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Přiblížila se přestavba internátu 
Bytový dům pro seniory vznikne 
z budově bývalého internátu 
střední odborné školy.
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Starosta zhodnotil rok ve funkci 
Starosta města Alexandros 
Kaminaras povyprávěl nejen o své 
práci, ale také o osobním životě.

Město vyhlásilo sportovce
Přinášíme výsledky
z netradičního vyhlášení  
ankety Sportovec města 2019.

Hra Trackuj Velmez pokračuje
V březnu se můžete opět 
zúčastnit outdoorové hry Trackuj 
Velmez s Dózou.
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Vážení spoluobčané,
jsme na začátku měsíce března a pozne-
náhlu vnímáme první nesmělé signály za-
čátku přechodu zimního do jarního obdo-
bí. Délka dne je o poznání delší a dny jsou 
prosvětlenější. Přibližně za tři týdny osla-
víme první jarní den, konkrétně v sobotu 
20. března. Probouzející se příroda nám, 

jak pevně věřím, pozvedne náladu a zvýší 
tolik potřebnou hladinu optimismu.
O posledním březnovém víkendu i letos 
dojde ke změně standardního (zimního) 
času na čas letní. K posunu o hodinu do-
předu dojde konkrétně v neděli 28. března.
Pro měsíc březen je známé a typické 
slovní spojení březen – měsíc čtenářů, 
který navazuje na dříve používané bře-
zen – měsíc knihy. Pro měsíc březen je 
významné datum 8. března, na které při-
padá mezinárodní den žen. Vážené ženy, 
přeji vám vše nejlepší a hodně zdraví.
Pravděpodobně jste zaregistrovali infor-
maci z posledního zastupitelstva měs-
ta, kde jsme schválili záměr přestavby 
bývalého internátu Střední školy řeme-
sel a služeb na bytový dům pro seniory. 
Při rozhodování o zadání tohoto zámě-
ru převážila idea realizovat projekt s co 
největším využitím budovy pro klienty 
(bez personálu). Projektovou dokumen-
taci zpracovala Ing. arch. Eva Uchytilová 
v souladu s dotačními podmínkami. Re-
konstrukcí tak vznikne budova se čtyřmi 
podlažími, na kterých bude celkem třicet 

bytů, z toho dva byty 2+kk, zbytek 1+kk. 
V souladu s dotačními podmínkami musí 
být obytná plocha jednotlivých bytů men-
ší než 50 m2. Klienty tohoto domu pro 
seniory mohou být osoby v nepříznivé 
sociální situaci, jejichž snížená soběstač-
nost je způsobena věkem (65+) nebo 
zdravotním stavem. Klienti budou moci 
využívat pečovatelské služby z nabídky 
Sociálních služeb města VM formou tzv. 
terénní služby. Dle mého názoru je po-
dobných zařízení v naší zemi stále nedo-
statek a je pozitivní, že přímo ve Velkém 
Meziříčí se začne s jeho výstavbou. So-
ciální služby města VM v současné době 
evidují asi osmdesát žádostí o umístění 
v těchto zařízeních.
Závěrem mi dovolte poděkovat za vaši 
přízeň. Od mého nástupu do funkce mís-
tostarosty města uplynul jeden rok a já si 
velmi vážím vaší podpory. Hodně to pro 
mě znamená.
Přeji vám všem pěkné dny a apeluji na 
vás – buďte na sebe opatrní.

Ing. František Smažil, místostarosta

Slovo místostarosty

Bytový dům pro seniory se může začít stavět už letos

Zastupitelé na svém zasedání 23. února jednohlasně pro-
sadili realizaci záměru, a posunuli tak možnost výstavby 
bytového domu pro seniory. „Děkuji všem zastupitelům za 
podporu tak významného projektu. Jsem přesvědčen, že 
přestavba bývalého internátu na bytový dům pro seniory je 
jedno z významných rozhodnutí zastupitelstva města,“ uvedl 
místostarosta František Smažil.
Budova přístupná z ulice U Světlé nabídne třicet nových bytů 
o velikosti zejména 1+kk a v menším zastoupení i 2+kk. 

Vlastnické vztahy k tomuto areálu jsou vypořádané, a tak 
přestavba může začít již v letošním roce. Mimo rekonstrukci 
budovy se úpravy dočká i stávající zeleň, kterou doplní ven-
kovní relaxační zóna. V podzemí venkovní plochy se nain-
stalují nádrže o objemu asi 50 m3 pro zadržování dešťových 
vod a jejich postupné vsakování do zelených ploch v areálu. 
Současná třípodlažní budova se zvýší o jedno patro nástav-
by, přístup do všech pater bude splňovat bezbariérové pod-
mínky.

Zastupitelé podpořili záměr přestavby bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb Velké 
Meziříčí na bytový dům pro seniory. Zároveň také schválili, aby město podalo žádost o dotaci vyhlá-
šenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dotace může dosáhnout maximální hodnoty bezmála 
13 milionů korun z celkových předpokládaných nákladů ve výši 65 milionů korun.
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Už na konci loňského roku mohli chodci využívat většinovou část 
chodníku v ulici Vrchovecká i s novým osvětleným přechodem 
umístěným pod dálničním mostem. Letos zhotovitel stavbu 
chodníku dokončí, a to v datu od 15. března do 15. dubna. Po-
sledních dvacet metrů chybějícího chodníku společnost Content 
zbuduje za dopravního omezení spočívajícím ve zúžení jízdního 
pruhu. Na jaře dojde také k umístění dřevěné lávky nad potok 
v úrovni kaple Sedmibolestné Panny Marie.
Od začátku dubna by měla také společnost Mitrenga – stavby 
dokončit opravu silnice ve stejné ulici v blízkosti bývalého Mo-
torpalu. Za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem položí 
pracovníci nový povrch vozovky. Dokončení krajské stavební 
akce potrvá podle slov stavbyvedoucího asi 5 týdnů.

Zastupitelstvo města plánuje pokračovat v jednáních o rekonstrukci náměstí

Rekonstrukce náměstí ve Velkém Meziříčí se opět stane téma-
tem jednání místních zastupitelů. Ve snaze o nalezení kompro-
misu mělo zastupitelstvo diskutovat v úterý 23. února, ale po 
vzájemné dohodě všech zastupitelů proběhne jednání na zase-
dání 13. dubna.
Podle starosty města Alexandrose Kaminarase není současný 
technický stav náměstí vyhovující a rád by se zasadil o zvýšení 
jeho atraktivity jak pro jeho občany, tak i návštěvníky. V letoš-
ním roce hodlá zařídit dokončení architektonické studie na rekon-
strukci náměstí. Kompletní dokumentace by podle současných 
představ mohla být připravena nejpozději do konce roku 2022.

Nová podoba centra města by se měla týkat nejenom samot-
ného Náměstí, ale také sousedních ulic Radnická, Vrchovecká, 
Komenského, Kostelní a U Bašty. Město počítá s výměnou růz-
norodých povrchů a redukcí parkovacích míst, ale také s vytvo-
řením prostoru pro dopravu, rekreaci i společensko ‑kulturní 
vyžití.
Vedení města by chtělo nalézt inspiraci v již proběhlé 
architektonicko ‑urbanistické soutěži, která poskytla velké 
množství podnětných návrhů. Proměna velkomeziříčského ná-
městí započne na jaře letošního roku zavedením nového parko-
vacího systému.

Ve věci změny stávající podoby velkomeziříčského náměstí se schyluje k posunu. Vedení města chce 
konečně docílit jeho rekonstrukce.

Ulice Vrchovecká se na jaře kompletně dokončí
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Z mimořádného zasedání zastupitelstva 9. února

Z jednání rady města 10. února

• Zastupitelstvo města schválilo rozdělení přebytku hos-
podaření za rok 2020 ve výši 103 591 000 korun, z toho 
46 335 000 korun jako volné zdroje k rozdělení v roce 2021.

• Zastupitelé schválili odkoupení restaurace u zimního sta-
dionu ve výši 6 500 000 korun. Zároveň zastupitelé schválili 
realizaci akce s názvem Rekonstrukce zimního stadionu.

• Rada města schválila částku 105 000 korun na zpracování 
Studie proveditelnosti výstavby splaškové kanalizace a vo-
dovodu v ulici Uhřínovská.

• Rada města doporučila zastupitelstvu schválit záměr pře-
stavby bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb 
na „Bytový dům pro seniory“.

• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit po-
skytnutí dotací žadatelům v Grantovém programu Zdravé 
město 2021. Rada vzala na vědomí informaci o připra-
vovaném projektu „Velké Meziříčí – Rozšíření městského 
kamerového a dohlížecího systému 2021“. Rada schválila 
aktualizovaný plán prevence kriminality města Velké Me-

ziříčí na léta 2021–2023 a v něm obsaženou bezpečnostní 
analýzu města. Zároveň rada schválila projektovou žádost 
s názvem „Velké Meziříčí – Prevence kriminality města 
z programu MV ČR v roce 2021“.

• Rada města schválila finance ve výši 500 000 korun, které 
použije na dofinancování parkovacích automatů.

Schválená rozpočtová opatření:
• Požární zpráva k projektu rekonstrukce kurtů Areál zdraví – 

3 500 korun
• Studie proveditelnosti kanalizace v ulici Uhřínovská – 

105 000 korun

Ze zasedání zastupitelstva 23. února

Z jednání rady města 24. února

• Zastupitelstvo města schválilo záměr přestavby bývalého 
internátu Střední školy řemesel a služeb na „Bytový dům 
pro seniory“. Zastupitelé dále schválili podání žádosti o do-
taci na realizaci tohoto záměru. Zastupitelstvo dále schvá-
lilo financování projektu v kombinaci s přiznanou dotací, 
úvěrem a vlastními zdroji dle konstrukce úvěru.

• Zastupitelé schválili poskytnutí dotací 8 žadatelům v pro-
jektu Grantového programu Zdravé město 2021.

• Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál „Finanční 
analýza úvěrových možností města Velké Meziříčí“.

Schválená rozpočtová opatření:
• Dotace pro ZŠ Sokolovská – 58 414 korun
• Dotace pro ZŠ a MŠ Mostiště – 554 784 korun
• Dotace SDH Velké Meziříčí – 100 000 korun
• Dotace pro Český svaz žen – 8 000 korun

• Rada města vydala nařízení č. 1/2021 o placeném stání silnič-
ních motorových vozidel na určených úsecích místních komuni-
kací ve vymezené oblasti města včetně ceníku.

• Rada města schválila harmonogram blokového čištění na 
jaře 2021.

• Radní schválili finanční částku ve výši 5 000 korun na po-
skytnutí daru Nemocnici Třebíč jako příspěvek na zakoupe-
ní nových zdravotnických přístrojů a zdravotnického vyba-

vení v roce 2021.
• Rada schválila 499 000 korun na financování plánované 

stavby očkovacího centra v budově velkomeziříčského Ju-
piter clubu.

Schválená rozpočtová opatření:
• Dar Nemocnici Třebíč – 5 000 korun
• Očkovací centrum – 499 000 korun

hledá vhodného uchazeče  
na pozici

redaktora

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá

Ing. Pavel Stupka, 
tel.: 566 781 030

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici

architekt – urbanista
náplň práce: příprava a řešení jednoduchých staveb, rozmístění obytné výstavby,

občanské vybavenosti a služeb

na dobu neurčitou, termín nástupu ihned, na 0,5 úvazku, 
bližší informace podá Bc. Antonín Šilhavý, 

tel.: 566 781 213, e-mail: silhavy@velkemezirici.cz

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici

architekt – urbanista
náplň práce: příprava a řešení jednoduchých staveb, rozmístění obytné výstavby,

občanské vybavenosti a služeb

na dobu neurčitou, termín nástupu ihned, na 0,5 úvazku, 
bližší informace podá Bc. Antonín Šilhavý, 

tel.: 566 781 213, e-mail: silhavy@velkemezirici.cz
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Město se posouvá blíž k rekonstrukci 
zimního stadionu
Na svém mimořádném zasedání 9. února schválili zastupitelé 
odkoupení restaurace u zimního stadionu za kupní cenu ve výši 
6 500 000 korun. Zároveň zastupitelé schválili realizaci akce 
s názvem Rekonstrukce zimního stadionu, jejíž náklady jsou 
vyčíslené na 82 535 021 korun.
Stadion se bude rekonstruovat v daném rozsahu, pokud Národ-
ní sportovní agentura jako poskytovatel městu přidělí dotaci. 
Velké Meziříčí zažádalo o maximální možnou částku ve výši 50 
milionů korun. „Víme, že by budova zimního stadionu v blízké 
budoucnosti vyžadovala investici, která se svou výší podobá žá-
dané dotaci, proto jsme se rozhodli do toho jít,“ uvedl starosta 
města Alexandros Kaminaras. Rekonstrukce se dotkne ledové 
plochy, šaten, strojovny i zázemí.

Řeku má lemovat rekreační zóna. Návrhy vytvoří budoucí architekti

Celý úsek od koupaliště až do areálu bývalého Svitu nabídne 
volnočasové aktivity a smysluplné propojení celé lokality. Pod-
nětné návrhy, ze kterých město může načerpat inspiraci, vytvoří 
studenti fakulty architektury Českého vysokého učení technic-
kého. Starosta Kaminaras, jako bývalý absolvent této fakul-
ty, využil své kontakty a dohodl s vysokou školou bezplatnou 
spolupráci v rámci zimního semestru. „Vše se mělo uskutečnit 
už v rámci jarních měsíců, ale vzhledem k epidemické situaci 
jsme se dohodli na podzimním termínu. Budoucím architektům 
poskytneme podporu při zpracování tématu a nabídneme to-
lik potřebnou praxi. Na oplátku očekáváme inspirativní návrhy 

pro rozvoj Velkého Meziříčí,“ doplnil Kaminaras. Studie zpracují 
studenti z ateliérů spadajících pod ústav urbanismu, který vede 
renomovaný profesor Jan Jehlík – z jeho obsáhlých pracovních 
a odborných zkušeností zmíníme například Palác Zdar v Ústí 
nad Labem. Stavba za zhruba 300 milionů korun, která vzešla 
z architektonické soutěže, vyrostla v roce 2008 a je dodnes po-
važována za příklad prvotřídní architektury.
Oživit prostor mezi Balinkou a protipovodňovou zdí se pokusila 
už na přelomu srpna a září zastupitelka Ivana Bíbrová. Její inici-
ativu spočívající v umístění dřevěných pobytových palub v blíz-
kosti řeky podpořili radní i pro letošní rok.

