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Očkovací místo bude v Meziříčí 
Fakultní nemocnice Brno 
proočkuje obyvatele Velkého 
Meziříčí a okolí v Jupiter clubu.
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Přečtěte si rozhovor
Místostarosta města František 
Smažil se rozpovídal nejen  
o svých pracovních zkušenostech.

Ski klub se může pyšnit
Místní rodačka Sára Strnadová 
se stala juniorskou mistryní 
světa ve snowboardcrossu. 

Wellmez slaví 10. narozeniny
Nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež oslaví 8. dubna deset 
let od svého založení.
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2 ZPRÁVY

Vážení občané Velkého Meziříčí, milí sou-
sedé,
první čtvrtletí roku 2021 uplynulo a já 
jsem rád, že se hned několik projektů, 
které jsme si na přelomu roku vytyčili, 
pohnulo kupředu.
Ve středu 31. března proběhlo již druhé 
letošní mimořádné zasedání zastupitel-
stva města. Zatímco na tom únorovém 
jsme jednali o odkupu vlastnického podílu 
na zimním stadionu od soukromého sub-
jektu a rozdělovali jsme přebytek hos-
podaření z roku 2020, důvodem svolání 
zastupitelů v poslední březnový den bylo 
zřízení očkovacího místa v Nemocnici sv. 
Zdislavy v Mostištích. Kladnou odpověď 
na otázku, zda můžeme uvažovat o zří-
zení očkovacího místa i v našem městě, 
jsem obdržel při videokonferenci s hejt-
manem Kraje Vysočina Vítězslavem 
Schrekem již 27. ledna, a ještě ten den 
jsme na tom začali usilovně pracovat. 
Jako nejlepší volba pro umístění očkova-
cího místa se nám zpočátku jevily prosto-
ry Jupiter clubu. Avšak z hlediska perso-

nálního zajištění a logistických důvodů se 
úvahy o projektu přesunuly přímo do pro-
stor potenciálního provozovatele, tedy do 
mostišťské nemocnice. Den před koná-
ním zastupitelstva však zprostředkovala 
Ivana Bíbrová kontakt na prof. MUDr. On-
dřeje Ludku, Ph.D., z FN Brno, který do 
projektu vstoupil s nabídkou provozová-
ní očkovacího místa. FN Brno garantuje 
očkování na několik dnů v týdnu tak, aby 
se každý den zvládly proočkovat řádo-
vě stovky lidí a tempo očkování v našem 
regionu se výrazně zrychlilo. Pro město 
tato spolupráce se státní nemocnicí zna-
mená výraznou finanční úsporu a výhodu 
spočívající v tom, že očkovací místo může 
nakonec přece jenom vzniknout v pro-
storách Jupiter clubu, tedy přímo v cen-
tru města. Na výše uvedeném je patrno, 
jak rychle se situace ve vztahu k očko-
vání v těchto týdnech mění. Věřím, že 
se nám ve spolupráci s FN Brno podařilo  
optimálním způsobem zajistit službu 
očkovacího místa pro obyvatele z mezi-
říčské oblasti. Zdůrazňuji, že úspěšnost 
tohoto projektu bude v prvé řadě záviset 
na dostupnosti očkovací látky, kterou pro 
nás zajišťuje Kraj Vysočina. Přesto, že ke 
spolupráci s Nemocnicí sv. Zdislavy nako-
nec nedošlo, chci jejímu vedení poděko-
vat za vstřícné jednání a snahu vyhovět 
při zřizování očkovacího místa. Velice dě-
kuji Ivaně Bíbrové a také všem ostatním 
zastupitelům, že v této věci, která má 
podpořit zajištění veřejného zdraví, od-
ložili politické hry a táhli za jeden provaz. 
Moc si toho vážím, kolegové!
Od 1. dubna začal v centru města fun-
govat také nový parkovací systém. Na 
velkomeziříčském náměstí a v přilehlých 
ulicích naleznete pět parkovacích au-
tomatů, jejichž prostřednictvím lze ho-
tovostně i bezhotovostně platit. Poho-

