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Rozpočet je vyrovnaný
Město počítá s příjmy ve výši 
bezmála 288 milionů korun 
a představuje investiční akce.
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Přemysl Bdinka zhodnotil rok 
Přinášíme rozhovor s předsedou 
místních částí Lhotky, Kúsky 
a Dolní Radslavice.

Dakarští jezdci odstartovali
Před odjezdem do Saúdské 
Arábie se o přípravách 
rozpovídal Tomáš Ouředníček.

Tříkrálová sbírka se protáhne
Letos se koledování přizpůsobuje 
epidemické situaci. Přispět 
můžete i online.
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE VYSTAVUJE KOSTEL SV. MIKULÁŠE VYSTAVUJE 
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Slovo místostarosty

Velké Meziříčí má novou tiskovou mluvčí

Jmenuji se Bc. Lucie Málková a pocházím z Třebíče. Vystudovala jsem obor Veřejnosprávní studia v ba-
kalářském studijním programu na Západomoravské vysoké škole o.p.s.
Po studiu jsem tři roky pracovala jako referentka Nejvyššího správního soudu v Brně. Necelé čtyři roky 
jsem působila jako programová pracovnice výstav a dalších kulturních aktivit v Městském kulturním 
středisku Třebíč.
Ve svém volném čase se věnuji četbě, poslechu hudby a návštěvám kulturních akcí. Ráda také trávím 
čas se svými nejbližšími. Práce pro město Velké Meziříčí je pro mne velkou životní příležitostí. Udělám 
maximum pro to, abych na novém postu obstála.

Jmenuji se Žaneta Mikišková 
a nastoupila jsem na pozici re-
daktor – grafik. Žiji ve Velkém 
Meziříčí. Vystudovala jsem 
design interiéru a poté jsem 
studovala 
grafiku. 
Velmi ráda 
navště-
vuji různá 
místa, 
historické 
a kulturní 
akce.

Velkomeziříčská radnice změnila tiskovou mluvčí. Od 21. prosince 2020 se jí stala Lucie Málková, která dále zastává také pozici šéfre-
daktorky radničního zpravodaje Velkomeziříčsko.
Po necelých dvou letech tak z městského úřadu odešla Michaela Hudková. Ta se s novináři rozloučila na 
prosincové tiskové konferenci.

Vážení spoluobčané,
před několika dny jsme se rozloučili se 
starým rokem a vstoupili do roku nového. 
Uplynulý rok byl bezesporu rokem atypic-
kým. Nahlédneme-li na minulý rok z naše-
ho místního pohledu, tak došlo ke změně 
koalice v zastupitelstvu města. A nebylo to 
poprvé v jeho novodobé historii.
Závažnějším problémem však je výskyt 
a rozšíření pandemie covidu. Jarní vlna  
proběhla v rámci našeho města a celé 
republiky poměrně dobře. Při letním 
rozvolnění jsme měli možnost prožít ob-
dobí prázdnin a dovolených standardně 
v rámci republiky, avšak s jistým omeze-
ním možností cestování do zahraničí. Toto 

období jsme si opravdu užívali. Nedlouho 
po zahájení nového školního roku však 
nastalo období výrazného zhoršení situ-
ace s pandemií, nárůsty počtu nakaže-
ných mnohé z nás šokovaly. Opět vláda 
vyhlásila nouzový stav a s tím související 
omezení. Domnívám se, že až nyní jsme si 
uvědomili, jak je covidová epidemie je ne-
bezpečná. Mnozí covid prodělali s men-
šími či většími potížemi. Bohužel však 
mnozí byli postiženi tím nejhorším způ-
sobem, a to ztrátou svých blízkých.
V souvislosti s covidovou pandemií jsem 
viděl a cítil, a jistě ne sám, lidskou soli-
daritu a ochotu pomoci. Škála nabízené 
pomoci je opravdu široká, od nabídky za-
jištění nákupů, léků a dalších služeb, až 
po telefonickou komunikaci s osamělými 
osobami. Snaha a vůle nezištně pomáhat 
a být prospěšný je evidentní.
V souvislosti s projevovanou lidskou 
ochotou pomáhat  svým bližním bych uví-
tal větší snahu spolupracovat také mezi 
zastupiteli. K důkladnému projednání 
problematiky bez kamer slouží semináře 
zastupitelů, které jsou historicky zavede-
ny. V době vyhlášeného nouzového stavu 

je konání seminářů limitováno omezeným 
počtem účastníků nebo bezkontaktním 
způsobem komunikace všech zastupite-
lů prostřednictvím videokonferencí. Tato 
jednání bývají věcná a konstruktivní. Bo-
hužel možnosti připojit se, a tím být ak-
tivně účasten videokonference, využívá 
pouze zhruba polovina zastupitelů. Jako 
příklad mohu uvést projednávání návrhu 
zavedení parkovacích automatů, kterého 
se zúčastnila pouze polovina zastupitelů 
a více než hodinové jednání bylo věcné 
a bez emocí. Poněkud jinak tomu však 
často bývá při oficiálním jednání zastupi-
telů před kamerami.

Na závěr chci všem popřát do nadcháze-
jícího roku 2021 hodně zdraví. Myslím, že 
si všichni uvědomujeme hloubku a vý-
znam slovního spojení být zdráv. Buďme 
prosím disciplinovaní a dodržujme vyhlá-
šená nařízení či doporučení, chovejme se 
k sobě ohleduplně a buďme opatrní sami 
na sebe. Můžeme mít různé plány a sny, 
ale zdraví dává hlubší smysl dalším dnům.

Ing. František Smažil, místostarosta

Velkomeziříčsko 
rozšiřuje své řady
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Nové pozemky města by měly sloužit k rekreaci u řeky

Zastupitelé na svém zasedání schválili nákup pozemků, z nichž 
tři se nacházejí na Paloukách mezi protipovodňovou zdí a řekou 
Balinkou. Za pozemky o rozloze více než 4 000 m2 město firmě 
Sanborn zaplatilo necelých 1,3 milionu korun. Přestože zastu-
pitelé vedli o koupi pozemků delší diskuzi, vyplynul z ní většino-
vý souhlas. Celkem 17 z 23 zastupitelů hlasovalo pro koupi, tři 
projevili opačný názor, dva se zdrželi a jeden nepřítomný zastu-
pitel nehlasoval.
Podle starosty Alexandrose Kaminarase je hlavním účelem ná-

kupu potenciální rozvoj rekreačních ploch města a zároveň roz-
šíření míst pro volnočasové aktivity podél řeky. „Jsme Meziříčí 
a nemáme žádný kvalitní přístup k řece, tady se přístup nabízí. 
Toto území by mělo být majetkově sceleno, abychom ho moh-
li plnohodnotně využívat. Nabízí se pump track, stezka a další 
možnosti. Díky zastupitelce Ivaně Bíbrové řešená oblast ožila 
už koncem léta, kdy s partou aktivních lidí na Paloukách posta-
vila pobytové paluby,“ doplnil starosta Kaminaras k minulosti 
i budoucím plánům s pozemky.

Kdo někdy nešel kolem Balinky, jako by v Meziříčí ani nežil. Nebylo by příjemné chodit nejen kolem 
protipovodňové stěny, ale jít blíž k řece?

Vedení města plánuje pokračovat v jednáních o využití synagogy. Náklady 
na kompletní rekonstrukci odhaduje průzkum na 30 milionů korun
Město má k dispozici průzkum stavu objektu Nové synagogy 
zpracovaný Fakultou stavební Vysokého učení technického 
v Brně. Ten odhaduje náklady na revitalizaci a památkovou ob-
novu objektu na 30 milionů bez DPH. Vzhledem k charakteru 
budovy město plánuje synagogu v budoucnu využívat ke kul-
turně společenským účelům.
Navzdory prvotním odhadům se ukázalo, že technický stav 
budovy není vůbec špatný. Díky tomu, že do objektu nezaté-
ká, nedochází v posledních letech k poškození vnitřních pro-
stor. Mezi zásadní navrhované změny v dispozici stavby pa-
tří odstranění stávajícího vstupního schodiště a nepůvodního 
stropu, který vytvořil vrchní patro využívané ke komerčním 
účelům. V rámci samotného technického řešení synagogy by 
se měly kombinovat tradiční stavební postupy doplněné mo-
derními technologiemi. Záměrem by mělo být provedení úprav 
šetrně tak, aby se eliminovalo případné další statické poško-
zení budovy.
Nová synagoga vybudovaná začátkem 70. let předminulého 
století naposledy sloužila svému účelu v roce 1940, poté se 
z ní stalo skladiště německé armády. V roce 1992 ji v restituci 

získala Židovská obec Brno, které opakovaně zamítli žádost 
o dotaci na opravu budovy z Regionálního operačního progra-
mu Jihovýchod. Od začátku devadesátých let budovu vlastníci 
pronajímají jako prodejnu textilu a spotřebního zboží.
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• Rada města doporučila zastupitelům schválit vyrovnaný 
rozpočet na rok 2021 ve výši téměř 288 milionů korun.

• Rada města novelizovala tržní řád, který nově umožňuje 
celoroční umístění předzahrádek k restauračním zařízením.

• Radní schválili osnovu a plán veřejnosprávních kontrol pří-
spěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí na 
rok 2021.

Z jednání rady města 2. prosince

• Radní vyhověli žádosti o uzavření náměstí z důvodu koná-
ní 14. ročníku charitativního koncertu Muzikanti dětem ve 
dnech 28. a 29. 5. 2021.

• Rada města schválila rozpočty na rok 2021 a střednědobé 
výhledy rozpočtu 2022-2023 organizací města.

• Radní souhlasili s uzavřením předložené smlouvy o umís-
tění reklamních zařízení mezi Sportovištěm VM, příspěv-

kovou organizací, a Horáckým hokejovým klubem s.r.o.
• Rada města souhlasila s použitím znaku města na rolbu 

využívanou na zimním stadionu.
• Radní města schválili přípravu projektové dokumentace 

pro doplnění sběrného dvoru na ulici Karlov 54, v areálu 
Technických služeb VM s.r.o. o vážní a identifikační systém.

Z jednání rady města 16. prosince

• Zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný rozpočet hos-
podaření města Velké Meziříčí pro rok 2021 ve výši 
287 577 600 korun.

• Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na projekt 
„Oprava mostu a úprava ulice Třebíčská“ Ministerstvu pro 
místní rozvoj.

• Zastupitelstvo schválilo koupi pozemků parc. č. 380/2, 
385/1, 393/1, které mají v budoucnu sloužit k rekreaci 

(oblast Palouky).
• Zastupitelé vydali obecně závaznou vyhlášku města Velké 

Meziříčí č. 7/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
města Velké Meziříčí č. 7/2010 o místním poplatku za po-
volení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 
a částí města.

Ze zasedání zastupitelstva 15. prosince

• 23. února • 22. června • 26. října
• 13. dubna • 14. září • 14. prosince

Schválená rozpočtová opatření:
• dar Apoštolské církvi, sbor Velké Meziříčí – 5 000 korun
• dar Ječmínku o.p.s. – 5 000 korun
• dar Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Žďár nad
        Sázavou – 5 000 korun
• dotace Českému svazu včelařů – 5 000 korun
• kotel do školní jídelny ZŠ Oslavická – 108 000 korun

Schválená rozpočtová opatření:
• schválení dotace pro Jupiter club 2021 ve výši 6 080 000 korun
• investiční příspěvek ZŠ Sokolovská – 88 371 korun
• zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu Velké 

Meziříčí – 50 000 korun
• dotace pro Český červený kříž – 5 000 korun

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje výběrové řízení na

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu určitou
termín nástupu: duben 2021

bližší informace podá
Ing. Jiří Pospíchal,

tel.: 566 781 060

pracovníka odboru dopravy – 
referenta registru vozidel

(technika)
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Oprava mostu si vyžádá čtyřměsíční uzavírku Třebíčské

Jednou z největších investic, kterou město v příštím roce plá-
nuje, je generální oprava mostu nad železnicí v Třebíčské uli-
ci. Přestože Velké Meziříčí čeká čtyřměsíční uzavírka důležité 

komunikace, jde o nejpřijatelnější řešení. Zvažovaný kyvadlový 
provoz řízený semafory by značně navýšil cenu a také prodlou-
žil lhůtu dokončení.
Na prosincovém zasedání zastupitelé schválili záměr města žá-
dat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravu mos-
tu v ulici Třebíčská. Dotace by měla pokrýt náklady až ve výši 
60 % z odhadovaných 11 milionů korun.

Oprava mostu s sebou bohužel přinese značné dopravní komp-
likace. Zejména řidiči se v příštím roce musí připravit na čtyřmě-
síční uzavírku hlavního tahu z Třebíče do centra Velkého Meziříčí. 
Provést rekonstrukci mostní konstrukce v částečném omezení 
provozu však experti městu zásadně nedoporučili. Razantně by 
to prodloužilo dobu opravy a dvojnásobně navýšilo cenu.
„Bohužel si plně uvědomuji, že nás čeká několik měsíců spo-
jených s dopravními komplikacemi. Prověřovali jsme i možnost 
kyvadlové dopravy v dotčeném úseku. Z výše zmíněných důvo-
dů toto řešení ale považujeme za nejrozumnější,“ dodal Alexan-
dros Kaminaras, starosta města.

Tři nové okružní křižovatky se rýsují na průtahu městem. 
Studie doporučila jejich výstavbu

Změna v koncepci dopravy se týká dvou světelných a jedné kla-
sické křižovatky, které se nacházejí u sochy sv. Josefa, u vjezdu 
na náměstí a u Billy.
Zpracovatelé v posudku uvedli mezi přínosy plánovaného pře-
budování křižovatek na okružní – zklidnění dopravy v centrál-
ní části města, zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, nižší 
provozní náklady a souvislé řešení celého tahu.
S výsledky studie seznámil starosta města Alexandros Kami-

naras zastupitele na jejich posledním letošním zasedání. Za-
dání vypracování studie předcházel návrh, jak snížit alespoň 
částečně dopravní zácpy ve městě, se kterým na červnovém 
zastupitelstvu vystoupil Radovan Necid /TPM/. K jeho dvěma 
vymezeným křižovatkám navrhl Pavel Blažek /ČSSD/ přidat 
i světelnou křižovatku u vjezdu na náměstí. O půl roku později je 
studie s doporučujícím charakterem hotová a město je připra-
vené jednat s krajem o dalším postupu.

Hlavní tah městem mají zklidnit okružní křižovatky. Podle výsledků studie proveditelnosti je sou-
časná kombinace světelných a okružních křižovatek nevýhodná, nejlepším řešením je jednotný sys-
tém. Zpracovatel studie doporučil přestavbu tří křižovatek nacházejících se na krajské silnici č. II/602 
na kruhové objezdy.
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Opravy silnic budou 
systematické

Město Velké Meziříčí objednalo v reakci 
na žádosti občanů o opravy ulic u spo-
lečnosti Pavex Consulting dokument, 
který od Nového roku pomůže v syste-
matickém rozhodování o rekonstrukci 
místních komunikací. Firma zabývající se 
poradenskými službami v silničním hos-
podářství připravila škálové hodnocení 
pro 30 velkomeziříčských ulic. Výhodou 
je kvalita zpracovaného dokumentu, 
který vychází z výsledků posouzení dia-
gnostickým vozem, moderními metoda-
mi a mimořádným vyhodnocovacím pro-
gramem. Technická zpráva člení místní 
komunikace podle priorit, to znamená, 
že se s opravami začne od nejvíce po-
škozených silnic. Zároveň také obsahuje 
návrh oprav komunikací, který usnadní 
a zpřesní kalkulaci a následné vyčíslení 
nutné pro zařazení do rozpočtu města. 
Hodnocení stavu vozovek ve městě tak 
přinese spoustu výhod, z nichž zásadní 
jsou plánovité a přesnější opravy.