Podél řeky Balinky vznikne nová odpočinková zóna. Vše odstartovala možnost nákupu pozemků 
v oblasti Palouky, kterou zastupitelé odsouhlasili na svém zasedání 15. prosince 2020. Právě při 
diskuzi se zastupiteli představil starosta města Alexandros Kaminaras možnosti využití zahrnující 
pumptrack, cyklostezku či stezku pro pěší. „Město zvané Meziříčí musí mít důstojné nábřeží. Právě 
na Paloukách je nivelita břehu pro tento účel ideální,“ uvedl Kaminaras.
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Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

3. 2. 2021 v 17:15 hodin přijala hlíd-
ka městské policie (MP) oznámení, že 
v prodejně Billa zadrželi osobu, která 
pronesla přes pokladnu láhev desti-
látu Božkov bez placení. Hlídka MP 
na místě provedla veškeré neodklad-
né úkony. Vzhledem k faktu, že se 
mladík již v minulosti dopustil majet-
kového přestupku v době nouzového 
stavu, hlídka mu uložila pokutu příka-
zem na místě v maximální výši.

Dne 5. 2. 2021 v 10:00 hodin přijala 
MP telefonické oznámení o uvolnění 
větší části omítky v ulici Radnická, 
která následně spadla na chodník. 
Hlídka MP se dostavila na místo, kde 
se ohlášená skutečnost potvrdila. 
Neprodleně vyrozuměla majitele ne-
movitosti, kterého následně vyzvala, 
aby chodník zabezpečil do doby, než  
omítku nemovitosti uvede do bez-
pečného stavu.
 
11. 2. 2021 vyjížděla hlídka MP do uli-
ce Komenského, kde mělo docházet 
k rodinnému sporu syna s matkou. 
Strážníci stav na místě uklidnili a obě 
osoby poučili ve smyslu občanského 
soužití. Po hodině přijala MP opětov-
né telefonické oznámení na neshody 
obou osob. Po příjezdu hlídky MP na 
místo se dostavila i Policie ČR, která 
si věc převzala k dalším úkonům.

Dne 15. 2. 2021 v 11:00 hodin přijala 
MP oznámení od personálu výchov-
ného ústavu, že jedna z jejich cho-
vanek kouřila v prostorách školního 
zařízení v rozporu se zákonem na 
ochranu zdraví před škodlivými účin-
ky návykových látek. Hlídka MP se 
vydala na místo, kde podezření z pře-
stupku s dívkou projednala.

Městská policie Velké Meziříčí za 
uvedené období od 1. 2. 2021 do 
24. 2. 2021 řešila 118 dopravních 
přestupků. Jednalo se především 
o porušování dopravního značení 
(neumístění parkovacího kotouče, 
porušení zákazu stání a zastavení). 
V několika případech se jednalo o po-
rušení obecné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích (stání na 
chodníku, v křižovatkách, na silniční 
vegetaci apod.)

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

U Lhotky havaroval automobil BMW X3

V Budišově se srazila fréza s osobním vozidlem

Ve středu 10. 2. 2021 v 16:18 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké Me-
ziříčí k ohlášené dopravní nehodě osobního vozidla BMW X3 u Lhotky. Při nehodě se 
lehce zranil řidič vozidla. Hasiči předali zraněného do péče zdravotníků. Jednotka po 
příjezdu na místo události zajistila místo nehody a řídila dopravu. Na havarovaném 
vozidle provedli hasiči protipožární opatření a zkontrolovali, zda nedošlo k úniku 
provozních kapalin. Po ukončení činnosti na místě zásahu se jednotka vrátila zpět 
na základnu.

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 v 16:28 hodin vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice Vel-
ké Meziříčí a stanice Třebíč k ohlášené 
dopravní nehodě osobního automobilu 
Volkswagen Golf a frézy v Budišově. Při 
nehodě došlo ke zranění řidiče frézy. 
Hasiči předali zraněného do péče zdra-
votníků. Jednotky po příjezdu na místo 
události provedly zajištění místa nehody 
a řídily dopravu. Na havarovaných vozi-
dlech provedli hasiči protipožární opatře-
ní a zkontrolovali, zda nedošlo k úniku provozních kapalin. Po ukončení činnosti na 
místě zásahu se jednotky vrátily zpět na základnu.

Na 158. kilometru dálnice byla nehoda se zraněním
V sobotu 20. 2. 2021 v 12:52 hodin vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí a stanice Velká Bíteš k ohlášené 
dopravní nehodě osobního automobilu 
Ford Fiesta na 158. kilometru dálnice D1 
ve směru na Prahu. Při nehodě došlo ke 
zranění dvou osob cestujících ve vozidle. 
Hasiči předali zraněné do péče zdravot-
níků. Psa, který také cestoval ve vozidle, 
předali policii. Jednotky po příjezdu na 
místo události provedly zajištění místa 
nehody a řídily dopravu. Na havarovaném vozidle provedli hasiči protipožární opatření 
a pomocí sorpčních materiálů zlikvidovali vyteklé provozní kapaliny. Po ukončení čin-
nosti na místě zásahu se jednotky vrátily zpět na základnu.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí
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Změna parkovacího systému na vel-
komeziříčském náměstí a v přileh-
lých ulicích je skutečností. O tom, že 
parkování v centru Velkého Meziříčí 
bude opět zpoplatněné, rozhodla rada 
města na svém posledním zasedání 
24. února 2021. Jak již vedení města 
dopředu avizovalo, ke spuštění no-
vého parkovacího systému dojde na 
přelomu března a dubna.

Nová povinnost v podobě úhrady parkov-
ného vznikne na konci března. Platit za 
stání se bude na Náměstí, v ulici Rad-

nická, Komenského, Kostelní, Rozkoš, K Hal-
týři a v části ulice Vrchovecká od křižovatky 
s ulicí Mlýnská po vjezd na Náměstí. Platby 
bude možné uhradit prostřednictvím pěti par-
kovacích automatů, přes mobilní aplikaci nebo 
formou SMS. Ceny poplatků odvíjející se od 
délky stání a zvoleného způsobu placení uvá-
díme v tabulce. Automaty nabídnou i možnost 
zakoupení celodenního parkovacího lístku za 
150 korun. Provozní doba parkovacích auto-
matů bude nastavena ve všední dny od 7 do 
17 hodin a v sobotu od 7 do 11 hodin.
Vozy odstavené na městských placených 
parkovacích plochách začnou v prvním týd-
nu fungování automatů kontrolovat městští 
strážníci a pracovníci odboru dopravy, kte-
ří budou řidiče upozorňovat, že parkování je 
zpoplatněné. Asistence řidičům bude probíhat 
v informativním duchu a pokuty tak v zavádě-
cím období policisté rozdávat nebudou.
Abonentům a rezidentům umožní radnice ná-
kup přenosné či nepřenosné parkovací karty. 
Nepřenosnou roční parkovací kartu si budou 
moci pořídit za 3 000 korun, měsíční oproti 
tomu vyjde na 250 korun. Přenosná parkovací 
karta bez uvedení registrační značky vozidla 
vyjde ročně na 9 000 korun, měsíční přenosná 
parkovací karta na 750 korun. Rezidentem se 
rozumí fyzická osoba, která má trvalý pobyt, 
případně vlastní nemovitost, ve vymezené 
oblasti. Abonent je právnická nebo podnikající 
fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti.    
Výhodou parkovacích automatů se solárním 
napájením je jejich přemístitelnost, která by se 
mohla stát užitečnou v případě rekonstrukce 
náměstí. Pokud by se automaty staly nadby-
tečnými, město je může v budoucnu odprodat.

Meziříčí bude mít ve středu města 
NOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

PARKOVACÍ AUTOMAT

STÁHNĚTE SI
mobilní aplikaci ParkSimply. 
Od konce března s ní parkování snadno zaplatíte. 

Parkovací automat 
nebo mobilní aplikace

SMS 
(+ cena za SMS dle operátora)

30 min. 5 Kč   

1. hod. 10 Kč 1. SMS 1 hod. 10 Kč

2. hod. 20 Kč 2. SMS 1 hod. 20 Kč

každá další hodina 30 Kč 3. a další SMS 1 hod. 30 Kč

PARKOVACÍ KARTA pro rezidenty a abonenty 
(platnost 1 kalendářní  rok nebo 1 kalendářní měsíc)
Nepřenosná karta 3 000 Kč/rok, 250 Kč/měsíc
Přenosná karta 9 000 Kč/rok, 750 Kč/měsíc
(2. a 3. karta za dvojnásobek ceny, každá další za čtyřnásobek ceny)

Jednodenní parkovací lístek 150 Kč

PARKOVACÍ AUTOMAT

PARKOVACÍ AUTOMAT

 JE DOBRÉ VĚDĚT
 Platí se ve všední dny od 7.00 do 
17.00, v sobotu od 7.00 do 11.00. V ne-
děli a ve svátky je parkování zdarma.
 Pokud v centru bydlíte, či podnikáte, 
je pro vás určená parkovací karta.
 Parkovacích automatů bude pět, tři 
na Náměstí, jeden v Radnické a jeden 
ve Vrchovecké – zhruba v úrovni bývalé 
„výběrčí budky“.
 Podélné parkování na Náměstí, 
v Radnické a Komenského ulici už nebu-
de možné.

Na parkovacích místech pro vozidla 
ZTP mohou tato vozidla parkovat 
bezplatně po dobu 2 hodin s umístě-
ním parkovacího kotouče
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Česká pošta od března upravila provozní dobu
Pobočka České pošty ve Velkém Meziříčí zkracuje sobotní 
otevírací dobu, a to s platností od 1. března 2021. V sobotu 

jsou hodiny pro veřejnost nově stanovené od 8:00 do 11:00. 
Ve všední dny se provozní doba nemění. Během hodin pro ve-
řejnost budou v provozu 4 přepážky.

V březnu startuje tradiční sčítání obyvatel

Pondělí 10.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Úterý 18.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Středa 10.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Čtvrtek 18.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Pátek 18.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Sobota 18.00 – 11.00

Neděle zavřeno

V sobotu 27. března začíná Sčítání lidí, domů a bytů roku 2021.
Vzhledem k současné epidemické situaci má každý občan mož-
nost sečíst se online do 9. dubna, a to prostřednictvím elek-
tronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní 
aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 
11. května vyplnit a odevzdat listinný formulář, jehož distribuci 
zajistí sčítací komisaři a síť kontaktních míst.
Distribuce formulářů do domácností bude probíhat za dodržo-
vání přísných hygienických pravidel. Z tohoto důvodu nebudou 
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě 
potřeby se můžete obrátit na infolinku 840 304 050.
Kontaktními místy jsou pracoviště České pošty. Ve Velkém Me-
ziříčí sídlí v ulici Poštovní 1422/1, telefonní číslo: 954 259 401.

Sčítání podléhá:
• Každá fyzická osoba mající v rozhodný okamžik na úze-

mí České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen 
azyl, doplňková nebo dočasná ochrana,

• Každá fyzická osoba, která je na území České republiky 
v rozhodný okamžik přítomna,

• Každý dům i byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou 
v České republice na dobu kratší než 90 dnů a na cizince požíva-
jící diplomatické výsady a imunity.
Pro aktuální informace můžete navštívit webové stránky 
www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e  mail dotazy@scitani.cz 
nebo využít informační linku Českého statistického úřadu 
274 056 789.
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Velkomeziříčští dobrovolní hasiči 
testovali průjezdnost ulic
Mnohdy se stává, že hasiči ulicí nemohou projet kvůli špatně 
zaparkovanému autu. To je ovšem v případě požáru velká kom-
plikace, protože každá minuta je drahá. Hasiči musí zastavovat, 
s autem nebo s jiným objektem manipulovat a odstranit ho 
z komunikace, aby následně mohli projet. V těchto případech 
je to obrovské zdržení a může to stát lidské životy. V minulosti 
vznikla kampaň nazvaná „3 metry k životu“. Hasiči a městská 
policie v rámci této kampaně projíždí ulice především na sídliš-
tích a zkouší, kde projedou a kde ne.
V mnoha případech zjišťují, že projetí hasičské techniky je mož-
né, ale v případě zásahu a potřebě použít požární techniku na 
záchranné práce už by nastal problém. Sídliště bývají plná vozi-
del zaparkovaných na komunikacích, a to i v případě obousměr-
ného provozu. Mnohdy je obtížné se dostat jen do vozu pro 

výbavu a dvacet centimetrů pro přístup do nástavby vozidla 
opravdu nestačí.
Každý řidič si chce své vozidlo zaparkovat co nejblíže k domu, to 
je pochopitelné, ale už si málokdo uvědomuje, že hasiči při vý-
jezdu k požáru, záchraně životů a majetku ztrácejí cenné vteřiny 
tím, že se zdržují proplétáním mezi zaparkovanými auty.

Místní hasiči vyjeli do ulic s technikou CAS 20 Tatra 815 4x4. 
Průjezd zkoušeli v několika ulicích, mezi které patří ulice Kar-
lov, K Buči, Příční, Nová, Kolmá, Ve Vilách, Bezděkov, Generála 
Jaroše, Obůrka, Bezručova a další. V testovaných ulicích projeli, 
ale v některých případech velice natěsno. Pro průjezd hasičské 
techniky je nutno udržovat třímetrový rozestup mezi zaparko-
vanými vozidly či objekty. Při výjezdu k požáru není možné zdr-
žovat se měřením centimetrů, zda projedou.
Hasiči apelují na obyvatelstvo, aby především na sídlištích u by-
tovek parkovali ohleduplně a nechávali na průjezd techniky
3 metry prostoru.

Železnice na Vysočině se letos dočkají 
velkých změn minimálně na pěti mís-
tech. Jedním z nich je Velké Meziříčí, 
kde se provedou opravy nádražní bu-
dovy.
Prozatím je stavba v přípravě. Měla by 
trvat přibližně 15 měsíců. Součástí re-

konstrukce je odbourání části objektu, 
ve zbylém prostoru vznikne bezbarié-
rová čekárna. Z vybourané plochy a při-
lehlého okolí vybudují pracovníci plochu 
pro cestující s bicykly. Ve výpravní bu-
dově dojde k výměně oken a dveří, za-
teplení fasády a položení nové střechy. 

