 

věku nedožitých  
74 let. Bohužel současná situace ne-
dala možnost všem se pohřbu zúčast-
nit, a tak alespoň pár vzpomínek na 
jeho osobnost.
Stál u zrodu profesionalizace výjez-
dových jednotek požární ochrany, kdy 
2. ledna 1972 nastoupil jako první hasič 
z povolání na tehdejším detašovaném 
pracovišti, v původní hasičské zbroj-
nici, která stála za kostelem, v místě, 
kde dnes stojí tělocvična ZŠ. A jelikož 
byl zatím sám, jeho pracovní doba byla 
osmihodinová od 7.00 do 15.00 hod. 
Mimo tuto dobu byly ohlašovny požáru 
na telefonech funkcionářů DVPS (Dob-
rovolného veřejného požárního sboru). 
Po příchodu dalších tří příslušníků byly 
ustanoveny 3 směny A, B, C s 24ho-
dinovou službou, čímž byla zajištěna 
stálá služba na ohlašovně požárů.
Náplní práce m.j. byla údržba a péče 
o požární techniku tak, aby byla vždy 

akceschopná v případě požáru. Vy-
hlašování požárního poplachu se dělo 
spuštěním městských sirén, tlačítkem 
na budově bývalé spořitelny, kam bylo 
nutné doběhnout.
Naštěstí tento stav netrval dlouho. 
V témže roce se dokončovala nová 
zbrojnice v ulici Nad Gymnáziem, kam 
se detašované pracoviště přestěhova-
lo. S nástupem do nových prostor po-
čali přicházet i další příslušníci, a tak-
též přicházela nová, větší a modernější 
požární technika. Tím se přicházelo na 
to, že stávající stání garáží už nevyho-
vuje a bude třeba jejich přístavba. V té 
době vykonával i funkci velitele dob-
rovolného sboru a spolu s předsedou 
Zdeňkem Kutlvašrem jednali o rozší-
ření. Toto se po velkém úsilí podařilo, 
a to ve dvou etapách. Nejprve přístav-
ba garáží (1983) a po té nadstavba celé 
zbrojnice (1989).
Nelze opomenout realizaci myšlenky 
na vybudování rychlého zásahové-
ho automobilu, kdy pod jeho vede-
ním a díky nadšení příslušníků stanice 
vznikla ze dvou ministerských ojetin 
plně funkční Tatra 613 s potřebným 
vybavením, která od roku 1992 zasa-
hovala při dopravních nehodách.
Funkcí velitele stanice byl ustanoven 

1. 3. 1972, vykonával ji až do 31. srp-
na 2010, kdy odešel do důchodu. Ještě 
před tím, v letech 2001 až 2004, vy-
konával i funkci zástupce ředitele IZS 
(integrovaného záchranného systému) 
na Územním odboru ve Žďáře nad Sá-
zavou.
Jeho hasičská činnost trvala úctyhod-
ných 38 let. A tak nezbývá než podě-
kovat za veškerou jeho činnost pro ha-
siče, za nespočet brigádnických hodin 
odpracovaných na rozšíření zbrojnice 
a také rodině za trpělivost, pochopení 
a podporu, bez které by to jen těžko 
mohl dělat.
 
Čest jeho památce
Snad i osud tomu chtěl, že odešel 
v roce dvou významných výročí. Pro-
fesionální hasiči okresu Žďár nad Sá-
zavou si připomínají 50 let od založení 
(1970-2020) a pak jeho úmrtí je téměř 
shodné s úmrtím Tita Kršky, zaklada-
tele hasičského sboru, který zemřel 
24. 10. 1900 a jehož 120. výročí si vel-
komeziříčští hasiči připomněli polože-
ním věnce k pomníku na starém hřbi-
tově. Tím i vzpomínka na Jiřího bude 
stále živá.
Za SDH a kolektiv stanice Lubomír Chadim

Odešel  první  hasič  z povolání

Spisovatel a kantor Josef Pěnčík by se dožil 95 let
   Josef Pěnčík se narodil 

11. prosince 1925 
v Uhřicích u Mor-
kovic. Od mládí 
žil v Jinošově, 
kde založil rodi-

nu. Profesně se 
věnoval učitelství 

a jeho žáci na něho 
s láskou vzpomínají. V prosinci 2015 osla-
vil krásné 90. narozeniny. Jako čestný člen 
Společnosti Anny Pammrové pobese-
doval tehdy svěží devadesátník v Tišno-
vě s jejími členy a přečetl pasáže ze své 
knihy o Otokaru Březinovi. Z dalších knih 
Josefa Pěnčíka zmiňme Jinošovské stu-
dánky, dále rozsáhlou publikaci Z dějin 
obce Jinošova, Obec Tasov, Hledání ráje – 

kapitola ze života Jakuba Demla, Vzdálené 
světlo domova, pojednávající o tragických 
osudech vojáka v 1. světové válce, který 
byl příbuzným jeho manželky. Kniha s ná-
zvem Z osudu rukou přináší pohled na 
krušný život Josefa Nováčka z Naloučan 
jako exulanta v Americe. Prsten věrnosti je 
vlastivědné vypravování ze středověkých 
a novějších dějin Kralic nad Oslavou a Jed-
noty bratrské. Josef Pěnčík byl mnohokrát 
hostem Vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti ve Velkém Meziříčí. Postupně nás 
seznámil téměř se všemi svými knihami, 
provedl nás osudy jejich protagonistů 
a předčítal zajímavé úryvky. Posledních 
dvacet let svého života věnoval sepsání 
obsáhlé rodinné kroniky, která čítá přes 
400 stran. Od něho také vzešel prvot-

ní impuls vytvořit film o jeho milovaném 
Jakubu Demlovi. Pro tuto myšlenku získal 
zdejšího filmaře Libora Smejkala, který 
na filmu pracoval čtyři roky. Slavnost-
ní premiéry v listopadu 2018 se bohužel 
Josef Pěnčík nedočkal. Zemřel v sobotu 
25. června 2015, v čase jahod a prvních 
třešní, a je pochován na jinošovském 
hřbitově. Josef Pěnčík byl poctivý kantor, 
moudrá a laskavá osobnost, vyznačující 
se především neobyčejnou skromností, 
obdivuhodnou pracovitostí a vytrvalostí, 
chápavým úsměvem, kultivovaným vy-
stupováním, ušlechtilými zájmy a láskou 
ke své rodině, krajině a mateřštině.