Poplatku za vjezd na náměstí odzvonilo
Zastupitelé na prosincovém zasedání od-
hlasovali vyhlášku, která ruší povinnost 
platit poplatek za vjezd na náměstí. Cen-
trem města se bude od ledna 2021 trvale 
projíždět bez desetikorunového poplatku. 
Změna v parkovacím systému však na-
stane od března, kdy se cena za parko-
vání v centru bude odvíjet od doby stání. 
Z náměstí tak už nebude parkoviště, řidiči 
tam zastaví jen na nezbytně nutnou dobu. 
Ceny i způsob úhrady budou předmětem 
dalších jednání představitelů města, ale 
podle předběžného návrhu je zřejmé, že 

náměstí a přilehlé ulice osadí pět automa-
tů sloužících k úhradě poplatku.
Do doby, než se zavede nový parkova-
cí systém, platí nadále v centru měs-
ta dopravní značení. Bezplatný průjezd 
náměstím totiž neznamená neomezené 
parkování na všech parkovacích místech, 
jak si mnozí myslí.

Pro město dnes již ikonická výběrčí bou-
da také najde další využití. V nadcházející 
letní sezoně poslouží k výběru vstupného 
na koupališti Palouky.

Radní vyhověli podnikatelům
povolením celoročních zahrádek

Podnikatelé nově mohou žádat město 
o povolení provozu zimních předzahrá-
dek. Důvodem novelizace tržního řádu je 
jejich zájem o celoroční umístění předza-
hrádek k restauračním zařízením. Pod-
mínkou jejich provozu je nenarušování 

veřejného pořádku a dodržování nočního 
klidu.

Podle stávajícího tržního řádu bylo mož-
né provozovat předzahrádku pouze od 
1. dubna do 31. října.

Rekonstrukce opěrné 
zdi v ulici Bezděkov 
potrvá do konce února

Havarijní stav opěrné zdi v ulici Bezdě-
kov přiměl město rychle jednat. Rozsáhlá 
oprava zahrnující i komplikovanou pře-
ložku sítí, ovlivnila dopravní provoz. Od 
4. ledna do 28. února řidiči v daném úseku 
neprojedou. Rekonstrukci zdi, která tvoří 
opěru silnice a zároveň vyrovnává výško-
vý rozdíl v terénu, provádí stejná firma, jež 
zvládla v předstihu před Vánoci dokončit 
opravu opěrné zdi a jednoho jízdního pru-
hu v ulici Vrchovecká.
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Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

9. 12. 2020 17:21 hodin řešila hlídka 
městské policie (MP) oznámení týka-
jící se hrubého jednání muže, který se 
nevhodně choval ke své matce, u níž 
bydlí. Hlídka na místě zjistila, že syn 
oznamovatelky nebyl podnapilý, pouze 
měl se svojí matkou neshody. Strážníci 
muže poučili ve smyslu přestupku proti 
občanskému soužití a vyzvali jej, aby se 
dalšího takového jednání vyvaroval.

Dne 9. 12. 2020 v 19:10 hodin ozna-
movatel telefonicky sdělil MP, že 
v ulici Komenského ve Velkém Me-
ziříčí stojí zaparkované vozidlo, kte-
ré má otevřený kufr a delší dobu se 
u vozidla nikdo nezdržuje. Hlídka MP 
na místě zjistila majitele vozidla a vy-
zvala jej, aby si vozidlo řádně zabez-
pečil.

Dne 22. 12. 2020 v 19:30 hodin 
hlídka MP zjistila čtyři osoby mlad-
šího věku, které požívaly alkohol na 
vlakovém nádraží ve Velkém Meziříčí. 
Všechny osoby na místě hlídka MP 
ztotožnila a kontrolou zjistila, že se 
jedná o osoby, které nedovršily osm-
náct let věku. Strážníci předali děti 
rodičům s poučením, že věc předají 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

23. 12. 2020 v 19:55 hodin hlídka 
MP zjistila na vlakové zastávce v uli-
ci Družstevní ve Velkém Meziříčí, že 
se tam zdržují dvě osoby, které si 
nechrání dýchací cesty rouškou. Při 
projednávání zjistila, že se jednalo 
o dvě chovanky výchovného ústa-
vu, které jsou na útěku. Po domluvě 
s Policií ČR obě dívky předala zpět do 
výchovného ústavu do péče vycho-
vatelky.

Hlídka MP Velké Meziříčí za uvedené 
období odhalila a řešila 137 doprav-
ních přestupků. Jednalo se přede-
vším o porušování dopravního zna-
čení, zejména na Náměstí ve Velkém 
Meziříčí, kdy řidiči nerespektovali 
dopravní značku IP13b – parko-
vání s parkovacím kotoučem. Rov-
něž v ulici Komenského při výjezdu 
z Náměstí nerespektovali dopravní 
značky B29 – zákaz stání, případně 
parkovali na chodníku, kde to není 
dopravní značkou povolené.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

STAŇ SE NAŠÍM STRÁŽNÍKEM!
náborový příspěvek 50 000 Kč     na dobu neurčitou     termín nástupu: ihned     další benefity

Strom spadl na elektrické vedení

Hasiči odklidili nakloněný strom v Uhřínově

V sobotu 12. 12. 2020 v 10:26 
hodin vyjeli profesionální ha-
siči ze stanice Velké Meziříčí 
k ohlášenému spadlému stro-
mu u samoty Křenice ve Vel-
kém Meziříčí. Strom visel na 
elektrickém vedení a částečně 
zasahoval na komunikaci.
Jednotka po příjezdu na místo 
události strom rozřezala mo-
torovou pilou. Následně místo 
zásahu uklidila a komunikaci 
zprovoznila.
Po ukončení činnosti na místě 
zásahu se jednotka vrátila zpět 
na základnu.

V úterý 15. 12. 2020 v 15:48 
hodin vyjeli profesionální ha-
siči ze stanice Velké Meziříčí 
k ohlášenému nakloněnému 
stromu u Uhřínova.
Jednotka po příjezdu na mís-
to události strom rozřezala 
motorovou pilou. Následně 
komunikaci očistila a zpro-
voznila.
Po ukončení činnosti na mís-
tě zásahu se jednotka vrátila 
zpět na základnu.

Saze v komíně začaly hořet
Ve čtvrtek 17. 12. 2020 
v 12:41 hodin vyjeli profesi-
onální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí společně s jednotka-
mi SDH Velké Meziříčí, SDH 
Tasov a SDH Dolní Heřmani-
ce k ohlášenému požáru sazí 
v komíně do Dolních Heřma-
nic.
Jednotky po příjezdu na místo 
události provedly řádné pro-
čistění komína a tím i likvidaci 
požáru. Dále bylo provedeno 
zajištění místa události a pře-
dání objektu majiteli.
K poškození komínového tělesa požárem nedošlo. 

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí
(Omlouváme se za sníženou kvalitu fotografií pořizovaných při zásahu.)
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42 000 000
28 000 000
10 600 000
81 000 000

3 600 000
600 000

1 150 000
166 950 000

7 000 000
330 000
200 000

80 000
2 000 000

800 000
4 700 000

182 060 000
31 383 100

4 900 000
36 283 100

605 000
2 480 000

60 000
550 000
260 000
205 000

7 000
20 000

8 000
10 000

1 000
1 000
2 500

142 000
150 000

55 000
66 000
50 000
11 000

6 000
16 000

300 000
3 000

18 000
1 800 000

65 000
1 000

70 000
320 000
260 000
140 000
100 000

8 000
1 621 000
9 411 500
2 000 000
2 000 000

229 754 600
57 823 000

287 577 600

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z nemovitostí
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
Daň z příjmů právnických osob za obce (byt. hosp.)
Mezisoučet
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za povolení k vjezdu
Odvody z VHP a loterií
Poplatek za svoz PDO
Daňové příjmy celkem
Neinvestiční přijaté dotace ze SR: - na výkon st. správy
Převod zisku z hospodářské činnosti za minulý rok
Přijaté transfery
Příjmy z pronájmu majetku TSVM - nájemné II.složka
Příjmy z pronájmu majetku TSVM - nájemné na bázi odpisů
Příjmy z pronájmu majetku TSVM - lesy
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků - organizace
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků - fyzické osoby
Pronájem sloupů VO (Mr. Magic + krátk. pronájmy + Amicus)
Pronájem plakátovací plochy (Rengl)
Lesní hospodářství - prodej dřeva
Nájemné KD Mostiště
Nájemné KD Lhotky
Nájemné nebytových prostor MŠ Lhotky
Nájemné KD Hrbov
Nájemné KD Olší nad Oslavou
Nájemné prostor Zdravotní záchranná služba
Nájemné prostor Hasičský záchranný sbor
Nájemné prostor Domácí hospic Vysočina
Připojení do Metropolitní sítě + geog. inf. systému
Pronájem hasičské zbrojnice
Pronájem kanceláří (JUDr. Hornyšová, Obč. poradna)
Pronájem Klubu důchodců
Pronájem nebytových prostor v areálu TS - Agados
Příjmy z úroků (běžné účty)
Umístění nápojového automatu BD Stavmont
Odměna za umístění kontejnerů - Textil Eco a.s.
Odměna obci za třídění odpadu (EKO-KOM)
Odměna za zajišťování zpět. odběr. el. zař. (Elektrowin, Asekol)
Odměna za zajišťování odběru tuků a olejů (Fritex)
Příjmy z pronájmu hrobových míst
Příjmy ze služeb spojených s pronájmem hrobových míst
Pronájem ZŠ Školní - hřiště s umělou trávou
Pronájem tělocvična Charita - Mgr. Dvorská
Inzerce Velkomeziříčsko
Nájem plynárenského zařízení - GasNet s.r.o.
Příděl do sociálního fondu (3 % z objemu mezd)
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z prodeje pozemků, budov a movitého majetku
Kapitálové příjmy celkem
Příjmy celkem
Očekávaný přebytek
Příjmy celkem k dispozici

69 245 000
-10 000 000

-5 555 000
1 333 000

500 000
50 000

2 250 000
57 823 000

Financování na rok 2020
Změna stavu krátkodobých prostředků
Splátka jistiny úvěru ČSOB – Jupiter club, víceúčelový sál
Splátka jistiny úvěru KB Ponte (refinanc.Dyje II. 2015)
m. č. Mostiště - zapojení rezervy 2020
m. č. Lhotky - zapojení rezervy 2020
m. č. Olší nad Oslavou - zapojení rezervy 2020
m. č. Hrbov - zapojení rezervy 2020
Celkem financování:

552 000
1 635 000
1 600 000

25 801 800
1 250 000

200 000
1 815 000

703 000
12 604 000

350 000
11 563 000

420 000
5 870 000

17 277 000
24 000
75 000

5 464 000
4 136 000

160 000
630 000
500 000
140 000
600 000

7 514 000
465 000

9 832 000
7 020 000
1 042 000

500 000
90 000

4 050 000
7 603 000

250 000
10 853 000

8 200 000
850 000

6 400 000
230 000

10 000
1 080 000
9 180 000

40 000
400 000

26 000
9 758 000

167 000
3 075 130

65 000
500 000

6 615 000
600 000

2 981 000
3 103 000

77 332 000
200 000

1 100 000
1 621 000
2 000 000
8 955 670

287 577 600

Útulek pro psy, deratizace
Lesní hospodářství, pěstební činnost, myslivost
Informační centrum
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu, ostatní záležitosti v SD
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
Odvádění a čištění odpad. vod
Prevence znečišťování vody, úpravy drobných vodních toků
Předškolní zařízení
Základní školy
Gymnázium
Školní stravování
Provoz knihovny
Provoz muzea
Vydavatelská činnost
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Rozhlas a televize
Velkomeziříčsko
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Péče o sportovní zařízení
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže (Dóza)
Provoz letního koupaliště
Grantový program Zdravé město
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využ. a zneškodňov. komun. odpadů
Prevence vzniku odpadů
Monitoring nakládání s odpady, ostatní nakládání s odpady
Monitoring půdy a podz. vody
Chráněné části přírody
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Ekologická výchova a osvěta, ostatní ekologické záležitosti
Grantový systém podpory kultury
Ost. soc. péče a pomoc dětem a mlád., rodině a manželství
Os. asistence, peč. služba a podpora samostat. bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti
Ochrana obyvatelstva
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezervy)
Výdaje celkem

Rozpočet města
(Částky jsou uvedeny v korunách)

na rok 2021
Příjmy Vý

da
je
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Město začalo hospodařit s necelými 288 miliony korun
Velkomeziříčští zastupitelé před Vánoci schválili rozpočet hospodaření města na rok 2021. 
Rozpočet je vyrovnaný a počítá s celkovými příjmy ve výši bezmála 288 000 000 korun, což je oproti 
loňskému roku propad o téměř 18 000 000 korun. Jako každoročně zahrnuje grantové programy na 
podporu sportu, kultury, sociální oblasti a Zdravého města.

Na posledním jednání zastupitelstva roku 2020 schválili zastu-
pitelé rozpočet hospodaření města na další rok. Je vyrovnaný 
a počítá s celkovými příjmy a výdaji ve výši 287 577 600 korun. 
Pro schválení návrhu rozpočtu hlasovala však pouze třináctka 
koaličních zastupitelů, opozice byla proti.
Nejvíce příjmů, konkrétně 182 000 000 korun, získá město z daní. 
Jedná se o daně z příjmu fyzických a právnických osob, z nemovi-
tostí, ze správních poplatků a poplatků ze psů, z užívání veřejné-
ho prostranství, za povolení k vjezdu nebo za svoz odpadu. Oproti 
tomu nejvyšší výdaje z rozpočtu města poputují na opravy míst-
ních komunikací a kulturních zařízení, na péči o sportovní zařízení, 
rekonstrukce pro zkvalitnění služeb v oblasti pohřebnictví, územní 
rozvoj a v neposlední řadě na propojení místních cyklostezek.
Město v rámci grantových programů tradičně podpoří také 

sport, kulturu, sociální oblast i Zdravé město. Sportovci obdrží 
6 900 000 korun, na kulturu město přispěje 400 000 korun. Pro 
sociální oblast zastupitelé vyčlenili 3 056 130 korun a Zdravé 
město mezi své žadatele rozdělí 90 000 korun.
Na činnost organizací města zastupitelé vyčlenili pro knihovnu 
5 464 000 korun, na činnost muzea 4 136 000 korun. Jupiter 
club obdrží částku 6 080 000 korun včetně dotace pro loutko-
herecký soubor ve výši 100 000 korun.
Mezi největší plánované investiční akce v novém roce patří 
především oprava mostu v Třebíčské ulici, dokončení stavby 
opěrné zdi na Bezděkově, nákup nového parkovacího systému, 
výstavba nového hřiště na Hliništích, dokončení rekonstrukce 
obřadní síně na Karlově, zpracování územní studie Svitu a roz-
šíření naučných stezek v Balinském údolí a Nesměři.