Podkroví, které není využité, se zateplí 
izolací na podlaze.
Železnice ve Velkém Meziříčí se nachá-
zí v jihozápadní části města, nedaleko 
řeky Balinky. Tato jednokolejná trať je 
neelektrifikovaná. Ve městě se také 
nachází železniční zastávka, a to v ulici 
Družstevní.
Původní stanice ležela asi kilometr se-
verozápadním směrem od místa no-
vějšího nádraží. Zprovoznili ji 12. červ-
na 1886 jako koncovou stanici na 
odbočné trati ze Studence. Propojení 
mezi Třebíčí a Brnem bylo dokončeno 
již 4. června. Krom výstavby náklado-
vého nádraží, vodárny, lokomotivního 
depa či bytových domů pro drážní za-
městnance, zde vznikla nerozměrná 
nádražní budova ve specifickém archi-
tektonickém stylu.
V roce 1909 došlo k zestátnění sta-
nice a poté ji obsluhovala společnost 
Císařsko ‑královské státní dráhy. Od 
roku 1918 padla správa na Českoslo-
venské státní dráhy. V roce 1938 se po 
vydání rozhodnutí o dostavbě železnič-
ního spojení rozšiřovaly a napojovaly 
další tratě. Oficiální provoz dráhy zahá-
jily 20. prosince 1953.

Velkomeziříčská nádražní budova se dočká oprav
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Muzeum se připravuje na novou sezonu

Tříkrálová sbírka pokračuje v online prostoru až do konce dubna
Tři sta dvacet, to byl celkový počet statických kasiček umís-
těných v okrese Žďár nad Sázavou. Po rozpečetění pracovníci 
žďárské Charity sečetli neskutečnou částku – 1 909 264 ko-
run. Charita zveřejnila v půli února také informaci o průběžném 
výtěžku z online koledy, který v tu dobu činil 537 708 korun. 
„Přestože letošní výtěžek zaznamenal oproti letům předchozím 
pokles, je finální výsledek ohromující i vzhledem k omezením, 
ke kterým došlo v reakci na dodržování vládou vydaných naříze-
ní a pokynů Charity Česká republika, jejichž cílem bylo ochránit 
zdraví jak koledníků, tak i dárců,“ uvádí Lenka Šustrová, koordi-
nátorka propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
„Letošní sbírka je pro mě velmi intenzivní. Během sbírky jsem 
viděla obrovskou vůli a chuť pomoci naší Charitě i v době ce-
losvětové pandemie. Někteří z našich asistentů prožívali velmi 
smutné období, i přesto své poslání vykonali a podpořili naše 
služby skutky, které nám pomohou jít dále. Někdy jsem ztrá-
cela i slova, protože jsem si uvědomila, jak je v některých lidech 
tato královská tradice hluboce zakořeněná. Osobně to beru jako 
závazek být těmto lidem v rámci svých možností dobrou ko-
ordinátorkou. Oni jsou totiž jedineční,“ říká Michaela Kuchtová, 
koordinátorka pro oblast okresu Žďár nad Sázavou. Online ko-
leda trvá až do 30. dubna, takže stále můžete přispět. Výtěžek 
putuje zejména na zkvalitnění péče o umírající, nemocné, lidi 
s postižením, s duševním onemocněním, na pomoc maminkám 
s dětmi v tísni a dalším, kteří se ocitli v nouzi. Část z výtěžku jde 
na humanitární pomoc do zahraničí. „U online koledy na strán-
ce www.trikralovasbirka.cz je nutné uvést název Charity či obce 
nebo poštovní směrovací číslo, aby se finance dostaly zpět do 
našeho regionu. Děkujeme,“ s vděkem upřesňuje Šustrová.

DĚKUJEME VÁM VŠEM

 1 909 264 Kč. 

537 708  Kč.

, kteří jste podpořili 
netradiční Tříkrálovou sbírku roku 2021.

Do pokladniček umístěných v okrese Žďár n. Sáz. 

jste darovali
Do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz

jste k 15. 2. 2021 přispěli 

Foto: Charita Česká republika

www.zdar.charita.cz

Ing. Jana Zelená, 
ředitelka Oblastní 
charity Žďár nad Sáz. 

Přestože v prostorách velkomeziříčského muzea panují téměř 
mrazivé teploty, není muzeum úplně zazimováno. Klimatické 
podmínky sice nejsou právě ideální, ale je třeba využít nepří-
tomnosti návštěvníků a připravit expozice na novou sezonu.
První velké práce začaly ve vstupním vestibulu druhého patra, 
kde byly doposud vystaveny plastiky od sochaře Jiřího Marka. 
V průběhu třetího únorového týdne pracovníci díla velkomezi-
říčského rodáka odborně sejmuli, zabalili a uložili do depozitáře. 
Plastika Vlastenec o rozměrech 250 x 430 cm a tři zastavení 
křížové cesty jsou v muzeu od roku 1995. V současné době vy-
klizený vstupní vestibul čeká na plánovanou výmalbu.
Nové exponáty budou na návštěvníky čekat také v klenuté 
chodbě, která se nachází na úplném konci prohlídkového okru-
hu. Výstava Šálek lahodného moku se v ní nacházela od roku 

2013. Šálky, čajové konvice a formy na bábovky v letošním roce 
nahradí výšivky a látky, jelikož se zde připravuje výstava ze sbí-
rek textilu.
Na další změny se mohou návštěvníci těšit také v prostorách 
šlechtických salonů, které se nacházejí v prvním patře zámku. 
V těchto zámeckých pokojích se připravuje reinstalace expozic 
ve spolupráci s majiteli zámku.
Kromě změn uvnitř expozic muzeum počítá také s pořádáním 
tradičních akcí, jako jsou noční prohlídky v rámci Festivalu mu-
zejních nocí či zářijové historické slavnosti. V říjnu by se pak 
mohly uskutečnit tematické prohlídky Podzim na šlechtickém 
sídle. Vše ale bude záležet na vývoji epidemické situace.

‑muz‑
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Pověsti z Velkomeziříčska jsou opět k prodeji

Dózáckého maskota stopovala stovka nadšenců 

TRACKUJte s Dózou i na jaře - Dóza připravuje volně
navazující pokračování putovní hry TRACKuj VelMez

V závěru roku 2020 vydalo město Velké 
Meziříčí knihu zvanou Pověsti z Velko-
meziříčska, zájem o ni byl nevídaný. Ještě 
před vánočními svátky se všechny kusy 
prodaly. Turistické a informační centrum 
nezahálelo a objednalo dotisk tisíce kusů. 
Od dnešního dne jsou na radnici v kance-
láři číslo 103 opět k prodeji.
Chcete se dozvědět, jak to bylo se vzni-

kem Meziříčí, zámeckou studnou nebo 
strašidlem u Netínského rybníka? Něko-
ho by mohla zajímat i pověst o bílé paní, 
zázračné studánce, zlatém křížku nebo 
o pokladech… Velké poděkování patří 
autorce knihy a zároveň historičce Ma-
rii Ripperové, Alici Trojanové za ilustrace 
a Kateřině Dvořákové za ilustrace i gra-
fické zpracování.

Od 29. ledna 2021 a během jarních prázd-
nin, které na pololetní prázdniny navazo-

valy, jsme pořádali soutěž pro všechny 
věkové skupiny s názvem „Fotostopa“ 
aneb po stopách dózáckého plyšového 
maskota Fifinky. Po dobu 10 dnů mohli 
lidé ve Velkém Meziříčí spatřit účastníky 
soutěže, jak putují v ulicích města s ply-
šovými kamarády a hledají oblíbená místa 
Fifinky. Dóza poskytla prostřednictvím Fa-
cebooku a webu Dózy vodítka – fotografie, 
kde se dózácký plyšák vyfotil. Podmínkou 
soutěže totiž bylo Fifinčina oblíbená mís-
ta nalézt a s plyšákem se na nich také vy-
fotit. Od 15. 2. 2021 pak probíhala v Dóze 

kontrola 15 fotografií z 15 míst a předá-
vání cen. Velké poděkování za účast patří  
91 dětem a 10 dospělým, kteří s úsměvem 
přicházeli pro odměny a nešetřili kladným 
hodnocením soutěže.
Celý tým je rád, že účastníci soutěže strávili 
svůj volný čas s Dózou a že je námi připra-
vované soutěže baví. Těšíme se společně 
s Fifinkou na třeba další foto ‑putování.
Ještě předtím ovšem přijměte pozvání na 
volně navazující pokračování putovní hry 
TRACKuj VelMez Jaro 2021, které začíná 
20. března 2021.

První jarní den, 20. března 2021, spou-
štíme druhou verzi úspěšné outdoorové 
hry pro všechny – děti, dospěláky i seni-
ory – TRACKuj VelMez Jaro 2021. Opět 
vás čeká hledání, pro někoho možná 
i poznávání nových míst, v našem městě 
Velké Meziříčí a jeho okolí.
Ale pozor! Při trackování bude zapotře-
bí zapojit nejen svaly na nohou, ale také 
mozkové závity.
Vaším úkolem totiž bude vyluštit zašif-
rovanou zprávu a za její odevzdání po 
skončení soutěže tak získat ceny. Ve hře 
myslíme i na nejmenší soutěžící, kteří pro 
získání ceny musí využít papíry a pastel-
ky, tužky či vodovky, tempery apod.
Opět na účastníky soutěže bude čekat 
20 speciálně označených míst. Tentokrát 

budou ale místa utajena. Pouze po regis-
traci (jméno, příjmení, věk) vám zpětně 
emailem poskytneme prvotní informaci 
o místě, kde své putování zahájíte. Na 
další trackující místa nechť vás dál vedou 
vaše vědomosti, znalosti a smysl pro ori-
entaci. Registrace emailem bude možná 
od 15. března 2021.
Soutěž lze absolvovat pěšmo, kolmo, ko-
čárkově či koloběžkově.
Více informací na webu dozavm.cz.
Dokážete dojít do posledního trackujícího 
místa? Dešifrujete znění celé zprávy roz-
dělené do 20 míst?
Těšíme se na trackující nadšence hledají-
cí ty správné odpovědi a vodítka k dalším 
utajeným místům.

‑jž‑

Skauti v našem městě oslaví sto let
V tomto roce oslavujeme 100 let od za-
čátků skautování v našem městě. Rádi 
si připomeneme toto krásné jubileum 
s vámi. Připravujeme komentovanou vy-
cházku městem, zakládáme střediskovou 
kroniku, na našich stránkách zveřejníme 
střípky z historie a – pokud to epidemická 
situace dovolí – zrealizujeme odkládané 
setkání velkomeziříčských skautů.
Rádi bychom touto formou oslovili skau-
ty, kteří chodili do skautské družiny nebo 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na 

chodu oddílu či střediska: sbíráme fot-
ky, zážitky, kroniky, deníky, kroje a jejich 
součásti, odznaky, jiné související mate-
riály a předměty, které by neměly být za-
pomenuty. Nemusíte se však bát, že by 
vám tyto vzpomínkové předměty z mládí 
nezůstaly. Rádi si je oskenujeme nebo 
vyfotíme. V případě, že něčím disponuje-
te, se prosím ozvěte Pavlu Oulehlovi na 
telefonní číslo: 702 059 553.
Předem děkujeme.

Skauti ze střediska VM

TTRRAACCKKuujj  VVEELLMMEEZZ

ss  DDÓÓZZOOUU

Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí
Komenského 10/2 - 594 01 - Velké Meziříčí

566 781 851 - info@dozavm.cz
www.dozavm.cz

Hra pro malé i velké

Více informací a pravidla na

JJAARROO

22002211

Hra probíhá
od 2200..33..22002211  ddoo  2299..44..22002211

TTeennttookkrráátt  ss  nnáámmii  ppoommooccíí  ššiiffeerr  ppoozznnááttee
zzaajjíímmaavváá  mmííssttaa  nnaaššeehhoo  mmeessttaa..

Do souteže je nutné se zaregistrovat
na e-mailu: ssoouutteezz@@ddoozzaavvmm..cczz

vv

v

‑jž‑
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Bobr evropský je živočich schopný v krátké době aktivně 
měnit profil prostředí, ve kterém žije. „Také v Kraji Vysočina 
je možné na mnoha místech spatřit pobytové znaky toho-

to druhu na vodních tocích i rybnících. V případě trvalejšího 
osídlení lokality je možné nalézt kromě okusů i bobří stav-
by, škody na dřevinách jsou zde výrazně vyšší, například na 
řekách Sázava, Balinka včetně přítoků, Oslava, Jihlava,“ říká 
náměstek hejtmana krajského úřadu Lukáš Vlček, za oblast 
lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životního pro-
středí.
Hlavním parametrem osídlení stanovišť je u bobrů potrava. 
Bobr je především býložravec. Živí se dřevinami, vodními 
rostlinami a bylinami, břehovými porosty měkkého či tvrdé-
ho charakteru. Tyto tři typy vegetace jsou dle ročního období 
proměnlivé v závislosti na jejich dostupnosti. V zimním ob-
dobí jsou bobři odkázáni na dřevinnou složku potravy. Živí se 
kůrou, lýkem, tenkými větvemi dřevin rostoucích na břehu.
Vlastníci břehových porostů požadují odstraňování dřevin 
poškozených bobrem. Aby bobři měli dostatek potravy, je 
doporučené z hlediska ochrany přírody likvidace dřevin až 
v dubnu. Zimní odstraňování stromů by mělo za následek je-
jich ještě větší okusování.
Dle české legislativy je bobr silně ohroženým druhem a zá-
roveň je na základě požadavků mezinárodních úmluv a před-
pisů chráněn. Velmi přínosným pomocníkem při posuzování 
jednotlivých záměrů je i příručka Průvodce soužití s bobrem, 
která poskytuje návod, jak s bobry společný prostor sdílet.

