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Sportoviště VM hledá ředitele
Nová příspěvková organizace 
vznikne 1. září a postará se 
o městská sportoviště. 
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Uplynulo 75 let od konce války
Tradiční pietní vzpomínková akce 
letos proběhne 7. května 
bez přítomnosti veřejnosti. 

Hokejisté získali titul
Horácký hokejový klub má za 
sebou jednu z nejúspěšnějších 
sezón v historii.

Ateliéry se otevřou na podzim 
Jubilejní 10. ročník 
Dnů otevřených ateliérů 
proběhne první říjnový víkend.
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2 ZPRÁVY

SLOVO STAROSTY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZŠÍŘIL 
ÚŘEDNÍ HODINY

Vážení občané,
v pátek 8. května si připomeneme  
75. výročí konce druhé světové války 
v Evropě. Pro nás „meziříčské“ je to zá-
roveň vzpomínka na smutnou událost 
tzv. Velkomeziříčské tragédie, která se 
před 75 lety v těchto dnech udála a při 
které přišlo o život mnoho osobností na-
šeho města. Tragédii, která město Velké 
Meziříčí při samém konci války postihla, 
blíže mapují články na dalších stranách 
tohoto čísla Velkomeziříčska, a proto chci 
sdělit snad jenom to, že si nesmírně vá-
žím odvahy tehdejších obyvatel města 
při boji za svobodu a zároveň vyjadřuji 
vděčnost za klid doby, ve které díky boji 
a oběti našich předchůdců můžeme žít. 
Pro generaci mých vrstevníků, pro gene-
race mladší a v této době už pro většinu 

současných obyvatel tohoto města jsou 
jen stěží představitelné podmínky, ve 
kterých museli lidé z období světových 
válek žít. Jedná se o atmosféru, kterou 
si můžeme pouze představovat díky his-
torickým dokladům a vyprávění několika 
málo lidí a pochopit ji můžeme jenom při-
bližně, protože ji na vlastní kůži, naštěstí, 
nezažíváme. I proto pokládám za velmi 
důležité tehdejší nelehké časy a události 
v celospolečenské paměti uchovávat jako 
varování před něčím krutým, co zde v mi-
nulosti bylo a čeho je nutno se vyvarovat 
v době, kterou ovlivňujeme my sami.
V minulém čísle zpravodaje jsem sdě-
loval, že jsme teprve na začátku cesty 
v boji se světovou pandemií a že záleží 
na ohleduplnosti každého z nás. Snad 
bude vítáno, když si dovolím být v této 
chvíli trochu optimistický. Ano, je prav-
dou, že boj s nákazou novým koronavi-
rem omezuje nás všechny. Většina z nás 
nenavštívila o Velikonocích své rodiny, 
ani čarodějnice jsme neprožili tak, jak 
bývá zvykem, stále si nedojdeme ke ka-
deřníkovi nebo na večeři s přáteli. Co je 
na tom pozitivního? Pozorovat, že to, co 
děláme, má smysl a právě díky dodržo-
vání zmiňované ohleduplnosti věřím, že 
se životy nás všech brzy vrátí do přívě-
tivějšího režimu. Jen tu roušku asi jen tak 
nesundáme.
Spousta z nás si začala více vážit své-
ho zdraví. Více jsme si začali vážit času 
s rodinou, možnosti normálně chodit do 
práce nebo jezdit do přírody na výlety. 

I v této době se mezi vámi, občany Vel-
kého Meziříčí, našlo více jak sto lidí, kteří 
měli chuť pomáhat. Rád bych zopakoval, 
že si opravdu cením ochoty všech, kteří 
nabídli a stále nabízejí pomocnou ruku. 
Děkuji a chci opět vyzdvihnout dobrovol-
nou nabídku výrazné pomoci od několika 
místních firem. Jde o V3D Tisk, Sanborn, 
a.s., LD Bistro, Auto Dobrovolný, Autoco-
lor Šoukal s.r.o., Domácí potřeby - Ami-
cus s.r.o., Paramont CZ, s.r.o., Draka Ka-
bely, s.r.o. Pomoc ve formě dobrovolnické 
činnosti stále poskytuje mnoho občanů 
města. Všem nesmírně děkuji, protože 
poskytnutí pomoci v této době přesně 
vnímám jako konkrétní vyjádření občan-
ské pospolitosti, která vede ke zvládnu-
tí krizové situace. Jak jsem se nedávno 
v jednom pojednání dočetl - pevná po-
spolitost občanů je jedním ze základních 
pilířů každé moderní obce. S hrdostí sdě-
luji, že to se nám v této chvíli daří. Velké 
Meziříčí je na tom v současnosti dobře. 
Více než uvolňování vládních opatře-
ní bude klíčová koordinace uvolňování 
opatření na úrovni světové. To už však 
závisí na schopnostech politiků vyšších 
sfér a pouze to rozhodne o tom, jak dlou-
ho budeme ještě nosit a šít roušky.
Všem nám přeji, abychom tuto dobu 
přečkali ve zdraví. Jsem přesvědčen, že 
máme před sebou krásné léto, třeba 
i strávené u nás doma v České republice.

Váš starosta
Alex Kaminaras

Na základě mimořádného opatření 
ministerstva zdravotnictví je Městský 
úřad Velké Meziříčí od pondělí 20. dub-
na 2020 otevřený pro veřejnost v úřed-
ních hodinách platících před vyhláše-
ním nouzového stavu. Úřední hodiny 
jsou opět v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin.
Opatření s vyhlášeným nouzovým 
stavem však platí stále beze změny. 
Doporučujeme všem klientům, aby 
v maximální možné míře komunikova-
li s úředníky prostřednictvím e -mailu, 
telefonicky či poštou. Pokud už obča-
né přijdou na městský úřad osobně, 
mají dodržovat dvoumetrové rozestupy 
a nemají se v prostorách úřadu shluko-
vat. Mají nadále používat ochranné pro-
středky dýchacích cest a dezinfekci na 

ruce umístěnou za vchodovými dveřmi 
budov úřadu. Stále také platí opatření 
vlády, dle kterého lidem s propadlými 
doklady nehrozí žádné sankce. Díky tomu 
je možné vyřízení nového občanského či 
řidičského průkazu odložit na později. 
V pondělí 20. dubna se znovu veřejnosti 
otevřelo Turistické a informační centrum 
Velké Meziříčí, které bude občanům i na-
dále k dispozici v kanceláři staré budovy 
radnice, dveře č. 103.

Otevírací doba Městského úřadu Velké 
Meziříčí od 20. dubna:
Pondělí  8:00 – 17:00 hod.
Úterý  8:00 – 13:00 hod.
Středa  8:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek  8:00 – 13:00 hod.
Pátek  8:00 – 13:00 hod.

facebook.com/velkomeziricsko
facebook.com/velkemezirici

youtube.com/velkomeziricsko
youtube.com/velkemezirici

@mestovelkemezirici

Sledujte Velké Meziříčí 
na Instagramu



DÍL 3: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí

Rolnická škola 1892

Rolnická škola
V roce 1862 byla v Meziříčí podobně jako v jiných městech 
založena Hospodářská jednota. Ve výboru spolku byl např. 
MUDr. František Skřivan či notář JUDr. Leopold Kučera. Jedna-
telem byl velkomeziříčský učitel Václav Mezník. Snahou bylo 
naučit rolníky modernějším způsobům hospodaření. Jednota 
pořádala např. přednášky, ale i hospodářské výstavy.
Jedním z prvních počinů jednoty bylo založení rolnické školy, 
která měla budoucí hospodáře učit novým postupům. Škola 
byla umístěna v Osovém, kde hrabě Jindřich Haugwitz pronajal 
jednotě také pozemky. Praktické předměty vyučoval osovský 
obroční Karel Bělohradský. Ředitelem školy se stal Karel Vše-
tečka, bratr spisovatelky Františky Stránecké, který vyučoval 
teorii. Vyučování bylo zahájeno v říjnu 1867. Do prvního ročníku 
se přihlásilo 9 žáků, dva z nich však v průběhu roku školu opus-
tili, takže dvouletou školu jich absolvovalo pouze sedm.
Po roce působení byla škola přeložena do Velkého Meziříčí, kde 
pro ni byly lepší podmínky. Postupně získala vlastní budovu 
i hospodářství. Po 265 letech od zániku luteránského gymnázia 
tak mělo město opět střední školu. V roce 1938 byla škola ze-
státněna, roku 1950 se sloučila s hospodyňskou školou, která 

sídlila v budově na protější straně ulice. Od roku 1966 se škola 
stala zemědělským odborným učilištěm.
Původní obory, které se zabývaly výhradně zemědělskou výro-
bou, byly postupně rozšiřovány o další z oboru služeb. To se pro-
jevilo i v názvu – od roku 2006 se škola nazývala Střední škola 
řemesel a služeb. Nakonec byla škola roku 2014 sloučena s Ho-
telovou školou Světlá. Protože studentů ubývalo, byla většina 
původních budov školy prodána a slouží teď k jiným účelům.
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4 RADA  MĚSTA A ZASTUPITELSTVO

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 1. , 15. A 29. DUBNA 2020

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ NÁJEMNÉHO
Všichni nájemci nebytových prostor ve vlastnictví města Velké 
Meziříčí, kteří jsou dotčeni některým nařízením vlády o přijetí 
krizového opatření spočívajícím zejména v zákazu maloobchod-
ního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích 

služeb a uzavření sportovišť, mohou požádat o prominutí nájem-
ného. Každá žádost bude radou města projednána individuálně.
Žádosti zasílejte Ing. Magdaléně Kašparové na adresu:  
kasparova.m@velkemezirici.cz.

Z rady města dne 29. dubna
• Radní zrušili původně plánovaný květnový trh, který měl na 

náměstí proběhnout 13. května z důvodu stále trvajícího 
nouzového stavu.

• Rada města vyhlásila výběrové řízení na ředitele/ředitelku 
nové příspěvkové organizace města Sportoviště VM, do 
kterého se mohou zájemci hlásit do 22. května.

• V souvislosti se vznikem nového oddělení investic na 
městském úřadě rada města vydala novou směrnici o za-

dávání veřejných zakázek, podle které město může zadávat 
zakázky bez výběrového řízení do 200 tisíc korun. Zároveň 
došlo také k posunutí hranice pro zakázky, do jejíhož výbě-
rového řízení se zapojuje komise, na 1 milion korun.

Přijatá rozpočtová opatření:
• Vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné 

zdi na Bezděkově – 185 000 korun
• Opravy autobusových zastávek – 40 000 korun

Z rady města dne 1. dubna
• Rada města schválila výpůjčku pozemku za účelem umís-

tění letní zahrádky cukrárně Pod Radnicí.
• Rada města jmenovala od 1. dubna 2020 PharmDr. Helenu 

Švecovou kronikářkou města.
• Rada města schválila odprodej vozidla městské policie 

Škoda Octavia.

Přijatá rozpočtová opatření:
• nákup elektromobilu pro městskou policii – 500 000 korun
• rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Záviškova - 

500 000 korun
• přeložka veřejného osvětlení v souvislosti se stavbou II/360 

Velké Meziříčí, opěrná zeď ulice Vrchovecká – 280 000 ko-
run

Z rady města dne 15. dubna
• Radní vzali na vědomí předloženou finální projektovou do-

kumentaci týkající se rekonstrukce spodního patra budovy 
Areálu zdraví s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
max. 1 143 000 korun bez DPH.

• Rada města vzala na vědomí podmínky zápisu do mateřských 
škol ve Velkém Meziříčí, Lhotkách a Mostištích pro školní rok 
2020/2021 a rozhodnutí ředitelů základních škol po dobu 
uzavření škol nevybírat školné ve školních družinách.

• Radní souhlasili s žádostí o poskytnutí dotace na dopravní auto-
mobil pro jednotku požární ochrany Mostiště a Olší nad Oslavou.

• Rada města souhlasí s přijetím daru od společnosti Vodáren-
ská akciová společnost, a.s., ve výši 25 000 korun pro účely 
boje s koronavirem Covid-19, které město zapojí do finanční 

rezervy krizových opatření spojených s výdaji nouzového stavu.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit no-

vou příspěvkovou organizaci Sportoviště VM k 1. září 2020  
a schválit zřizovací listinu organizace.

• Z grantového systému podpory kultury v rámci prvního 
kola výzvy radní rozdělili 103 000 korun.

Přijatá rozpočtová opatření:
• Nákup dataprojektorů včetně příslušenství pro Základní 

školu Oslavická – 70 000 korun
• Dar Nemocnici Třebíč na nákup ochranných pomůcek pro 

zaměstnance – 5 000 korun
• Stavba veřejného osvětlení v ulici Pod Strání – 500 000 korun
• Stavba veřejného osvětlení v ulici Záviškova – 500 000 korun

• Zastupitelstvo města neschválilo bezúplatné nabytí stavby 
silničního mostu u Petrávče (tzv. Vysoký most, Loupežnický 
most) do vlastnictví města Velké Meziříčí.

• Zastupitelé souhlasili s prověřením ekologického řešení lik-
vidace splaškových vod pro lokalitu Amerika.

• Podkladové materiály sloužící pro jednání radních budou 
mít nově k dispozici i zastupitelé.

• Novým předsedou finančního výboru zastupitelé zvolili 
Mgr. Pavla Blažka a členem kontrolního výboru Bc. Jiřího Bártu. 

• Zastupitelé města souhlasili se spoluprací všech vlastníků 
pozemků v lokalitě bývalého Svitu na připravované územ-
ní studii. Zastupitelstvo města preferuje odkup dotčených 
pozemků v dané lokalitě, popřípadě směnu pozemků.

• V rámci Grantového programu Zdravé město zastupitelé 
schválili všech devět předložených žádostí.

• Zastupitelstvo města schválilo ukončení projekčních prací 

se společností Centroprojekt Group po odevzdání architek-
tonické studie na relaxační centrum.

Přijatá rozpočtová opatření
• Příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu Františ-

kov – 1 000 000 korun
• Příspěvek SVK Ždársko na projektovou dokumentaci vodo-

vodu Karlov – 135 000 korun
• Dotace pro Gymnázium VM na výměnný pobyt – 20 000 korun
• Dotace pro Český svaz žen na pořádání akcí – 8 000 korun
• Dotace skautům na pořádání akcí – 10 000 korun
• Dotace pro TJ Březejc na turnaj v boccie 17. – 18. 10. – 

20 000 korun
• Dar Sáře Strnadové na proběhlou závodní sezonu – 15 000 korun 
• Podíl města na obnově kulturních památek – 222 964 korun
• Zřízení příspěvkové org. Sportoviště VM – 1 600 000 korun

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. DUBNA
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vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici 

ředitelky/ředitele   
Sportoviště VM,

příspěvkové organizace

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

 na dobu neurčitou
termín nástupu: 1. 9. 2020

přihlášky do 22. 5. 2020
bližší informace podá

starosta města
Ing. arch. Alexandros Kaminaras,

tel.: 566 781 001

O nové příspěvkové organizaci města 
jednají zastupitelé již několik měsíců, 
už její samotný vznik se vzhledem ke 
změnám na radnici posunul z května na 
září. „Důvodem odložení je stanovení 
dostatečné doby na výběr nového ředi-
tele, neboli statutárního zástupce, jehož 
výběrem je podmíněn samotný vznik 
organizace,“ uvedl místostarosta města 
František Smažil /ANO 2011/. Do výbě-
rového řízení vyhlášeného radou města 
se mohou zájemci hlásit do 22. května.

Počínaje zářím se o sportovní zařízení 
v majetku města budou starat zaměst-
nanci nové příspěvkové organizace s ná-
zvem Sportoviště VM. Její vznik a zři-
zovací listinu odsouhlasili zastupitelé na 
dubnovém zasedání. Hlavní činností orga-
nizace bude zajištění a správa sportovních 

zařízení v majetku města, která dosud spa-
dala pod správu technických služeb. Jedná 
se například o zimní a fotbalový stadion, 
dětská hřiště, koupaliště, hřiště s umělým 
povrchem nebo discgolfové hřiště.

Jedním z hlavních důvodů vzniku pří-
spěvkové organizace je lepší možnost 
čerpání dotačních titulů, o které zpravidla 
neměly technické služby jako obchodní 
společnost možnost žádat. Dalším dů-
vodem je časová náročnost pravidelné 
údržby rostoucího množství sportovišť 
ve vlastnictví města.
„Předpokládáme, že organizace bude ná-
sledně přebírat i sportoviště, která jsou 
ve výstavbě či je jejich výstavba v plánu,“ 
doplnil Pavel Stupka, vedoucí odboru 
školství, pod který městské příspěvkové 
organizace patří. Sportoviště VM se tak 

O SPORTOVIŠTĚ SE POSTARÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ještě před tím, než se v dubnu loňského 
roku začala auta projíždět po nově vede-
né Třebíčské ulici, upozorňovali někteří 
zastupitelé a občané města na nevhodné 
řešení a následně i provedení a technic-
ký stav nové silnice. I přesto, že proble-
matické úseky město reklamovalo a ze 
zpracovaného znaleckého posudku vy-
plynulo, že se jedná o vhodnější řešení, 
které nutí řidiče k pomalejší jízdě, vypa-
dá to, že silnice za několik měsíců znovu 
povede svou původní trasou. Starosta 
města Alexandros Kaminaras /Společně 
VM/ tím plní usnesení z loňského května, 
kdy většina zastupitelů veřejně vyjádři-

la nespokojenost se současnou podo-
bou komunikace. Na fakt, že zastupite-
lé nestanovili konkrétní termín vrácení 
komunikace, opakovaně upozorňovala 
Ivana Bíbrová /Společně VM/ a z tohoto 
důvodu bod na jednání znovu otevřela. 
S předloženým datem vrácení do 31. říj-
na souhlasili všichni přítomní na zasedá-
ní. „Myslím si, že k tomu dojde rychleji,“ 
okomentoval návrh starosta města. Dá 
se tak předpokládat, že na podzim už bu-
dou řidiči jezdit původní trasou a o zimní 
údržbu silnice se znovu postará Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, tak jak 
tomu bylo v minulosti.

DO PODZIMU BUDE TŘEBÍČSKÁ ZPÁTKY NEZAPOMEŇTE SI 
VYZVEDNOUT ZNÁMKY 
NA POPELNICE
Vzhledem k doporučení, která vyzývala 
občany, aby úřady navštěvovali pouze 
v nejnutnějších případech, město zajistilo 
do konce května svoz domovních odpa-
dů i popelnic bez platné známky. Zároveň 
občanům připomínáme, že minimálně do 
konce června úřad nebude ukládat sank-
ce, pokud některý z místních poplatků 
lidé včas neuhradí. Známky na popelnice 
pro rok 2020 si mohou občané v průběhu 
května vyzvedávat na pokladně v budově 
staré radnice v přízemí.

