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Dobrovolníci pomáhají seniorům
Okolo čtyřiceti dobrovolníků ve 
spolupráci se sociálními službami 
pomáhá napříč městem a okolím.
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Proběhl zápis dárců kostní dřeně
Během tří hodin se ve třídě 
gymnázia přihlásilo do registru 
necelých devadesát mladých lidí.

Skicrossaři slaví úspěchy
Lyžaři z velkomeziříčského ski 
klubu mají za sebou úspěšnou 
sezonu.

Borovice z Vysočiny kraluje Evropě
Evropským stromem roku se stala 
Chudobínská borovice, která roste na 
skalnatém ostrohu Vírské přehrady.
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Lidé i firmy si v nouzovém
stavu pomáhají
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NABÍDKA PRO SENIORY  
A NEMOCNÉ

Využijte služeb dobrovolníků,
kteří vám nakoupí, donesou potraviny,

nebo vyzvednou léky.

603 967 714
737 189 688
566 782 500

Zavolejte nám. Rádi a ochotně vám  
ihned pomůžeme.

SLOVO STAROSTY

Foto: Tadeáš Lenc

Vážení občané Velkého Meziříčí,
je neuvěřitelné, jak rychle utekl můj první 
měsíc v roli starosty! 
Vzhledem ke sledu událostí souvisejí-
cích s šířením nákazy nového koronaviru 
nebylo příliš času na opatrné poznávání 
úřadu. Museli jsme společně se členy 
rady začít okamžitě jednat a do všeho se 
vrhnout po hlavě. V době, kdy jsem měl 
za sebou první dny na radnici, vláda do-
poručovala lidem zvážit cesty do zahra-
ničí, ministr zdravotnictví oznámil první 
tři případy nákazou Covid-19 v České 
republice a začaly se postupně omezo-
vat hromadné akce. Od té doby jsme ušli 
společně obrovský kus cesty. A troufám 
si říct, že se nám podařilo situaci v našem 
městě stabilizovat.
Po zrušení všech kulturních a sportov-
ních akcí jsme pro veřejnost uzavřeli 
všechny příspěvkové organizace města, 
doporučili přerušit provoz mateřských 
škol, jejichž naplněnost byla i v režimu 
omezeného provozu velice nízká a odlo-
žili splatnost místních poplatků. 
Před pár dny vláda vydala nové nařízení, 
dle kterého se máme na veřejnosti pohy-
bovat maximálně v počtu dvou. Zvažte, 
prosím, návštěvy obchodních řetězců, ve 
kterých dochází ke shlukování velkého 
počtu lidí a lze jen obtížně udržovat bez-
pečnou dvoumetrovou vzdálenost. A po-
kud se i přesto rozhodnete obchod navští-
vit, je nesmírně důležité používat během 

celého nákupu jednorázové rukavice.
Díky intenzivní spolupráci s ředitelkou So-
ciálních služeb města Mgr. Janou Jurkovou 
a dobrovolníky z řad skautů, v čele s Pav-
lem Oulehlou, se nám podařilo zřídit služ-
bu pomoci seniorům a nemocným lidem, 
která funguje necelé tři týdny. Osvědčilo 
se nám také sběrné místo roušek v bu-
dově Obecníku, prostřednictvím kterého 
jsme dosud vybrali více jak 3000 roušek. 
Ty posloužily primárně seniorům, lidem  
s chronickým onemocněním, zaměstnan-
cům sociálních služeb a dobrovolníkům, 
kteří je rozváží po městě i místních čás-
tech. Nyní si o roušku může zažádat každý 
dle své potřeby, a to na čísle 603 967 714 
– prosím, neváhejte této možnosti využít.
Jsme v pravidelném kontaktu se staros-
ty okolních obcí, kterým distribuujeme 
roušky. Dovezli jsme 100 kusů roušek do 
Kundratic, Stránecké Zhoře a Dolních Heř-
manic, 150 kusů do Laviček, 190 kusů do 
Měřína, 210 kusů do Uhřínova, 50 kusů do 
Zadního Zhořce a Jabloňova, 30 kusů do 
Oslavice a 70 kusů do Skleného nad Osla-
vou. Naopak k nám dorazilo 50 roušek  
z Pikárce a stejný počet z Otína. Do Osové 
Bítýšky, Kadolce a Březejce dovezli dobro-
volníci zásoby látek. Podařilo se nám také 
zajistit zásoby ochranných štítů, které 
jsou již rozváženy dle poptávky.
Do šití roušek pro občany se zapojili dob-
rovolní hasiči, švadlenky od pana Kame-
níka, mnoho dobrovolníků z řad veřej-
nosti, zaměstnanci městských organizací 
i pečovatelky ze sociálních služeb. Dámy 
z obce Krásněves nám dodaly 200 rou-
šek a dalších 200 jich pro nás šijí.
Pracovníkům technických služeb jsme 
předali 110 kusů roušek, aby mohli i na-
dále vykonávat svoji práci. Minulý týden 
například začali s plošnou dezinfekcí 
všech autobusových zastávek ve městě. 
Rouškami disponuje i městská policie, 
která je při svých pravidelných pochůz-
kách poskytuje potřebným. 
Nově jsme zřídili telefonní službu, která 
je určena primárně lidem, kteří díky vlád-
ním nařízením trpí omezeným sociálním 
kontaktem a potřebují povzbudit anebo 

přirozeně lidsky s někým milým trochu 
pohovořit. Pro využití stačí opět zavolat 
na číslo 603 967 714.
Pánové Ivan Dzido ze společnosti SAN-
BORN a.s. a Milan Dobrovolný ze společ-
nosti Auto Dobrovolný V.M. s.r.o nám oba 
shodně poskytli k bezplatnému zapůjčení 
2 vozy na rozvoz jídel, zdravotních pro-
středků a jiné pomoci.
V poslední době se na mě také obrací 
lidé, kteří by rádi všem dobrovolníkům a 
pracovníkům sociálních služeb poděko-
vali. Není nic jednoduššího než něco dob-
rého upéct či uvařit a poděkování vyřídit 
osobně přímo v Domě s pečovatelskou 
službou na ulici Zdenky Vorlové. Sta-
čí si předem zavolat a dohodnout se na 
konkrétním čase. Po nedávném setkání  
s dobrovolníky vím, že jim tato forma po-
děkování přijde vhod.
Většina naší pozornosti a úsilí je v po-
sledních týdnech logicky směřována  
k zajištění pomoci a naplnění potřeb lidí 
našeho regionu ve vztahu k probíhající 
krizové situaci. Běžný chod obce a po-
kračování různých investičních akcí však 
musí pokračovat i v těchto nelehkých 
časech. Chci vás prostřednictvím toho-
to sdělení ujistit, že i na tom pracujeme  
a navíc již připravujeme realizaci akcí, 
které vás, pevně věřím, v brzké době mile 
překvapí. V této souvislosti děkuji všem 
zaměstnancům městského úřadu, kteří 
pochopili nutnost semknutější týmové 
práce v těchto časech a pracují s ohrom-
ným nasazením a energií.
Seznam lidí, kteří formou jakékoliv po-
moci vyjadřují solidaritu, začíná být velmi 
dlouhý, a proto mu v jednom z příštích čí-
sel věnujeme snad celou stranu. Velice si 
toho vážím!
Uvědomuji si, že jsme teprve na začátku 
cesty, přesto považuji za důležité vám 
poděkovat. Děkuji vám všem, že nebere-
te situaci na lehkou váhu, snažíte se po-
máhat a chovat ohleduplně. Zde je důkaz, 
že to má cenu. Společně to zvládneme.

Váš starosta
Alex Kaminaras



Luteránské gymnázium
Budovu latinského luteránského gymnázia zná ve městě asi 
každý. Renesanční palác poblíž kostela se přehlédnout nedá. Že 
to byla první střední škola ve městě, už si možná každý neuvě-
domí.

O zřízení „gymnasia illustre“, jak se škola správně jmenovala, 
rozhodli příslušníci luteránské šlechty ze západní Moravy na 
svém sjezdu ve Velkém Meziříčí roku 1576. Jejich hlavní myš-
lenkou bylo utvrdit mládež v luteránské víře, vzdělání byl jen 
prostředek. Paní Alena Meziříčská z Lomnice nechala na místě 
dvou měšťanských domů postavit budovu, která byla dokon-
čena roku 1578. O obsahovou stránku se postaral meziříčský 
rodák Adam Huber Meziříčský z Riesenpachu, který vypracoval 
učební osnovy a doporučil též vhodné učitele. Škola nahrazova-
la i studium nižších ročníků univerzity, absolventi byli na úrovni 
bakalářů.
Způsob studia byl podobný klášterním školám, jak je zřizovali 
jezuité nebo později benediktini či piaristé. Žáci bydleli odděleně 
v celách, pracovali a jedli společně. Nosili stejnokroj. Pokud něco 
provedli, nepodléhali městskému právu, ale pravomoc k jejich 
potrestání měl rektor školy. Ten pak mohl uplatnit trest v podo-
bě výplaty metlou, školního vězení nebo nuceného půstu. Mezi-
říčské gymnázium bylo uznáváno za nejlepší na západní Mora-
vě. Studovali zde i žáci z Německa či Polska, a to nejen luteráni, 
ale i někteří moravští katolíci.

Přes opakované výzvy císaře Rudolfa II. paní Alena školu ne-
zrušila a ta existovala až do roku 1602. Z jejích absolventů bych 
připomněla např. Matyáše Borbonia z Borbonheimu, který byl 
lékařem a profesorem Karlovy univerzity. Vedle šlechtických 
synů zde studovali i místní chlapci, např. Jan Plachetský nebo 
Václav Plachetský. Po zániku gymnázia byla ve městě další 
střední škola zřízena až v 19. století.

DÍL 2: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí

Od 17. století byl v budově tři sta let panský pivovar
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Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 13. A 18. BŘEZNA 2020
Z činnosti rady města 13. března 2020
Rada města rozhodla od pondělí 16. března 2020 do odvolání 
z důvodů zamezení šíření koronaviru uzavřít pro veřejnost pří-
spěvkové organizace města, konkrétně Muzeum Velké Meziříčí, 
Městskou knihovnu Velké Meziříčí, Sociální služby města Velké 
Meziříčí, Dózu - středisko volného času Velké Meziříčí a Základ-
ní uměleckou školu Velké Meziříčí.

Z činnosti rady města 18. března 2020
• Radní schválili rekonstrukci spodního patra budovy Areá-

lu zdraví na náklady nájemce. Vynaložené prostředky na 
úpravu nemovitosti následně odečtou z nájemného.

• V pořadí 6. ročník hasičské soutěže Memoriál zasloužilých 
funkcionářů proběhne 6. září 2020. S jeho konáním a uza-
vírkou náměstí radní souhlasili. 

• Radní města zrušili výběrové řízení na jednatele společ-
nosti Jupiter club s.r.o.

• Radní vzali na vědomí informace týkající se provozu pří-
spěvkové organizace Mateřské školy Velké Meziříčí a zá-

roveň vybrali pracoviště v ulici Sokolovská za spádovou 
školku pro rodiče pracující ve složkách Integrovaného zá-
chranného systému. Za spádovou školu zřizovatel vybral 
Základní školu Sokolovskou, budovu v ulici Komenského.

Přijatá rozpočtová opatření:
• Výměna oken a dveří v přízemí administrativní budovy 

Technických služeb VM – 97 000 korun
• Předfinancování dotace v rámci výzvy Infrastruktura ces-

tovního ruchu 2020 – 310 000 korun
• Odchodné bývalému vedení města za výkon funkcí staros-

ty a místostarostky – 451 384 korun
• Oprava vnitřní kanalizace ZŠ Sokolovská – 97 000 korun
• Zprovoznění a prodloužení plynovodu na ulicích Třebíčská  

a Družstevní – 141 000 korun
• Podíl města na obnově kulturních památek Programu re-

generace 2020 – 222 964 korun
• Oprava střechy kulturního domu ve Lhotkách – 500 000 korun
• Rezerva na krizové opatření – 500 000 korun

Tímto oznamuje všem občanům, že v souvislosti s nákazou 
nového typu koronaviru a s ohledem na vyhlášení nouzového 
stavu vládou České republiky jsme omezili provoz městského 
úřadu. Úředníci jsou lidem k dispozici v pondělí dopoledne (8:00 
– 11:00) a ve středu odpoledne (14:00 – 17:00). Vstupit do 
všech budov městského úřadu můžete v současné době pouze  
s rouškou či s jinými ochrannými prostředky. 

Prosíme, aby lidé v následujícím období kontaktovali úředníky 
městského úřadu zejména telefonicky nebo e-mailem, a úřad 
navštěvovali opravdu pouze při vyřizování neodkladných záleži-
tostí. Veškeré platby lze provádět online platbou pomocí inter-
netového bankovnictví bez návštěvy úřadu. Hotovostní platby 
momentálně nepřijímáme.

Dále sdělujeme, že minimálně do 30. června 2020 nebude ulo-
žena sankce, pokud některý z místních poplatků (poplatek za 
komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek z pobytu,…) nebu-
de včas uhrazen. V současné době doporučujeme hradit popla-
tek za komunální odpad, poplatek ze psů i jiné místní poplatky 
bankovním převodem přímo na účet města.

Jak místní poplatky nejlépe uhradit?
Kontaktujte telefonicky nebo e -mailem některou z pracovnic 
finančního odboru, která vám potvrdí částku a sdělí variabilní 
symbol potřebný k platbě.