Zastupitelé schválili granty, sociální oblast si v novém roce polepší
Město dlouhodobě podporuje sport, kulturu, sociální oblast 
i Zdravé město formou grantových programů. V letošním roce 
nejvíce podpořilo sociální oblast.
Tradičně největší diskuzi mezi zastupiteli vzbudil návrh spor-
tovní komise o navýšení příspěvku dospělým sportovcům. Ná-
vrh podporu většiny zastupitelů nezískal. Schválili ho ve výši 
6 900 000 korun jako v předchozích dvou letech. Grantovému 
programu SPORT-mládež připadá částka ve výši 6 200 000 ko-
run a programu SPORT-dospělí suma 700 000 korun.
Oproti tomu na sociální grant zastupitelé vyčlenili o 5 % vyšší 
příspěvek než v loňském roce. Sociální služby (konkrétně péči, 
prevenci a poradenství) město podpoří 2 368 670 korunami. Na 
další sociální aktivity (podporu zdravotně postižených občanů 

a prevenci sociálně vyloučených) vyčlení 687 460 korun. Celko-
vá částka na podporu sociální oblasti činí 3 056 130 korun.
Společně s ostatními granty vyhlásilo město také grant na pod-
poru kultury. V důsledku koronavirových úspor radní již na jaře 
uplynulého roku snížili příspěvek na kulturu z 500 000 korun na 
400 000 korun. Vzhledem k aktuální situaci podpoří v letošním 
roce zmíněnou oblast stejnou částkou.
Pořadatelům akcí na projekty podpory zdraví a sociální téma-
tiky, na prevenci sociálně-patologických jevů, na ekologickou 
výchovu a vzdělávání, rozvoj pohybové výchovy, přednáškovou 
činnost a akce zaměřené na aktivní stárnutí přispěje grantový 
program Zdravé město částkou 90 000 korun. Oproti loňskému 
roku bude příspěvek o 10 000 korun nižší.
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V pátek 11. prosince pracovníci firmy Mitrenga - stavby 
zprůjezdnili ulici Vrchovecká, omezení se pak vrátí na krátký 
čas ještě na jaře. Zimní technologická odstávka nastává ve 
většině stavebních činností, zhotovitel opěrné zdi však zvládl 
dokončit opravu tak, aby řidiče zbytečně netrápilo doprav-
ní omezení. V levém pruhu směrem od centra města nechal 
opravit Kraj Vysočina opěrnou zeď a vozovku silnice II/360, 
město Velké Meziříčí zajistilo ve stejném místě přeložku ve-

řejného osvětlení a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko re-
konstrukci vodovodu.
„Od 1. dubna asi na 5 týdnů naposledy omezíme provoz ve 
Vrchovecké ulici,“ upřesnil stavbyvedoucí Miroslav Otruba 
s doplněním, že na jaře proběhne částečná uzavírka s ky-
vadlovým provozem, při které pracovníci položí nový povrch 
vozovky v opačném směru, a tak bude celá krajská stavební 
akce u konce.

Stavba opěrné zdi skončila v předstihu, řidiči si mohou na zimu 
oddechnout od semaforů
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Během listopadu vybudoval Content v ulici Vrchovecká chodník 
a přechod pro chodce, ten se nachází pod mostem Vysočina. 
Nyní chybí vydláždit asi dvacet metrů chodníku v blízkosti sou-
časného dopravního omezení spojeného se stavbou opěrné zdi, 
jehož dokončení je na uzavírce závislé. Poslední část chodníku 
i s novou lávkou zhotovitel vybuduje na jaře.

Jelikož most u odbočky do ulice V Potokách na hlavní komuni-
kaci nedovoluje rozšíření, musí se chodník vést jiným způso-
bem, řešením je nový můstek. Dřevěná lávka je již ve výrobě 
a na svém místě se objeví v jarních měsících. Radnice ji plánuje 
usadit nad potokem v úrovni kaple Sedmibolestné Panny Ma-
rie, v prostoru kolem ní stavbaři položí dlažbu.

K chodníku v ulici Vrchovecká přibude i zbrusu nová lávka

Desátá kronika města je dokončená. Obsahuje celkem 751 
stran. Do elektronické podoby na webový portál města Velké 
Meziříčí se přidává postupně. Poslední dostupná část kroniky 
pochází z roku 2017. V sekci O městě – Historie – Kroniky měs-
ta on-line naleznete historické kroniky psané již od roku 1927.
Úctyhodných sedmnáct let plnila funkci místní kronikářky býva-

lá pedagožka velkomeziříčského gymnázia, paní Jiřina Kácalová. 
Pomyslné žezlo předala v druhé polovině letošního roku dok-
torce farmacie a zároveň předsedkyni Vlastivědné a genealo-
gické společnosti při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, paní He-
leně Švecové. O přepis do historického krasopisu se již dlouhá 
léta stará paní Eva Chylíková z Křižanova.

Desátá kronika města je v knižní podobě
Desátý díl kroniky města Velké Meziříčí, který shrnuje uplynulé roky 2015 až 2018, je vyvázaný do 
knižní podoby. V pondělí 28. prosince jej podepsal starosta Alexandros Kaminaras.

Informační centrum nabízí nové jízdní řády
Od neděle 13. prosince 2020 začal pla-
tit aktualizovaný jízdní řád pro vlakové 
spoje. Turistické a informační centrum 
sídlící v budově radnice ve Velkém Me-
ziříčí každoročně prodává přehledné 
jízdní řády, letos tomu není jinak. Od 
14. prosince je v prodeji jízdní řád plat-

ný ve vlakové dopravě, a to za deset 
korun. Jízdní řád týkající se autobusové 
dopravy zakoupíte v informačním cen-
tru také od začátku ledna. Připomíná-
me, že budova radnice je pro veřejnost 
prozatím otevřená v pondělí od 8 do  
13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin.
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Prioritou pro nás všechny (neje-
nom radní) je rozhodně navrácení 
života do normálních kolejí, kdy 
nebudeme svázaní všemožnými 
omezeními a strachem – to závisí 
na celospolečenské odpovědnosti 
a důvěře ve vědu.
Spektrum témat, kterým se ve 
městě věnujeme, je opravdu pest-

ré a dotýká se rozvoje města ve všech smyslech tohoto pojmu. 
Osobně priority při našem konání dělím na aktuální a dlouhodo-
bé a protože tento text nemá být o výčtu všeho, čemu se bude-
me věnovat, zmíním v heslech to, co chci v roce 2021 posunout 
vpřed především.
Zahájit projekční práce na rekonstrukci náměstí, jehož technic-
ký stav je ostudný a fakt, že o něm zastupitelé 4 roky pouze 
diskutují, taktéž.
Rekonstrukce mostu v ulici Třebíčská.
Konverze bývalého internátu U Světlé na dům pro seniory – zahá-
jení stavby.
Hladké zavedení nového parkovacího systému na náměstí + le-
galizace a úprava parkovací plochy ve Svitu.
Zadání územní studie na území Svitu a zadání projektu na první 
okružní křižovatku ze 3 plánovaných.
Postupná oprava infrastruktury městských sídlišť, do které se 
roky příliš neinvestovalo.

Jaké jsou vaše priority v pozici radních pro rok 2021?
Alexandros Kaminaras

František Smažil

František Fňukal

Mezi hlavní priority stále patří řešení 
plochy po bývalém Svitu a přestavba 
bývalého internátu na bytový dům 
pro seniory. Během posledních de-
seti měsíců jsme jako radní města 
navštívili celou řadu příspěvkových 
organizací a zhlédli stav nemovitostí 
vlastněných městem. Bohužel jsme 
při tom viděli velké množství dlou-

hodobých problémů, které je nutné řešit. Deštivé počasí zejména 
v letních měsících loňského roku ukázalo potřebu zlepšení stavu 
určitých místních komunikací. Jako prioritní vidím zlepšení stavu 
ulice Lesní a místní komunikace souběžné s dálnicí D1 na Fajťáku. 
Mezi priority by bylo záhodno zařadit i další akce, ale oslovených 
radních je více a snažím se být realistou.

Nebudu vyjmenovávat jednotlivé 
akce, ale naší prioritou pro rok 2021 
jistě bude snaha začít realizovat 
dlouhodobě připravované akce, na-
jít pro ně finanční zdroje či případ-
né dotační možnosti. Po roce 2020, 
který byl určitě nejenom pro mne 
podivný, smutný až deprimující, nás 
pravděpodobně nečeká žádná doba 

hojnosti. Bude tedy nutné zaměřit se na ekonomiku chodu města, 
abychom byli co nejlépe schopni rozhodovat o tom, co si můžeme 
v roce 2021 a letech následujících dovolit. Dále bych chtěl pokra-
čovat s ostatními radními v mapování městského majetku, proto-
že stav některých objektů, které jsme dosud navštívili, nás nemile 
překvapil. S touto činností také souvisí případné rozhodnutí, nejlépe 
v široké shodě, o navýšení finančních zdrojů na údržbu stávajícího 
městského majetku, případně také rozhodnutí o možnosti začít se 
některých objektů ve špatném stavu zbavovat.
Všem spoluobčanům přeji, aby pro ně rok 2021 byl plný zdraví, 
štěstí a optimismu.Priority pro rok 2021 vychází z roz-

pracovaných akcí v loňském roce. Pří-
prava na velké akce, které naše město 
čekají, se konečně posunula k samot-
né realizaci. Jako první nás čeká do-
končení nového parkovacího systé-
mu, který byl připravován již před více 
jak třinácti lety. Od tohoto projektu si 
slibuji, že občané a návštěvníci naše-

ho města nebudou za 10 korun jen náměstím projíždět nebo krou-
žit dokola a hledat volné parkovací místo. Další prioritou, která se 
již chystá k realizaci, je dostavba bytového domu pro seniory v ulici 
Hornoměstská. Zde by měl vzniknout důstojný a pohodlný komplex 
bytů pro naše seniory. V neposlední řadě je jako jedna z mých priorit 
rekonstrukce mostu přes železniční trať v ulici Třebíčská. Samozřej-
mě je možné, že se v příštím roce objeví i nové úkoly, které je nutno 

 - Dokončit strategický plán města,
- získat od kraje jasnou pomoc při 
stavbě jihovýchodního obchvatu 
města, 

 - vypracovat územní 
 studii prostoru Svitu a Čechových 

sadů,
- začít stavět dle nové územní stu-
die Čechovy sady II,

- začít stavět alespoň jednu kruhovou křižovatku u sv. Josefa, 
nebo u Billy,
- začít stavět nový dům pro seniory v ulici Hornoměstská,
- neúčastnit se nesmyslných hádek v zastupitelstvu.

Petr Velička

Josef Prokop
Vzhledem k mému profesnímu za-
měření bych rád pokračoval v prá-
ci na řešení školské problematiky 
v našem regionu. Nejedná se pouze 
o technický stav a materiální vybave-
ní jednotlivých škol. Tato oblast je pro 
provoz a zajištění vzdělávání velmi 
důležitá a město jako zřizovatel má 
z minulosti určité rezervy. Důleži-

té bude zpracovat technický stav budov a stanovit pořadí priorit 
plánu oprav a údržby. Na to navazují i legislativní otázky. Některé 
předpisy týkající se řízení a provozu příspěvkových organizací měs-
ta by bylo vhodné na základě širší diskuze aktualizovat, aby lépe 
odpovídaly současné situaci. Společně s ostatními radními jsme 
navštívili místní části a příspěvkové organizace města. Z těchto 
návštěv mi vychází další priorita – dát větší prostor těmto partne-
rům a pokusit se najít cesty a prostředky na řešení jejich problémů.
A poslední prioritou, spíše přáním, je přispět ke zklidnění na politic-
ké scéně v našem městě, abychom jako zástupci občanů mohli ře-
šit pouze jejich problémy a požadavky a společně plánovat a usku-
tečňovat jeho rozvoj.

Ivo Šulc

usilovně řešit, ale pokud se podaří dotáhnout do konce rozdělané 
dílo, budu spokojený.
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Nouzový stav z důvodu zhoršené epi-
demické situace platí od pondělí 5. října, 
na svém předvánočním zasedání vláda 

schválila jeho prodloužení prozatím do 
22. ledna 2021. Na návrh ministra zdra-
votnictví Jana Blatného na stejném jed-
nání vláda schválila zpřísnění opatření 
v souvislosti s epidemií covid-19. Přesun 
do 5. stupně v protiepidemickém systé-
mu PES platí od neděle 27. prosince do 
10. ledna, poté kabinet opět zasedne, 
aby zhodnotil situaci.
Opatření se dotkla služeb, shromažďování 
lidí, zákazu nočního vycházení i distanční 
výuky žáků. Od neděle 27. prosince uza-
vřely provozovny služby, lyžařské vleky 
i většina obchodů. Otevřené zůstaly pro-
dejny s nezbytným sortimentem, patří 
mezi ně prodejny nabízející potraviny, 
pohonné hmoty, hygienické a drogistic-
ké zboží, léky, krmiva a další. Otevřeno 
ze služeb mohou mít prádelny a čistírny, 
servis a opravy aut či prodejny náhrad-
ních dílů pro automobily. „Velký řetězec 
nebude moci prodávat to, co nepatří k ar-
tiklům, které jsou vyjmenované a nezbyt-
ně potřebné,“ uvedl ministr zdravotnictví 

Jan Blatný. To znamená, že nelze ve vel-
kých supermarketech nakoupit například 
hračky nebo elektroniku, aby nedocházelo 
k diskriminaci malých prodejců.

Co platí od 27. prosince?
• Zákaz vycházení od 21 do 5 hodin.
• Omezení shromažďování ze šesti na
        dvě osoby.
• Od 4. ledna distanční výuka pro žáky         

mimo první a druhou třídu, mateř-
skou a speciální školu.

• Uzavření služeb až na výjimky
• Uzavření obchodů až na nezbytně
        nutné výjimky.
• Svatby, pohřby, bohoslužby v maxi-      

málním počtu 15 osob.
• Venku spolu mohou sportovat maxi-
        málně dva lidé, vnitřní sportoviště
        jsou uzavřená, amatérské soutěže
        vláda zakázala.
• Detailní rozpis aktuálně platných
         opatření naleznete na poslední 
         straně Velkomeziříčska.

Upravené úřední hodiny radnice platí do konce nouzového stavu
Městský úřad Velké Meziříčí omezil úřední 
hodiny pro veřejnost podle nařízení vlády, 
toto opatření potrvá do konce nouzového 
stavu. Pracoviště městského úřadu mů-
žete i nadále navštěvovat v neodkladných 
záležitostech v pondělí od 8 do 13 hodin 
a ve středu od 12 do 17 hodin.

Žádáme o dodržování následujících po-
kynů:
• Upřednostněte písemný, elektronic-

ký (e-mailem, datovou schránkou) 
či telefonický kontakt před osobním 
kontaktem ve všech případech, kdy 
je to možné.

• Je-li nutná osobní návštěva úřadu, 
dostavte se k vyřízení záležitosti 
v úředních hodinách. Mimo úřední 
hodiny je nutné si předem domluvit 
termín.

• Při návštěvě městského úřadu dodr-
žujte platná hygienická opatření.

Anketa čtenářů Velkomeziříčska
Redakce i redakční rada Velkomeziříčska 
děkují všem čtenářům, kteří se zapojili do 
podzimní ankety k obsahové i grafické 
podobě městského zpravodaje. „V prů-
běhu listopadu jsme anketu vyhodno-
tili. Nyní společně pracujeme na tom, 
aby zpravodaj postupně prodělal tako-
vé změny, které zvýší jeho atraktivitu,“ 
uvedla předsedkyně redakční rady Dag-
mar Handová.
Z ankety vyplynulo, že čtenáři očekáva-
jí, že zpravodaj bude i nadále přinášet 

informace o životě ve městě a v jeho 
místních částech a že v něm najdou i více 
očekávaných událostí. Velkomeziříčsko 
by se mělo věnovat také představování 
místních osobností, spolkovému životu, 
tématům z kultury i historie města nebo 
přinášet atraktivní a vyvážený pohled na 
aktuální témata, která mají přímý dopad 
na život obyvatel města.
Zpravodaj by se měl ustálit také po 
stránce grafické i formální. „Redakci 
navrhujeme například ustálení umístě-

ní rubrik, sjednocení barevnosti a fon-
tu textu, vyváženou kombinaci obrazu 
a textu nebo jasné oddělení komerčních 
sdělení. Potvrdilo se nám také to, že lidé 
očekávají jiný obsah v tištěné a webové 
verzi zpravodaje. Web by měl pružně re-
agovat na aktuální témata, zatímco tiš-
těný zpravodaj by měl jít obsahově více 
do hloubky,“ doplnila vize redakční rady 
Dagmar Handová. S ohledem na obměnu 
redakčního týmu se budou úpravy zpra-
vodaje objevovat v průběhu roku 2021.