dlnější způsob platby potom nabízí váš 
mobilní telefon prostřednictvím SMS 
nebo mobilní aplikace ParkSimply, která 
je v současnosti dostupná na App Store 
či Google Play. Hlavním smyslem této 
velké změny je dosavadní náměstí pro 
auta učinit náměstím pro lidi. Zavedení 
nové věci obvykle doprovází jisté obavy 
z její správnosti, avšak pevně věřím, že 
se nový systém parkování v centru měs-
ta rychle zavede a obyvatelé jeho výhody 
ocení. Řidiči, kteří nebudou chtít za par-
kování platit, mohou po celý den zdar-
ma využívat nově upravenou odstavnou 
plochu v areálu bývalého Svitu. V části 
této plochy, podél řeky Balinky, vznikla 
také stezka pro pěší, která má za cíl jed-
nak zvýšit bezpečnost chodců tak, aby 
se při pohybu územím nemísili s auto-
mobilovou dopravou, a jednak může po-
moci nám všem si lépe představit, jak by 
v tomto prostoru u řeky mohla za něko-
lik let fungovat promenáda s lavičkami, 
stromy a odpočinkovými plochami. I když 
je to v současnosti provizorní řešení, za-
jděte si tento prostor vyzkoušet.
V souvislosti s tématem náměstí mi do-
volte vás závěrem tohoto slova pozvat 
na řádné zasedání zastupitelstva měs-
ta, které se uskuteční v úterý 13. dub-
na od 15 hodin ve velkém sále Jupiter 
clubu. Předmětem jednání totiž po více 
než 4 letech bude možný posun ve věci 
rekonstrukce náměstí. Na programu jed-
nání budou i další důležitá témata, která 
mají za cíl zlepšit kvalitu života v našem 
krásném městě. Průběh jednání můžete 
živě sledovat z pohodlí vašeho domova, 
a to prostřednictvím speciálního odkazu 
umístěného na webovém portálu města.
Přeji vám příjemné jarní dny!

Váš starosta
Alex Kaminaras

Slovo starosty

Sčítání lidí, domů a bytů roku 2021 začalo na konci března

Český statistický úřad organizuje Sčítání lidí, domů a bytů roku 
2021. Každý občan má možnost sečíst se online od soboty 
27. března do úterý 11. května, kdo tak neučiní, má zákonnou 
povinnost vyplnit a odevzdat listinný formulář v termínu od 
17. dubna také do 11. května.
Online se lze sečíst na webu www.scitani.cz nebo v mobilní 
aplikaci. Distribuci listinného formuláře společně s odpovědní 

obálkou zajistí sčítací komisaři nebo si je občané mohou vy-
zvednout na kontaktních místech. V letošním roce jsou kon-
taktními místy pracoviště České pošty, pro Velké Meziříčí je 
to tedy pobočka České pošty v ulici Poštovní (telefonní číslo: 
954 259 401). V případě nejasností můžete kontaktovat Český 
statistický úřad na e ‑mailu dotazy@scitani.cz nebo na telefon-
ním čísle 274 056 789.

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 poží-
vající diplomatické výsady a imunity.
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Městu se podařilo vyjednat očkovací místo přímo 
v centru Velkého Meziříčí

Na poslední chvíli přišla zastupitelka Ivana Bíbrová s informací 
o nabídce provozování očkovacího místa ve spolupráci s Fakult-
ní nemocnicí Brno (FN Brno). Ta garantuje očkování vždy několik 
dnů v týdnu v závislosti na počtu dostupných vakcín. Zároveň 
zvládne aplikovat velké množství očkovací látky během krátké-
ho časového úseku, což zajistí výrazně rychlejší proočkovanost 
obyvatel Velkého Meziříčí a přilehlého okolí. 

Očkovací místo budou obsluhovat 2 lékaři, 3 sestry, 1 klinic-
ký farmaceut na míchání očkovací látky a přibližně 15 dobro-
volníků. FN Brno zajistí veškerý personál. „Jsme schopni na-
bídnout vašemu městu kompletní provoz. Dispozice velkého 

sálu místního kulturního střediska jsou zcela optimální pro to, 
abychom zde byli schopni očkovat denně až 600 lidí. Očkovací 
místo můžeme připravit v řádu 14 dnů od konání zastupitelstva 
tak, aby bylo provozuschopné, jeho spuštění je však závislé na 
dodávce vakcín,“ sdělil na mimořádném zasedání velkomeziříč-
ským zastupitelům prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. Spolupráce 
se státní nemocnicí znamená pro město také finanční úsporu, 
kdy hradit bude pouze náklady za spotřebované energie a svoz 
nebezpečného odpadu. „Děkuji všem zastupitelům za schvále-
ní tak důležitého bodu, který může uspíšit návrat do normál-
ního života,“ uvedl na zasedání zastupitelstva starosta města 
Alexandros Kaminaras.