Pavla Šabatová, tel. č.: 566 781 090, sabatova@velkemezirici.cz
Jitka Souhradová, tel. č.: 566 781 147, souhradova@velkemezirici.cz
Jana Žitníková, tel. č.: 566 781 148, zitnikova@velkemezirici.cz

Zaplaťte poplatek převodem na účet města a nezapomeňte 
uvést správný variabilní symbol.
Číslo účtu pro zasílání poplatku za komunální odpad: 
27-0644940217/0100
Číslo účtu pro zasílání poplatku ze psů, poplatku z pobytu a ji-
ných místních poplatků: 19-1427751/0100

Svoz domovních odpadů je zajištěn. Minimálně do konce dub-
na budou sváženy i popelnice, které nebudou označeny novou 
známkou. Prosíme, odložte vyzvednutí známky na později.
Veškeré aktuální informace o činnosti městského úřadu nalez-
nete na webových stránkách města www.velkemezirici.cz.
Děkujeme, že svým zodpovědným přístupem chráníte sebe 
i své okolí.

Odbor finanční

Dnes již bývalí radní města rozhodli na konci ledna o vyhláše-
ní výběrového řízení na jednatele Jupiter clubu. Důvodem byl 
zájem o novou pětiletou koncepci rozvoje městské kultury, 
která byla součástí přihlášky. Předpokládaný nástup nového 
jednatele, který by měl ve funkci vystřídat současného ředitele 
Mgr. Milana Dufka, město stanovilo na 1. července. Po překva-
pujícím průběhu únorového zastupitelstva, během kterého teh-

dejší opoziční skupina zastupitelů odvolala kompletní vedení 
města včetně radních, se situace změnila. Po březnovém zase-
dání rady v novém složení starosta města Alexandros Kamina-
ras na tiskové konferenci sdělil, že výběrové řízení, do kterého 
se přihlásilo šest uchazečů, radní zrušili. „Nikdy jsem nevnímal 
nespokojenost s činností stávajícího ředitele, proto nevidím dů-
vod k jeho odvolání,“ dodal Kaminaras.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA JEDNATELE JUPITER CLUBU RADNÍ ZRUŠILI

POKUD NEMUSÍTE, NA ÚŘAD NECHOĎTE

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ ODLOŽTE NA POZDĚJI
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Na více jak osmi stech radnicích 10. března vlály tibetské vlajky. 
Město Velké Meziříčí si vyvěšením vlajky připomnělo povstání, 
při němž v roce 1959 zahynulo více než 80 tisíc Tibeťanů a sta-
tisíce lidí zemřely v následujících dnech ve vězení, pracovních 
táborech nebo se staly obětí hladomoru. Kampaň Vlajka pro Ti-
bet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat 
na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Kořeny po-
vstání sahají do počátku 50. let, kdy armáda komunistické Číny 
vnikla na tibetské území a zabrala jej.

Česko se ke světové akci na podporu Tibetu aktivně připojilo 
poprvé v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice.

„Přestože jsem v době schvalování akce Vlajka pro Tibet ještě 
ve vedení města nebyl, plně s touto iniciativou souhlasím. Po-
važuji za důležité v zemi, která zažila čtyřicet let totality, vyjádřit 
podporu občanům žijícím v atmosféře strachu a dlouhodobého 
porušování základních lidských práv,“ komentoval celosvětovou 
akci starosta města Alexandros Kaminaras.

VYVĚŠENÍM VLAJKY VELKÉ MEZIŘÍČÍ VYJÁDŘILO SOLIDARITU S TIBETEM

Zjistili jste, že máte propadlý řidičský průkaz? S jeho výměnou 
nemusíte spěchat. Ministerstvo vnitra prostřednictvím svého 
webu informovalo o schválení výjimky, která se vztahuje na 
doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, 
kterým skončila platnost v době nouzového stavu. Ten vláda 
vyhlásila 12. března nejméně na 30 dnů.

K prokázání totožnosti mohou občané zatím nadále používat 
propadlé občanské průkazy nebo cestovní pasy. Podle stano-

viska ministerstva nehrozí lidem s propadlými doklady žádné 
sankce.
Účelem opatření je snaha minimalizovat počet lidí, kteří by 
v současné epidemiologické situaci museli navštívit úřady.
Z opatření vyplývá, že se řidiči do odvolání nouzového stavu 
v České republice mohou prokazovat neplatnými řidičskými 
průkazy, které by za běžných okolností museli odevzdat na 
městském úřadě. Odložit také můžete žádost o nový občanský 
průkaz kvůli změně bydliště či dovršení věku 15 let.

Události posledních dní ovlivňují náš každodenní život a ne-
jinak tomu je i v životě duchovním. Kvůli vládním nařízením 
proti šíření koronaviru se v následujících týdnech ruší prak-
ticky všechny veřejné bohoslužby a další církevní akce. Věří-
cí o ně však nepřijdou, velkomeziříčská farnost lidem zpro-
středkovává přímé přenosy z kostela sv. Mikuláše online. Na 
webových stránkách www.farnostvm.cz najdete odkaz pro 
živý přenos mše svaté, které probíhají v neděli od 9 hodin 

a ve středu od 18 hodin. „Prosíme věřící, aby kostel navště-
vovali pouze v roušce a používali desinfekci na ruce, která je 
k dispozici u vchodu,“ dodává děkan velkomeziříčské farnosti 
Pavel Šenkyřík. 
Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti 
veřejnosti. I během vyhlášené karantény mohou lidé kontak-
tovat kněze k udělení svátostí umírajícím na telefonním čísle 
732 638 057.

MŠE SVATÉ MŮŽETE SLEDOVAT ON-LINE

V loňské roce se město Velké Meziříčí úspěšně zapojilo do kam-
paně Ministerstva životního prostředí a získalo dotaci ve výši 

50 000 korun na nákup vozu s alternativním pohonem. Obnovy 
vozového parku se dočkali strážníci městské policie, kteří nový 
automobil využívají k výkonu svého povolání. Jedná se o osob-
ní auto značky Volkswagen Caddy s pohonem CNG. Náklady na 
pořízení tohoto vozu po odečtení dotace představovaly zhruba 
700 tisíc korun. Výhodou automobilu poháněného zemním ply-
nem je přibližně o 35 % nižší spotřeba pohonných hmot, tedy 
celkově nižší provozní náklady.
Jedná se již v krátké době o druhý vůz podporující alternativní 
způsoby dopravy, který radnice koupila. Na jaře loňského roku 
zaměstnanci úřadu začali využívat elektromobil značky Volks-
wagen e -up!, který je ideální k překonávání kratších vzdáleností.
Tento projekt spolufinancuje Státní fond životního prostředí 
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního pro-
středí www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

NOVÝM AUTOMOBILEM NA ALTERNATIVNÍ 
POHON JEZDÍ STRÁŽNÍCI 

PROPADLÉ OBČANSKÉ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY 
PLATÍ V NOUZOVÉM STAVU DÁL
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Stomatologická pohotovost
DekaDent s.r.o.
MDDr. Tomáš Chládek, MDDr. Ondřej Havlíček
Sázavská 427, Habry
tel.: 777 730 557 (ideálně zaslat SMS)
Od 23. 3. 2020 do odvolání bude zubní 
pohotovost v pracovních dnech od 8:00 
do 14:00 (dále dle potřeby) zajišťovat 
pracoviště v Habrech. Prosíme, abyste 
na pohotovost nejezdili bez předchozí 
telefonické domluvy a vždy se předem 
objednali. O víkendu zubní pohotovost 
nebude fungovat.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost
MUDr. Beneš Libor
Vrchovecká 21, Velké Meziříčí
tel.: 566 523 983
Lékař ordinuje v dopoledních hodinách 
od 7:30 do 11:30 pouze po telefonické 
domluvě.
MUDr. Dobešová Lenka
Moráňská 141, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 342
Lékařka ordinuje podle nezměněné  
ordinační doby (po, pá 7:00 – 11:00, 
út 13:00 – 16:00, stř 7:00 – 10:00,  
čt 7:00 – 11:00, 13:00 – 16:00).
MUDr. Kašová Iveta
Moráňská 141, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 870
Lékařka ordinuje v dopoledních hodinách 
(po, stř, pá 7:30 – 12:00, út, čt 7:30 – 
11:00), odpoledne pouze  
objednané pacienty.  
Ostatní ošetření dítěte a veškeré 
konzultace si telefonicky objednejte  
u sestřičky.

Praktičtí lékaři pro dospělé
MUDr. Pejchalová Jarmila
U Bašty 1, Velké Meziříčí
tel.: 566 52 12 11
Ordinace funguje každý den od 6:45 
do 12:00, po telefonické domluvě lze 
i odpoledne.

MUDr. Hladíková Marta
Zdravotní středisko Kablo, U Tržiště 
2191/3, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 270
Ordinace je otevřena ve zkrácené ordi-
nační době (po, stř, čt, pá 7:00 – 13:00, 
út 7:00 -12:00)
MUDr. Sedmidubská Helena
Zdravotní středisko Kablo, U Tržiště 
2191/3, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 270 
Lékařka ordinuje každý den do 13:00.

Gynekologie
MUDr. Stanislav Zeman
Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 127
Ordinaci navštěvujte po telefonické doho-
dě v těchto dnech: út, stř, pá 8:00 – 11:00.
MUDr. Oldřich Šottner
Gynekologicko porodnická a urogynekologická 
ambulance - Zdravotní středisko Kablo
U Tržiště 2191/3, Velké Meziříčí 
tel.: 776 682 971
Ambulanci navštěvujte po telefonické 
domluvě, aktuální informace o ordinač-
ních hodinách naleznete na webu 
www.sottner.cz.

Kardiologie 
MUDr. Zdeněk Konečný
Náměstí 22/24, Velké Meziříčí
tel.: 776 271 672
Na vyšetření a konzultace se objedná-
vejte po telefonu v těchto hodinách: po, 
stř 14:00 – 16.00; út, čt, pá 9:00 – 11:00.

Neurologická ambulance 
a EMG laboratoř 
MUDr. Jaroslav Štefek
Horácko, Náměstí 22/24, Velké Meziříčí
tel.: 603 574 046 (žádosti na vystavení 
e-receptu), 566 521 109
Neurologie funguje v omezeném provo-
zu na objednání po telefonu: 
po, út 8:00 – 12:00, čt 14:00 – 18:00. 
Rehabilitace také o mezeném režimu ve 

zkrácené pracovní době, pouze pro ob-
jednané pacienty: po – čt 7:00 – 15:00, 
pá 7:00 – 12:00.

Ortopedie
MUDr. Nikolas Pávek
Novosady 27, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 531 474
Ordinace ortopedie funguje dle stan-
dardní pracovní doby lékaře beze změny.
 
Zubní lékaři
MUDr. Filla Petr
Střední 5 - lokalita Hliniště, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 275, www.filladent.cz
Po telefonické dohodě lékař ordinuje 
denně od 8:00 – 12:00. Pacienti  
s akutními problémy budou ošetřeni bez 
objednání od 8 do 10 hodin. Provoz den-
tální hygieny je do odvolání omezen.
MUDr. Musilová Irena
Sokolovská 13, Velké Meziříčí
tel.: +420 566 524 203
Ordinace funguje v nouzovém stavu 
pouze pro akutní případy na objednání 
od 8:00 do 11:00.
Zubní ordinace ve Zdravotním centru
v ulici Záviškova je do odvolání uzavřena. 
tel.: 730 906 123 

Oční ambulance
MUDr. Karel Holub, MUDr. Jana Miková, 
MUDr. Zdeňka Macháčková
Zdravotní středisko Kablo, U Tržiště 
2191/3, Velké Meziříčí 
tel.: 605 253 033
Ambulance je otevřena beze změn, po 
8:00 – 17:00, út 8:00 – 13:00,  
čt 7:00 – 13:00, pá 7:00 – 12:00.
Žádosti na vystavení e-receptu přijímá-
me pro telefonu.

Ústředna v provozu po - čt 6:00 - 14:30, 
pátek do 12:00, na tel.: 566 522 442 - 6.
www.dumzdravi.cz

INFORMACE O ZDRAVOTNÍ PÉČI VE MĚSTĚ
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Přinášíme vám přehled aktuální ordinační doby lékařů ve Velkém Meziříčí. Níže uvedené informace se mohou 
průběžně měnit. Doporučujeme vždy před návštěvou lékaře volat do ordinace.

Lékárna
U Černého orla
Vrchovecká 49/1
tel.: 566 522 440

Po – Pá 7.30 – 15.30
So – 7.30 – 10.30

Lékárna
Dr. Max
Náměstí 22/24
tel.: 566 520 570

Po – Pá 7.30 – 12.00 
12:30 – 16.30

Lékárna
Dům zdraví 
Poříčí 11
tel.: 566 524 098

Po – Čt 7.00  – 17.30
Pá 7.00 – 15.00

Lékárna Benu 
OC Kaufland
U Tržiště 2204
tel.: 739 487 352

Po – Ne 8.00 – 18.00
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Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

Zajištění silně podnapilé osoby
Dne 7. 3. v nočních hodinách pro-
jížděla hlídka městské policie ulicí 
Jihlavská, kde si všimla ležící osoby 
těsně vedle komunikace. Jednalo se 
o mladíka, který byl silně v podna-
pilém stavu. S hlídkou nejprve ne-
komunikoval, nebylo možné zjistit 
jeho totožnost. Hlídka ho posadila 
do služebního vozidla, neboť byl 
prochladlý. Po provedení orientační 
dechové zkoušky, kdy bylo u mladí-
ka naměřeno 2,66 promile alkoholu 
v dechu, policisté přivolali na místo 
rychlou záchrannou službu. Rovněž 
na místo přijela hlídka Policie ČR ke 
zjištění totožnosti mladíka. Po pří-
jezdu sanitky mladík procitl a začal 
komunikovat s lékařem. Po doho-
dě si přivolal manželku, která si ho 
převzala. Případ bude mít dohru 
u správního orgánu, neboť mladík 
se vůči strážníkům choval arogant-
ně, vulgárně je urážel a neuposlechl 
jejich zákonných výzev.