Ve Velkém Meziříčí vzniká domácí hospic sv. Mikuláše
Domácí hospic sv. Mikuláše rozšíří své služby i do Velkého Me-
ziříčí. Zakladatelkou je zdravotní sestra Lucie Klímová. 
Ještě před dvěma lety by mě ani ve snu nenapadlo, že budu 
zakládat domácí hospic. Myšlenku založit domácí hospic jsem 
měla v srdci již nějaký čas. Tato myšlenka se rodila v mém srdci 
postupně, přispělo k ní setkání zdravotníků na Vranově u Brna 
s MUDr. Marií Svatošovou a Janou Sieberovou.
K realizaci této myšlenky mě však dovedla umírající kamarádka 
Míša, o kterou jsem se chodila starat a která si přála, aby zde 
hospic vznikl.
Nikdy nezapomenu na její slova:‚„Přála bych si umřít ve tvém 
hospici.“

Pracuji již 12. rokem na jednotce intenzivní péče v Brně, práce 
zdravotní sestry mě baví a mám ji velice ráda. Bohužel zde pa-
cienti umírají osamoceni a za plentami.
O smrti se v dnešní době moc nemluví a toto téma je „tabu“, jako 
by se nás to vůbec netýkalo.
Domácí neboli mobilní hospic umožnuje pacientům v terminál-
ním stadiu onkologického nebo jiného onemocnění odejít dů-
stojně, bez nesnesitelné bolesti a ve svém vlastním domácím 
prostředí. Péči zajištuje tým odborníků ve spolupráci s rodinou 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dokud to člověk sám nezažije, 
možná si ani dost dobře nedovede představit, co všechno těžce 
nemocný ztrácí. Mohou to být vlasy, jméno, postavení, soukro-
mí, stud, životní jistota, stravovací zvyklosti, pohyb, práce.
Umírající lidé potřebují hodně lásky a naději, že smrtí život ne-
končí, ale pokračuje dál. V jejich očích je touha po naději, touha, 
kterou cítí každý z nás. Potřebují nás, naši lásku a péči. Potřebují 
vědět, že nejsou na konci života sami.
Domácí hospic sv. Mikuláše je nezisková organizace. Naše péče 
není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale převážně 
z darů, nadací a sbírek. Jsme odkázáni na individuální a firemní 
dárce. Nejsme omezeni časem ani smluvním územím. Chceme 
mít na své pacienty čas. O to nám jde.
Základem naší péče není jenom péče o tělo a zajištění, aby pa-
cient strávil poslední dny svého života bez bolesti, ale péče 
o všechny složky člověka, tj. tělo, duši a ducha. Na konci života se 

odehrávají někdy důležité rozhovory, někdy dochází i k odpuště-
ní, smíření… Důležité je umět naslouchat, někdy i mlčet a mít čas.
Nyní jsme ve fázi, kdy vybavujeme kontaktní místo hospice, za-
jištujeme finance na jeho provoz a na nákup zdravotních pomů-
cek pro naše pacienty.

Můžete nám pomoci jakoukoliv finanční částkou, jednorázově, 
nebo pravidelným převodem. Stejně tak i zakoupením nebo da-
rováním použitých zdravotních pomůcek. Rádi vám vystavíme 
darovací smlouvu nebo potvrzení pro daňové účely. Více infor-
mací naleznete na našich webových stránkách.
Číslo účtu: 235725436/0600, www.hospicsvmikulase.cz

Lucie Klímová

Na řekách Sázava a Balinka je 
možné nalézt okusy či bobří stavby
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Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí je vítězem 
v soutěži Recyklohraní 

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou adoptovali karakala
Jednoho dne přišla myšlenka… Co tak v této době, kdy i zvířata 
jsou ochuzená o běžné dění v ZOO, nějakým způsobem pomoci 
i jim. Myšlenka se změnila v realitu a…
Všichni obyvatelé domu s pečovatelskou službou (DPS) se se-
známili s podmínkami adopce zvířete na dálku. Měli možnost se 
vyjádřit, zda se do tohoto projektu zapojí. Je velmi milé, že z 34 
obyvatel se 32 rozhodlo věnovat příspěvek.
Vybíralo se ze 3 zvířat a každý dal bod tomu, které se mu nejví-
ce zamlouvalo. Rozhodovalo se mezi zvířaty:
emu hnědý, ara hyacintový a karakal. Emu obdržel 
3 body, ara 6 bodů a karakal 23 bodů, čímž se tedy stal zvíře-
tem, které budou mít senioři DPS na celý rok v adopci.
Kolektiv obyvatel DPS již obdržel certifikát adopce, který umístil 
na viditelném místě v budově. Pomalu začínáme plánovat vý-
let do ZOO v Jihlavě. Až to bude z hlediska opatření možné, tak 
ho uskutečníme. Věříme, že se tam brzy podíváme, pořádně si 
výlet užijeme a všichni výletníci se budou moci vyfotit se svým 

adoptivním karakalem, neboli kočkou, jak mu většina z našich 
obyvatel říká.

Jitka Tlustáková, Sociálně aktivizační služba

Naše škola se zapojila do celorepub-
likové soutěže ve sběru vysloužilých 
baterií. Této aktivity se zúčastnilo 
celkem 336 škol a společně vybraly 
17 252 kg baterií. Z těchto baterií se 
prostřednictvím recyklace podařilo 
získat 11 214 kilogramů kovonos-
ných surovin. Jde především o ocel, 

zinek, mangan, nikl a měď u tužkových baterií, z dalších typů 
se dá získat i olovo, kadmium, kobalt nebo stříbro. Zpětným vy-
užitím těchto surovin se chrání příroda před zbytečnou těžbou 
nerostných surovin.
V každém kraji byly v rámci soutěže vyhodnoceny první dvě nej-
lepší školy ve sběru baterií v přepočtu vybraných kilogramů ba-
terií na žáka a pak ještě dvě nejlepší školy v absolutním množ-
ství odevzdaných baterií. V těchto dvou kategoriích se udělovalo 
také absolutní vítězství v rámci celé republiky. Absolutním ví-
tězem v množství baterií vybraných na žáka se stala Základní 
škola a Praktická škola Velké Meziříčí s úctyhodným množstvím 
10,1 kg vybraných baterií na žáka. Absolutním vítězem v ka-
tegorii, která oceňovala celkové množství baterií vybraných ve 
škole, byla vyhlášena Základní škola Velké Březno v Ústeckém 

kraji – školákům se zde podařilo celkem vybrat 415 kg baterií. 
Naše škola odevzdala 332 kg a skončila celkově třetí. Děkuje-
me všem zapojeným žákům, zvláště vítězi s největším počtem 
odevzdaných baterií, Patriku Adlofovi, a pedagogům za příklad-
ný přístup k této ekologické aktivitě.

Úspěch v literárně ‑výtvarné soutěži
Další činností, ve které žáci naší školy dosáhli výborného výsled-
ku, byla výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 
2020. Jednalo se o 46. ročník literárně ‑výtvarné soutěže, kterou 
vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do soutěže se 
v Kraji Vysočina zapojilo 1 356 žáků ze 123 škol všech typů. Prv-
ním úspěchem našich žáků byl postup a hodnocení v krajském 
kole, kde v kategorii K 1 obsadili první 
tři místa a v kategorii K 2 druhé místo. 
Vítězové postoupili do národního kola, 
kde v silné konkurenci obsadil Vojtěch 
Kotek nádherné druhé místo v kate-
gorii K 1. Poděkování za reprezentaci 
školy patří všem soutěžícím, organizá-
torům za krásné ceny pro vítěze.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Dům pro seniory slaví výročí
V roce 1999 byl otevřen pro město Velké Meziříčí nový typ služ-
by občanům – Dům s pečovatelskou službou. Z těch, kteří tu po 
otevření žili a nebo pracovali, zůstaly dnes jen 2 ženy: 1 pečova-
telka a 1 klientka. Zeptali jsme se na vzpomínky.
Klientka, paní V.
V té době mi bylo 70 let. Byla to velká změna. Předtím jsem žila 
s manželem a 2 dětmi v Uhřínově. Manžel zemřel, dcera odešla 
na rakovinu, syn se zabil v 60 letech na motorce. Jak roky při-
bývaly, nebylo to snadné – zůstat v domku sama. Hodně scho-
dů, všude bylo daleko. Zpočátku to vypadalo, že se do DPS ani 
nedostanu. Byl postaven jen pro obyvatele Meziříčí. Ale první 

rok nebyl v Meziříčí o ubytování příliš zájem, a tak začali brát 
i klienty z okolních vesnic.
Na první roky ráda vzpomínám. Bylo mi o 20 let méně než teď, 
hodně jsme jezdili na výlety, měli jsme různé kroužky. Asi 16 
nás chodilo například do tanečního kroužku. Z tehdejších pečo-
vatelek je tu dnes už jen jedna paní. První paní ředitelka objevila 
mezi klienty hudebníky na harmoniku, buben a ona sama zpí-
vala. Každých 14 dnů jsme se scházeli u muziky v jídelně a zpí-
vali, nebo také cvičili. Ráda vzpomínám na zájezdy. Mám z nich 
hodně fotek.

Jitka Tlustáková, Sociálně aktivizační služba

Pan Roman Matušík je člověk, který si zaslouží velké poděkování
Klienti našeho DPS děkují panu Matušíkovi, který je vozí do ne-
mocnice v Třebíči na očkování proti covidu.
Protože většina z nás má různé potíže se stárnoucím tělem, 
velice jsme ocenili, jak se o nás staral. Nejen že nás bezpečně 

odvezl, ale pomáhal nám s přemístěním z auta do nemocnice, 
oblékáním a také dobrým slovem při potížích.
Moc děkujeme.

Vaši pasažéři z DPS, které jste vezl 19. 2. 2021
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Rychle mi došlo, že se potýkám s největší výzvou ve svém dosavadním 
životě, zhodnotil starosta města Alexandros Kaminaras

Od 26. února 2020 jste starostou města 
Velké Meziříčí, jak hodnotíte první rok ve 
své funkci?

Ten rok byl doslova jízdou! Nejen, že jsem 
se stal starostou města, ale ve stejné 
chvíli jsem měl sotva měsíčního syna a do 
vypuknutí koronavirového chaosu zbýva-
ly zhruba 2 týdny. Rychle mi došlo, že se 
potýkám s největší výzvou ve svém dosa-
vadním životě. První rok ve funkci starosty 
proto utekl mrknutím oka a v této chvíli již 
můžu s větším klidem říct, že dělám práci, 
která mě ohromně naplňuje, protože je to 
práce, jejímž pravým smyslem je starost 
o lidi a zlepšování prostředí, ve kterém ži-
jeme.

Začínal jste v nelehké době, ani ne měsíc 
po vašem zvolení vypukla koronavirová 
pandemie. Už 19. března 2020 jste dě-
koval dobrovolníkům za prvních tisíc uši-
tých a darovaných roušek. Překvapila vás 
vlna solidarity, která se šířila městem?

Funkce starosty je specifická v tom, že se 
okamžikem jmenování stáváte nejen šé-
fem desítek zaměstnanců města, ale jdete 
také do čela orgánů krizového řízení, které 
za normální situace zasedají zřídka. Avšak 
krátce po mém nástupu jsem musel svo-
lávat k zasedání krizový štáb každý týden 
a přesto, že všichni členové tohoto krizové-
ho orgánu mají dlouholeté zkušenosti, na-
stalá situace byla nová pro všechny z nás 
a předem připravené krizové plány s ta-
kovou pandemií nepočítaly. Výborně v tu 
chvíli začaly fungovat Sociální služby měs-
ta Velké Meziříčí s podporou dobrovolníků 
z řad skautů, skrze které jsme realizovali 
sběr a následnou distribuci roušek. Velmi 
rychle přicházeli s nabídkou různých forem 

pomoci lidé z celého města, kterým jsem 
se jmenovitě snažil děkovat prostřednic-
tvím médií. Byla to ohromná vlna solidarity, 
která částečně souvisela s vidinou brzkého 
konce koronavirové krize. Ta vidina zlep-
šení není bohužel ani po roce blíže a já v li-
dech vnímám velkou frustraci. Domnívám 
se však, že naději v návrat do normálního 
života znamená očkování, které bude snad 
brzy dostupné pro všechny z nás.

Nastupoval jste do funkce s nějakou vizí? 
Můžete zhodnotit, jak se vám daří dosa-
hovat vámi nastavených cílů?

Tou vizí je funkčnější, atraktivnější a krás-
nější město, ve kterém se nám bude dob-
ře žít a do kterého se budou lidé po studiu 
na vysoké škole vracet. Zhmotnění této 
vize znamená rozvoj města opřít o kvalit-
ní rozvojové plány. Některé koncepce již 
město z minulosti má, další pořizujeme 
v této chvíli. Zásadní podmínkou pro kvalit-
ní městský rozvoj je kontinuita politického 
směřování, díky kterému jsou jednotlivé 
investiční záměry v souladu s jedním stra-
tegickým dokumentem. Tímto způsobem 
lze město rozvíjet jako kvalitně propojený 
a funkční celek. Je to dlouhodobý proces, 
který zpravidla přesahuje mnoho volebních 
období a tím je i kamenem úrazu většiny 
měst. Každé nové vedení města chce mít 
svůj „podpis“, a tak realizuje věci navzdory 
těmto dlouhodobým strategickým kon-
cepcím, a město se tak obrazně řečeno lepí 
po částech do nesourodého celku, který 
spíše nefunguje. Mnou často zmiňova-
ná Litomyšl je příkladem města, které po 
30 let respektuje jeden rozvojový plán. Je 
to město stejné velikosti a rozpočtu jako 
Velké Meziříčí, přesto úplně jiné – vřele 
doporučuji k rodinnému výletu. Pokud se 

nám i díky mému působení na městě po-
daří alespoň o trochu té vizi přiblížit, budu 
to považovat za úspěch.

Velmi často se skloňuje areál bývalého 
Svitu. Prozradíte vaše ideální představy 
o využití této cenné lokality?

Jsme v „Meziříčí“ a přitom nemáme ná-
plavku = nemáme jediný kousek uprave-
ného břehu řeky, který by se dal využít pro 
rekreaci, nemáme park v majetku města 
se stínem a pobytovými plochami s herní-
mi a vodními prvky, nemáme cyklostezku 
s kvalitním povrchem, nemáme parkovací 
domy, které by odbavily auta z náměstí a to 
mohlo být konečně náměstím, kde chcete 
trávit čas, nemáme dostatečnou občan-
skou vybavenost, administrativní prostory, 
nemáme napojení pěší ani funkční, které by 
propojovalo střed města s přilehlými rezi-
denčními lokalitami, nemáme místo, kam 
chcete zajít, když nemáte plán a víte, že vás 
něčím překvapí, protože se tam bude vždy 
něco dít, dáte si tam zmrzku nebo pivo nebo 
nic a stejně budete mít pocit příjemně strá-
veného času. Svit znamená šanci pro město 
Velké Meziříčí vše výše zmíněné získat.

Opět se otevírá rozporuplná otázka re-
konstrukce velkomeziříčského náměstí. 
Od architektonické soutěže uplynulo už 
pět let. Naznačíte, jak by mohla moderni-
zace vypadat?