Odbor finanční   

zařadí k jedenácti příspěvkovým orga-
nizacím, mezi které patří knihovna, mu-
zeum, Dóza, sociální služby a základní 
umělecká škola společně se školkami 
a základními školami.
Organizace s plánovanými devíti zaměst-
nanci, která by v tomto roce měla hospo-
dařit s 1,6 miliony korun, bude mít sídlo na 
zimním stadionu. Z těchto peněz uhradí 
materiál na údržbu sportovišť, spotřebu 
energie, opravy a údržbu hřišť, mzdy a po-
jištění zaměstnanců.
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Velkomeziříčští městští policisté dlouhodobě bojují s nedo-
statkem strážníků. Současný podstav, kde chybí tři zaměst-
nanci, čítá pět aktivních strážníků s již získanou zkouškou 
odborné způsobilosti, která je zakončením povinného rekva-
lifikačního kurzu, a jednoho strážníka, jenž se připravuje ke 
zkoušce odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra 
České republiky.
Dne 9. října 2019 se rozhodla rada města podpořit nábor 
strážníků prostřednictvím finančního náborového příspěvku 
ve výši padesát tisíc korun. Mimo tento stabilizační příspě-
vek získá zaměstnanec Městské policie Velké Meziříčí další 
benefity v podobě pěti týdnů dovolené, třech dnů placeného 
zdravotního volna, příspěvku na stravování, příspěvku na pen-
zijní připojištění a mnoho dalších. „Uchazeči mohou počítat se 
stabilním zaměstnáním a finanční jistotou, které pojí práce ve 
výborném kolektivu a příjemném prostředí nového pracoviš-
tě,“ uvádí vedoucí městské policie Jan Klikar.
Nové zázemí policejní služebny, jež je náležitě vybavená, obý-
vají strážníci od srpna loňského roku. Strážníci velkomeziříč-
ské městské policie se v březnu letošního roku dočkali také 
obnovy vozové parku, kdy za podpory Ministerstva životního 
prostředí zakoupili nový vůz s alternativním pohonem. „Náš 
nový služební automobil značky Volkswagen Caddy využívá 
pohon na zemní plyn,“ dodává Klikar. Inovované vozidlo s po-
honem CNG znamená nižší provozní náklady.

Náborový příspěvek ve výši padesát tisíc korun obdrží všichni 
zájemci bez ohledu na to, zda vlastní platné osvědčení stráž-
níka městské policie. Uchazeč bez osvědčení obdrží 10 000 
korun po skončení zkušební doby, dalších 15 000 korun po zís-

kání potřebného osvědčení a zbylých 25 000 korun po uzavře-
ní smlouvy na dobu neurčitou. V případě, že strážník již vlastní 
platné osvědčení, získá 25 000 korun po uplynutí zkušební 
doby a 25 000 korun po uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
Strážník městské policie během zkušební doby absolvuje re-
kvalifikační kurz, který probíhá ve Středisku profesní přípravy 
Městské policie Brno za účelem získání Osvědčení o splnění 
stanovených odborných předpokladů. Osvědčení účastník zís-
ká úspěšným zakončením kurzu a vykonáním zkoušky před 
komisí Ministerstva vnitra ČR. V rámci rekvalifikačního kurzu 
se školí budoucí strážníci v oblastech používání služební zbra-
ně, donucovacích prostředků a zastavování vozidel. „V kurzu 
se dozvídám mnoho užitečných postupů pro výkon práv a po-
vinností strážníka městské policie a získávám spoustu vědo-
mostí ze zákonů, které uplatním v praxi,“ charakterizuje rekva-
lifikační kurz strážník čekatel, Dominik Kováčik.

Městská policie Velké Meziříčí zabezpečuje záležitosti veřej-
ného pořádku v rámci působnosti města. Uchazeči mohou 
kontaktovat starostu města Velké Meziříčí Alexandrose Kami-
narase i vedoucího městské policie Jana Klikara pomocí for-
muláře na webu města, prostřednictvím e -mailu i telefonu.
„Kdokoli má zájem pracovat s námi pro bezpečnější město, je 
u nás vítaný. Zájemci nás mohou dokonce osobně navštívit na 
služebně městské policie, vše vám ochotně vysvětlíme a uká-
žeme,“ zve Klikar.
Po zařazení do přímého výkonu služby se strážníkův plat po-
hybuje v rozpětí od 21 980 do 29 780 korun. Výše platu se 
odvíjí od započitatelné praxe, rizikového příplatku, případně 
příplatku za směnnost.

MĚSTSKÁ POLICIE VELKÉ MEZIŘÍČÍ HLEDÁ POSILY.
NABÍZÍ ŘADU ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD
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K ohlášenému požáru vyjela v pondělí 
6. dubna 2020 v 12.42 hodin jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice Vel-
ké Meziříčí společně s jednotkami SDH 
Velké Meziříčí, SDH Baliny, SDH Uhřínov, 
SDH Křižanov, SDH Tasov a SDH Osová 
Bítýška. V době příjezdu hasičů na mís-
to události byla část lesa v plamenech. 
Na likvidaci požáru nasadili hasiči něko-
lik vodních proudů. Požár zasáhl plochu 
přibližně 50 x 50 metrů. Ve večerních ho-
dinách jsme požár zlikvidovali a jednotka se ze stanice Velké Meziříčí přesunula k dal-
šímu požáru u obce Milíkov.

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

Dne 2. 4. 2020 MP upozornila ob-
čana na Náměstí ve Velkém Meziříčí 
na povinnost dodržování opatření 
v souvislosti s nákazou COVID – 19, 
že je povinen nosit ochrannou rouš-
ku. Vzhledem k tomu, že občan ne-
měl žádný prostředek k ochraně dý-
chacích cest, MP mu roušku poskytla.

Dne 8. 4. 2020 v 16:30 hod. vyzvala 
MP šest osob, které za marketem Billa 
v lokalitě Palouky popíjely alkohol 
a kouřily, aby si zakryly dýchací cesty 
a místo opustily. Výzvě MP vyhověly.

Dne 17. 4. 2020 v 19:10 hod. v ulici 
Hornoměstská – Palouky ve Velkém 
Meziříčí zastavila hlídka Městské po-
licie Velké Meziříčí šestnáctiletého 
mladíka bez řidičského oprávnění, 
který na krosovém motocyklu Hon-
da, který nesplňoval podmínky pro-
vozu na pozemních komunikacích, se 
proháněl v uvedené lokalitě Palouky. 
Mladík porušil dopravní značku zá-
kaz vjezdu všech motorových vozidel, 
a když se jej hlídka MP pokoušela za-
stavit pomocí výstražného světelného 
a zvukového zařízení s nápisem STOP, 
pokusil se jim ujet, což se mu nepoda-
řilo. Po provedení všech nezbytných 
úkonů MP sdělila mladíkovi, z jakých 
přestupků je podezřelý a že věc bude 
oznámena příslušnému správnímu 
orgánu k dořešení. Vzhledem k tomu, 
že se mladík dopustil uvedených pře-
stupků v době nouzového stavu, hrozí 
mu pokuta až do 5 000 korun a zákaz 
činnosti na dobu 2 let.

Dne 21. 4. 2020 v 17:10 hod. přijala 
MP Velké Meziříčí telefonické ozná-
mení ze supermarketu Kaufland, že 
mají zadrženou osobu podezřelou 
z drobné krádeže zboží. Hlídka MP se 
neprodleně dostavila na místo, kde 
zjistila, že se jedná o osobu maďar-
ské příslušnosti, která odcizila zboží 
v hodnotě 490 korun. Zboží nebylo 
poškozené, proto ho vrátili do pro-
deje. Muž čelí obvinění z přestupku 
proti majetku. Vzhledem k tomu, že 
se muž dopustil protiprávního jedná-
ní v době nouzového stavu, bude věc 
oznámena příslušnému správnímu 
orgánu, kde mu hrozí pokuta až do 
výše 50 000 korun.

Z ČINNOSTI HASIČŮ

U BALIN HOŘEL LES

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

ŘIDIČ HAVAROVAL U TASOVA

DODÁVKA SJELA DO RYBNÍKU

V pátek 10. dubna 2020 v 7.01 hodin 
vyjeli profesionální hasiči ze stanice Vel-
ké Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě 
dodávky u obce Kadolec. Při nehodě se 
nikdo nezranil.

Jednotka po příjezdu na místo události 
provedla zajištění místa nehody, nasa-
zení sorpčních hadů na vodní hladinu  
a řízení dopravy. Dále zkontrolovala, zda 
neunikly provozní kapaliny z vozidla.

V neděli 12. dubna 2020 v 16.35 hodin 
vyjeli profesionální hasiči ze stanice Vel-
ké Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě 
dodávky u obce Tasov.
Při nehodě došlo ke zranění řidiče dodáv-
ky. Toho zdravotníci následně ošetřili. 
Jednotka po příjezdu na místo události 
provedla zajištění místa nehody a řídila 
dopravu. Na havarovaném vozidle pro-
vedli hasiči preventivní odpojení akumu-
látoru.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí
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Aktuální informace – webové stránky, 
sociální sítě, hlášení rozhlasu
Veškeré informace, tiskové zprávy 
z jednání krizového štábu, přijatá opat-
ření, kontakty a poskytované služby 
město pravidelně aktualizuje na webu 
www.velkemezirici.cz a následně sdílí na 
sociálních sítích.

Zasedání krizového štábu
Pracovní skupina krizového štábu Vel-
kého Meziříčí zasedá pravidelně a řeší 
aktuální problémy vzniklé šířením ná-
kazy. Po zasedání město vždy zveřej-
ňuje na webu tiskovou zprávu s výstupy 
z jednání.

Finanční rezerva na krizové opatření
Rada města 18. března vyčlenila finanční 
rezervu ve výši 500 000 korun na krizová 
opatření v souvislosti s šířením koronavi-
ru. Peníze město postupně čerpá na ná-
kup roušek, rukavic a dezinfekce.

Úklid a dezinfekce města
Od 26. března probíhá ve městě dez-
infekce všech autobusových zastávek. 
Nově od 17. dubna pracovníci technic-
kých služeb dezinfikují také kontejne-
rová stání. Sběrný dvůr je lidem k dis-
pozici již podle klasické otevírací doby 
(po – pá 7:00 – 17:45, so 8:00 – 16:45).

Pomoc a ochrana seniorů
Velkou pozornost věnuje radnice pro-
střednictvím sociálních služeb ochraně 
seniorů, kteří jsou v současné situaci 
tou nejohroženější skupinou. Nejenom 
díky dobrovolníkům se podařilo zřídit 
bezplatnou službu pomoci seniorům. Na 
telefonním čísle 603 947 714 seniorům 
rádi s čímkoli poradí a nabídnou pomoc.

Fungování úřadu
Městský úřad VM měl od 16. března 
do 17. dubna omezenou úřední dobu 
pouze na tři hodiny dvakrát týdne. Od 
20. dubna funguje úřad podle klasic-
kých úředních hodin jako před omeze-
ním. Opatření s vyhlášeným nouzovým 
stavem však platí stále beze změny. 
Doporučujeme všem klientům, aby 

v maximální možné míře komunikova-
li s úředníky prostřednictvím e -mailu, 
telefonicky či poštou. Neustále platí 
doporučení, aby lidé na úřad chodi-
li skutečně jen v nejnutnějších a ne-
odkladných případech. Dále občanům 
připomínáme, že minimálně do konce 
června úřad neukládá sankce, pokud 
některý z místních poplatků neuhradí 
včas. Do odvolání město zrušilo vítání 
občánků. Od 20. dubna mohou probí-
hat svatby pouze za dodržení přísných 
hygienických a bezpečnostních podmí-
nek.

Roušky a dezinfekce pro občany
Od 17. března funguje na Obecníku 
sběrné místo roušek, kam lidé nanosili 
stovky doma ušitých roušek, které za-
městnanci sociálních služeb rozdávají 
potřebným. Zároveň od 8. dubna město 
zdarma distribuuje občanům dezinfekci. 
Stačí se pouze předem domluvit na čísle 
736 240 211 a dezinfekci či roušky si vy-
zvednout v sociálních službách.

Uzavření školek
Ředitelé mateřských škol mají od 
18. března po dohodě se zřizovatelem 
přerušený provoz.

Uzavření příspěvkových organizací
Všechny příspěvkové organizace města rada 
města 13. března pro veřejnost uzavřela. Je-
jich postupné otevírání bude probíhat podle 
vládního harmonogramu uvolňování.

Upravení provozu hromadné dopravy
Od 24. března do 12. dubna mohli cestují-
cí využívat hromadnou městskou dopravu 
zdarma. Zároveň všechny městské auto-
busy jezdí dle omezeného prázdninového 
režimu a jejich řidiči dodržují hygienická 
opatření.

Pomoc podnikatelům v městských prostorách
Všichni nájemci nebytových prostor ve 
vlastnictví města Velké Meziříčí, kteří 
jsou dotčeni některým nařízením vlády 
o přijetí krizového opatření spočívají-
cí zejména v zákazu maloobchodního 
prodeje, přítomnosti veřejnosti v provo-
zovnách stravovacích služeb a uzavření 
sportovišť, mohou od 16. dubna požádat 
radu města o prominutí nájemného.
Žádosti zasílejte na 
kasparova.m@velkemezirici.cz.

Zrušení poplatku za průjezd náměstím
Po dobu nouzového stavu mohou občané 
využívat bezplatného průjezdu náměstím.

MĚSTO ZA ČASŮ KORONAVIRU 
Boj proti šíření nebezpečného viru a přijatá opatření vlády se samozřejmě dotýkají i Velkého Meziříčí. 
Město od prvních dnů přijímá v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem průběžně mimořádná bez-
pečnostní opatření, kterými se snaží minimalizovat dopady na obyvatele a působí v oblasti prevence. 
Vzhledem k urychlení harmonogramu rozvolňování vládních opatření se náš život začíná pomalu 
vracet do normálu. Přinášíme vám shrnutí situace aktuální ke dni 2. května.
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Velkomeziříčští zastupitelé na dubnovém zasedání rozhodli, že 
město nebude již nadále pokračovat v projektování relaxačního 
centra a po odevzdání architektonické studie spolupráci se spo-
lečností Centroprojekt ukončí.
Důvodem je, že podle hrubého odhadu investičních nákla-
dů je předem stanovený finanční limit na vybudování rela-
xačního centra ve výši 150 milionů korun více než nereálný. 
Vzhledem k předpokládanému navýšení částky na 241 milio-
nů korun bylo na zastupitelích, aby rozhodli, zda vůbec chtějí 
v projektování pokračovat. „Navržený projekt svým rozsahem  
nereaguje na skutečné možnosti a potřeby našeho města,“ odů-
vodnil zastavení projektování starosta Alexandros Kaminaras 
/Společně VM/.
Dlouhodobý zastánce výstavby relaxačního centra v našem 
městě Jiří Kaše /Meziříčské fórum/ uvedl, že v první fázi by 
město vybudovalo plně dostačující městský plavecký bazén 
a v dalších etapách by pokračovalo podle finančních možností. 
Současně by město mohlo na základě hotového projektu v bu-
doucnu dosáhnout i na dotaci. Dále Kaše poukázal také na po-

rušení koaličního programu a únorový rozpad samotné koalice, 
která měla bazén jako hlavní bod svého předvolebního progra-
mu společný s hnutím ANO2011.
„Máme dobrou studii, na základě které víme, kolik bazén bude 
zhruba stát. Je to výborný podklad pro vypracování finanční 
analýzy, která ukáže, jak bude finančně náročný samotný pro-
voz bazénu. Nebral bych to jako definitivní rozhodnutí, se studií 
můžeme dál pracovat,“ dodal Tomáš Bílek /Společně VM/. Pod-
le názoru Pavla Blažka /ČSSD/, který navrhl v projektování po-
kračovat nebo bod prozatím odložit, už k projektování nedojde 
nikdy. Během diskuze ocenil Petr Velička (To pravé Meziříčí), že 
studie zároveň prověřila vhodnost lokality u koupaliště k vybu-
dování bazénu a ukázala, že i o této možnosti může město do 
budoucna uvažovat.
Zastavení projektování nakonec podpořilo všech dvanáct pří-
tomných koaličních zastupitelů. Ve výsledku to znamená, že 
město uhradí vypracovanou studii za zhruba 400 tisíc korun 
a možnost postavit ve Velkém Meziříčí relaxační centrum od-
kládá na neurčito.

BAZÉN SE DÁL PROJEKTOVAT NEBUDE

Zastupitelé na dubnovém zasedání 
schválili rozdělení přebytku hospodaření 
z roku 2019. Volných finančních zdrojů 
na investice města zůstalo přes 43 mi-
lionů korun, přičemž očekávaný přebytek 
ve výši necelých 82 milionů korun zapojili 
zastupitelé již do základního rozpočtu.
Návrh na navýšení neúčelové rezer-
vy o 4 miliony 350 tisíc vzhledem 
k prognóze propadu daňových příjmů 
okolo 25 až 30 milionů korun, který 
předložila Jiřina Jurdová /Meziříčské fó-
rum/, zastupitelé nepodpořili. „Navrhu-
ji odložení dofinancování rekonstrukce 
tělocvičny ZŠ Komenského, úpravy po-
mníku na hřbitově na Karlově a územní 

studie Svitu,“ doporučila Jurdová.
Mezi nejnáročnější investiční akce, které 
město hodlá financovat z přebytku hos-
podaření, patří opravy městských chod-
níků a silnic dohromady za více jak čtyři 
miliony korun, zřízení a financování nově 
vzniklé městské příspěvkové organiza-
ce Sportoviště VM za 1,6 milionu korun 
a úprava památníků obětem velkome-
ziříčské tragédie za stejnou částku. Dal-
šími schválenými akcemi jsou například 
rozšíření nového hřbitova na Karlově za 
půl milionu korun či vypracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci tenisových 
kurtů v Areálu zdraví za 300 00 korun. Za 
1,7 milionu korun dojde k výměně osvět-

lení v tělocvičně ZŠ Komenského a na mi-
lion korun vyjde vyprojektování dostavby 
městské knihovny či zpracování územní 
studie areálu bývalého Svitu.

Dále zastupitelé v rámci rozdělování pře-
bytku schválili realizaci nového přechodu 
na ulici Vrchovecká, opravu a zateplení 
střechy budovy mateřské školy v ulici 
Mírová či opravu chodníku u zastávky 
městské hromadné dopravy v ulici Za-
hradní. Zbylých více jak 27 milionů korun 
hodlá města použít jako rezervu na in-
vestice, jako je například stavba Domu se 
zvláštním užíváním v ulici Hornoměst-
ská, kde vzniknou sociální byty.