Kontrola nařízení nošení roušek

V souvislosti s nákazou COVID-19 
a nařízením Vlády ČR řešila měst-
ská policie několik případů porušení 
nařízení. Tyto prohřešky strážníci 
řešili na místě domluvou a výzvou 
k sjednání nápravy. Dne 20. 3. 2020 
v 18:25 hod. v ul. Uhřínovská ve 
Velkém Meziříčí jezdili na kolech tři 
mladíci ve skateparku, který měl být 
uzavřen, a nebyli vybaveni ochran-
nou rouškou. Hlídka je poučila a vy-
zvala, aby zařízení uzamkli a opustili. 
Mladíci byli poučeni o povinnosti no-
sit roušky, které si nasadili.

Městská policie ve dnech 23. 3 – 
24. 3. 2020 provedla kontrolu dodr-
žování povinností vyplývajících z na-
řízení Vlády ČR v prodejnách COOP, 
Penny, Billa, Kaufland. Kontaktovala 
vedoucí provozoven a seznámila je 
s dalšími možnými opatřeními, jako 
pravidelné relace v externím roz-
hlase, vybavení prostoru nákupních 
košíků jednorázovými rukavicemi 
a vypnutí nápojových automatů, kde 
se zdržovalo více osob pohromadě.

Z ČINNOSTI HASIČŮ

NEHODA OMEZILA PROVOZ  
NA DÁLNICI D1

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

U KOCHÁNOVA HOŘEL MANIPULÁTOR
Ve středu 18. března 2020 v 8.52 ho-
din vyjeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k ohlášenému požáru ma-
nipulátoru u obce Kochánov. Před pří-
jezdem hasičů provedl uhašení požáru 
řidič vozidla pomocí přenosných hasicích 
přístrojů.
Jednotka po příjezdu na místo události 
pokračovala v ochlazování motorového 
prostoru vozidla. Dále provedla zasypání 
vyteklého oleje sorbentem.
Odhadovaná škoda vzniklá požárem je cca 100 tisíc korun. Uchráněná hodnota 
na vozidle je cca 400 tisíc korun.
Na zásahu se podílela také jednotka SDH Velké Meziříčí.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí

Ve čtvrtek 12. března v 16.44 hodin při-
jala operátorka tísňové linky 112 Hasič-
ského záchranného sboru Kraje Vyso-
čina oznámení o dopravní nehodě dvou 
osobních vozidel a jednoho nákladního 
vozidla na 145. kilometru dálnice D1 ve 
směru na Brno. Na místo události vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze sta-
nice Velké Meziříčí s rychlým zásahovým 
automobilem a cisternovou automobilo-
vou stříkačkou.
Nehoda se obešla bez zranění osob. Hasiči provedli na havarovaných vozidlech pro-
tipožární opatření a místo události technicky zabezpečili. Po dobu zásahu složek 
integrovaného záchranného systému byl provoz na dálnici ve směru na Brno omezen.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí

V neděli 15. března 2020 v 18.54 hodin 
přijala operátorka tísňové linky 112 Ha-
sičského záchranného sboru Kraje Vyso-
čina oznámení o požáru osobního vozidla 
a trávy v místní části Velkého Meziříčí – 
Jestřábci. Na místo události vyjela jed-
notka profesionálních hasičů ze stanice 
Velké Meziříčí společně s jednotkami 
sborů dobrovolných hasičů z Velkého 
Meziříčí a Měřína.
Požár hasiči velmi rychle uhasili. Při po-
žáru ani samotném zásahu se nikdo nezranil. Majetkovou škodu vzniklou požárem 
předběžně vyčíslili na 20 tisíc korun. Příčina požáru zůstává i nadále v šetření. Vyšet-
řovatel hasičů pracuje i s možností, že vůz úmyslně někdo zapálil.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí

TŘI JEDNOTKY HASIČŮ LIKVIDOVALY V NEDĚLI  
V PODVEČER POŽÁR OSOBNÍHO VOZIDLA
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S KÝM SE PORADIT? UVÁDÍME PŘEHLED DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jaký-
koli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. 
Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi 
virů, které způsobují onemocnění s různým 
stupněm závažnosti. Název je odvozen od 
charakteristického uspořádání povrchových 
struktur lipidového obalu virů ve tvaru slu-
neční korony. Může způsobit běžné obtíže, 
jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, 
teploty. Ale také závažnější choroby, jako je 
dýchací onemocnění zvané těžký akutní re-
spirační syndrom (SARS; Severe Acute Re-
spiratory Syndrome) či infekci MERS (Mid-
dle East Respiratory Syndrome).

Jak poznám, že jsem nakažen?
K hlavním příznakům tohoto onemocně-
ní patří zvýšená teplota, kašel, dušnost, 
bolest hlavy a únava. Ne však každý s tě-
mito příznaky je nakažen koronavirem. V 
takovýchto případech je nutné racionálně 
zvážit, zda jste mohli přijít s nákazou do 
kontaktu.

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člo-
věka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. 
kapénkovou infekci, která je přenášena 
vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice 
horních a dolních dýchacích cest a spojivky. 
Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po 
týdnu od nakažení se nemoc projeví horeč-
kami, které neustupují. Mohou být prová-
zené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů 
a svalů a objevují se i projevy kašle.

» COVID LINKA KRAJE VYSOČINA
tel.: 564 602 602
koronavirus@kr-vysocina.cz
Na této lince není přítomen lékař, ale tým proškolených operá-
torů, věnujících se řešení praktických situací, konzultují, inter-
pretují nařízení, řeší dopad na běžné životní situace. Linka fun-
guje každý den mezi 8. a 22. hodinou, a to včetně sobot a nedělí. 

» Odborná konzultace s lékařem
www.ulekare.cz/vysocina
Máte-li zdravotní problém, obraťte se prosím na lékaře pro-
střednictvím formuláře www.ulekare.cz/vysocina, kde vám do 
6 hodin odpoví erudovaný lékař. Tuto konzultaci za vás platí Kraj 
Vysočina.

» Krajské hygienická stanice se sídlem v Jihlavě
tel.: 567 564 551, 566 650 866
koronavirus@khsjih.cz
Pokud váš zdravotní stav vykazuje příznaky onemocnění koro-
navirem (teplota nad 38°C, kašel, případně zimnice a dechové 
potíže), a tyto vás neohrožují na životě, napište prosím e-mail 
s vaším jménem, příjmením, adresou, rodným číslem a telefon-
ním číslem na uvedenou adresu. Pracovníci Krajské hygienické 
stanice vás budou kontaktovat.

» Pomoc seniorům a nemocným ve Velkém Meziříčí
tel.: 603 967 714, 737189 688
Využijte bezplatné služby dobrovolníků, kteří vám nakoupí, do-
nesou potraviny či roušky, vyzvednou léky, a to vše doručí pří-
mo do vašich domácností.

» Chcete se stát dobrovolníkem a pomáhat?
tel.: 733 285 957, 603 967 714
Město Velké Meziříčí stále hledá dobrovolníky, kteří by byli 
ochotni svůj čas věnovat pomoci seniorům a potřebným v době 
šířící se nákazy koronavirem.

» Celorepubliková informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR
tel.: 1212
Linku 112 využívejte jen v případě, že váš zdravotní stav vy-
kazuje příznaky onemocnění koronavirem, to znamená teplota 
nad 38 stupňů, kašel, případně zimnice a dechové potíže

» Web Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru SARS-CoV-2
koronavirus.mzcr.cz.
Pro získání aktuálních informací doporučujeme sledovat webo-
vé stránky, na kterých veřejnost najde aktuální statistiky o la-
boratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvis-
losti s koronavirem. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Ve čtvrtek 26. března začali pracovníci technických
služeb s desinfekcí všech autobusových zastávek ve městě.

Dobrovolníci denně ulehčují 
zaměstnancům sociálních služeb práci.



www.velkomeziricsko.cz

9ZPRÁVY

Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?
Rouška nepředstavuje primárně ochranu před 
viry a bakteriemi. Hlavním účelem nošení rou-
šek je ochránit okolí, nikoliv člověka, který je 
nosí. Je lepší nosit roušku než nemít žádnou 
ochranu. Respirátory filtrační třídy FFP3, čás-
tečně FFP2 představují typ ochrany pro zdravé 
osoby, které se nacházejí v rizikovém prostředí. 
Umožňují snadný výdech a vzduch při výdechu 
odchází ventilem, není však filtrován. Je proto 
nežádoucí, aby obyvatelstvo používalo respi-
rátory, které mají ventil. Je nutné, aby obyvatel-
stvo nevylučovalo virus do okolí a nevytvářelo 
aerosol. Pokud lidé užívají respirátor, měli by si 
přes něj dát roušku. 

Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám k sobě i 
svému okolí:
• Často a důkladně si myjte ruce mýdlem 
   či dezinfekčním gelem
• Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky   
   také vlastní předměty (např. mobilní telefon)
• Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
• Používejte jednorázové kapesníky
   a poté je vyhoďte
• Vyhýbejte se velkému uskupení osob
   a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
• Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
• Necestujte do zasažených lokalit
• Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
• Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR

Jaká je léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena 
žádná specifická antivirová léčba. Lidé 
infikovaní koronavirem by měli zahájit 
podpůrnou léčbu zmírňující příznaky této 
infekce. Léčba je vždy individuální a vychá-
zí z konkrétních potřeb pacienta. K pod-
půrné léčbě se využívají běžně dostupné 
léky, množství symptomů onemocnění 
COVID-19 se dá úspěšně léčit.

POMÁHAT MŮŽETE I VY! STAŇTE SE DOBROVOLNÍKY
Spousta starých lidí nyní tráví většinu svého času doma, a dělá 
dobře. Přesto i oni budou muset dříve nebo později vyjít ven 
– nakoupit si, vyzvednout léky, vyvenčit psa nebo vynést koš. 
Pojďme to udělat za ně, pomáhat. My jsme s tím již začali a zá-
jem o naši pomoc je velký. Proto vás prosíme o pomoc.
Pokud zájem o služby ze stran seniorů bude stále narůstat, 
nejsou zaměstnanci sociálních služeb společně s dobrovolníky 

schopni vše stíhat.
Rozvážíme nákupy, obědy, rukavice, pereme darované roušky  
a vylepujeme plakáty.
Stačí se pouze nahlásit na telefonním čísle 733 285 957 nebo 
603 967 714. Budeme vděční i za pár hodin v týdnu, během 
kterých můžete seniorům ušetřit starosti a darovat jim pocit 
bezpečí v období pandemie koronaviru.

MĚSTO ZŘÍDILO SBĚRNÉ MÍSTO ROUŠEK
S velkou vlnou pozitivní odezvy se setkala výzva, ve které 
město prosilo občany o pomoc se zajištěním roušek pro pra-
covníky a dobrovolníky sociálních služeb. Z tohoto důvodu se 
ve spolupráci se sociálními službami rozhodlo zřídit sběrné 
místo, na které mohou občané nosit doma ušité roušky ze 
100% bavlny. 

Sběrné místo se nachází v budově Obecníku, ihned za vstup-
ními skleněnými dveřmi, na adrese Náměstí 14/16, kde síd-
lí například odbor správy majetku a bytů či Kavárna a Bistro 
termoska. Pro sběr slouží od úterý od 8 hodin box, do kterého 

lidé mohou vhazovat doma ušité rouš-
ky, aniž by přišli do kontaktu s někým 
jiným. Box každý den vybírají pracovni-
ce sociálních služeb, které také zajistí 
společně s dobrovolníky distribuci rou-
šek. Sběrné místo je přístupné každý den od 8 do 12 hodin,  
s výjimkou středy, kdy bude otevřené do 17 hodin.
Pokud vám doma došly látky na výrobu roušek, nezoufej-
te. Díky Kraji Vysočina se nám povedlo dovézt nové zásoby, 
o které se chceme podělit. Od minulého týdne je pro vás látka 
i zakladače šikmých pruhů k dispozici na Obecníku.

Vedení města poděkovalo a vyjádřilo podporu
zaměstanancům a dobrovolníkům sociálních služeb.