Helena Švecová
Foto z otevření studánky Josefa Pěnčíka,
archiv rodiny

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí přeje všem klidné Vánoce a zdraví v roce 2021.

Výbor velkomeziříčského Českého svazu žen přeje svým členkám i všem lidem, aby i v době vykolejené covidem věřili v pří-
chod příznivějších dní. Vánoce prožijte v kruhu rodiny, ve zdraví a pohodě, o jaké se sní. Děkujeme za spolupráci  a trpělivost  
v nelehkém letošním roce a těšíme se, až se zas budeme pravidelně měsíčně scházet v JC.
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 Prodám RD 3+1 ve Velkém Meziříčí v původním stavu. Ihned 
volný, tel.: 777 587 965.

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

Od října peletkujeme.cz

29 LET PLNÍME SNY O BYDLENÍ

• zprostředkování prodeje 
a pronájmu nemovitostí

• vypracování znaleckých 
posudků

• stanovení tržních cen pro 
dědická řízení

Realitní kancelář
Náměstí 80/4, Velké Meziříčí

tel.: 777 636 157
www.realityvysocina.eu

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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Velká Bíteš

Petr Dočkal (28 let)

„Podílím se na řízení výroby letecké 
techniky s více než 130 pracovníky.“

2010 – 2014

2014 – 2017

2017 – 2018

2019 

mistr 

vrchní mistr

Studujte
s námi strojírenství

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
Mechanik seřizovač  |  Obráběč kovů

 Petr Hřebačka | tel. 731 425 693 | hrebacka.p@pbs.cz

www.sosbites.cz  |  www.spvpb.cz 
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VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

87.9 FM | 90.1 FM | R-VYSOC

během adventu Po–Pá 9.45–10.00 
 vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12.  13.00–14.00

 

 

OČNÍ OPTIKA OTTO NĚMEC    www.optika-nemec.cz 

VÁNOČNÍ POUKÁZKA 
SKVĚLÝ DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ  

 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 

 VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ 
POUKÁZKY V PRODEJI 

U NÁS ZCELA BEZPEČNĚ 
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ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

Dne 30. 11. MUDr. Nohelová (psychiatrie) 

  – ordinace do 12.30 hod.

Dne 4. 12. MUDr. Krejčí (chirurgie) – ordinace do 11.30 hod.

Od 21. 12. - 1. 1. MUDr. Fikrová 

  (interna+endokrinologie) – DOVOLENÁ

Dne 22. 12. MUDr. Jašová (urologie) – DOVOLENÁ

Dne 21. 12. MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ

Dne 22. 12. MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ

Dne 22. 12. MUDr. Konečný (ortopedie) – DOVOLENÁ

Dne 22. 12. MUDr. Kadlec (chirurgie) – DOVOLENÁ

Od 22. 12. - 3. 1. MUDr. Ryšanová (gynekologie) – DOVOLENÁ

Od 23. 12. - 3. 1. MUDr. Bednářová (neurologie) – DOVOLENÁ

Dne 23. 12. MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ

Dne 23. 12. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ

Dne 23. 12. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ

Dne 23. 12. MUDr. Smékalová (chirurgie) – DOVOLENÁ

Dne 28. 12. MUDr. Mráz (ORL) – DOVOLENÁ

Dne 28. 12. MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ

Dne 28. 12. MUDr. Blaha – DOVOLENÁ

Dne 28. 12. MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ

Dne 29. 12. MUDr. Konečný (ortopedie) – DOVOLENÁ

Dne 29. 12. MUDr. Kadlec (chirurgie) – DOVOLENÁ

Dne 30. 12. MUDr. Smékalová (chirurgie) – DOVOLENÁ

Dne 30. 12. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ

Dne 31. 12. MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ

Dne 31. 12. MUDr. Snášelová (interna) – DOVOLENÁ

Dne 31. 12. MUDr. Blaha – DOVOLENÁ

Dne 31. 12. MUDr. Drábek (urologie) – DOVOLENÁ

Dne 31. 12. MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ

Dne 31. 12. MUDr. Lisý (ortopedie) – DOVOLENÁ

Pl
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ZUBNÍ POHOTOVOST

5. 12. MUDr. Ondřej Bartoš, 
Na Městečku 310, Nové Veselí 566 667 236

6. 12. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem 724 202 301

12. 12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 
580, Bystřice nad Pernštejnem 566 688 232

13. 12. MUDr. Tomáš Dvořák, 
Velká Losenice 775 479 595

19. 12. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, 
Dům zdraví, Velké Meziříčí 728 638 632

20. 12. MUDr. Marie Havlíčková, 
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou 774 084 064

24. 12. MUDr. Petr Filla, Střední 5, 
Velké Meziříčí 566 524 275

25. 12. MUDr. Jiřina Foltanová, 
U Zbrojnice 404, Svratka 608 069 430

26. 12. MUDr. Irena Musilová, 
Sokolovská 13, Velké Meziříčí 566 524 203

27. 12. MUDr. Miluše Hrašková, 
Studentská 4/1699, Žďár n. S. 566 690 131

1. 1. B Smile s.r.o., Osová Bítýška 303 566 536 712

Dne 26. října nás opustil pan Jiří Doležal.
Jménem celé naší rodiny děkujeme všem za tichou vzpomínku, 
projevené kondolence a smuteční květiny. V našich srdcích 
zůstane navždy.

