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MĚSÍČNÍK PRO OBYVATELE VELKÉHO MEZIŘÍČÍ A OKOLÍ Vychází v nákladu 5 500 ks / zdarma Ročník XXXI / číslo 2 / únor 2021

Počet obyvatel se snižuje 
V Meziříčí žije 9 733 obyvatel.  
V některých místních částech se 
počty naopak zvyšují.
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Miroslav Mejzlík se rozpovídal
Předseda místní části Mostiště 
se ohlédl  za minulým rokem  
a nastínil budoucí plány.

Závodníci zdolali Rallye Dakar 
Několik českých posádek 
úspěšně projelo cílem včetně 
jezdce z Velkého Meziříčí.

Dóza pořádá fotosoutěž
Najděte během jarních prázdnin 
místa, kam se zatoulal plyšový 
maskot Dózy.
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Slovo starosty

Vážení občané Velkého Meziříčí,

nepříznivá situace v naší zemi spoje-
ná s pandemií onemocnění covid-19 je 
aktuální a její důsledky stále citelně za-
sahují do života každého z nás. I přes 
všechny negativní a rozporuplné infor-
mace a s nimi spojené emoce, které se 
šíří mediálním světem, jsem velmi rád, že 
bylo v naší zemi zahájeno očkování proti 
této nemoci. Dostupnost a efektivita dis-
tribuce vakcín bude ústředním tématem 
jarních měsíců.
Je pro mě velkou radostí vám sdělit, že 
jsem ve středu 27. ledna při videokonfe-
renci s hejtmanem Kraje Vysočina Vítěz-
slavem Schrekem obdržel kladnou od-
pověď na otázku, zda bude možné zřídit 
očkovací centrum i v našem městě. Zá-
kladní podmínkou, na jejímž splnění nyní 
usilovně pracujeme, je připravenost 
dostatečné kapacity zdravotnické-
ho personálu, dobrovolníků a zajištění 
vhodných prostor a vybavení. Umístění 
očkovacího centra musí schválit Kraj-
ská hygienická stanice – jako vhodné se 
v tuto chvíli jeví prostory Jupiter clubu. 
Očkovací centrum musí fungovat ales-
poň 5 dní v týdnu po dobu 8 hodin. Co 
se týká personálu – pro zajištění služby 
potřebujeme alespoň 3 lékaře, 2 zdra-

votní sestry a 10 dobrovolníků. Vyčísle-
ní potřeby personální kapacity je v tuto 
chvíli pochopitelně orientační a odvíjí se 
od uvažovaného počtu očkovaných kli-
entů za den a množství obdržené očko-
vací látky. Nesmírně mě těší, že ihned 
po oznámení reálnosti myšlenky očko-
vacího centra ve Velkém Meziříčí mě lidé 
z našeho města začali oslovovat s na-
bídkou pomoci. Moc za to děkuji a jsem 
přesvědčen, že jedině takový solidární 
přístup napříč společností pomůže ten-
to boj vyhrát.
V současné chvíli lze odhadovat, že ke 
zřízení očkovacího centra může dojít 
v průběhu letošního jara. První očkovací 
centrum na Vysočině mimo nemocnici 
bude otevřeno v Pelhřimově, následovat 
budou další 4 velká města – Jihlava, Tře-
bíč, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. 
Možnost rozšíření sítě očkovacích míst 
se bude odvíjet od množství dostupných 
vakcín a dalšího jednání s Krajem Vysoči-
na, takže v tuto chvíli není schopen nikdo 
přesně určit, kdy se ve Velkém Meziříčí 
dočkáme.
V souvislosti s touto pozitivní zprávou 
připomínám stále aktuální nabídku po-
moci s registrací k očkování seniorům 
starším osmdesáti let, kterou poskytují 
Sociální služby města Velké Meziříčí ka-
ždý den od 8 do 16 hodin, a to na číslech: 
773 752 392, 773 752 394, 773 752 391 
a 603 967 714. Sociální služby vyšlou na 
vámi uvedenou adresu mobilní tým, kte-
rý vás nebo vaše blízké spadající do prio-
ritní skupiny 80+ zaregistruje.
Abych nehovořil pouze o koronaviru 
a očkování, dovolte mi ještě zmínit ně-
kolik zajímavých témat z dění nejenom 
v našem městě.
Protože jsme zažádali o dotaci na plá-
novanou rekonstrukci zimního sta-
dionu, čeká nás velmi pravděpodobně 
začátkem února mimořádné zasedání 
zastupitelstva města, na kterém bude-

me hlasovat o odkoupení vlastnického 
podílu na zimním stadionu od soukro-
mého subjektu tak, aby město bylo  
100 % vlastníkem a splňovalo podmín-
ky dotace. Město může získat až 50 
milionů korun. Při stejném zasedání 
budeme muset rozhodnout o rozdělení 
přebytku hospodaření z roku 2020. Na 
následujícím zasedání zastupitelstva, 
které je plánováno na 23. února (zase-
dání můžete sledovat online prostřed-
nictvím speciálního odkazu umístěného 
na webu města), budou zastupitelé roz-
hodovat o realizaci přestavby bývalého 
internátu zemědělské školy na dům pro 
seniory. Pokud dojde ke schválení obou 
výše zmíněných záměrů – rekonstruk-
ce zimního stadionu a přestavba inter-
nátu – čeká nás z investičního hlediska 
mimořádný rok.
Za zmínku taktéž stojí, že jsme po osmi 
letech inovovali již zastaralé technolo-
gické zázemí a softwarové vybavení pro 
kamerový systém. Správní odbor velko-
meziříčského úřadu získal na moderniza-
ci dotaci z programu Prevence kriminality 
Ministerstva vnitra České republiky. Po-
řídili jsme nový program se schopností 
rozpoznání státních poznávacích značek. 
Pro jeho plnou funkčnost jsme dokou-
pili a nainstalovali infračervené přísvity 
pro noční vidění. Užitek z kamerového 
a dohlížecího systému má město, Policie 
České republiky i strážníci městské po-
licie. Kamerový systém plní bezpečností 
a preventivní funkci.
Závěrem chci jménem celého města po-
děkovat Sáře Strnadové za reprezentaci 
České republiky a Velkého Meziříčí na 
snowboardcrossových závodech v ital-
ském Colere, kde dosáhla skvělého úspě-
chu v podobě stříbrné medaile.
Přeji vám klidné prožití zimních a ma-
sopustních dnů!

Váš starosta 
Alex Kaminaras

V letošním roce čekají návštěvníky věže velkomeziříčského 
kostela sv. Mikuláše, který se nachází na náměstí, novin-
ky v podobě nového informačního systému. Radní schváli-
li finanční prostředky ve výši 74 000 korun na pořízení nové 
skautské hry pro děti s názvem Záhada Velkomeziříčské věže, 
zpracování textů jako audionahrávek pro návštěvníky a rozší-
ření expozice ve věži.

Zájemci o prohlídku si dosud v prostorách věže mohli prohléd-
nout výstavu historických fotografií s názvem „Město Velké 
Meziříčí“, 3D model města a byt věžníka. Věž kostela bývá pro 
turisty každoročně přístupná od 1. června do 31. srpna, a to 
od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin a v neděli od 12 do 
18 hodin.

Věž kostela sv. Mikuláše bude mít nový informační systém 
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S ohledem na současnou epidemickou situaci vyzývá finanční 
odbor občany, aby omezili návštěvu úřadu. Splatnost místních 
poplatků za komunální odpad a za poplatek ze psů za první po-
loletí je až do 31. března. K úhradě můžete využívat i převod 
z bankovního účtu. U platby převodem musíte uvést variabilní 
symbol, který vám ochotně sdělí pracovnice úřadu telefonicky 
nebo e-mailem. Děkujeme, že chráníte sebe, obyvatele města 
i zaměstnance úřadu.

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

Pokud nebudete mít jinou možnost a poplatek přijdete uhra-
dit na pokladnu městského úřadu, upřednostněte bezkontaktní 
způsob placení prostřednictvím platební karty.

Místní poplatky jsou splatné do konce března, uhradit je můžete i převodem

Rada města schválila finanční prostředky ve výši 104 060 ko-
run na projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti úče-
lové komunikace v ulici Průmyslová a chodníku pro pěší v uli-
ci Zahradní. Zakázka vznikla na základě požadavků veřejnosti 
a firem z okolí zmíněných lokalit. Obsahovat bude geodetické 
zaměření, studii proveditelnosti, inženýrskou činnost a repro-
grafické práce. 

Pro studii proveditelnosti se město rozhodlo z toho důvodu, 
že stavba je ve složitějším terénu a křižuje se s množstvím sítí. 
Záležitost tak bude nutné konzultovat se silničním správním 
orgánem. Studie se následně využije i k vypracování dokumen-
tace pro vydání společného povolení.

Radní schválili finance na projektové dokumentace komunikace a chodníku

Město zažádalo o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu
V závěru loňského roku, před vánočními svátky, podalo město 
Velké Meziříčí žádost o dotaci na rekonstrukci místního zimní-
ho stadionu. Plánované změny se týkají ledové plochy, stávající 
šatny a přístavby nových šaten, nové strojovny a nástavby nad 
šatnami pro zázemí. 

Město zažádalo o maximální částku ve výši 50 milionů korun. 
Rozhodnutí ve věci stavebního povolení je pravomocné. Nava-
zující jednání týkající se odkupu prostor restaurace proběhnou 
až na základě vyhodnocení žádosti poskytovatelem dotace. 
Bližší informace přineseme po zasedání zastupitelstva města 
a posouzení ze strany Národní sportovní agentury.
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Z jednání rady města 13. ledna

Z jednání rady města 27. ledna

• Rada města schválila výpůjčku necelých třiceti metrů po-
zemku v oblasti Palouky, na kterém budou až do listopadu 
letošního roku umístěny dřevěné pobytové paluby sloužící 
k rekreaci.

• Z neúčelové rezervy radní schválili finance na studii parkour 
a fitness hřiště. 

• Rada schválila finanční částku ve výši 104 060 korun na 
projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti účelo-
vé komunikace v ulici Průmyslová a chodníku pro pěší  
v ulici Zahradní.

• Radní rozdělili dotace ve výši 227 000 korun v rámci Gran-
tového programu podpory kultury města mezi šest žadatelů.

Schválená rozpočtová opatření:
• Vratky v rámci finančního vypořádání dotací – 300 001 korun
• Studie parkourového a fitness hřiště v ulici Oslavická – 36 

300 korun
• Dofinancování akce úprav v Dóze – 109 000 korun
• Projektové dokumentace komunikace a chodníku – 104 

060 korun

• Radní schválili finance ve výši 74 000 korun na nový infor-
mační systém ve věži kostela.

• Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit při-
jatou dotaci Kraje Vysočina na realizaci projektu „Webové 
stránky Základní škola Velké Meziříčí Sokolovská“ ve výši 
58 414 korun.

Schválená rozpočtová opatření:
• Vratka v rámci finančního vypořádání dotací – 356 315 

korun
• Věž kostela – 74 000 korun
• Převod dotace pro Základní školu Sokolovskou – 58 414 

korun

Radní na svém zasedání 13. ledna schválili finance z neú-
čelové rezervy ve výši 36 300 korun na studii parkourové-
ho a fitness hřiště. Ve městě se tak v letošním roce rozšíří 
nabídka sportovního a volnočasového vyžití hlavně pro děti 

a mládež. Jako ideální lokalitu pro umístění hřiště vybrala 
rada města ve spolupráci s ředitelem příspěvkové organiza-
ce Sportoviště VM volnou plochu mezi Základními školami 
Oslavická a Školní.

Český statistický úřad organizuje šetření v 11 384 domácnostech. Oslovit 
může i vás

V letošním roce osloví Český statistický úřad (ČSÚ) 11 384 do-
mácností na území České republiky, u nichž provede výběrové 
šetření o životních podmínkách domácností. Výběrové šetře-
ní, které má za cíl získat data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby, probíhá ve 33 zemích Evropy. Neméně 
podstatným cílem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje 

o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Všechny domácnosti 
zvolil počítač na základě náhodného výběru. Šetření proběhne 
od 30. ledna do 13. června 2021.
„Do šetření zahrneme všechny osoby, které mají ve vybraném 
bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto význam-
ném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ 
je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důleži-
tých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze 
zjistit žádným jiným způsobem,“ uvedla Jitka Číhalová, ředitel-
ka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě. Speciálně vyškolení pracovníci 
se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem 
zaměstnance ČSÚ či dokladem totožnosti. Český statistický 
úřad respektuje evropský právní rámec ochrany osobních úda-
jů a zaručuje respondentům anonymitu. Všichni pracovníci ČSÚ 
jsou podle zákona vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených 
skutečnostech.

Občané, které osloví zaměstnanec ČSÚ, mohou směřovat 
své případné dotazy na pověřeného pracovníka Krajské sprá-
vy ČSÚ – Bc. Janu Daněčkovou, tel. č.: 731 622 004, e-mail:  
jana.daneckova@czso.cz.

Mezi školami vznikne parkour a fitness hřiště
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Kúsky

Lhotky

Dolní
Radslavice

Svařenov

Hrbov

Olší nad 
Oslavou

Mostiště

Velké Meziříčí

Počet obyvatel ve městě stále klesá

Ve městě Velké Meziříčí žilo k 31. prosinci 2020 celkem 9 733
obyvatel. V porovnání s prosincem 2019 je to o sto osm obyva-
tel méně. Počet obyvatel ve městě tedy nadále klesá. Celkem
i s místními částmi zde žije 11 321 obyvatel, což je o sto dva
méně než za rok 2019. „Aktuální počet obyvatel k 29. lednu
2021, ve kterém se promítly události z konce minulého roku,
zaznamenal opět pokles,“ informovala Marie Štěpánková z evi-
dence obyvatel. 

Nejvíce obyvatel ubylo ve Velkém Meziříčí, naopak nárůst za-
znamenaly Hrbov, Mostiště a Dolní Radslavice. Ke zmíněnému 
datu bylo ve Velkém Meziříčí 9 732 obyvatel, Dolní Radslavice 
měly 96 obyvatel, Hrbov 161, Kúsky 88, Lhotky 274, Mostiště 
577, Olší nad Oslavou 276, Svařenov 116 obyvatel.
Celkem se narodilo 129 dětí, zemřelo 142 občanů a trvalý pobyt
vedený na Městském úřadu Velké Meziříčí mělo k 29. lednu  
330 obyvatel.

Rada města schválila výpůjčku necelých 30 metrů pozemku 
v oblasti Palouky. Na pozemku podél řeky Balinky budou až do 
listopadu letošního roku umístěné dřevěné pobytové paluby. 
Žadatelka Ivana Bíbrová tak navazuje na svůj záměr z loňského 
roku oživit prostor mezi Balinkou a protipovodňovou zdí. Za její 
aktivitu i aktivitu dalších, kteří se na stavbě podíleli, děkujeme.