Od 17. března je na Obecníku k dispozici
sběrný box pro odkládání roušek.
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VE MĚSTĚ SE ZVÝŠÍ POČET ZÁKAZŮ STÁNÍ

Z důvodu organizace dopravy, zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu stanovuje odbor dopravy a silničního hospo-
dářství místní úpravu, která spočívá v umístění svislého a vo-
dorovného dopravního značení v konkrétních ulicích. Změny 
úpravy provozu začnou platit od 10. května 2020.
Dle návrhu města Velké Meziříčí přibudou dopravní značky 
upravující zákaz stání nebo zastavení, ať už žlutou vodorovnou 
čárou na silnici či klasickou svislou dopravní značkou. Regula-
ce parkování proběhne v ulicích Čechova, Komenského, Příko-
py a Pod Hradbami. V Komenského ulici na výjezdu z náměstí 

město nově osadí značku zakazující stání. Stejný zákaz, ale po-
mocí vodorovné žluté čáry, využijí v ulicích Čechova u vchodu do 
hasičské zbrojnice, Příkopy ve zúžení na výjezdu do ulice Vrcho-
vecká a Pod Hradbami v jednosměrné ulici.
V ulici Hornoměstská u odbočky na Uhřínov umístí vodící čáru 
a šikmé rovnoběžné čáry, to znamená, že řidiči od Uhřínova bu-
dou klasicky odbočovat na hlavní komunikaci a nebudou již roz-
šířenou silnici využívat jako připojovací pruh.
Navrhované změny v organizaci dopravy ve městě mají za cíl 
zvýšit bezpečnost a zajistit plynulost silničního provozu.

Osová Bítýška se dočká obchvatu, který v bezmála tříkilomet-
rové délce obkrouží obec severovýchodně a pojme podstatnou 
část provozu z jejího centra. S výstavbou začala vítězná firma 
IMOS Brno, a.s., 30. září 2019. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
předpokládá zprovoznění úseku, který bude stát více než dvě 
stě milionů korun, v září 2021.

Na podzim roku 2019 se trasa obchvatu v terénu objevila po-
mocí skrývek zeminy, což nemělo vliv na provoz po stávající sil-
nici I/37. To se ale nyní změní, od dubna přicházejí práce spoje-
né se stavbou obchvatu, které řidiče omezí.

Od 1. dubna do 21. července 2020 uzavře zhotovitel stavby 
úplně komunikaci III/03722, známou jako „spojovačku“ na Vl-
kov, objízdná trasa povede přes centrum Osové Bítýšky a dále 
na komunikaci II/390. Zároveň ve stejném termínu na začátku 
Osové Bítýšky ze směru od Křižanova bude stavební firma pro-
vádět práce, které omezí provoz. Auta projedou úsek sta metrů 
pomocí semaforů kyvadlově.

OBCHVAT U OSOVÉ BÍTÝŠKY SE UŽ V TERÉNU RÝSUJE. 
ŘIDIČE TEĎ ČEKAJÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ
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REKONSTRUKCE SILNICE MEZI OSLAVIČKOU A RUDÍKOVEM 
POTRVÁ DO KONCE ŘÍJNA. OBJÍZDNÉ TRASY SE LIŠÍ

Práce na silnici II/360 v úseku od dokončeného obchvatu obce 
Oslavička po křižovatku u obce Rudíkov začaly již 10. února, 
kdy pracovníci káceli stromy v blízkosti komunikace. Nyní po-
volil Městský úřad Třebíč úplnou uzavírku, která začne platit 
30. března 2020 a potrvá až do 31. října 2020.

V době uzavírky projde komunikace v délce dva a půl kilo-
metru rozšířením a kompletní rekonstrukcí, zároveň proběh-
ne demolice mostu přes železniční trať u odbočky na obec 
Vlčatín. Zhotovitel stavby, kterým je sdružení firem OHL ŽS 
a Inženýrské stavby Brno, postaví nový most přes železnici, 
který bude splňovat požadavek kraje na šířku komunikace 
devět a půl metru.
Objízdné trasy, které odbor dopravy povolil, vedou odlišně pod-
le směru jízdy a hmotnosti vozidla:
• vozidla do 3,5 tuny směr Třebíč: Velké Meziříčí - II/360 - 

III/39013 - Hodov - Budišov - III/39014- Kojatín – Smrk 
-Vladislav - I/23 - Třebíč - II/360 směr Rudíkov

• vozidla do 3,5 tuny směr Velké Meziříčí: Rudíkov - II/360 

- Třebíč - I/23 - III/39017 Hostákov - Valdíkov- II/390 - 
Budišov - III/36056 Kundelov - Studnice - Rohy - II/360 
směr Velké Meziříčí

• vozidla do 7,5 tuny směr Třebíč: Velké Meziříčí - II/360 - 
III/36056 - Rohy – Studnice – Kundelov - Budišov - II/390 
- III/39017 Valdíkov – Hostákov - I/23 - Třebíč - II/360 
směr Rudíkov

• vozidla do 7,5 tuny směr Velké Meziříčí: Rudíkov -II/360 
- Třebíč - I/23 - Vladislav - III/39014 – Smrk – Kojatín - 
Budišov - II/390 - III/39013 - Hodov - II/360 směr Velké 
Meziříčí

• vozidla nad 7,5 tuny směr Třebíč: II/602 Velké Meziříčí - 
II/392 –Petráveč – Dolní Heřmanice- Tasov- Čikov – Jase-
nice – Pucov -Jinošov- II/399 - Náměšť nad Oslavou - I/23 
směr Třebíč

• vozidla nad 7,5 tuny směr Velké Meziříčí: I/23 Třebíč - 
Náměšť nad Oslavou - II/399 - Jinošov – II/392 - Pucov – 
Jasenice – Čikov - Tasov – Dolní Heřmanice – Petráveč - 
II/602 Velké Meziříčí

Odbor dopravy a silničního hospodářství povolil částečnou i úpl-
nou uzavírku v obci Mostiště po dobu jednoho měsíce. Z důvodu 
stavby vodovodu se uzavírá příjezdová komunikace k domům 
číslo popisné 70, 77, 82 a 176.

Ve stejném termínu, a to od 1. do 30. dubna 2020, řidiči proje-
dou po hlavní komunikaci kyvadlově. Provoz budou řídit sema-
fory, které zhotovitel umístí k domu číslo popisné 70 a k odboč-
ce na Nové Dvory.

MOSTIŠTĚMI PROJEDETE KYVADLOVĚ
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Velikonoční pondělí a Velký pátek patří mezi nejvýznamnější 
křesťanské svátky, uznávané jsou jako státní svátek i v České 
republice. Sběrný dvůr ve Velkém Meziříčí na ně reaguje upra-
vením provozní doby. Ve dnech 10. až 13. dubna uzavře sběrný 
dvůr svoje brány a znovu se otevře v úterý 14. dubna. V plat-
nost již vešla aktualizovaná provozní doba, která je od pondělí 
do pátku od 5:30 do 10 hodin a od 10:30 do 14 hodin.

Domovní a separované odpady pracovníci technických slu-
žeb svezou v pátek 10. dubna standardně, jak jsou obyva-
telé zvyklí. Na Velikonoční pondělí svoz domovních odpadů 
neproběhne, namísto toho se uskuteční v sobotu 11. dub-
na. Svoz separovaných odpadů, což znamená svoz papíru, 
zajistí pracovníci technických služeb v pondělí 13. dub-
na 2020.

NEPALTE KLESTÍ V LESE, VYZÝVAJÍ HASIČI
Profesionálním hasičům, kteří v posledních týdnech boju-
jí s epidemií koronaviru v Česku, ztěžuje práci nezodpovědné 
chování vlastníků lesů. Hasiče tak každodenně zaměstnávají 
výjezdy k požárům vzniklým od špatně uhašených ohnišť. Z to-
hoto důvodu opakovaně vyzývají veřejnost, aby omezila pálení 
klestí v lese. I lehký vítr může zdánlivě dobře uhašené ohniště 
rozfoukat a způsobit požár. „V tuto chvíli se opravdu snažíme 
soustředit v maximální možné míře naše síly a prostředky ke 
zvládání situace spojené s koronavirem. Tím, že omezíte pálení, 
nám pomůžete nejvíc,“ dodává Petra Musilová, tisková mluvčí 
vysočinských hasičů.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ OVLIVNÍ SVOZ ODPADŮ. 
SBĚRNÝ DVŮR MÁ NOVOU PROVOZNÍ DOBU

Nový nosič kontejnerů, foto: Jaroslav Mynář

Provozní doba 
sběrného dvora:

po - pá 
5:30 - 10:00

10:30 - 14:00
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BLÍŽÍ SE ČAS JARNÍ DERATIZACE MĚSTA
V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví se ve Velkém 
Meziříčí uskuteční od 30. března 2020 do 7. května 2020 pra-
videlná ochranná deratizace. Jde o opatření směřující k ochraně 
zdraví osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před 
původci a přenašeči infekčních onemocnění.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, zajistí 
provedení deratizace v objektech předškolních a školních zaří-
zení v majetku města a na veřejných prostranstvích. Práce bude 

provádět specializovaná firma Deratex – Ing. Jaroslav Drbálek.
V souvislosti s potřebou aktualizace informací o rozšíření po-
tkana žádáme občany, aby se s případnými poznatky o jeho vý-
skytu na veřejných prostranstvích obraceli na odbor životního 
prostředí MěÚ Velké Meziříčí – tel.: 566 781 087, 566 781 080, 
nebo přímo na telefon odborné firmy – tel.: 603 813 643, která 
bude práce provádět.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

AKCE ČISTÁ VYSOČINA LETOS NEPROBĚHNE. 
VŠEM PŘIHLÁŠENÝM DĚKUJEME

K Mezinárodnímu dni Země, který připadá na 22. dubna, kraj 
tradičně pořádal osvětovou akci Čistá Vysočina, úklid měl pro-

běhnout v dubnu. Vzhledem k současné epidemiologické situaci 
se vedení Kraje Vysočina rozhodlo letošní úklid zrušit.
„Děkujeme vám touto cestou za opětovný zájem o dobrovol-
nickou aktivitu, která každoročně pomohla naší přírodě na Vy-
sočině od cca 100 tun odpadků. Chtěli bychom vám umožnit 
zrealizovat úklid již nahlášeného území v příštím roce, kdy vás 
vyzveme, abyste aktualizovali pouze termín sběru. Svoji letošní 
angažovanost tak budete moci upřít jiným potřebnějším smě-
rem,“ uvedl Oldřich Sklenář z krajského odboru regionálního 
rozvoje.
Pokud přihlášení přesto půjdou uklízet, pak musejí zajistit 
uložení odpadu vlastními silami, protože pro Krajskou správu 
a údržbu silnic Vysočiny platí zrušení akce, a tedy ani nebude 
realizovat svoz nashromážděných odpadků.

Všem přihlášeným děkujeme.

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ MŮŽE VÉST SEVERNĚ 
NAD VELKÝM MEZIŘÍČÍM UŽ ZA DESET LET

V blízkosti Velkého Meziříčí se plánuje výstavba vysokorych-
lostní trati (VRT), se kterou se chystá Správa železnic v letošním 
roce pokročit v územní a předprojektové přípravě. Prezentace 
obsahující přípravu záměru výstavby VRT přednesl Marek Pin-
kava, který je manažerem projektu VRT, na zasedání zastupitel-
stva ve Velkém Meziříčí 25. února 2020.
Pro Velké Meziříčí bylo nejpodstatnější sdělení, že Správa že-
leznic již neuvažuje o vybudování terminálu v blízkosti města 
přímo na VRT. Prezentaci pojal přednášející zeširoka, a diváci 
se tak dozvěděli mnoho detailních informací o neobvyklém po-
stupu projektové přípravy, u kterého se kryje studie proveditel-
nosti, aktualizace územních plánů a územní rozhodnutí, dále o 
volbě trasy i termínech výstavby jednotlivých stavebních úseků.

Úsek z Velkého Meziříčí na Brno by podle Marka Pinkavy mohli 
začít stavbaři realizovat v roce 2027, úsek směrem od Světlé 
nad Sázavou v roce 2029. Doba výstavby se odhaduje na tři až 
čtyři roky. „Okolo třicátých let by mohly být zásadní úseky zpro-
vozněny,“ uvedl Pinkava ze Správy železnic.
Podle odhadů budou cestující vysokorychlostní trať hojně využívat, 
očekává se padesát až šedesát tisíc lidí denně, což odpovídá vytí-
žení dálnice D1. Jednání představitelů dotčených měst a obcí může 
zásadně ovlivnit vzhled a hlukové limity tratě. Nyní je hlukový limit 
povolený do půl kilometru od tratě striktních 55 decibelů, ale jsou 
i možnosti zbudování protihlukových stěn třeba zelenými valy, které 
zapadnou do přírodního reliéfu a mohou snížit hlukovost pro okolí.
Trať povede souběžně s dálnicí D1 a u Velkého Meziříčí se od-
kloní mírně severně, kde přemostí údolí nad řekou Oslavou, kte-
ré bude podle slov Pinkavy asi jen o patnáct až dvacet metrů 
níže než současný dálniční most Vysočina. Dále přemostí i stá-
vající trať z Křižanova, kvůli čemuž se musí od města vzdálit, 
a proto nedojde ke zbudování terminálu přímo na VRT. „Podle 
dopravního modelu by tento terminál využívalo čtyři až pět tisíc 
cestujících denně, což na jeho vybudování není dost. Jinou mož-
ností tedy je, že by vlak v tomto prostoru sjel z trasy VRT a po 
stávající železniční trati - předpokladem je ovšem její revitaliza-
ce - obsloužil Velké Meziříčí a Velkou Bíteš,“ uvedl Pinkava. Dále 
trasa pokračuje mezi Lhotkami a Dolními Radslavicemi.
V současnosti Správa železnic projednává a diskutuje záměr 
s obcemi na trase, s krajskými zástupci řeší studie proveditelnosti 
a v druhé polovině roku přistoupí k představení plánů veřejnosti.
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OPRAVY POJÍ STEJNÝ TERMÍN DOKONČENÍ 30. ČERVNA

Místní komunikace Pod Strání prochází kompletní rekonstrukcí, 
kterou zhotovitel do léta dokončí.