• příslušník střední (50 %)
        a mladší (38 %) generace
• absolvent středoškolského
        (50 %) a vysokoškolského
        (50 %) vzdělání
• obyvatel místní části (23 %)

• tisk preferuje 60 %
• rozsah 32 s. optimální pro 77 %
• pro měsíční periodicitu 46 %
• menšinová nespokojenost
        s množstvím a kvalitou fotografií
        (30 %), s grafikou (20 %),
        s přehledností a členěním
        obsahu (16 %)

• preferované zpravodajství
        (samospráva, veřejné dění,
        doprava, místní části, historie,
        kultura)
• vítané zpravodajství (školství,
        osobnosti, spolky, turistické tipy,
        společenská rubrika, inzerce)
• přehlížená publicistika (krimi, 

sport, zdraví, náboženství,
        recepty, křížovka, polemika)

Profil čtenáře Forma Obsah

Lidé v supermarketech nakoupí jen nezbytné
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Hejtman Schrek: Mým cílem je zlepšit politickou kulturu a vytvářet lepší 
podmínky pro život lidí v kraji
Nejenom o nástupu do vedení Kraje Vysočina a dopadech pan-
demie se nesla návštěva nového hejtmana Vítězslava Schreka 
na velkomeziříčské radnici. Během pátečního setkání 11. pro-
since 2020 stihl starosta Alexandros Kaminaras s místosta-
rostou Františkem Smažilem otevřít témata, která vidí v rámci 
spolupráce kraje s Velkým Meziříčím jako klíčová.

Jedním z nich je například umístění nové hasičské stanice zá-
chranného sboru, která by se měla v okrajové části města začít 
projektovat již v příštím roce. Došlo také na představení projektu 
vybudování okružních křižovatek na krajské komunikaci II/602 

i dlouho plánovanou stavbu jihovýchodního obchvatu města.
Do čela Vysočiny usedl nový hejtman dle svých slov s jasný-
mi cíli. Přestože si uvědomuje, že je politika tvrdá disciplína, 
rád by zlepšil její politickou kulturu. Důležité je pro něj praco-
vat na zlepšení konceptu kvality života v kraji, hledat spojení 
mezi městy a snažit se vytvářet lepší podmínky pro život v kraji. 
V rámci své práce chce více podporovat malé obce a zeměděl-
skou produkci, která je pro rozvoj kraje klíčová.
Poté pracovní cesta hejtmana Schreka pokračovala návštěvou 
výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí, dětského domova, Do-
mova bez zámku a Domova pro seniory v Náměšti nad Oslavou.

Nový hejtman Vítězslav Schrek promlouvá ke svým spoluobčanům

Milí a vážení krajané,
říká se, že nemoc je důsledkem nějaké 
chyby. Zamýšlím se tedy nad tím, jest-
li něco civilizace udělala špatně. Upřímně 
neznám odpověď, která by mě uspokojila. 
Vnímám ale okolnosti, které tahle zvlášt-
ní doba přinesla. Lidi kolem mě se chovají 
dobrovolně nebo s ohledem na své blízké, 
kolegy i nejvíce ohrožené ohleduplně a ni-
kdo už nepochybuje o tom, jak klíčovou 
roli hrají ve zvládání důsledků pandemie 
lidi v první linii – mám na mysli zdravot-
níky a personál v nemocnicích, mediky 
i studenty středních odborných škol, kteří 
na vlastní kůži prochází drsnou realitou 
nouzového stavu, ale i personál v domo-
vech pro seniory a ústavech sociální péče, 
v dětských domovech, složky integrované-
ho záchranného systému, lidi ve službách, 

bez kterých by se zastavil život… Mluvím 
o lidech, kteří jen stěží mohou svou prá-
ci vykonávat preventivně v režimu home 
office. Neexistuje metrika, kterou bychom 
byli schopni jejich práci ocenit, neexistuje 
veličina, kterou bychom spravedlivě defi-
novali jejich potřebnost. Zkusme svá práva 
na maximální svobodu podřídit tomu, aby 
tihle lidé začali vidět světlo na konci tunelu, 
mohli si odpočinout a načerpat nové síly. 
Poděkujme jim důsledným dodržováním 
platných hygienických nařízení. I pro mě 
jako člověka, který se rád osobně setkává 
se svými přáteli, poznává nové lidi, nabízí 
ruku jako symbol přátelství a má potřebu 
objímat své blízké, je současná doba ne-
přirozená, ale respektuji pravidla. Patrně 
jsme dostali historickou šanci na změnu 
přístupu ke svému životu, je na nás, jak se 
k ní postavíme. Možná tak, že dáme prů-
chod solidaritě, jako tisíce dobrovolníků, 
kteří v posledních měsících pomáhají tam, 
kde je nejvíce třeba, rozdávají naději a jsou 
často jedním z mála spojení potřebných se 
světem. V tomto ohledu vzorově fungují 
městské i obecní samosprávy, bez jaké-
hokoli školení a metodik nabídly koordinaci 
fungujícího dobrovolnictví. Díky všem, kteří 
zvládají distanční výuku, učitelům i rodi-

čům. Díky všem, kteří to nevzdali. Nevím, 
zda slova díků jsou dost, jiná nemám, tak 
obrovské DÍKY!

Vážení spoluobčané,
18. listopadu 2020 složilo slib 45 nových 
krajských zastupitelů, byla zvolena nová 
devítičlenná krajská rada a začala se psát 
další kapitola historie Kraje Vysočina. 
Šesté funkční období bude Kraj Vysočina 
řídit, spravovat a rozvíjet koalice slože-
ná ze zástupců stran Piráti, ODS + STO, 
KDU-ČSL, STAN + SNK-ED, ČSSD.
Kraj přebíráme ve velice složité době, 
která nás denně staví před nové situa-
ce, jejichž řešení vyžaduje velkou dáv-
ku předvídavosti, rozhodnosti, odvahy 
i diplomacie, hlavně však odpovědnosti. 
Bereme svou práci vážně, přistupuje-
me k ní s respektem, a proto se budeme 
snažit, aby veškerá naše rozhodnutí byla 
podložena srozumitelnými argumenty. 
Tam, kde si to situace vyžádá, povedeme 
veřejnou diskuzi, chceme být platnými 
partnery městům a obcím, jsme připra-
veni vám, spoluobčanům, naslouchat, 
budovat region takový, aby se nám v něm 
společně dobře a zdravě žilo.

Váš hejtman Vítězslav Schrek
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Kubík vody od ledna zdraží o bezmála 4 koruny

Hasiči dostali nová auta

Lidé, kteří odebírají vodu od žďárské divize Vodárenské akciové 
společnosti, budou od ledna 2021 platit za kubík 103,10 ko-
run, což je nárůst o 3,9 % oproti roku 2020. Jedná se o cenové 
navýšení za jeden kubík ve výši bezmála čtyř korun. Nový ceník 
schválilo předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
na svém zasedání 7. prosince 2020.
„Nárůst ceny pro vodné a stočné plně respektuje podmínky udr-
žitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního 
programu životního prostředí a zajišťuje díky nájemnému ve výši 
116 266 000 korun nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a re-

konstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí,“ uvádí 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ve své tiskové zprávě.

Zástupci zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů a měs-
ta Velké Meziříčí převzali do užívání nové víceúčelové vozidlo 
Volkswagen Transporter, které dodala firma GarantAuto Velké 
Meziříčí. Nové vozidlo pořídili jako náhradu za stávající vozidlo 
Volkswagen LT 28, které už není v nejlepším technickém stavu. 
Vozidlo pro sbor město zakoupilo ze svého rozpočtu a jedná se 
o devítimístnou verzi (1+8). Vozidlo hasiči budou používat pro 

veškeré potřeby sboru, pro přepravu na školení a výcviky vý-
jezdové jednotky. Současně město pořídilo další dvě hasičská 
vozidla typu DA-L1Z Ford Transit, které předalo do zásahovým 
jednotkám sborů dobrovolných hasičů místních části Lhot-
ky a Hrbov. Na každé vozidlo přispěli po úspěšné administraci  
města ze svých dotačních titulů Ministerstvo vnitra České re-
publiky (450 000 korun) a Kraj Vysočina (300 000 korun).

Cena s DPH 10 % od 1. 1. 2021 60,70 Kč/m3

Vodné Stočné Celkem

42,40 Kč/m3 103,10 Kč/m3

Cena bez DPH 2021 55,18 Kč/m3 38,55 Kč/m3 93,73 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH 2,70 Kč/m3 1,20 Kč/m3 3,90 Kč/m3

Cena s DPH 10 % od 1. 5. 2020 58,00 Kč/m3 41,20 Kč/m3 99,20 Kč/m3

Procentní nárůst s DPH 4,7 % 2,9 % 3,9 %

Do 15. ledna lze žádat o finanční podporu projektů z grantu Zdravého města
Zastupitelstvo města schválilo výzvu k předkládání projektů na 
rok 2021. Uzávěrka termínu doručení žádostí je 15. ledna 2021.
Cílem je podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a míst-
ní Agendu 21 (MA 21) v tématech, která vyplynula z výsledků ankety 
na veřejném projednání a z dokumentů Zdravého města a MA 21:
• Projekty podpory zdraví - Podpora zdraví, zdravého život-

ního stylu a udržitelného rozvoje města ve smyslu projektu 
Zdravého města a MA 21 – projekty pro zdraví a zdravý ži-
votní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích, 
výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 
projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých.

• Ekologická výchova a vzdělávání – Ekologická/envi-
ronmentální výchova a vzdělávání – projekty zaměřené na 
výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora 
rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti.

• Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportov-
ních aktivit dětí a mládeže do 18 let.

• Prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže – 
Projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve měs-
tě, informační a vzdělávací akce upozorňující na problémy 
znevýhodněných sociálních skupin.

• Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje slu-
žeb sociální péče a služeb intervence, které směřují k za-
bezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů 
a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Velké 
Meziříčí.

• Aktivní stárnutí – projekty na podporu vzdělávání, zájmo-
vé, volnočasové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů.

• Přednášková činnost – přednášky na podporu zdraví, 
zdravého životního stylu, prevence nemocí a udržitelného 
rozvoje ve smyslu projektu Zdravého města – pro všechny 
cílové skupiny.

Maximální výše podpory v jednotlivém případě je 9 000 korun. 
Požadovaná spoluúčast min. 40 %. V rámci jednoho kola může 
organizace podat pouze jeden projekt.
Předkladatelem projektu může být fyzická osoba, právnická 
osoba neziskového charakteru (např. spolek, občanské sdruže-
ní, nadace, obecně prospěšná společnost, příspěvková organi-
zace, škola nebo školské zařízení, církevní právnická osoba, či 
jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru). Pro-
jekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve 
Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Me-
ziříčí – v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého 
projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí.

O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat rada a za-
stupitelstvo města. Žadatelé obdrží finanční prostředky až po 
provedení vyúčtování.

Lucie Brožová, Zdravé město
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Vážení přátelé, milí čtenáři,
uplynulo jen několik málo dnů od právě skončeného roku 2020. 
Ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, které jsme 
měli možnost strávit v kruhu svých nejbližších. Zcela jistě nám 
pomohly alespoň na chvíli zapomenout na všechny dopady ko-
ronavirové krize, která nás v roce 2020 tak hluboce zasáhla.

Rok 2020 začal velmi dobře. U nás v Jupiter clubu (JC) jsme ote-
vřeli novou sezónu Novoročním koncertem v rámci Kruhu přátel 
hudby, uspořádali jsme tradiční plesy. Zahájili jsme také diva-
delní cyklus v rámci jarního předplatného, spolupořádali kon-
cert Beatles revival na podporu synagogy, přivítali baviče Zdeň-
ka Izera. Pak přišel březen a zasáhl nás blesk z čistého nebe 
v podobě výrazného omezení návštěvnosti vedoucí až k zákazu 
všech kulturně společenských akcí v důsledku koronavirové 
pandemie. Od té doby byl tento rok zvláštní, nejen z pohledu 
našeho zařízení, ale všech občanů ČR. Přesouvali jsme všechny 
nasmlouvané pořady na červnové, později na podzimní termíny 
s nadějí, že se nám podaří připravenou programovou nabídku 
pro rok 2020 pro naše diváky zachránit. Nestalo se. Malou útě-
chou pro nás byla např. realizace Velkomeziříčského kulturního 
léta v prázdninových měsících či promítání filmových předsta-
vení s omezenou diváckou kapacitou. Jak se říká:
„s odřenýma ušima“ jsme stačili zrealizovat z června na září 
přeložený 14. ročník Evropského festivalu filozofie na téma 
HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI. Nikoho z našeho organizačního vý-
boru při přípravách festivalu v září 2019 nenapadlo, jak jsme se 
tématem trefili do událostí roku 2020.
I když nás toto období postihlo celou řadou omezení, zákazů, 

nemožností se setkávat, přineslo i pozitiva. Vzdmula se vlna 
solidarity, byli jsme svědky toho, jak se lidé dokázali semknout. 
I když mi leží na srdci velkomeziříčská kultura, jsem si vědom, že 
lidé měli a mají úplně jiné starosti a někteří bojují doslova o holé 
přežití. Vážím si práce našich zdravotníků, odvahy a zodpověd-
nosti mnoha podnikatelů, kteří nepropouští své zaměstnance 
a drží své firmy nad vodou. Všichni si teď uvědomujeme, jak leh-
ce zranitelnou společenskou skupinou jsou např. všichni drob-
ní podnikatelé (OSVČ). Přesvědčuje mě o tom každodenní boj 
provozovatele restaurace v JC, který převzal prostory 1. 1. 2020 
a do konce roku ještě plnohodnotně zařízení neotevřel. Vážím si 
jeho snahy, protože cateringové služby jsou nezbytnou součástí 
pro celou řadu aktivit JC.

Přál bych si, abychom i nadále v této nelehké době nepodléhali 
panice, neztráceli víru, i když délka krize je pro nás všechny již 
příliš dlouhá, mnohdy deprimující.
Do nového roku 2021 vstupuji s očekáváním, že nám přinese 
lepší náladu a opatření, která koronavirus porazí. Budiž vakcína 
tím světlem na konci tunelu. Přeji si, abychom se mohli opět 
začít setkávat. Těším se na návrat diváků do našeho kina, na di-
vadelní i kulturně společenské akce. Těším se na obnovení čin-
nosti našich zájmových útvarů. Mé přání je velmi prosté: návrat 
k normálnímu běžnému životu.
Buďte všichni v tom novém roce 2021 hodně zdraví, je to to 
nejcennější, co člověk má. Přeji každému z vás spokojený osob-
ní i pracovní život a ať je ve vaší rodině hodně lásky, pohody, 
a pokoje.

Mgr. Milan Dufek, jednatel JUPITER clubu, s.r.o.

Novoroční ohlédnutí za rokem 2020
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Vlastivědná a genealogická společnost představuje plán přednášek

Akce se uskuteční, pouze pokud to vládní opatření dovolí.

Místo: Jupiter club Velké Meziříčí, sál kinaDen: úterý v 16 hodin

Plán přednášek na I. pololetí roku 2021

Datum

19. 1.

12. 1.

26. 1.