Zarmoucená rodina

Ladislav Bárta, Velké Meziříčí, 60 let, 4. 11. 2020
František Kratochvíl, Velké Meziříčí, nedožitých 79 let, 8. 11. 2020
Miroslav Karban, Velké Meziříčí, nedožitých 82 let, 10. 11. 2020
Jan Poul, Radostín nad Oslavou, 74 let, 11. 11. 2020
František Vítešník, Křižanov, 83 let, 14. 11. 2020
Jaroslav Havlíček, Hrbov, 56 let, 14. 11. 2020
Petr Matula, Osová Bítýška, 70 let, 16. 11. 2020



 

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). 

Dne 18. 12. 2020 vzpomeneme 15 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila paní 
Božena Patřičná z Velkého Meziříčí. 
Za tichou vzpomínku děkují Jaromír 
a synové s rodinami.

Dne 21. 12. 2019 uplyne 20 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, bratr a strýc,  
pan Antonín Střecha ze Lhotek. S láskou 
vzpomíná sestra Marie s rodinou. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

„Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, 
v našich srdcích žije dál.“
Dne 24. 12. by oslavila paní Blažena Hladká 
své 97. narozeniny. Odešla tiše 23. 11. 2016.

„Ti, které milujeme, nikdy neodcházejí z naší 
blízkosti, chodí po našem boku každý den … 
neviděni … neslyšeni …
Stále blízko, stále milování, stále postrádáni.
Tak jako Ty.“
S láskou vzpomínají dcery a vnoučata 
s rodinami.

Dne 2. 12. 2016 nás opustil
pan František Podstatzky-Lichtenstein. 
Šlechtic krví i duchem, filantrop, který 
zvláštní zájem věnoval lesnictví a rybníkář-
ství, stejně tak umění, literatuře a hudbě. 
Vřelý vztah k umění ve spojení s hlubokým 
sociálním cítěním projevil a završil koncem 
první třetiny roku 2016 zřízením nadačního 
fondu. 

Vzpomeňme společně jeho památky
Nadační fond 
FRANTIŠKA PODSTATZKY LICHTENSTEINA

26. prosince 2020 to bude rok, co nás 
opustil pan František Jirák.

„Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, že jsi 
byl. Chybíš nám.“
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 24. prosince by  se  dožil 100  roků pan 
Jan Juda z Velkého Meziříčí, bývalý vedoucí 
ČSAD.
Na jeho laskavé srdce stále  vzpomínají
dcera Jarmila, vnuci, snacha a zeť s rodinami.

„Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl, ten 
s námi žije dál, ten nikdy nezemřel.“ 
Dne 20. 11. 2020 uplynul rok, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Jaroslav Hamr z Velkého 
Meziříčí.
S láskou vzpomínají manželka a syn Bohu-
slav s rodinou.

„Prázdný je domov, smutno je v něm, ke 
hrobu cestička zůstala jen, chybíš nám, 
maminko, chybíš nám všem. Dík za to, čím jsi 
nám v životě byla, dík za každý den, jenž jsi 
pro nás žila.“
Dne 20. prosince 2020 vzpomeneme již 
41. výročí úmrtí naší milované maminky 
a babičky, paní Květy Matulové z Velkého 
Meziříčí.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. S úctou stále vzpomínají 
dcera Věra s manželem Josefem a vnuci 
Petr a Zbyněk. 

Dne 21. 11. 2020 uplynul první smutný rok, 
co nás navždy opustila naše manželka, 
maminka a babička Libuše Křížová. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají.“

Dne 23. listopadu 2020 uplynulo 20 let, 
kdy nás navždy opustil  pan Vlastimil  
Střecha.
Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou. 

Dne 22. 12. 2020 uplyne rok, kdy nás 
opustil náš milovaný tatínek, dědeček, 
pan Zdeněk Dufek. 
S láskou vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Dne 20. 12. by se dožil 101 let náš 
dědeček, pradědeček a prapradědeček, 
pan Rajmund Chmelíček, rodák z Tasova.
Stále vzpomínají: vnuk Milan, vnučka Jana 
s rodinou, pravnučka Klárka s rodinou, 
pravnučka Adélka, prapravnuci Kristián  
a Richard.

Dne 29. 12. by se dožila 76 let naše ma-
minka, babička a prababička, paní 
Jaroslava Špačková, rozená Chmelíčková. 
Dne 20. 1. to budou 4 roky, co odešla  
z tohoto světa.
Stále vzpomínají: syn Milan, dcera Jana  
s rodinou, vnučka Klárka s rodinou, vnučka 
Adélka, pravnuci Kristián a Richard.
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MĚSTO BEZ ARCHITEKTA JE JAKO OPERAČNÍ SÁL BEZ MĚSTO BEZ ARCHITEKTA JE JAKO OPERAČNÍ SÁL BEZ 
LÉKAŘE, ŘÍKÁ URBANISTKA BARBORA ZEMANOVÁLÉKAŘE, ŘÍKÁ URBANISTKA BARBORA ZEMANOVÁ

Co vás nasměrovalo k urbanismu? Jaká je náplň vaší práce?

Když jsem se v posledním ročníku gymnázia rozhodovala, na 
jakou vysokou školu půjdu, váhala jsem mezi třemi obory - ar-
chitekturou, sociologií a právem. Nakonec padl finální výběr na 
architekturu. Záhy jsem však pochopila, že právě urbanismus 
a územní plánování tyto tři obory spojuje.