Od 28. března projíždí řidiči mezi Dobrou Vodou a Křižanovem 
kyvadlově. Důvodem je rekonstrukce železniční tratě i podjezdu.

Podjezd k samotě Loupežník, který se rekonstruuje v rámci mo-
dernizace dálnice D1, řidiči poprvé projedou 1. července.

V ulici Záviškova je již nový vodovod a kanalizace a v součas-
nosti se pokládá dlažba.

V této nelehké době chci pogratulovat 
pedagogům ke Dni učitelů. Ráda bych 
všem učitelům poděkovala za jejich obě-
tavou práci, které si velmi vážím.  Přeji 
všem hodně sil, pevné zdraví i naděje do 
dalších dní.
Uvědomuji si, jak je pro všechny celá si-
tuace složitá a zároveň si vážím nasazení 
a ochoty pedagogů vzdělávat děti za ak-
tuálních nových podmínek.
Všichni se určitě snažíme k celé situaci 
přistupovat rozumně a citlivě.  Vše, co se 
děje kolem nás, je nečekané a nové. Uvě-
domme si ale zároveň, že to souběžně 
přináší řadu výzev a osvojujeme si nové 
kompetence, které aplikujeme a snažíme 
se užívat v plné míře, např. nové digitální 
technologie, způsob komunikace s okol-
ním světem.

Naše škola pro komunikaci s žáky využí-
vá IS–EDOOKIT, e-learningovou platfor-
mu MOODLE a hlavně jsme nastavili sku-
pinové třídní chaty a videochaty přes náš 
školní FB: https://www.facebook.com/
skola.zakladni. Od příštího týdne bude 
na webových stránkách školy zveřejněný 
rozvrh konzultačních hodin učitelů, aby 
mohli rodiče i žáci konzultovat s pedago-
gy případné problémy v rámci distanční 
výuky. 
Od 1. 4. 2020 bude na naší škole probí-
hat pouze formální podoba zápisu pro 
budoucí prvňáčky – viz http://www.zs-
-oslavickavm.cz/zapis-do-1-trid/ - naše 
webové stránky. Ale jak to bude možné, 
určitě všechny naše nové žáčky pozveme 
k nám do školy a společně si popovídá-
me, zahrajeme si a ukážeme, jak to ve 

škole vypadá.
Na závěr ze srdce všem dětem i kanto-
rům přeji, aby se mohli co nejdříve vrátit 
do svých škol. Já osobně se moc těším, 
až se se všemi budu moci opět setkávat 
tváří v tvář.
Hodně optimismu, zdraví a trpělivosti 
vám všem!

Mgr. Eva Bednářová
ředitelka 2. ZŠ Oslavická

NA OSLAVICKÉ SE UČÍ S ÚSMĚVEM
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Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 
2020/2021 se bude v základních školách ve městě, v Mostiš-
tích a ve Lhotkách konat bez přítomnosti dětí ve škole. Školy 
budou přijímat žádosti od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020. Dokumenty 
lze do školy doručit těmito způsoby:
• Do datové schránky školy
• E -mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen 

poslat prostý e -mail s naskenovanou žádostí)
• Poštou
• Vhozením do poštovní schránky na budově školy

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. 
Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí 
narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě těch dětí, 
které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019. 
Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je tře-
ba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poraden-
ského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. 
V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žá-
dost o odklad a doporučení doložíte později.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a dotazník lze vyplnit 
elektronicky v systému „Zápisy Online“ na webových stránkách 
školy www.zssokolovska.cz v sekci Aktuality, nebo si potřeb-
né dokumenty rodiče mohou vyzvednout na sekretariátu školy, 
vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00 – 12:00 hodin. Spádový 
obvod školy je tvořen ulicemi:
Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kos-
telní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, 
Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody 
a V Podloubí a dále místní částí Hrbov, Svařenov a obcí Uhřínov.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a do-
tazník lze stáhnout na webových stránkách školy  
www.zs -oslavickavm.cz v odkazu Aktuality – Zápis do 1. tříd, 
http://www.zs -oslavickavm.cz/zapis -do-1-trid/ nebo si po-
třebné dokumenty rodiče mohou vyzvednout ve vestibulu ško-
ly, vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00 – 12:00 hodin. Spádo-
vý obvod školy je tvořen ulicemi:
Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, 

Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kol-
má, Krškova, Malá Stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, 
Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vy-
hlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, 
Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout 
a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a dotazník lze stáh-
nout na webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu 
Naše škola -Zápisy do 1. třídy (www.3zsvm.cz/zapis -do-1-
tridy) nebo si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednou 
ve vestibulu školy, vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00 – 
12:00 hodin. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, Fr. Stránecké, gen. Ja-
roše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, 
Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, 
K Rakůvkám, Krátká, Křenice -samota, Křižní, Lesní, Lipnice, 
Loupežník -samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, 
Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř -samota, 
Nová, Nová Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kašta-
ny, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, 
Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střed-
ní, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, 
U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, Za Ho-
rou, Zámecká, Zámecké schody, Záviškova a Zelená.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50:

Škola bude svým dětem ze spádového obvodu zasílat poštou 
žádost o přijetí k povinné školní docházce a dotazník, případně 
je možné si dokumenty stáhnout na webových stránkách školy 
www.zsmostiste.cz. Spádový obvod školy je tvořen místní částí 
Mostiště, Olší nad Oslavou a obcí Martinice pro žáky 1. až 5. ročníku.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky:

Škola svým dětem ze spádového obvodu zaslala mailem žádost 
o přijetí k povinné školní docházce a dotazník. Spádový obvod 
školy je tvořen místní částí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice pro 
žáky 1. až 5. ročníku.

Ing. Pavel Stupka
vedoucí odboru školství a kultury

Vážení rodiče, na základě vyhlášení mimořádného stavu a opat-
ření, která se dotkla i zápisu dětí k povinné školní docházce na 
školní rok 2020/2021, upřesňuji informace k průběhu zápisu. 
Veškeré informace jsou na stránkách naší školy pod záložkou 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA. https://www.zsspecialnivm.cz/zakladni-
-skola/zapis-k-povinne-skolni-dochazce

Mění se pouze termín, který byl stanoven na 17. dubna 2020. 
S ohledem na možnosti rodičů a stanovení podmínek ze stra-
ny MŠMT proběhne zápis bez přítomnosti dětí v termínu 
od 1. dubna do 24. dubna 2020. Osobní schůzku si domlu-
ví jeden ze zákonných zástupců předem na telefonním čísle: 

+420 605 086 068, lze použít i e-mail: info@zsspecialnivm.cz. 
Osobní setkání bude probíhat v budově školy v ulici Poštovní 
1663/3 v předem dohodnutém termínu a čase, při dodržování 
nařízených hygienických opatření.

Vzhledem k omezené kapacitě zvláště základní školy speciální 
(na základě uplatnění podpůrných opatření – snížení počtu žáků 
ve třídě na max. 6 dětí), prosím i rodiče žáků, kteří uvažují na 
základě doporučení školského poradenského zařízení o změně 
vzdělávání, aby nás kontaktovali.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
A PRAKTICKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PROBĚHNE BEZ DĚTÍ
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CHARITATIVNÍ PLES VYNESL BŘEZEJCKÉMU 
PRACOVIŠTI 370 800 KORUN

Skvělá hudba, zpěv, tanec, výborná atmosféra a setkání s přá-
teli. Tak vypadal ples, který každoročně trhá rekord dobro-
činnosti. Již podvacáté proběhl Charitativní ples březejckého 
pracoviště Centra Kociánka, jehož výtěžek podporuje právě uži-
vatele v Březejci.

Program večera, kterým provázel Milan Noha, byl nabitý od za-
čátku do konce. Úvodních slov se ujali senátorka Hana Žáková, 
senátor František Bradáč, místostarostka Žďáru nad Sázavou 
Ludmila Řezníčková, místostarosta Velkého Meziříčí František 
Smažil, zástupkyně ředitele Centra Kociánka Martina Oháňko-
vá, vedoucí Centra Kociánka pracoviště Březejc Marie Doleža-
lová, ředitelka Základní školy a Střední školy Březejc Vladana 
Jančíková a předseda Spolku rodičů a přátel střediska Březejc 
Petr Bronček. Poděkování směřovalo mimo jiné k uživatelům 
březejckého Centra Kociánka, kteří hned vzápětí vystoupili spo-
lečně s žáky Základní školy a Střední školy Březejc se svým ta-
nečním představením Kouzlo Afriky. Zaslouženě se dočkali ob-
rovského aplausu.

Po zbytek večera doprovázela všechny tanečníky a posluchače 
hudba v podání kapely Na šikmé ploše, kterou na pódiu v jed-
nom ze vstupů vystřídali známí zpěváci z oblíbeného muzikálu 
Děti ráje.

Šárka Vaňková a její tři kolegové zazpívali proslulé písničky ze 
jmenovaného muzikálu, který měl premiéru v roce 2009 a do-
dnes je divácky velmi úspěšný.

Kdo čekal s nákupem lístků do bohaté tomboly, byl zklamaný, 
protože byla během krátké doby vyprodaná. Fronty se tvoři-
ly u kosmetických poradkyň Mary Kay, které během večera 
dámy líčily. Vrcholným bodem programu byla dražba výrobků, 
které vznikly v březejckých dílnách. Dražilo se jich celkem de-
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vět, například obrazy, misky, strom života aj. Celková vydra-
žená částka se vyšplhala na neuvěřitelných 312 000 korun. 
Nejvyšší částka za jeden dražený výrobek dosáhla 100 000 
korun. Díky soukromým dárcům a výtěžku z tomboly večer 
vynesl 370 800 korun, které klienti z březejckého pracoviště 
Centra Kociánka využijí na vybudování naučné stezky a úpravu 
venkovních prostor.
„Taková částka opravdu nikdy nebyla, je to každý rok vyšší 

a vyšší. Děkuji panu Klimentovi, který ty částky strašně zvyšuje 
a zaplatil nám i Děti ráje. Přijeďte se k nám podívat,“ zvala ná-
vštěvníky plesu zaskočená a dojatá vedoucí březejckého stře-
diska Marie Doležalová po skončení dražby.

Dvacátý ročník tradičního plesu byl nezapomenutelným zážit-
kem, kde se snoubila štědrost a dobročinnost s fantastickou 
zábavou.

Během března v domově došlo k úplné-
mu zákazu návštěv. Aby se uchránilo zdra-
ví všech obyvatel, maximálně jsme zvýšili 
všechny hygienické nároky a nastavila se 
přísnější pravidla a jiná opatření – jako 
zrušení všech akcí, omezení shluku více 
osob, povinné nošení jednorázových ru-

kavic, roušek a ochranných štítů.
Postupem času bylo na chodbách domo-
va stále smutněji, protože rodinní pří-
slušníci nemohli kvůli zákazu k seniorům. 
Cílem následujících dnů tedy bylo udr-
žení kontaktu mezi obyvateli a rodinou. 
Nejlepším řešením této situace se stal 
internet. Dobrovolníci speciálně pro náš 
domov vytvořili novou webovou stránku 
www.ahojbabi.cz, na které si lze naplá-
novat a zarezervovat videohovor pro-
střednictvím aplikace Messenger nebo 
Skype. Po sdělení kontaktních údajů se 
rodina může spojit s blízkými. Přes tuto 
stránku lze také poslat zprávu.
Pracovnice vztahů k veřejnosti, Veroni-
ka Krátká, se stará o to, aby se hovory 
opravdu uskutečnily. A co si myslí o nové 
náplni práce? „Systém nyní plně funguje 
a jako zprostředkovatelka hovorů musím 
říct, že není na této práci nic krásnějšího, 
než když vám postarší člověk ze srdce 
upřímně poděkuje za možnost opět sly-
šet své blízké,“ dodala Krátká.
Proto naším dalším krokem bude na-
bídka projektu i dalším domovům a za-
řízením pobytových sociálních služeb na 
Vysočině. Stačí kontaktovat administrá-
tora, který vše potřebné zařídí a s vámi 

domluví. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat našemu dobrovolníkovi panu 
Tomáši Ďáskovi za pomoc s vytvořením 
webové stránky i administrátorskou čin-
nost, protože pro nás vše vykonává zcela 
bezplatně.

Speciální poděkování všem (dalším), 
kteří nás podporujete a pomáháte nám.
Za celý náš domov děkujeme vám všem, 
kteří nás podporujete a pomáháte nám 
v těchto nelehkých časech. Vyrobili jste 
pro nás a dovezli až k nám spoustu tolik 
potřebných roušek.
Obrovské díky patří Výchovnému ústavu, 
Praktické a Mateřské škole, paní Veroni-
ce Haklové, paní Jitce Michálkové, paní 
Ludmile Peškové a paní Michaele Do-
spělové za ušití neskutečného množství 
roušek. Obdrželi jsme také z Cross Bi-
athlon Mexico první várku jednorázových 
ochranných štítů, které vyrábí mládežníci 
za podpory obcí Dlouhá a Radešínská 
Svratka. Dále děkujeme Hasičskému zá-
chrannému sboru Kraje Vysočina, že do-
dává desinfekci, kterou distribuujeme dál 
do ostatních zařízení v našem okolí.