Pobytové paluby u Balinky zůstanou 
až do listopadu

Velké Meziříčí /město/
Dolní Radslavice
Hrbov
Kúsky
Lhotky
Mostiště
Olší nad Oslavou
Svařenov
Celkem

2011
10 197

82
150
65

231
582
263
117

11 687

2012
10 199

84
151
65

227
570
262
117

11 675

2013
10 125

81
150
67

233
566
276
116

11 614

2017
9 940

94
157
79

258
581
278
120

11 507

2014
10 089

83
155
70

242
561
270
120

11 590

2018
9 871

93
162
85

270
572
273
121

11 447

2015
10 080

90
155
71

247
564
272
119

11 598

2019
9 840

94
160
88

276
572
279
118

11 427

2016
9 993

90
157
76

254
575
280
118

11 543

2020
9 733

96
161
88

274
577
276
116

11 321
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Stabilní zaměstnání, smysluplná práce a příjemný kolektiv 
v moderním zázemí s pokrokovým vybavením – to jsou výho-
dy, které lákají příchozí strážníky. Od října stabilizovala Městská 
policie Velké Meziříčí počet svých zaměstnanců, jeden však stá-
le schází. Za poslední rok se přidali tři strážníci. „Nejvíc mě nad-
chlo, že mohu pomáhat obyvatelům, že má moje práce smysl 
a vede mě zkušený profesionál,“ uvedla dosud poslední přijatá 
strážnice Miluše Nohelová.
S devátým strážníkem dojde k úpravě služeb, a policie tak 
pokryje větší část dne. V plném počtu strážníků se služby po-
měrně rozdělí v rámci třísměnného provozu. „Situace se s pří-
chozími strážníky zlepšila, avšak ještě jeden člen nám do týmu 
chybí,“ uvádí Jan Klikar, vedoucí Městské policie Velké Meziříčí, 
který nasbíral za svoji bezmála třicetiletou praxi bohaté zkuše-
nosti. Uchazeči o zaměstnání u městské policie musí splňovat 
základní požadavky, jež zahrnují maturitu, trestní bezúhonnost, 
spolehlivost, zdravotní, tělesnou a duševní způsobilost a řidič-

ský průkaz skupiny B. Úspěšným absolvováním psychotestů 
se uchazeč dostává k poslední fázi, a tou je rekvalifikační kurz 
ve Středisku profesní přípravy Městské policie Brno, případně 
u dalších akreditovaných vzdělávacích institucí, kde získá te-
oretické a praktické dovednosti potřebné k přímému výkonu 
služby.

Stále platí náborový příspěvek 50 000 korun a mnoho dal-
ších benefitů, mezi které patří pět týdnů dovolené, tři dny 
placeného zdravotního volna, příspěvek na stravování, pří-
spěvek na penzijní připojištění aj. Po zařazení do přímého vý-
konu služby se strážníkův plat pohybuje v rozpětí od 21 980 
do 29 780 korun. Výše platu se odvíjí od započitatelné praxe, 
rizikového příplatku, případně příplatku za směnnost a odpra-
cované přesčasové hodiny. „Uchazeč musí mít zájem pomá-
hat občanům, zabezpečovat veřejný pořádek a podílet se na  
bezpečnějším městě,“ přeje si Klikar.

Do plného počtu chybí jeden strážník

Nezaměstnanost v uplynulém roce vzrostla
V uplynulém roce v obci s rozšířenou působností (ORP), Velkém 
Meziříčí, byla nejvyšší nezaměstnanost v prosinci 2020. Podíl 
nezaměstnaných osob dosáhl na 3,2 %. Práci hledalo 804 lidí, 
ale volných pracovních pozic v tomto měsíci bylo pouze 383. 
Oproti prosinci 2019, kdy podíl nezaměstnaných osob dosáhl 
2,8 %, což vycházelo na 707 lidí, a k dispozici bylo 422 volných 
pracovních míst, to představuje zhoršení situace. V roce 2019 
byl nejvyšší podíl nezaměstnaných v lednu. Dosahoval 3,2 %. 
Naopak nejnižší podíl byl v květnu, říjnu a listopadu v počtu 2,3 %. 
Z celého roku bylo nejméně uchazečů o práci v říjnu 2020. Prá-
ci hledalo 685 lidí, to činí 2,7 %. Naopak nejvyšší počet volných 
pracovních míst v minulém roce byl v září, a to 442.

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

Dne 12. 1. 2021 v 7:05 hodin,   Měst-
ská policie Velké Meziříčí  (MP) zjistila 
z městského kamerového a dohlí-
žecího systému (MKDS), že dochází 
k odmetání sněhu ze soukromého 
pozemku na komunikaci. Hlídku MP 
jsme neprodleně na místo vyslali, a 
ta muže poučila, že se dopouští pře-
stupku a vyzvala jej, aby sníh z ko-
munikace odstranil. Muž se choval 
arogantně, hlídku MP urážel a ne-
spolupracoval, dokonce metl sníh 
na nohy jednoho ze strážníků. Po 
opakované výzvě muž odstranil sníh 
z komunikace ke kraji. Hlídka MP, 
po provedených úkonech na místě, 
oznámila muže příslušnému správní-
mu orgánu s podezřením na přestu-
pek proti občanskému soužití, neboť 
se dopustil hrubého jednání vůči za-
sahující hlídce MP v nouzovém stavu.
 
21. 1. 2021 v 15:25 hodin přistihla 
hlídka MP mladou ženu, která v roz-
poru s vládním nařízením opako-
vaně požívala alkohol na veřejnos-
ti. Vzhledem k tomu, že domluva 
strážníků v prvním případě nebyla 
účinná, přistoupila hlídka MP k ulo-
žením pokuty příkazem na místě.

23. 1. 2021 v 18:20 hodin přijala 
hlídka MP Velké Meziříčí oznámení 
z prodejny KIK z obchodního centra 
Kaufland U Tržiště ve Velkém Mezi-
říčí, že došlo ke krádeži zboží. Hlídka 
se na místo neprodleně dostavila, 
kde od prodavačky zjistila, že 4 mla-
díci měli odcizit 6 kusů přikrývek a 4 
kusy polštářů, které byly vystave-
ny před vchodem do prodejny. Toto 
zboží měli mladíci naložit do košíku 
prodejny Kaufland. I přes to, že na 
ně prodavačka volala, utekli směrem 
k řece. Hlídka MP prostřednictvím 
MKDS zjistila, že mladíci se nachází 
v ulici K Novému nádraží, kde je hlíd-
ka MP dostihla. Jednomu z mladíků 
již bylo patnáct roků, ale ostatní tři 
mladíci zatím tohoto věku nedovrši-
li. Na základě toho jsme neprodleně 
vyrozuměli rodiče dětí, aby si pro ně 
přijeli na služebnu MP, kde jsme je 
seznámili s dalším postupem. Věc 
jsme předali příslušnému správnímu 
orgánu k dalším úkonům a rovněž 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

U Křižanova havarovalo vozidlo

Automobil Renault Thalia havaroval 

V sobotu 2. 1. 2021 v 15:37 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké Meziříčí 
společně s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Křižanov k ohlášené dopravní 
nehodě osobního vozidla Volkswagen Golf u Křižanova. Při nehodě se nikdo nezranil. 
Jednotky po příjezdu na místo události zajistily místo nehody a řídily dopravu. Na ha-
varovaném vozidle provedli hasiči protipožární opatření a pomocí sorpčních materiálů 
zlikvidovali vyteklé provozní kapaliny. Po ukončení činnosti na místě zásahu se jednotky 
vrátily zpět na základnu.

Ve středu 13. 1. 2021 v 8:58 ho-
din vyjeli profesionální hasiči ze 
stanice Velké Meziříčí k ohlášené 
dopravní nehodě vozidla Renault 
Thalia na 127. kilometru dálnice 
D1 ve směru na Prahu. Při nehodě 
došlo ke zranění spolujezdce, kte-
rému jsme poskytli předlékařskou 
pomoc. Hasiči následně předali 
zraněného do péče zdravotníků.
Jednotka po příjezdu na místo udá-
losti prováděla zajištění místa ne-
hody a řízení dopravy. Na havarova-
ném vozidle provedli hasiči protipožární opatření a zkontrolovali, zda neunikly provozní 
kapaliny. Po ukončení činnosti na místě zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

V Borech hořel dům
Ve středu 6. 1. 2021 v 15:36 ho-
din vyjela jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice Velké Meziříčí 
společně s jednotkami SDH Bory, 
SDH Radostín nad Oslavou, SDH 
Křižanov, SDH Krásněves k ohlá-
šenému požáru domu v Borech.
V době příjezdu hasičů na místo 
události požár zasáhl předsíň. Při 
požáru se nikdo nezranil. Na likvi-
daci požáru nasadili hasiči něko-
lik vodních proudů. Jednotky dále 
provedly nucené odvětrání zakou-
řených prostor, rozebrání dřevěného podhledu stropu a vyklizení ohořelého materiálu. 
Po likvidaci požáru jednotky objekt zkontrolovaly pomocí termokamery, předaly maji-
teli a vrátily se zpět na základny.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí
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Onemocnění covid-19 ovlivnilo dění v naší zemi
Na začátku loňského roku byl svět ještě v normálu. Než vypuk-
la celosvětová pandemie onemocnění covid-19, nikdo z nás si 
život, jaký vedeme dnes, neuměl ani představit. Hektická doba 
plná neustálých změn, významných omezení a zákazů. Jaká je 
aktuální situace v České republice?

Nouzový stav potrvá do 14. února
Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii one-
mocnění covid-19, prozatím platí do neděle 14. února. O jeho 
pátém prodloužení, a to na 23 dnů, rozhodla vláda na mimořád-
ném jednání ve čtvrtek 21. ledna.

S registrací k očkování pomáhá Centrální informační linka
Od pátku 15. ledna spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR cen-
trální registrační systém očkování proti onemocnění covid-19. 
Centrální informační telefonní linka 1221 poskytuje informace 
k registraci i k očkování samotnému.

Centrální informační linka 1221:
Po – Pá   od 8.00 do 19.00 hodin
So – Ne   od 9.00 do 16.30 hodin

Od pátku 22. ledna platí nová úprava centrálního rezervačního 
systému k očkování. Zájemci si nově mohou rezervovat kon-

krétní termín až ve chvíli, kdy na jejich vybraném očkovacím 
místě budou vakcíny dostupné. O dostupnosti budou předem 
informováni formou SMS. I nadále platí, že na webu registrace.
mzcr.cz se mohou hlásit senioři starší osmdesáti let.

Sociální služby města Velké Meziříčí pomáhají s registrací 
k očkování
Od pondělí 18. ledna nabízí Sociální služby města Velké Meziříčí 
pomoc všem seniorům nad 80 let s registrací k očkování. Volat 
můžete na níže uvedená čísla, kde si objednáte mobilní tým. Ten 
sociální služby vyšlou na vámi uvedenou adresu, aby vás zare-
gistroval. Je zapotřebí mít nachystaný občanský průkaz a kar-
tičku zdravotní pojišťovny.

Protiepidemický systém ČR je stále na nejvyšším stupni
Česká republika se od neděle 27. prosince nachází v nejvyšším 
pátém stupni protiepidemického systému PES. V nejpřísnějším 
stupni platí zákaz vycházení od 21.00 do 5.00 hodin, omezení 
shromažďování ze šesti na dvě osoby, distanční výuka pro žáky 
mimo 1. a 2. třídu, mateřskou a speciální školu. Dále dochází 
k uzavření služeb a obchodů až na nezbytně nutné výjimky. 
Svatby, pohřby a bohoslužby se mohou konat v maximálním 
počtu patnácti osob. Od úterý 19. ledna vláda povolila otevření 
papírnictví, obchodů s dětským oblečením a obuví.
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Automobil Peugeot je v této chvíli v Sociálních službách města 
Velké Meziříčí nejvíce využívaný. Klienti a obyvatelé města auto 
nyní využívají na dovozy do naší organizace, která všem senio-
rům nabízí pomoc s registrací na očkování covid-19. Po zaregis-
trování zájemců zaměstnanci opět tímto vozidlem dopraví naše 
nejstarší obyvatele zpět do jejich domovů. Po přidělení termínu 
očkování všechny seniory nejen z řad našich klientů odvezeme 
na dané místo očkování a poté zpět. Takto budeme vozidlo ma-
ximálně využívat až do samého ukončení zájmu o tuto službu.
V době, kdy nebude probíhat odvoz k registraci nebo odvoz na 
místo očkování, využíváme vozidlo stále k dopravě klientů do 
nemocnice v Mostištích, k praktickým a odborným lékařům na 
Dům zdraví, zajišťujeme jim denně dovoz teplého jídla i nákupy 
podle přání každého z nich. „Děkujeme, že se o nás tak staráte,“ 
slyšíme stále z úst většiny z nich.

Jana Jurková, ředitelka Sociálních služeb města Velké Meziříčí

Letošní Tříkrálová sbírka měla zcela 
netradiční charakter. Koledníci čekali 
s napětím, budou-li moci jako každo-
ročně vyjít s básničkou a v plné parádě 
vstříc lidem. Nestalo se tak. Přesto sbír-
ka proběhla nad očekávání dobře. Lidé, 
kteří byli zvyklí pravidelně na prahu 
roku 2021 obdarovat potřebné, začali 
sami hledat možnost, jak by mohli při-

spět přímo do kasičky. A tak díky někte-
rým vstřícným a podnikavým občanům 
mohla vzniknout místa, kde byla kasič-
ka umístěna, a bylo tak možné přispět 
osobně.
Velké poděkování patří všem, kdo při-
spěli, a rovněž těm, kteří vyšli vstříc 
s umístěním kasiček: Květiny Verun-
ka, Krámek u Marušky, CZC.CZ, Ovoce 
a zelenina Kališ, Farní úřad ve Velkém 
Meziříčí, Jednota COOP (potraviny 
v „Kotvičce“).
Všichni dárci byli opravdu štědří a svým 
přístupem ukázali, že dobrému skutku 
nestojí nic v cestě!
A jaké byly dary obcí na Velkomeziříč-
sku? Výsledky některých z nich přiklá-
dáme v tabulce. Ostatní zveřejníme 
později, protože kasičky dalších obcí 
ještě čekají na své rozpečetění.

Všem dárcům veliké a upřímné díky.
Mgr. Pavla Kamanová a Jiří Zeman, 

asistenti Tříkrálové sbírky 
na Velkomeziříčsku

Sociální služby využívají nové vozidlo k přepravě klientů

Tříkrálová sbírka 2021 na Velkomeziříčsku

Studenti velkomeziříčských středních škol se účastní 12. ročníku soutěže  
S Vysočinou do Evropy
S Vysočinou do Evropy je úspěšná vědomostní soutěž určená 
studentům středních škol v našem kraji. Hlavním cílem této 
soutěže je posílit vztah mladých lidí k Vysočině jako k rodnému 
kraji a ke kraji jejich studií.
Průběžná část zahrnující pět kol skončila v pondělí 11. ledna. 
V této části soutěže odpovídali soutěžící na otázky zaměřené 
na geografii, historii, umění či významné osobnosti a události 
související s naším regionem. Při hledání správných odpovědí 
uplatnili soutěžící jak dovednost práce s výpočetní technikou, 
tak i vědomosti z anglického jazyka.
Do soutěže se přihlásilo celkem 288 soutěžících z 20 středních 
škol. Mezi finalisty letošního ročníku postoupili studenti, kteří cel-
kem dosáhli alespoň 72 bodů. Plného počtu 105 bodů nedosáhl 
žádný ze soutěžících. Nejvyšší dosažený počet 97 bodů získali dva 
soutěžící. Do samotného finále postoupilo 30 nejúspěšnějších.
Z Velkého Meziříčí se do soutěžení zapojila Hotelová škola Svět-
lá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí a Gymnázium 
Velké Meziříčí. Hotelová škola se soutěžního klání účastní kaž-
doročně. Do posledního ročníku se přihlásilo 5 studentů. Z vel-

komeziříčského gymnázia se do soutěže přihlásilo 5 gymnazistů. 
Do finálové třicítky se probojovali dva studenti, jmenovitě Tereza 
Kučerová a Vojtěch Žák. Pro oba zmíněné finalisty se nejedná 
o první účast v soutěži, svoji premiéru měli už v minulém roce.
Pro postup do finále, které proběhne v březnu v prostorách 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, zašlou finalisté do 19. února 
elektronickou prezentaci na téma „Náš kraj mýma očima aneb 
Vítejte na Vysočině“ zpracovanou v aplikaci Microsoft Power-
Point v anglickém jazyce. V prvním finálovém kole finalisté 
zodpoví 20 testovacích otázek týkajících se Kraje Vysočina. Ve 
druhém kole následně vystoupí 10 nejlepších finalistů se svý-
mi prezentacemi. Testovací otázky i vystoupení finalistů budou 
v anglickém jazyce. Finalisté se rovněž mohou zapojit do dopro-
vodné aktivity soutěže, kterou je hlasování o nejzdařilejší pre-
zentaci na webovém portálu soutěže www.ourregion.cz.
Žádný z finalistů neodejde s prázdnou. Na prvním až třetím 
místě obdrží soutěžící dvoutýdenní kurz anglického jazyka. Na 
čtvrtém až pátém místě dostanou notebook. Od šestého místa 
získají další hodnotné věcné dary.