Z PŘEBYTKU MĚSTO OPRAVÍ CHODNÍKY, ROZŠÍŘÍ HŘBITOV A UHRADÍ 
NÁKLADY NA PROVOZ NOVÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
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Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější 
komunikací z celé dálniční sítě. Modernizované části dálnice se 
rozdělily na takzvané mezikřižovatkové úseky, které spočívají 
v rozvržení opravovaných míst mezi exity. Z hlediska provizor-
ního vedení dopravy se jedná podle expertů o nejvhodnější ře-
šení. Velkomeziříčský úsek, mezi exitem 141 Velké Meziříčí západ 
a exitem 146 Velké Meziříčí východ, dostal označení devatenáct.
Pracovníci se po zimní technologické odstávce vrátili na most 
Vysočina 6. března 2020. Pandemie koronaviru, která ohrožo-
vala chod staveb tím, že způsobila odliv zahraničních pracov-

níků, se ve výsledku prací na úseku 19 nedotkla. „Pokračování 
modernizace D1 je nyní jednoznačná priorita Ředitelství silnic 
a dálnic. Zejména v těch úsecích, které jsou rozestavěné. A to 
i kdyby to mělo znamenat, že se některé jiné stavby zastaví,“ 
dodává Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.
Letošní průběh oprav se prozatím obešel bez větších problémů. 
„V loňském roce byl průjezd opravovaným úsekem v režimu 2+1 
a při výměně mostovek v režimu 1+1. Letos bude stabilně nastaven 
režim 2+2, což způsobí menší dopravní zátěž pro město. Samozřej-
mě při kolizi na dálnici nebude průjezd městem plynulý, ale máme 
již zprůjezdněnou Třebíčskou ulici, což je od minulého roku pozitivní 
dopravní odlehčení,“ uvedl starosta města Alexandros Kaminaras.
Kvůli dopravním omezením uzavřela čerpací stanice Shell a re-
staurace McDonald’s ve směru na Prahu svoji provozovnu. Na 
svých webových stránkách McDonald’s avizuje znovuotevření 
restaurace 24. června 2020.
Dokončení modernizace u Velkého Meziříčí udává Ředitelství 
silnic a dálnic v listopadu letošního roku. „O metr a půl se dál-
nice rozšíří,“ komentuje stavbu Zdeněk Vlčan, stavbyvedou-
cí z Metrostavu. Inovovaná dálnice bude dosahovat šířky 28 
metrů, což se projeví v odstavných pruzích. Pro řidiče rozšíření 
znamená v případě nehody či uzavírky možnost vedení provozu 
v režimu 2+2. Při rozšiřování a zdokonalování povrchu dálnice 
dochází i k výměnám svodidel, kabelů, které vedou středovým 
dělícím pruhem, rozšíření nadjezdů i mostů, úpravu odbočova-
cích i připojovacích pruhů nebo opravu kanalizace.

DÁLNICE BUDE ŠIRŠÍ O JEDEN A PŮL METRU

ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ PŘISPÍVÁ DO MĚSTSKÉ KASY
Kamery se opět vrátily na zhruba šestikilometrový dálniční úsek 
u Velkého Meziříčí a hlídají neukázněné řidiče. Od pondělí 6. dubna už 
překročilo stanovenou osmdesátikilometrovou rychlost 2 600 řidičů.
„Z loňska jsme vše do konce ledna zpracovali a v tuto chví-
li nám tam zůstává jen správní řízení u těch, kteří nezaplatili. 
Z podzimního měření to bylo jedenáct a půl tisíce případů a do 
správního řízení jde jeden tisíc osm set případů,“ upřesnil Jiří Po-
spíchal, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Pod 
velkomeziříčský úřad spadá i úsekové měření Velký Beranov – 
Měřín, které započalo 29. dubna a má trvat do září letošního 
roku. „Od začátku měření jsme vybrali něco okolo 60 milionů 
korun, ale náklady na poštovní služby jsou vysoké,“ dodává 

Pospíchal. Radary sbírají data pro policii, která následně posílá 
spáchané přestupky příslušné obci s rozšířenou působností.
Výtěžek z úsekového měření město investuje do místní infra-
struktury, doposud například do ulic Pod Strání, Záviškova nebo 
K Novému světu. Vybrané finanční prostředky také vynaloži-
lo na vybudování nového osvětleného přechodu u křižovatky 
K Novému nádraží. „Předpoklad je, že za 2 a půl měsíce se nám 
dostane 15 až 20 milionů korun, ale uvidíme podle nouzové-
ho stavu, kdy je provoz menší. Z hlediska příjmů do městského 
rozpočtu má tato akce pozitivní dopad,“ uvedl starosta města 
Alexandros Kaminaras. Radary zvyšují plynulost dopravy, zklid-
ňují dopravu a chrání i pracovníky na stavbách.

Už 11. května začíná částečná uzavírka v ulici Vrchovecká. Provoz 
zde bude řídit semafor a řidiči osobních aut budou místem pro-
jíždět kyvadlově. Vozidla nad tři a půl tuny, vyjímaje dopravní ob-
sluhy, neprojedou vůbec. Pro ně existuje náhradní objízdná trasa, 
která vede přes Křižanov, Osovou Bítýšku a Jabloňov.
Od 11. května do 31. května zhotovitel nejprve uzavře levou část 
vozovky ve směru do centra a od 31. května až do 31. prosin-
ce 2020 pravou část ulice Vrchovecká. Uzavírka v délce 120 met-
rů se nachází mezi autobusovými zastávkami zvanými Motorpal.
Hlavním důvodem uzavírky je rekonstrukce opěrné zdi, jejímž 
zadavatelem je Kraj Vysočina. Město Velké Meziříčí ve stejném 
místě zajistí přeložku veřejného osvětlení a Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko rekonstrukci vodovodu.
Rekonstrukce opěrné zdi s sebou nese i nezbytnou úpravu vo-
zovky silnice II/360, kde už nyní dochází k poklesu krajnice. Ka-
mennou opěrnou zeď má nahradit nová železobetonová.

ULICI VRCHOVECKOU U MOTORPALU ČEKÁ PŮLROČNÍ 
OMEZENÍ. ŘIDIČI SE MUSÍ OBRNIT TRPĚLIVOSTÍ
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V ULICI K RAKŮVKÁM POD MOSTEM VYSOČINA SE OMEZÍ PRŮJEZD
Odbor dopravy povolil přechodnou úpravu provozu v ulici K Ra-
kůvkám v místě podjezdu pod dálničním mostem Vysočina. 
Omezení provozu a průjezd jedním pruhem stanovil v datu od  
1. do 16. května a od 18. do 24. května. V jeden den bude ko-
munikace zcela neprůjezdná, a to v neděli 17. května, kdy pro-
běhne úplná uzavírka.

Firma Metrostav žádala o dočasnou změnu v organizaci dopra-
vy z důvodu modernizace dálnice D1. Po zimní technologické 
odstávce se stroje vrátily opět na dálnici 6. března 2020. Do-

končení modernizace v úseku 19, který zahrnuje i most Vysoči-
na, naplánoval zhotovitel na listopad letošního roku.
Současná pandemie zapříčinila odliv zahraničních pracovníků, 
které museli nahradit zaměstnanci z ostatních staveb, proto 
společnosti pracující na modernizaci naší nejvytíženější doprav-
ní tepny stoply některé jiné projekty. „Pokračování modernizace 
D1 je nyní jednoznačná priorita Ředitelství silnic a dálnic. Ze-
jména v těch úsecích, které jsou rozestavěné. A to i kdyby to 
mělo znamenat, že se některé jiné stavby zastaví,“ ujišťuje Ra-
dek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Město Velké Meziříčí, obec Petráveč a Česká republika, pro-
střednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých (ÚZSVM), vedly spor o vlastnictví Vysokého mostu celých 
osm let. Poté, co v dubnu 2016 potvrdil Nejvyšší soud před-
chozí usnesení Krajského soudu v Brně, se stal most oficiálně 
vlastnictvím státu.
Na konci loňského roku státní úřad však znovu oslovil vedení 
města Velké Meziříčí s návrhem bezplatného převodu stavby 
do jeho vlastnictví. Most by se totiž mohl po rekultivaci skládky 
z 80. let stát součástí plánované cyklostezky mezi Velkým Me-
ziříčím a Velkou Bíteší.
„Myslím si, že by stálo za to do budoucna uvažovat nad spolu-
prací se současným majitelem, rád bych slyšel váš názor,“ vyzval 
přítomné zastupitele starosta města Alexandros Kaminaras 
/Společně VM/ do diskuze, které se však žádný z přítomných 
zastupitelů nezúčastnil. V následném hlasování převod mostu 

do majetku města většina zastupitelů nepodpořila.
Nevyužívaný starý silniční viadukt v dezolátním stavu stojí 
v areálu skládky komunálního odpadu a roky chátrá. Architek-
tonicky náročně řešený jednoobloukový silniční most vysoký 
přibližně deset metrů nikdo nevyužívá od roku 1937, i tak se dle 
vyjádření památkářů jedná o impozantní stavbu a vysoce hod-
notnou technickou památku. Přestože v roce 2017 byla jeho 
památková ochrana zrušená, od loňského června je most znovu 
památkově chráněný.
Most býval kdysi součástí někdejší císařské silnice spojující Vel-
kou Bíteš a Velké Meziříčí. Vybudovaný byl snad již v roce 1593. 
Po zprovoznění most lidé dokonce považovali za nejvyšší u nás. 
Díky tomu dostal časem název Vysoký most. Na konci 30. let 
minulého století však přestal vyhovovat rostoucímu provozu 
a severněji postavili novou trasu silnice s železobetonovým 
mostem.

VYSOKÝ MOST MĚSTO PŘEVZÍT NECHCE
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Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o plošném uzavření všech škol od 11. března 2020. Školy velmi 
rychle zareagovaly a vytvořily podmínky pro distanční formu studia. Právě moderní technologie umož-
ňují pedagogům v současném stavu vyučovat alespoň na dálku. Ředitelé základních škol ve městě  
a místních částech odpověděli na otázky týkající se výuky na svých školách. „Jako zástupce zřizovatele 
jsem prostřednictvím médií oslovil rodiče dětí místních ZŠ s požadavkem na vyjádření k zavedenému 
nekontaktnímu způsobu výuky. Reakce rodičů byly ve velké většině pozitivní, oce-
něn byl přístup pedagogů i zavedené metody výuky,“ uvedl místostarosta města 
Velké Meziříčí, František Smažil.

ŠKOLSTVÍ ZAŽÍVÁ NEJVĚTŠÍ REFORMU  
V REKORDNĚ KRÁTKÉM ČASE

Ředitelé základních škol odpověděli na položené otázky:
1. Od středy 11. března vláda zakázala osobní přítomnost žáků na základních i středních školách. 

Jakou formu výuky na dálku jste na vaší škole zvolili?
2. V této mimořádné situaci je i výuka nezvyklá a ojedinělá. Jaká pozitiva má podle vás online  

výuka? Jak zvládají žáci a pedagogové nový způsob interakce?

1. Od počátku vyhlášení nouzového stavu v českých školách 
využíváme dostupné digitální technologie jako způsob komuni-
kace s našimi žáky – VÝUKA NA DÁLKU. Naše škola pro spojení 
s dětmi i rodiči využívá IS–EDOOKIT, e -learningovou platformu 
MOODLE. Nastavili jsme skupinové třídní chaty a videochaty 
přes náš školní FB: https://www.facebook.com/skola.zakladni, 
FB využíváme ke komunikaci mezi žáky v jednotlivých tří-
dách – možnost kontaktu mezi dětmi a učiteli a také s rodiči. 
K videokonferencím využíváme aplikaci Microsoft Teams a apli-
kaci Zoom, profilové předměty vyučujeme přednostně. Zadané 
učivo mohou žáci konzultovat s vyučujícími – zveřejnili jsme 
konzultační hodiny učitelů 2. stupně, kde se na pedagogy všech 
předmětů mohou obracet žáci i rodiče. Děti následně odevzdá-
vají vypracované práce převážně emailem.
Na 1. stupni probíhá videovýuka několikrát týdně – žáčci ko-
munikují se svými učitelkami, často za pomoci rodičů plní úko-
ly a zpětná vazba probíhá okamžitě. Rovněž je zapojena školní 
družina, která uskutečňuje každý den s dětmi videochaty a pra-
videlně jim nabízí možnosti, jak si zpestřit čas doma. Proběhly 
i soutěže – Moje rouška chrání tebe – tvoje rouška chrání mě 
a také děti tvořily obrázky a básničky pro naše seniory v pečo-
vatelském domě.
Děkuji tímto jménem celého našeho pedagogického sboru za 
vstřícnost všem rodičům i dětem. Pokud to můžeme hodno-
tit – zapojila se velká KOMUNITA školy, máme jen několik málo 
nespolupracujících žáků. Žáci si rychle zvykli na nové podmínky 
a přizpůsobili se výuce NA DÁLKU. Starší žáci využívají možnost 
pospat si a učitelé proto videokonference směřují často i do od-
poledních hodin.
Opravdu si cením toho, že jsme byli schopni rychle přejít na dis-
tanční výuku, učitelé reagovali a zapojili se do třídní práce. Za 
nejdůležitější považuji, že se nám podařilo vzájemně propojit 
děti, a zachovat tak jejich SDÍLENÍ učiva i běžných starostí v si-
tuaci, která je nelehká a nová pro všechny.

2. Pokud lze mluvit o pozitivech výuky na dálku, tak žáci vítají 
pozdější hodiny výuky – také vnímáme výraznou dopomoc ro-
dičů u menších žáčků při plnění zadaných úkolů. Všichni se učí-
me zvládnout technické řešení výuky – učitelé pomáhají žákům 
i rodičům připojit se k video konferencím na dálku. Důležité jsou 
parametry obrazu i zvuku. Techniku jsme také byli schopni za-

půjčit v případě potřeby ze školy. Žáci se přizpůsobili výuce vel-
mi rychle – hlavně žáci 2. stupně. U žáků 1. stupně byla důležitá 
hlavně pomoc a ochota rodiny.
Na výuku jsme od rodičů měli pozitivní odezvu a spolupráci 
hodnotím velmi dobře. Postupně všichni pedagogové distanční 
vyučování zvládli. Někdo rychleji, někdo pomaleji, ne každý měl 
dostupné technické vybavení doma a mohl reagovat okamžitě. 
V současné době jsou už všichni učitelé k dispozici žákům i rodi-
čům k výuce i konzultacím ve zveřejněných konzultačních hodi-
nách. Domnívám se, že všichni jsme si uvědomili, jak je důležitý 
kontakt mezi žáky i kontakt s učiteli – jak obtížné je přátelství 
NA DÁLKU. Cením si nejvíce toho, že se nám podařilo vzájemný 
kontakt udržet i v této nelehké době.

Mgr. Eva Bednářová, ředitelka

1. Zadáváme úkoly přes www stránky (1. stupeň), Edookit – 
elektronická žákovská knížka (2. stupeň). Učitelé dále komu-
nikují těmito prostředky: telefonicky, WhatsApp, Messenger, 
email, osobně, vytištěné materiály si rodiče berou ve vestibulu 
školy, SMS, ZOOM Meeting.

2. Žáci i rodiče s vyučujícími komunikují výše popsanými pro-
středky. V drtivé většině žáci reagují. Na 1. stupni se úkoly za-
dávají přes www školy a nikdo z rodičů se neozval, že by ne-
měl možnost připojení. Na 2. stupni přes aplikaci Edookit, což 
je zároveň elektronická žákovská knížka. Přístup do této apli-
kace měli všichni žáci mimo jedné žákyně. Ta si během břez-
na 2020 připojení také zřídila. Učitelé většinou vyžadují od 
žáků nějakou zpětnou vazbu, a to různými způsoby – vyplnění 
elektronického dotazníku, zaslání vyfocené práce, kontrolu 
podle zaslaných výsledků a oznámení počtu získaných bodů, 
prosté potvrzení splnění úkolu, zaslání prezentace, zaslání 
emailu s odpověďmi, kontrola při online komunikaci… Ze třídy 
nebo skupiny obvykle nereagují 2-3 žáci, a to ani na opětovné 
urgence učitelů. Jak mi napsala jedna paní učitelka: „Ze třídy se 
mi neozývají 2 žáci a jsou to ti, u kterých se to tak nějak čeká 
(nízká nebo žádná pracovní morálka v době běžné výuky).“ Žáci 
i učitelé se zdokonalují v práci online. Objevují nové možnosti 
této komunikace. A to jak písemnou, tak mluvenou formou. 
Většina se také zdokonalila v práci s informacemi a s jejich 
přenášením a sdílením.

Mgr. Petr Blažek, ředitel

ZŠ OSLAVICKÁ 

ZŠ ŠKOLNÍ



www.velkomeziricsko.cz

13ZPRÁVY

1. Na naše webové stránky vkládáme každé pondělí úkoly 
na celý týden. Poprvé byli rodiče informováni sms zprávou. 
Myslím si, že pro všechny to byla situace nová a nikdo na ni 
nemohl být připraven. I přes velmi dobrou spolupráci s rodi-
či, kterou bych chtěla touto cestou vyzdvihnout, jsme stále 
hledali další možnosti výuky. Chyběla nám zpětná vazba od 
dětí. Nechtěli jsme zatěžovat rodiče tisknutím a skenováním 
různých cvičení, nehledě na to, že jsme si vědomi toho, že ne 
všichni mají stejné možnosti. Naši žáci nemohou mít vzhle-
dem k věku mailovou adresu ani sociální sítě, přes které by 
bylo možné komunikovat přímo s nimi. Hledali jsme online 
výuku pro efektivní a přitom jednoduchou komunikaci s dět-
mi bez zvýšené časové náročnosti pro rodiče a dostupnou pro 
všechny. Zvolili jsme velice zdařilý program Alf. Žáci obdrželi 
přístupové údaje a po přihlášení pracují přímo na internetu. 
Dětem se toto učení velmi líbí, my s nimi můžeme komuni-
kovat, úkoly ihned kontrolovat a reagovat na případné potíže 
s pochopením nové látky.

2. Online výuka má jistě určitá pozitiva. Učí děti větší samostat-
nosti, nutnosti zorganizovat si práci, více přemýšlet při samos-
tudiu. Učitelé mohou rozvíjet svoji kreativitu. Dle zpětné vazby 
od dětí i rodičů naši žáci výuku online zvládají bez obtíží. Stejně 
tak pedagogové se dokázali nové situaci brzy přizpůsobit. Přes-
to je pro nás vzájemná každodenní interakce s dětmi prvořadá 
a již se těšíme, až situace dovolí a lavice ve škole se zase zaplní 
našimi žáky.