Vytvořit územní plán znamená být nejenom dobrý architekt, ale 
být také schopen rozumět potřebám společnosti, jejím pocho-
dů, proměnám v čase a pak sepsat právnicky čistý text.
Já osobně se zaměřuji především na větší měřítko - urbanistic-
ké studie, územní plány, strategie měst. Ale jelikož jsem před 
rokem spojila síly s dlouholetou kolegyní, se kterou jsme zalo-
žily ateliér TAM architekti, jsou mojí prací také architektonické 
práce občanských a rodinných staveb.

Dnes bývá běžnou praxí, že města zaměstnávají v rámci úřa-
du své architekty. Také jste v minulosti spolupracovala s jih-
lavským magistrátem a dodnes působíte jako poradce města 
Humpolec v oblasti architektury a urbanismu. Jaké má pro 
město výhody zaměstnávat vlastní architekty?

Z mých zkušeností je největší výhodou pohled a názor odbor-
níka na prosazování kvalitních architektonických a urbanistic-
kých projektů. Architektura a urbanismus jsou nádherné širo-
ké obory, jejich smyslem je tvořit podle kvalitních plánů města 
z domů a ulic. Samozřejmě velmi zjednodušeně řečeno. Sídla 
jsou podstatou tohoto oboru, a tak mám pocit, že bez archi-

tekta ve struktuře města je to jako být na operačním sále bez 
lékaře.
Architekt by měl ale především být pomocí pro vedení měst 
a veřejnosti v porozumění principům a detailům tohoto oboru, 
které mnoho lidí nevidí či nevnímá. Pro dosažení cíle, kterým 
je pro každé město fungující sídlo s navazující krajinou, jsou 
zásadní.

Jaké má městský architekt nejčastější pravomoci?

To je velmi rozdílné město od města. Ale podle mě by to měl být 
člověk, který architektuře rozumí a umí do tvorby města přizvat 
kvalitní ateliéry, nastavit a naplňovat strategie rozvoje jak měs-
ta jako celku, tak jeho dílčích projektů. Nevnímám městského 
architekta jako osobního projektanta, ale spíše manažera, kte-
rý edukuje, spojuje všechny aktéry, vytváří komunikační mosty 
a je pomocí při hledání nejlepších řešení.

Jak důležitá je z pohledu urbanismu krajinářská architektura?

Zásadně. Sídla jsou součástí krajiny, jejím malým prvkem, 
vzájemně se ovlivňují. Bez řešení krajiny nemůžete nikdy 
dobře vyřešit sídla. Krajina je základním kamenem při budo-
vání sídel.

Pokud byste měla vyjmenovat největší hříchy ve veřejném 
prostoru, kterých se města často dopouští, co vás napadne 
mezi prvními?
Jednoznačně parkování, se kterým si většina měst neví rady 

Ve své práci se snaží architektka Barbora Zemanová vytvářet taková území, která uspokojují potřeby 
současné generace a zároveň neohrožují podmínky pro život těch budoucích. S velkomeziříčskou 
radnicí spolupracuje na tvorbě integrovaného plánu rozvoje města a připravuje novou studii Čechových 
sadů II. Lokalita Svitu by podle jejího názoru mohla být v budoucnu výstavním klenotem města.



www.velkomeziricsko.cz

25OBECNÁ RUBRIKA

a často to dopadá tak, že naše automobily požírají veřejný 
prostor. Dále bych zmínila umístění popelnic na separovaný 
odpad, kterým často neumíme najít místa plánovaně, a tak 
jsou mnohdy stavěny na nejexponovanější části veřejných 
prostranství. Vynechat rozhodně nemohu ploty. Potřeba za-
barikádovat se za betonovým oplocením, aby nikdo nezahlédl 
ani kousek mého života, je patrná hlavně v satelitní výstavbě 
rodinných domů. Výsledkem jsou betonové tunely nahrazující 
klasické ulice.

Když zmiňujete satelitní zástavby, jsou dnes součástí větši-
ny měst. Ve Velkém Meziříčí je nyní hodně diskutovaná loka-
lita Čechovy sady II, jejíž první studie je podle vedení města 
nekoncepční. V čem se bude lišit vaše zpracování studie od 
té původní?

Nejzásadnějším úkolem urbanistické studie je propojení stá-
vajícího sídla s novou zástavbou tak, aby vznikla komplexní, 
funkční městská část. Město nelze rozvíjet přilepováním sle-
pých ulic. Je důležité definovat charakter sídla, vztah města 
a krajiny. Stávající studie postrádá jakékoli rekreační zelené 
plochy v blízkosti bydlení. Navrhuje pouze zbytkové plochy 
v místech kolem parkovišť. Důležitým úkolem je také pro-
pojení přírodní rokle se zástavbou, která je obrovským po-
tenciálem území, stejně tak jako údolí za zády základní školy 
a domova pro seniory. Tyto stavby spolu s nově postaveným 
domem vytváření pohledově vyloučenou část území, ke které 
se otáčí zády. Tento prostor musí být pojítkem, ke kterému se 
stavby otáčí, ne územím, které se snažíte co nejrychleji pře-
běhnout, protože se v něm bojíte.

Více jak rok připravujete pro město Integrovaný plán rozvoje 
města (IPRM) na období 2021 – 2028. Co tento dokument 
městu přinese?

Zásadní strategická rozhodnutí o rozvoji města, ochraně jeho 
hodnot a řešení problémů. IPMR je pokladem pro odpovědné 

rozhodování vedení města a rozdělení prostředků do oblastí, 
které je třeba řešit prioritně. Cílem dokumentu je koordinovat 
aktivity a soustředit zdroje na řešení nejzávažnějších identifi-
kovaných problémů na území města. Jeho příprava vyžaduje 
zapojení a spolupráci partnerů z veřejného, soukromého i ne-
ziskového sektoru. Já osobně připravuji podklady k oblastem 
podnikání, udržitelného rozvoje, cestovního ruchu a města pro 
život.