98 138 Kč
5 200 Kč

13 750 Kč
3 270 Kč
2 100 Kč
3 510 Kč
5 155 Kč
1 592 Kč
2 620 Kč
5 990 Kč
7 140 Kč

Velké Meziříčí
Mostiště
Dolní Radslavice
Kúsky
Lhotky
Baliny
Horní Heřmanice
Horní Radslavice
Pohořílky
Otín
Uhřínov
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Anketa ředitelů základních škol
Zeptali jsme se ředitelů základních škol v Meziříčí a jeho místních částech na tři otázky týkající se dis-
tanční výuky a pololetního vysvědčení. Z odpovědí se dozvíte, jakým způsobem žáci svá vysvědčení 
obdrželi nebo jakým způsobem se nejčastěji hodnocení provádělo.
1) Můžete nejprve ve zkratce popsat, jak u vás nyní probíhá distanční výuka?
2) Je za námi pololetí, jakým způsobem jste známkovali žáky a jak jste jim předali výsledky hodnocení?
3) Jak se žáci, rodiče a pedagogové přizpůsobili výuce na dálku?

Základní škola Školní
1) Na distanční výuce jsou nyní žáci 3. až 9. ročníku. Všichni se 
s vyučujícími spojují on-line pomocí programu ZOOM. Žáci 1. 
stupně každý den na 2 až 4 vyučovací hodiny dle potřeby. Žáci 2. 
stupně dle předem stanoveného rozvrhu na 3 až 4 hodiny den-
ně. Na zbylé hodiny dostávají žáci samostatnou práci a domácí 
úkoly. Učitelé následně zasílají žákům řešení pro zpětnou vazbu 
nebo žáci posílají svoji práci učitelům ke kontrole. Tato komuni-
kace probíhá přes žákovský portál Edookit nebo přes e-maily.

2) Část známek jsme získali v době, kdy žáci chodili prezenčně 
do školy. Další známky získávají učitelé zadáváním on-line testů, 
písemkami, kdy žáci posílají vyfocené řešení, ústním zkoušením 
v ZOOMu, hodnocením domácích úkolů (rysy v geometrii, čte-
nářské listy, pravopisná cvičení, …). Žáci 2. stupně uvidí známky, 
které dostanou na vysvědčení, v elektronické žákovské knížce. 
Žákům 1. stupně zašlou třídní učitelé jejich pololetní hodnocení 
individuálně, předem dohodnutým elektronickým způsobem.

3) Výuka na dálku je určitě náročnější než prezenční výuka. A to 
pro všechny zainteresované (žáci, učitelé i rodiče). Všichni se ale 
přizpůsobili velmi dobře. Do on-line hodin se přihlašují až na vý-
jimky všichni. Zadané úkoly plní také téměř všichni. V celé škole 
jsou to pouze jednotlivci, kteří nepracují a neplní úkoly. I přesto 
nemůže on-line výuka nahradit vyučování ve škole. Chybí kon-
takt mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem. Žáci nemají 
tolik možností si vše řádně procvičit a zažít. Zvláště pro „slabší“ 
žáky, kteří potřebují vedení a pomoc učitele, není on-line výuka 
příliš vhodná. Technické problémy s připojením nebo s techni-
kou podle toho, co víme, nemá nikdo. Škola nabízela 15 SIM ka-
ret s volnými daty. Tuto nabídku využilo pouze 5 rodičů. 8 žáků 
má od školy zapůjčený notebook pro výuku.

Petr Blažek, ředitel

Základní škola a Praktická škola
1) Naše škola naštěstí patří do okruhu výjimek a výuka probíhá 
prezenčním způsobem. S distanční výukou máme také zkuše-
nosti z jarní a podzimní vlny. Mohu konstatovat, že pedagogo-
vé i žáci ji zvládli bez větších problémů. Osobně tento způsob 
vzdělávání považuji za nutný krok při mimořádné situaci, měl by 
ale trvat co nejkratší dobu. Zpřetrhání sociálních vazeb a stu-
dijních návyků může negativně ovlivnit celý vzdělávací proces, 
zvláště u žáků základních škol.

2) Vzhledem k výše uvedenému předáváme vysvědčení osob-
ně. Naše škola preferuje „klasické“ hodnocení žáků známkou. 
Slovní hodnocení má své místo ve vzdělávacím procesu, mělo 
by se však používat v opodstatněných případech, kdy to vyža-
duje zájem žáka, a ne ho používat jako plošný nástroj hodnocení 
pro všechny kategorie žáků, jak je nyní doporučeno.

3) Jak jsem se již zmínil, pedagogové a drtivá většina žáků přistou-
pila k distanční výuce zodpovědně a snažili se plnit zadané úkoly. 
Nebyl ani větší problém s technickým zabezpečením předávání vý-
ukových materiálů. Dálkový přístup jsme kombinovali s možností 
předávání tištěných podkladů. Kladně hodnotíme i reakci a spo-

Základní škola Sokolovská
1) Distanční výuka na ZŠ Sokolovská je realizována prostřednic-
tvím aplikace MS Teams, která umožňuje naplánovat a realizovat 
distanční výuku s okamžitou zpětnou vazbou, kterou můžeme 
dětem poskytnout. Učitelé vedou výuku buď z domova, nebo ze 
školy, kde mají rovněž možnost při uskutečňování online schůzek 
využívat konferenční set, který škola zakoupila v rámci dotace pro 
online výuku, a přenášet tak danou hodinu přímo „živě před školní 
tabulí“. Distanční výuka obsahuje denně až šest online vyučova-
cích hodin v rámci daného rozvrhu, kdy žáci na začátku každého 
týdne obdrží plán učiva. Velkou oporou žákům, učitelům, ale také 
rodičům jsou asistenti pedagoga, kteří taktéž naplno pracují pří-
mo z budovy školy a maximálně pomáhají žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ke kterým byli přiděleni. Snažíme se být 
také v kontaktu s rodiči, u nichž je taktéž velmi důležitá spolupráce, 
která je jakýmsi řetězcem k tomu, aby vše mezi žákem a školou 
fungovalo. Tato pomoc probíhá rovněž při osobních konzultačních 
hodinách v budově školy, kde realizujeme i podporu žákům cizinců 
v integraci ve spolupráci s odborníky výukové asistence.

2) Při hodnocení prospěchu žáků za 1. pololetí jsme použili 
kombinaci hodnocení známkami spolu se slovním hodnoce-
ním. Preferovaný způsob klasifikace bylo hodnocení klasickými 
známkami, v určitých případech, zejména u žáků s podpůrnými 
opatřeními, bylo zvoleno slovní hodnocení, které lépe popisuje 
žákovy studijní výsledky vzhledem k jeho speciálním potřebám 
učení, nebo kombinované hodnocení. Co se týká vysvědčení, 
přesněji výpisu vysvědčení, tak ten byl žákům prvních a druhých 
tříd rozdán osobně ve třídě 28. 1. 2021.
Výsledky hodnocení všech ostatních žáků byly digitálně vy-
generovány aplikací Bakaláři a výstupní elektronické soubory 
s pololetním hodnocením prospěchu a chování rozeslány tříd-
ními učiteli emailovou poštou zákonným zástupcům žáků. Jak 
se žáci vrátí do školy a bude umožněna prezenční výuka, budou 
žákům rozdány výpisy vysvědčení za 1. pololetí.

3) Uzavření škol nás uvrhlo do složité situace, jak se vypořádat 
s distanční výukou, jak podpořit žáky a jejich rodiče. Vím, že tato 
výuka není jednoduchá jak pro žáky, rodiče, ale také pro samotné 
učitele, kde zdlouhavá příprava, individuální konzultace, vyhodno-
cování a online výuka skýtá mnoho náročných hodin denně. Nej-
rychleji se adaptovali výuce na dálku žáci, kteří si zvykli zároveň 
i na nové podmínky výuky. Nelze ale objektivně posoudit, jak se 
konkrétní žáci přizpůsobili distanční formě vzdělávání. Záleželo 
také hodně, zda mají vhodné podmínky pro tak specifickou formu 
výuky. Prioritou školy bylo hlavně podpořit ty žáky, kteří neměli 
doma dostatečné technické prostředky, proto škola těmto žákům 
zapůjčila potřebné vybavení, aby se mohli plně zapojit do náročné 

lupráci se zákonnými zástupci žáků. Budeme-li hledat pozitivní 
stránky hodnocení výjimečného stavu ve školství, tak je to zrych-
lení a zkvalitnění zavádění informačních technologií do výuky. Tato 
oblast měla na jednotlivých školách rozdílnou prioritu a současná 
potřeba tohoto nástroje přispěla k celkovému zvýšení úrovně pří-
stupu všech zapojených účastníků i technického vybavení škol.

Josef Prokop, ředitel
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Základní škola Lhotky
1) Distanční výuka probíhá online, a to ve všech vyučovacích před-
mětech kromě výchov. Připojují se všechny děti, vždy dostanou 
k dispozici přehled výuky na příštích 14 dní, kde jsou rozepsány vy-
učovací hodiny, a přehledný materiál, co v daný den budou probírat.

2) Žáky jsme hodnotili klasifikací. Jsme malotřídní škola, žáci 1.-
3. ročníku dostali vysvědčení standardně. Podařilo se nám najít 
cestu, jak dostat vysvědčení i ke všem žákům 4. a 5. ročníku.

3) Vždy jsem si vážila dobrých vztahů a spolupráce mezi školou 
a rodinami. Díky zodpovědnému přístupu a pracovitosti všech 
zúčastněných se nám daří plnit školní vzdělávací program 
v hlavních předmětech v plném rozsahu. Všem za to moc děkuji.

Eva Součková, ředitelka

Základní škola Mostiště
1) Distanční výuka v naší škole probíhá ve čtvrtém a pátém 
ročníku. Děti mají na webových stránkách vždy přehled učiva 
a úkolů na celý týden. Kromě toho se koná každý den online vý-
uka dle pravidelného rozvrhu prostřednictvím platformy Teams. 
Všechny děti se této výuky pravidelně a bez problémů zúčast-
ňují. V případě potíží s technickým vybavením nabízíme rodi-
nám našich žáků zapůjčení školních notebooků. Nižší ročníky 
v naší škole mají výuku prezenční.

2) Po dohodě v učitelském sboru jsme všechny děti hodnoti-
li známkou. U žádného žáka jsme neshledali důvod k použití 
širšího slovního hodnocení. S přihlédnutím k dané situaci jsme 
posuzovali především úroveň osvojení základních znalostí, akti-
vitu a plnění povinností. Obsah výpisu z vysvědčení jsme předali 
rodičům po vzájemné domluvě buď prostřednictvím platformy 
Teams, nebo mailem.

3) Po počátečních obavách jsme se s platformou Teams docela 
brzy skamarádili. Paní učitelky, které vyučují online, vše zvládají 
na jedničku. Děti se naučily intuitivně ovládat prostředí Teams 
během velmi krátké doby. Výuka, která probíhá především 
v hlavních předmětech, tj. český jazyk, matematika, angličti-
na, vlastivěda, přírodověda, jim tak nečiní žádné vážné problé-
my. Účast na online hodinách je téměř stoprocentní a žáci plní 
všechny úkoly, za což patří velké poděkování také rodičům. Ti 
se svým dětem při distanční výuce maximálně věnují. Případné 
potíže či nejasnosti řešíme vzájemně téměř okamžitě telefonic-
ky, mailem nebo přes chat. Takové spolupráce si velmi ceníme.
I když online výuka nemůže nahradit výuku prezenční, jsme rádi 
za možnost setkávat se s dětmi aspoň touto formou. Vidíme se 
a můžeme si povídat. Všichni, děti i dospělí, se ale již těšíme na 
setkání ve škole.

Jitka Dobrovolná, ředitelka

práce z domova. Nesmíme opomenout rodiče, kteří se snaží být 
nápomocni, byť i pro ně tato situace není nikterak jednoduchá. Po-
máhají dětem s ukládáním úkolů, snaží se zajistit technické záze-
mí, komunikují a spolupracují s vyučujícími formou dosažitelných 
platforem. Obecně řečeno, výuka na dálku funguje díky aktivnímu 
zapojení všech zúčastněných stran, vzájemné podpoře, ochotě, 
ohleduplnosti, vstřícnosti a snaze společně si pomáhat.
Rád bych touto cestou poděkoval všem za spolupráci, shovívavost 
a podporu, abychom v této nelehké době všechno zvládli ve zdraví.

Karel Kaštan, ředitel

Vážený pane starosto,
jsem otcem chlapce, který je žákem 8.B ZŠ Oslavická, a oslovuji Vás ne-
jenom jménem svým, ale i jménem mnoha rodičů dětí z této ZŠ.
Dovolte, abych Vám dal touto cestou na vědomí, jak velice si vážíme 
postupu vedení ZŠ Oslavická, a to ve smyslu organizace a vedení dis-
tanční výuky.
Mnoho škol se v rámci distanční výuky omezilo v podstatě pouze na 
hlavní předměty, jako jsou matematika, čeština a angličtina, a žáci tak 
mají třeba jen jednu nebo dvě hodiny s učiteli (přes počítač) denně (ně-
kdy ani ne každý den) a zbytek předmětů je řešen pouze přes písemné 
domácí úkoly. Děti tak zcela postrádají jakýkoliv denní řád a jejich vzdě-
lávání je postaveno na samostudiu spočívajícím ve vypracovávání do-
mácích úkolů z látky, kterou neznají a kterou jim nikdo nevysvětlil. Jak asi 
výsledky takového studia mohou vypadat, si dokáže každý představit. Je 
přitom třeba nezapomínat na to, že se jedná o děti ve věku od 8 do 15 
let, kterým lze jen těžko svěřit na bedra vlastní vzdělávání.
ZŠ Oslavická od pondělí zahájila plnou distanční výuku, tedy výuku 
všech předmětů z rozvrhu žáků, tak jak by je daný den měli, pokud by 
mohli přijít do školy. Den jim tedy začíná jako běžný školní den pouze 
s tím, že místo ve třídě si v 8.00 zasednou ke svému počítači a mají výu-
ku podle svého běžného rozvrhu hodinu po hodině, a to dokonce včetně 
výtvarné výchovy. Děti mají zpátky alespoň něco z normálního života – 
denní program a režim, vyučovací hodiny a přestávky, svoje učitele, spo-
lužáky, starosti a radosti, které s sebou školní život nese.
Je nám jasné, že tento systém je pro vedení školy a všechny vyučují-
cí velice náročný, a chceme proto ocenit práci paní ředitelky Mgr. Evy 
Bednářové a zástupce ředitele Ing. Vincence Závišky, kteří tento systém 
prosadili a uvedli ho v život.
Rádi bychom jim touto cestou poděkovali a Vás požádali, abyste na ně 
při hodnocení škol, jejíchž jste zřizovateli, nezapomněl.

Za rodiče žáků ZŠ Oslavická
Ing. Jiří Novotný

Základní škoda Oslavická
1) Distanční výuka je v plném proudu. Začínáme v 8 hodin pod-
le rozvrhu hodin. Vysílali jsme na doporučení MŠMT český jazyk, 
matematiku a cizí jazyky v rozsahu 3-4 hodiny denně on-line vý-
uky a ostatní předměty byly zadávány v IS Edookit k samostudiu.