Město hodlá žádat o dotaci na rekonstrukci Areálu zdraví
Rada města odsouhlasila podání žádosti o dotaci k Národní 
sportovní agentuře na rekonstrukci velkomeziříčského Areálu 
zdraví. Dle odhadů projektové kanceláře vyjde celková zamýš-
lená rekonstrukce na 17 milionů korun. Zastupitelé města již 
na mimořádném únorovém zasedání schválili finanční částku 
v hodnotě 10 milionů korun, která poplyne na rekonstrukci to-
hoto objektu, a to z loňského přebytku hospodaření.

Město v Programu podpory investičních akcí do 10 milionů ko-
run s 30% podílem žadatele může žádat o maximální možnou 
částku, tedy 7 milionů korun. V současné době se čeká na vy-
dání stavebního povolení, následně nebude nic bránit realizaci 
projektu. Dle současných předpokladů bude možné žádost brzy 
odevzdat.

Zastupitelé jednohlasně podpořili na svém mimořádném zasedání 31. března návrh na zřízení očko-
vacího místa v původně plánovaném Jupiter clubu. 
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Z jednání rady města 10. března
• Rada města souhlasila s podáním žádosti k Národní spor-

tovní agentuře na rekonstrukci Areálu zdraví v maximální 
výši, tedy v hodnotě 7 milionů korun.

• Radní vzali na vědomí Hodnotící zprávu k plánu aktivit 
Zdravého města Velkého Meziříčí a MA21 za rok 2020.

• Rada města schválila Roční akční plán Zdravého města Vel-
ké Meziříčí a místní Agendy 21 na rok 2021.

Rozpočtové opatření:
• Výměna podlahy v ZŠ Školní – 90 000 korun

Z jednání rady města 24. března 
• Rada města schválila nový Organizační řád Městského úřadu 

Velké Meziříčí.
• Radní doporučili zastupitelstvu města schválit vyhlášení zadá-

vacího řízení na akci „Bytový dům pro seniory Velké Meziříčí“.
• Radní doporučili schválit vyhlášení zadávacího řízení „Rekon-

strukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“.
• Rada města schválila finance ve výši 157 000 korun na Granto-

vý program podpory kultury 2021.
• Radní schválili finanční částku ve výši 22 000 korun na výměnu 

osvětlení v Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, kon-
krétně v budově školní jídelny v ulici Poštovní.

• Rada města schválila finanční částku ve výši 52 000 korun 
v rámci zajištění odborné spolupráce pro obnovu veřejného 
osvětlení v letech 2022–2024.

• Radní schválili finance ve výši 280 000 korun, které poplynou 
na veřejné osvětlení v ulici Vrchovecká.

• Rada města schvaluje projektový záměr Informační a komuni-
kační technologie 2021 dle výzvy k předkládání projektu v Pro-
gramu na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury 
v Kraji Vysočina.

• Radní souhlasili s předložením žádosti o poskytnutí dotace 
Kraje Vysočina na Akceschopnost jednotek požární ochrany 
obcí 2021 pro jednotku JPO III Velké Meziříčí.

• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit průběž-
nou výzvu Grantového programu podpory kultury pro rok 2021.

• Radní schválili záměr pronájmu pozemků v areálu letního kou-

paliště Palouky pro umístění foodtracku k zajištění občerstvení 
pro veřejnost a dále pronájem budky na stejném místě k zajiš-
tění prodeje zmrzliny.

• Rada města schválila ceník za užívání kurtů v Areálu zdraví 
s účinností od 1. dubna 2021. Radní dále souhlasí se zavede-
ním bezplatných hodin pro veřejnost pro běhání na atletickém 
oválu v areálu Základní školy Školní, a to dvakrát týdně v rozsa-
hu 1,5 hodiny. Přesné termíny stanoví ředitel Sportoviště VM 
na základě vytíženosti a ostatních rezervací.