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

1. Bezprostředně po vyhlášení uzavření školy proběhla mimo-
řádná pedagogická rada, na které jsme se společně domluvili, 
že výuka na naší Základní škole Sokolovská bude realizována 
distanční formou prostřednictvím cloudového úložiště školy 
One Drive v sekci On -line výuka. Všichni pedagogové byli oka-
mžitě proškoleni, jak pracovat v online prostředí a využívat 
tuto novou formu vzdělávání žáků. Spolupráce s žáky a rodiči 
probíhá za pomoci různých komunikačních prostředků a aplika-
cí (email, mobil, videohovory přes Skype, Webex, Messenger, 

Whatsapp) a pomocí vzdělávacích portálů, webinářů, online 
učebnicí, edukativních programů ČT a odkazů na výukové ma-
teriály z MŠMT, Youtube a jiných zdrojů.

2. Souhlasím s tím, že výuka touto formou vzdělávání žáků je 
nezvyklá a ojedinělá. V tomto směru představuje jakousi alter-
nativu, která dokáže efektivním způsobem udržet proces vzdě-
lávání a zároveň s tím dodržovat tak důležité preventivní opat-
ření. Online výuku v pozitivním směru vidím jako příležitost, jak 
žákům ukázat, že mají zodpovědnost za své vzdělání, ale také 
příležitost pro pedagogy, jak zapojit nové metody a nástroje 
do vzdělávacího procesu. A jak to zvládají žáci a pedagogové? 
Mohu říci, že velice dobře a statečně. Zpětná vazba na distanční 
výuku byla řešena vlastním dotazníkovým šetřením a výsledky 
zveřejněny na našich webových stránkách s pozitivním ohla-
sem jak žáků, tak i rodičů. Tato nelehká situace je pro žáky, ro-
diče a učitele náročnou zkouškou a výzvou, která zatím probíhá 
velice úspěšně. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat žá-
kům a jejich rodičům za velice vstřícný přístup k netradiční for-
mě výuky a zároveň všem učitelům za jejich svědomitou práci, 
kreativitu, se kterou přistupují z domácího prostředí k zajištění 
základní výuky. Jsem si vědom, že je to náročná a neocenitelná 
práce, která bude vyžadovat tento druh výuky i v dalších týd-
nech tohoto vzdělávání.

Mgr. Karel Kaštan, ředitel

1. Rodiče jsou zvyklí pravidelně pracovat s dětmi, pokud jsou 
nemocné. Zvolili jsme tedy formu předávání učiva v tištěné po-
době, kde rodiče dostávají učivo rozpracované po dnech, postu-
py řešení, návody na složitější cvičení, výsledky, případně mate-
riál na procvičování. Se všemi rodiči jsme v kontaktu a zpětnou 
vazbou zjišťujeme, že tato forma je vyhovující a přináší výsled-
ky. Domácí práci rodičů a dětí nesmírně oceňuji a věřím, že spo-
lečnými silami vše zvládneme.

2. Jak jsem již uvedla. Vycházíme ze zkušeností, které se nám 
osvědčily. Vyhodnotili jsme, že z hlediska technického zabezpe-
čení a internetového připojení v rodinách bychom situaci zavá-
děním online výuky spíše zkomplikovali.

Mgr. Eva Součková, ředitelka 

ZŠ Školní - téma povolání ve 2. B v prvouce, foto: Andrea Svobodová

ZŠ MOSTIŠTĚ

ZŠ SOKOLOVSKÁ

ZŠ LHOTKY
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ZÁPISY DO ŠKOLEK BUDOU V PRVNÍ POLOVINĚ KVĚTNA BEZ DĚTÍZÁPISY DO ŠKOLEK BUDOU V PRVNÍ POLOVINĚ KVĚTNA BEZ DĚTÍ

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské 
školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání 
žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
od školního roku 2020/2021.od školního roku 2020/2021.

MíMísto pro podání žádostisto pro podání žádosti
Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uve-Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uve-
dených adresách:dených adresách:
1. MŠ Mírová 1. MŠ Mírová (zápis v této budově je určen i pro zájemce o umís-(zápis v této budově je určen i pro zájemce o umís-
tění do MŠ Oslavická), Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí,tění do MŠ Oslavická), Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí,
telefon 566 523 483 - kontaktní osoba Blanka Kadlíkovátelefon 566 523 483 - kontaktní osoba Blanka Kadlíková
2. MŠ Čechova2. MŠ Čechova, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí,, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí,
telefon 566 522 834 – kontaktní osoba Naděžda Krčovátelefon 566 522 834 – kontaktní osoba Naděžda Krčová
3. MŠ Sportovní3. MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí,, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí,
telefon 566 522 833 – kontaktní osoba Zdeňka Čechovátelefon 566 522 833 – kontaktní osoba Zdeňka Čechová
4. MŠ Nad Plovárnou4. MŠ Nad Plovárnou, Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí,, Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí,
telefon 566 523 362 – kontaktní osoba Mgr. Lucie Komínkovátelefon 566 523 362 – kontaktní osoba Mgr. Lucie Komínková
5. MŠ Sokolovská5. MŠ Sokolovská, Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí,, Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí,
telefon 566 522 832 – kontaktní osoba Mgr. Věra Bourkovátelefon 566 522 832 – kontaktní osoba Mgr. Věra Bourková

Termín a doba pro podání žádostiTermín a doba pro podání žádosti
Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronaviro-Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronaviro-
vou pandemií se zákonný zástupce dostaví k zápisu do mateř-vou pandemií se zákonný zástupce dostaví k zápisu do mateř-
ské školy bez dítěte buď ské školy bez dítěte buď ve dnech 4. 5.–7. 5. 2020 (pondělí až ve dnech 4. 5.–7. 5. 2020 (pondělí až 
čtvrtek), nebo ve dnech 11. 5.–15. 5. 2020 (pondělí až pátek) čtvrtek), nebo ve dnech 11. 5.–15. 5. 2020 (pondělí až pátek) 
vždy v době od 12.00 hodin do 16.00 hodin.vždy v době od 12.00 hodin do 16.00 hodin. Termín a dobu po- Termín a dobu po-
dání žádosti si zákonný zástupce předem telefonicky dohodne dání žádosti si zákonný zástupce předem telefonicky dohodne 
se zástupkyní ředitelky konkrétního pracoviště, aby nedochá-se zástupkyní ředitelky konkrétního pracoviště, aby nedochá-
zelo ke zbytečnému shlukování lidí.zelo ke zbytečnému shlukování lidí.
V úterý 28. dubna a ve středu 29. dubna 2020 v době od V úterý 28. dubna a ve středu 29. dubna 2020 v době od 
14.00 hodin do 16.30 hodin si mohou zákonní zástupci po te-14.00 hodin do 16.30 hodin si mohou zákonní zástupci po te-
lefonické dohodě (datum a čas) vyzvednout tiskopisy pro při-lefonické dohodě (datum a čas) vyzvednout tiskopisy pro při-
jetí dítětejetí dítěte – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné  – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné 
prohlášení k očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, prohlášení k očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, 
přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení 
na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci dokumen-na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci dokumen-
ty – přihlášky a žádosti.ty – přihlášky a žádosti.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů je možné doručit přihlášku i těmito způsoby:dějších předpisů je možné doručit přihlášku i těmito způsoby:
• do datové schránky školy (ID datové schránky je i83k3sw)• do datové schránky školy (ID datové schránky je i83k3sw)
• • e -mailem s uznávaným elektronickým podpiseme -mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze poslat prostý e -mail)(nelze poslat prostý e -mail)
• • poštoupoštou

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzděláváníPodmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
1. 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpra-Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpra-

vidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (naro-vidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (naro-
zené do 31. 8. 2018).zené do 31. 8. 2018).

2. 2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodr-Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodr-
ženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem ženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 
(ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola 
přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravi-přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravi-
delným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti ná-delným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti ná-
kaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího 
kalendáře a čestné prohlášení k očkování.kalendáře a čestné prohlášení k očkování.

3. 3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola do-Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola do-
klad o očkování nepožaduje.klad o očkování nepožaduje.

4. 4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka 
mateřské školy na základě písemného vyjádření školského mateřské školy na základě písemného vyjádření školského 
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře 
(§ 34 odst. 6 školského zákona).(§ 34 odst. 6 školského zákona).

Organizace zápisuOrganizace zápisu
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz 
k doložení místa trvalého pobytu. Každému žadateli bude při-k doložení místa trvalého pobytu. Každému žadateli bude při-
dělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny dělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny 
výsledky zápisu.výsledky zápisu.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu 
s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zve-s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zve-
řejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na řejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na 
webových stránkách školy www.skolkavm.cz.webových stránkách školy www.skolkavm.cz.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákon-Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákon-
ný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.ný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

KritériaKritéria
Kritéria jsou shodná a platná pro všechna odloučená pracoviště Kritéria jsou shodná a platná pro všechna odloučená pracoviště 
Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 
1523/10, 594 01 Velké Meziříčí: MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí: MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, 
MŠ Čechova, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Mírová/Oslavická.MŠ Čechova, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Mírová/Oslavická.
1. 1. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti naro-K povinné předškolní docházce budou přijímány děti naro-

zené do 31. 8. 2015 s místem trvalého pobytu, v případě zené do 31. 8. 2015 s místem trvalého pobytu, v případě 
cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské 
školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.

2. 2. K celodenní docházce budou přijímány děti s místem tr-K celodenní docházce budou přijímány děti s místem tr-
valého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve škol-valého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve škol-
ském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové ském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové 
organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku 
nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. 
3 školského zákona).3 školského zákona).

3. 3. K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle 
věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalé-věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalé-
ho pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském ho pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském 
obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové orga-obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové orga-
nizace.nizace.

4. 4. Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném přípa-Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném přípa-
dě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.dě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

Doplňující informaceDoplňující informace
Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní 
děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nej-děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nej-
starších po nejmladší, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí starších po nejmladší, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí 
v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zaříze-v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zaříze-
ní. Starší dítě má přednost.ní. Starší dítě má přednost.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném zně-středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném zně-
ní, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popří-ní, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popří-
padě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, padě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, 
jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvlád-jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvlád-
nuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí nuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí 
být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu 
mateřské školy.mateřské školy.
Kontaktní údajeKontaktní údaje
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka PožárováKontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová
Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840
E ‑mail: reditelkams@skolkavm.czE ‑mail: reditelkams@skolkavm.cz
Web: www.skolkavm.czWeb: www.skolkavm.cz
Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školyMgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy
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Nové vozidlo s elektropohonem brázdí velkomeziříčské ulice. 
Zaměstnanci technických služeb, převážně pracovníci střediska 
údržby zeleně, využívají nový elektrovůz od dubna 2020, kdy 
jim jej vítězná firma EcoFuture s.r.o. Boskovice předala.
Vozidlo tovární značky ALKÉ ATX 340 oplývá unikátním řešením 
prostoru. Dvojitá kabina zajišťuje 4 místa k sezení a zároveň má 
i nákladový prostor, takzvanou korbu, takže lze převážet více 
pracovníků společně s potřebným materiálem pro v tomto pří-
padě zahradnické práce.
Vozidlo s elektropohonem stálo 1 201 983 korun, tato část-
ka zahrnuje i cenu za nabíjecí stanici v hodnotě 67 000 korun. 
Technické služby zaplatily necelých 700 tisíc korun, zbylou část 
dofinancoval Státní fond životního prostředí ČR v rámci výzvy 
11/2018.
Technické služby dokončily blokové čištění a hned se vrhly na 
dezinfekci kontejnerů a údržbu veřejné zeleně. „V pátek 8. květ-
na bude svoz separovaných i komunálních odpadů probíhat 
beze změn, ale sběrný dvůr bude ve sváteční den uzavřený,“ 
avizoval provoz technických služeb jednatel společnosti Jaro-
slav Mynář.

Zemřel člověk, který se nesmazatelně zapsal do historie míst-
ních technických služeb, Věruš Pavliš. Člověk, jenž 24 let vedl 
technické služby.

V roce 2010 vyšel obsáhlý text, který zpracoval pan Věruš 
Pavliš, bývalý dlouholetý ředitel technických služeb. Jeho karié-
ru i historii Technických služeb Velké Meziříčí si díky jeho autor-
skému dílu dovolíme připomenout.
Historii technických služeb předcházela Údržba města i oblast-
ní podnik Služby nebo dokonce hospodářský dvůr, který s po-
čtem 40 zaměstnanců plnil svůj účel už od dob první republiky. 
Zlomový byl rok 1960, kdy se Komunální služby dostaly pod 
přímé řízení národního výboru a čítaly 14 pracovníků. To byl zá-
klad dnešních Technických služeb Velké Meziříčí. První vedoucí 
byl Pavel Síbek, po něm následoval v roce 1964 Věruš Pavliš, 
který na svém postu zůstal neuvěřitelných 24 let. Od roku 1988 
do roku 1992 vedl technické služby Antonín Doležal, v tomtéž 
roce krátce Antonín Kozina a posledním ředitelem, který vládne 
doposud, je od roku 1992 Jaroslav Mynář.
Název Technické služby města Velké Meziříčí (TS) získaly v roce 
1968 a nejinak se jim říká i dnes. Pan Věruš Pavliš byl u zrodu 
asfaltových silnic ve městě, prvních úprav i výsadby veřejné ze-
leně. Prvním dnem roku 1967 vznikly usnesením Provozovny 
k zajišťování drobných služeb pro obyvatelstvo a město, ve-
doucím byl svatební technik Antonín Doležal. Jejich první akcí 
pro město byla přístavba a nadstavba základní školy v ulici 
Sokolovská. Vedení tyto dvě služby sloučilo a zároveň zřídilo 
finanční účtárnu. Tehdejší nedostatek stavebníků, kteří by se 
podíleli na rozvoji města a výstavbě inženýrských sítí, vyřeši-
li v roce 1970 založením skupiny deseti zaměstnanců pod TS, 
které vybavili patřičnou mechanizací (tzv. Bělorus, Trambus aj.). 
Vedoucím Provozoven se stává stavební technik Josef Pokorný, 
u TS pracuje 26 zaměstnanců a v Provozovnách 28.
Tehdy se využívaly finanční prostředky z takzvané akce Z, kdy 
se musela zajistit 30procentní úspora, která se dosáhla brigád-
nickou prací občanů zdarma. Ze zpráv městského národního 

výboru, které shrnuly roky 1956 až 1975, vyplývá, že ve městě 
vybudovali 11 846 běžných metrů (bm) kanalizační sítě, z toho 
svépomocí v rámci akcí Z 5 084 bm.
V textech pana Pavliše je mnoho údajů, které jsou velmi přesné 
a detailní. Od roku 1972 už pokládal živičný koberec na svršky 
místních komunikací finišer. V letech 1979 byla akce dokončená 
a z celkové délky bezmála 30 kilometrů městských komunika-
cí, bylo 84 % vyasfaltováno a jen necelých 5 kilometrů zůstalo 
prašných. Vznik dnešní ulice Čermákova a základ pro sídliště 
Čechovy Sady byl také zásluhou Technických služeb a Provozo-
ven s přispěním Opraven zemědělských strojů v letech 1984-5.
Zaměstnanci Provozoven vybudovali do roku 1990 mnoho po-
třebných budov pro město, mezi něž patřily například: požární 
zbrojnice, smuteční obřadní síň, mateřské školy, prodejny po-
travin a závěrečnou stavbou byl obchodní dům Kotvička.
V roce 1988 se novým ředitelem TS stává Antonín Doležal, 
který doposud pracoval jako provozní zástupce Věruše Pavliše, 
který odchází do důchodu. Město Velké Meziříčí díky nařízení 
o slučování malých obcí pod příslušné Městské národní výbory 
získalo v roce 1974 obec Oslavice s osadou Osové, v roce 1980 
dalších 21 obcí, které se staly místními částmi. Volby roku 1990 
byly zlomové, 16 obcí se rozhodlo hospodařit opět samostatně, 
a tak vznikla dnešní podoba místních částí, když zbyly Lhotky, 
Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště, Olší nad Oslavou a Hrbov, 
Svařenov.

Za vedení pana Pavliše byla zavedená tzv. oranžová vlečka, kte-
rou TS přistavovaly na 18 vyhrazených míst, a občané tak měli 
možnost uložit do ní vše nepotřebné. Nápad se osvědčil a po-
mohl předcházet dříve množícím se černým skládkám.
Posledním a zároveň i současným ředitelem TS je Jaroslav My-
nář, který v této funkci zažil i převod na obchodní společnost 
s ručením omezeným v roce 1998, nákup současných prostor 
roku 2008 v ulici Karlov a stěhování do nich a spoustu další-
ho. Letošním rokem je to již šedesát let od trvání TS v našem 
městě.

NOVÝ ELEKTROMOBIL SI POŘÍDILY TECHNICKÉ SLUŽBY

TECHNICKÉ SLUŽBY FUNGUJÍ UŽ ŠEDESÁT LET
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V tradiční soutěži obcí „My třídíme nejlépe“ obsadilo město Vel-
ké Meziříčí stupně vítězů. Ve skupině nad 5 000 obyvatel, do 
které Meziříčí patří, vyhrála Telč, na stříbrném stupni vítězů se 
umístilo právě Velké Meziříčí a třetí skončila Velká Bíteš.
Zásadním kritériem pro hodnocení hlavní soutěže je množství 
vytříděného separovaného odpadu (papír, plast, sklo, nápojo-
vý karton, kovy) přepočtené na jednoho obyvatele města. Kraj 
Vysočina soutěž vyhodnocuje na základě dat získaných od au-
torizované obalové společnosti EKO -KOM, a. s., která zajišťuje 
třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.
Ve vedlejších soutěžích se hodnotí největší výtěžnost v jednot-
livých komoditách (papír, plast, sklo). Ani v těch se však Velké 
Meziříčí neztratilo a se ziskem dvou prvních příček ve výtěžnosti 

plastu a skla dokázalo zodpovědnost místních domácností ve 
třídění odpadu. „Jsem hrdý na občany Velkého Meziříčí za projev 
zodpovědného přístupu vůči životnímu prostředí,“ dodal staros-
ta města Alexandros Kaminaras.
Město obdrželo od společnosti EKO -KOM, a.s., za rok 2019 odmě-
ny ve výši 2 070 608 korun za vytříděné složky komunálního odpa-
du. Od listopadu loňského roku třídí nově obyvatelé Velkého Mezi-
říčí i jedlé oleje a tuky. „Chtěla bych občanům poděkovat a zároveň 
apelovat na správné třídění odpadních jedlých tuků a olejů. Jedlé 
oleje a tuky je třeba do speciálních popelnic vhazovat v řádně uza-
vřených plastových láhvích (ne ve skleněných obalech), potom totiž 
hrozí znečištění celého obsahu nádoby,“ poděkovala a upozornila 
občany Zdislava Fialková z odboru životního prostředí.