P/B/Z

přednáška

přednáška

přednáška

Předmět přednášky - besedy

Založení poštovního úřadu ve Velkém Meziříčí 1785

Jižní Afrika II.

Osobnost Josefa Pěnčíka

Kdo přednáší

Jiří Winterling

Josef Sedlák

VGS

Již dlouhodobě spolupracujeme s domovem pro seniory ve Vel-
kém Meziříčí. Každý rok naše děti chodily seniory navštěvovat 
zhruba jednou za měsíc. Společně si se seniory povídají, hrají 
společenské hry, pomáhají při společném pečení, při zabíjačce, 
masopustních radovánkách a podobných akcích. Někdy jen tak 
přijdou a společně u kávy nebo čaje si jen tak povídají. Letošní 
rok natolik poznamenala pandemie koronaviru, že ani senioři 
v domově, ani naše děti odkázané na uzavřený pobyt v ústavu, 
to neměli jednoduché. Rozhodně jsme na babičky a dědy neza-
pomněli ani v této nelehké době a přemýšleli jsme, jak je ales-
poň trochu potěšit a povzbudit.

Společně s dětmi pak vznik nápad, že napečeme vánoční cukroví 
a předáme je seniorům a také jejich nejbližším, a to pečujícímu 
personálu. Abychom získali nějaké prostředky na suroviny, na-
bídli jsme drobné keramické ozdoby za drobný příspěvek k pro-
deji. Keramické výrobky vytvořily děti právě v době pandemie 

a nouzového stavu. Koupit ozdobu bylo možné během prosince 
v kavárně Jupiter clubu, v lékárně U Černého orla a v prostorách 
České spořitelny.
Celkový výtěžek z prodeje ozdob je 5 150 korun, které jsme vy-
užili na nákup surovin pro výrobu cukroví. Do domova seniorů 
jsme pak 16. prosince předali celkem 11,5 kila cukroví. Předání 
proběhlo za přítomnosti několika seniorů a dvou našich děvčat, 
což bylo po dlouhé době pro obě strany velmi milé a pozitivní. 
Děvčata předala nejen cukroví, ale i drobná přáníčka a společně 
si chvíli popovídali a popřáli hodně zdraví.
Chceme tímto mnohokrát poděkovat všem, kteří naši aktivitu 
podpořili zakoupením keramické ozdoby, kavárně Jupiter clu-
bu, lékárně U Černého orla a České spořitelně, že nám poskytli 
místo pro prezentaci naší činnosti a hlavně místo pro nabídku 
keramických ozdob a pokladničku.

Martina Hladíková,
ředitelka výchovného ústavu

Děti předaly seniorům jedenáct a půl kila cukroví
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Jak bylo na Mikuláše

Příjemnou atmosféru navodila dětem 
1. stupně ZŠ Sokolovská mikulášská ná-
vštěva. Nechyběli čerti a nebeští andělé, 
kteří vyvážili strach dobrotou a laskavostí.
Sníh se snáší,
v dáli kráčí – velká bílá postava,
stopy za sebou nechává.
Mikuláš, svatý pán,
za chvíli už přijde k nám.
Povíme mu básničku,
zazpíváme písničku.
Čerta už se nebojíme,
neperem se, nezlobíme.
A kdyby nás přece
do pekla chtěl brát,
zakřičíme: Učíme se, pomáháme
a všichni se rádi máme.

1. stupeň Základní školy Sokolovská

Tříkrálová sbírka letos potrvá déle

Jak už titulek napovídá, Tříkrálová sbírka 
probíhá a tentokrát se protáhne. Začala na 
Nový rok a skončí až 24. ledna. První tako-
vá sbírka se uskutečnila v olomoucké arci-
diecézi, o rok později se koledovalo už na 
celorepublikové úrovni. Letos se koledování 
a samotný průběh přizpůsobuje epidemic-
ké situaci, ale možnosti přispívání jsou pro 
tentokrát rozsáhlejší. Dárci mohou přispět 
do tříkrálové koledy bankovním převodem, 
zasláním dárcovské zprávy nebo prostřed-
nictvím online kasičky. Bohužel už teď je 
jisté, že v obvyklém čase koledníci fyzicky 
nepřijdou.

DMS neboli dárcovskou SMS můžete za-
slat ve třech různých finančních hodnotách, 
a to 30, 60 nebo 90 korun ve tvaru DMS 
KOLEDA a hodnota příspěvku, to platí pro 
jednorázový dar nebo můžete zvolit trva-
lou platbu ve formě DMS TRV KOLEDA (30, 
60 nebo 90). Všechny dárcovské zprávy se 
odesílají na stejné telefonní číslo 87 777.
Varianta online kasičky nabízí možnost 
příspěvku v různé výši vzhledem k va-
šim finančním možnostem. „Vážení dárci, 
i letos k vám přicházejí tři králové. Jako 
vždy přinášejí radost a boží požehnání, 
netradiční okolnosti však vyžadují netra-
diční řešení, a proto koledníci dorazili také 
v online podobě. Jejich cíl zůstává stále 
stejný – i letos chtějí spolu s vámi po-
moci lidem v nouzi,“ uvádějí organizátoři 
na webových stránkách. Výtěžek putuje 
zejména na zkvalitnění péče o umírající, 
nemocné, lidi s postižením, s duševním 
onemocněním, na pomoc maminkám 
s dětmi v tísni a dalším, kteří se ocitli 
v nouzi. Část z výtěžku jde na humani-
tární pomoc do zahraničí. „Pokud chcete 
podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sáza-
vou v její činnosti, zašlete finanční příspě-
vek na Tříkrálový účet 66008822/0800, 
variabilní symbol: 77706800, nebo vyu-
žijte další možnosti finančního příspěv-
ku prostřednictvím webových stránek  
www.zdar.charita.cz. Děkujeme,“ vyzý-
vá dárce koordinátorka dobrovolníků ze 
žďárské Charity Michaela Kuchtová.

Všude dobře, na 
Vysočině nejlíp
Vysočina Tourism, jako organizace pod-
porující cestovní ruch v Kraji Vysočina, 
představil téma roku 2021. Soustředit 
se bude zejména na rodiny s dětmi, pro-
tože hlavním tématem v novém roce je 
Vysočina dětem. Kampaň vybízí k trávení 
dovolené doma, na Vysočině. Heslo zní: 
Všude dobře, na Vysočině nejlíp.
„V příštím roce předpokládáme podobnou 
situaci v cestování, jaká byla letos. Hodláme 
se proto zaměřit zejména na české turisty 
a domácí cestovní ruch. S naším hlavním 
heslem pro rok 2021 – Všude dobře, na Vy-
sočině nejlíp – jsou v souladu všechny naše 
připravované aktivity,“ uvedl ředitel Vysoči-
na Tourism, Tomáš Čihák. Nabízet se budou 
i ochutnávky regionálních produktů, výlety 
s chutí nebo představení míst Vysočiny ve 
spolupráci se známými osobnostmi. „Zvát 
k trávení dovolené doma se nám letos vel-
mi osvědčilo. Díky naší celostátní kampani 
Dovolená doma, to je dovolená na Vysočině, 
spolu s podporou turismu ze strany Kraje 
Vysočina jsme dosáhli vyšší prázdninové 
návštěvnosti než v roce 2019. Během le-
tošního července a srpna navštívilo Vyso-
činu o pětadvacet tisíc hostů víc,“ doplnil 
Tomáš Čihák. Současná nelehká doba napo-
mohla k rozšíření tuzemského cestovního 
ruchu, návštěvnost turistických míst v Čes-
ku vzrostla. Podpořte cestovní ruch v našem 
kraji a navštivte, pokud to opatření dovolí, 
zajímavá turistická místa.

Lesní betlém ve Lhotkách se letos povedl

Dvacet tři zvířátek z lesního prostředí 
čeká na své obdivovatele v předzahrád-
ce domu číslo 16 ve Lhotkách. Originální 
lesní betlém, který se rozrůstá už třetím 
rokem, můžete navštívit až do února. „Je 
zde živo, hlavně o víkendech, kdy je čas 
vycházek a výletů. Pokud jste to ještě 
nestihli, máte příležitost do 2. února, kdy 

končí sezóna betlémů,“ láká organizátor-
ka Zdena Poláková a dodává, že jediný 
čas, kdy není betlém vidět, je za hustého 
sněžení, protože se přikrývá, aby divá-
kům nezmizel pod sněhem. Děti i dospě-
lí mohou spatřit kolem jesliček zvířátka 
z okolní přírody, které mohou při troše 
štěstí potkat na svých vycházkách.



www.velkomeziricsko.cz

19OBECNÁ RUBRIKA

Dóza připravuje letní tábory. Těšte se na Havaj
Jako každý rok Dóza organizuje pobytový letní tábor i příměst-
ské tábory. V roce 2021 se děti mohou těšit na tradiční tematic-
ky zaměřený program. „Když nemůžeme cestovat, tak si udělá-
me Havaj v Zásece,“ specifikovala téma i místo pobytu ředitelka 
střediska volného času Alena Vidláková. Společný týden provází 
celotáborová hra, ve které soutěží děti z věkově kombinovaných 
oddílů. Součástí pobytu je i celodenní výlet, který se tematicky 
hodí, tak se necháme překvapit, kam účastníci vyrazí tentokrát. 
Přihlásit děti na tábor bude možné v průběhu měsíce února. 
Kapacita bývá rychle naplněná, proto je dobré vyplnit přihlášky 
včas. Dóza připravuje i příměstské tábory se zaměřením napří-
klad na sport, rukodělky nebo Harryho Pottera.
Neplnoletí zájemci se mohou účastnit kroužku budoucích ve-
doucích a poté jezdit na tábory jako instruktoři. „Učí se komu-
nikaci s dětmi, řešení různých situací a na táboře se poté mo-

hou realizovat například plánováním odpoledního programu. 
Klub budoucích vedoucích je nejen zábavný, ale hlavně také 
poučný. Mládež si může zkusit práci pedagoga a buď se dále 
může tímto směrem ubírat, nebo nabrané zkušenosti zužit-
kovat v jakémkoli jiném povolání. Každopádně je to přínos,“ 
podněcuje Vidláková. V prosinci proběhla soutěž Trackuj Vel-
mez, která se setkala s nevídaným úspěchem. Soutěžící napříč 
věkovými kategoriemi sbírali Dózaky a vědomosti o blízkém 
okolí. „Děkujeme všem účastníkům naší prosincové soutěže, 
váš zájem nás těší,“ 
říká s vděkem Vidlá-
ková. Do 15. ledna je 
možné vyzvednout 
si v „domečku“ v Ko-
menského ulici výhry.

Denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí navštěvují lidé s po-
stižením, z nichž mnozí mají těžké kombinované postižení a po-
třebují pomoc druhé osoby při veškerém pohybu a přesunu. 
V minulých letech používali pracovníci stacionáře pro přesun 
těchto osob z vozíku na žíněnku, do polohovacího vaku, do vod-
ního lůžka atd. pojízdný zvedák, popřípadě museli přesun pro-
vést pomocí vlastní fyzické síly. S ohledem na rostoucí počet 
klientů a také postupné zhoršování zdravotního stavu někte-
rých současných uživatelů jsme připravili a zrealizovali projekt 
na instalaci stropní zvedací a transportní soustavy. Jedná se 
o systém kolejnic, které jsme upevnili u stropu a po kterých lze 
přesunovat zvedací jednotku, na níž s pomocí speciálního závě-
su člověka s postižením upevníme. Soustava kolejnic umožňuje 
snadný a lehký přesun imobilních osob v místnostech a mezi 
nimi. V roce 2019 proběhla instalace tohoto systému ve dvou 
místnostech a na WC. Vzhledem k výborné zkušenosti jsme 
soustavu kolejnic v letošním roce nainstalovali i v další části bu-
dovy. Oba projekty financoval Integrovaný regionální operační 
program prostřednictvím Místní akční skupiny MOST Vysoči-

ny v rámci výzev Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních 
služeb a z výtěžku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou.
„Zvedací systém je velkým přínosem jak pro uživatele, tak 
pro pracovníky. Transport je nyní bezpečnější, komfortnější 
a umožňuje rychleji reagovat na všechny momentální potřeby 
uživatele. Pro obsluhu zvedacího systému je nutná přítomnost 
pouze jedné osoby. Přesun je fyzicky nenáročný, rychlý a snad-
ný,“ uvedla Jana Brabcová, pracovnice stacionáře.
„Díky snadné obsluze bude možná častější změna polohy těla 
uživatele, nebude upoután pouze na vozík nebo lůžko, což je 
velmi důležité pro oběhový systém, prevenci proleženin i pro 
peristaltiku střev, ale také pro rozšíření zorného pole a zajištění 
nových zrakových podnětů,“ doplnila Jana Brabcová.
Je pravděpodobné, že v budoucnosti budou služeb stacionáře 
využívat především lidé s těžkým postižením a díky stropní-
mu zvedacímu systému bude možné nabídnout službu širšímu 
okruhu těchto osob.

Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa

Nesa má nového pomocníka pro přesun imobilních uživatelů



leden 2021

20 INZERCE

jako nájemce lesních pozemků ve vlastnictví 
Města Velké Meziříčí

nabízí veřejnosti možnost
výroby palivového dřeva samovýrobou 

za symbolické ceny

Kontakt: Ing. František Fňukal  

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

Technické služby VM s.r.o.



www.velkomeziricsko.cz

21INZERCE

 

 

OČNÍ OPTIKA OTTO NĚMEC    www.optika-nemec.cz 

KAŽDODENNÍ DEZINFEKCE PROSTOR 
 I PŘEDMĚTŮ JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ 

U NÁS ZCELA 
BEZPEČNĚ 

 

 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 566 522 293                             VELKÁ BÍTEŠ 566 531 566 

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

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

 

 
Prodám rotoped málo používaný za 1 200 Kč. Žlutou bun-
du skoro novou vel. L původní cena 1 100 Kč, prodám ji za  
600 Kč. Tel.: 724 851 044

Prodám RD 3+1 ve Velkém Meziříčí v původním stavu. Ihned 
volný, tel.: 777 587 965.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koupím vojenskou výstroj např: vysouvací nože, tropické klo-
bouky, oblečení pískové zelené, modré barvy, kanady boty 
okované-plátěné, maskáče, muniční bedny, bundy s koži-
chem, ruksaky nabídněte cokoliv i poškozené! Volejte či proz-
voňte na tel.: 732400672. Děkuji

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

9. 1. MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 774  430  777

10. 1. MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 774  430  777

16. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo 
nám. 12, Nové Město na Moravě 566  616  901

17. 1. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem 724 202 301

23. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo 
nám. 12, Nové Město na Moravě 566 616 901

24. 1. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, 
Svratka 732 642 160

30. 1. BLADENT s.r.o., Štursova 111, 
Nové Město na Moravě 566  616  904

31. 1. BLADENT s.r.o., Štursova 111, 
Nové Město na Moravě 566  616  904

Vyvěsili jsme první darované budky
Budkami nahrazujeme přirozená hnízdiště ptáků, kteří ke své-
mu zahnízdění potřebují dutiny starých stromů – těch je ve 
městech pomálu. Díky vyrobeným budkám se výrazně zlepší 
podmínky hnízdění zpěvného ptactva, kteří nás těší svým zpě-
vem a napomáhají k přirozené rovnováze ekosystémů.
Pomoci můžete i přikrmováním. Při větších mrazech můžeme 
ptákům krmením takřka zachránit život. Odměnou je možnost 
pozorovat jedinečné divadlo.
Vyrobené budky a krmítka můžete umístit na své zahradě, nebo 
je nám můžete darovat. Budky odborně rozvěsíme v Riegrových 

sadech (zkratka) a na hřbitově, kde již máme souhlas města. 
V následujících letech budeme budky pravidelně čistit a udržo-
vat. Krmítka nabídneme do Domova pro seniory Velké Meziříčí, 
školek. Napište na výrobek svůj kontakt a my vás informujeme, 
kde skončil. Stačí výrobek nechat za brankou domu, na adrese 
K Novému světu 16. Už máte přichystané krmítko a rádi pozoru-
jete ptáky? Zúčastněte se programu občanské vědy Ptačí hodin-
ka, je o víkendu 8. – 10. ledna.