Nejen na žádost rodičů jsme v lednu posílili synchronní výuku na 
2. stupni a vyučujeme nyní předměty podle rozvrhu. Nevyučujeme 
tělesnou a hudební výchovu. Ostatní předměty na 2. stupni vyuču-
jeme v rozsahu 4-5 hodin denně formou on-line výuky.
Na 1. stupni probíhá výuka také každý den. Žáčky prvních a druhých 
ročníků vyučujeme prezenčně ve škole, ostatní žáci jsou na distanční 
výuce. Paní učitelky si děti rozdělily na více skupin, aby mohly s dět-
mi více individuálně pracovat. Pro děti se tedy vysílá celé dopoledne.
Musím své zaměstnance opravdu pochválit, protože příprava na 
distanční výuku je náročná a učitelé se věnují přípravě poctivě. 
Vždy nám udělá radost kladná zpětná vazba naší práce od rodičů 
dětí. Pro ukázku uvádím dopis od tatínka žáka 8. ročníku.

2) Pedagogická rada se sešla 20. ledna a zhodnotila výsledky vzdě-
lávání žáků naší školy za 1. pololetí školního roku 2020/21. Učitelé 
měli dostatek známek k tradičnímu hodnocení – známkou. Byla 
samozřejmě zohledněna další hlediska přípravy žáků do školy. Pe-
dagogové při hodnocení dětí zohledňovali práci dětí na distanční 
výuce. Výsledky hodnocení uvidí žáci i rodiče dne 28. ledna 2021 
v IS Edookit v sekci hodnocení. Výpis vysvědčení žáci dostanou 
z rukou třídních učitelů, jakmile bude umožněn vstup žáků do škol.

3) Odpověď na Vaši třetí otázku není jednoduchá. Je obtížné hod-
notit jednotlivé podmínky žáků v rodinách. Pedagogové na naší 
škole již pracují v systému od Microsoftu profesionálně. Sjednotili 
jsme systém pro distanční výuku, nakoupili licence, které pro žáky 
nabízejí bezplatný systém 23 aplikací, ve kterých je Word, Excel, 
Power Point a další k výuce potřebné programy. Všichni žáci také 
mají zabezpečený účet s jednotným přístupen do všech aplikací 
a vlastní poštovní účet. Nabídli jsme žákům zapůjčení softwaru 
i získání datových SIM karet. Opět musím jen konstatovat, že žáci 
i učitelé pracují výborně. Poděkování patří také rodičům, kteří dě-
tem pomáhají – vidíme je i na výuce. Chci poděkovat i za to, že rodi-
če zajistili dětem podmínky pro výuku – byť to například v rodinách 
s více dětmi není snadné. Tato doba není pro nikoho lehká. Děláme 
vše pro to, aby vzdělání zůstalo pro děti prioritou.

Eva Bednářová, ředitelka
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Jupiter club se chystá na sezónu 

I když je nejIstá

Hlavním přáním všech zaměst-
nanců velkomeziříčského jupiter 
clubu je vrátit kulturně spole-
čenské dění do normálních kolejí. 
návrat diváků do kina, do divadla 
i na ostatní akce je ale zatím v 
nedohlednu. Přesto se jupiter 
club na sezónu připravuje. Řekl 
to ředitel zařízení Milan dufek.

„Stále dokola neúnavně přebukovává-
me termíny naplánovaných divadelních 
i koncertních vystoupení. Některé z nich 
jsou přeloženy již o více jak jeden rok. 
Inventarizujeme majetek, věnujeme se 
ekonomickým a dotačním činnostem – 
hledáme zdroje peněz všude, kde je to 
možné,“ popsal Milan Dufek s tím, že 
například ztráty v provozu kina zatím 
zčásti řeší žádostmi o podporu v dotač-
ních titulech Fondu kinematografie.

kIno PŘežívá I díky dotacíM
V kině se snaží připravit programovou 
nabídku tak, aby bylo možné sál otevřít 
hned, jak to bude možné. „Účastníme 
se kinařských videokonferencí a díky 
tomu neztrácíme kontakt s novinkami,“ 
řekl Dufek. Vedoucí kina Hana Svobo-
dová doufá, že vláda umožní promítání 
v kinech dříve, než PES vstoupí do dru-
hého stupně. „Naše kino je na spuštění 

připraveno jak po technické stránce, tak 
i z hlediska hygienicko ‑bezpečnostních 
opatření. V rámci cyklu Senior biograf 
Jupiter bychom rádi letos přivedli do kina 
nové diváky z řad seniorů. Výběr filmů by 
byl přizpůsoben vkusu zralejšího diváka. 
Speciálně zacíleným promítacím časem 
vytvoříme komfortní podmínky pro tuto 
nejvíce ohroženou skupinu,“ plánuje 
Hana Svobodová.

kulturní léto snad bude
Jupiter club už také chystá Velkomeziříč-
ské kulturní léto. To nabídne podle Zuza-
ny Herodesové z Jupiter clubu vystoupe-
ní oblíbených stálic: Amarylis, Poutníci, 
Koňaboj, Humpolecká dixieland. „Oslo-
vili jsme i ty, kteří se vám loni velmi lí-
bili: Perpetuum Jiřího Schelingera, Isara. 
Z místních se můžeme těšit na koncer-
ty hudebních skupin Litrpul, Zahrajem, 
Stetson, Muzikanti Ladislava Prudíka. 

Nebudou chybět ani novinky: Zpívající 
hasič, BarberQ, kapela Okno a kapela 
KEKS a Vzpomínka na Karla Gotta, ta 
bude letos místo Mistříňanky. Čtyři ve-
čery věnujeme také filmovému Kinema-
tografu,“ vypočítala Herodesová.

FestIval FIlozoFIe v záŘí
Evropský festival filozofie letos vstoupí 
do jubilejního 15. ročníku a uskuteční se 
pravděpodobně začátkem září. „Rádi by-
chom našim návštěvníkům nabídli po-
hled pod pokličku této akce prostřednic-
tvím vzpomínkového filmu i publikace,“ 
doplnil Milan Dufek. „Společně s loutkáři 
se připravujeme na oslavu 70. výročí 
vzniku tohoto nejstaršího amatérského 
útvaru ve městě. Technicky také podpo-
říme restauraci Jupiter, hlavního organi-
zátora letních akcí na náměstí, Burger 
festu, Řeckého večera a Velkomeziříč-
ských hodů,“ uzavřel Milan Dufek.

Světla v koncertním sále prochází důkladnou očistou

Pečlivě vyčištěno: Podlaha velkého sálu i elevace hlediště. V kině je vymalováno. Doslova. 
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nejvíce ohroženou skupinu,“ plánuje 
Hana Svobodová.

kulturní léto snad bude
Jupiter club už také chystá Velkomeziříč-
ské kulturní léto. To nabídne podle Zuza-
ny Herodesové z Jupiter clubu vystoupe-
ní oblíbených stálic: Amarylis, Poutníci, 
Koňaboj, Humpolecká dixieland. „Oslo-
vili jsme i ty, kteří se vám loni velmi lí-
bili: Perpetuum Jiřího Schelingera, Isara. 
Z místních se můžeme těšit na koncer-
ty hudebních skupin Litrpul, Zahrajem, 
Stetson, Muzikanti Ladislava Prudíka. 

Nebudou chybět ani novinky: Zpívající 
hasič, BarberQ, kapela Okno a kapela 
KEKS a Vzpomínka na Karla Gotta, ta 
bude letos místo Mistříňanky. Čtyři ve-
čery věnujeme také filmovému Kinema-
tografu,“ vypočítala Herodesová.

FestIval FIlozoFIe v záŘí
Evropský festival filozofie letos vstoupí 
do jubilejního 15. ročníku a uskuteční se 
pravděpodobně začátkem září. „Rádi by-
chom našim návštěvníkům nabídli po-
hled pod pokličku této akce prostřednic-
tvím vzpomínkového filmu i publikace,“ 
doplnil Milan Dufek. „Společně s loutkáři 
se připravujeme na oslavu 70. výročí 
vzniku tohoto nejstaršího amatérského 
útvaru ve městě. Technicky také podpo-
říme restauraci Jupiter, hlavního organi-
zátora letních akcí na náměstí, Burger 
festu, Řeckého večera a Velkomeziříč-
ských hodů,“ uzavřel Milan Dufek.

Světla v koncertním sále prochází důkladnou očistou

Pečlivě vyčištěno: Podlaha velkého sálu i elevace hlediště. V kině je vymalováno. Doslova. 

ý
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Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké 
Meziříčí nabízí individuální prohlídky školy. Vzhledem k pande-
mii a vládním opatřením se neuskuteční den otevřených dveří 
plánovaný na 22. ledna. Pro rodiče zájemců o studium ani pro 
uchazeče samotné to však není překážkou, školu mohou na-
vštívit individuálně. Prohlédnout si lze prostory, kde probíhá te-
oretická i praktická výuka, domov mládeže nebo třeba klubovnu, 
cvičebnu. Prohlídku školy stačí předem domluvit se zástupcem 
ředitelky, Mgr. Stanislavem Svobodou (e-mail: stanislav.svobo-
da@svetlavm.cz, tel.: 566 523 561, 730 166 150), nebo vedou-
cím praktického vyučování, Ing. Jaroslavem Mošnerem (učební 
technické obory; e-mail: jaroslav.mosner@svetlavm.cz, tel.: 
566 523 561, 733 389 749).
Škola s bohatou historií sahající až do 19. století se pyšní množ-
stvím vzdělávacích oborů, jsou to zejména gastronomické, eko-
nomické a technické obory. V oboru gastronomie nabízí tradiční 

maturitní studium Hotelnictví nebo učební obor Kuchař-číšník. 
Nabídku maturitních oborů doplňují Obchodní akademie a ná-
stavbové studium Podnikání. Učební obory jsou technického 
a zemědělského zaměření, a to Elektrikář, Automechanik, Opra-
vář zemědělských strojů a Výtahář. Výtahář – elektromechanik 
pro zařízení a přístroje je obor, který se na Vysočinu vrátil po 
mnoha letech, a to jen díky velkomeziříčské hotelové škole.
Žáci i veřejnost mají v průběhu roku možnost účastnit se řady 
vzdělávacích kurzů, z nichž se mezi nejpopulárnější řadí gast-
ronomické kurzy (například: barmanský a cukrářský, barista, 
sommelier, carving), kurzy svařování a autoškola.
Střední škola se může chlubit kvalitní jazykovou i odbornou 
přípravou žáků, kteří zejména díky propojení teorie a praxe zís-
kávají komplexní vzdělání. Absolventi pak nemají, hlavně díky 
kvalitní teoretické přípravě a praktickým zkušenostem z tuzem-
ských a zahraničních praxí, problém uplatnit se na trhu práce.

Světlá nabízí zájemcům o studium prohlídku školy

Knihovna dál půjčuje, a k tomu zvládá revizi

Knihovna vydá-
vá výpůjčky bez-
kontaktně s jasně 
vymezeným po-
stupem. Čtenář si 
nejprve objedná 

nanejvýš šest titulů prostřednictvím e-mailu nebo telefonu 
a následující pracovní den přichází ke knihovně, kde za dodržení 
nastolených pravidel obdrží bezkontaktně svoji objednávku, již 
předem připravenou k výdeji. „Dostávají se k nám zpětné vazby 
z obou pólů, více je těch pozitivních. Negativní slova slýcháme 
nejčastěji o omezení počtu výpůjček, to však má svůj důvod. 
Knihy čtenáři vrací do biblioboxu, jehož kapacita je omezená 
zhruba na 100 knih, a při neomezeném půjčování by při vracení 
nestačil,“ hájí omezení počtu knih Vaňková.
Pro co největší spokojenost čtenářů zavedla knihovna rozšíře-
nou provozní dobu, aby se čtenáři nekumulovali v krátkém ča-
sovém rozpětí. „Rozšířili jsme provozní dobu, přestože je tako-
vá zvláštní a bezkontaktní. Lidé mohou přijít i v úterky a čtvrtky 
odpoledne, kdy máme normálně zavřeno. Na naše čtenáře se 

tedy těšíme každý den od 8.00 do 17.00 hodin,“ konkretizu-
je Vaňková. Knihovna zároveň přišla s akcí Čaj o páté, kterou 
dokázala zorganizovat i za zpřísněných opatření. „Zaslali jsme 
150 našim příznivcům sypaný čaj a sušené ovoce. Tak akorát 
pro jeden okamžik nastíněný v dopise. Tam bylo psáno, že ač-
koliv se nemůžeme setkat fyzicky, tak společně můžeme strávit 
pěknou chvíli. V jednu sobotu v 17 hodin jsme si dali všichni čaj 
o páté. Reakce lidí byly nádherné,“ pochvaluje si Vaňková a do-
dává: „Trápí nás, že nemůžeme hrát divadlo, vést besedy nebo 
zahradní programy pro děti. Mrzí nás neuskutečněné výstavy. 
Držíme se teď jen u základní výpůjční služby a chybí nám nad-
stavbový program pro návštěvníky, k němuž patří i kvízy, sou-
těže a malé hry pro radost.“
V knihovně se nezahálí, proto pracovnice využívají uzavření pro-
vozu a pracují na revizi, tedy inventuře knih, která se provádí jed-
nou za pět let. „Je to výjimečná příležitost k aktualizaci fondu, kdy 
jindy se vám stane, že máte prostor všechny knihy zkontrolovat 
a dát je do pořádku, tedy pokud nejméně na dva týdny nezavřete 
právě z důvodu revize. Nynější bezkontaktní i okénkový výdej ve 
4. stupni systému PES není revizí nijak ohrožen,“ uvedla Vaňková.

Chcete si půjčit knihu? V Městské knihovně Velké Meziříčí je to stále 
možné. Přes všechna vládní opatření našly pracovnice knihovny 
v čele s ředitelkou Ivanou Vaňkovou způsob, jak výpůjčky posky-
tovat. A mimo půjčování knih, časopisů a CD si našly čas i na čaj 
o páté se čtenáři nebo náročnou inventuru.
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Středisko volného času (SVČ) Dóza VM 
pořádá během jarních prázdnin soutěž 
DÓZÁCKÁ FOTOSTOPA aneb po stopách 
dózáckého plyšového maskota – Fifinky.
Pojďte s námi aktivně trávit volný čas – 
vydejte se hledat místa, kam se náš ob-
líbený plyšák zatoulal. Vezměte svého 
oblíbeného plyšáka a pojďte se vyfotit na 
stejných místech co nejvěrohodněji jako 
naše Fifča. Rekvizity, které na svých vý-
pravách použila, s sebou ale nosit nemu-
síte. Fotky uložte, a pokud se vám podaří 
nalézt a doložit všech 15 míst z Velkého 

Meziříčí, kam se vydala na procházku naše 
plyšová kamarádka, získáte od Dózy od-
měnu. Ceny budou k vyzvednutí po skon-
čení soutěže, konkrétní datum upřesníme.
Bližší informace na www.dozavm.cz, ob-
líbená místa dózáckého maskota jsme 
zveřenily na webu Dózy už 29. ledna. Po-
znáte, kam se Fifinka vydala na výšlap?
Zúčastnit se mohou všichni – děti, do-
spělí i senioři. Ale pozor! Bez plyšové-
ho kamaráda ani na krok, a platí to pro 
všechny!

-jž-

Na konci loňského roku uspořádala 
Dóza – středisko volného času soutěž 
s názvem Trackuj Velmez. Cílem putovní 
hry bylo smysluplné trávení volného času 
v souladu s vládními omezeními. „Zorga-

nizováním outdoorové hry pro všechny 
(děti, dospělé, seniory) jsme si kladly 
za cíl probudit v lidech aktivní přístup 
k zdravému životnímu stylu formou po-
hybové aktivity umocněné poznáváním 

zajímavých míst v našem městě a v jeho 
okolí. K dispozici byla účastníkům mapa 
s celkem 20 místy. Úkolem soutěžícího 
bylo doputovat k danému místu, nalézt 
krabičku Dózičku, odměnit se ziskem 
jednoho žetonu a jako bonus si přečíst 
přiložené informace o daném místě či 
lokalitě,“ upřesnila jedna z organizátorek 
soutěže Jaroslava Živčicová.