Ano, od soutěže uplynulo 5 let a náměstí 
je stále v žalostném stavu. Přitom soutěž 
přinesla několik mimořádně kvalitních ná-
vrhů. V létě jsem si nechal z archivu do kan-
celáře přinést soutěžní panely autorů třech 
vítězných návrhů a přes půl roku na ně přes 
desku pracovního stolu koukám. Jako ar-

Zeptali jsme se starosty města Alexandrose Kaminarase na jeho roční působení ve funkci i na jeho osobní 
život. V rozhovoru prozradil mnohé o svém původu, současnosti, vizích i plánech do budoucna.
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chitekt a urbanista si dovolím tvrdit, že jsou 
mezi nimi minimální kvalitativní rozdíly. 
Jsou zkrátka všechny velmi dobré – první, 
druhý i třetí. A pokud se pět let s náměstím 
nic neděje, protože zde existuje politický 
spor, při kterém jedni chtějí prvního a druzí 
chtějí druhého, tak já říkám: Pojďme jed-
nat s tím třetím, protože je stejně dobrý 
a předmětem zastupitelského sporu nikdy 
nebyl. Snažím se na to dívat čistě pragma-
ticky – máme rozbité náměstí, které je tře-
ba opravit. Máme zde necelý milion korun 
investovaný do architektonické soutěže, 
za který město mimo oněch soutěžních 
panelů dosud nezískalo nic. Pokud zastu-
piteli přijatelná cesta vede skrze spolupráci 
s autorem třetího návrhu, pojďme touto 
cestou a konečně opravme náměstí. Pokud 
v dubnu schválíme spolupráci na dopraco-
vání architektonické studie s autorem tře-
tího návrhu, můžeme v příštím roce poří-
dit kompletní projektovou dokumentaci 
a v roce 2023 začít s rekonstrukcí.

Rady města i zasedání zastupitelstva, 
v jejichž čele vystupujete, vždy obsahují 
mnoho bodů ke schválení. Jaké záměry 
chcete stihnout uskutečnit do konce vo-
lebního období?

Předně bych si přál, aby koncem tohoto 
volebního období bylo slovo „koronavirus“ 
dávnou minulostí a svět byl opět v pořádku. 
Mrzí mě, že spoustu věcí, které jsme pro lidi 
připravili, nemůžeme zatím ukázat – na-
příklad krásné nové prodejní stánky, které 
bychom chtěli několikrát za rok umístit na 
náměstí pro sezónní trhy. Je samozřejmě 
mnoho velkých investičních věcí, které bych 
si přál, abychom v příštích dvou letech stih-
li – namátkou mohu zmínit zahájení stav-
by inženýrských sítí pozemků pro rodinné 
bydlení na Hliništích, rekonstrukci zimního 
stadionu, sportovišť Areálu zdraví a rekon-
strukci domu pro seniory, pořízení projekto-
vé dokumentace pro rekonstrukci náměstí, 
pořízení územní studie pro území Svitu 
a Riegrových sadů, realizaci a projektovou 
přípravu okružních křižovatek nebo umož-
nění pokračování bytové výstavby v Čecho-
vých sadech dle nové územní studie.

Být nejvyšším představitelem města je 
bezesporu zodpovědné poslání. Je něco, 
co vás ve funkci překvapilo, ať už příjem-
ně, nebo v negativním slova smyslu?

Negativním překvapením pro mě bylo 
zjištění, že se člověk nástupem do politic-
ké funkce stává v pohledu některých lidí 
okamžitě někým podezřelým. Někým, kdo 
má jistě nějaké skryté osobní zájmy, pro-
tože od 90. let přece registrujeme celou 
řadu politiků zneužívajících své tehdejší 

funkce a přece není možné, aby tu práci ně-
kdo začal dělat s pouhým zájmem zlepšit 
město. V dnešní době jsou tato podezření 
navíc důkladně a pravidelně živena různými 
médii, která při honbě za vysokým počtem 
čtenářů = ziskem z reklamy tvoří konspi-
rační články plné zavádějících informací. 
A protože jsme si odvykli o věcech více pře-
mýšlet, často nám stačí dostatečně zavá-
dějící titulek pro potvrzení toho podezření 
z „něčeho“. Ve chvíli, kdy se stanete veřej-
nou osobou, začnou o vás psát a diskutovat 
lidé, se kterými se ani neznáte a nikdy jste 
s nimi nejednali. To je něco, na co se člověk 
musí naučit dívat s nadhledem. Jsem rád, 
že kolem sebe mám jak na radnici, tak ve 
Společně VM skvělý tým lidí, za kterým 
začínají být vidět výsledky, a největší od-
měnou potom je, když někdo sám od sebe 
přijde a řekne, že to, co děláme, je dobré.

Vystudoval jste České vysoké učení tech-
nické v Praze a strávil půl roku v Singa-
puru na prestižní National University of 
Singapore. Původní profesí jste architekt, 
co vás vedlo k politice a co mají tato dvě 
povolání společného?

Ta povolání toho mají společného mnoho, 
vlastně se prolínají. Většina investičních 
akcí jsou akce stavebního charakteru a roz-
voj města, který tak často skloňuji, je z vel-
ké části urbanismus. Takže svoje vzdělání 
vnímám jako nesmírnou výhodu při výkonu 
funkce starosty města. I proto jsem pře-
svědčen, že jsem od architektury neode-
šel – pouze už nekreslím a spíš rozhoduji 
a koordinuji. S myšlenkou jít do politiky za 
mnou přišel Honza Bílek, který měl správ-
nou úvahu v tom, že pokud chceme věci, 
které nám vadí, měnit, musíme do politiky 
vstoupit. Já jsem si v tu chvíli uvědomil, že 
mám na výběr mezi možností zůstat v dis-
kuzích u piva, při kterých budeme zpochyb-
ňovat rozhodnutí politiků a vykládat o tom, 
jak bychom to udělali lépe, anebo možností 
se politikem stát a udělat to lépe. Vybral 
jsem si tu druhou možnost.

Jistě by vás rádi čtenáři poznali i z jiného 
než pracovního hlediska. Příjmení Kami-
naras prozrazuje, že vaše kořeny sahají za 
hranice České republiky. Můžete předsta-
vit svůj původ?

Můj otec je z Kypru, kde jsem se i narodil. 
Na Kypru mám stále polovinu rodiny a rád 
se tam každé léto vracím. Je to krásný stře-
domořský ostrov, kde žijí laskaví lidé se 
smyslem pro pohostinnost – ostatně to 
jsou znaky středomořské mentality my-
šlení. Moje matka je z Olší nad Oslavou, 
kde moji předci po generace žili a já v tom 
chci se svou rodinou pokračovat. Považuji 

za důležité se starat o prostředí, které nás 
vychovalo, ze kterého jsme vzešli.

Žijete v místní části Olší nad Oslavou 
a máte čtrnáctiměsíčního syna, co další-
ho o sobě prozradíte?

Táta je profesí stavební inženýr a v minu-
losti projektoval železnice, letiště a přísta-
vy na Středním východě a s tím se pojilo 
i několik stěhování v mém raném dětství. 
První vzpomínky ze svého života mám z Li-
bye, kde se moji rodiče potkali (moje máma 
tam svého času pracovala jako zdravotní 
sestra). Po Libyi jsme žili v Ománu, poté 
na Kypru, kde už jsem vychodil první třídu, 
kterou jsem si následně zopakoval v čes-
ké verzi v ZŠ Mostiště a většinu dětství už 
prožil zde – v okolí Velkého Meziříčí. Když 
zmiňujete tu místní část – s hrdostí říkám, 
že po tom, co jsem žil v zahraničí a proces-
toval mnoho zemí světa, je mi ze všeho nej-
blíž téma moravské vesnice a všeho, co k ní 
patří jako tradice, zvyky, sezónní slavnosti 
a humor (ne buranství – to nesnáším). 
Mám rád tu soudržnost malé komunity, 
sousedskou výpomoc, vzájemnou péči. 
I když moje vizáž a jméno mohou klamat, 
jsem rozhodně více Čechem než Kypřanem.

Uvádíte, že rád objevujete přírodní krásy 
Vysočiny, hrajete fotbal, běháte a máte 
obecně rád sport. I přes vaši časovou vytí-
ženost řekněte, jak trávíte svůj volný čas?

Za současné situace platí pouze, že o ví-
kendech chodím rád na procházky do příro-
dy a trávím čas se svou rodinou, která mě 
v pracovním týdnu skoro nevidí. Jsem velmi 
společenský člověk – ostatně povaha mojí 
práce si tuto vlastnost přímo žádá – a za 
celý týden toho při různých jednáních a se-
tkáních namluvím a naposlouchám tolik, že 
víkendy ve větším klidu a tichu vítám, ale 
přesto už vyhlížím doby, ve kterých budou 
plné stadiony lidí, na náměstích koncer-
ty a život v ulicích. Moc nám všem přeji, 
a v rámci možností našeho města se poku-
sím přispět k tomu, aby to bylo brzy!
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Je to téměř rok, co se v novoměstské ne-
mocnici v souvislosti s onemocněním co-
vid‑19 změnil běžný chod. Již v polovině 
března nemocnice musela upravit režim 
v ambulancích, na odděleních a ope-
račních sálech. Od března bylo nutné 
s malými přestávkami přizpůsobit práci 
nemocnice epidemické situaci v České 
republice.
Pro onemocnění covid‑19 bylo v roce 
2020 hospitalizováno v novoměstské 
nemocnici 590 pacientů.
Na „covidová oddělení“ se v průběhu 
celého roku musela na nějakou dobu 
přeměnit téměř všechna oddělení v ne-
mocnici. Pacienti s nejtěžším průbě-
hem onemocnění covid‑19 byli hospi-
talizováni k intenzivní péči na oddělení 
anesteziologicko ‑resuscitačním (ARO) 
a chirurgické i interní jednotce intenzivní 

péče (JIP).
Během roku nemocí covid‑19 onemoc-
něla čtvrtina zaměstnanců napříč všemi 
provozy zařízení, celkem se nakazilo 250 
zaměstnanců. S ošetřovatelskou péčí té-
měř po celou dobu pomáhají dobrovolníci 
z řad studentů zdravotnických škol, jejich 
učitelé, dobrovolníci z veřejnosti, kteří 
mají zdravotnické vzdělání, pomocnou 
ruku podali profesionální hasiči ze Žďá-
ru nad Sázavou, členové aktivních záloh. 
Bez jejich pomoci by se péče o pacienty 
dařila zajistit velmi obtížně a je jim třeba 
poděkovat jak ze strany vedení nemoc-
nice, tak všech obyvatel našeho regionu.
V současné době, kdy počty nakažených 
příliš neklesají, zajišťuje nemocnice péči 
nejen o pacienty s onemocněním co-
vid‑19, kteří vyžadují odbornou péči, ale 
i o pacienty, kteří covid‑19 prodělali a je-

jich stav je zatím tak závažný, že se ne-
mohou vrátit do domácího léčení.
Téměř bez omezení fungují akutní a od-
borné ambulance. V hospitalizačním re-
žimu nemocnice poskytuje pouze akutní 
péči, plánovaná neakutní operační péče 
je nadále pozastavena. Provádět pláno-
vané operace neumožňuje vysoký počet 
hospitalizovaných pacientů s onemocně-
ním covid‑19 a také platnost Mimořád-
ného opatření Ministerstva zdravotnictví 
z 30. 12. 2020, které nařizuje pozastavit 
příjem nových pacientů za účelem po-
skytování plánované péče.
Od počátku pandemie personál nemoc-
nice zajišťuje každý všední den testování 
(PCR testy, antigenní testy, testy na ur-
čení protilátek), což je velmi náročné na 
personální zajištění a vyžádalo si i znač-
né investice do přístrojového vybavení.
V nemocnici probíhá očkování zdravotní-
ků, 22. ledna 2021 bylo zahájeno očko-
vání seniorů nad 80 let. Od 15. ledna 
zajíždějí lékaři a sestry nemocnice jako 
mobilní očkovací týmy do domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem 
na Žďársku. Nemocnice ve spolupráci 
s Krajem Vysočina a městem Žďár nad 
Sázavou připravuje očkovací centrum ve 
žďárské sportovní hale na Bouchalkách, 
které by mělo svůj provoz zahájit v druhé 
polovině března.
Tamara Pecková Homolová, tisková mluvčí

Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace

Město Velké Meziříčí po úspěšné žádosti o dotaci zakoupilo 
nové vybavení do kuchyně Základní školy Sokolovská. Projekt, 
ze kterého získalo město finanční prostředky, si klade za cíl 
zkvalitňovat stravovací služby pro žáky základní školy. Školní jí-
delna v Poštovní ulici pořídila z nabytých finančních prostředků 
nový konvektomat a multifunkční pánev. Jídelna dosud multi-
funkční pánev postrádala a elektrický konvektomat, starý více 
než dvacet let, dosluhoval. Pánev o objemu 100 litrů tak obsáh-
ne velké množství obědů. Jídelna nabízí na výběr vždy ze dvou 
obědů a prodává je i cizím strávníkům.

Školní jídelna v Poštovní ulici získala nové vybavení
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LAKOMA 
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 

• práškové lakování – komaxit 
• tryskání/pískování 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 
www.lakoma.cz 

www.sok.cz

personalista@sok.cz

+420 723 533 055

STŘÍTEŽ, HROTOVICKÁ-PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 162
TŘEBÍČ

HLEDÁTE PRÁCI?

Aktuálně obsazujeme tyto pozice

Strojník
Izolatér plochých střech
Montér ocelových konstrukcí a plášťů budov
Fasádník
Klempíř
Malíř
Obkladač
Svářeč
Tesař
Zámečník – výroba ocelových konstrukcí
Zedník
Ucelená zednická parta

Stavbyvedoucí
Projektant pozemních staveb - oblast bytové výstavby
Projektant pozemních staveb - oblast zemědělství 
Projektant junior - asistent obchodního ředitele
Projektant elektro
Obchodní zástupce
Kalkulant
Přípravář výroby
Mistr stavební výroby

• česká moderní stavební společnost
• založena v roce 1991 v Třebíči
• výstavba zemědělských a průmyslových staveb
• výstavba montovaných rodinných a bytových domů
• vlastní výroba ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikovaných dílců
• stabilní společnost s pevným postavením na trhu
• zaměstnává více než 270 pracovníků

VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 7

Programu rozvoje venkova

MAS MOST Vysočiny vyhlásila 17. 2. 2021 
výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova, 

s příjmem žádostí od 22. 2. do 1. 4. 2021.