Děkujeme všem ptačím podporovatelům.
Skauti a spolek Jednoměsto.



VZPOMÍNÁME

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

Dne 9. ledna uplynou tři roky, kdy od nás 
odešel náš starostlivý manžel, tatínek a dě-
deček, pan Milan Hotárek.

Kdo jste ho znali, prosíme o tichou vzpo-
mínku.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a děti s rodinami.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

To, že čas hojí rány, je jen pouhé zdání, stále je 
v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 19. ledna vzpomeneme nedožité 70. 
narozeniny našeho milovaného manžela, 
tatínka a dědečka, pana Vladimíra Peterky.

S láskou, smutkem a vděčností vzpomína-
jí a všem, kteří vzpomenou s námi, děkují 
manželka Zdeňka a synové Aleš a Tomáš 
s rodinami.

Utichlo srdce, utekl čas, vzpomínku v srdci má 
každý z nás.

Dne 4. února to bude 7 let, co od nás odešel 
náš milý tatínek, pan Miroslav Jágrik.
Dne 5. ledna loňského roku jej následovala 
jeho manželka a naše maminka Marie 
Jágriková.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S lás-
kou vzpomínají děti s rodinami a ostatní 
příbuzenstvo.

Jaroslav Pařil, Velké Meziříčí, 68 let, 5. 12. 2020

Ludvík Janák, Martinice, 59 let, 5. 12. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
12. 12. 2020 s panem Ludvíkem Janákem z Martinic.

Zarmoucená rodina

Ing. Vladimír Horký, Březské, nedožitých 59 let, 7. 12. 2020

Jiřina Malášková, Velké Meziříčí, 95 let, 9. 12. 2020

Lubomír Mutl, Brno, 75 let, 12. 12. 2020

Marie Brabcová, Velké Meziříčí, 84 let, 12. 12. 2020

Jan Klobása, Velké Meziříčí, 69 let, 12. 12. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
18. 12. 2020 s panem Janem Klobásou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Helena Hedrlínová, Velké Meziříčí, 86 let, 13. 12. 2020

Marie Fňukalová, Velké Meziříčí, 71 let, 17. 12. 2020

Děkujeme za tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina

František Sitta, Velké Meziříčí, 82 let, 19. 12. 2020

Dne 19. prosince 2020 zemřel pan František Sitta. Děkujeme 
všem za tichou vzpomínku a projevené kondolence.

Zarmoucená rodina

Bohuslav Příhoda, Velké Meziříčí, 88 let, 21. 12. 2020

Děkujeme za tichou vzpomínku.

Martin Panáček, Měřín, 45 let, 20. 12. 2020

Helena Hažmuková, Velké Meziříčí, 72 let, 28. 12. 2020

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, v srdci tě stále bu-
deme mít.

V lednu 2021 tomu bude 10 let, co nás 
opustil pan Jan Marinč.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manželka a děti s rodinami
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Když se člověk angažuje pro společnost, lidé to ocení, říká Přemysl Bdinka, 
předseda pro místní části
Loňský rok byl úplně jiný oproti předešlým letům. Své o tom ví i Přemysl Bdinka, vedoucí obvodního 
oddělení Policie České republiky ve Velkém Meziříčí, který zároveň působí jako předseda pro 
místní správu částí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice. Co je v obcích nového a do jaké míry ovlivnila 
pandemie koronaviru dění v nich, se dozvíte v našem článku.
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Střechu kulturního domu v místní části Lhotky pokrývá nová 
betonová střecha. Rekonstrukci v hodnotě 578 632 korun hra-
dilo město Velké Meziříčí. Cenová nabídka, na jejímž základě 
město opravu střechy objednalo, obsahovala kromě výměny 
střešní krytiny i další nezbytné práce, mezi něž patří i montáž 
paropropustné fólie, okapů a sněhových zábran. Vedle toho se 
musela vyměnit i část napadených krovů a nové dřevo předem 
naimpregnovat. Zhotovitel také odstranil z původní střechy 

hromosvod, nechal jej zrevidovat a poté vrátil zpět na již novou 
betonovou střechu.
Původní střecha z padesátých let minulého století procházela 
postupně nutnou obnovou, poslední rekonstrukcí prošla zhruba 
v roce 2011. „Střecha prošla před asi 9 lety opravou hřebene, 
což byl poslední pokus o její záchranu. Co se týče výměny kryti-
ny, tak s výsledkem jsem velmi spokojený,“ uvedl předseda ko-
mise pro místní správu Přemysl Bdinka.

Nová střecha zdobí kulturní dům ve Lhotkách
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Už delší čas se věnujete muzice a podni-
kání. Jak jste se k závodění vůbec dostal?

Začalo to v roce, tuším, 1998, když jsem si 
od Milana Dobrovolného ve Velkém Me-
ziříčí mohl pořídit první terénní auto ve 
svém životě a najednou jsem zjistil, že je 
to věc, která mě úplně fascinuje. A už dlou-
ho předtím jsem jako malý kluk sledoval 
Rallye Dakar. To byl vždy úžasný zážitek. 
Vlastně mě nikdy nenapadlo, že bych se 
k závodění nějak dostal. Protože jsem v té 
době sousedil s Ivem Kaštanem, dozvídal 
jsem se o Dakaru pořád víc a víc informací. 
Až nakonec v roce 2008, kdy se Dakar zru-
šil, se jel v Maďarsku a Rumunsku náhradní 
závod, na který jsem se jel podívat a jeho 
atmosféra mi učarovala. Od toho okamžiku 
jsem věděl, že musím závodit a díky Ivošo-
vi jsem se pak dostal k Mirku Zapletalovi 
a společně s ním jsme udělali první histo-
rický výsledek na Dakaru v roce 2009.

Jako navigátora jste měl Davida Křípala, 
se kterým jste prožil úspěchy i těžké chví-
le. Bude vás navigovat i v letošním roce?

Je to tak, že s Davidem jsme třikrát absol-
vovali Dakar úspěšně a jsme už opravdu 
sehraná dvojka. Ale je pravda, že po letoš-
ním náročném Dakaru náš kalendář vypa-
dal velmi nahuštěně a David potřeboval 
nějakou pauzu. Dohodli jsme se, že pauza 
bude, ale nevěděli jsme, jak ta pauza bude 
dlouhá. Pak do toho spadl najednou covid 
a nám se vlastně díky tomu všechno změ-
nilo a nic nezůstalo stejné jako předtím. 
Zrušila se většina závodů i tréninků a vy-
padalo to, že vůbec nebudeme závodit. 
Pak jsme ovšem dostali neuvěřitelnou na-
bídku od Toyoty. Věděl jsem, že na dalším 
Dakaru, který bude za nesmírně složitých 
hygienických podmínek, chci mít o jednu 

starost míň. Musel jsem Davida vyloženě 
přemluvit, aby to se mnou znovu zkusil. 
Díky tomu, že byl celkově takový nechtěně 
odpočinkový rok, s tím David souhlasil a já 
jsem rád za jeho důvěru. Právě příslib to-
hoto vozu a také skutečnost, že je to letos 
jediný závod na planetě, který se opravdu 
pojede, nás opět svedl dohromady. Jsem za 
to moc rád a doufám, že se nám to podaří.

Několik let jste jezdil u Fordu. Prvně jste 
měl Ford Ranger, následně pak Ford Rap-
tor. Jak už jste zmiňoval, teď přechází-
te k Toyotě. Co je nového na vašem autě 
a v čem se liší Toyota od předešlých Fordů?

Je to tak, že ta nabídka ze strany Toyoty byla 
nečekaná. Neplánovali jsme to nijak dlou-
hodobě. Začali jsme jednat o továrním autě 
z Toyoty Gazoo Racing, což je celosvětový 
závodní tým, ale nebylo možné v tak krát-
kém časovém úseku vše stihnout, protože 
se bavíme o nějakém září, říjnu, kdy jsme se 
na spolupráci domluvili. Nakonec jsme, jako 
takovou zvláštní volbu, bleskově předělali 
úplně starou Toyotu Hilux. Použili jsme díly 
z našeho staršího Hummera, díly z Fordu 
a podobně. Není to auto na top úrovni, ale 
očekáváme vysokou spolehlivost a samo-
zřejmě vyšší výkon. I když to není nejno-
vější specifikace, chceme ukázat, že Dakar 
zvládneme i v těchto šílených podmínkách, 
a když se všechno zadaří, v příštím roce by-
chom mířili k onu továrnímu vozu.

Už je to 43. ročník Rallye Dakar. Letos se 
bude konat v Saúdské Arábii a startovat 
se bude v Džiddě. Jak jste spokojený s vol-
bou místa a trasy?

První ročník se uskutečnil v Asii, respek-
tive na Středním východě. U něj jsme byli 
a mohli jsme ho úspěšně absolvovat. Po-

znali jsme mnohem víc Saúdskou Arábii 
a je tam opravdu nádherná krajina. Je to 
úplně jiný svět, což jsme i očekávali. Pořa-
datelé Dakaru měli v plánu rozšíření do dal-
ších zemí, jako je Omán, Jordánsko, možná 
Emiráty, ale kvůli celosvětově špatné covid 
situaci by byl přejezd hranic příliš kompli-
kovaný. Nakonec pořadatelé rozhodli, že 
Saúdská Arábie je svojí rozlohou obrovská 
země a umožňuje postavit úplně novou 
trať, která bude víc písčitá. Závod startu-
je v Džiddě a tam i končí, což je logisticky 
mnohem jednodušší, než když se startovalo 
v Džiddě a končilo se v Rijádu. Ale Rijád, což 
je hlavní město, také navštívíme. Den volna 
bude ve městě Hai’l, které už je od Rijádu 
více vzdáleno. Jede se takové kolečko, které 
začíná spíš na jihu a potom se dostaneme 
až na sever. Z letošního roku si vzpomínám, 
že na severu bylo nebývale chladno. Byl to 
nejstudenější Dakar, jaký jsem kdy zažil. Do-
konce v jedné části padal sníh. Pamatuji si, 
že i místní lidé z toho byli vyděšení, protože 
takové počasí neznají. Teď začínáme v tep-
le a musím přiznat, že se tam docela těším. 
Sníh samozřejmě miluji, ale nemám rád 
plískanice a vlezlé chladno. Zdá se tedy, že 
trať bude rozhodně zajímavá.

Příprava na takový závod je docela ná-
ročná. Jak jste se letos chystali na Dakar 
2021?

Na Dakar jsme se nepřipravovali vůbec. Byl 
zde problém. Upřímně musím říct, že i pro 
naše partnery situace s covidem předsta-
vuje velkou potíž, protože všechny firmy 
řeší především vlastní přežití a nikdo moc 
neřeší marketingové a reklamní událos-
ti, které nastanou v budoucnu. Bylo velmi 
krušné připravit na to rozpočet. Co se týká 
fyzické přípravy, já jsem všechno věnoval 
jenom přípravě vozu a přípravě rozpočtu. 

Zrušila se většina závodů i tréninků a vypadalo to, že vůbec závodit nebudou. Pak dostali neuvěřitel-
nou nabídku od Toyoty. Právě příslib vozu a že je to jediný závod na planetě, který se opravdu pojede, 
motivoval české dakarské závodníky. Více se o přípravách na závod rozpovídal Tomáš Ouředníček.
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Sám na sebe jsem vůbec neměl čas. Teď 
mám ještě pár dní, kdy na sobě musím 
pořádně zamakat. David ale na své fyzičce 
průběžně pracuje, chodí do posilovny. Jinak 
posilujeme doma, chodím běhat, také se 
snažím doma cvičit, a to je tak jediná pří-
prava, co můžeme mít. S autem jsme se 
ještě pořádně nesvezli, takže ani nevíme, co 
nás tam všechno čeká. Po karanténě v Sa-
údské Arábii nám zbývá ještě jeden den na 
přípravu, takže tam si určitě půjdeme zajez-
dit. Vyzkoušíme, jak stroj funguje v dunách, 
a musíme jenom doufat, že nastavení bude 
dobré a že s ním zajedeme nějaký výsledek.

Uplynulý rok byl velice specifický. Máte 
nějaké informace o omezení na trati či 
v bivaku?

Druhá věc jsou hygienické podmínky. Pořa-
datelem je obrovská francouzská agentura, 
která kromě Dakaru pořádá i Tour de Fran-
ce. Co se týče hygienických podmínek a po-
čtu závodníků, je Tour de France oproti Da-
karu nesmírně komplikovaný závod. Takže 
si troufám tvrdit, že připravili výborný hy-
gienický protokol, který je schválený admi-
nistrativou Saúdské Arábie, a my můžeme 
nastoupit do letadla jenom s negativním 
testem, který není starší více než dva dny. 
Po příletu máme přísnou dvoudenní karan-
ténu. Následně nám udělají ještě jejich test 
a všichni si musíme nainstalovat saúdskou 
aplikaci, která nás bude sledovat. V oka-
mžiku, kdy bude test negativní, nás pustí 
na technické přejímky a do servisního zá-
zemí, a to už nesmíme opustit. Dá se říct, 
že se vytvoří takzvaná bublina, ve které 
budeme přebývat. Neměli bychom se příliš 
stýkat mezi týmy. Měl by být speciální po-
řádek na to, jak bude fungovat stravování. 
Pravděpodobně nám jídlo budou rozvážet 
po týmech, anebo se bude chodit v cyklech 
v určených časech, mezi kterými budou vše 
desinfikovat. Od pořadatelů máme infor-
maci o průběžném testování. To je obrov-
ské riziko. Pokud by se našel někdo pozi-
tivní, tak ho odvezou do nejbližšího velkého 
města, kde musí být povinně podle saúd-
ských zákonů v sedmidenní karanténě, což 
je šílená představa pro lidi, jako jsou naši 
mechanici, kteří třeba neumí anglicky. Ale 
my musíme doufat, že vše bude v pořádku. 
Pořadatelé doporučili, aby každý spal sám 
ve svém vlastním stanu, abychom případ-
né riziko nákazy minimalizovali. Musíme 
naprosto omezit používání hotelů a styk 
s fanoušky. To je jediný způsob, abychom 
ten závod mohli ve zdraví přečkat. Jak řekl 
ředitel: „Hrdina je každý, kdo se postaví na 
start.“ Jenom dostat se na start je nesmírně 
komplikované a vyžaduje to obrovské úsi-
lí. Když se vše na začátku dobře podchytí, 
mělo by to být v pořádku.

Jsou letos nastavené podmínky v počtu 
osob, které si s sebou můžete vzít?

Není žádné omezení. Všichni, kteří letí, se 
musí prokázat negativním testem. Všichni 
čeští závodníci jsme se domluvili a prona-
jali si jedno letadlo. To je opravdu obrovské 
zázemí. Z Česka letí 150 lidí, včetně všech 
novinářů a techniků. Výhodou je přímý let. 
Žádné přesedání, žádné zvýšené riziko ná-
kazy, ale všichni se musí prokázat negativ-
ním testem.

V předešlých letech jste měl kvalitní tým 
mechaniků. Jedete se stejným týmem, 
nebo jste oslovil jiné lidi?