OBYVATELÉ VELKÉHO MEZIŘÍČÍ TŘÍDÍ ODPAD SKVĚLE, 
DOKAZUJÍ TO VÝSLEDKY KRAJSKÉ SOUTĚŽE

O otázce navýšení odměn jednali současní zastupitelé již 
v prosinci roku 2018. Tehdejší návrh politického hnutí Spo-
lečně VM podpořilo pouze sedm hlasujících, přesto mu dnes 
již bývalý starosta města Josef Komínek vyjádřil do budouc-
na svoji podporu. Podle původního plánu si mohli zastupitelé 
své odměny zvednout již v rámci programu únorového zase-
dání. Situace ale nabrala jiný směr a namísto zvedání odměn 
došlo k radikální personální obměně ve vedení města. Další 
šanci dostalo navyšování po nucené přestávce na zasedání 
28. dubna, během kterého k tomuto bodu proběhla dlouhá 
diskuze na téma vhodnosti zvyšování odměn v souvislosti se 
snížením příjmů města vzniklým pandemií korovaniru. Bod 
byl však projednáván v původním znění, jak ho navrhla býva-
lá rada, přesto podporu nezískal. Radikální nesouhlas vyjádřil 

zastupitel Pavel Blažek /ČSSD/, který uvedl, že dle jeho názo-
ru je to nehoráznost a odměna by měla mít pouze symbolický 
charakter. „Myslím si, že každý z nás příspěvek dokáže v této 
situaci využít ve prospěch města. Vítám tento bod a děkuji za 
něj. Věřím, že tuto položku nám nebude nikdo závidět,“ reago-
vala Ivana Bíbrová /Společně VM/.
Podle navrhovaného zvýšení by se tak řadovému zastupiteli 
zvýšila odměna z 600 korun na 1 200 korun za měsíc, radním 
z původních 2 600 korun na 4 500 korun měsíčně a například 
předsedům výborů nebo komisí z 900 korun na 1 500 korun. 
„V této chvíli se zdržím hlasování, protože si myslím, že není 
vhodná situace. Jinak bych ruku samozřejmě zvedl, jak jsem slí-
bil již v minulosti,“ vysvětlil své rozhodnutí bývalý starosta Josef 
Komínek /ČSSD/.

NA VYŠŠÍ ODMĚNY SI ZASTUPITELÉ JEŠTĚ POČKAJÍ

Stejně tak jako všichni i Technické služby VM se musely při-
způsobit situaci. Koronavirová pandemie zapříčinila mimo jiné 
i ukončení provozu sportovišť, úpravu provozní doby ve sběr-
ném dvoře, pohřební službě i na skládce odpadů u Vysokého 
mostu. Pro své zaměstnance musely technické služby (TS) 
zajistit ochranné pomůcky i dezinfekci, které jim dodali Musi-
lovi z Křižanova, město Velké Meziříčí prostřednictvím sociál-
ních služeb, Alpa, Ministerstvo životního prostředí a EKO -KOM. 
I přes omezení vlády činnost TS dále probíhala podle harmono-
gramu. Zaměstnanci dokončili blokové čištění, dezinfikují auto-
busové zastávky a následně kontejnerová stanoviště na odpa-
dy. Doposud už pracovníci provedli údržbu sportovišť, začali se 
sečením trávy a připravili pietní místa spojená se 75. výročím 
konce druhé světové války.

Data získaná od ředitele technických služeb, Jaroslava Mynáře, 
hovoří jasně, svoz domovního odpadu se za měsíc březen a du-
ben oproti stejným měsícům loňského roku rapidně liší. V roce 
2019 svezli zaměstnanci 254 tun a v roce 2020 dokonce 281 
tun, to znamená nárůst o 11 procent. U separovaného odpadu 
došlo k podstatnému navýšení svezeného množství, a to i přes 
to, že frekvence svozu těchto komodit (papír, plast) probíhá 1x 
týdně. V březnu 2019 svezly technické služby 32,2 tun plastů, 

kdežto za stejné období v roce 2020 to bylo 39,2 tun, jedná se 
o nárůst o celých 22 procent. „I přes snahu našich zaměstnanců 
se nedalo zabránit lokálnímu nepořádku u kontejnerových míst, 
za který se občanům města omlouváme. Samozřejmě že příčin 
je několik. Kromě zvýšení množství ukládaných odpadů, které 
je zapříčiněno jednak tím, že mnoho občanů tráví po uzavře-
ní škol a provozoven více času doma, tak i tím, že ne všichni 
spoluobčané provádějí minimalizaci odpadů jejich sešlápnutím 
nebo zmáčknutím. V neposlední řadě i zneužíváním kontejnerů 
právnickými osobami, které se takto bezplatně zbavují odpadu 
za jejichž likvidaci nebo využití by musely platit. O těchto téma-
tech proběhla ve středu 29. dubna 2020 diskuze v rámci valné 
hromady společnosti Technické služby VM mezi vedením měs-
ta a vedením této společnosti,“ říká ředitel místních technických 
služeb Jaroslav Mynář.

Ve čtvrtek 30. dubna se zúčastnil ředitel Technických služeb 
Velké Meziříčí setkání představenstva Spolku veřejně prospěš-
ných služeb, které se konalo ve Velké Bíteši. Tématem setkání 
byla právě problematika nárůstu domovních i separovaných 
odpadů v době koronavirové epidemie, se kterými se potýkají 
i zbylá zúčastněná města, jako například Brno, Frýdek -Místek, 
Jihlava, Bystřice nad Pernštejnem i Velká Bíteš.

TECHNICKÉ SLUŽBY SITUACI NEPODCENILY, NÁRŮST 
ODPADŮ ZAZNAMENALA VŠECHNA MĚSTA



DOTAZNÍK PRO OBČANY VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Vážení občané,
i přes aktuálně nelehké období spojené s vyhlášenou pandemií koronaviru se Vám dostává do rukou dotazníkové šetření,  které 
je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“. 
Cílem průzkumu je zprostředkovat vedení města názory, postoje a preference obyvatel města, ve kterém žijí a pracují. Zajímají 
nás i další dílčí aspekty spokojenosti občanů ve vztahu k jednotlivým tematickým oblastem. Chceme zhodnotit spokojenost 
obyvatel pomocí standardních ukazatelů, evropských indikátorů. Ty lze potom vzájemně porovnávat i s jinými městy. Velice nám 
záleží na Vašich názorech. Ty budou dále zohledněny i v rámci zpracování strategických dokumentů města.
Formulář dotazníku je publikován na webových stránkách města www.velkemezirici.cz, a to ve dvojí podobě. První forma jako 
interaktivní formulář, který stačí vyplnit a odeslat. Druhá podoba je dokument, který je možné stáhnout, vyplnit a sken odeslat 
na email Zdravého města Velké Meziříčí zm@velkemezirici.cz. Žádáme Vás o přednostní využití těchto forem odpovědí. 
Formulář je rovněž publikován v tištěném měsíčníku Velkomeziříčsko. Žádáme občany, aby jej vystřihli, vyplnili a odevzdali do 
připravených sběrných boxů umístěných v budovách radnice: Náměstí 29/1 – ve vestibulu, budova bývalé spořitelny, Náměstí 
14/16 – 1. patro, hala – občanské průkazy, Náměstí 14/16 – 2. patro, hala – řidičské průkazy a Dům zdraví, Poříčí 1256/11, 
stará budova - v prostoru před lékárnou. Na těchto místech lze rovněž vyzvednout čisté formuláře. 
Vyplnit je a odevzdat či elektronicky zaslat je možné v době od 6. května 2020 do 5. června 2020. 
S výsledky průzkumu bude seznámena široká veřejnost. Ing. arch. Alexandros Kaminaras

SPOKOJENOST A MOBILITA, Velké Meziříčí 2020 
Dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ zjišťuje spokojenost občanů žijících na území Velkého 
Meziříčí s různými rysy fungování města. Dále se dotazník zaměřuje na otázky spojené s mobilitou ve městě. Šetření zajišťuje 
město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. p. s. Dotazníkové šetření je anonymní. Dotazníkové šet-
ření je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“ (CZ.03.
4.74/0.0/0.0/17_080/0009963)

Pohlaví:       Muž       Žena    Věk: _____________
Zaměstnání:        Student      Zaměstnaný             Nezaměstnaný      Důchodce             Na rodičovské dovolené
Vzdělání:      Základní       Vyučen(a)            Středoškolské      Vyšší odborné            Vysokoškolské
Adresa bydliště (místní části):            Město        Hrbov, Svařenov       Lhotky, Kúsky, Dol. Rad.       Mostiště       Olší nad Oslavou 
Pokud bydlíte ve městě, uveďte prosím ulici: ___________________________________________________
Pokud pracujete, uveďte prosím kde:       Velké Meziříčí       Okres Žďár nad Sázavou (mimo město)                 Okres Jihlava 
          Okres Třebíč         Brno (město, venkov)      Jinde: ___________________
Pokud pracujete ve městě, uveďte prosím ulici: _________________________________________________
Bydlíte v:           Panelovém domě          Bytovém domě   Řadovém domě           Samostatně stojícím rodinném domě 
Jak hodnotíte svůj zdravotní stav?   Velmi dobrý    Dobrý    Průměrný    Špatný                  Velmi špatný

1) Jak jste spokojen(a) se svým městem, jako s místem, kde žijete či pracujete? 
Velmi spokojen(a) Mírně spokojen(a) Mírně nespokojen(a) Velmi nespokojen(a)

Prosím přiřaďte ke každé otázce bodové hodnocení (1 - velice nízká spokojenost až 9 - velmi vysoká spokojenost)
2) Jak jste spokojen(a) s mezilidskými vztahy v našem městě?
3) Jak jste spokojen(a) s možnostmi provozovat své záliby a koníčky?
4) Jak jste spokojen(a) se základními veřejnými službami?
Z toho jak jste spokojen(a) se/s:
a) Zdravotními službami? f) Veřejnou dopravou – dopravní obslužnost?
b) Sociálními službami? g) Fungováním MěÚ Velké Meziříčí?
c) Mateřskými školami? h) Úklidem a údržbou města?
d) Základními školami? i) Svozem komunálního odpadu?
e) Středními školami? j) Fungováním Městské policie VM?
5) Jak jste spokojen(a) s kvalitou okolního životního prostředí?
6) Jak jste spokojen(a) s možnostmi zaměstnání ve svém městě a okolí?
7) Jak jste spokojen(a) s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednání
jednotlivých aktivit ve městě? 



Nyní seřaďte dané oblasti/položky v závislosti na svém osobním hodnocení důležitosti (1= nejvíce důležitý, 6 = nejméně důležitý) 
Mezilidské vztahy Kvalita okolního životního prostředí
Možnost uplatnit vaše zájmy a záliby Možnost zaměstnání
Základní veřejné služby Možnost účasti na místním plánováni

8) Které složky komunálního odpadu třídíte? 
Papír Plasty Sklo Kovový odpad Bioodpad Elektroodpad Jiné Žádné

9) Obchody a služby. Jak jste spokojen(a) s/se? (1 = velmi nespokojen/a až 9 = velmi spokojen/a)
a) Kvalitou obchodů v místě, kde bydlíte? c) Dostupností obchodů v místě, kde bydlíte?
b) Kvalitou služeb v místě, kde bydlíte? d) Dostupností služeb v místě, kde bydlíte?

10) Jak jste spokojeni se službami, které nabízí Městský úřad Velké Meziříčí?  (1 = velmi nespokojen/a až 9 = velmi spokojen/a)
a) Dostupnost služeb? e) Doba vyřízení?
b) Spolehlivost služeb? f) Kompetence a způsobilost zaměstnanců MěÚ?
c) Čekací doba? g) Technické vybavení MěÚ? (info. systém, počítače)
d) Rychlost obsluhy a její vstřícnost? h) Prostředí MěÚ?

11) Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb ve městě: (1 = velmi nespokojen/a až 10 = velmi spokojen/a)
Sportovní zařízení Kino Knihovna
Muzeum Kulturní dům Informační centrum

12) Jak dostupné jsou následující základní služby (z hlediska umístění ve městě)? (1 = velmi nespokojen/a až 9 = velmi spokojen/a)
Praktičtí lékaři Policie
Odborní lékaři Mateřské školy
Sociální služby a pomoc potřebným (DPS, pečovatelská služba, atd.) Základní školy

13) Zhodnoťte kvalitu následujících položek: (1 = velmi nespokojen/a až 9 = velmi spokojen/a)
Stav veřejných parků, zeleně obecně Odvoz odpadů
Stav veřejných prostranství (náměstí, ulice, …) Čistota města
Stávající zástavba ve městě Kvalita ovzduší
Nová výstavba ve městě

14) Zhodnoťte prosím následující možnosti svého zapojení do rozhodování ve vaší obci:  (1 = velmi nespokojen/a až 10 = velmi spokojen/a)
Podílet se na místním plánovacím procesu (Zdravé město, kulaté stoly, příprava územního plánu, strategického plánu apod.)
Stát se členem místních zájmových organizací, spolků Podávat přímé žádosti/dotazy na městský úřad

15) Kolik cest za běžný pracovní den obvykle vykonáte?
Cestou je míněn takový pohyb dotázaného, který má nějaký cíl a účel, nikoli jen krátká procházka či venčení psa. Prosím, vypište do tabulky pouze své 
cesty, které měly určitý důvod. Vyberte podle uvážení, které cesty nejvíce vystihují Váš běžný pracovní den.

Cesta 
číslo

Důvod cesty 
(*)

Způsob dopravy 
(**)

Autem: počet cestu-
jících v autě (***)

Po městě 
(****)

Doba cesty
(hh:mm)

Uražená vzdálenost 
(km)

1
2
3
4
5
6

(*) Důvod cesty: 1. Do školy / školky | 2. Do práce | 3. Rekreace / volný čas (společenské, soukromé, návštěva a ostatní) | 4. Za nákupy | 5. K lékaři | 6. Zpáteční cesta
(**) Způsob dopravy: 1. Pěšky | 2. Na kole | 3. Na motocyklu nebo mopedu | 4. Osobním automobilem | 5. Autobusem | 6. Vlakem
***) Počet cestujících v autě – odpovídají pouze ti, co u způsobu dopravy uvedli autem ****) Po městě 1, Mimo město 2

16) Kolik hodin jste v uplynulém roce nalétal(a) dopravním letadlem (služebně, na dovolenou)?
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UMĚLECKÁ ŠKOLA VYPSALA TERMÍNY 
TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

Protože se stále více množí dotazy ze strany rodičů, jakým způ-
sobem v tomto roce proběhnou přijímací talentové zkoušky na 
ZUŠ, rád v tomto článku všechny dotazy zodpovím.
Termín přijímacích zkoušek zůstane zčásti zachován tak, jak byl 
naplánován - od 18. 5. do 21. 5. 2020 pro hudební a výtvar-
ný obor. Pro taneční a literárně -dramatický je termín od 25. do 
29. 5. 2020. S ohledem na současná omezení bude pouze upra-
ven průběh a provedení zkoušek.
Hudební obor: ve stanovené dny v čase od 14.00 do 17.00 se 
mohou rodiče s dítětem dostavit do učebny č. 22 ve 3. poschodí. 
V té bude přítomen ředitel, který si vyslechne píseň připravenou 
dítětem (je opravdu jednou kterou, ale lidová je pro tento účel nej-
lepší). Také si zazpívá několik tónů podle klavíru, zkusí rozpoznat, 
kolik zní současně tónů, popř. rozpozná chybu v písni. Nakonec si 
zatleská jednoduchý rytmus. Toto vše bude pořízeno na záznam, 
který následně zhlédnou učitelé hry na požadovaný nástroj.
Pozn.: je důležité, aby dítě vědělo, na který nástroj chce hrát, 
u sólového zpěvu je třeba, aby děti zazpívaly plným hlasem, na-
hrávka a ještě k tomu rouška záznam zvukově trochu zkreslí, 
proto je třeba bez obav zazpívat z plných plic.
Komise hodnotí čistotu intonace, sluchovou analýzu a přesnost 
rytmu. Uchazeč může získat maximálně 20 bodů.
Podmínky přijetí: 14 - 20 bodů = přijat, 7 - 13 bodů = přijat (po-
kud bude volná kapacita), 0 - 6 bodů = nepřijat.
Výsledek uchazeči naleznou v tabulce, která bude zveřejněna 
na webu a vyvěšena v přízemí školy od 8. 6. 2020. Uchazeči v ní 
budou uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové 
zkoušky. Zvažovali jsme i možné formy distančního provedení, 
ale ty by zrovna pro hubení obor nebyly objektivní.
Výtvarný obor (VO): ve stejném termínu i čase se můžou rodiče do-
stavit do učeben výtvarného oboru ve 3. poschodí s dítětem a jeho 
výtvarnými díly. U výtvarného oboru je ovšem možná i forma ode-
slání nafocených výtvorů emailem na adresu trojanova@zusvm.cz 

s údaji o dítěti (jméno, příjmení, datum narození a bydliště). Ucha-
zeč o přijetí ke studiu na VO ZUŠ předloží zkušební komisi 5 svých 
výtvarných prací - libovolná technika i formát.
Komise hodnotí výtvarnou kompozici, práci s barvou a kresebný 
projev, předmětem hodnocení je:
• výtvarná kompozice: originalita, nápad, začlenění do plochy 

výkresu,
• práce s barvou: barevné cítění, využití techniky, práce s ma-

teriálem,
• kresebný projev: technika, kompozice.
Uchazeč může získat maximálně 9 bodů.
Podmínky přijetí: 7 - 9 bodů = přijat, 4 - 6 bodů = přijat (pokud 
bude volná kapacita), 0 - 3 body = nepřijat.
Výsledek uchazeči naleznou v tabulce, která bude zveřejněna na 
webu a vyvěšena v přízemí školy od 8. 6. 2020. Uchazeči v ní budou 
uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové zkoušky.
Taneční obor: vzhledem k tomu, aby paní učitelka viděla fyzické 
dispozice dítěte, je třeba osobní účast ve dnech 26. a 28. 5. 2020 
od 14.00 – do 17.50 (sál přízemí budovy).
Literárně ‑dramatický obor (LDO): v tomto případě se prosím do-
stavte s dítětem 29. 5. 2020 v čase 13.30 – 18.00 hod. Jako jed-
no z kritérií bude pro přijetí do LDO vyplněná ANKETA (viz níže).
1. Rád(a) pracuješ v kolektivu dětí?
2. Dovedeš souvisle vyprávět krátký příběh, svůj zážitek, 

nebo třeba anekdotu pro děti?
3. Rád(a) přednášíš básničky?
4. Jaká pohádka nebo příběh pro děti se ti líbí a proč?
5. Nestydíš se projevit se před ostatními?
6. Baví tě veřejně vystupovat před lidmi? Stál(a) jsi někdy na 

jevišti?
7. Vymysli a napiš kraťounký příběh o čemkoliv.