Vyhlášeny jsou 3 Fiche

Veškeré materiály jsou zveřejněny 
na webu MAS v sekci otevřených výzev 

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

Pokud epidemiologická situace dovolí, uskuteční se seminář 
pro žadatele prezenční formou 3. 3. 2021 nebo formou online 
přes aplikaci Zoom (odkaz na webu MAS), samozřejmostí jsou 

osobní konzultace po předchozí telefonické či emailové domluvě. 
Fiche 1 a 2 – Ing. Jitka Kočí, tel.: 739 673 472, koci@masmost.cz

Fiche 7 – Mgr. Zuzana Syslová, tel.: 770 146 071, 
syslova@masmost.cz

 

Zemědělská prvovýroba, 
Potravinářství, Mateřské a základní školy  
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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

 Objednáváme kuřice stáří 20 týd. začínají nést. Celoročně prodáváme 
levně nosnicovou směs a domácí vejce. Hrbov 42 tel.: 737 477 773
Nabízím pečovatelské služby pro seniory ve Velkém Meziříčí.  
Zajišťuji nákupy, úklid domácnosti, návštěvy lékaře, péči o osobní 
hygienu. Tel.: 732 452 684
Prodám RD 3+1 ve Velkém Meziříčí v původním stavu. Ihned
volný, tel.: 777 587 965.
Prodám elektrickou vyhřívací botu, původní cena 350 Kč; vibrační 
desku pro zpevnění postavy, původní cena 4 000 Kč; čističku vzdu-
chu vhodnou na léčbu koronaviru, původní cena 3 000 Kč; motoris-
tickou přilbu s plexi štítkem, velikost 59, modré barvy, původní cena 
800 Kč. Vše v záruce, sleva, tel.: 733 267 569, Velké Meziříčí.
Prodám lékařské knihy. Atlas anatomie člověka 1, 2, 3; barva – kří-
dový papír – neurologie, speciální chirurgie 1; vnitřní lékařství 2, 3; 
rodinná encyklopedie zdraví – sexuální život; psychotronika – mé 
vidění světa! Cena 300 Kč/ks. Vše jako nové.
Nabízím služby koučky, vše potřebné na stránkách 
www.koucka‑nikol.cz. Tel.: 731 298 842
Žena v důchodu hledá kamarádku k vycházkám a kultuře. Tel.: 724 851 044

Prodám k šicímu stroji elektrický motorek tovární výroby  
zabudovaný ve stolečku, 220 W. 4 000 Kč. Tel.: 605 178 302

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

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

Prodám štípané dřevo – dub, buk, smrk, borovice. Doprava zajištěna. 
Tel.: 731 457 371.
Koupím staré hračky, šlapací autíčka, pivní lahve s nápisem, plecho-
vice 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 kožichem, ruksaky nabídněte coko-
liv i poškozené! Volejte či prozvoňte na tel.: 732 400 672. Děkuji

Čalounictví Votava & Václavek – opravy veškerého čalouněného 
nábytku i starožitného čalounění dveří, zhotovení matrací na přá-
ní, čištění sedacích souprav a koberců, výroba 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
Koupím Škoda 1000 MB. Tel.: 605 082 012
Nabízíme zpracování (nařezání, naštípaní, srovnání) dřeva. Tel.: 731 457 371
Prodám zateplenou chatu 4+1 k celoročnímu bydlení na Fajtově 
kopci, nad dálnicí, voda, elektřina, septik, bazén. Cena 2 900 000 Kč. 
Tel.: 731 457 371
Koupíme nemovitost ve Velkém Meziříčí a okolí, dům, byt, st.  
pozemky, pole, lesy, i v exekuci, platba v hotovosti. Tel.: 605 054 470
Prodám palivové dřevo (štípané). Tel.: 605 054 470
Prodám suché palivové dřevo, smrkové cena od 390 Kč za metr, celý 
klaďák 67 m ‑ cena 26 500 Kč (doprava zdarma). Nabízíme i přepra-
vu dlouhé kulatiny. Tel.: 605 054 470
Půjčím štípací a řezací automat. Tel.: 731 457 371
Nabízíme těžbu dřeva napadeného kůrovcem harvestorem,  
vyvážení dřeva, odvoz a výkup dřeva. Možnost i za odvoz dřevní 
hmoty. Tel.: 731 457 371
Vykupuji kulatinu i dřevo „na stojáka“, které pokácíme, odvoz  
zajištěn. Tel.: 731 457 371
Prodám stavební pozemek ve VM. Tel.: 731 457 371
Nabízím údržbu a servis výpočetní techniky VM. Služby: opravy, na-
stavení či zálohování počítačů, notebooků, pevných i externích disků, 
tabletů, mobilních telefonů, routerů, TV, set top boxů, herních kon-
zolí, IP kamer a další techniky.  Poradenství v oblasti nákupu hard-
warových komponent, nových elektronických zařízení a v oblasti 
řešení domácí počítačové sítě. Působím ve Velkém Meziříčí a okolí. 
Kontakt: 731 975 328 nebo e‑mail: beran.adam@gmail.com
Koupím motor nebo díly do motoru Zetor 25. Tel.: 604 171 964
Koupím československé dukáty a jiné zlaté mince.  Tel.: 778 080 060
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DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

Velké Meziříčí | R-VYSOC 
87.9 FM | 90.1 FM

každý den 7.40 a 14.50

Zeptali jsme se:

Jaký ročník vína za posledních 10 let byl podle vás nejlepší?
Byl to určitě ročník 2015.Tento rok byl nadstandardně kvalitní v celé Evropě. Tento ročník se ještě občas i teď může 
objevit v prodeji. Ovšem i další ročníky byly velmi podařené. Pak už záleží také na práci vinaře ve sklepě.

Jak hodnotíte za dobu vaší existence kvalitu vína a spolupráci s vinaři?
Vinaři používají stále nové technologie a tím se i zvyšuje kvalita vína. Další vliv na víno má oteplování, a to se na 
našich vínech také pozitivně odráží. Jsem rád, že s některými vinaři spolupracujeme od začátku a máme s nimi 
velice dobré vztahy. Například na prodejně máme i od začátku slovenskou Včelovinu, která se již 2x stala nejlepší 
medovinou světa.

Navštěvujete vinařství osobně?
Samozřejmě. Ochutnávka ve sklípku a účastnění se degustací vín na soutěžích je příjemná povinnost.

Zažil jste nějaké zajímavé setkání u vína?
Hned se mi vybaví osobní pozvání do sklípku od Jožky Valihracha, jednoho z našich nejlepších vinařů. Moc příjemné 
setkání u skleničky a spousta zajímavosti o víně. Na to vzpomínáme s manželkou moc rádi.

Jsou ve vašem sortimentu nějaké novinky?
Již od podzimu jsme rozšířili sortiment o prémiové české pálenky. V nabídce jsou pro zajímavost slivovice nebo 
hruškovice z dubového sudu, skvělá malinovice nebo legendární Kontušovka. Zákazníky také jistě potěší nabídka 
vynikajících bylinných likéru z jižních Čech a Lužických hor. Aktuálně zařazujme do nabídky italské červené víno 
Primitivo.

Všimli jsme si, že nabízíte investiční láhve, co si pod tím představit?
Jsou to především láhve v limitovaných edicích, které se velmi dobře zhodnocují.
Jedná se o whisky, rumy anebo i giny. Je to v současnosti jeden z mnoha způsobů, jak efektivně zhodnotit peníze.

Můžou se zákazníci těšit na nějaké zvýhodněné nabídky?
Ano v měsíci březnu platí na celý sortiment prodejny sleva 10 %. Tato sleva platí i pro držitele Senior pasu. Pro ně 
tedy platí sleva 20 %. Zákazníci si můžou v březnu objednat  i sazenice odrůdy Solaris za zvýhodněnou cenu, což je 
velice vhodná odrůda pro pěstování v naších klimatických podmínkách.

Děkuji za rozhovor. Chtěl byste závěrem něco dodat?
Chtěl bych poděkovat všem zákazníkům, kteří nás podporovali a podporují i v této době.
Na zdraví!

Ladislav Němec

Vinotéka v Radnické 
                          slaví 10 let
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

ZUBNÍ POHOTOVOST

6. 3. MUDr. Aleš Janoušek,
U Hřiště 552, Měřín 566 544 165

7. 3. MUDr. Eva Peňázová,
Křenkova 1499, Nové Město na Mor. 722 410 010

13. 3. MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 774 430 777

14. 3. MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 774 430 777

20. 3. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

21. 3. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

27. 3.
MUDr. Olga Čumplová,

Zahradní 580, Bystřice nad Pern. 566 688 232

28. 3. BLADENT s.r.o., Štursova 111,
Nové Město na Mor. 566 616 904

Dne 8. 3. MUDr. Nohelová 
 (psychiatrie) – ordinace do 12.30 hod.

Dne 10. 3. MUDr. Fikrová
 (interna+endokrinologie) – DOVOLENÁ

Dne 19. 3. MUDr. Krejčí
 (chirurgie) – ordinace do 11.30 hod.

Dne 29. 3. MUDr. Nohelová
 (psychiatrie) – ordinace do 12.30 hod.

Jediný ples, do kterého se letos můžete zapojit

Pandemická situace letošní plesové sezóně nepřeje. Přesto je 
zde ples, do kterého se můžete zapojit. I když samozřejmě trochu 
jinak než v plesových šatech a na tanečním parketu. Organizá-
toři tradičního Charitativního plesu, žďárské firmy DEL, Hettich, 
Gremis a Tokoz, hlásí, že čtvrtý ročník bude! A když už se letos 
nemůže tancovat, tak chtějí alespoň pomoci. Připravili tedy ve-
řejnou sbírku, která v rámci letošního „speciálního“ ročníku smě-
řuje pomoc Nemocnici Nové Město na Moravě.

Hlavním cílem Charitativního plesu bylo vždy i pomáhat. „Mrzí 
nás, že se letos společně nesejdeme na tanečním parketu. I pro-
to jsme se rozhodli realizovat alespoň tu bohulibou část našich 
plesových aktivit,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti DEL Jiří 
Kabelka. Jeho kolega Oldřich Pól z firmy Hettich dodává: „Kam 
směřovat podporu bylo jasné hned. V dnešní složité době je lo-
gické, že chceme pomoci právě naší nemocnici v Novém Městě.“ 
Firmy se tedy dohodly, že dají dohromady dar ve výši 100 tisíc 
korun a zároveň zorganizují veřejnou sbírku, do které se může 
zapojit každý. Vybrané peníze pak budou směřovat na pořízení 

matrací proti proleženinám a na IT vybavení jednotky intenzivní 
péče oddělení chirurgie.
„Velice si vážíme toho, že na nás firmy z regionu myslí. Díky fi-
nančnímu daru budeme moci zvýšit kvalitu poskytované péče 
a také zlepšit komfort našich pacientů. Speciální matrace uleví 
dlouhodobě nemocným, kteří jsou hospitalizováni na Oddělení 
dlouhodobě nemocných, třeba právě po prodělaném onemocně-
ní covid‑19,“ říká ředitelka novoměstské nemocnice Věra Paleč-
ková. Podle ní je situace pro nemocnici i pro zdravotníky vážná. 
„Za rok 2020 prošlo naší akutní péčí téměř 600 pacientů s co-
videm a 250 našich zdravotníků covidem onemocnělo. Smutný 
primát zatím drží listopad, kdy bylo u nás hospitalizováno s co-
videm 115 lidí,“ přibližuje pandemickou situaci v číslech ředitelka 
Palečková. Pomoc prostřednictvím „plesové“ sbírky tedy vítá.

A jak bude možné přispět? To vysvětluje Vladimír Chládek, ředi-
tel společnosti Tokoz: „Pro sbírku jsme zřídili zvláštní účet. Ten 
bude pro příspěvky z řad veřejnosti otevřen od začátku března 
do poloviny dubna.“ Podle něj se následně sbírka vyhodnotí pod 
dohledem krajských úředníků a vybrané peníze budou společ-
ně se stotisícovým darem od firem předány nemocnici. Ředitel 
společnosti Gremis Miroslav Štola pevně věří, že se lidé do sbír-
ky zapojí: „Podpořme naši nemocnici. Zvlášť v této podivné době 
si udělejme alespoň malou radost tím, že přispějeme na dobrou 
věc. A to tam, kde je to potřeba, a v místě, kde žijeme.“
Charitativní ples je tradiční součástí žďárské plesové sezóny. Vr-
cholem této společenské události je každoroční charita určená 
neziskovkám v sociální či zdravotní oblasti. Výtěžek z plesu tak 
v minulosti putoval například do společnosti Popálky, pomáhají-
cí lidem po úrazu popálením, Domácímu hospici Vysočina, nebo 
Klubu „Úsměv“, jenž se věnuje pomoci dětem se zdravotním po-
stižením. Přímo na tanečním parketu to chtějí firmy znovu „roz-
točit“ přesně za rok, a to 5. února 2022.
Veřejná „Sbírka Charitativního plesu“ bude otevřena od 1. 3. do 
18. 4. 2021.
Vaše příspěvky směřujte prosím na zvláštní účet: 217 500 313 / 0300

Děkujeme. Společně to zvládneme.



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

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dne 4. 3. 2021 vzpomeneme 30 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila
milovaná maminka, babička a prababička,
paní Božena Janíčková z Velkého Meziříčí.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 
dcera Marie s rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět…
O to je těžší ztratit je, naučit se žít bez nich
a uchovávat jen ve vzpomínkách.

Dne 22. 3. by oslavil 80. narozeniny pan 
Jiří Čtveráček. Od 3. prosince 2018 žije už 
jen v našich vzpomínkách. A ani čas, který 
uplynul od jeho náhlého odchodu, nedoká-
zal zmírnit naši bolest.
Děkujeme všem, kteří na našeho
milovaného manžela, tatínka a dědečka 
vzpomínají spolu s námi.

Manželka a synové s rodinami

Dne 17. 3. 2021 si připomeneme 
100. výročí narození naší milující a milované 
maminky a babičky, paní Marie Kadlecové.

Kdo splatí, maminko, náš velký dluh, kéž 
klidný spánek Vám dopřává bůh. Pro nás jste 
trpěla, pro nás jste žila, za vše Vám děkujeme, 
maminko milá.

Dcera Marie, Milada a Ludmila s rodinami.

Božena Rousová, Velké Meziříčí, 85 let, 4. 2. 2021

Ladislav Tichanský, Velké Meziříčí, 80 let, 5. 2. 2021

Božena Mejzlíková, Velké Meziříčí, 80 let, 8. 2. 2021

Jiřina Vávrová, Velké Meziříčí, 74 let, 9. 2. 2021

Josef Homola, Oslavice, nedožitých 72 let, 16. 2. 2021

Jindřiška Štursová, Velké Meziříčí, nedožitých 64 let, 21. 2. 2021

František Doležal, Velké Meziříčí, nedožitých 74 let, 23. 2. 2021

Václava Homolová,
Petráveč, 78 let, 20. 2. 2021
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Myslím si, že jsme dobrá parta a pořád nás to baví, bez toho by to ani 
nešlo, říká předseda komise pro místní správu Vladimír Sedláček
Předseda místních částí Hrbov a Svařenov, pan Vladimír Sedláček, se v rozhovoru s námi rozpovídal 
nejenom o kulturních a investičních akcích, ale také o nálezu pokladu, který ukrývala bývalá základní 
škola.
Konají se u vás v obci nějaké tradiční akce?