Děkujeme vám všem za spolupráci.
Veronika Krátká

DOMOV PRO SENIORY SI ZŘÍDIL ÚČET NA SOCIÁLNÍ SÍTI
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Prostory bývalé restaurace Obecník ožily 7. března oslavou Me-
zinárodního dne žen. Návštěvníci využili nabídky členů komise 
Zdravého města a dorazili si vychutnat připravený program.
„K pokoukání i koupení byly šperky, drahé kameny, malova-
ná trička, ručně vyráběná mýdla, chutné domácí marmelády, 
krásné zdobené perníčky, šité bytové doplňky, šitá i háčko-
vaná dámská móda, přírodní kosmetika a malované hrneč-
ky a obrázky,“ uvedla členka komise Zdravého města Libuše 
Kotoučková. Mimo prodejní výstavu se dámy mohly nechat 
nalíčit, některé využily i poradenství v péči o pleť, jiné sbíraly 
inspiraci.
Přestože šlo o první ročník oslavy Mezinárodního dne žen pod 
taktovkou Zdravého města, dorazilo okolo sedmdesáti ná-
vštěvníků a jejich pozitivní reakce pořadatelky potěšily.

Řady dárců kostní dřeně rozšířila za tři hodiny nece-
lá devadesátka mladých dobrovolníků. Jsme rádi, že 
jsme to společnými silami zvládli. Další plánované nábo-
ry jsme museli vzhledem k epidemiologické situaci zrušit. 
Kdo zvažoval zápis do registru a nevyšlo mu to, může se za-
psat v jakémkoliv náběrovém centru. Jejich seznam naleznete 
na stránkách www.kostnidren.cz.
Jsme moc rádi, že jsme k historicky prvnímu náboru dobrovolníků 
mohli využít třídu velkomeziříčského gymnázia. Poděkování si zaslou-

ží i obětaví organizátoři a všichni, kdo nám pomohli s propagací akce.
Ne všichni, kteří se zaregistrovali, budou v budoucnu k darová-
ní dřeně povoláni. Pravděpodobnost ve skutečnosti není nijak 
velká. Přesto každý z přihlášených dává naději. Třeba nikdy ni-
kdo nebude potřebovat transplantaci s krvinkami právě vašeho 
typu, a to by bylo dobře. Ale pokud by ji potřeboval, můžete prá-
vě vy být jediným člověkem na světě, kdo může pomoci.

Pavel Oulehla, za skauty, spolek Jednoměsto.
a Český národní registr dárců dřeně

Akce se z důvodu probíhající epidemie odsouvá – pravděpodob-
ně se sejdeme na podzim. Včas vás o novém termínu budeme 
informovat. Zájemci o akci se nové informace dozví průběžně 

také na webových stránkách www.skautvm.cz. Děkujeme za 
pochopení.

Za skauty z VM Petr Kejda

NECELÁ DEVADESÁTKA DOBROVOLNÍKŮ SE ZAPSALA 
DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

KOLEM SEDMDESÁTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ZAVÍTALO NA DEN PRO ŽENY

SETKÁNÍ VELKOMEZIŘÍČSKÝCH SKAUTŮ V KVĚTNU NEBUDE

Milí přátelé, podporovatelé a návštěvníci charitativního koncer-
tu Muzikanti dětem,
s lítostí vám všem musíme oznámit, že vzhledem k vývoji situ-
ace onemocnění COVID-19 a blížícímu se termínu konání kon-
certu jsme s těžkým srdcem museli učinit zásadní rozhodnutí 
a zrušit letošní 14. ročník charitativního koncertu Muzikanti 
dětem.

Rozhodli jsme se tak po dlouhém zvažování různých variant, ale 
vzhledem k tomu, že konání koncertu nelze přeložit z organi-
začních a technických důvodů na jiný termín, přistoupili jsme 
k tomuto opatření.
Všichni doufáme, že se s vámi všemi opět setkáme na velkome-
ziříčském Náměstí v květnu roku 2021.

Muzikanti dětem z.s.

LETOŠNÍ KONCERT MUZIKANTI DĚTEM POŘADATELÉ ZRUŠILI
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VÝSTAVA VLÁČKŮ ZAVEDLA NÁVŠTĚVNÍKY 
DO SEDMDESÁTÝCH LET MINULÉHO STOLETÍ

Do zmenšeného světa železnice ná-
vštěvníky vtáhl velkomeziříčšký Klub 
železničních modelářů o jarních prázdni-
nách. Výstava modelové železnice TT za-
čala v sobotu 7. března a náhle skončila 
vlivem vyhlášení nouzového stavu v pá-
tek 13. března 2020. Celkem se za šest 
dní přišlo podívat 560 milovníků a nad-
šenců miniaturního železničního světa.

Už dvanáctý ročník se odehrával tradičně 
v přízemí Základní umělecké školy v ulici 
Poříčí, kde nadšenci měli možnost zhléd-
nout parní i motorové lokomotivy, vlako-
vé soupravy, ale i stavby, automobilový 
park a figurky v dobovém oblečení. Část 
kolejiště se inspiruje Velkým Meziříčím 
a okolím, takže návštěvník mohl rozpo-
znat původní vlakovou zastávku v Marti-
nicích, viadukt „V Potokách“, věrnou kopii 
kapličky v nedalekém Kochánově a třeba 
i velkomeziříčské staré nádraží.
„Pokud to situace dovolí, rádi bychom 
ten výpadek ještě letos lidem vynahradi-
li, a to v adventním čase,“ dodává jeden 

z pořadatelů výstavy, Pavel Stupka. Sou-
časnou trať členové železničního klubu 

řídí digitálně, ale stále tvrdí, že trať není 
dokončená a budou ji nadále vylepšovat.

Nedávno dokončený model motorové lokomotivy přezdívané „čmelák“, který měl na 
letošní výstavě svou premiéru, foto: Marek Stupka
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OČNÍ  OPTIKA  OTTO  NĚMEC 

ZMĚŘÍME VÁM DIOPTRIE NA BRÝLE – DO DÁLKY, 

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

MĚŘENÍ    
ZRAKU 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Náměstí 81/5  tel. 566 522 293 

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 
LAKOMA 

• práškové lakování – komaxit 
• mokré lakování 

• tryskání/pískování a metalizace 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 
www.lakoma.cz 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY č. 6
Programu rozvoje venkova

MAS MOST Vysočiny vyhlásila k datu  
19. 3. 2020 výzvu č. 6 v rámci Programu 

rozvoje venkova, s příjmem žádostí  
od 26. 3. 2020.

Vyhlášena jsou celkem 4 opatření.

Veškeré materiály jsou zveřejněny na webu 
MAS v sekci otevřených výzev  

(https://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/prv)

Pro žadatele připravujeme seminář. Termín konání bude 
upřesněn s ohledem na stávající situaci na webu MAS. 

Žadatelé mohou své dotazy zasílat e-mailem  
na koci@masmost.cz nebo telefonicky kontaktovat 
pracovníky MAS, individuální konzultace na tel. č. 739 673 472. 
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OČNÍ  OPTIKA  OTTO  NĚMEC 

ZMĚŘÍME VÁM DIOPTRIE NA BRÝLE – DO DÁLKY, 

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

MĚŘENÍ    
ZRAKU 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Náměstí 81/5  tel. 566 522 293 

Prodáváme kuřice stáří 20 týdnů, začínají nést, nabízíme celo-
roční prodej levné nosnicové směsi, Hrbov 42.
Tel.: 737 477 773

Prodám pozemek ve VM na Karlově, výměra 3 780 m2, cena 
1 400 Kč/m2, prodej pouze v celku. Tel.: 776 886 576

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

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

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

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

Vojenskou výstroj např:
vysouvací nože, tropické klobouky, oblečení pískové zelené, 
modré barvy, kanady boty okované -plátěné, maskáče, mu-
niční bedny, bundy s kožichem, ruksaky nabídněte cokoliv 
i poškozené!
Volejte či prozvoňte na tel.: 732 400 672. Děkuji

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 
2 490 000 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. Tel.: 605 054 470

Prodám suché palivové dřevo, smrkové cena 400 - 490 Kč 
za metr, celý klaďák 67 m - cena 29 900 Kč (včetně dopravy).
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

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

Prodám stavební pozemek ve VM.
Tel.: 731 457 371
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Provázíme v náročných životních situacích

www.stred.info  |  e-mail: linkaduvery@stred.info

Provozní doba: denně 9 – 21 hodin

Chat:    www.elinka.iporadna.cz/ld-stred

775 22 33 11
568 44 33 11

Linka důvěry STŘED

Cena hovoru je účtovaná jako běžný hovor dle vašeho operátora

Jste zklamaní, smutní, naštvaní?
Ztratili jste někoho blízkého?
Máte rodinné nebo partnerské problémy?
Jste vystaveni stresu?
Hledáte řešení situací, které vás pohlcují?
Máte strach o někoho blízkého?
Uvažujete o sebevraždě?
Potřebujete se svěřit?

Nezůstávejte sami !

přijmou nového zaměstanance na pozici

řidiče popelářského vozu

termín nástupu: ihned
bližší informace na telefonních číslech

566 782 606, 724 281 452

Technické služby VM s.r.o.

www.tsvelmez.cz

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.



 

VZPOMÍNÁME

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

„Odešel jsi dřív,
než si chtěl,
osud života Tě předešel.
Tisíce slov chtěli jsme Ti říct,
tisíce vět z Tvých úst
mělo znít.“

Dne 16. března 2020 jsme si připomněli 
8. výročí, co nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček, pan Jiří Chrást z Křižanova.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu s námi tichou vzpomínku.

Děkujeme, manželka a děti s rodinami.

Dne 20. dubna 2020 uplynou čtyři roky, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan Jiří Hnízdil 
z Dolních Heřmanic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
syn Jiří, dcera Magda, vnoučata 
a pravnoučata s rodinami.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

„Maminky neumírají, jenom usínají, 
aby se probouzely ve snech svých dětí.“

Dne 20. dubna 2020 vzpomeneme  
7. výročí úmrtí naší maminky, paní Hedviky 
Hladíkové z Kadolce.

Za vzpomínku na maminku děkují dcera 
Míla a Hedvika s rodinou.

Děkujeme všem přátelům a známým za účast na posledním 
rozloučení s panem Jaroslavem Vidlákem z Mostišť.

Rodina Vidlákova

Marie Komínková, Oslavička, 76 let, 2. 3. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 6. 3. 
2020 s paní Marií Komínkovou z Oslavičky.

Zarmoucená rodina

Ludmila Pešková, Svařenov, nedožitých 95 let, 16. 3. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 20. 3. 
2020 s paní Ludmilou Peškovou ze Svařenova.

Zarmoucená rodina

Stanislav Rosa, Velké Meziříčí, 88 let, 21. 3. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení nebo za 
tichou modlitbu doma dne 28. 3. 2020 s panem 
Stanislavem Rosou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

František Vávra, Mostiště, nedožitých 84 let, 22. 3. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a modlitby při posledním rozloučení dne 26. 3. 2020  
s panem Františkem Vávrou z Mostišť.

Zarmoucená rodina

Dne 17. března 2020 jsme si připomenuli 
nedožité 115. narozeniny pana Josefa 
Mejzlíka, řídícího učitele z Tasova. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Syn Miroslav s celou rodinou.
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CHUDOBÍNSKÁ BOROVICE VYHRÁLA 
TITUL EVROPSKÝ STROM ROKU

Vírská přehrada vzdálená asi čtyřicet 
kilometrů od Velkého Meziříčí se pyšní 
stromem, který roste už 350 let na skal-
natém ostrohu. Borovice vévodící středu 
vodního díla je Evropským stromem roku 
2020.
Evropská anketa, kterou pořadatelé le-
tos vyhlásili podesáté, doposud nikdy 
neměla českého vítěze. Fanoušci boro-
vice vytvořili hlavně přes sociální sítě tak 
ohromnou kampaň, díky které se poda-
řilo získat 47 226 hlasů, což na vítězství 
bohatě stačilo. Druhý Evropský strom 
roku je chorvatský Jinan z Daruvaru, pro 
který hlasovalo 28 060 příznivců a třetí 
skončil s těsným výsledkem Osamělý to-
pol z Ruska s 27 411 hlasy.
Napětí se stupňovalo, jelikož poslední 
týden hlasování průběžné výsledky or-
ganizátoři skryli. Environmental Part-
nership Association vyhlásila výsledky 
17. března 2020, a tak lidé nejen na Bys-
třicku mohli začít slavit triumf borovice 
z Vysočiny. Strážkyně zatopeného údolí, 
jak se borovici říká, stojí na místě bývalé 
vesnice Chudobín. Tu v roce 1955 museli 
obyvatelé opustit, protože na toku řeky 
Svratky vznikala Vírská přehrada, která 

vesnici zatopila.
„Ing. Milan Peňáz, DrSc., (1932) je vědec, 
odborník na ryby, ale také vlastivědný 
autor a milovník Vysočiny. To on inicioval 
knihu o zatopené vsi Chudobínu (2006), 
ale přispěl nejen do ní. Své kapitoly má 
i v jiných publikacích a právě on byl hlav-
ním iniciátorem návrhu Chudobínské bo-
rovice na Strom roku. Borovice, která celá 
staletí střeží ze skály údolí řeky Svratky, 
která vzdoruje větrům, mrazům, suchu, 
v posledních desetiletích mívá občas 
patu zaplavenou, ale nic s ní nehne,“ říká 
jeden z prvních propagátorů vítězného 
stromu Hynek Jurman.
Vírští natolik vítězství věřili, že nechali 
s předstihem vyrobit turistické znám-
ky s titulem Evropský strom roku 2020. 
Všechny hlasující musí těšit nejen vítěz-
ství, ale také výsadba stromů za každý 
hlas. Celkem 47 226 stromů přislíbil mik-
roregion Bystřicko vysázet v okolí Vírské 
přehrady. Sázení listnatých stromů míst-
ní zahájili už na podzim loňského roku, 
kdy byly známé výsledky národního kola 
ankety.
Fotografii pořídil Hynek Jurman v říjnu 
2018, kdy suchou nohou po dně pře-

hrady došel s panem Milanem Peňázem 
a dalšími kamarády pod borovici. „To už 
dneska možné zase není, ale i pohled 
z cyklostezky na opačném břehu je ve-
lebný! Chudobínská borovice inspirovala 
už mnoho malířů a fotografů a výlet k ní 
po přehradním břehu z Dalečína, nebo 
z Víru, vás určitě nezklame,“ láká Jurman.