Těšíme se na Vás!
Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

Na jubilejní 10. ročník oblíbené akce s názvem Dny otevřených 
ateliérů se můžete na Vysočině těšit první říjnový víkend, tedy 
3. a 4. října 2020.
Pokud máte zájem o účast, vyplňte přihlášku, kterou naleznete 
na stránkách www.vysocina -kultura.cz v sekci Ke stažení. Vy-
plněnou přihlášku zašlete na e -mail doa@muzeumhb.cz nebo 

vytištěnou v obálce na adresu Muzeum Vysočiny Havlíčkův 
Brod, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod.
Přestože pořadatelé nemohou předvídat situaci týkající se 
opatření proti šíření koronaviru, počítají s tím, že Dny otevře-
ných ateliérů proběhnou, třeba i v omezené podobě nebo s jistý-
mi opatřeními (roušky, omezený počet návštěvníků atd.). Pokud 
by nebylo možné akci letos uskutečnit, slibují časopis, ve kterém 
budou fotografie a krátké články ke všem zúčastněným ateliérům.
Dny otevřených ateliérů jsou podzimní slavností výtvarného 
umění a uměleckých řemesel, jejichž cílem je propagace umění, 
řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Kro-
mě Vysočiny se do akce zapojují také tvůrci v Jihomoravském 
a Jihočeském kraji a za hranicemi v Dolním Rakousku, kde akce 
před lety vznikla. Celá akce probíhá zdarma jak pro zúčastněné 
ateliéry, tak pro návštěvníky.
Jak probíhaly minulé ročníky otevřených ateliérů, si můžete 
prohlédnout také na facebookovém účtu a Instagramu.
„Pokud stále váháte, jestli si podat přihlášku, třeba z důvodu 
nevhodných prostor nebo malého počtu vystavovaných objek-
tů/děl, pak nebývá špatný nápad spojit síly třeba se sousedem, 
známým, kamarádem, který také tvoří, a uspořádat společnou 
akci/výstavu v kavárně, knihovně nebo u někoho na zahradě,“ 
dodává Martina Mrázková, koordinátorka projektu na Vysočině.

ATELIÉRY SE NA VYSOČINĚ OTEVŘOU JIŽ PODESÁTÉ
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Místní akční skupina MOST Vysočiny udržela v chodu všech-
ny projekty i v nouzovém stavu. Na dálku se podařilo připravit 
a vyhlásit nové výzvy a také podpořit stávající příjemce dotací.
Zejména v Programu rozvoje venkova a IROPu, což jsou programy, 

které jsou pro rozvoj regionu Velkomeziříčska nenahraditelné, nebyl 
vládními opatřeními poškozen ani jeden z příjemců -žadatelů. Všech-
ny konzultace proběhly na dálku, telefonicky a e -mailem. Pracovníci 
MAS měli zároveň zčásti nařízenou práci na dálku a zčásti docházeli 
za přísných hygienických opatření jednotlivě na pracoviště.
„V Integrovaném regionálním operačním programu připravuje-
me pro žadatele výzvy na Komunitní centra a Sociální podniká-
ní, otevřeli jsme pro příjem žádostí výzvu Řízení rizik. S ohledem 
na vyhlášený nouzový stav proběhlo věcné hodnocení projektů 
v Infrastruktuře pro vzdělávání nově formou telefonických debat 
a hlasování per rollam. Do 20. května je možné podávat žádosti 
v 6. výzvě PRV,“ vypočítal ředitel MAS MOST Vysočiny, Milan Dufek.
Soutěž žáků základních škol v projektu MAP II Navrhni deskov-
ku, která byla zahájená krátce před vyhlášením nouzového sta-
vu, bude pokračovat i po návratu dětí do škol. Další populární 
akce, herní soutěž Kutilové, bude také pokračovat po obnovení 
provozu škol. Bedýnky s dřevěnými odřezky a spojovacím ma-
teriálem, určené pro mateřské školy a první stupeň základních 
škol, už čekají na své vyzvednutí.

MAS MOST Vysočiny

PROJEKTY MAS MOST KORONAVIRUS NEZASTAVIL

Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se snaží odstranit 
nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské 
společnosti. Vývoj založený především na ekonomickém růstu se 
nezvratně podepisuje na podobě a fungování naší planety. Většina 
přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši plane-
tu poškozuje, jedná se tudíž v podstatě o rozvoj na dluh.
Udržitelný rozvoj proto nebere v potaz pouze ekonomický růst, 
ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Ústřední otáz-
kou proto je, jak uchovat kvalitu života a zajistit potřeby sou-
časných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb bu-
doucích generací a jiných lidí.
Udržitelný rozvoj usiluje o vyváženost jednotlivých rovin života 
společnosti (ekonomické, sociální a environmentální) na glo-
bální, regionální i lokální úrovni s cílem zajistit zdraví a kvalitu 
života každého jednotlivce.
Udržitelný rozvoj sice historicky vychází z potřeby lépe chránit 
přírodu a životní prostředí, dnes se však vztahuje i na oblast 
dobrého a efektivního vládnutí a správy věcí veřejných. Aby 
bylo dosaženo skutečného udržitelného rozvoje, je třeba vytvá-
řet soudržné veřejné politiky ve všech jejich formách (strategie, 
zákony, finanční nástroje). Toho lze dosáhnout při rozhodování 
podloženém fakty a zlepšováním podmínek pro účast veřejnos-

ti, aby mohl být vytvořen smysluplný společenský dialog.
Potřeba učinit náš svět udržitelným se v posledních letech stala 
významnou v Evropě i ve světě. Téměř všechny země světa totiž 
musí řešit palčivé výzvy, jimiž jsou změna klimatu, demografické 
změny, ztráta úrodné půdy či prohlubující se nerovnosti. Zrychlující 
se technologická změna a narůstající propojování současného svě-
ta znamená, že je nutné vnímat svět v souvislostech a brát ohled 
na zodpovědnost každého státu vůči globálnímu společenství. Bez 
respektování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni není 
však možno dosáhnout jejich uplatnění ani na úrovních vyšších. 
Implementace udržitelného rozvoje na místní úrovni je označo-
vána jako místní Agenda 21. Jedním ze základních předpokladů 
dosažení udržitelného rozvoje je tzv. řádná správa věcí veřejných, 
která je založena na principu otevřenosti, zodpovědnosti a efek-
tivnosti a účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech.
V procesu řízení věcí veřejných hraje zásadní roli veřejná správa, 
jejímž hlavním nástrojem pro efektivní a systémové směrování 
obcí, měst i regionů k výše uvedeným principům, k udržitelnosti 
a kvalitě života je kvalitní systém strategického plánování.

Zdravé město Velké Meziříčí

CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ?

Vážení spoluobčané, jed-
noho dne odložíme 
roušky a je třeba mít 
připravený plán, jak 
dál. Je třeba provést 

revizi rozpočtu a za-
myslet se nad tím, do 

jaké míry se podaří naplnit jeho příjmovou 
stránku. Jedno je dnes již jisté. Tak jako ro-
dinné rozpočty budou muset reagovat na 
vzniklou situaci, tak i město by mělo pře-
hodnotit svoje priority. Na druhou stranu 
není na místě panická hrůza – do rozpočtu 
mají přijít zpět peníze z dotačních titulů dří-

ve provedených akcí a také například první 
splátka za podíl ve společnosti SATT. Jako 
bývalá koalice, která připravovala letošní 
rozpočet, máme připravený plán pro dobu, 
která přijde. Jestliže se odkládají např. 
olympijské hry, je na pořadu dne zamyslet 
se nad účelností a nezbytností některých 
akcí a ušetřené peníze použít jinde, např. 
pro sociální služby nebo pro hasiče a neza-
pomenout především na investice.
Peníze určené na různé studie a archi-
tektonické soutěže můžeme použít jinde, 
a to především na opravy chodníků, ko-
munikací, kanalizací apod. Jsou to práce, 

které nejsou náročné na přípravu, a záro-
veň je to příležitost i pro místní podnika-
tele udržet zaměstnanost.
Co nové vedení nesmí udělat, je začít 
všechno svádět na COVID 19. Ve středně-
dobém výhledu by se město mělo zamě-
řit na to, jak udržet a přilákat soukromé 
investory. Mělo by s nimi spolupracovat 
a připravovat podmínky, nikoliv jim na-
stavovat překážky, svazovat je nesmy-
slnými regulativy a různými omezeními.

Ing. František Komínek
zastupitel za ČSSD

RESTART VELKÉHO MEZIŘÍČÍ PO DOBĚ ROUŠKOVÉ



www.velkomeziricsko.cz

21INZERCE

MAS MOST Vysočiny
jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 2014–2020“
vyhlašuje

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS MOST Vysočiny – IROP – Řízení rizik II“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „Integrovaný záchranný 
systém – integrované projekty SCLLD“

Datum a čas vyhlášení výzvy: 27. 4. 2020 12:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+: 27. 4. 2020 12:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 

29. 5. 2020 12:00
Alokace výzvy MAS (CZV): 9 000 000,00 Kč

Podporované aktivity: Technika IZS
K vyhlašované výzvě bude seminář pro žadatele probíhat 

formou individuálních konzultací emailem nebo telefonicky v 
termínu od 11. - 14. 5. 2020 od 8.00-12.00.

Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na webových 
stránkách MAS MOST Vysočiny:   

https://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/irop

Špičková německá elektrokola

sportservisvm

Třebíčská 74b 
Velké Meziříčí
(naproti Draka Kabely)
www.sportservisvm.cz

Objevte krásu sportovních elektrokol HAIBIKE.
Zastavte se do SPORT SERVIS VM.

V. Meziříčí
CENTRUM

Třebíč

DRAKA
KABELY

250 m

D1 Brno

Oslavice

▶ Nejkvalitnější pohony 
a komponenty na trhu

▶ Precizní německý vývoj a výroba
▶ Brilantní design
▶ Největší skladová zásoba 

elektrokol ve Velkém Meziříčí
▶ Půjčovna elektrokol
▶ Testovací trať a pohodlné 

parkování hned vedle našeho 
obchodu

SDURO 
FULLNINE 5.0

aluminium 6061, pevná osa M12 
(1.75) x 148mm, Travel: 100mm

Yamaha PW-ST System, 250W, 
70Nm, 25km/ h, Yamaha Side 
Switch

Yamaha InTube 500Wh

RockShox Revelation RC, 
vzduch, Travel: 120mm, pevná 
osa Boost

RockShox Deluxe Select Plus, 
vzduch, 45mm

Shimano Deore M6000, Shimano 
Deore XT M786, 20-speed, 
Shimano Deore M6000, rapidfire

Shimano MT520, hliník, 203mm / 
Shimano MT520, hliník, 180mm

white/orange/blue

MTB Fully: 40, 44, 48, 52

skladem velikosti M, L, XL

912002737-SKI_VM-letak-A4.indd   1912002737-SKI_VM-letak-A4.indd   1 08.04.2020   11:1808.04.2020   11:18

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.: 732400672. 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 
2 900 000 Kč, možná výměna za byt 3+1. Tel.: 731 457 371

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

Prodám palivové dřevo. Tel.: 605 054 470

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

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

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

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

Daruji datlovou palmu za odvoz. Výška cca 2,30 m.  
Telefon: 602 710 289
Zn. Oslavička

Prodám ventilátorový čistič vzduchu, v záruce, cena 3 000 ko-
run. Miroslav Jiříček, Družstevní 31, Velké Meziříčí. 

Rádi odkoupíme přebytky z vaší zahrady: ovoce, zeleninu.  
Tel.: 777 347 267

Prodám betonové skruže průměr 1 m. Prodám formy na výro-
bu skruží. Tel.: 604 473 997

Prodám zapalovací svíčky do historických motocyklů a auto-
mobilů. Tel.: 604 4739 97
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STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST V KRAJI VYSOČINA

Od 23. března 2020 do odvolání bude zubní pohotovost  
v pracovních dnech zajišťovat pracoviště:

NÁZEV: DekaDent s.r.o.
ADRESA: Sázavská 427, 582 81 Habry

Prosíme, abyste na pohotovost nejezdili BEZ PŘEDCHOZÍ 
TELEFONICKÉ DOMLUVY! Tel.: 777 730 557 (ideálně zaslat SMS).
Provozní doba 8 až 14 hod. (v případě přetížení i 14 až 18 hod.)

Víkendová zubní pohotovost je zajištěna od 5. 4. v centrální 
ordinaci v Jihlavě a to v době od 8:00 do 12:00. Prosíme, 

abyste na pohotovost nejezdili BEZ PŘEDCHOZÍ 
TELEFONICKÉ DOMLUVY na telefonním čísle 567 331 666.

V neděli dne 19. 4. 2020 se dožil velmi významného a ojedině-
lého jubilea 100 let pan Ladislav Krevňák. Jedná se zcela nepo-
chybně o dnes nestaršího trampa na Moravě.
Narodil se v Břeclavi, pak bydlel v Brně a v podstatě celý život 
pracoval jako technik u Českých drah. V závěru své pracovní ka-
riéry a následně v důchodu bydlel ve služebním bytě na vlako-
vém nádraží v Křižanově. Nyní bydlí u své vnučky v Dražovicích 
na Vyškovsku, kde o něj celá rodina příkladně pečuje.
Laďa Krevňák je tady u nás v širokém okolí a také zejména na 
Brněnsku dost známý hudebník a dokonce i skladatel. Hraje na 
housle, kytaru, mandolínu a heligonku. Mnozí se s ním setkali na 
svatbách, oslavách, trampských setkáních a koncertech, kde hrál.
Celý život se věnoval trampské hudbě a trampingu. Již v roce 
1935 složil píseň s názvem „Vyhaslé ohniště“, která se pak vy-
sílala i v rozhlase.
Je dlouholetým členem brněnské trampské osady OLD BOYS. Byl 
mu dokonce věnován jeden z pořadů o historii trampingu, který vy-
sílala ČT2, a to konkrétně pořad „Brněnský tramping“ v roce 2015.
Byl členem country skupiny STETSON z Velkého Meziříčí, kapely 
Žízeň a donedávna především dlouholetým členem country ka-
pely WEGET z Velkého Meziříčí. Svoji hudební kariéru v podsta-
tě skončil asi ve svých 96 letech.
Jedná se tedy o významnou osobnost v oblasti trampské 
a country muziky u nás, která si zaslouží pozornost, uznání 
a také poděkování.

Laďovi přejí vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do další stovky 
kamarádi z country kapely WEGET z Velkého Meziříčí. 

Pro členky ČSŽ – základní organizace Velké Meziříčí

Vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 odpadají všechny 
členské schůze i setkání do konce června .
Společně se sejdeme až po prázdninách 1. 9. 2020 v 17:00 
hod v Jupiter clubu na obvyklém místě.
Přejeme vám všem pevné zdraví a spoustu optimismu.

M. Navrátilová, H. Homolová

MUZIKANT LADISLAV KREVŇÁK SE DOŽÍVÁ 100 LET 

Milá maminko, babičko a prababičko, 
Květo Fiedlerová,
protože se teď nemůžeme vidět 
osobně, chtěli bychom ti všichni 
popřát alespoň přes písmenka 
všechno nejlepší k tvému významnému 
životnímu jubileu, 90. narozeninám.

Přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. 
Moc na tebe myslíme a máme tě moc rádi. 
Těšíme se, až to s tebou budeme moct pořádně oslavit.

Eva, Honza a Lenka, Lenka, Ondra a Ála, Zdeněk a Saša, 
Filip, Dominik, Vítek a Adriana

Tradiční řemeslný trh 13. května  
neproběhne z důvodu trvajícího 
nouzového stavu.
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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). 

Dne 9. května by se dožil 80 let 
pan Miroslav Ján z Dolních Heřmanic.

S láskou a úctou vzpomíná rodina a blízcí.

„Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.“

Dne 10. května 2020 jsme si připomněli 
1. výročí, kdy nás navždy
opustila manželka, maminka, babička 
a prababička, paní Marie Dohnalová
ze Svařenova.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku.

Manžel a děti s rodinami

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

„Odešla jsi nejdražší, zbyla jen vzpomínka. 
Vzpomínka nejsladší, byla to maminka.“

Dne 20. 5. 2020 vzpomínáme nedožitých 
100. narozenin naší maminky, paní Marie 
Kadlecové – rozené Krejskové, z Osového.
Zemřela 26. 8. 1959 v pouhých 39 letech 
svého života na následek pracovního úra-
zu ze dne 15. 8. 1959 v tehdejším školním 
statku ZMŠ Velké Meziříčí. Zanechala 3 děti 
a truchlícího manžela Josefa.

Kdo jste ji znali a ještě pamatujete,
vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcera Anna, syn Josef s rodinami.
Za zesnulého syna Antonína 
vnučka Drahomíra z Rychvaldu s rodinou.

Marie Hublová, Lhotky, 87 let, 28. 3. 2020

František Konečný, Lhotky, 73 let, 31. 3. 2020

František Fila, Velké Meziříčí, 81 let, 31. 3. 2020

Jaromír Hammer, Dobrá Voda, nedožitých 88 let, 2. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Zarmoucená rodina

Zdenka Tomanová, Velké Meziříčí, 84 let, 6. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Zarmoucená rodina

Olga Kratochvílová, Velké Meziříčí, nedožitých 84 let, 14. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Zarmoucená rodina

Ivana Sittová, Velké Meziříčí, 78 let, 18. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Zarmoucená rodina

Libuše Urbánková, Velké Meziříčí, 97 let, 24. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Zarmoucená rodina Kotkova a Porubští

Bohumila Koudelová, Lhotky, nedožitých 94 let, 24. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Zarmoucená rodina

Ludvík Invald, Velké Meziříčí, 87 let, 24. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Zarmoucená rodina

Marie Teplá, Velké Meziříčí, 86 let, 24. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Zarmoucená rodina

Anežka Novotná, Velké Meziříčí, 90 let, 26. 4. 2020
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení.

Děti s rodinami

Trojanová Marie, Velké Meziříčí, 93 let, 28. 4. 2020

„Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále bu-
deme mít.“

Dne 28. dubna uplynulo 10 roků, kdy nás 
navždy opustila paní Marie Kubišová z Vel-
kého Meziříčí.

S úctou a láskou vzpomíná manžel, 
synové s rodinami.

„Žít je tak složité a zemřít je tak prosté.“

Dnes 6. 5. je to 1 rok, kdy zemřel můj man-
žel František Žďárský z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte.