Tým jsem kompletně obměnil. Souvisí to 
nejen s novým vozem, ale i s celou logisti-
kou. Díky tomu, že mechanici auto doslova 
předělávali, znají na něm každý šroubek. My 
sice nevíme, zda úpravy budou dobře fun-
govat, ale každopádně oni to auto znají dob-
ře. Odlétám tam s velmi dobrým pocitem.

V minulých letech jste si s ostatními týmy 
pomáhali. Budete spolupracovat i letos? 
Jste předem domluveni nebo je to spíše 
náhodné?

Jsme domluveni na nějaké základní po-
moci, co se týká médií. Technickou pomoc 
teprve dáváme dohromady, protože na 
Dakaru se letos objeví řada závodníků, 
kteří už tam dlouho nebyli. Z důvodu zru-
šení závodu Africa Eco Race a ostatních 
závodů se na Dakaru objeví i řada nových 
závodníků. Tam se teprve budou vztahy ře-
šit. Doufám, že žádnou pomoc nebudeme 
potřebovat, ale kdyby ano, Češi si přirozeně 
v automobilech pomáhají, když je to mož-
né. Jsou různé situace. Známe se se spous-
tou jiných závodních týmů a většinou ti, co 
se znají, si pomáhají. Nebo ti, co jezdí vza-
du, si pomáhají téměř vždycky, a ti, co jezdí 
vepředu, si nepomáhají nikdy, protože je to 
i nějaká týmová strategie, ale jenom nava-

zuji na to, že v autech je to takový příjemný 
kolektiv. Na rozdíl od kamionů, o kterých 
vím, že tam je rivalita obrovská.

V tomto sportu už máte hodně nasbíra-
ných zkušeností. Co jste si odtud odnesl? 
Co byste chtěl udělat oproti minulým ro-
kům jinak?

Já jsem se právě spoustu změn snažil ap-
likovat už jenom v týmové logistice. Je tam 
hrozně moc nejistot, ale zkušenosti ze Sa-
údské Arábie nás dobře připravují na to, co 
nás čeká v terénu a na co jsme se měli při-
pravit lépe, co se týká zázemí. Samozřejmě 
to souvisí s úpravou převodovky, protože 
nově bude příští rok poprvé omezena ma-
ximální rychlost na 180 km/h, což by nám 
mělo teoreticky hrát do karet.

Celkově se na Dakar těšíte?

Mám takové smíšené pocity. Snažil jsem 
se psychicky připravit na všechny varian-
ty. Do poslední chvíle před odletem jsem 
nevěřil, že odjedeme. Což je strašná před-
stava, ale já musím doufat, že vše dobře 
dopadne a bude to bezpečné. Proto jsem 
poprosil pana děkana Šenkyříka, aby nám 
opět požehnal, což se stalo. Stihli jsme to 
ještě před odjezdem, takže jak nové auto, 
tak posádka s Boží pomocí snad dojede.

Auto jste měl vždy nějak pojmenované. 
Už máte jméno pro nové auto?

To je právě věc, kterou aktuálně řešíme. 
Autu jsme začali říkat Kráska, protože pro 
nás je to ženská (ta Toyota), proto Kráska. 
To je dočasný název. Nechali jsme fanouš-
ky, aby nám s tím pomohli. Chodí spousta 
krásných nápadů, tak uvidíme, až nás jeden 
z nich ohromí, tak ho použijeme. Nákladní 
loď plula do Džžidy a my se s autem vidě-
li až 30. prosince. Zatím to pro nás bude 
Kráska. A Kráska se k Bestii prostě hodí.

(Foto: tým Ultimate Dakar Racing)
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Sociální služby děkují 

V našich sociálních službách pro seniory 
lidé zažívají opět náročné období. Podzim-
ní vlna covidu-19 nás nešetří. Přijímáme 
tzv. krizová řešení a plány podle pokynů 
vlády a také podle našich konkrétních 
potřeb. Je to těžké. Pro naše zaměstnan-
ce i pro naše klienty, lidi, kteří by v našich 
zařízeních měli prožívat spokojené stáří. 
Stáří je samo o sobě náročná doba živo-
ta, zhoršuje se zdraví, psychika je citlivější. 
Myslím si, že hlavním problémem není ani 
tak obava z těžké nemoci, ale nemožnost 
vídat se s dětmi, kteří jsou láskami každé-

ho člověka největšími, dětmi a vnoučaty. 
Opatření vlády se mění, není to snadné. 
I naši zaměstnanci jsou už unaveni, i pro 
ně je psychická zátěž enormní. Musí být 
trpěliví, mít porozumění, někdy je dobré 
slovo účinnější než lék.

Nejsou na svou práci sami. Pomáhají 
nám dobrovolníci. Za uplynulé období se 
jich vystřídalo více než třicet. Šlo větši-
nou o studenty místních středních škol, 
své zaměstnance nám půjčila na čas 
i jedna místní firma. Jsme jim za to velmi 
vděční. Nejsou lhostejní k osudu druhých, 
a to je krásná vlastnost, kterou všichni 
lidé nemají. Moc jim ze srdce děkujeme. 
Říká se, že když člověk udělá něco dobré-
ho, vždycky se mu to vrátí. Přeji si, aby to 
tak bylo. Přeji vám všem krásné vánoč-
ní svátky a dobrý rok 2021. Já sama jej 
budu vítat slovy francouzského spisova-
tele Rollanda: „Dobrý člověk ještě žije.“

Mgr. Jana Jurková, ředitelka
Sociální služby města Velké Meziříčí

Na Štědrý den se nadělovalo i v Sociálních 
službách města Velké Meziříčí (Dům s pe-
čovatelskou službou). Všichni obyvatelé 
DPS obdrželi krásná přáníčka a perníčky, 
které pro klienty připravila slečna Alžběta 
Bezděková z Velkého Meziříčí. Tímto by-
chom jí chtěli předat velké poděkování.

Další dík patří Centru Kociánka pracoviš-
tě Březejc, odkud jsme pro naše obyva-
tele obdrželi krásné keramické ozdoby 
a přáníčka plná nádherných slov. Patří 
vám velké poděkování.

Sociální služby města Velké Meziříčí,
foto: Alžběta Bezděková

Klienti dostali vánoční dárky

V domě s pečovatelskou 
službou se nadělovaly 
dary
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K výročí založení sboru vydají hasiči publikaci o historii i součas-
nosti. Součástí oslav bude odložený 50. ročník Memoriálu Jaroslava 
Vaňka a soutěž mladých hasičů Regional cup. V předsálí kina hasiči 
připraví výstavu se svou tématikou. Na náměstí proběhnou ukáz-
ky techniky Integrovaného záchranného systému. Členové sboru 
se zúčastní uctění památky Tita Kršky a položení věnce u jeho po-
mníku na starém hřbitově. Slavnosti uzavře Memoriál zasloužilých 
funkcionářů, který se letos poprvé bude konat v zámeckém parku.
V rámci oslav sboru také vzniklo nové logo, které zdobí vratné eko 
kelímky na nápoje. Tyto kelímky se využijí na hasičských akcích.
Prvním náčelníkem byl Titus Krška, rodák z Třebíče. Do Velkého 
Meziříčí se přestěhoval v roce 1870, poté, co v rodném městě 
učinil první, ale neúspěšný pokus založit sbor jednoty hasičské.
Po několika poradách svolal dne 8. června 1871 schůzi příznivců 
a předních občanů města do hostince U Zlatého lva na náměstí, 
který vlastnil Eduard Krška, Titův starší bratr. Schůze se zúčast-
nili, kromě bratrů Krškových, tehdejší starosta města Antonín 
Jelínek – majitel koželužny Jelínek a syn (dnešní Nový Svit), dále 
Emanuel Nestrašil – kupec v Panské ulici, podhradský mlynář 
Jan Čermák mladší a mlynář ve sladovém mlýně Jan Čermák. 
Shromáždění jmenovaných se usneslo založit český dobrovolný 
sbor hasičský a vypracováním stanov pověřili Tita Kršku. Pode-
psali je 10. července a 19. července 1871 je odeslali. Následo-
valo schválení stanov, které proběhlo 21. července 1871 a tím 
vznikla Dobrovolná jednota hasičská.
Jedním z úkolů sboru bylo nakoupit a doplnit nejnutnější výstroj 
a výzbroj. Zakoupili ruční stříkačku, kterou pojmenovali Floriánka, 
podle patrona hasičů. Ta se plně osvědčila při vůbec prvním požáru 
kostelní věže, který vznikl 6. července roku 1872. Úspěšným zása-
hem proti požáru si hasičský sbor získal i přízeň městské rady, která 
nebyla do té doby sboru nakloněna. Za zmínku jistě stojí, že veškeré 

nářadí, techniku, výstroj a výzbroj nakupoval sbor na dluh, který po-
tom dlouho splácel svými aktivitami, jako je pořádání plesů, výletů či 
dokonce divadelním představením, které psal sám Titus Krška. Obec 
začala přispívat požárnímu sboru až po sedmi letech od založení.
A když jsme tu zmínili první požár Dobrovolné jednoty hasičské, 
je třeba vzpomenout na poslední požár Tita Kršky. Stalo se tak 
v říjnu 1900, kdy hořelo několik domů na horní straně náměstí, 
mezi kterými byl i hostinec U Zlatého lva. Hašení požáru bylo ve-
lice namáhavé a vyčerpávající, ale úspěšné. Hasební zásah řídil 
Titus Krška, což se projevilo na jeho zdraví. Zatímco se vyhořelé 
domy podařilo zachránit, zdraví náčelníka se zregenerovat nepo-
dařilo. Krátce po požáru onemocněl a na následky vyčerpání ve 
věku 58 let dne 24. října 1900 zemřel. „Pozornějším občanům 
je třeba dát za pravdu, že na 
pomníku je chybně uvedeno 
datum úmrtí (25. 10.). Asi do-
šlo k chybné komunikaci při 
zadání zakázky. Je to detail, 
ale když se o tom ví, není to 
chybou,“ uvedl Lubomír Cha-
dim, člen SDH.
Rok 1871 jako počáteční 
letopočet existence sboru 
dobrovolných hasičů je nej-
důležitějším rokem v historii 
velkomeziříčského hasičstva, 
nejstaršího českého dobro-
volného sboru na Moravě, 
který přetrval doby dobré i zlé 
a dovrší v letošním roce 150 
let od založení.

Dobrovolní hasiči si letos připomenou 150. výročí od založení sboru
Už je tomu 150 let od vzniku první hasičské jednoty. Velkomeziříčtí hasiči toto výročí mají v plánu 
oslavit několika různými akcemi. 
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Velké Meziříčí se v minulosti stalo rodiš-
těm několika významných osobností.
Jmenujme si tři zajímavé muže z 19. sto-
letí, kteří se narodili v měsíci lednu.

(viz tajenka st.)
Začínal jako úředník advokátní kanceláře 
ve Velkém Meziříčí, poté pracoval v Obec-
ní spořitelně v Křižanově a jako tajemník 
velkomeziříčského městského úřadu. 
Spolupracoval na budování místního mu-
zea a posléze převzal vedení krajinského, 
později okresního archivu. Do roku 1960 
byl prvním vedoucím a zároveň jediným 
tamějším pracovníkem.
(JUDr. viz tajenka)
Po studiích filozofie a práv ve Vídni získal ti-
tul JUDr. Díky veřejným schůzím ve Velkém 

Meziříčí, kde vystupoval jako mluvčí sociál-
ní demokracie, jej nepřijali do státní služby. 
Zařídil si soukromou praxi jako advokát 
v Jihlavě. V roce 1925 ho zvolili prvním čes-
kým starostou Jihlavy. Přispěl k uklidnění 
vyhrocených situací mezi Čechy a němec-
kou většinou. Zavedl češtinu na úřadech.
(viz tajenka)
V roce 1885 nastoupil do služeb kněžny 
Leopoldiny Lobkowizové na velkostatku 
ve Velkém Meziříčí. Hrabě František Ha-
rrach jej jmenoval doméním radou a ře-
ditelem velkostatků. Byl členem obecní-
ho zastupitelstva, radním i náměstkem 
starosty. Působil jako předseda výboru 
městské spořitelny a kostelního konku-
renčního výboru. Působil jako čestný sta-
rosta hasičské župy XIX. Krškovy.

Výherci z minulého čísla:
Marie Navrátilová a Michal Babák
Velkého Meziříčí, Lucie Ordeltová
z Mostišť

Řešení z minulého čísla:
včely hojně medu budou míti,
tak je posype jaro
květem

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Horní kaple na silnici k Uhřínovu
Díl 49: Drobná sakrální stavba

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

facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku přijímáme:
Pondělí 13.00 - 17.00
Středa 10.00 - 12.00
Pátek 8.00 - 12.00
V době nouzového stavu:
Pondělí 8.00 - 13:00
Středa 12:00 - 17:00
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Kapli na kopci nad městem se 
odjakživa říká horní.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje vznikla na 
konci 18. století. Údajně označuje místo, 
kde se svatí věrozvěstové zastavili při 
své cestě do Říma. Uvnitř je kříž a po jeho 
stranách obrazy sv. Isidora a sv. Vendelí-
na, patronů zemědělců. Kolem byly v mi-

nulosti pastviny, kde se pásl dobytek. 
Jeden nezbedný pasák prý zavěsil Kristu 
na kříži na krk kravský zvonec, aby pásl 
místo něj. Nebyl to nejlepší nápad. Zdálo 
se mu, že se Kristova hlava pohnula. Pa-
sáček se dal na útěk, ale zakopl a zlomil 
si pravou nohu. Po celý život zůstal chro-
mý. A nejen on. Po dalších sedm generací 
prý vždy někdo z jeho potomků kulhal na 
pravou nohu.

MĚSTO POD LUPOU



OPATŘENÍ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺
0–20 21–40 41–60 61–75 76–100

Ochrana nosu a úst (roušky, 
respirátory apod.)

Ve vymezených vnitřních prostorech
a ve veřejné dopravě

Ve všech vnitřních prostorech a ve 
vybraných veřejně přístupných místech 

Ve všech vnitřních prostorech a ve 
vybraných veřejně přístupných místech 

Ve všech vnitřních prostorech a ve 
vybraných veřejně přístupných místech 

Ve všech vnitřních prostorech a ve 
vybraných veřejně přístupných místech 

Hromadné akce ve vnitřních
a venkovních prostorech 500 osob venku, 100 uvnitř 100 osob venku, 50 osob uvnitř 50 osob venku, 10 osob uvnitř 6 osob 2 osoby

Svatby, pohřby, bohoslužby Maximálně 100 osob Maximálně 50 osob Maximálně 30 osob Maximálně 20 osob Maximálně 15 osob

Návštěvy ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních
sociálních služeb

Možné pouze s ochranou nosu a úst 
(roušky, respirátory apod.)

Omezení návštěv v zařízeních sociálních 
služeb a LDN

Zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních 
služeb kromě vymezených výjimek, 
omezení návštěv ve zdravotnických 

zařízeních

Zákaz návštěv všude kromě vymezených  
výjimek

Zákaz návštěv všude kromě vymezených  
výjimek

Omezení volného pohybu osob Bez omezení Bez omezení Bez omezení Noční zákaz vycházení v době od
23–5 hodin

Noční zákaz vycházení v době od
21–5 hodin

Omezení provozu orgánů
veřejné moci a správních úřadů Bez omezení Organizační a režimová opatření Omezení úředních hodin. Organizační 

a režimová opatření.
Omezení úředních hodin. Organizační 

a režimová opatření.
Omezení úředních hodin pouze pro 
nezbytnou agendu, práce z domova.

Poskytování ubytovacích
služeb Bez omezení Bez omezení Bez omezení Omezení ubytování Omezení ubytování

Školství
Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ.

Organizační a režimová opatření. 
Distanční výuka univerzit 3. věku.

Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ.
Organizační a režimová opatření. 
Distanční výuka univerzit 3. věku.