Budoucí využití lokality Svitu budí v současné době mezi ob-
čany také velké emoce. Jaký má podle vašeho názoru tato 
bývalá průmyslová zóna pro město potenciál?

Je to poklad ukrytý v zemi, který čeká, až ho někdo vykope, 
opráší a bude moct být výstavním klenotem města. Pro ka-
ždého urbanistu je takhle velké ucelené území, jímž prochází 
řeka a přímo navazuje na historické centrum města, nejhod-
notnějším územním celkem, který by mohl řešit. Je to místo, 
které může být nádhernou rekreační lokalitou s vodním prv-
kem nabízející nejširší škálu kvalitního bydlení v centru města. 
Velké Meziříčí nemá jemu podobné.

Radnice již roky usiluje také o rekonstrukci náměstí. Bo-
hužel se dlouhodobě nedaří najít shodu, jakým směrem se 
ubírat. Doporučila byste městu vypsat novou architekto-
nickou soutěž, která by řešila prostor náměstí společně se 
Svitem, nebo byste se nebránila spolupráci s architektem, 
který se soutěže o budoucí podobu náměstí v minulosti zú-
častnil?

Já osobně vnímám lokalitu Svitu, stejně tak jako náměstí, jako 
dvě urbanistické úlohy, které spolu úzce souvisí, ale není je 
nezbytné řešit jedním ateliérem. Myslím, že by bylo skvělé 
vidět rozvahy řešení území Svitu, a pro to je architektonická 
soutěž nejlepším nástrojem.
Soutěž vypsaná na náměstí vygenerovala kvalitní návrhy, které 
lze dál rozpracovávat a nemyslím se, že je nezbytné ji opakovat.

Oddělení investic posílí zahradní architektka
Od nového roku se oddělení investorské 
činnosti pod vedením Antonína Šilhavé-
ho rozšíří o zcela novou pozici. Radnice 
na poloviční úvazek přijala absolventku 
Zahradnické fakulty Mendelovy univer-
zity v Brně, Ing. Martinu Drápelovou, 
která se v rámci svého podnikání věnuje 
návrhům zahradních a parkových úprav, 
poradenské činnosti při realizaci zaká-
zek a zaškolení povýsadbové a udržovací 
péče. V minulosti také prováděla samot-

né realizace a údržby zahrad.
Náplní práce zahradní architektky na 
městském úřadě bude například zpraco-
vávání podkladů pro zadávání architek-
tonických studií veřejných ploch, zahrad 
i parků, dále zajišťování dohledu nad  
realizací návrhů.

Kromě zahradní architektky hledá měs-
to také urbanistu, který by připravoval 
podklady pro zadávání architektonic-

kých zakázek v souladu s urbanistickou 
koncepcí města a územním plánem. 
V rámci své práce by měl také koordi-
novat tvorbu strategických rozvojových 
dokumentů města, které mají vliv na 
rozvoj obytných zón, ploch občanské vy-
bavenosti, služeb a veřejné zeleně. Dále 
bude připravovat podklady pro vydávání 
směrnic a stanovení podmínek pro stav-
by nebo soubory staveb včetně grafic-
kého znázornění.

Vznik samostatného oddělení investor-
ské činnosti je oficiálně datován k 1. led-
nu tohoto roku. Původně jeho zaměst-
nanci pracovali pod odborem výstavby 
a regionálního rozvoje. V souvislosti 
s připravovaným novým stavebním zá-
konem a avizovanými změnami v orga-
nizaci stavebních úřadů vzniklo samo-
statné oddělení městského úřadu, které 

by v případě změn nebylo provázáno se 
státní správou. V současné době jeho 
činnost zajišťuje vedoucí oddělení 
s právničkou, referentka regionálního 
rozvoje a dva pracovníci úseku investic.
Úkolem tohoto oddělení je zajištění 
veškeré agendy spojené s investiční-
mi akcemi města, to znamená zajiště-
ní podkladů pro vyčlenění finančních 

prostředků z rozpočtu města, přípravy 
zadávacích dokumentací, vyhlášení vý-
běrových řízení, dotační management či 
koordinace technického dozoru staveb. 
V neposlední řadě se podílí s odborem 
financí na tvorbě rozpočtu města a spo-
lečně s vedením radnice řeší žádosti 
občanů, nejčastěji na opravy místních 
komunikací a chodníků.

Nejmladší oddělení úřadu funguje bezmála rok
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Sdružení přátel piva udělilo ocenění Světlému 
ležáku Harrach Original z Pivovaru Jelínkova vila 
Pivovar Jelínkova vila získal ocenění v an-
ketě o nejlepší pivo roku 2020 v kategorii 
Světlý ležák. Na bronzové příčce se umístil 
se svým Světlým ležákem Original. Jedinou 
takovou spotřebitelskou soutěž v České 
republice vyhlašuje Sdružení přátel piva 
(SPP), Harracha v ní porazil pouze stříbr-
ný Rohozec Skalák Jedenáctka a vítězný 
Budvar 33 ležák.

Soutěž je unikátní i díky svému systému 
hodnocení, které se skládá z ankety a de-
gustace. Nejprve z ankety vzejdou piva 
s nejvyšším počtem získaných hlasů a poté 
postupují do anonymní degustace. „Těší 
nás zejména zájem zákazníků, za který dě-
kujeme. Za ocenění z pivních soutěží jsme 
vždy vděční,“ říká s povděkem Martin Jurek, 
jednatel v Hotelu Jelínkova vila.