Chudobínská borovice, foto: Hynek Jurman

Chudobínská borovice, foto: Hynek Jurman
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Letos v květnu si připomeneme 75. výročí osvobození naší vlasti 
od německé okupace. Je na místě připomínat si rovněž ty, kteří se 
proti ní postavili a kteří v odporu vůči ní položili své životy. Jedním 
z nich byl Josef Široký, který se narodil 22. 4. 1905 v Pyšeli jako 
čtvrté ze šesti dětí Jana Širokého a Anny, rozené Tůmové. Rekon-
struovat poslední úsek jeho života se podařilo díky dosud nevy-
užitým pramenům nalezeným v Archivu bezpečnostních složek.
Široký absolvoval obecnou školu a tři třídy měšťanky ve Vel-
kém Meziříčí. Poté se vyučil automechanikem. V letech 1934 až 
1937 pracoval v brněnské zbrojovce, než si ve Velkém Meziříčí 
založil vlastní živnost ve svém řemesle.
V roce 1932 se oženil s Františkou, rozenou Šviharkovou, a v roce 
1933 se jim narodila dcera Jarmila. Brzy se s manželkou rozešli (by-
dlela ve Velkém Meziříčí č. 615), ale oficiálně se nerozvedli. Od roku 
1935 žil Široký ve společné domácnosti s novou partnerkou Emilií 
Mikulcovou. V pozdější žádosti o milost uvádí, že je otcem dvou ne-
zletilých dětí. Svého času bydlel v domě Jindřicha Nováčka, místního 
vedoucího představitele komunistické strany, kterého popravili na 
samém konci války 7. května spolu s dalšími 55 občany nacisté při 
potlačení protifašistického vystoupení ve Velkém Meziříčí.

Josef Široký se v době okupace snažil pozvednout ducha odporu 
místních lidí proti nacistické okupaci. Možnosti nutně anonymní 
propagace boje proti nacismu byly velmi omezené. Široký tak údaj-
ně činil například malováním symbolu rudé hvězdy se zkratkou PV 
SSSR (Pravda vítězí SSSR) na veřejných místech. V noci z 19. na 
20. července 1941 takto cestou na kole maloval na trase z Velké 
Bíteše do Dolních Radslavic. Po několika měsících se gestapu po-
dařilo zjistit, že hvězdy na této cestě měl namalovat Josef Široký, 
který byl mezitím od 14. 9. 1941 na útěku. Gestapu se následně 
podařilo Širokého, který měl u sebe pistoli Mauser a 40 nábojů, za-
tknout v noci na 17. 9. 1941 v Zahrádce na Třebíčsku.
Dne 25. 9. 1941 provedli příslušníci jihlavského gestapa v domě 
Josefa Širokého ve Velkém Meziříčí č. 729 domovní prohlídku, 
při níž zajistili jednu pistoli a jednu brokovnici (u níž byla funkční 
pouze jedna ze dvou hlavní) a menší počet nábojů a také radio-
přijímač. Na základě zatykače vydaného Německým městským 
soudem v Jihlavě byl od 4. 11. 1941 držen ve vazbě v Jihlavě. 
Následně byl od 26. 11. 1942 vazebně vězněn ve Vratislavi, 
dále v Ulmu na Dunaji a Berlíně.

Josef Široký byl 23. března 1943 odsouzen 6. senátem Lidové-
ho soudního dvora v Berlíně k trestu smrti. Text rozsudku byl 
neobvykle stručný a jako zdůvodnění trestu smrti v něm byla 
uvedena pouze jedna jediná věta: „Obviněný Josef Široký utvořil 
v protektorátě komunistické sdružení posluchačů rozhlasu, po 
zahájení války proti Sovětskému svazu prováděl komunistic-
ké akce malování nápisů a jakožto příslušník protektorátu měl 
v držení několik střelných zbraní za účelem převratu.“
Zpráva věznice v Berlíně -Plötzensee, v níž byl vězněn od 25. 3. 1943, 
o Josefu Širokém uvádí, že je klidný, skromný a jak se zdá ve své situ-
aci smířený. Dále konstatuje, že trest smrti zřejmě neočekával.
Po vynesení rozsudku nebyli příbuzní Josefa Širokého informo-
váni. Dokladem toho je dopis jihlavského advokáta JUDr. Ru-
dolfa Streita berlínskému soudu z 12. 4. 1943, v němž uvádí, 
že bratr odsouzeného se na něj obrátil se žádostí o informaci 
ohledně rozsudku. Na základě toho se Streit dotazoval nejen na 
výsledek, ale i na to, zda se nejedná o utajenou záležitost.

V rámci šíření teroru a zastrašování obyvatelstva v protekto-
rátu vyhlašovali okupanti jména popravených rozhlasem, na 
stránkách novin a na velkých červených plakátech vylepova-
ných na veřejných místech. Stalo se tak i v případě Josefa Ši-
rokého, který byl popraven v Berlíně – Plötzensee ve středu 
13. 7. 1943. Tohoto dne mu ve 13:00 hodin oznámil ředitel 
zemského soudu v Berlíně Schluze výnos říšského ministra 
justice o neudělení milosti a dále, že trest smrti bude vykonán 
toho dne v 19:00 hodin. Ve zprávě o provedení popravy gilo-
tinou je uvedeno, že Josef Široký byl předveden v 19:04 hodin 
s rukama spoutanýma za zády před kata Röttgera. Jak soudní 
spis doslova uvádí, Josef Široký byl klidný a vyrovnaný. V tiskové 
zprávě vydané po popravě bylo uvedeno: „…Odsouzený byl čin-
ný v rámci komunistického úsilí zaměřeného velezrádně proti 
Říši a pořádku zavedenému v Čechách a na Moravě…“
V rámci dokonalého využití obětí nacistické hrůzovlády bylo následně 
tělo popraveného Josefa Širokého předáno Anatomicko -biologickému 
ústavu Berlínské univerzity pro učební a výzkumné účely.
(Autor uvítá informace k osobě Josefa Širokého od dosud žijících 
příbuzných či pamětníků, e -mail: gonda@muzeum.ji.cz.)

PhDr. Radim Gonda, Ph.D.,
historik Muzea Vysočiny Jihlava

BLÍŽÍ SE 115. VÝROČÍ NAROZENÍ ANTIFAŠISTY JOSEFA ŠIROKÉHO

Foto: Archiv bezpečnostních složek
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Staronového předsedu Miroslava Jágrika 
zvolili do svého čela členové místní orga-
nizace ČSSD Velké Meziříčí na své výroč-
ní schůzi jednomyslně. Místní organizaci 
tak povede další dva roky. Ve stejném 
složení zůstal i její výbor.
Prioritou sociální demokracie ve Velkém 
Meziříčí je, i při změnách ve vedení měs-
ta, nadále pracovat na plnění programu, 
se kterým vstupovala do tohoto voleb-
ního období. A to bez ohledu na změnu 
názorů tří bývalých koaličních partnerů, 
kteří odešli za situace, kdy se nedočkali 
absolutního splnění svých požadavků. 

Dohodnuté kompromisy zbytku koali-
ce zřejmě neuspokojily jejich představy, 
a nevyslyšely tak jejich touhu po moci.
Děkujeme občanům za podporu a slibu-
jeme, že i z řad opozice budeme usilovat 
o prosazování programových priorit, jako 
je například dokončení přestavby budovy 
bývalého internátu Střední školy řemesel 
a služeb Velké Meziříčí na domov s pečo-
vatelskou službou, rekonstrukce zimního 
stadionu či vybudování překladiště ko-
munálního odpadu.

Miroslav Jágrik, předseda MO ČSSD VM

Takovou otázku jsem si položil po jednání některých zastupitelů, 
ke kterému došlo dne 25. února tohoto roku, a následném zvo-
lení nového vedení a rady města, jak jsem se dozvěděl nejprve 
z ústního podání a následného sdělení v březnovém vydání Vel-
komeziříčska. Ve svém pokročilém věku pamatuji již ledacos. Léta 
padesátá minulého století, rok 1968 a následnou normalizaci, 
předání moci v roce 1989 a následujících 30 let politické plurality.
Životní zkušenosti a s tím související konání lidí v mém okolí mne 
vedly k přesvědčení nevstupovat do žádné politické strany, hnu-
tí či náboženského vyznání. Podle svého vnímání jsem hodnotil 
lidi na slušné, poctivé, zodpovědné a na ty druhé, kterým jsem 
se velkým obloukem, pokud to bylo možné, vyhýbal. A upřímně 
řečeno, oba tyto typy lidí jsem nacházel ve výše uvedených par-
tajích, náboženských vyznáních či hnutích. S pokorou a uznáním 
jsem respektoval a respektuji ty, kteří měli a mají potřebu se 
veřejně angažovat v těchto organizacích a svým způsobem řídit 
společnost, v tomto případě na komunální úrovni. Pod jednou 
podmínkou. Že budou prosazovat cíle svých volebních progra-
mů a zastupovat ty, kteří jim ve volbách dali svůj hlas.
V otevřené společnosti se jen málokdy podaří získat nadpoloviční 
většinu, proto vznikají koalice, aby bylo možno společenské dění i se 
zákonitými kompromisy vůbec někam směřovat a svěřenou důvěru 
proměnit ve skutky, které poslouží v konečném důsledku všem.
Pochopil  -li jsem dobře prohlášení členů Meziříčského fóra ve Vel-
komeziříčsku, pan Rapušák toto své rozhodnutí a jednání dopředu 
se členy fóra neprojednal, takže se fórum od jeho rozhodnutí ve-

řejně distancovalo, nevím, zda svou nespokojenost dnes již v bý-
valé koalici veřejně diskutoval s koaličními partnery. Pro vystou-
pení z koalice se rozhodli i další dva členové z hnutí ANO. Člověka 
musí zákonitě napadnout, zda všichni tři jednali v zájmu těch, kteří 
je volili, nebo převážily zájmy osobní. Přinejmenším by bylo slušné 
vyvolat veřejnou diskuzi a teprve po ní udělat zásadní rozhodnutí 
ve fungování koalice. Pokud mne paměť neklame, není to poprvé 
za poslední roky, kdy se mění vedení radnice během volebního ob-
dobí. Osobní nevraživost, zpochybňování rozpracování stávajících 
projektů, to vše zabalené do krásných slov. A Ty, občane, zírej.
Už dávno je mi sympatická snaha některých stran či hnutí prosa-
dit odvolatelnost politiků na všech úrovních formou referenda, čímž 
by zvolení zastupitelé museli vážit svá měnící se stanoviska během 
zvoleného období a sami tak poznali, zda prosazují zájmy těch, kteří 
je zvolili, nebo zájmy své. A tak z největší pravděpodobnosti namísto 
postavení až tří desítek městských malometrážních bytů s využitím 
programu z Ministerstva pro místní rozvoj, kdy by se proinvestované 
částky v nemalé míře vrátily zpět do městského rozpočtu, se dočkáme 
investice v přibližně stejné výši do zchátralé budovy v našem městě.
V úvodníku posledního čísla Velkomeziříčska nově zvolený sta-
rosta volí přijatelná slova pro velkou většinu zde žijících obyva-
tel. Vzhledem ke svým zkušenostem si však počkám v čase na 
jeho činy. Zde bych snad připomenul slova z jednoho známého 
filmu ještě známějšího českého režiséra, již zesnulého Miloše 
Formana. „Nemyslete si, lidé nejsou hloupí, nejsou hloupí.“

Zbyšek Nedopil

NÁZOR OBČANA: SVÉVOLNÉ JEDNÁNÍ NĚKTERÝCH ZASTUPITELŮ, 
NEBO JEJICH ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP?