Tradiční akce se samozřejmě konají. Jejich organizování máme 
rozdělené do tří spolků, které spolu navzájem skvěle spolu-
pracují. Těmi spolky jsou komise pro místní správu, myslivecký 
spolek a sbor dobrovolných hasičů. Myslivci mají na starosti po-
řádání dětského dne. Musím říci, že to dělají moc pěkným sty-
lem. Dále organizují různé soutěže, přehlídku trofejí a jiné. Ha-
siči pořádají maškaru, tedy masopustní průvod včetně večerní 
zábavy. Dále se starají o zdejší mládež. Chtějí, aby mladí lidé cvi-
čili a jezdili po soutěžích. Máme zde tři družstva – mladší, ženy 
a stávající. Nejen družstvo žen musím touto formou pochválit, 
jak dobře cvičí. My jako komise pro místní správu pořádáme no-
hejbalové turnaje, rozloučení s prázdninami a rozsvěcení vánoč-
ního stromku. Pořádáme také čarodějnice. Jsem moc rád, že se 
místní organizace o všechno tak výborně starají. Každý máme 
na starosti to své a dohromady toho dokážeme hodně. Musím 
říci, že tento systém rozdělení nám skvěle funguje. Myslím si, 
že jsme dobrá parta a pořád nás to baví, jinak by to ani nešlo.

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

Z akcí jako dětský den nebo nohejbalový turnaj neproběhlo nic. 
Volný čas jsme využili a usilovně pracovali na rekonstrukci kul-
turního domu.

Jaké konkrétní investiční akce jste v uplynulém roce zreali-
zovali?

V loňském roce se nám toho podařilo hodně. Například jsme 
prodloužili vodovodní řád pro budoucí rodinné domky. Byla to 
poměrně náročná akce, ale zdařila se nám vcelku rychle, což 
osobně považuji za velký úspěch. Jako obec na tom místě máme 
šanci prodat pozemky pod dva rodinné domy.

Hodně času a energie jsme věnovali také hasičům. Udělali jsme 
částečnou rekonstrukci hasičské zbrojnice, která se dotkla 
vnitřního zázemí, sociálního zařízení, omítek, dveří, nového ko-
mína a venkovního přístřešku. Před dvěma lety se pořídila také 
nová hasicí stříkačka. Práci na zázemí pro hasiče jsme završili 
díky dotacím zakoupením nového automobilu. Až pomine ko-
ronavirová doba, rádi bychom vůz slavnostně představili. Dříve 
bylo ježdění po soutěžích komplikované. Veškerou výbavu jsme 
vozili se starou Avií nebo autem na vozíku. Jsem rád, že nyní 
máme optimální a plně funkční vybavení.
Dalším místem, na kterém jsme pracovali, byla hrbovská náves. 
Skáceli jsme na ní pět velkých stromů napadených kůrovcem 
a hned jsme namísto nich vysadili pět nových. Provedli jsme 
také odbahnění rybníku, opravili na návsích oplocení a čekárny.
Jak jsem již naznačil, zrekonstruovali jsme celý kulturní dům. 
Pyšní jsme i na víceúčelové hřiště naproti němu. Zde jsme po-
stavili dřevěný domek, kde máme sociální zařízení, občerst-
vení a nový tenisový kurt – to byl takový náš sen. Když jsme 
pracovali na rekonstrukci kulturního domu, žasl jsem, když 
přišlo asi 35 místních lidí, kteří chtěli přiložit ruku k dílu. Bylo 
jich nad mé očekávání tolik, že jsem ani nevěděl, kam je poslat. 
Vše jsme budovali pro občany, můžou tady pořádat oslavy na-
rozenin, výročí, svatby a jiné. Chytlo se to a jsou za tuto mož-
nost vděční. Mají zde kompletní a zmodernizované vybavení, 
které k pořádání akcí nezbytně potřebují. Jsem toho názoru, 
že když se zde něco postaví, musí to sloužit lidem. Nemůže 
to být zavřené a nepřístupné. Jsem velmi rád, že za běžných 
okolností to v dědině žije. Opravdu chci, aby místní lidé vyu-
žívali jak kulturní dům, tak i hřiště nebo hasičku. To zázemí je 
zde vytvořeno právě pro ně.
 
Jaké konkrétní investiční akce plánujete uskutečnit v letoš-
ním roce?

Do letošních investic jsme zařadili vytvoření inženýrských sítí. 
Naší první prioritou je, abychom ty sítě dokončili a pozemky pro 
stavbu mohly jít na prodej. Lidé v našich obcích o ně mají velký 
zájem a já jsem jenom rád, že tady chtějí bydlet. Ve Svařeno-
vě také budeme prodlužovat vodovodní řád. Když budu hovořit 
trošku o budoucnosti, tak máme právě ve Svařenově připrave-
nou zastavovací studii. Bohužel jsou to všechno pozemky v ma-
jetku soukromých osob. Jedná se celkem cca o deset stavebních 
míst. Současní majitelé by nám své pozemky mohli odprodat, 
a mít tak přednostní právo na koupi stavebního pozemku, na-
příklad pro své děti. Doufám, že se nám to zadaří. Před kultur-
ním domem letos chceme ještě zbudovat přístřešek nad kon-
tejnery. A uvnitř KD budeme potřebovat udělat sanaci krovu. 
Pod Hrbovem bychom v neposlední řadě chtěli postavit ještě 
nový rybník, který by byl situovaný pod stávajícím rybníkem. To 
ale za předpokladu, že na něj vyřídíme dotace. Dále současný 
rybník bychom rádi odbahnili, vytvořili na něm novou hráz a čep. 
Hodláme také ještě opravit obecní cesty.

Jste místním rodákem?

Ano, jsem.
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Jak dlouho jste ve funkci předsedy pro místní část?

Od roku 2009, tedy 12 let.

Měl jste nějaké vize, když jste do funkce nastupoval?

Hlavní vizí naší komise bylo vytvořit hřiště, jelikož žádné oprav-
dové tady nebylo. Do této představy jsme byli hodně zapálení 
a jsme moc rádi, že se nám to podařilo. Natolik jsme tomu hřišti 
propadli, že se zde vytvořila taková tradice na sv. Štěpána. Ať je 
jakékoliv počasí, hrajeme zde v tento den nohejbal. Dokonce jsme 
se záznamem našeho zápasu byli uvedení i ve vysílání televize.

Máte v obci nějaké zajímavé pamětihodnosti?

Nachází se zde tři kapličky a tři kříže. Díky památné Štěpánkově 
kapličce k nám přijela dvakrát natáčet televize i rozhlas. Nechali 
jsme ji opravit, zrekonstruovat, pořezali jsme veškeré dřeviny 
okolo ní a vysázeli místo nich nové. Jelikož se kaplička nachá-
zí na naučné stezce Balinského a Nesměřského údolí, vytvořili 
jsme u ní pěkné posezení. V letošním roce bychom chtěli udělat 
ještě jedno posezení v půli cesty směrem k ní.
Na památku významné osobnosti Hrbova a Svařenova, pilota 
RAF pplk. Karla Novotného, je hrbovskými a svařenovskými ob-
čany v hrbovské kapli vystavena pamětní deska. O pár desítek 
let později jsme slavnostně odhalili ještě jednu desku, a to na 
Novotného rodném domě.
K oslavě významného výročí letce Novotného se zde natočila 
a nabídla k zakoupení kazeta, na které jsou nahrané pověs-
ti, které svého času napsala místní občanka, paní Malečková 
(například o čertově skále, o kapličce, studánce a jiné). Kazeta 
k prodeji již není, občané ji ve většině případů sami vlastní. Kdy-

by se ovšem našel nějaký zájemce, který by se chtěl na obsah 
kazety podívat, máme ji stále k dispozici k zapůjčení.
Vlastníme také kroniky. Původně jsme měli dvě kroniky. Zde 
musím poděkovat badatelce, paní Marii Gálové z Ostravy, kte-
rou Hrbov z kulturního hlediska zaujal. Díky ní se podařilo najít 
další čtyři kroniky, které se zapomenuté postupně nalézaly.
Díky nezávislému studiu kronik výše jmenované paní Gálové a dále 
členů komise pro místní správu jsme objevili velice zajímavou in-
formaci vypovídající o ukrytí cenných historických záznamů. Údaj-
ně se měly skrývat v rohu budovy staré místní školy. Poté, co jsme 
získali povolení od původní majitelky objektu, začali jsme po tomto 
pokladu pátrat. Díky hledači s detektorem kovu jsme chodili kolem 
svodů a vše rozkopávali. Hledače zaujal hromosvod, jehož aktivita 
se mu zdála příliš živá. Celý roh jsme v tom místě budovy rozbou-
rali a konečně našli, co jsme hledali. Vytáhli jsme krásný kamenný 
ručně tesaný čtverec, ve kterém byla umístěna skleněná láhev. La-
hvička o přibližné velikosti deset až patnáct centimetrů obsahovala 
fragmenty zakládací listiny školy, dobové noviny, stříbrné a mědě-
né mince. Okamžitě se o našem úspěchu dozvěděla Česká televize, 
která k nám přijela natočit reportáž. Následně se o nálezu dozvě-
dělo město a my, ač s nelibostí, museli vše odevzdat velkomezi-
říčskému muzeu. Ačkoliv se nám to zprvu nelíbilo, nakonec jsme 
uznali, že na zámku bude mít náš objev úplně jinou úroveň a pro 
širokou veřejnost se zpřístupní ke zhlédnutí. Nyní je poklad ulože-
ný v depozitáři. To jediné, co jsme si dovolili ponechat, byl pamětní 
kámen, který nález ukrýval. Stejně tak jako naši předchůdci jsme 
jej využili jako časovou schránku. Nafotili jsme naši komisi, hřiště 
a společně s novinami a penězi jsme vše vložili do kamene a zasa-
dili jsme jej do země. Nad něj jsme umístili velký kámen s pamět-
ní deskou, kterou nám vytvořil kameník, pan Štoksa. Slavnostně 
jsme toto místo vysvětili. Nynějším vlastníkem bývalé školy je pan 
Kaštan, kterému patří za velkou a pěknou rekonstrukci velký dík, 
neboť nemovitost byla v zoufalém stavu.

Byl Hrbov a Svařenov v minulosti něčím významný?

Kdybych se měl ohlédnout zpátky do minulosti, tak se zde konaly 
prestižní silniční motocyklové závody s názvem Cena Českomorav-
ské vrchoviny. V letech 1967–1984 se uskutečnilo celkem sedm-
náct ročníků. Rovněž se uskutečnily tři ročníky automobilových zá-
vodů formule 3. V kulturním domě se dříve pořádaly také dechovky 
nebo čaje o páté, na které jsem chodil i já jako malý kluk.

Co byste popřál čtenářům?

Hlavně to zdraví. A aby už tahle doba skončila, my se mohli zno-
vu trošku nadechnout a začít se zase někde scházet.
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Město vyhlásilo nejlepší sportovce za rok 2019
Letošní vyhlášení výsledků ankety Sportovec města Velké Meziříčí za rok 2019 pro-
běhlo neobvykle pomocí moderních technologií. Na začátku stál talentovaný kame-
raman s nadaným moderátorem, mimochodem oba velkomeziříčští rodáci, poté se 
k nim přidávali významní hosté. Natáčení probíhalo na třech předem vytipovaných 
místech, z nichž každé mělo vazbu na město či sport.
O městě, budoucích investicích i o svých sportovních zkušenostech se rozpovídal sta-
rosta města Alexandros Kaminaras, kterého vzápětí doplnil místostarosta František 
Smažil. Druhým hostem, tentokrát přímo ze sportovního světa, byl Bedřich Ščerban, 
známý hokejista, držitel několika mistrovských titulů, majitel ocenění Zlatá hokejka 
i medailový reprezentant z olympijských her 1992 v Albertville. Tomáš Ouředníček 
uzavřel plejádu hostů. Závodník dakarské rallye přijel se vší parádou a tím máme 
na mysli i se svým vozem, kterému říká Kráska. Divákům ukázal medaili, povyprávěl 
o strastech, které jeho i realizační tým provázely a pomohl vyhlásit výsledky některých 
kategorií.
Diváci usedli v pátek 19. února za své počítače, notebooky a mobilní telefony a v po-
hodlí domova sledovali videopřenos. Výhodou je možnost zpětného přehrávání zázna-
mu, takže ti, jež video ještě neviděli, mají stále možnost. Nejlepšími sportovci města 
Velké Meziříčí za rok 2019 v kategorii jednotlivců jsou Dominik Medek a Radek Coufal. 
Mezi družstvy se z výhry radují hokejisté, volejbalisté i házenkářky. Za moderátor-
ský um děkujeme Jiřímu Doležalovi, za kameramanské schopnosti Radimu Svobodovi 
a sportovní komisi za její neoblomnou pořadatelskou aktivitu.

Jednotlivci do 12 let (bez pořadí)

Tobias Šváb
fotbal

FC Velké Meziříčí 
trenér Josef Voda

Martin Borkovec
házená

TJ Sokol Velké Meziříčí 
trenér Pavol Živčic

Adam Bednář
hokej

HHK Velké Meziříčí
trenéři Lukáš Paták, 

Petr Pelikán

Klára Havlišová
atletika

TJ Sokol Velké Meziříčí
trenéři Jan Havliš,

kolektiv trenérů atletiky 

Amélie Mia Bíbrová
lyžování

SKI klub
Velké Meziříčí 

Mikuláš Zedníček
volejbal

Spartak Velké Meziříčí 
trenéři Štěpán Žaba, 

Matěj Janák

Filip Šiljeg
basketbal

BK Velké Meziříčí
trenér Tomáš Doležal

Jednotlivci do 15 let (bez pořadí)

Petr Švejda
fotbal

FC Velké Meziříčí 
trenér Pavel Mezlík

Jakub Strýček
házená

TJ Sokol Velké Meziříčí 
trenéři David Stoklasa, 

Radek Buchta

Tomáš Neufuss
atletika

TJ Sokol Velké Meziříčí 
trenér Ladislav Urban

Sára Pavlidu
atletika

TJ Sokol Velké Meziříčí
trenér Zuzana Villertová

Petr Jašek
hokej

HHK Velké Meziříčí
trenér Libor Mašek 

Karolína Balejová
lyžování

SKI klub Velké Meziříčí
trenéři Petr Záhrobský, 

Marek Balej

Dana Harvey
lyžování

SKI klub
Velké Meziříčí 

Robin Strnad
volejbal

Spartak Velké Meziříčí 
trenéři Štěpán Žaba, 

Matěj Janák

Ondřej Juhas
basketbal

BC Velké Meziříčí  
Pavel Kučírek

Jednotlivci do 19 let

1. Dominik Medek
volejbal

TJ Spartak Velké Meziříčí 
trenéři Petr Juda,

Ondřej Žaba

2. Sára Strnadová
snowboardcross

SKI klub Velké Meziříčí
trenér Petr Knapp

3. Michal Báňa
hokej

HHK Velké Meziříčí
trenér Štěpán Oberreiter

Jednotlivci nad 19 let

1. Radek Coufal
handicap sport

HSC Velké Meziříčí  
trenér Jiří Charvát

2. Tomáš Střecha
hokej

HHK Velké Meziříčí
trenér Karel Vejmelka

3.-4. Martin Puža
fotbal

FC Velké Meziříčí
trenér Libor Smejkal st.