Lhotky se pyšní originálním lesním betlémem

Kolem jesliček se tu schází zvířata, 
která byste mohli při troše nebo i vel-
kém štěstí spatřit v zimním období 
v lesích, na jejich okrajích i na březích 
lesních říček Vysočiny. Stavba betlému 
i aranžmá lesního prostředí je nároč-
né, přesto ji Lhotečtí každým rokem 
obměňují. „Shánění sošek zvířat není 
vůbec jednoduché, protože je třeba, 
aby byly zpracovány co nejvěrněji, 
nejlépe „jako živé“, patřily do našeho 
lesního prostředí a velikostí alespoň 
přibližně zapadaly do vystavované 
kolekce. Proto je nákup kterékoli další 
pěkné sošky vždy malá událost,“ dopl-

ňuje za organizátory Zdena Poláková. 
Každým ročníkem jich několik přibude 
- v prvním sestavě bylo sedm zvířátek, 
v loňském roce už čtrnáct a letos se 
jich podařilo vystavit dvacet tři.
V letošním roce, kdy všichni prochá-
zíme nelehkým obdobím, kvůli němuž 
jsou omezeny i tradiční vánoční ak-
tivity, může betlém v předzahrádce 
u domu č. 16 ve Lhotkách přinést všem 
zájemcům o to větší radost a sváteční 
pohodu, protože je instalovaný venku, 
a tím pádem volně přístupný k pro-
hlídce po celý den od 29. listopadu až 
do 2. února. Přesvědčte se sami.

Město vydalo novou knihu. Od listopadu ji koupíte v informačním centru
Město Velké Meziříčí vydalo v závěru roku 
2020 knihu zvanou Pověsti z Velkome-
ziříčska. Chcete se dozvědět, jak to bylo 
se vznikem Meziříčí, zámeckou studnou 
nebo strašidlem u Netínského rybníka? 
Někoho by mohla zajímat i pověst o bílé 
paní, zázračné studánce, zlatém křížku 
nebo o pokladech… Pověsti z Velkome-

ziříčska jsou k zakoupení na Turistickém 
informačním centru Velké Meziříčí v bu-
dově radnice za cenu 140 korun. Ideální 
tip na dárek, co říkáte? Velké poděkování 
patří autorce knihy a zároveň historičce 
Marii Ripperové, Alici Trojanové za ilus-
trace a Kateřině Dvořákové za ilustrace 
i grafické zpracování.

Originální lesní betlém dělá ve Lhotkách už třetím rokem radost 
malým i velkým od počátku adventu po Hromnice, kdy v minulosti 
končilo povánoční období úklidem betlémů.

Městská knihovna zavedla okénkový provoz
Chcete si půjčit knihu? V Městské 
knihovně Velké Meziříčí je to zase mož-
né. Knihovna se přizpůsobila současné 
situaci a zavedla opět takzvaný okén-
kový provoz, na jehož základě vám 
může bezpečnějším způsobem půjčit 
předem objednanou knihu, časopis 
i CD až do výše šesti kusů. Čtenáři si 
po předchozím objednání mohou knihy 

vypůjčit od pondělí 23. listopadu, vý-
dej bude probíhat každý den od 8 do 
12 hodin a od 12:30 do 18 hodin.
Knihovna stále žádá o respektová-
ní vládou nastolených pravidel, a to 
dvoumetrové rozestupy a roušky. Po-
platky si předem připravte v přesné 
výši a předkládejte čtenářskou prů-
kazku. Knihy vracejte do biblioboxu, 

ale časopisy, CD a hry odevzdávejte do 
výdejního okénka.

Objednávky uskutečněte pomocí emailu 
nebo telefonicky:

• matejickova@knihovnavm.cz
• knihovnavm@knihovnavm.cz
• 566 781 903

Figurka ve lhoteckém betlémuFigurka ve lhoteckém betlému
v roce 2019, foto: Zdeněk Chaloupkav roce 2019, foto: Zdeněk Chaloupka
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Podzimní část sezóny 2020/2021 je již za námi a je čas na 
krátkou rekapitulaci. Do sezóny nastoupilo celkem 23 fotba-
listů ročníků 2010 a 2011. Trénovat se začalo ještě o prázdni-
nách - první trénink byl již 10. srpna. Probíhal 3x týdně a jed-
na tréninková jednotka trvala 1,5 hodiny. V polovině srpna 
proběhlo 4denní fotbalové soustředění v Koněšíně. Kluci zde 
i spali, takže se vytvořila skvělá parta, která bude mít na co 
vzpomínat. Kromě utužení kolektivu se samozřejmě také vě-
novali fotbalovým a herním dovednostem. Co se kluci naučili, 
mohli vyzkoušet v odpoledních přátelských zápasech se sou-
peři, kteří za nimi přijeli.
Největší změna této sezóny, se kterou se museli „poprat“, 
byl počet hráčů na hřišti. Od této sezóny již hrají v počtu 5+1. 
I když je to pouze jeden hráč navíc, tak to znamená mnoho 
nového. Ještě před začátkem krajského přeboru se zúčast-
nili několika turnajů, kde si mohli nový způsob hry vyzkoušet 
s předními týmy z celé ČR. O průběhu jsme již informovali.
Krajský přebor pro kluky začal 6. září 2020 a stihlo se odehrát 
celkem 6 kol. Hrálo se souběžně na dvou hřištích systémem 
5+1. Celkem se tedy odehrálo 24 zápasů s celkovou bilancí  
16 výher, 3 remízy a 5 proher. Celkem v zápasech kluci vstřelili 
249 gólů. To je průměrně 10 gólů za zápas. Hráči FC VM před-
váděli jeden z nejlepších herních projevů ve většině zápasů 
v soutěži. Není proto náhoda, že se přes 2 předkola probojo-
vali až do kvalifikace o postup mezi 24 nejlepších týmů celore-
publikového turnaje Ondrášovka cup, o kterém by se dalo říci, 
že je svojí prestiží něco jako mistrovství republiky. Kvalifikační 
turnaj byl několik dní před svým termínem pořadateli odložen 
a s velkou pravděpodobností se odehraje až na jaře.
Za podzim udělali posun všichni hráči, ať už pohybový, což je 
v tomto věku velmi důležité, tak samozřejmě fotbalový – to se 
týká dovedností s míčem a chápání hry jako celku.