V půli ledna soutěžící vyměnili nasbírané 
žetony za ceny. Cenu získal každý, kdo 
přinesl alespoň pět žetonů (vždy ales-
poň jeden z každé kategorie), avšak ten, 
který absolvoval všech dvacet výšlapů, 
získal hodnotnější výhru – účastnický 
list a batoh plný překvapení. 

„Účast v soutěži byla opravdu značná, 
celkem se na Dózu vrátilo z rukou ak-
tivních putujících občanů 1 804 žetonků 
doprovázených pozitivními ohlasy. A za 
to patří všem nadšeným trackujícím 
poděkování,“ uvedla Živčicová a dodala, 
že už nyní připravují pokračování Trac-
kuj Velmez Jaro 2021, které odstartuje 
v březnu.

Přelom ledna a února patří fotografování

Úspěšná hra Trackuj Velmez s Dózou bude na jaře pokračovat

Dóza spustila registraci na letní tábor
Pracovnice Dózy – střediska volného 
času Velké Meziříčí připravily letní tábor 
na téma Hawaii. Děti si užijí havajský tý-
den od 17. do 24. července 2021 v Re-
kreačním středisku Záseka. Registrace je 
možná do naplnění kapacity, nejpozději 
však do 31. května. Bližší informace na-
leznete na stránkách Dózy nebo na tele-
fonním čísle 566 781 852.

Dóza – středisko volného času zveřejnila 
bližší informace:
• Letní tábor Hawaii proběhne v re-

kreačním středisku Záseka.
• Ubytování zajištěno v chatkách 

a zděné budově s lůžkovinami, stra-
va formou plné penze, pitný režim po 

celý den, sportovní hřiště.
• Náplní letního tábora je celotáboro-

vá hra, sportovní a rukodělné aktivi-
ty, proběhne celodenní výlet.

• Pojeďte s námi na Havaii vstříc no-
vým zážitkům a poznejte nové ka-
marády.

• Bližší informace v kanceláři nebo na 
tel. 566 781 852, e-mailu zavisko-
va@dozavm.cz.

• Online přihlášení na stránce  
www.dozavm.cz/akce-tabory

• Přihlášky možno podávat do 
31. 5. 2021. V případě naplnění ka-
pacity je uzavírka dříve.

• Při podání přihlášky se platí záloha 
ve výši 50 % ceny.
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Naučila jsem děti v jedné části Arménie jezdit na kole, ohromuje Martina 
Horníčková
Ocenění Časovaná bota vyjadřuje uznání lidem, jež příkladně pracují v oblasti nízkoprahových sociál-
ních služeb. Cenu uděluje Česká asociace streetworkerů letos už po dvacáté, a to ve dvou kategoriích: 
Osobnost roku a Tým roku. Cenu Osobnost roku získala rodačka z Křižanova a dlouholetá vedoucí 
nízkoprahového zařízení Wellmez, Martina Horníčková. Zeptali jsme se Martiny na ocenění, její práci 
i zajímavý projekt, který vedla v Arménii.
Stala jste se Osobností roku v rámci ocenění Časovaná bota. 
Můžete nejprve přiblížit čtenářům, o jaké ocenění se jedná?
Jedná se o ocenění, které Česká asociace streetwork vyhlašuje 
každoročně za nějaký přínos v oblasti nízkoprahových služeb. 
U mě to bylo za práci ve Wellmezu a založení nízkoprahového 
klubu v Arménii.

Zveřejnění výsledků probíhalo online, jak jste reagovala, když 
jste slyšela své jméno na vítězné příčce? A jaké byly první 
odezvy z vašeho okolí?
Už v jednom rozhovoru jsem uváděla, že jsem svoje jméno při 
vyhlašování neslyšela, protože se mi video zaseklo a já jsem 
byla mimo domov, tak jsem si říkala, že se mrknu jindy. Během 
chvilky mi ale volaly moje kolegyně s tím, že jsem ocenění fakt 
vyhrála a že všechny sledovaly přenos s kamarády a moc mi 
fandily. To byl neuvěřitelný pocit. Obdržela jsem spousty gra-
tulací nejen od kolegů a lidí z oboru, ale také od kamarádů či 
spolužáků ze školy, kteří si informaci někde přečetli a pak mi 
poslali odkaz s tím, jak to je moc fajn. Takové podpory si nesku-
tečně vážím.

Jedním z důvodů, proč jste se stala osobností roku, je váš pří-
nos pro Wellmez. Dokážete říct, co se od vašeho nástupu do 
velkomeziříčského nízkoprahového zařízení změnilo?
Tý jo, určitě se toho za těch několik let změnila spousta. Ob-
měnil se tu pracovní tým, rozšířila se provozní doba či cílová 
skupina. Důležitá byla také změna vnímání naší služby, protože 
nízkoprahová zařízení se často potýkají s předsudky ze strany 
veřejnosti. Zavedli jsme takzvané konzultační hodiny pro rodiče, 
kdy se mohou do zařízení přijít podívat, seznámit se s pracovní-
ky a dozvědět se něco o službě. Neříkáme jim ale nic konkrétní-
ho o uživatelích, protože to je proti charakteru služby. Dále jsme 
navázali spolupráci s místními institucemi, hlavně s OSPODem 
(pozn. red. Orgán sociálně-právní ochrany dětí), výchovným 

ústavem, školami, jsme zapojení do Komunitního plánování 
města či dalších aktivit jako jsou Dny zdraví, Muzikanti dětem. 
Organizujeme také multižánrový festival Funny Fest, který se 
odehrává vždy v létě a vystupují zde hlavně místní umělci bez 
nároku na honorář a pomáhají nám s ním naši dobrovolníci 
a uživatelé. Někdy se zadaří sehnat nějaký grant na aktivitu nad 
rámec služby jako například projekt s názvem Vyfoť se/to, kdy 
jsme uspořádali výlet pro děti do ZOO Jihlava, kde si pod zášti-
tou naší dobrovolnice mohly vyzkoušet vyfotit fotky na aparát 
a poté si je samy vyvolat. Z těchto fotek poté proběhla výstava 
v Kavárně a Bistru Termoska. Důležité také bylo vytvoření bez-
pečné atmosféry na klubu, aby děti a mládež měli jistotu, že zde 
mohou otevřít jakékoliv téma. No, je toho spousta.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Velkém Meziříčí 
vedete už sedmý rok, kde jste nabírala zkušenosti před touto 
vedoucí pozicí?
Pracovala jsem předtím jako teréňák pro Člověka v tísni v so-
ciálně vyloučených lokalitách na Prostějovsku nebo v SOZE 
(Sdružení občanů zabývající se emigranty) v Jihomoravském 
kraji. Dále v rámci praxí či dobrovolnických projektů v České re-
publice nebo například Kosovu, Francii, Gruzii, Arménii, Ukraji-
ně, Slovinsku, Turecku…

Ne každý si umí představit, co obnáší práce v nízkoprahovém 
zařízení. Můžete čtenářům nastínit, jak děti a mládež tráví 
čas ve Wellmezu?
To je velmi různorodé. Děti a mládež mají možnost k nám na 
klub přijít kdykoliv v odpoledních hodinách a povídat si s námi 
o tom, co zrovna prožívají nebo potřebují řešit. Většinou jsou to 
nějaké problémy v partě, v rodině, ve škole, experimentování 
s návykovými látkami, sebepoškozování nebo se jen nudí a neví, 
jak se zabavit. Mají možnost také využít aktivity v zařízení, jako 
je kulečník, fotbálek či nějaké stolní hry. To skvěle funguje u těch 
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dětí, které se stydí s námi o něčem mluvit, ale když s námi hrají 
nějakou hru, tak nemají problém se rozmluvit a už na to může-
me nějak navázat. Máme k dispozici také kontaktní místnost, 
kde může pracovník s uživatelem řešit nějaké téma v soukro-
mí. Zprostředkováváme také doučování ve spolupráci s našimi 
dobrovolníky. Do toho chodíme dvakrát týdně do takzvaného 
terénu – to znamená, že monitorujeme místa, kde se mladí lidé 
scházejí a říkáme jim o naší službě, tak aby věděli, že se na nás 
mohou obrátit v případě potřeby nebo si dáváme sraz s těmi, 
kteří z nějakého důvodu nechtějí přijít na klub. Dvakrát týdně 
také dojíždíme do Velké Bíteše.

Víte, jestli jste už někomu pomohli? Dostává se k vám nějaká 
zpětná vazba?
To je velmi těžké, protože tím, že služba má preventivní cha-
rakter, mnohdy na konec příběhu ani nedohlídneme. Je to spíše 
o tom, že víme, že když konkrétnímu dítěti či mladé osobě nyní 
pomůžeme, nedostane se za pár měsíců či let do většího prů-
švihu. Často s nimi řešíme následky jejich chování a ukazujeme 
jim možné strategie zvládání tak, aby příště situaci zvládli vy-
řešit sami. Ale jsou i příklady, kdy například nějaké dítě díky do-
učování nepropadne nebo dokáže odmítnout 
nějakou návykovou látku, protože jsme s ním 
nacvičovali, jak to udělat. Nebo jsme tu měli 
uživatele, který zjistil, že je na kluky a bál se ro-
dině i kamarádům o své orientaci říct, protože 
měl strach z odmítnutí a problémů. My jsme 
ho vyslechli, přijmuli to a bavili se s ním o tom, 
jak a kdy situaci vhodně sdělit, tak aby ho to 
netrápilo, což se po nějaké době povedlo. Nyní 
žije se svým přítelem a sem tam se nám ozve 
se slovy, že je vděčný za to, že jsme mu tenkrát 
pomohli, protože neví, jak by pro něj celá věc 
dopadla. Nebo k nám chodila holčina, která se sebepoškozovala 
a bála se to někomu říct. Dlouhodobou spoluprácí jsme se do-
pracovali k tomu, že v momentě, kdy se chtěla říznout, tak šla 
něco namalovat či napsat. Byl to ale běh na dlouhou trať a ne 
vždy je v našich silách pomoci. V případě, že situace vyžaduje 
pomoc odborníka, přeposíláme naše uživatele tam, zprostřed-
kujeme jim kontakt nebo nabídneme doprovod.

Zmínila jste se o založení nízkoprahového klubu v Arménii, 
byl to váš nápad? Kdy a jak jste se dostala do takové země 
a co zakládání vůbec prvního streetworku v Arménii obnáší?
Poprvé jsem se do Arménie dostala před několika lety v rámci 
mezinárodního projektu a hned jsem si k této zemi vytvořila silné 
pouto a našla zde spoustu dobrých přátel. Od té doby jsem tam 
jezdila pravidelně, zejména do Gyumri, což je druhé největší město 

Arménie, ale zároveň jedna z nejchudších oblastí, navíc zde bylo 
před více než 30 lety zemětřesení a velká část města je stále v rui-
nách, protože nejsou peníze na jeho obnovu. Asi 4 roky zpět jsem 
se s kolegy z místní organizace začala bavit o tom, kde pracuji a co 
to vlastně obnáší. Shodli jsme se na tom, že by bylo fajn něco tako-
vého vybudovat i tam, a dětem a mladým lidem tak pomoci a dát 
možnost rozvoje a vzdělávání. Řešili jsme, co je k tomu potřeba 
a jak toho docílit, až mi jednoho dne zavolali, že jim vyšel grant na 
obnovu jedné staré budovy a zda bych nemohla přijet jim centrum 
rozjet. Mám ráda výzvy, a tak jsem souhlasila a do Arménie na rok 
odjela. Zprvu to bylo vcelku náročné, protože tam sociální práce, 
jak ji známe u nás, neexistuje, takže mým hlavním úkolem bylo 
školit místní pracovníky a nabízet jim nějakou podporu a zpětnou 
vazbu, komunikovat s místními úřady a vysvětlovat jim smysl zaří-
zení, rozjet fundraisingové aktivity, nastavit chod zařízení… 

Začala jsem se také učit arménsky, abych mohla komunikovat 
s dětmi, které do zařízení docházely. Vedla jsem různé aktivity, 
hlavně kroužek angličtiny, kdy se děti něco učily ode mě a já na-
opak arménsky od nich. V půlce mého pobytu se povedlo zařídit 
i klub jízdy na kole, který vznikl trochu nečekaně, když jsem si v or-

ganizaci půjčila kolo a jezdila na něm každý den do 
práce. Reakce místních byly vcelku vtipné – auta 
na mě troubila, lidi se zastavovali a mávali na mě 
a já nedokázala pochopit proč. Až poté mi kolego-
vé z organizace vysvětlili, že se v Arménii na kole 
moc nejezdí a už vůbec ne ženy a dívky, protože 
se to nehodí, a tak jsem se rozhodla, že je to nau-
čím. Asi po měsíci ale přestaly některé děti chodit 
a vylezlo na povrch, že se o ně rodiče bojí, navíc 
se zde stále traduje, že dívky mohou takto ztratit 
panenství. V úsilí jsem ale nijak nepolevila a nako-
nec jsme museli otevřít i klub pro veřejnost, pro-

tože spousta rodičů se to poté také chtěla naučit. V organizaci jsme 
nakoupili pár kol, které jsme také začali pronajímat a organizovat 
s nimi různé výlety, a vydělat tak pár korun na aktivity centra. To 
jsou spíše takové vtipné historky, na které ráda vzpomínám. Ač-
koliv jsem se kvůli koronavirové krizi do Arménie loni nedostala, 
s kolegy i dětmi jsem stále v kontaktu a dokonce se povedlo zřídit 
i druhé centrum ve městě Spitak. Centrum, které jsme vybudovali, 
se nyní na podzim stalo důležitým článkem pomoci v době války, 
která na podzim 2020 probíhala, a to je i jedním z důvodů, proč 
jsem se výhru za ocenění Časované boty rozhodla poslat tam.

Za život jste získala velké množství praxe v sociální oblasti, 
v čem podle vás tkví největší smysl této práce?
To je dost těžká otázka… Asi v tom umožnit všem lidem dobré 
podmínky pro zkvalitnění jejich života, ukázat jim, že tu je ně-
kdo, kdo je podpoří. Často se stává, že ta práce je hodně o papí-
rování, každý chce vědět nějaká čísla a statistiky, ale pro mě je 
to o tom lidském kontaktu, někdy jen s člověkem být, vyslech-
nout ho, povzbudit… to potřebuje čas od času každý.

Funny Fest

 Jestli 
potřebujete 
něco probrat 

nebo jen hledáte místo 
k trávení volného času, 
dorazte za námi do 
Wellmezu vedle Billy.
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Zeptali jsme se obyvatel Domu s pečovatelskou službou: Na 
co vzpomínáte z období dětství a mládí?

Ludmila, 82 let
Vyrůstala jsem v Lukách nad Jihlavou. Tam bylo krásně. Byla 
jsem nejmladší ze 3 dětí. Volný čas jsem trávila s ostatními 
dětmi z vesnice. Jako dítě jsem doma moc nepomáhala, až jako 
starší. Ve škole se mně nelíbilo celých 9 let, byla jsem ráda, že 
pro mne skončila. Po ZŠ jsem nastoupila do podniku Moravan 
v Jihlavě, kde jsem se vyučila. Tehdy se tam vyráběl plyš. V do-
spívání mě dost bavilo chodit tancovat. Chodili jsme na zábavy 
pěšky, kde zrovna hráli, třeba i 9 km do Kamenice. Hlavní byly 
poutě, buď přímo v Lukách, ale i jinde.

Marie, 80 let
Vyrůstala jsem na vesnici. Bylo nás doma 5. Byla jsem nejstarší. 
Maminka byla vážně nemocná. Po osmiletce jsem šla do zaměst-
nání. Uklízela jsem v nemocnici a tam mi nabídli udělat si školu.
Stala jsem se zubní instrumentářkou. Na tu dobu, kdy jsem pra-
covala v nemocnici, ráda vzpomínám.