Manželka
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Ze dne na den jste se stala jednou 
z ústředních postav krizového dění 
ve městě. Každodenní rozvoz roušek, 
koordinace dobrovolníků, pomoc se-
niorům nad rámec vaší běžné práce, 
rozvozy nákupů, distribuce dezinfekce, 
telefonické konzultace, to je jen základ-
ní výčet vašich nových každodenních 
„povinností“. Jak to všechno zvládáte? 
Dá se na takou situaci připravit?
Opravdu nedá. Po vyhlášení nouzového 
stavu bylo třeba co nejrychleji reagovat 
na vzniklou situaci tak, abychom podchy-
tili prevenci nákazy a udělali pro ochranu 

našich občanů maximum, co bylo v na-
šich silách a možnostech. Nejdříve jsme 
začali koordinovat malou skupinu dobro-
volníků, informovat občany, vše ostatní 
narůstalo pozvolna.
Neustále slýcháme, že pro staré lidi 
představuje nákaza koronavirem nej-
větší riziko. O kolik seniorů v současné 
době pečujete? Zajistil vám stát jako 
poskytovateli sociální péče dostatek 
ochranných prostředků?
Staráme se přibližně o sto klientů. Na za-
čátku jsme se museli spolehnout pouze 
sami na sebe, jako první nám nabídlo po-

moc město. Až jsme se zásobili, přišla po-
moc z kraje, která nyní již funguje pravidelně.
Jak v sociálních službách současnou 
situaci zvládáte? V jakém režimu dnes 
fungujete? Zákaz návštěv samozřejmě 
platí, jaká jste přijali další opatření? 
Máte nějaká vlastní?
Se začátkem května chci začít opatření po-
malu rozvolňovat. Naši klienti vše poctivě 
dodržují, ani na procházky zatím nechodi-
li. Nákupy jim budeme zajišťovat i nadále. 
Postupně spouštíme odlehčovací službu 
pro klienty, kteří mají potvrzeno, že nejsou 
nakaženi korovavirem. Zároveň si i my mu-

Díky spolupráci sociálních služeb a města se ve Velkém Meziříčí podařilo velmi rychle zareagovat na 
pandemii onemocnění covid-19 a celkovou situaci stabilizovat. Poslední týdny ukázaly, že právě soci-
ální služby jsou těmi, kdo společně s pracovníky integrovaného záchranného systému stojí v první linii 
v boji proti koronaviru. Díky proškolenému týmu pracovníků a zásobám zdravotnického materiálu se 
staly sociální služby v době krize jednou z nejdůležitějších městských institucí, která dokáže být nápo-
mocná všem občanům. „Nejdříve se snažím promítnout si v hlavě důležité kroky a pak přemýšlím, jak 
by to fungovalo v praxi. V oboru pracuji přes patnáct let, některé situace si již dovedu představit,“ říká 
Jana Jurková, která je od roku 2008 ředitelkou městských sociálních služeb.

VÁŽÍM SI VŠECH, KTEŘÍ POMÁHAJÍ. PO DOBROVOLNÍCÍCH 
SE NÁM BUDE STÝSKAT, PŘIZNÁVÁ JANA JURKOVÁ
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síme každých čtrnáct dní dělat rychlotesty. 
Již dříve jsem najala specializovanou firmu, 
která nám vydezinfikovala společné pro-
story. Stěžejní pracovníci, kteří jsou těžko 
nahraditelní, pracují odděleně.
Děti malují seniorům pro radost obrázky, 
zavedli jste povídání po telefonu, někteří 
se svou rodinou komunikují alespoň přes 
Skype. Jak klienti situaci snáší?
Opravdu se snaží, ale situace je pro ně ná-
ročná hlavně po psychické stránce. Osob-
ní komunikace hlavně s rodinou jim samo-
zřejmě chybí. I proto jsme zřídili telefonní 
linky, díky kterým si zaměstnanci z Dózy 
a studenti z gymnázia se seniory povídají 
a snaží se jim zvednout náladu. I naši za-
městnanci se snaží nad rámec svých pra-
covních povinností klienty povzbuzovat, 
vyslechnout jejich problémy a starosti.
A jaké máte personální kapacity? Pokud 
by došlo k tomu, že by se onemocnění 
u vás v zařízení objevilo, jaký by to mělo 
dopad?
O uzavření budovy by rozhodla hygiena. 
Pro takové případy mám připravený krizo-
vý plán, podle kterého postupujeme. Za-
městnance mám rozdělené do tří skupin, 
v budově by zůstaly čtyři osoby, které by 
se po týdnu střídaly. Infekční klienti by byli 
převezeni do zdravotnických zařízení a my 
bychom museli zůstat v karanténě. Bylo 
by nutné domluvit i náhradní stravování.
Jak v tomto těžkém období probíhá spo-
lupráce s velkomeziříčskou radnicí?
Město, jako náš zřizovatel, nám je po ce-
lou dobu nápomocné. Hledáme společně 
co nejrychlejší řešení vzniklé situace, která 
se měnila každým dnem. Z celého výčtu 
pomoci nám město v první řade zprostřed-
kovalo pomoc od skautů, kteří okamžitě 
nastoupili do první linie pomáhat společně 
se zaměstnanci sociálních služeb.
Chválíte si spolupráci s městem jako 
zřizovatelem. Co další instituce, třeba 
krajský úřad?
Z Kraje Vysočina a Asociace poskytova-
telů sociálních služeb už chodí pravidel-
ně zásoby ochranných pomůcek. Pomoc 
přišla i z Univerzity Palackého, která po-
slala seniorům hravé ilustrace pro vypl-
nění volného času. Brněnská Masaryko-
va univerzita nám prostřednictvím svých 
studentů také nabízí zdarma dovoz dez-
infekce a roušek.
Několikrát jsme během rozhovoru na-
razily na to, že v tomto krizovém režimu 
jsou vaší velkou oporou dobrovolníci. 
Jak se vám s nimi pracuje a s čím vám 
konkrétně pomáhají?
Je to úžasná mezigenerační spolupráce. 
Máme jich dnes více než 100 a v pomoci 
pokračují dosud. Jejich ochota pomáhat 
je neuvěřitelná. Koordinují se mezi se-
bou, přitom všem si musí plnit své stu-

dijní povinnosti. A co víc, obohacují nás 
o úsměv na tváři. Skauti se podíleli na 
tvorbě plakátů, které roznášeli a vylepo-
vali po městě, informovali občany o vlád-
ních nařízeních. Řady dobrovolníků také 
rozšířili dobrovolní hasiči, rodinní přísluš-
níci našich zaměstnanců, kteří se zapojili 
do směn v sociálních službách.
Právě díky této spolupráci jsme mohli 
nabídnout pomoc i okolním obcím v rám-
ci velkomeziříčského správního obvodu. 
Dovezli jsme jim roušky a nabídli stejné 
služby, které poskytujeme ve městě, jako 
jsou dovozy nákupů a léků nebo odvozy 
k lékařům. Zároveň se okolní obce zapo-
jily do výzvy šití roušek a začaly nás na 
oplátku zásobovat.
Během posledních pár týdnů se na vás 
obrátilo mnoho firem a podnikatelů, 
kteří vám chtěli nezištně pomoci. Co na 
to říkáte? Překvapilo vás, kolik lidí na-
bídlo pomocnou ruku?
Podporují nás různé firmy a podnikatelé, 
a to nejenom z Velkého Meziříčí. Je to ob-
rovská pomoc. Dostáváme stovky roušek 
pro děti i dospělé, mám nabídky k zapůj-
čení automobilů i s brigádníky, dobro-
volníkům zajistili teplý oběd. Soukromí 
podnikatelé spustili výrobu ochranných 
štítů, které nám darovali, a my jsme je pak 
předávali lékařům, zdravotnickým zaříze-
ním a dalším žadatelům. Musím říct, že 
mě upřímně dojalo pozorovat, jak jsou lidé 
k sobě solidární a dokáží držet při sobě.
Jak se osvědčilo sběrné místo roušek na 
Obecníku, kam lidé mohou od 17. břez-
na nosit doma ušité roušky? Máte před-
stavu, kolik roušek se prostřednictvím 
sběrného boxu podařilo vybrat? Komu 
jste je darovali?
Za celou touto iniciativou domácího šití 
stojí obrovské množství hodných lidí, kte-
rých si nesmírně vážím. Od okamžiku vy-
hlášení prosby pana starosty do naší or-
ganizace začali lidé posílat opravdu velké 
množství roušek, sběrný box každý den 
vybíráme a moc se nám hlavně ze začátku 
osvědčil. Byl to skvělý nápad. Spousta žen, 
ze kterých se ze dne na den staly švadlen-
ky, nás stále pravidelně zásobuje. My pak 
roušky předáváme nemocným, osamělým, 
seniorům, imobilním, ale také maminkám 
s malými dětmi. Troufám si říct, že dnes 
můžeme roušky darovat každému, kdo si 
o ně požádá. Snažíme se také bez ustání 
podporovat místní lékárny, nemocnice, po-
likliniky, a to jen díky vám všem.
Mohou se i dnes na vás lidé obrátit, po-
kud nemají dostatek roušek nebo jim 
došla dezinfekce?
Ano, stále vydáváme roušky i dezinfek-
ci. Je možné si ji kdykoliv vyzvednout na 
adrese Zdenky Vorlové 2001 v Domě 
s pečovatelskou službou. Na dveřích je 

uvedené telefonní číslo (736 240 211), na 
které když zavoláte, rádi vás každý den 
do 18 hodin obsloužíme.
Co vám v těchto dnech dělá radost? 
Máte čas odpočívat?
Já většinou nerada odpočívám. Uvařím si 
kávu, prohlížím si časopis nebo jen v ti-
chosti relaxuji. Nejvíc legrace si užiji při 
telefonátech s vnoučátky.
Dodala byste něco ráda na závěr?
Moc ráda bych poděkovala všem, kteří nám 
v posledních týdnech pomáhají a podporují 
nás. Srdečné poděkování z naší organizace 
Sociální služby města Velké Meziříčí pat-
ří zřizovateli, městu Velké Meziříčí, všem 
dobrovolníkům z řad skautů, hasičům, 
rodinným příslušníkům, všem zaměst-
nancům sociálních služeb, podnikatelům 
a firmám nejenom z Velkého Meziříčí, všem 
obcím a jejich obyvatelům, pracovníkům 
Dózy, dětem, které posílají radostné obráz-
ky, dětem a paním učitelkám ze školní druži-
ny ZŠ Oslavická, studentům středních škol, 
vysokých škol a všem občanům. Je vás tolik, 
že není v mých silách vám všem poděkovat 
osobně, ale věřte, že právě díky vám to spo-
lečnými silami zvládneme překonat.

Sociální služby města Velké Meziříčí
Sociální služby města jsou příspěvkovou 
organizací zřízenou městem Velké Mezi-
říčí. Poskytují terénní a ambulantní soci-
ální služby lidem, kteří se ocitli v nepřízni-
vé sociální situaci a nemohou si z důvodu 
vysokého věku, nepříznivého zdravotní-
ho stavu či sociální situace zajistit péči 
o vlastní osobu nebo domácnost. Po-
bytová odlehčovací služba s kapacitou 
pěti lůžek poskytuje podporu i pomoc 
osobám, které v domácím prostředí ce-
lodenně pečují o seniory či o zdravotně 
postižené. Nabízí možnost ubytování 
a péče na přechodnou dobu osobám, 
které jsou závislé na péči druhých. Dále 
pracovnice sociálních služeb zajišťují ka-
ždodenní asistenci nájemcům bytů v do-
mech s pečovatelskou službou v ulicích 
Zdenky Vorlové, Komenského a Strmá. 
Prostřednictvím terénní služby mohou 
pečovatelky navštěvovat desítky svých 
klientů v jejich domácím sociálním pro-
středí a poskytovat jim pomoc, díky které 
mohou žít plnohodnotný život. Posláním 
Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením je pod-
pora aktivního života. Tato služba pomáhá 
klientům navazovat nové kontakty, snaží 
se minimalizovat jejich sociální vyloučení, 
to vše s respektem k individuálním potře-
bám každého z nich. Konkrétně se jedná 
o zájmové a volnočasové aktivity, mož-
nosti dalšího vzdělávání, terapeutickou 
činnost, cvičení, ruční práce nebo pomoc 
při vyřizování běžných záležitostí.
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Po téměř šesti válečných letech se lidé nemohli dočkat svobody. 
Fronta se blížila. 5. května došlo v Praze k povstání. Ve Velkém 
Meziříčí bylo po dohodě s jihlavským Oberlandratem 6. května do-
voleno vyvěsit státní vlajky. S místní německou posádkou bylo vy-
jednáno příměří. Obyvatelé byli plni euforie a vyšli do ulic. Na rad-
nici se sešel Revoluční okresní národní výbor, který i přes varování 
hodlal na radnici zůstat přes noc. Večer město obsadily jednotky 
wehrmachtu pod vedením poručíka W. Ostendorfa. Vtrhli na radni-
ci, kde zajali členy Revolučního okresního národního výboru i další 
přítomné občany. Následující den, 7. května, bylo vyhlášeno stan-
né právo. Na radnici probíhaly brutální výslechy a mučení zajatých 
osob, jedna z nich byla zastřelena. Odpoledne na břehu řeky Osla-
vy, dle dobových svědectví za krásného jarního počasí, popravili  
41 mužů, na břehu Balinky dalších 14. Večer oběsili na pouliční lampě 
na náměstí Jindřicha Nováčka, představitele komunistického odboje.
Město sevřela hrůza. 8. května, při odjezdu německého vojska, 
byli zastřeleni v Hospodyňské škole ještě tři civilisté z osady 
Ovčírna u Oslavičky. Kolem 8. hodiny ráno 9. května vjela Dol-
ní bránou do ulic města Rudá armáda. A opět se mísila radost 
s žalem: došlo totiž k další tragédii. Německý voják podle vystřelil 
rudou raketu jako signál pro ruské bombardéry a při následném 
náletu zahynulo dalších 37 nevinných obyvatel města, často celé 
rodiny v improvizovaných krytech. Pohřeb všech obětí se konal 
13. května 1945 na novém hřbitově. Velkomeziříčská tragédie 
nesmí být zapomenuta. Je absurdní, že právě v době 75. výro-
čí těchto událostí v souvislosti s pandemií koronaviru proběhne 
pietní akt bez účasti veřejnosti. Nezbývá, než si památku obětí 
a pozůstalých, kteří byli těmito krutými událostmi poznamenáni 

na celý život, připomenout s úctou a respektem alespoň takto. 
Okolnosti tragédie zřejmě nebudou nikdy plně objasněny, jsou 
přikryty temným stínem dodnes. Čest památce těch, kteří položili 
svoje životy. A respekt jejich navždy zarmouceným pozůstalým.

PharmDr. Helena Švecová, předsedkyně VGS

Dodatek: Pohnuté dny osvobození se mi nedávno připomněly 
z nečekané strany: z malé obce v Čechách mi napsal člověk, kte-
rý se zajímá o vojenskou historii, a připojil dvě dobové fotografie. 
Obdržel je již před třemi lety od svého ruského známého s komen-
tářem: „Můj dědeček Michajl Nikolajevič Michajlov se spolubo-
jovníky někde v Evropě. On (první) zprava.“ Vnuk pana Michajlova 
si nikdy nevšiml, že v pravém dolním rohu fotografie se nachází 
charakteristická značka Ateliér R. Skopec Velké Meziříčí. Zato jeho 
český známý tuto důležitou drobnost zaregistroval a uvedené fo-
tografie před několika týdny poslal k nám do Velkého Meziříčí, do 
místa jejich vzniku. Majitel ateliéru, kde fotografie v květnu 1945 
vznikly, fotograf Rudolf Skopec, zemřel roku 1948. Jeho syn stej-
ného jména šel v jeho stopách. Vyučil se v jeho ateliéru ve Velkém 
Meziříčí, stal se významným teoretikem fotografie, napsal ceněné 
knihy z historie fotografie, působil na uměleckých školách v Praze 
jako pedagog. Současným pokračovatelem rodinné tradice je jeho 
vnuk, Rudolf Skopec nejml. (nar. 1989), který žije v Praze, fotogra-
fuje, vystavuje a dokonce vyučuje na stejné škole jako dědeček. 
Nechť jsou tedy znovu objevené dávné fotografie, podle mých po-
znatků dosud nikdy nepublikované, součástí důstojné vzpomínky 
na pohnuté události ve Velkém Meziříčí v květnu 1945, které po-
znamenaly život města i širokého okolí.

RADOST Z OSVOBOZENÍ PŘEKRYL TEMNÝ STÍN 
VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDIE

Михаил Николаевич Михаилов
ve VM květen 1945

Фотография  моего деда, отца моего отца - Михаила 
Николаевича, с однополчанами где то в Европе, он справа

Každý rok si v prvních květnových dnech občané Velkého Me-
ziříčí u hrobů padlých na hřbitově na Karlově připomínají konec 
druhé světové války a zároveň osvobození od německé okupace.
Tradiční pietní vzpomínková akce letos proběhne ve čtvrtek  
7. května vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu a 
vládním opatřením bez přítomnosti veřejnosti.
„Považuji za nesmírně důležité si připomínat takto významné 
okamžiky, které zásadně poznamenaly životy mnoha lidí ne-
jenom ve Velkém Meziříčí. Stále jsou mezi námi potomci obětí 
Meziříčského povstání, které byly popraveny právě 7. května 
v roce 1945 nebo padly ve dnech následujících při bombardo-

vání města. 75. výročí této smutné události bohužel nemůžeme 
vzpomenout společně. Tentokrát uctíme památku válečných 
obětí bez veřejného pietního aktu. Věřím, že to všichni pochopí,“ 
dodává starosta města Alexandros Kaminaras.
Vedení města uctí oběti druhé světové války symbolickým polo-
žením věnce a zapálením svíčky u pomníku padlých ve 13 hodin. 
V tento čas se také rozezní zvony velkomeziříčského kostela jako 
vzpomínka na oběti, které padly v boji za svobodu a demokracii. 
Za dodržení aktuálních vládních opatření samozřejmě může také 
veřejnost osobně navštívit k tiché vzpomínce hřbitov na Karlově. 

Děkujeme Vám, že nezapomínáte.

BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI UCTÍ MĚSTO OBĚTI VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDIE



Na jaře 1945 všichni nedočkavě očekávali konec války. Už 
26. dubna bylo osvobozeno Brno, byl květen, ale německá voj-
ska stále držela nejen Velké Meziříčí, ale i Velkou Bíteš.
Příslušníci odboje v tajnosti připravovali závěrečné dějství. Zá-
stupci odbojové organizace Rada tří i komunistických skupin 
se dohodli na společném postupu. Ve chvíli zahájení sovětské 
ofenzivy začnou bojovat i oni, aby uspíšili konec okupantů. Za-
čali chystat dosud ukryté zbraně. Byly připraveny letáky pro 
obyvatelstvo, ženy tajně šily československé vlajky.
A pak to začalo. Po zjištění, že ve Žďáru nad Sázavou vyvěšují 
vlajky, ověřil starosta Antonín Jelínek informaci na Oberlandrá-
tu v Jihlavě. V rozhlasovém projevu pak oznámil, že je povoleno 
vyvěšovat vlajky, zároveň však vyzval ke klidu. Lavina se však již 
dala do pohybu. Byla neděle 6. května.
Na náměstí před radnicí se začali shromažďovat občané, někte-
ří ozbrojeni loveckými puškami. Na radnici zasedl nově utvořený 
Revoluční okresní národní výbor. Z ilegality byl nucen vystoupit 
komunista Jindřich Nováček. Partyzánské jednotky se shromáž-
dily v budově Světlé, v zámeckém parku se noví členové učili 
zacházet se zbraněmi. Partyzáni se střídali ve strážní službě.
Začalo vyjednávání s místní německou posádkou, včetně gesta-
pa a německého četnictva. Nakonec bylo dohodnuto, že se 
všichni Němci stáhnou do budovy Hospodyňské školy a nebu-
dou zasahovat. Pořádek ve městě měl zajistit RONV, který měl 
umožnit průjezd jednotlivých vozidel. Příměří se však z obou 
stran občas porušovalo.
Mezitím městem stále projížděla vozidla wehrmachtu. Tehdy 
nebyla dálnice ani ulice Pod Hradbami, hlavní trasa z Brna na 
Jihlavu procházela Radnickou ulicí přímo kolem budovy radnice. 
A pro německou armádu byla tato cesta klíčová pro případný 

ústup směrem na západ.
Ve večerních hodinách přijel do města oddíl německých vojáků 
a zaútočil na radnici, kde stále zasedal národní výbor. Pohybo-
vali se zde i další občané a příslušníci partyzánských jednotek. 
Němci tak zajali několik desítek lidí. Útok partyzánů na pomoc 
radnici byl zastaven z obav o život zajatých. Řada z nich však 
svému osudu neušla.
V pondělí 7. května bylo ve městě vyhlášeno stanné právo. Na 
radnici probíhaly od rána kruté výslechy zajatých občanů. Ně-
kolik jich sice bylo propuštěno, když se jim podařilo přesvědčit 
vyslýchající, že se tam ocitli omylem, např. pekaři, kteří šli do 
práce. Většina však to štěstí neměla.
Byli odvezeni do Nesměřského údolí k řece Oslavě, část do Ba-
linského údolí k řece Balince, a tam popraveni. Poslední z nich, 
Jindřich Nováček, byl oběšen na náměstí na sloupu veřejného 
osvětlení. Celkem 57 mrtvých.
Následujícího dne (8. 5.) se Němci rozjeli po okolí, aby zlikvidovali pří-
slušníky odboje. U Oslavičky zatkli další tři muže, které večer zastře-
lili v Hospodyňské škole ještě předtím, než z města uprchli. Teprve 
9. května ráno bylo město osvobozeno Rudou armádou. Vlivem 
špatné komunikace mezi sovětskými jednotkami však následně 
došlo k bombardování již osvobozeného města. Přibyli další mrtví.
Radost z osvobození tak byla ve městě spojena s bolestí nad 
ztrátou stovky obyvatel. Závěrem těchto událostí byl společný 
pohřeb obětí na nově otevřeném hřbitově na Karlově, který pro-
běhl následující neděli 13. května.
Snad se zdá, že je to příběh už mnohokrát opakovaný, přesto 
však je třeba neustále si tyto události připomínat a udělat vše 
pro to, aby k podobným událostem už nikdy nedošlo.

Ripp

OD MEZIŘÍČSKÉHO POVSTÁNÍ UPLYNULO 75 LET
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Získat větší pozornost k ryze české hře, 
stolnímu hokeji zvanému šprtec, se snaží 
nadšenci v Kadolci. Stolní hra se inspiro-
vala v ledním hokeji, s tím rozdílem, že 
aktivně ji hrát může každý bez rozdílu 
věku či aktuální fyzické kondice.
A co vlastně šprtec je? Hraje se na desce 
o daných rozměrech připomínající sku-
tečné kluziště. Hráč má k dispozici druž-
stvo pěti hráčů a jednoho brankáře, kteří 
jsou vyrobeni ze dřeva. Dále se používá 
dřevěný červený puk a plastová hokejka. 
Cílem je samozřejmě jako ve skutečném 
hokeji vstřelit pomocí malé plastové ho-
kejky v hrací době více gólů než soupeř.
Stejně jako ostatní sportovní disciplíny, 
i stolní hokejisté museli vzhledem k ak-
tuální epidemiologické situaci zrušit své 
soutěže. Vysočinský tým SHK Kadolec je 
letos nováčkem mezi devíti týmy 2. ligy 
soutěže družstev pořádané pod záštitou 
Českého svazu billiard–hockey. Hráči si 
od účasti slibují hlavně načerpání cen-
ných zkušeností do let budoucích. Na 
hru ale kadolečtí nezanevřeli ani v této 
nelehké době a do soutěžních bojů se za-
pojili z domácí palubovky, tedy ze svých 
pokojů. Rozhodli se zorganizovat Ligu na 
dálku, která probíhá formou miniturnajů, 
nejčastěji jednou za čtrnáct dní. Zapojit 

se do ní může opravdu každý, kdo udrží 
hokejku v ruce. Za každý odehraný zápas 
organizátoři vybírají symbolickou korunu. 
Celkovou částku po ukončení hráči osob-
ně předají na dobročinné účely.
„Hraje se korespondenčně a ze všech 
hráčů je vytvořena tabulka na základě 
získaných bodů. Každých 14 dnů 
se vyhlásí tři nejlepší, kte-
ré odměníme cenami. 
Všichni zúčastně-
ní Ligy na dálku 
se kvalifikují na 
reálný turnaj 
u nás v Ka-
dolci, který 
proběhne, až 
situace do-
volí. Primárně 
tento projekt 
vznikl pro hráče, 
aby mohli trénovat 
a měřit své síly alespoň 
na dálku, ale řekli jsme si, proč 
bychom nemohli pomoct těm, kteří to 
nejvíce potřebují a pomáhají nám všem 
každý den. Z toho důvodu jsme se roz-
hodli, že z každého zápasu vybereme 
částku jako poděkování těm, kteří jsou 
každý den v první linii. Celková vybraná 

částka poputuje do vybrané nemocnice. 
Doufáme a budeme velice rádi, pokud 
se k nám zapojí i další hráči a společně 
pomůžeme dobré věci,“ popisuje vznik 
a průběh Ligy na dálku Jakub Nečas, zá-
stupce klubu SDH Kadolec.
Stolní hokejový tým v Kadolci začal vzni-
kat na začátku června loňského roku 

a zpočátku ani sami jeho zakla-
datelé nepředpokládali, že 

o členství bude takový 
zájem. Nyní má tým 

okolo dvaceti hráčů, 
kteří se k trénin-
kům na obci schá-
zí dvakrát týdně. 
„Velké poděkování 
patří místnímu za-

stupitelstvu za je-
jich velkou vstřícnost 

a též panu starostovi 
Kobylkovi. Bez nich by-

chom asi jen stěží našli lepší 
místo k tréninku. Pomohli nám hodně 

v začátcích, kdy jsme se museli postavit 
na vlastní nohy,“ dodává Jakub Nečas.  
Každopádně jasné je, že v tomto finanč-
ně nenáročném sportu nehraje roli věk 
hráče, tak proč ho nevyzkoušet a nezku-
sit něco nového.

ŠPRTEC POMÁHÁ, PŘIPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ
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Horácký hokejový klub Velké Meziříčí si 
v sezóně 2019-2020 připsal hned několik 
úspěchů. „A“ tým vybojoval první místo po 
základní části a celkový titul v Krajské lize 
mužů JM a ZL. Junioři obsadili v regionální 
lize celkové druhé místo. Stejně tak starší 
žáci, kteří získali stříbrné medaile v Krajské 
lize Vysočiny. Celkové čtvrté místo uhrál 
„B“ tým mužů v Krajské soutěži Vysočiny. 
Velmi pěkné páté místo obsadili mladší 
žáci v Krajské lize Vysočiny. Velmi nadějně 
si počínaly přípravky HHK ročníků 2009 až 
2012, které v ligách přípravek dělaly dobré 
jméno našemu klubu. Za zmínku určitě také 
stojí dvě svazové akce „Pojď hrát hokej“, 
které do náboru přivedly celkově 44 dětí.
První mužstvo HHK si dalo za cíl navázat na 
velmi úspěšnou předloňskou sezonu. Bojo-
vat o titul krajského šampióna a v případě 
úspěchu na krajské úrovni zabojovat v kva-
lifikaci o II. ligu ČR.
Pod trenérskou taktovkou Karla Vejmelky 
a Michala Krči absolvovali hokejisté dva-
náct tréninkových jednotek v letní přípravě, 
která proběhla od 21. května do 28. června. 
Přípravu na ledě začali hokejisté 20. srpna. 
Během měsíční závěrečné přípravy se-
hráli celkem pět přípravných utkání (s Vel-
kou Bíteší, doma a venku s Pelhřimovem, 
v Bystřici n. P. s týmem Litomyšle a venku 
s Chotěboří).
Kádr prvního týmu HHK získal do svých řad 
hned několik nových tváři. Po roční odmlce 
se do mužstva vrátil brankář Zdeněk Slaví-
ček. Obranné řady vyztužili obránci Roman 
Kadela a Daniel Salát. Útočné formace do-
plnil Adam Hrbatý a v polovině prosince 
přišel na hostování z SK HS Třebíč Lukáš 
Paták, který se zároveň stal trenérem vel-
komeziříčské mládeže. Střídavé starty byly 

na začátku sezony vyřízeny velkomeziříč-
ským odchovancům Petru Slabému, Miro-
slavu Judovi a Martinu Barákovi. V přípravě 
si svými výkony řekli o místo v sestavě 
hned dva junioři HHK - Michal Báňa a Mar-
tin Burian.
V základní části zaznamenali hráči HHK 19 
vítězných utkání, jedno vítězství v prodlou-
žení, jednu prohru v prodloužení a v pěti 
utkáních se radoval z výhry soupeř. V zá-
kladní části se na naše mužstvo nejlépe 
připravili dva soupeři, které jsme nedo-
kázali porazit. Ambiciózní tým Uherské-
ho Ostrohu a překvapivě tým Dynamiters 
Blansko HK. Hráčům HHK se podařilo hned 
čtyřikrát nastřílet 10 a více gólů (Uherské-
mu Hradišti 11:1 a 10:5, Brumovu -Bylnici 
10:2 a Uničovu 11:4). Po odehraných 26 
kolech obsadil HHK Velké Meziříčí s 60 
body první místo. Na druhém místě skončili 
se stejným počtem bodů, ale horšími vzá-
jemnými zápasy (4:0, 4:3) hokejisté SKMB 
Boskovice. V závěrečném zápase základní 
části naši hráči prohráli v Uherském Ostro-
hu (0:3), přesto postoupili do play -off z prv-
ní příčky. Ve čtvrtfinále nás čekal tým HC Lvi 
Břeclav.
Start play -off našemu týmu vůbec nevyšel. 
Břeclavští Lvi, kteří si postupem do play off 
splnili svůj cíl, hráli uvolněně a navíc se jim 
dařilo dávat branky. Když to bylo v polovině 
utkání 0:4 pro Lvy, málokdo by si na naše 
hráče vsadil. K obratu zavelel Tomáš Stře-
cha, který projel celé hřiště a vstřelil tolik 
potřebný gól. Do konce druhé části se po-
dařilo ještě snížit a čtyřmi góly se podařilo 
čtvrtfinálové utkání otočit. V Břeclavi se 
opět hrálo vyrovnané utkání, které naše 
mužstvo nakonec vyhrálo 4:1 a postoupi-
lo do semifinále. V tom se konala repríza 

loňského finále. Ještě před startem série 
s Hodonínem postihla naši kabinu viróza, 
která odstavila celkem pět hráčů základní 
sestavy. Díky široké základně se podařilo 
mužstvo poskládat tak, aby bylo soupeři 
konkurenceschopné. Následovala nesku-
tečně vyrovnaná série, hraná na tři utkání. 
V prvním utkání šel Hodonín do vedení, ale 
dvěma góly ve druhé třetině jsme první 
utkání otočili a připsali si důležitý první bod. 
V Hodoníně čekala na naše hráče pořádně 
těžká práce. Po 60 minutách bylo utkání 
nerozhodnuté, následovalo desetiminu-
tové prodloužení, které opět o vítězi ne-
rozhodlo. Na řadu tedy přišly samostatné 
nájezdy, ve kterých domácí v sedmé sérii 
rozhodli o svém vítězství a vyrovnání se-
mifinálové série. Pro většinu hráčů to bylo 
nejdelší utkání, které kdy odehráli. Bez 
pár minut se totiž hrálo téměř tři hodiny. 
V neděli se tak muselo, před rekordní do-
mácí návštěvou této sezóny, rozhodnout. 
V utkání jsme postupně navyšovali vedení 
až na 3:0. Poté hosté v závěru druhé tře-
tiny snížili na 3:2. Bleskový gól na začátku 
třetí části však definitivně zlomil odpor ho-
donínských drtičů. Hráči HHK tak po roce 
oplatili Hodonínu porážku a mohli se těšit 
na finále proti Boskovicím.
Během následujících dní se v České re-
publice natolik zhoršila situace ohledně 
epidemie koronaviru, že nedovolila finále 
a souboj o třetí místo odehrát. Násled-
ně Sportovně technická komise JM ČSLH 
odsouhlasila konečné pořadí jednotlivých 
soutěží. Krajskou ligu mužů Jižní Moravy 
a Zlína vyhrál tým HHK Velké Meziříčí, díky 
lepšímu postavení po základní části právě 
před týmem SKMB Boskovice.
Tým HHK Velké Meziříčí byl zaslán do Prahy 
jako případný kvalifikant o II. ligu ČR.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat 
našim fanouškům, kteří nás dokázali hnát 
ke splnění našich cílů. A zejména pak těm, 
kteří s námi odjížděli i na venkovní zápasy. 
V letošní sezoně nebyl jediný venkovní zá-
pas, kde by nebylo slyšet bubnování a sluš-
né fandění našich fanklubáků – DĚKUJEME.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat ce-
lému realizačnímu týmu HHK, který doká-
zal pro hráče připravit podmínky, které by 
nám mohl závidět leckterý tým z vyšších 
soutěží.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem 
našim partnerům a městu Velké Meziříčí. 
Bez Vaší finanční pomoci by se tento nej-
rychlejší kolektivní sport, kterým lední ho-
kej bezesporu je, nedal dělat – DĚKUJEME.

Jaroslav Juda, vedoucí mužstva

VELKOMEZIŘÍČŠTÍ HOKEJISTÉ MAJÍ ZA SEBOU 
JEDNU Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SEZÓN
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Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
Den matek u nás tradičně připadá na druhou 
květnovou neděli. Hlavní myšlenkou tohoto 
svátku je (1. tajenka) a (2. tajenka). V tento 
den dostávají maminky zejména od svých 
dětí drobné dárky, jako jsou květiny, papíro-
vá přáníčka nebo něco dobrého na zub.
Počátky svátku spadají do starověkého 
Řecka. Zde lidé uctívali bohyni Rheu (Kybe-
lé), což byla matka všech bohů. Podobné 
uctívání matek a plodnosti bychom našli 
i v jiných oblastech starověkého světa. Na 
našem území probíhaly obdobné oslavy 
v pravěku. Ze 16. století je doloženo slave-
ní svátku matek v Anglii. Jednalo se o Ma-
teřskou neděli, která se slavila v postním 
období před Velikonocemi. V tento den do-
stávali především chudí sloužící a služebné 
v bohatých rodinách dovolenou, aby mohli 

jet za svou rodinou. O Dni matek coby mezi-
národním svátku se začalo poprvé uvažovat 
v roce 1907, a to v souvislosti se ženou jmé-
nem Anna Reeves Jarvisová, která byla bo-
jovnicí za práva matek. Její dcera Anna Marie 
Jarvisová pak byla zakladatelkou Dnu ma-
tek ve Spojených státech amerických, kde 
byl svátek poprvé veřejně oslavován v roce 
1908. Od roku 1914 Den matek připadá na 
druhou květnovou neděli. Toto pravidlo za-
vedl americký prezident Woodrow Wilson.
V České republice Den matek připadá stej-
ně jako v Americe na druhou neděli v květ-
nu. Poprvé se u nás tento svátek slavil 
v roce 1923, kdy ho začala propagovat Ali-
ce Masaryková, dcera prezidenta T. G. Ma-
saryka a aktivistka za práva žen. Po druhé 
světové válce se začal více slavit Meziná-

rodní den žen dne 8. března, a Den matek 
byl kvůli tomuto svátku tak trochu pře-
hlížen, ovšem s menší intenzitou se stále 
připomínal. Po roce 1989 Den matek opět 
nabral na významu.
Správné znění tajenky zašlete e -mailem 
na adresu velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
(nebo poštou či osobně do redakce, Rad-
nická 29/1, budova radnice, přízemí, dveře 
č. 104, 594 13, VM) do 22. května 2020.
Výherci z minulého čísla jsou: Petra Kupková 
z Kúsek, Iva Janoušková 
a Josef Kolhamr 
z Velkého Meziříčí.

Řešení z minulého čísla: 
Když na velký pátek 
hřmí, na poli se urodí.
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Most
Díl 42: Vysoký most

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:

Pondělí  13.00 - 17.00
Středa  10.00 - 12.00
Pátek    8.00 - 12.00
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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.

Autorem fotografie hokejistů HHK VM  
na titulní straně je Jiří Mráz.

MĚSTO POD LUPOU

Historický most býval 
nejvyšší v okolí. 
Dřevěných mostů bývalo ve městě i okolí 
plno, ale mosty z pevného materiálu byly 
výjimečné. Jeden takový nechalo město 
postavit už v roce 1593. Brněnský stavi-
tel Antonín Vlach si dal záležet. Z kamení 
a cihel postavil most, který přežil staletí. 
Velké vodě sice několikrát podlehl, ale 

vždy byl obnoven a zase sloužil dál. Kvůli 
své jedenáctimetrové výšce si vysloužil 
název Vysoký nebo Veliký, protože v okolí 
jiný tak vysoký most nebyl. Na konci 20. 
století mu byl neprávem přisouzen název 
Loupežnický. 

S rozvojem automobilové dopravy se stal 
nebezpečným, a proto byl v roce 1938 
nahrazen novým.



Vážení zákazníci, v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou vašeho zdraví  
i zdraví celé společnosti vás žádáme o důsledné dodržování následujících pravidel:

COVID–19  Jak se chovat při nákupu

Personál provozovny pravidelně dodržuje 
hygienická opatření včetně používání rukavic  

při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb  
od zákazníků.

Nakupujte tak, abyste v obchodě  
strávili pouze minimum času.

Pokud potřebujete kašlat nebo kýchat,  
zakrývejte si ústa kapesníkem nebo paží.  

(i přes roušku)  

Dodržujte mezi sebou minimální vzdálenost  
2 metry, a to i při čekání ve frontách.

Pokud je to možné, zaplaťte  
za nákup bezhotovostně.  

(použijte platební kartu)

Při nákupu používejte jednorázové  
rukavice nebo sáčky.  

(povoleny jsou i vlastní rukavice donesené z domova)