Prostor pro vyjádření trenérů Robina Kašpara (R. K.) a Dušana 
Smejkala (D. Š.)

Pánové, jak vy sami hodnotíte předčasně ukončenou podzim-
ní sezónu 2020/2021?
R. K.: Jako nešťastnou vzhledem k předčasnému konci. Jinak 
jako úspěšnou vzhledem k fotbalovému progresu mezi začát-
kem a koncem podzimní části.
D. S.: S ohledem na to, jak se kluci zápas od zápasu zlepšovali 
individuálně i jako tým, musím hodnotit podzimní část sezóny 
kladně. A předčasný konec? Jsou bohužel věci, které neovlivníme.

Který zápas se z vašeho pohledu klukům povedl nejvíce?
R. K.: Jednoznačně vítězný zápas s FKM Vysočina Jihlava, a to 
na obou hřištích!
D. S.: Co se týká předvedené hry, tak to byl jednoznačně zápas 
s FKM Vysočina Jihlava, kde klukům nebylo opravdu co vytk-
nout. Musím však zmínit i první dvojutkání sezóny se Žďárem 
nad Sázavou a Vrchovinou, kdy se nám poprvé podařilo zvlád-
nout hru 5+1, což pro nás v tu chvíli bylo klíčové.

Jaká jsou vaše očekávání v nadcházející jarní části?
R.K.: Co nejdříve se vrátit na pohybovou a fotbalovou úroveň 
podzimu a zkusit smazat prakticky neexistující zimní přípravu. 
Poté se zkusit se fotbalově posunout dál.
D. S.: Já hlavně doufám, že se všichni brzy potkáme na hřišti, 
abychom s kluky dohnali tréninkový výpadek. Je potřeba se co 
nejdříve dostat na úroveň, kterou jsme měli před ukončením 
podzimní sezóny. Jakmile se nám to podaří, budeme se dál sna-
žit hráče fotbalově rozvíjet. Věřím, že pro nás jarní část bude 
úspěšná, protože máme výborné fotbalisty.

FC VM

TRENÉŘI ZHODNOTILI PODZIMNÍ SEZÓNU TRENÉŘI ZHODNOTILI PODZIMNÍ SEZÓNU 
STARŠÍ PŘÍPRAVKY U 10STARŠÍ PŘÍPRAVKY U 10

Velkomeziříčští hokejisté darovali krevní plazmu
Hráči „A“ mužstva Velkého Meziříčí pomohli dobré věci. V tře-
bíčské nemocnici darovali tolik potřebnou krevní plazmu. První 
mužstvo prodělalo onemocnění COVID-19 ve druhé polovině 
září. Právě od těchto dárců nyní nemocnice akutně potřebují 
krevní plazmu, která obsahuje protilátky.

Pokud jste onemocnění také prodělali a chtěli byste darovat krevní 
plazmu, můžete se informovat a objednat na telefonních číslech 
Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno - odběrové středisko 
Nemocnice Třebíč - 800 700 061, případně 568 809 337.

HHK VM
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Poděkování  za  poctivost  a ohleduplnost
Můj velký dík patří neznámému, který v pátek 13. listopadu 
našel v nákupním košíku mou kabelku a odevzdal ji v prodejně 
Penny. Stejný dík patří mladým zaměstnankyním této prodej-
ny. Nespokojily se s tím, že by nechaly v kanceláři tašku ležet, 
ale hledaly způsob, jak ji dopravit k majitelce. V tašce byla ve-
dle nákupu jednak peněženka, jednak mobil. V peněžence byly 
nejen peníze, ale i všechny možné dokumenty. Nahlížejícím asi 
došlo, že až si uvědomím, co jsem zase někde nechala, budu 
šílet. A napadlo je řešení. Z občanky se zjistilo jméno, v mobi-
lu poslední volání. Děvčata na něj zavolala. Mé snaše do Žele-
šic. Ta se na počátku hovoru strašně lekla, že se mi něco stalo, 
když jí z mého mobilu volá nějaká cizí žena. Oddychla si, když ji 
prosila, aby mi vyřídila, že mám kabelku s nákupem v pořádku 
v jejich prodejně. I ona musela v tu chvíli hledat řešení. Číslo mé 
pevné linky pochopitelně nezná, nikdy ho nepotřebovala. A asi 
by i marně volala, protože jsem ještě domů nemohla dorazit. 

Zavolala mému synovi, svému švagrovi. Ten se právě vracel do 
Meziříčí vlakem z Brna. Zhruba tou dobou jsem doma odkládala 
batoh s hlavním nákupem a zvonil telefon. Volal syn, jakou taš-
ku jsem v Penny měla. Já netušila, proč ho zajímá moje kabela! 
Vůbec jsem nechápala, co se jsem provedla a hlavně, jak to on 
může vědět! Ale po chvíli jsem pochopila.
A pátek třináctého nebyl vůbec nešťastný den. Zjistila jsem, že 
kolem mě je spousta hodných lidí. Někdo si mé osamělé tašky 
všiml a donesl ji do Penny. Další se postarali, aby se ke mně 
co nejdřív dostala. Za necelou čtvrthodinku jsem věděla, že vše 
bude v pořádku. (Přes můj věk i s nákupem mi cesta z Penny do 
Čechovy ulice netrvá déle). Ještě jsem to všechno neměla v hla-
vě srovnané, když mi syn tašku přinesl.
Takže všem vám moc a moc děkuji, za tašku a za to, jací jste. 
Zkrátka a dobře: Dobří lidé ještě žijí.