Prezenční výuka – MŠ, speciální školy
a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka 
(po týdnech) – 2. stupeň ZŠ, SŠ a VOŠ

s výjimkami. Distanční výuka VŠ
s výjimkami; 1. ročníky prezenční výuka.

Prezenční výuka – MŠ, speciální školy
a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka 
(po týdnech) – 2. stupeň ZŠ s výjimkami. 

Distanční výuka – SŠ, VOŠ a VŠ
s výjimkami.

Distanční výuka na všech stupních
s výjimkou MŠ, speciálních škol

a 1. a 2. ročníků ZŠ + specifické případy

Sportovní soutěže
Celkem diváků: 1000 venku / 500 uvnitř 
Venku: max. 500 diváků v sektoru, max. 

2 sektory. Uvnitř: max. 250 diváků 
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.

Celkem diváků: 500 venku / 250 uvnitř. 
Venku: max. 250 diváků v sektoru, max. 
2 sektory venku. Uvnitř: max. 125 diváků 

v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.

Profesionální a amatérské soutěže bez 
přítomnosti diváků 

Profesionální soutěže bez diváků a ve 
specifickém režimu. Amatérské soutěže 

zakázány.

Profesionální soutěže bez diváků a ve 
specifickém režimu. Amatérské soutěže 

zakázány.

Rekreační sporty
Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř 

maximálně na jedné sportovní ploše  
2 hrací týmy. Organizační a režimová 

opatření.

Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř 
maximálně na jedné sportovní ploše 
2 hrací týmy. Organizační a režimová 

opatření.

Vnitřní sportoviště pouze pro individuální 
sporty do 10 osob. Sportovat lze venku, 

vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. 

Vnitřní sportoviště uzavřena. Sportovat lze 
venku, maximálně do 6 osob.

Vnitřní sportoviště uzavřena. Sportovat lze 
venku, maximálně do 2 osob.

Bazény, wellness centra Stejná pravidla jako shromažďování pro 
jiné akce

Stejná pravidla jako shromažďování pro 
jiné akce

Stejná pravidla jako shromažďování pro 
jiné akce

Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů 
zdravotních služeb

Zavřeno, s výjimkou  poskytovatelů 
zdravotních služeb

Kultura 

Sedící divák (celkem venku/uvnitř: 
2000/1000): max. 1000 diváků v sektoru, 
max. 2 sektory venku / max. 500 diváků 

v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.                           
Stojící divák (celkem venku/uvnitř: 

1000/500): max. 500 diváků v sektoru, 
max. 2 sektory venku / max. 250 diváků 

v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při 
kombinaci sedících i stojících diváků max. 

1000/500 osob.

Sedící divák (celkem venku/uvnitř: 
1000/500): max. 500 diváků v sektoru, 

max. 2 sektory venku / max. 250 diváků 
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.                          

Stojící divák: (celkem venku/uvnitř: 
500/250): max. 250 diváků v sektoru, max. 

2 sektory venku / max. 125 diváků
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při 

kombinaci sedících i stojících diváků max. 
500/250 osob.

Zákaz diváků. Organizační a režimová 
omezení přítomných osob na zkouškách.                       

Zákaz diváků. Organizační a režimová 
omezení přítomných osob na zkouškách.

Zákaz kulturních akcí. Profesionální 
umělci ve specifickém režimu.

Muzea, galerie Bez omezení 50 % kapacity 25 % kapacity Zavřeno Zavřeno

Hrady a zámky, památky Omezení počtu osob – skupiny
max. 50 lidí

Omezení počtu osob – skupiny
max. 30 lidí

Omezení počtu osob – skupiny
max. 10 lidí Zavřeno Zavřeno

Knihovny Organizační a režimová opatření

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2

provozní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření.

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2

provozní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření.

Pouze výdej předem objednaných 
výpůjček a jejich vracení přes výdejní 

okénko

Pouze bezkontaktní výdej a vracení 
výpůjček

Herny, kasina, sázkové kanceláře 
Uzavření provozoven mezi 24. a 6. 

hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob 
u stolu. Organizační a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 22. a 6. 
hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob 
u stolu. Organizační a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 22. a 6. 
hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby 

u stolu a obsazenost max. 50 %. 
Organizační a režimová opatření.

Zavřeno Zavřeno

Provozovny stravovacích služeb
Uzavření provozoven mezi 24. a 6. 

hodinou. Jen usazení hosté. Organizační 
a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 22. a 6. 
hodinou. Jen usazení hosté max. 6 osob 
u stolu. Organizační a režimová opatření. 

Uzavření provozoven mezi 22. a 6. 
hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby 
u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity 
hostů. Organizační a režimová opatření.

Restaurace pouze výdejní okénko v době 
mimo zákaz vycházení

Restaurace pouze výdejní okénko v době 
mimo zákaz vycházení

Konzumace alkoholu na
veřejně přístupných místech Bez omezení Bez omezení Bez omezení Zákaz konzumace Zákaz konzumace

Nákupní centra

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 
opatření. Management front uvnitř 

a venku.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 
opatření. Management front uvnitř 

a venku. Omezení otevírací doby jídelních 
a dětských koutků do 22 hodin.

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku. 
Omezení jídelních koutků pouze na 

výdejní okénko, uzavření dětských koutků.

Umožněn jen prodej základních potřeb 
a výdej vzdáleně objednaného zboží. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku.  
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb 
a výdej vzdáleně objednaného zboží. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku.  
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Maloobchod
Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku.

Omezení počtu osob – (1 osoba na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku. 

Umožněn jen prodej základních potřeb 
a výdej vzdáleně objednaného zboží. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku. 
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb
a výdej vzdáleně objednaného zboží. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku. 
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Ostatní služby s provozovnou Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Zavřené Zavřené

Podnikatelské subjekty –
výrobní a skladové provozy Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření. 

Doporučeno testování.
Organizační a režimová opatření. 

Doporučeno testování.
Organizační a režimová opatření. 

Doporučeno testování.

Podnikatelské subjekty -
kancelářské a ostatní provozy Organizační a režimová opatření Doporučení práce z domova Doporučení práce z domova. 

Doporučeno testování.
Práce z domova všude, kde je to možné. 

Doporučeno testování.
Práce z domova všude, kde je to možné. 

Doporučeno testování.

Lázně Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření
Poskytování pouze zdravotních služeb. 

Omezení počtu pacientů na jednom 
pokoji.

Poskytování pouze zdravotních služeb. 
Omezení počtu pacientů na jednom 

pokoji.

Vězenství Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační opatření, zákaz návštěv Zákaz návštěv Zákaz návštěv

Nezbytnost vyhlášení
nouzového stavu ANO ANO ANO ANO ANO

Kontrola dodržování opatření Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP

MATICE OPATŘENÍ

Aktualizace: 22. 11. 2020

OPATŘENÍ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺
0–20 21–40 41–60 61–75 76–100

Ochrana nosu a úst (roušky, 
respirátory apod.)

Ve vymezených vnitřních prostorech
a ve veřejné dopravě

Ve všech vnitřních prostorech a ve 
vybraných veřejně přístupných místech 

Ve všech vnitřních prostorech a ve 
vybraných veřejně přístupných místech 

Ve všech vnitřních prostorech a ve 
vybraných veřejně přístupných místech 

Ve všech vnitřních prostorech a ve 
vybraných veřejně přístupných místech 

Hromadné akce ve vnitřních
a venkovních prostorech 500 osob venku, 100 uvnitř 100 osob venku, 50 osob uvnitř 50 osob venku, 10 osob uvnitř 6 osob 2 osoby

Svatby, pohřby, bohoslužby Maximálně 100 osob Maximálně 50 osob Maximálně 30 osob Maximálně 20 osob Maximálně 15 osob

Návštěvy ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních
sociálních služeb

Možné pouze s ochranou nosu a úst 
(roušky, respirátory apod.)

Omezení návštěv v zařízeních sociálních 
služeb a LDN

Zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních 
služeb kromě vymezených výjimek, 
omezení návštěv ve zdravotnických 

zařízeních

Zákaz návštěv všude kromě vymezených  
výjimek

Zákaz návštěv všude kromě vymezených  
výjimek

Omezení volného pohybu osob Bez omezení Bez omezení Bez omezení Noční zákaz vycházení v době od
23–5 hodin

Noční zákaz vycházení v době od
21–5 hodin

Omezení provozu orgánů
veřejné moci a správních úřadů Bez omezení Organizační a režimová opatření Omezení úředních hodin. Organizační 

a režimová opatření.
Omezení úředních hodin. Organizační 

a režimová opatření.
Omezení úředních hodin pouze pro 
nezbytnou agendu, práce z domova.

Poskytování ubytovacích
služeb Bez omezení Bez omezení Bez omezení Omezení ubytování Omezení ubytování

Školství
Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ.

Organizační a režimová opatření. 
Distanční výuka univerzit 3. věku.

Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ.
Organizační a režimová opatření. 
Distanční výuka univerzit 3. věku.

Prezenční výuka – MŠ, speciální školy
a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka 
(po týdnech) – 2. stupeň ZŠ, SŠ a VOŠ

s výjimkami. Distanční výuka VŠ
s výjimkami; 1. ročníky prezenční výuka.

Prezenční výuka – MŠ, speciální školy
a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka 
(po týdnech) – 2. stupeň ZŠ s výjimkami. 

Distanční výuka – SŠ, VOŠ a VŠ
s výjimkami.

Distanční výuka na všech stupních
s výjimkou MŠ, speciálních škol

a 1. a 2. ročníků ZŠ + specifické případy

Sportovní soutěže
Celkem diváků: 1000 venku / 500 uvnitř 
Venku: max. 500 diváků v sektoru, max. 

2 sektory. Uvnitř: max. 250 diváků 
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.

Celkem diváků: 500 venku / 250 uvnitř. 
Venku: max. 250 diváků v sektoru, max. 
2 sektory venku. Uvnitř: max. 125 diváků 

v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.

Profesionální a amatérské soutěže bez 
přítomnosti diváků 

Profesionální soutěže bez diváků a ve 
specifickém režimu. Amatérské soutěže 

zakázány.

Profesionální soutěže bez diváků a ve 
specifickém režimu. Amatérské soutěže 

zakázány.

Rekreační sporty
Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř 

maximálně na jedné sportovní ploše  
2 hrací týmy. Organizační a režimová 

opatření.

Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř 
maximálně na jedné sportovní ploše 
2 hrací týmy. Organizační a režimová 

opatření.

Vnitřní sportoviště pouze pro individuální 
sporty do 10 osob. Sportovat lze venku, 

vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. 

Vnitřní sportoviště uzavřena. Sportovat lze 
venku, maximálně do 6 osob.

Vnitřní sportoviště uzavřena. Sportovat lze 
venku, maximálně do 2 osob.

Bazény, wellness centra Stejná pravidla jako shromažďování pro 
jiné akce

Stejná pravidla jako shromažďování pro 
jiné akce

Stejná pravidla jako shromažďování pro 
jiné akce

Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů 
zdravotních služeb

Zavřeno, s výjimkou  poskytovatelů 
zdravotních služeb

Kultura 

Sedící divák (celkem venku/uvnitř: 
2000/1000): max. 1000 diváků v sektoru, 
max. 2 sektory venku / max. 500 diváků 

v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.                           
Stojící divák (celkem venku/uvnitř: 

1000/500): max. 500 diváků v sektoru, 
max. 2 sektory venku / max. 250 diváků 

v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při 
kombinaci sedících i stojících diváků max. 

1000/500 osob.

Sedící divák (celkem venku/uvnitř: 
1000/500): max. 500 diváků v sektoru, 

max. 2 sektory venku / max. 250 diváků 
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.                          

Stojící divák: (celkem venku/uvnitř: 
500/250): max. 250 diváků v sektoru, max. 

2 sektory venku / max. 125 diváků
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při 

kombinaci sedících i stojících diváků max. 
500/250 osob.

Zákaz diváků. Organizační a režimová 
omezení přítomných osob na zkouškách.                       

Zákaz diváků. Organizační a režimová 
omezení přítomných osob na zkouškách.

Zákaz kulturních akcí. Profesionální 
umělci ve specifickém režimu.

Muzea, galerie Bez omezení 50 % kapacity 25 % kapacity Zavřeno Zavřeno

Hrady a zámky, památky Omezení počtu osob – skupiny
max. 50 lidí

Omezení počtu osob – skupiny
max. 30 lidí

Omezení počtu osob – skupiny
max. 10 lidí Zavřeno Zavřeno

Knihovny Organizační a režimová opatření

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2

provozní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření.

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2

provozní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření.

Pouze výdej předem objednaných 
výpůjček a jejich vracení přes výdejní 

okénko

Pouze bezkontaktní výdej a vracení 
výpůjček

Herny, kasina, sázkové kanceláře 
Uzavření provozoven mezi 24. a 6. 

hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob 
u stolu. Organizační a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 22. a 6. 
hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob 
u stolu. Organizační a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 22. a 6. 
hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby 

u stolu a obsazenost max. 50 %. 
Organizační a režimová opatření.

Zavřeno Zavřeno

Provozovny stravovacích služeb
Uzavření provozoven mezi 24. a 6. 

hodinou. Jen usazení hosté. Organizační 
a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 22. a 6. 
hodinou. Jen usazení hosté max. 6 osob 
u stolu. Organizační a režimová opatření. 

Uzavření provozoven mezi 22. a 6. 
hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby 
u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity 
hostů. Organizační a režimová opatření.

Restaurace pouze výdejní okénko v době 
mimo zákaz vycházení

Restaurace pouze výdejní okénko v době 
mimo zákaz vycházení

Konzumace alkoholu na
veřejně přístupných místech Bez omezení Bez omezení Bez omezení Zákaz konzumace Zákaz konzumace

Nákupní centra

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 
opatření. Management front uvnitř 

a venku.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 
opatření. Management front uvnitř 

a venku. Omezení otevírací doby jídelních 
a dětských koutků do 22 hodin.

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku. 
Omezení jídelních koutků pouze na 

výdejní okénko, uzavření dětských koutků.

Umožněn jen prodej základních potřeb 
a výdej vzdáleně objednaného zboží. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku.  
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb 
a výdej vzdáleně objednaného zboží. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku.  
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Maloobchod
Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku.

Omezení počtu osob – (1 osoba na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku. 

Umožněn jen prodej základních potřeb 
a výdej vzdáleně objednaného zboží. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku. 
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb
a výdej vzdáleně objednaného zboží. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 

prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi 
zákazníky. Organizační a režimová 

opatření. Management front uvnitř i venku. 
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Ostatní služby s provozovnou Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Zavřené Zavřené

Podnikatelské subjekty –
výrobní a skladové provozy Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření. 

Doporučeno testování.
Organizační a režimová opatření. 

Doporučeno testování.
Organizační a režimová opatření. 

Doporučeno testování.

Podnikatelské subjekty -
kancelářské a ostatní provozy Organizační a režimová opatření Doporučení práce z domova Doporučení práce z domova. 

Doporučeno testování.
Práce z domova všude, kde je to možné. 

Doporučeno testování.
Práce z domova všude, kde je to možné. 

Doporučeno testování.

Lázně Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření
Poskytování pouze zdravotních služeb. 

Omezení počtu pacientů na jednom 
pokoji.

Poskytování pouze zdravotních služeb. 
Omezení počtu pacientů na jednom 

pokoji.

Vězenství Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační opatření, zákaz návštěv Zákaz návštěv Zákaz návštěv

Nezbytnost vyhlášení
nouzového stavu ANO ANO ANO ANO ANO

Kontrola dodržování opatření Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP

MATICE OPATŘENÍ

Aktualizace: 22. 11. 2020