MIROSLAV JÁGRIK ZŮSTÁVÁ PŘEDSEDOU MÍSTNÍ 
ORGANIZACE ČSSD VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 

VYJÁDŘENÍ K ÚDAJNÉMU NEKONÁNÍ VE VĚCI ÚZEMNÍHO PLÁNU
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
nový pan starosta A. Kaminaras ve své tiskové konferenci (uve-
řejněné v pátek 20. 3.) k dotazu ohledně územního plánu (ÚP) 
uvedl, že já, jakožto pověřený zastupitel, jsem nekonal.
S tímto vyjádřením se nemohu ztotožnit, neboť jsem dne 18. 3. 
odsouhlasil na výzvu odboru výstavby a regionálního rozvoje 
výsledek opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Velké 
Meziříčí. Veškeré podstatné body jsem odsouhlasil, protože 
jsem nechtěl prodlužovat proces schválení územního plánu.
Nesouhlasil jsem však s bodem ohledně úpravy vymezených 
pojmů použitých v územním plánu: komerční zařízení plošně 
rozsáhlé, včetně komerčního občanského vybavení - stavby 

o celkové zastavěné ploše nad 500 m2. Dle mého názoru se jed-
ná o tak podrobný regulativ, který by měl být případně stanoven 
na základě podrobné analýzy řešeného území dle podmínky 
územní studie. Pokud územní studie prokáže a doporučí takový 
regulativ do ÚP zapracovat, lze to provést změnou územního 
plánu, a to i zkráceným postupem, jelikož územní studie může 
být podkladem pro zpracování změny územního plánu.
Odbor výstavby a regionálního rozvoje neměl námitky k vyřa-
zení tohoto bodu. Z mého pohledu jsem tedy učinil vše k urych-
lení celého procesu a je škoda, že nový starosta sám o své vůli 
v dané věci nekoná.

Josef Komínek, pověřený zastupitel pro ÚP
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Tel.: 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz 
e -mail: program@jupiterclub.cz

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

Na úspěchy dosažené na Zimní olympiádě dětí a mládeže a v Českém poháru navázali 
skicrossaři z oddílu Ski klub Velké Meziříčí i na závodech v zahraničí. Dne 28. 2. 2020 
na závodech SX Next Generation Tour v německém středisku Jennerbahn obsadil v ka-
tegorii U14 Pavel Bartoš 3. místo, v kategorii U16 Dana Harvey 2. místo a Tadeáš Bíbr 
3. místo.
Jako členové reprezentačního výběru ČR se zúčastnili závodů v zimním středisku 
Crans Montana ve Švýcarsku. Ve velmi silné konkurenci závodníků především z alp-
ských zemí dosáhli několika výborných výsledků.
Dne 6. 3. 2020 v Evropském poháru obsadila Hanka Krčálová 27. místo. O den později 
se konalo mistrovství Švýcarska, kde se k Hance, která se umístila na 27. místě, přidal 
ještě Ondřej Fischer, který vybojoval 63. příčku.
A v neděli 8. 3. doplnili tuto dvojici v závodě Audi Skicross Tour ještě závodníci katego-
rie U16 Dana Harvey a Tadeáš Bíbr a vedli si opravdu skvěle, když dojeli na stříbrných 
pozicích. V kategorii U21 obsadila Hanka Krčálová 9. místo a Ondřej Fischer 31. místo.
Vzhledem k průběhu letošní zimy, spíše „nezimy“, a tím dost omezeným tréninkovým 
možnostem, mají výsledky našich závodníků skutečně vysokou hodnotu.
Děkujeme závodníkům za úspěšnou reprezentaci ČR, Ski klubu z „Fajťáku“ a města 
Velké Meziříčí.

B.K.

VELKOMEZIŘÍČŠTÍ SKICROSSAŘI SLAVÍ  
ÚSPĚCHY V ZAHRANIČÍ

Středa 20. 5., koncertní sál
4. koncert KPH 2019/2020
Klavírní recitál MAGDALENY HRUDOVÉ
Platí abonentní předplatné, jednotlivé 
vstupné. Magdaléna Hrudová je absol-
ventkou Janáčkovy konzervatoře a ost-
ravského gymnázia.

Pátek 29. 5., velký sál
Koncert skupiny KATAPULT
ANDY • OLDA • ONDŘEJ • PRESENT THE 
TOUR NOSTALGIA

Pondělí 1. 6., velký sál
CAVEWOMAN
Mají muž a žena šanci přežít spolu na jedné 
planetě? Přijďte se podívat na ženu jeskyn-
ního muže, která o tom něco ví. Hraje Dani-
ela Choděrová.

Pondělí 15. 6., koncertní sál
KPH - SMETANOVO TRIO
Smetanovo trio, založené v roce 1934 
legendárním českým klavíristou Josefem 
Páleníčkem, patří k nejprestižnějším čes-
kým souborům současnosti.

Pátek 18. 9., velký sál
PARTIČKA
Skvělá improvizační show tak, jak ji 
všichni známe. Michal Suchánek, Richard 
Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, 
Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor 
Gondík vždy všechny rozesmějí.

Pátek 23. 10., velký sál
VISACÍ ZÁMEK ANARCHIE A TOTAL CHAOS
Speciální host E!E

Pátek 30. 10., velký sál
TOUR PŮLNOČNÍ VLAK 2020
Koncert skupiny JELEN
Host Míša Tučná, předkapela Kateřina 
Marie Tichá a Band

To jsou v tuto chvíli potvrzené přebuko-
vané termíny na základě jednání se zá-
stupci agentur. Termíny jsou stále pouze 
orientační. Pro uspořádání těchto akcí 
bude rozhodující stanovisko vlády o zru-
šení zákazu pořádání veřejných akcí.
Na dalších změnách termínů intenzivně 
pracujeme.

Programové oddělení JC



www.velkomeziricsko.cz

29SPORT

Poslední turnaj juniorské extraligy jsme 
stihli ještě před všemi opatřeními. O ví-
kendu 7. a 8. března se ještě mohlo bez 
rizika hrát všude. Pro nás to byl velice 
úspěšný víkend. Pořádali jsme ho doma. 
Jednalo se o druhou výkonnostní skupinu  
(6. - 10. místo), do které jsme se probo-
jovali vítězstvím v předcházejícím turnaji. 
Letošní extraliga, poprvé hraná turnajo-
vě, byla ve svých skupinách hodně vyrov-
naná a vždy bylo o co hrát. Dalším plu-
sem bylo, že na náš turnaj přišlo hodně 
diváků. Velké procento byli naši žáci, kteří 
si uspořádali malé soustředění a ve ve-
dlejší tělocvičně na Bezděkově trénova-
li, společně nocovali „na Charitě“ a mezi 
tréninky chodili fandit a také se dívat, 
kam by to mohli jednou dotáhnout. Přišli 
však i rodinní příslušníci i naši fanoušci, 
takže tělocvična u kostela byla na naše 
zápasy velice slušně zaplněna.
Prvním naším soupeřem byla právě Sla-
via Hradec Králové. Nedali jsme jí šanci. 
Vedli jsme stylem „start -cíl“. Druhým 
soupeřem byla Ostrava s momentálně 
5 hráči v mládežnických reprezentacích. 
Nejdramatičtější a úrovní nejlepší zá-
pas. Prohrávali jsme 0:1, otočili jsme na 

2:1, Ostrava vyrovnala na 2:2. V posled-
ním setu jsme již prohrávali 4:9, dotáhli 
jsme na 12:13 a nakonec odešli poražení 
13:15. I tak to byl výborný výkon a Ostra-
va nám vrátila porážku z třetího turnaje 
ve Frýdku -Místku, kdy jsme zase my vy-
hráli 3:2.
V neděli dopoledne na nás čekal další fi-
nalista, celek Karlovarska. Jeho vystou-
pení a vystupování ovšem bylo velikým 
zklamáním. Naše vítězství 3:0 bylo jed-
ním z nejsnadnějších v celé juniorské 
extralize a více se nemá cenu tímto sou-
peřem zaobírat. Nezaslouží si to. Posled-
ním soupeřem a rozloučením s extraligou 
nám los určil juniory Českých Budějovic. 
Ani my a ani soupeř jsme neměli šanci 
postoupit do finálového turnaje. Přes-
to bylo o co hrát. Pokud bychom vyhrá-
li, předstihli bychom České Budějovice 
v celkové tabulce. Hned od začátku jsme 
se pustili do zápasu s ohromným nadše-
ním, jakoby ani nebyl konec sezony. Byli 
jsme od začátku ve všem lepší, hlavně 
v nasazení a touze po vítězství. Tím jsme 
budějovické převyšovali o třídu a to na-
konec rozhodlo. Celkově jsme tedy skon-
čili na devátém místě. Mohlo by se říci, že 

proti loňskému 11. místu to zase nebylo 
nic moc. Ona se sezóna nedá hodnotit 
pouze podle konečného umístění, ale 
i podle jiných měřítek. Zatímco v loňské 
sezoně jsme vyhráli pouze jednou, letoš-
ní bilance byla z 20 zápasů 13 vítězných 
a 7 porážek. Tedy bilance pozitivní. Tur-
najový systém mohl způsobit, že výše 
postavené týmy mohou mít daleko méně 
vítězství než třeba my. Záleží, do jakých 
výkonnostních skupin se probojovávaly. 
My po rozřazovacím turnaji s bilancí 1:3 
šli do třetí. Tu jsme vyhráli s poměrem 
4-0 a postoupili do druhé. Tam při dvou 
vítězstvích a dvou porážkách opět spadli 
o skupinu níže, kterou jsme opět vyhráli 
(3-1) a po postupu jsme v posledním tur-
naji opět s bilancí 3:1 skončili na 1. místě 
druhé skupiny. Na postup do finále nám 
to nestačilo, ale za námi skončily takové 
týmy jako České Budějovice, Zlín, Prosek 
nebo Nový Jičín, tedy všechny celky, které 
v loňské sezóně skončily před námi. Tak-
že je potřeba hodnotit tuto sezónu klad-
ně. Jestli jdeme správnou cestou, by se 
mělo ukázat v příštím roce, neboť ze stá-
vajícího kádru odchází pouze jediný hráč.

Petr Juda

JUNIOŘI STIHLI DOKONČIT LETOŠNÍ EXTRALIGOVOU SEZONU

Sestava: nahrávači Tomáš Pokorný, Adam Kalivoda, smečaři: Martin Smetana (kapitán týmu), Jakub Němec, Matouš Špaček, 
Adam Dobrovolný, blokaři: Matyáš Pospíšil, David Čermák, Štěpán Bakaj, Jan Vanini, diagonální Dominik Medek, libera Jaroslav 
Nedvěd, Vojtěch Hladík. Během sezony odešli Jan Krejčí a Petr Novák.
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Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
Velikonoce či pascha jsou nejvýznamněj-
ším křesťanským svátkem, který je osla-
vou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž 
podle křesťanské víry došlo třetího dne po 
jeho ukřižování. V západní křesťanské tra-
dici Velikonoce připadají na neděli po prv-
ním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či 
duben. Slovanský název svátku Velikonoce 
se vztahuje na „velkou noc“, v níž byl Kris-
tus vzkříšen. K Velikonocům se váží nadě-
je věřících na duchovní obnovu života. Pro 
mnohého člověka zůstává smysl svátků 
jara s velikonočním tajemstvím skryt anebo 
stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamena-
jí dominantu roku. Věřící slaví Velikonoce 
jako svátky vykoupení, svátky naděje. Ve-
likonoční slavností Zmrtvýchvstání Páně 
každoročně vrcholí liturgický rok křesťanů. 

Současně je to období, v němž se koncen-
troval duchovní základ lidové kultury. Pojetí 
Velikonoc se tedy podle místa, prostředí a 
času různí. Příprava Velikonoc začíná na 
Popeleční středu, tj. 40 dní předem, které 
pro křesťana znamenají šest neděl kon-
centrace, pokání, půstu. O páté neděli po-
stní se v katolickém obřadu poprvé připo-
míná Kristova smrt. Šestou postní nedělí 
počíná velikonoční Svatý týden (pašijový 
týden). Jeho obřady určuje liturgie: podle ní 
spočívá těžiště Velikonoc ve třech dnech – 
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. 
Velikonoce i liturgický rok vrcholí slavností 
Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu. Ve-
likonoční období tradičně doprovází mnoha 
známých pranostik, jednu z nich naleznete  
v tajence. 

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

Výherci z minulého čísla jsou: Dagmar 
Dostálová, Natálie Sedmíková a Marie 
Kuchyňová, všechny z Velkého Meziříčí.
Řešení z minulého čísla: Mezinárodní 
den žen, protestní průvod New Yorkem



www.velkomeziricsko.cz

31MĚSTO POD LUPOU

Železnice
Díl 41: Nové nádraží

Text: Marie Ripperová
Foto: Pavel Stupka

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku v redakci 
přijímáme po dobu nouzového stavu: 

Pondělí     8.00 - 11.00
Středa  14.00 - 17.00
(upřednostňujeme komunikaci e-mailem)

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: Mgr. Zuzana Najtová
Předtisková příprava: Michal Číhal

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

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p.
Toto číslo vychází ve středu 1. dubna 
2020 (XXXI. ročník). Uzávěrka příštího 
je čísla 24. 4. 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.

MĚSTO POD LUPOU

Od té doby, co bylo postaveno staré 
nádraží na kopci nad městem, usilovali 
Meziříčští o jeho přesun blíže k centru. 
Uplynulo více než půl století, než se to 
podařilo. Pro spojení dvou hlavních tratí 
byla stávající trať ze Studence prodlou-
žena do Křižanova a nádraží vystavěno 
na opačném konci města. Zprovozněno 
bylo v roce 1953, na úplné dokončení si 
však meziříčští obyvatelé počkali ještě 
několik let. Hned na první pohled je jasné, 

že nádraží je značně předimenzováno. 
Vzhledem ke strategické poloze na spoj-
nici dvou hlavních tratí bylo s ním počítá-
no jako se záložním v případě poruchy na 
některé z těchto tratí.

Skutečnost, že nádraží bylo stavěno 
v období studené války, připomíná pod-
zemní kryt, který měl sloužit pro vedení 
státních drah. Dlouhá léta stával na kole-
jích i plně vybavený nemocniční vlak.