Jiřina Kácalová

Domov pro seniory děkuje Nadačnímu fondu Františka Podstatzky 
Lichtensteina
V letošním složitém a opravdu náročném roce obdržel náš do-
mov několik věcných a finančních darů jak od našich tradičních 
podporovatelů, tak od dárců zcela nových. Jedním z nich, který 
nám přispěl skutečně významnou finanční částkou, byl i Nadač-
ní fond Františka Podstatzky Lichtensteina. Mockrát bychom 
chtěli i touto formou poděkovat za tak velkou podporu, kterou 
nám fond poskytnul. Velmi si vážíme jakékoli pomoci, které se 
nám, ať už pro klienty či pracovníky domova, dostane. Díky také 
patří do řad veřejnosti. Je krásné vidět, kolik lidí v této nepřízni-
vé době je odhodláno pomoci.

www.nfpl.cz

NADAČNÍ FOND
FRANTIŠKA PODSTATZKY 
LICHTENSTEINA

V červených tónech se rozsvítily ve středu 25. listopadu po se-
tmění kostel sv. Mikuláše a kostel v Mostištích, a to při akci Čer-
vená středa. Účastníci si v tento den připomenuli lidi z celého 
světa pronásledované kvůli jejich víře.
V České republice lidé slavili Červenou středu poprvé v roce 
2018. Právě rozsvícené červené světlo je vizuálním symbolem 
akce. Akci organizuje společně Česká biskupská konference 
s Ekumenickou radou církví v ČR, Federací židovských obcí v ČR 
a Institutem pro křesťansko -demokratickou politiku.

Kostely v Meziříčí a Mostištích 
se zahalily do červené. Akce 
připomenula pronásledované věřící

Domov seniorů VM
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Vánoční svátky jsou spojeny s pranos-
tikami

Pranostika není jen veselá povídačka. 
Většina těchto rčení vychází ze zkuše-
ností našich předků, kteří dávali do sou-
vislosti data s počasím a meteorologic-
kými jevy. Jednalo se o jakési jednoduché 
předpovědi. Nejvíce pranostik se váže 
k zemědělství.
Přečtěte si pár prosincových pranostik:

Zimavý, sněhovitý prosinec připovídá po-
žehnaný úrodný rok.
Bouřka v prosinci – urodí se moc větrů.
Jasné Vánoce – mnoho vína i ovoce.
Budou   -li psi ve Vánoce zimou výti, (viz 
tajenka).

Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou va-
jíčka slepičky.
Když Vánoce obílí stromy sněhem,
(viz tajenka).
Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti 
dobrá naděje.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok 
nato běží.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva 
potom blátem oplývá.
Jsou   -li vrby o Vánocích plny rampouchů, 
bývají o Velikonocích plny kočiček.
Na svatého Štěpána, když vítr prudce za-
věje, víno před zkázou jistou se chvěje.
Na Silvestra   -li větry a ráno slunce svítí, 
nelze nám dobrého vína se nadíti.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prud-
ký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.

Výherci z minulého čísla: 
Ludmila Kubišová a Petr Voda z Velkého 
Meziříčí, Eva Dvořáková z Vídně

Řešení z minulého čísla: adventní věnec, 
symbolický odpočet před Štědrým dnem

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Kaplička sv. Antonína na Bezděkově
Díl 49: Drobná sakrální stavba

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

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

Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí

Šéfredaktorka: Mgr. Michaela Hudková
Redaktorka, grafička: Mgr. Zuzana Najtová
Předtisková příprava: Michal Číhal

Telefon: 566 781 034-038, 778 113 368
E ‑mail: velkomeziricsko@velkemezirici.cz

Redakční rada:
Mgr. Dagmar Handová Navrátilová
Mgr. Markéta Slámová
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Petr Hladík
Mgr. Michaela Hudková

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p. 
Toto číslo vychází ve středu 2. prosince 
2020 (XXXI. ročník). Uzávěrka příštího 
čísla je 25. 12. 2020 ve 12.00.

V případě nedodání zpravodaje se obraťte 
na Českou poštu Velké Meziříčí  
(+420 954 259 401). Můžete si ho 
vyzvednout také na recepci radnice.

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

Na obraze v kapličce byl vymalován výjev, 
jak sv. Antonín zachránil sedláka před ne-
poctivým vrchním.
Jeden sedlák řádně zaplatil poplatky, ale 
pan vrchní si je nechal a do registru nic 
nezapsal. Protože podobné kousky vyvá-
děl častěji, jednou si vrchního odnesl čert. 
Nový vrchní sedláka upomínal, aby zaplatil. 
Ten sice přísahal, že má všechno splacené, 
ale co je psáno, to je dáno – a tady neby-
lo zapsáno nic. Nedá se nic dělat, pokud si 
nepřivede hodnověrného svědka, musí za-

platit, rozhodl pan vrchní. Sedlák se cestou 
domů zastavil u kapličky sv. Antonína a po-
stěžoval si mu. Kde má vzít svědka? Vrchní 
je pryč a nikdo jiný u toho nebyl. Vtom se 
světec na obraze pohnul a slíbil sedlákovi, 
že zítra půjde s ním na zámek. Druhý den 
se k němu u kapličky přidal mnich, který 
vypadal úplně stejně jako sv. Antonín na 
obrázku. Na zámku pak vyvolal z pekla 
vrchního, aby dosvědčil, že sedlák skuteč-
ně zaplatil. Na památku bývala tato událost 
vymalována na stropě kaple.
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