3.-4. Slavomír Šoukal
stolní tenis

Stolní tenis
Velké Meziříčí

Nejlepší trenér (bez pořadí) 

Libor Jedlička 
fotbal FC Velké Meziříčí

Ivo Dostál
hokej HHK Velké Meziříčí

Ladislav Urban
atletika TJ Sokol Velké Meziříčí 

Michal Janák
volejbal TJ Spartak Velké Meziříčí 

Výsledky ankety
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Otužování se dostalo i do Velkého Meziříčí

Propagace zimního otužování plaváním 
ve studené vodě začalo už v 19. a 20. sto-
letí. U nás se stal průkopníkem Alfred Ni-
kodem. Ten v roce 1923 poprvé přeplaval 
v zimě Vltavu. Nikodem založil klub otu-
žilců. Při tradičním vánočním vystoupení 
v roce 1928 už venku plavalo 63 členů. 
V dalších městech měl své následovníky. 
Se skupinou podobných nadšenců v té 
době přeplavali vždy v zimě řeku Radbu-
zu bratři Stejskalové.
Ještě ve svých 82 letech, v roce 1945, 
v zimě plaval. O čtyři roky později zemřel. 
Jeho funkci vedoucího otužileckého spor-
tu po něm převzal jeho žák Oldřich Liška, 
který funkci otužileckého úseku zastával 
několik desítek let, až do své smrti.
Plavání v ledové vodě se u nás rozšířilo po 
2. světové válce. Pod názvem sportovní 
otužování se roku 1968 stalo součástí sva-
zu plaveckých sportů bývalého Českoslo-
venského svazu tělesné výchovy a sportu.
U nás existoval pouze jeden klub, kte-
rý se věnoval otužování, a to až do roku 
1958. Po tomto roce, díky mnohaleté 
propagační činnosti klubových otužilců, 
se začaly zakládat další oddíly a kluby 
otužilců v Čechách a na Moravě.
Otužování se za poslední dobu stalo hod-
ně populární. Jeden z hlavních důvodů je 
zlepšení zdravotního stavu. Je vědecky 
dokázané, že otužovaní má skvělý vliv na 
posílení imunitního systému i psychické 
odolnosti. Otužilcům se vyhýbají virová 
onemocnění. Dále také otužování po-
máhá snižovat stres, klesá riziko vzniku 

vysokého tlaku, trénuje oběhový systém, 
zlepšuje se stav alergií a snižuje se citli-
vost vůči chladu.
Otužování je proces, který je na delší 
dobu. Posilují se především vlastnosti 
jako vytrvalost, pevná vůle a trpělivost. 
Pravidelné ponořování do studené vody 
trénuje reakci, kterou řídí nervový sys-
tém. Otužování má za výsledek zrychlení 
krevního oběhu. Místa, jež jsou otužová-
na, se rychleji prohřívají. Při dlouhodo-
bém otužování si tělo postupně zvyká 
a snáší chlad lépe a daleko rychleji.
Každý by měl ale poslouchat své tělo, 
poznat své schopnosti a momentální 
dispozice. Ty závisí především na zdra-
votním stavu a věkem se postupně 
mění. Při vyšší zátěži organismu dochá-
zí v mozku k vyplavení endorfinů. Plavec 
není unavený a cítí se dobře. Při pravidel-
ném tréninku si tak otužilci dokáží udržet 
výkonnost, svěžest a rozhodně radost 
z výkonu.
Lékaři ale varují, že by se lidé neměli vr-
hat hned do ledové řeky či rybníka, ale 
doporučují začít krůček po krůčku. Přiro-
zenější je začít postupně snižovat stupeň 
vody ve sprše, až člověk dojde k tomu 
nejstudenějšímu. Až po delší době je 
vhodné přejít na vyšší stupeň otužování, 
a to do řeky či rybníka. Postupně se i na-
tahuje čas, který člověk vydrží ve vodě. 
K vodě by se ale odvážní otužilci neměli 
vydávat sami. Ideální je chodit minimálně 
ve dvou lidech, aby v případě problému 
byla po ruce pomoc.

Otužování se ve Velkém Meziříčí stalo velmi populárním a oblí-
beným. Místní jedinci, ať už sportovci nebo široká veřejnost, se 
v Meziříčí chodí otužovat na různá místa. Asi nejpopulárnějším je 
místní rybník zvaný Lalůvky. Kromě bruslařů jezdících po ledové 
ploše tam můžeme potkat spoustu otužilců, co i v mínusových 
stupních lezou do vody.

Družstva do 12 let (bez pořadí)

mladší přípravka 
ročník 2011‑2012

fotbal

FC Velké Meziříčí
trenéři Robin Kašpar, 

Dušan Smejkal

mladší žáci
házená

TJ Sokol Velké Meziříčí 
trenéři Pavol Živčic, 

Martin Krejčí

družstvo 5. tř. (r. 2009)
hokej

HHK Velké Meziříčí
Roman Valík

mladší žáci
požární sport

SDH Velké Meziříčí
Zdeněk Álló, Zdeněk 

Kratochvíl, Martin Álló, 
Jan Šebek

žactvo U11
basketbal

HHK Velké Meziříčí
trenér Tomáš Doležal

Družstva do 15 let (bez pořadí)

starší žáci 2004‑2005
fotbal

FC Velké Meziříčí 
trenér Pavel Mezlík

starší žákyně
házená

TJ Sokol Velké Meziříčí 
Ilona Závišková

starší žákyně
atletika

TJ Sokol Velké Meziříčí 
kolektiv trenérů atletiky

starší žáci 2005‑2006
hokej

HHK Velké Meziříčí
trenéři Libor Mašek 

starší žáci
volejbal

TJ Spartak Velké Meziříčí 
trenéři Michal Janák,

Ondřej Žaba

žactvo U13
basketbal

BK Velké Meziříčí
trenér Pavel Kučírek

Družstva do 19 let

1.-2. junioři 
2000‑2002 hokej

HHK Velké Meziříčí
trenér Štěpán Oberreiter

1.-2. kadeti
volejbal

TJ Spartak Velké Meziříčí 
trenér Ondřej Žaba

3.-4. starší dorostenky
házená

TJ Sokol Velké Meziříčí 
trenéři Vincenc Záviška, 

Tomáš Partl

3.-4. starší dorost 
2000‑2001 fotbal

FC Velké Meziříčí
trenér Jan Šimáček

Družstva nad 19 let

1. ženy
házená

TJ Sokol Velké Meziříčí 
trenéři Jana Šidlová, 

Vincenc Záviška

2. muži „A“
hokej

HHK Velké Meziříčí
trenéři Karel Vejmelka, 

Miroslav Horký

3. muži
volejbal

TJ Spartak Velké Meziříčí 
trenér Petr Juda

neaktivní sportovci (bez pořadí)

Stanislav Tvarůžek
házená TJ Sokol Velké Meziříčí  

Josef Voda
fotbal FC Velké Meziříčí

Aleš Svoboda
fotbal FC Velké Meziříčí

Stanislav Chylík
střelecký sport

SSK Velké Meziříčí
Dóza – středisko 
volného času VM

aktivní sportovci (bez pořadí)

Lyžařské a snowboardové družstvo
Gymnázia Velké Meziříčí 
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Jaro je jedním ze čtyř ročních období 
v přibližné délce trvání 92 dnů a 22 ho-
din. Po létu je druhým nejdelším ročním 
obdobím. V mírném podnebném pásu se 
vyznačuje začátkem vegetativní aktivi-
ty rostlin a zvýšením činnosti živočichů. 
Dny se prodlužují, otepluje se a lidé poci-
ťují příval nové energie.
(viz tajenka) jaro začíná 1. března a končí 
letním slunovratem 31. května. Jedná se 
o pevně stanovené období, které se za-
vedlo pro potřeby zpracování klimatolo-
gických dat. Jarními měsíci jsou březen, 
duben a květen.
(viz tajenka) jaro začíná na severní po-
lokouli jarní rovnodenností. Ve stejný 
moment na jižní polokouli začíná astro-
nomický podzim. V tento den se střed 
slunečního kotouče ocitá přesně nad 

rovníkem a Slunce vstupuje do souhvěz-
dí Berana, odkud dál putuje směrem na 
sever k obratníku Raka. Den i noc jsou 
přibližně stejně dlouhé. K tomuto jevu 
dochází každý rok o necelých šest hodin 
později, oproti tomu v přestupném roce 
o osmnáct hodin dříve. Právě díky nepra-
videlnostem souvisejícím s přestupnými 
roky může datum prvního jarního dne 
připadnout na kterýkoliv den v rozmezí 
od 19. do 21. března.
V uplynulém roce nastala jarní (viz tajenka) 
20. března ve 4:49 hodin ráno. Letos na-
stane tento úkaz později, a to v 10:37 ho-
din dopoledne. Na datum 20. března bude 
začátek jara připadat až do roku 2047. Od 
roku 2048 se začátek posune na 19. břez-
na. Astronomické jaro v letošním roce 
skončí 21. června v 5:32 hodin ráno.

Výherci z minulého čísla: 
Zbyšek Nedopil z Velkého Meziříčí, Věra 
Chmelařová z Jabloňova, Hana Hamme-
rová z Mostišť.

Řešení z minulého čísla: Když na Hromni-
ce ze střech teče, zima dlouho se povleče.

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Boží muka v Uhřínovské ulici
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

Zpravodaj města Velké Meziříčí, pe-
riodikum územního samosprávného 
celku. Vydává Město Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí, 
IČ 00295671. Vychází měsíčně v ná-
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,
594 13 Velké Meziříčí

Šéfredaktorka: Bc. Lucie Málková
Redaktorka, grafička: Mgr. Zuzana Najtová 
Redaktorka, grafička: Žaneta Mikišková

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

Redakční rada:
Mgr. Dagmar Handová Navrátilová
Mgr. Markéta Slámová
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Petr Hladík
Bc. Lucie Málková

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p.
Toto číslo vychází ve středu 3. března 
2021 (XXXII. ročník). Uzávěrka příštího 
čísla je 26. 3. 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.

Foto na titulní straně: Jiří Michlíček

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.

Kdysi zde končilo město. 

Na začátku ulice Uhřínovská stojí malá 
čtverhranná stavbička, ze všech stran 
bíle olíčená. Měla zbožným křesťanům 
připomínat Kristovo utrpení, proto se jí 

říká Boží muka. Zde v minulosti končilo 
město. Dál do kopce už stály jen stodoly 
hornoměstských hospodářů. Boží muka 
jsou v tomto místě zmiňována již roku 
1509, kdy vladyka Mikuláš Michek z Ra-
dostína vlastnil louku „u Božích muk za 
Horním městem“.

MĚSTO POD LUPOU



Sobota 6. 3. 2021 Vrchovecká (vjezd k Náměstí), Radnická, Náměstí, Komenského, Kostelní, Rozkoš, U Bašty, Mlýnská, Poříčí (od 6.00)

Pondělí 8. 3. 2021 Zámecká, Zámecké schody, K Rakůvkám, Obůrka, Hornoměstská (nad živými ploty), parkoviště Koníček

Úterý 9. 3. 2021 U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční, J. Zahradníčka, Skřivanova

Středa 10. 3. 2021 Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krátká, Ke Třem křížům, Lesní, Pod Sýpkami

Čtvrtek 11. 3. 2021 Záviškova, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, Polní, Strmá

Pátek 12. 3. 2021 Zahradní, Na Hliništi, Nová Říše, U Statku, Tichá

Pondělí 15. 3. 2021 Arch. Neumana, Sluneční, Střední, Za Kopcem, Zelená

Úterý 16. 3. 2021 Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Karla Pánka

Středa 17. 3. 2021 Čechova, Boční, Krškova

Čtvrtek 18. 3. 2021 Poštovní, Bezděkov

Pátek 19. 3. 2021 Hřbitovní, Moráňská, V Potokách, Příkopy, Podhradí

Pondělí 22. 3. 2021 Pod Hradbami, U Vody, Nad Pilou, Karlov (i Bezejmenná)

Úterý 23. 3. 2021 Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad Sv. Josefem, Kolmá

Středa 24. 3. 2021 Nová, Příční, Na Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá

Čtvrtek 25. 3. 2021 Družstevní, Nad Plovárnou, Malá Stránka, V Jirchářích, spodní Nádražní

Pátek 26. 3. 2021 Bezručova, horní Nádražní, Nad Tratí, Jižní, malý obchvat

Pondělí 29. 3. 2021 Třebíčská, Oslavická, Školní

Úterý 30. 3. 2021 Mírová, Pionýrská, Markova, Demlova, Zdenky Vorlové

Středa 31. 3. 2021 Čermákova, Zelený kout, Habrová, Jedlová, Dubová, Čechovy sady, Emilie Zachardové

Čtvrtek 1. 4. 2021 Ostrůvek, K Novému nádraží, Nábřeží, Lipnice, autobusové nádraží, vlakové nádraží

Úterý 6. 4. 2021 Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, příjezd k TS, Karlov (nad živými ploty)

Středa 7. 4. 2021 Jestřabec, Fajťák, Loupežník, Palouky

Čtvrtek 8. 4. 2021 Průtahy Karlov, Sokolovská, Novosady

Pátek 9. 4. 2021 Průtahy Hornoměstská, Jihlavská

Pondělí 12. 4. 2021 Průtahy Vrchovecká, Františkov

Úterý 13. 4. 2021 Mostiště

Středa 14. 4 .2021 Olší nad Oslavou

Čtvrtek 15. 4. 2021 Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice

V případě nepříznivého počasí bude blokové čištění provedeno v náhradním termínu, což je následující sobota.

Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvedených dnech od 6.00 do 14.00 hod. Žádáme řidiče, aby svá vozidla  
v uvedených dnech neparkovali na komunikacích a umožnili technickým službám provést úklid, a to i na parkovištích.

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ JARO 2021