Marek, 66 let
Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou. Byl jsem jedináček. Otec 
pocházel z Rumburka, matka ze Slaného. Měl jsem dvě babičky. 
Nebyly moc hodné. Měl jsem z nich pocit, že si pobyt u nich mu-
sím vždycky odpracovat (úklid v domě, starost o domácí zvířata, 
vlídných slov moc málo).
Do základní školy jsem chodil v Praze 6. Školu jsem neměl moc 
rád. Vyučil jsem se pekařem a nějaký čas pracoval v Praze. Cho-
dil jsem dost tancovat, třeba na Vlachovku, zabýval se výcvikem 
služebních psů. Do Meziříčí jsem se přiženil. Od 45 let mám vel-
ké problémy s chůzí, velmi mě bolí kolena.

Vlastimila, 77 let
Pocházím z Beskyd, přímo od Lysé hory. Pamatuji si Petra Be-
zruče, který měl u nás na Ostravici srub. Potkávali jsme ho, 
když chodil na vlak. Bílý klobouk, světlé šaty. Říkával mé mat-
ce, která měla 3 dcery: „Tvoje děvuchy jsou šumné. Jen je dobře 
vychovej!“ Udělala jsem si zdravotní školu ve Frýdku a šla na 
umístěnku do Krnova, což bylo pohraničí. Tam tehdy propustili 
z nemocnice všechny jeptišky. Jedna zdravotní sestra tam byla 
na 44 pacientů. Žádné pooperační oddělení jako dnes.
Vyrostla jsem na vesnici. Babička mě naučila dojit krávu, se-
kat kosou i srpem, krmit prase a další běžné venkovské práce. 
V létě jsme pracovali na poli. U každé práce se zpívalo. Chodi-
la jsem ráda tancovat. Měla jsem 2 mladší sestry. Tatínek byl 
strojvůdce, maminka vařila ve školní jídelně.
Moc na ně všechny vzpomínám.

Věra, 85 let
Na dětství nevzpomínám moc ráda. Matka mě měla ve 40 le-
tech. Měla jsem ještě staršího bratra.
Ještě před mým narozením otec odešel k jiné ženě a matka se 
tedy starala o 2 děti sama. Bratr byl o 12 let starší než já, vyrůs-
tali jsme tak trochu jako dva jedináčci. Peněz bylo hodně málo.
V mládí mě nejvíce zajímala poezie. Soutěžila jsem v recitaci, 
hrála ochotnické divadlo, a to velmi dlouho, ještě i v době, kdy 
byl ředitelem JKP pan Ivan Vítek.
Nemusíte tomu věřit, ale vzala jsem si prvního chlapce, se kterým 
jsem chodila. Vdávala jsem se v 18 letech. On byl tehdy na vojně. 
Zůstali jsme spolu až do jeho smrti. Moc na něho vzpomínám.

Václav, 95 let
Narodil jsem se ve Velkém Meziříčí. Měl jsem 5 sester. Měli 
jsme malé hospodářství (1 ½ ha). Od dětství jsem pomáhal (vá-
zal jsem povřísla, nosil vodu ze studánky, tatínkovi na pole oběd 
atd.) Ve škole mě bavil jen tělocvik. Úkoly jsem v půl osmé ráno 
opisoval od spolužáků z vesnice, básničky se učil o přestávce. 
Měl jsem vždycky samé čtyřky. V 8. třídě mi ředitel školy řekl, 
že mám známky jen na zametání ulic. To jsem nechtěl. Začal 
jsem se učit, velmi si zlepšil známky a šel ještě dobrovolně do 
9. třídy (4. měšťanka). Ředitel mě pochválil za zlepšení známek 
a souhlasil s mým přáním stát se soustružníkem. Poslal mě za 
továrníkem Jeřábkem. Tam to ale nevyšlo. Nakonec jsem se vy-
učil obchodním příručím v železářství u pana Hejátka. Byla vál-
ka. Měl jsem 4 kamarády. Byli jsme často spolu. Naše mládí bylo 
válkou velmi omezeno.

Sociální služby města Velké Meziříčí

Sociální služby města Velké Meziříčí – I my jsme byli mladí ...
V době pandemie, kdy se stále mluví a píše o tom, jak jsou staří lidé coronavirem ohroženi, žijí v Domě 
s pečovatelskou službou. Nechtějí myslet jen na nemoc a smrt, vzpomínky na uplynulý život jim do-
dávají sílu…
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OČNÍ OPTIKA OTTO NĚMEC    www.optika-nemec.cz 

KAŽDODENNÍ DEZINFEKCE PROSTOR 
 I PŘEDMĚTŮ JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ 

U NÁS ZCELA 
BEZPEČNĚ 

 

 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 566 522 293                             VELKÁ BÍTEŠ 566 531 566 

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

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

 

Společnost, která se zabývá prodejem a servisem 
nákladních vozidel zn. MAN, návěsů zn. REISCH 
a návěsů a přívěsů na přepravu dřeva zn. DOLL, 
hledá v rámci nového provozu nákladních vozidel:

Písemné nabídky doplněné o stručný životopis zasílejte na adresu: 
AUTOIMPEX spol. s.r.o., Kpt. Jaroše 79, 595 01 Velká Bíteš nebo 

na autoimpex@autoimpex.cz; tel. 602 331 371

Požadujeme:
vyučení v oboru, dobré pracovní 
nasazení, praxe v oboru vítána

Nabízíme:
zázemí stabilní a prosperující firmy, odpovídající platové 
ohodnocení, systém osobního ohodnocení, zajímavou 
práci v moderním prostředí, možnost odborného růstu
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s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Velké Meziříčí | R-VYSOC  
87.9 FM | 90.1 FM

www.pochoutkovyrok.cz
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Objednáváme kuřice stáří 20 týd. začínají nést. Celoročně 
prodáváme levně nosnicovou směs a domácí vejce.
Hrbov 42, tel.: 737 477 773

Pronajmu garáž v ulici Nad Kunšovcem, zavedená elektřina. 
Tel.: 737 577 195

Nabízím služby koučky, vše potřebné na stránkách
www.koucka-nikol.cz. Tel.: 731 298 842.

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

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

Koupím československé dukáty a jiné zlaté mince.
Tel.: 778 080 060

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

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

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

Prodám les v k. ú. Martinice. Tel.: 736 240 213

Vykupuji palivové dřevo jakékoliv množství, odvoz zajištěn. 
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

Čalounictví Votava & Václavek – opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného čalounění dveří, zhotovení 
matrací na přání, čištění sedacích souprav a koberců, vý-
roba krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny pergol 
i průhledné. Odvoz, dovoz. Tel.: 721 123 595, 607 607 924, 
e-mail: pavel.votava@centrum.cz

Prodám okružní pilu s kolíbkou – cena dohodou.
Tel.: 736 240 213

Koupím Škoda 1000 MB. Tel.: 605 082 012

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

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

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

Vykupuji kulatinu i dřevo „na stojáka“, které pokácíme. Odvoz 
zajištěn. Tel.: 731 457 371

Půjčím štípací a řezací automat. 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. Tel.: 731 457 371

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

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

Technické služby VM, jako nájemce lesních pozemků ve 
vlastnictví města Velké Meziříčí, nabízí veřejnosti možnost 
výroby palivového dřeva samovýrobou. Tel.: 603 504 056

LAKOMA 
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 

• práškové lakování – komaxit 
• tryskání/pískování 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 
www.lakoma.cz 
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

ZUBNÍ POHOTOVOST

6. 2. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou 566 642 545

7. 2. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou 566 642 545

13. 2. Zubní péče MUDr. Konečný, 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě 566 618 060

14. 2. Zubní péče MUDr. Konečný, 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě 566 618 060

20. 2. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, 
Nové Město na Moravě 566 616 904

21. 2. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, 
Nové Město na Moravě 566 616 904

27. 2. MUDr. Olga Semerádová, 
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 774 430 777

28. 2. MUDr. Olga Semerádová, 
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 774 430 777

V Rudě budou v září otvírat mateřskou školu

Pro provoz kuchyně hledáme kuchaře/kuchařku

Popis pracovní nabídky – kuchařka:

• Pracoviště: Základní škola a mateřská škola Ruda, pří-
spěvková organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí

• Náplň práce: sestavování jídelníčku, normování pokr-
mů, vedení skladu, příprava a výdej pokrmů

• Očekáváme: samostatnost, nadšení a chuť vařit, práce 
na PC, kladný vztah k dětem

• Nabízíme: jednosměnný provoz s pevnou pracovní do-
bou od 6.00 hod. do 14.30 hod.

• Nástup do zaměstnání je 30. 8. 2021

Mateřská škola hledá učitele/učitelku

Popis pracovní nabídky – učitel/učitelka:

• Pracoviště: Základní škola a mateřská škola Ruda, pří-
spěvková organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí

• Splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 
563/2004 Sb. v platném znění. Bezúhonnost (uchazeč 
doloží při výběrovém řízení).

• Úvazek: celý 1,0. Předpokládaný nástup do zaměstnání 
je 25. 8. 2021.

• Pokud máte zájem o toto pracovní místo, zašlete, pro-
sím, svůj aktuální strukturovaný životopis e-mailem na 
adresu: zs.ruda@centrum.cz. K výběrovému řízení (po-
hovoru) budete vyzváni.

Od poloviny března 2020 začaly probíhat stavební práce v zá-
kladní škole a vestavbě mateřské školy v Rudě. Budova školy 
prošla kompletní rekonstrukcí, obsahující novou střechu, výmě-
nu oken a zateplení budovy včetně systému nuceného větrání 
s rekuperací. Součástí projektu byla i vestavba mateřské školy, 
která dlouhou dobu v obci chyběla. Bude mít jednu smíšenou 
třídu pro děti od 3 do 6 let o celkové kapacitě 20 dětí. Reali-
zace byla projektována jako novostavba dle současných hygi-
enických a stavebních norem. Součástí budovy je nově zřízená 
a vybavená kuchyň se školní jídelnou. Provoz mateřské školy 
bude zahájen 1. září 2021. Termín zápisu dětí plánujeme na 
květen 2021. Rodiče budou včas informováni na našich strán-
kách školy: www.zs-ruda.cz.

V případě, že vás tyto pozice zaujmou, zašlete nám váš životopis e-mailem na adresu: zs.ruda@centrum.cz nebo se s námi spojte 
telefonicky: 565 555 104. Těšíme se na posilu našeho týmu. 

Základní škola Ruda

4. 2. MUDr. Blaha – dovolená

5. 2. MUDr. Krejčí (chirurgie) – dovolená

5. 2. MUDr. Blaha – dovolená

22. 2. MUDr. Svobodová (alergologie) – dovolená

22. 2. MUDr. Novotný (RTG) – dovolená

23. 2. MUDr. Novotný (RTG) – dovolená

25. 2. MUDr. Ryšanová (gynekologie) – neordinuje



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).

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Dne 12. 2. 2021 uplyne pět let od chvíle, kdy 
předčasně odešel výjimečný člověk – syn, 
bratr, otec, kamarád, pan Zdeněk Konečný.
Stále zůstává v našich srdcích i myslích.
Vzpomeňte s námi.
Rodiče a sestra

Ing. Jaroslav Polák, Olší nad Oslavou, 77 let, 2. 12. 2020
 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast, 
květinové dary a projevené kondolence při posledním roz-
loučení s panem Ing. Jaroslavem Polákem dne 12. 12. 2020.

Zarmoucená rodina

Zdeněk Obršlík, Velké Meziříčí, 84 let, 7. 1. 2021

Milena Doležalová, Velké Meziříčí, 47 let, 12. 1. 2021

Leopold Peksa, Olší nad Oslavou, 78 let, 14. 1. 2021

Jarmila Pávková, Kundratice, nedožitých 90 let, 15. 1. 2021

Marie Mertová, Velké Meziříčí, 91 let, 15. 1. 2021

Miroslav Kobylka, Dobrá Voda, nedožitých 86 let, 22. 1. 2021

Předem děkujeme za projevenou soustrast.
Pozůstalá rodina

Stanislav Sobotka, Měřín, 74 let, 27. 1. 2021

Dne 26. 2. 2021 vzpomeneme 25 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan  
František Doležal ze Lhotek.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 2. 2. 2021 uplynuly 2 roky, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Jaroslav Vaněk z Velkého 
Meziříčí.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a děti s rodinami.

Poděkování

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, zná-
mým a kamarádům za účast, projevené 
kondolence a květinové dary při posled-
ním rozloučení dne 11. 12. 2020 s panem  
Jaroslavem Pařilem z Velkého Meziříčí.

Zároveň chceme všem poděkovat za pod-
poru a slova útěchy. Velice si toho vážíme.

Zvláštní poděkování patří fotbalovému klu-
bu FC Velké Meziříčí, který připomněl jeho 
více než 40letou obětavou práci pro rozvoj 
kopané ve Velkém Meziříčí.

Čest jeho památce



O starých křížích se často traduje, že jsou původu cyrilome-
todějského a že je oba slavní bratři tesali vlastnoručně. Doktor 
František Přikryl dokonce podle umístění kamenů stanovil tra-
su obou soluňských bratří. Zábavné je například jeho tvrzení, že 
Cyril s Metodějem při průchodu Velkým Meziříčím přenocovali 
„v domě pana Adolfa Poláka číslo 49 v ulici Palackého… a stra-
vovali se ve vedlejší hospodě „U Anděla“ a pouze na nocleh šli 
do vedlejšího čísla 49“. Nevěřte tomu, když je to tak přesné…
Na mezích, u cest i silnic a často i zastrčené v lesích nachází-
me kameny s vytesaným křížem, letopočtem nebo i krátkým 
textem. Často na nich bývá vytesán militantní symbol - sekyra, 
bodák, puška, dýka, meč či oštěp. Ve středověku často platilo: 
smrt za smrt. Nesjednal-li nápravu soud, došlo ke krevní mstě. 
Časem se však hledalo mírnější řešení a pachatel dostal šan-
ci vykoupit se za svůj čin. Pozůstalým musel zaplatit pokutu, 
často nechal sloužit mše svaté, daroval vosk na svíčky a navíc 
musel na místě zlého činu vztyčit kříž či kámen.

Mnohé kříže a kameny byly samozřejmě postaveny i z jiných 
důvodů - náboženských, výstražných, mýtních, často šlo o hra-
niční mezníky. Ale někdy jde o svědky středověkého trestního 
práva a téměř vždy připomínají nějakou tragickou událost.
Smírčí kameny se staly fenoménem. Hledají se, sbírají se k nim 
pověsti a historky, vydávají se o nich knihy a točí dokumenty. 
A usmiřují duši!!! Pro letošní rok jsme pro vás připravili kapitoly 
z úspěšné knihy Hynka Jurmana Smírčí kameny na Vysočině.

1. Zabití pastýře

Pastýř Jan provozoval 
svoji živnost v Mos-
tištích už dlouhá léta. 
Od časného jara až 
málem do prvních 
sněhů pásl celé obci 
krávy, ovce a kozy. 
Ještě ani slunko nevy-
kouklo a už rázoval po 
vsi, před každým do-
mem zatroubil a do-
bytek už vybíhal sám. 
Ve výroční dny dostá-
val Jan za svou náma-
hu slušnou výslužku, 

jinak byl plat mizerný. A tak po večerech pomáhal ženě s malým 
políčkem, což jim stačilo ke skromnému živobytí.
Pak se v Mostištích objevila konkurence. Odkudsi se přistěho-
val pastýř Václav! Jako když rozbiješ monopol jediné strany, lidé 
také nevěděli, kam honem vlítnout! Příchozí pásl nejdříve jen 
pár nespokojencům, kteří se pro maličkost vadili s Janem. Ale 
protože si stanovil výslužku o něco menší, začali šetrnější od 
Jana odcházet. Brzy bylo stádo rozděleno téměř přesně na po-
lovinu. Jednu pásl Jan, druhou Václav.
„Holota jedna zlodějská!“ durdil se starý pastýř na adresu při-
vandrovalce.
Že přišel o polovinu zákazníků, nebylo ještě celé Janovo neštěs-
tí. Až dosud mohl pást na všech obecních pozemcích, teď však 
chtěl starosta pastviny rozdělit. Jan tedy honil stádo směrem 
k Lavičkám, Václav na opačnou stranu k Olší. Oba se však často 

napadali, spílali si nelibými výrazy a děcka posílali, aby plašila 
stádo toho druhého. Zvláště Jan se nehodlal se situací smířit. 
A tak došlo k tragédii…

Jan prostě jednoho dne nevyhnal a počkal si za dědinou na Václava.
„Kliď se mi odtud! Najdi si jinou práci, já jsem tady starousedlík!“ 
křičel zlostně a silnou holí rozháněl Václavovo stádo. Dobytča-
ta se splašeně rozběhla k Olší, mladému kůzleti dokonce pře-
razil divoch nohu. Václav tedy nelenil, popadl několik kamenů 
a jedním trefil Jana do hlavy. Ten se div nesvalil, ale přece se jen 
vzpamatoval a zaútočil holí. Václav zvedl stejnou zbraň a roz-
poutala se zuřivá bitka. Oba už řvali, naříkali, ale neustoupili. 
Václav byl nakonec utlučen k smrti a v příkopu za vsí vydechl 
naposledy. Jan byl také pěkně zřízený, domů ho museli odnést 
a už nikdy se na své nohy nepostavil. Zchroml docela a pást už 
také nemohl. Mostiště zůstaly bez pastýře…
Přátelé a zákazníci Václavovi nechali na paměť svého pastýře 
zhotovit kamennou desku s křížem a zasadili ji na místo ne-
štěstí. A protože i Jan měl své věrné, dočkal se také kamenné 
desky s křížem, vždyť byl pro okolí také vlastně mrtev. Postavili 
mu ji na hranicích k Lavičkám, kam tak často honil dobytek. On 
sám ještě žil, ale ke kameni už nikdy nedošel.
Tímto způsobem byl zvěčněn nesmyslný spor dvou pastevců. 
Když se zakrátko našel jejich nástupce (tedy strana už zase je-
nom jediná a tím i klid ve vsi!), dělal vždy na první jarní pastvě 
u jednoho z kamenů zastávku a dobytek zde žehnal.

Kámen u silnice z Mostišť do Olší je dodnes na svém místě, jde 
o velkou kamennou desku (91x77x11 až 19 cm) s křížem, oba 
horní rohy má zaoblené. Druhý kámen se nachází při polní ces-
tě do Olší za rybníčkem (83x39x18 cm), vpředu má vystouplý 
tlapatý kříž, na zadní straně je kříž obyčejný s důlky na konci ra-
men. Hezké památníky v tomto případě značí zbytečnou a ma-
lichernou smrt. Však to možná znáte, jak často se vadíme pro 
smítko mající v tu chvíli váhu slona…

Ještě další dva kameny však mají v Mostištích. Jeden tvoří práh 
jižního vchodu do kostela, měří 123x67 cm a je vyzdoben ma-
lým řeckým křížkem a dalším křížem v kruhu. Poslední památ-
ník ležel před vchodem do kostelní věže a má tvar pravidelného 
kvádru (70x50x20 cm). Dříve snad stával na hranicích pozemků 
u Laviček.
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Vysočinu pokrývaly kdysi husté lesy, ji-
miž vedlo jen minimum cest. Jedna z nich 
směřovala údolím řeky Oslavy do Čech. 
Občas po ní putovali kupci, kteří vezli svůj 
náklad, aby ho prodali či směnili v obyd-
lených končinách. Za nějaký čas se zase 
vraceli domů s jiným zbožím nebo s cin-
kajícími váčky plnými peněz.
Poblíž soutoku dvou řek vyrostla časem 
malá osada. Její obyvatelé se živili tím, 
co se jim podařilo vypěstovat na kame-
nitých políčkách. Pro vylepšení jídelníčku 
chytali v řekách ryby i raky.

Pověst
Jednou jeli po stezce zase jezdci. Místo 
nákladu zboží však měli zbraně. Na první 
pohled bylo zřejmé, že je to nějaký vel-
mož se svou družinou. Už se smrákalo, 
když se blížili k soutoku řek. Nedaleko 
osady přebrodili řeku, vyšplhali do kop-
ce. To už byla úplná tma. Zastavili se tedy 

a přenocovali pod košatou lípou.
Ráno se před nimi otevřel nádherný po-
hled. Z nedaleké vysoké skály bylo vidět 
dolů do údolí na obě řeky i do dálky na 
okolní kopce. Pán rozhodl, že zde postaví 
hrad. Brzy přijely vozy plné dělníků a ti na 
skále nad řekou vybudovali pevný hrad.

Jak to bylo doopravdy
Hrad byl vybudován v první třetině 13. 
století. Listina, v níž je k roku 1236 zmi-
ňován Budislav z Meziříčí, sice vznikla až 
o třicet let později, stavebně historický 
průzkum však dokládá, že v té době hrad 
opravdu existoval.
Měl tvar nepravidelného lichoběžníku. 
Z východní strany stál nad skálou pod-
sklepený palác se dvěma sály, v rohu 
směrem k jihovýchodu na něj navazovala 
hranolová obytná věž. Zbývající strany 
byly obehnány mohutnou hradbou z lo-
mového kamene silnou přes dva metry. 

Vstupovalo se ze západní strany bránou 
chráněnou příkopem. Celý hrad zaujímal 
menší plochu, než je dnešní hlavní zá-
mecká budova.
Podle osady v údolí byl hrad pojmeno-
ván „Meziříčí“. A aby se ta různá Mezi-
říčí a Meziříčka nepletla, přidali k názvu 
později „nad řekou Oslavou“ a časem též 
„Velké“.

Osvětovou akci s názvem Čistá Vysočina letos jako obvykle or-
ganizuje Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 (MA21), ten-
tokrát bude úklid Vysočiny probíhat po 22 letech mírně odlišně. 
Kvůli vývoji epidemické situace musí sběrači sledovat aktuální 
nařízení a řídit se jimi. Uklízet kolem vysočinských cest vyrazí 
dobrovolníci v termínu od 12. do 25. dubna, jako tradičně ob-
drží místní sběrači pytle na odpadky a ochranné pomůcky na 

odboru životního prostředí velkomeziříčského úřadu. Přihlášky 
z loňského ročníku jsou stále platné, účastníci pouze musí ak-
tualizovat datum sběru, k čemuž je kraj vyzve e-mailem. Noví 
dobrovolníci jsou vítáni, v posledních letech účast přesáhla 22 
tisíc dobrovolníků, kteří sesbírali mezi 70 až 100 tunami odpad-
ků. Pojďme společně uklidit svůj kraj.
Registrovat sebe nebo celou skupinu dobrovolníků můžete 
na webových stránkách kraje do konce února. Zanesením in-
formace o úklidu zvoleného úseku do mapy pomůžete zajistit 
systematičnost a přehlednost akce. Sebrané odpadky od silnic 
první až třetí třídy mimo obce odveze Krajská správa a údrž-
ba silnic Vysočiny. Odvoz a uložení odpadků z ostatních úseků 
musí zajistit sběrači po dohodě s vlastníkem pozemku. „Lidé 
uklízí po lidech. Dobrovolnou angažovanost považuji za spo-
lečenskou odpovědnost a i letos se k dobrovolníkům osobně 
připojím. Vážím si každého jednotlivce, který se rozhodne být 
všímavý a pomůže přírodě od odpadků. Pokud to letos situace 
ohledně pandemie dovolí, pojďme společně pomoci ke zkrášlení 
prostředí, v němž společně žijeme. Děkuji všem, kteří se k nám 
připojí,“ uvedl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vysoči-
na a místní Agenda 21.

Ukliďme své okolí

Kraj Vysočina zveřejnil harmonogram:
UPOZORNĚNÍ: Přihlášky z loňského ročníku platí, balíčky jsme 
už připravili. Účastníci vyzveme emailem, aby aktualizovali pou-
ze datum sběru.
• Přihlášení probíhá do 28. 2. 2021 prostřednictvím elektro-

nického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina: 
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

• Dne 28. 2. přihlašování uzavřeme. Zájemce vyplní krátký 
formulář, tím nám pomůže zajistit dobrou organizaci celé 
akce.

• Úklid bude probíhat v termínu 12. – 25. 4. 2021.

• Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky 
(průhledné na plasty a černé na ostatní komunální odpad).

• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle 
komunikací.

• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec 
zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

• V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskyt-
nuty pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků 
po dohodě s vlastníkem pozemku.

• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového 
odpadu!

Text: Marie Ripperová
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Snažil jsem se především o to, aby se naše vesnice někam posunula, 
zhodnotil svoji původní vizi předseda místní části Mostiště Miroslav Mejzlík

Konají se u vás v obci nějaké tradiční akce?

Mezi tradiční akce určitě patří masopust, dětský karneval, pouť 
na sv. Marka, dětský den, fotbalový a nohejbalový turnaj spor-
tovního klubu. Dále se pořádají také hasičské akce, v létě dětský 
tábor, drakiáda v září a v závěru roku rozsvícení vánočního stro-
mečku a vánoční výstava s betlémem.

Máme za sebou nelehký rok 2020, který silně ovlivnila pande-
mie onemocnění covid-19. Nastaly nějaké komplikace v rámci 
organizování akcí?

U nás vyšel masopust, ten jsme měli, ale dětský karneval už ne-
byl. Pouť, která obvykle bývá okolo 25. dubna, ale neproběhla 
z důvodu nouzového stavu. Dětský den se posouval, a nakonec 
se realizoval o velkých prázdninách. O prázdninách proběhl fot-
balový a nohejbalový turnaj. V září se konala drakiáda. Akce, které 
byly naplánované od října včetně vánočních světýlek a vánoční 
výstavy, už bohužel nebyly.

Jaká bývá účast na těchto vašich událostech?

Co se týče masopustu, jedná se o velikou událost. Do dění se 
v průběhu dne zapojuje celá vesnice a večer bývá obvykle ma-
sopustní zábava. Průvodu se účastní něco okolo padesáti ma-

sek. Večerní zábavu tradičně navštěvuje sto až sto padesát lidí. 
Máme velikou pouť na sv. Marka. Karnevalu se účastní obvykle 
okolo šedesáti dětí. V uplynulém roce bohužel karneval nepro-
běhl. Uvidí se, zda nebo v jakém režimu proběhne v letošním 
roce. Na Dětský den vloni přišlo asi sedmdesát dětí. Zúčastnili 
se nejen lidé z Mostišť, ale také příbuzní a známí z okolí. Dokon-
ce vyšlo i hezké počasí. Na drakiádu v září dorazilo mnoho lidí 
a mezi nimi bylo asi osmdesát dětí, které pouštěly draky koupe-
né, ale i vyrobené doma s rodiči.

Masopust aktuálně plánujete? Ve všech místních částech ob-
vykle probíhá v únoru.

S masopustem samozřejmě počítáme. Máme ho naplánovaný 
týden před řádným termínem, tedy 6. února. S kapelou jsme pro-
zatím také domluveni, nicméně vzhledem ke stále se prodlužují-
címu nouzovému stavu v České republice uvidíme, jak celá situa-
ce dopadne. Mám obavu, že 6. února nebude ještě vhodný termín 
pro realizaci této akce, ale necháme se překvapit.

Zvažujete případnou náhradní variantu masopustu?

Lidé při této události obvykle vychází ze svých domů a po ulicích 
jde průvod. Již jsme probírali variantu, že průvod pořádaný míst-
ními hasiči by vesnicí pouze prošel, ale záleží na situaci a na tom, 
jaká budou platná nařízení vlády ČR. 

Jaké konkrétní investiční akce jste v uplynulém roce zrealizovali?

Na hasičské zbrojnici proběhla výměna oken a dveří. Takže je 
tedy z hlediska oprav kompletní. V letošním roce nám zbývá do-
končit fasádu jak na kulturním domě, tak i na hasičské zbrojni-
ci. V jedné části Mostišť, ze směru příjezdové cesty od Velkého 
Meziříčí a směrem na Martinice – Nové Dvory, jsme vybudovali 
vodovod. Pracovali jsme také na zpevnění cesty, která se na-
chází na ulici Nekonečné. V těchto místech se bude kopat voda, 
bylo tedy zapotřebí zajistit, aby se lidé dostali ke svým nemo-
vitostem.

Jaké konkrétní investiční akce plánujete uskutečnit v letošním roce?

Jak jsem již zmínil, v letošním roce nás čeká oprava fasády místní 
hasičské zbrojnice i kulturního domu. Dále plánujeme zrekonstru-
ovat kuchyni v mateřské školce, která je v původní podobě z roku 
1972, kdy se školka postavila. V kulturním domě plánujeme udě-
lat také novou elektroinstalaci. V červnu by mělo započít rovněž 
ukládání vysokého napětí, které vede přes Mostiště na slou-
pech, do země. V důsledku toho nám vzniknou nové trafostanice 
a v některých částech obce zmizí sloupy s veřejným osvětlením. 
Budeme muset dělat nové pouliční osvětlení. V letošním roce 
jsme ještě dostali dotaci na nákup nového hasičského dopravní-
ho automobilu, jehož pořízení v současné době řešíme.
Dalo by se říci, že usilujeme o postupné zlepšení stavu sou-
časného obecního majetku. Spravujeme všechny objekty, se 
kterými se dlouhá léta nic nedělalo. Před dvěma lety kulturní 
dům i hasičská zbrojnice dostaly novou střechu. Postupně tedy 

Starosta místní části Mostiště, Miroslav Mejzlík, se u příležitosti zahájení nového roku rozpovídal 
o dění v obci. V rozhovoru s námi zhodnotil pořádání tradičních kulturních akcí, nastínil současné 
fungování organizací v Mostištích i výhledové investiční plány.
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vše opravujeme a do budoucna nás čeká projektovat Základ-
ní školu v Mostištích. Chystá se také projektová dokumentace 
na rozšíření mateřské školky o jednu třídu. Také chceme řešit 
projektové dokumentace na některé vodovody, o které si lidé 
žádají, včetně chodníků kolem hlavní silnice. Část chodníků už 
máme hotovou. Občané jsou spokojeni, že nemusí chodit silnicí, 
když provoz neustále roste. Rádi bychom ho kvůli bezpečnosti 
prodloužili přes celou vesnici.

Plánujete již nyní projekty s dlouhodobějším charakterem?

Projektů mám namyšleno více, ale musím se držet při zemi. Jak 
jsem již zmínil, obci již nyní nestačí kapacity školky a některé 
děti musí jezdit do Olší nad Oslavou. Proto řešíme možné roz-
šíření o jednu třídu, na kterou se začala zpracovávat projektová 
dokumentace. V roce 2022 plánujeme toto rozšíření.
Na základní školu od přestavby, kdy se nastavilo jedno patro 
nahoru, nikdo nesáhl. Je zapotřebí opravit střechu, řešit nad-
stavbu a zateplení. Kulturní dům i školku máme v tomto směru 
hotové, opravené je i dětské hřiště. Byli bychom moc rádi, kdyby 
se v budoucnu opravila střecha a fasáda školy. Škola by novým 
vzhledem reprezentovala naši obec.

V jakém režimu v současné chvíli fungují místní základní a ma-
teřská škola?

Mateřská škola fungovala neustále a téměř bez omezení. Podle 
zákona to bylo povolené. Základní škola funguje podle aktuálně 
povoleného režimu na základě vládních opatření. Za poslední 
dobu do školy chodila převážně první, druhá a třetí třída. Čtvrtá 
a pátá třída měla on-line výuku. Jak jen to bylo možné, chodili 
fyzicky do školy také žáci čtvrté a páté třídy.
Musím říci, že trpělivost rodičů je veliká a ochota učitelek je také 
úžasná. Všichni se snaží navzájem si pomáhat, ať už se jedná 
o on-line výuku, ale i o celkovou komunikaci, která tam probí-
há. Jsem si vědom toho, že v současné době není jednoduchá 
situace a výhledově prozatím ani nebude. Takže dle mého ná-
zoru nyní musíme držet při sobě, zbytečně si nedělat problé-
my a když celkovou situaci ještě chvilku vydržíme, pak už bude, 
doufejme, vše v pořádku a život se vrátí do běžných kolejí.

I v současné situaci funguje škola distančně?

První, druhá a třetí třída chodí do školy. U nás je druhá a třetí tří-
da nyní spojená kvůli nízkému počtu dětí, takže zde mají děti vý-
jimku. Čtvrtá a pátá třída funguje na dálku přes počítače. Situace 
je těžká i pro paní ředitelku, která musí vše organizačně zajistit. 
Málokdo z nás si dokáže představit, co všechno to obnáší. Je toho 
opravdu hodně.

Jste rodákem z Mostišť? Jak dlouho tam žijete?

U mě je to složitější. Sice jsem se narodil v tehdejší porodnici 
v Nemocnici Mostiště, ale první rok svého života jsem bydlel s ro-
diči v Borech. Následně jsme se přestěhovali do Velkého Meziříčí, 
kde můj tatínek pracoval jako správce Domu zdraví. Do Mostišť 
jsem se nastěhoval v roce 1986. Od té doby jsem „mostišťák“. 
Chodil jsem v Mostištích do mateřské školky a také na základní 
školu. V roce 2005 jsem zde koupil a následně přestavěl dům, ve 
kterém nyní bydlím se svou rodinou.

Jak dlouho jste ve funkci předsedy pro místní část?

Předsedou jsem od roku 2014, takže sedmým rokem.

Měl jste nějaké vize, když jste do funkce nastupoval?

Do funkce předsedy pro místní část Mostiště jsem nastoupil 
v nelehké době. Skončila u nás stavba kanalizace, dodělávaly se 
silnice a mým úkolem bylo, abych splácel dluh, který jsme si ve 
formě úvěru na obec museli kvůli této skutečnosti vzít. Nad obcí 
tedy v té době visel dluh ve výši asi dvanácti milionů, který jsme 
naštěstí v loňském roce již splatili.
V Mostištích funguje několik spolků, mezi které můžeme zařadit 
Sbor dobrovolných hasičů Mostiště nebo Sportovní klub Mos-
tiště, který se dělí na jednotlivé oddíly, ať už jsou to fotbalisté, 
hokejisté, volejbalisté nebo nohejbalisté. V Mostištích funguje 
Babinec, to jsou ženy, které pořádají různé akce a pořádají různé 
sbírky. V loňském roce pomáhaly s šitím roušek, dále zorganizo-
valy sbírku dětských pyžámek a na podzim uspořádaly sbírku, 
aby osladily život dobrotami zaměstnancům Záchranné služby 
ve Velkém Meziříčí, Covid pracovišti Brno – Bohnice a v Nemoc-
nici sv. Zdislavy v Mostištích. Každý spolek pořádá vlastní kul-
turní akce. Shodou okolností od roku 2001 funguji v obci rovněž 
jako starosta hasičů. I z toho důvodu jsem šel do voleb a násled-
ně jsem byl zvolen do komise pro místní samosprávu již v roce 
2010, kdy jsem byl členem této komise a učil se poznávat složi-
tosti problémů s vedením obce.
Co se týče mé tehdejší vize, snažil jsem se především o to, aby 
se naše vesnice někam posunula. Především z hlediska majetku, 
ale i dalších věcí kolem. Myslím, že za těch téměř sedm let se 
nám v Mostištích podařilo celou řadu věcí zlepšit a doladit. Vize je 
tedy taková, aby se nám žilo dobře a abychom pro Mostiště něco 
prospěšného udělali.

Co byste popřál čtenářům?

Do nového roku bych všem rád popřál hodně moc trpělivosti, štěs-
tíčka a hlavně to zdraví, protože to potřebujeme všichni nejvíc.
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Na začátku roku 2021, od 3. do 15. ledna, se konal již 43. ročník 
závodu Rallye Dakar. Stejně jako v předchozím roce se závod 
jel v Saúdské Arábii. Kvůli pandemii covid-19 ale nebylo možné 
sestavit trasu tak, aby vedla i v okolních zemích. Závod rozdělili 
do 12 etap. Start proběhl v Džiddě, kde závod i končil.
První oficiální česká výprava se na Dakaru objevila již v roce 
1985. Od té doby Češi závodí každoročně. Letošního Dakaru 
se účastnilo hned několik českých posádek, které se prosadily 
v kategorii motocyklů, aut i kamionů. Na cílovou rampu do Dži-
ddy dojely téměř všechny.

Dakarští jezdci Tomáš Ouředníček a David Křípal se umístili na 
18. místě ve své kategorii T1. 1. a celkově získali 42. místo. Od 
začátku jim štěstí moc nepřálo. Ujeli dlouhou a náročnou cestu, 
ale svému heslu „nikdy to nevzdám“ přece dostáli.
Už na technických přejímkách se vyskytl problém. Ten ale na-
konec vyřešili. Trať byla technicky velice zajímavá, ale museli 
se vypořádat s písečnými a kamenitými cestami. V první eta-
pě dojeli do cíle bez jediného rezervního kola kvůli opakujícím 
se defektům pneumatik. Defekty jezdce posunuly dozadu, což 
je daleko těžší, jelikož je trať rozbitá, práší se a nejde jet stálé 
tempo. V druhé etapě Ouředníček s Křípalem obstáli. Větší ča-
sovou ztrátu pro posádku znamenaly opravy prasklé poloosy 
a zhasínání motoru kvůli problému s řídící jednotkou. Večer se 
jim ale problém podařilo opravit. Ani třetí etapa se neobešla bez 
závad. Z Toyoty Hilux – Krásky se objevil dým kvůli tekoucímu 
oleji, který stříkal na motor a tlumiče. To ale nebylo všechno. 
Stálý problém byly poloosy. Celkově jich zničili osmnáct. Další 
den se Kráska opět ocitla v kouři. Po zastavení viděli plameny. 
Byla to zapeklá poloosa. S pomocí kolemjdoucích se ji podařilo 
vyměnit. 

V páté etapě si Ouředníček s Křípalem užívali předjíždění. V dal-
ší etapě posádka musela spravovat už na trati. Nefungoval jim 

posilovač řízení a ještě za tmy zapadli v poušti. Zjistili, že z ha-
dice od řízení vytekl olej a přestalo fungovat servo. Kvůli této 
závadě šlo auto těžko ovládat, proto se Tomáš s Davidem vy-
střídali v řízení. 

Osmou etapu si posádka užívala, než přišel další defekt. A aby 
toho nebylo málo, objevili i strženou manžetu poloosy. Asi sto 
kilometrů před cílem se jim začalo auto přehřívat. Museli čekat, 
až vychladne, a stále dolévat vodu, kterou dostali i od fotografů 
na trati. Když vyjeli do další etapy, upadl jim tlumič na levém 
kole. Museli se vrátit, aby tlumiče vyměnili. Přesto naštěstí 
stihli limit startu rychlostní zkoušky. Krásnou desátou etapu jim 
zkazila opět poloosa, která odešla těsně před cílem. Do cíle ale  
dojeli. S poloosami to posádka Ouředníček – Křípal měla těžké. 
Poslední etapa také nebyla jednoduchá. Především kvůli stávku-
jící technice. Vyvřela všechna voda a teplota vyšplhala opět vy-
soko. Ale stejně jako po celou dobu Dakaru se kluci drželi hesla 
„nikdy to nevzdám“ a překonali všechny nástrahy. Jezdci Ouřed-
níček – Křípal si oddechli, když se dostali do cíle. Zkusili si ten pra-
vý poctivý Dakar, vyřešili nástrahy techniky i tratě a nevzdali se.

Čeští závodníci pokořili 43. ročník Dakarské rallye

Ski areál Fajtův kopec připravil stopy pro běžkaře

Stopa pro běžkaře je dlouhá 7 kilometrů a aktuálně je k dispozici 
v Balinském údolí, začíná v ulici Uhřínovská. Dále pracovníci Ski 
klubu Velké Meziříčí připravili běžkařskou trasu, která je sjízdná 
z Fajtova kopce ve směru na Ambrožný v délce 5 kilometrů.

Organizace města Sportoviště VM objednala 
úpravu dvou běžkařských tras.
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Áčko zahájilo zimní přípravu

Hráči prvního týmu zahájili individuální formou tréninku přípra-
vu na náročnou jarní část sezóny MSFL. Do přípravy nastupuje 
celkem 21 hráčů, z toho 19 hráčů do pole a 2 brankáři. Novou 
tváří mužstva je obránce Jakub Vašíček, který k nám přestoupil 
z SFK Vrchovina a na zkoušku přichází záložník David Sargsyan 
z FC Vysočina Jihlava. Odchody z týmu žádné nejsou. Ze zdra-
votních důvodů bude ze začátku přípravy chybět Pavel Mezlík 
a ze studijních Patrik Pokorný.
Tým bude trénovat čtyřikrát týdně, začátek přípravy by měl být 
zaměřen spíš na nabírání kondice a poté se tým bude zaměřo-
vat na herní věci. Pokud epidemická situace dovolí, bude muž-
stvo chodit jednou týdně běhat, jednou do posilovny a dvakrát 

na hřiště. V případě nemožnosti skupinového tréninku budou 
hráči plnit individuální plán.
Áčko čeká také série pěti přípravných zápasů. Dva přípravné zá-
pasy budou proti mužstvům z druhé ligy, konkrétně FC Vysoči-
na Jihlava a MFK Chrudim. Zajímavé přípravné utkání bude také 
proti Líšni, která do přípravného zápasu nasadí širší kádr druho-
ligového áčka, plus hráče z B-týmu (Líšeň B hraje Jihomoravský 
KP). První tým čeká také přátelák s rezervou ligové FC Zbrojovky 
Brno, která je po nedohrané podzimní části na 4. místě Divize D.

Kádr áčka na začátku zimní přípravy:
Brankáři: Kruba, Kolář
Obránci: Vašíček, Komínek, Mucha, Kriegsmann, Bouček, Pavlík, 
Malata Marek, Sysel
Záložníci: Dolejš, Šuta, Demeter, Nedvěd, Puža, Mezlík, Partl, 
Pokorný, Sargsyan
Útočníci: Plichta, Malata Mirek

Program přípravných zápasů:
sobota 6. 2. proti FC Vysočina Jihlava, od 11:00 v Jihlavě
středa 10. 2. proti FC Zbrojovka Brno B, od 17:00 na umělé trá-
vě ve VM
sobota 13. 2. proti MFK Chrudim, od 10:00 na umělé trávě ve VM
středa 17. 2. proti béčku, od 17:00 na umělé trávě ve VM

FCVM

Českou republiku reprezentovala mimo 
jiné i Sára Strnadová z našeho Ski klubu 
Velké Meziříčí, která v kvalifikaci obsa-
dila čtvrté místo. Poté se začalo bojovat 
v rozjížďkách. Závod byl extrémně vyrov-
naný a byl značně poznamenán častými 
kontakty mezi jezdci a jejich pády. Sára 
Strnadová si z českých jezdců vedla nej-
lépe a prošla bez komplikací až do finále. 

V něm poté dokázala v předposlední za-
táčce předjet celkově šestou a sedmou 
závodnici loňského pořadí Světového 
poháru Raffaelu Bruttovou a Sofii Belin-
gheriovou. Sklonit se musela pouze před 
olympijskou vítězkou Michelou Moiolio-
vou.

Ivo Doležal

Sáru Strnadovou porazila v Colere jen 
olympijská vítězka
První dva snowboardcrossové závody kategorie FIS roku 2021 
hostilo 16. ledna italské Colere. Vzhledem k tomu, že na konci 
týdne už startoval Světový pohár, mnoho týmů využilo tuto mož-
nost k otestování aktuální formy.

Tradiční zveřejnění vítězů ankety Sportovec města Velké Mezi-
říčí za rok 2019 proběhne neobvyklým způsobem. V pátek 19. 
února od 18 hodin mohou diváci sledovat video s vyhlášením 

výsledků ankety, která má v našem městě mnohaletou tradici. 
Více než dvě desítky let oceňuje město sportovce v několika ka-
tegoriích zahrnujících jednotlivce, družstva, trenéry i neaktivní 
sportovce. Video zveřejníme na webu, Facebooku i Youtube ka-
nálu města Velké Meziříčí. Výhodou takového přenosu je mož-
nost zpětného přehrávání záznamu. 
Původní předání cen mělo proběhnout v Jupiter clubu už v březnu 
minulého roku, ale vlivem nepříznivé situace se neuskutečnilo. 
Sportovní komise se ovšem nedala odradit a naplánovala další 
termín předání na 25. září, ani ten však nebylo možné zrealizovat. 
Komisi patří velký dík za její urputnost a pořadatelskou aktivitu. 
Vyhlášením výsledků provede místní rodák a zároveň známý 
rozhlasový moderátor Jiří Doležal. Společnost mu budou dě-
lat hosté, mezi kterými nebudou chybět představitelé města i 
významné osobnosti ze sportovního světa. Pozvaní sportovci 
budou překvapením večera, a že se mají diváci na co těšit. 

Sportovec města bude. Vyhlášení výsledků proběhne online
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Mezi prosincovým zimním slunovratem 
a březnovou jarní rovnodenností slaví
2. února svátek Hromnice.

Uctívání Hromnic má svůj původ hlu-
boce v předkřesťanské době. Souviselo 
s Perunem, slovanským bohem blesku 
a hromu. V dnešní křesťanské liturgii od-
povídá svátek Uvedení Páně do chrámu. 
Připomíná nám událost, kdy dle Lukášo-
va evangelia přinesli Maria a Josef Ježíše 
čtyřicet dní po jeho narození do chrá-
mu v Jeruzalémě, aby jej zasvětili Bohu. 
Setkali se tam s prorokem Simeonem, 
který chlapce označil jako světlo k osví-
cení národů. Od tohoto proroctví pochází 
zvyk v podobě svěcení svící, takzvaných 
hromniček. Hromničky se rozžínaly při 

bouřkách a dávaly do oken, aby ochránily 
domácnost.
Na Hromnice platila také různá pravidla. 
Nesmělo se klít, tancovat, šít ani žerto-
vat. Tradičně se v tento svátek sklízely 
betlémy a odstrojoval se vánoční stro-
meček.
K Hromnicím se váže nejvíce pranostik ze 
všech dní v roce. Dohromady jich je okolo 
čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je „Na 
Hromnice o hodinu více“, která dává sbo-
hem dlouhým tmavým večerům a při-
pomíná nám blížící se jaro. Ostatní pra-
nostiky se vztahují především k počasí. 
Patří mezi ně například „Svítí-li slunce na 
Hromnice, bude zimy o šest neděl více“, 
(viz tajenka) nebo „Na Hromnice jasná 
noc, bude ještě mrazů moc“.

Výherci z minulého čísla:
Jiří Plachetský a Dagmar Dorňáková 
z Velkého Meziříčí, Božena Navrátilová 
z Mostišť

Řešení z minulého čísla:
Karel Janíček, Rudolf Veverka, Ferdinand 
Plachetka

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Dolní 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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kladu 5 500 výtisků pro Velké Meziříčí 
a místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, 
Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště a Olší 
nad Oslavou, zdarma.

Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Radnická 29/1,
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Mgr. Dagmar Handová Navrátilová
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Bc. Lucie Málková

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p.
Toto číslo vychází ve středu 3. února 2021 
(XXXI. ročník). Uzávěrka příštího 
čísla je 19. 2. 2021 ve 12. 00.

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

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

Podél cesty do Uhřínova vznikla 
v minulosti kaple sv. Kateřiny.

Postupně, jak si člověk přizpůsoboval 
okolní krajinu, aby ji mohl zemědělsky 

využívat, snažil se „ochočit si“ i du-
chovní prostor. Na různých místech tak 
vznikaly křížky a kaple. Podél silnice do 
Uhřínova byla v první třetině 17. století 
postavena kaple sv. Kateřiny, které se 
říká dolní.

MĚSTO POD LUPOU