• Radní vzali na vědomí informace ředitelů Mateřské školy Velké 
Meziříčí, Základní školy a Mateřské školy Velké Meziříčí, Lhot-
ky 42 a Základní školy a Mateřské školy Velké Meziříčí, Mos-
tiště 50, o podmínkách zápisu dětí do mateřských škol pro rok 
2021/2022.

• Radní schválili finanční částku ve výši 110 000 korun na proná-
jem stánků Technických služeb Velké Meziříčí.

• Rada města schválila návrh na uzavření smlouvy o nájmu pro-
dejních stánků s Technickými službami Velké Meziříčí.

Rozpočtová opatření:
• Grantový program podpory kultury – 157 000 korun
• Výměna osvětlení na chodbě Základní školy a Praktické školy 

Velké Meziříčí – 22 000 korun
• Spolupráce na obnově veřejného osvětlení – 52 000 korun
• Veřejné osvětlení v ulici Vrchovecká – 280 000 korun
• Pronájem stánků – 110 000 korun

Ze zasedání zastupitelstva  
města 31. března 

Zastupitelstvo města 13. dubna 
můžete sledovat online
Radní na svém jednání ve středu 24. března doporučili zastupi-
telstvu města schválit následující rozpočtová opatření:

• Grantový systém podpory kultury
• Vážní systém na sběrném dvoře Karlov
• Podíl města na obnově kulturních památek – Program re-

generace 2021
• Rekonstrukce sgrafit na luteránském gymnáziu
• Rekonstrukce interiéru staré synagogy
• Příspěvek SVK na prodloužení vodovodního řádu Svařenov

Zastupitelstvo města se bude konat v úterý 13. dubna od 15 
hodin. Online přenos ze zasedání můžete sledovat prostřed-
nictvím speciálního odkazu umístěného na webovém portálu 
města.

• Zastupitelstvo města jednomyslně odhlasovalo záměr 
zřízení očkovacího místa ve velkém sále Jupiter clubu na 
velkomeziříčském náměstí. Provozovatelem bude Fakult-
ní nemonice Brno.

hledá vhodného uchazeče  
na pozici

ekonom/
ekonomka

pracovní poměr na dobu určitou
s termínem nástupu 23. 8. 2021

bližší informace
 na tel.: 604 504 506,

reditelkams@skolkavm.cz

Mateřská škola
Velké Meziříčí,
příspěvková organizace
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Technické služby mají nový popelářský vůz
Od začátku března můžeme v sedmi místních částech a dalších 
31 obcích regionu potkat nový vůz na svoz domovního odpa-
du. Technické služby Velké Meziříčí převzaly 5. března nákladní 
automobil značky MAN s nástavbou Haller, který je vybaven 
certifikovaným vážicím zařízením GASSNER DMA 03. Zařízení 
vyniká funkcí vážení v každé obci samostatně, a tím přesně do-

káže stanovit množství odpadu z každé svážené obce. Popelář-
ský vůz v hodnotě 6 313 780 korun uhradily technické služby 
ze svých provozních prostředků, a nahradí tak dvanáct let starý 
MAN. Z veřejné zakázky zvítězila pro nejnižší cenu dodavatel-
ská společnost A ‑TEC service s.r.o. z Frýdku‑Místku. Nákladní 
automobil s profesionální nástavbou pojme 21 m3 odpadu.

Jarní úklid města se chýlí ke konci

Vzhledem k pohybu zaměstnanců technických služeb po veřej-
ném prostranství se rozhodl jejich ředitel pro antigenní testo-
vání, které mělo za cíl odhalit onemocnění covid‑19. V té době 
nebylo testování ještě povinné. Hned v pondělí 8. března znalo 
všech 45 přítomných zaměstnanců své výsledky. Všichni tes-

tovaní pracovníci byli negativní. Odběry provedla stejná společ-
nost Cytogenetika Brno, která testuje u Domu zdraví. Zaměst-
nanci tak mohli bezpečně pokračovat v jarním úklidu města, 
pravidelném svozu odpadů a v dalších podstatných činnostech 
pro město Velké Meziříčí.

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

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

Testování u Domu zdraví 
navýšilo kapacitu
Dobrovolné testování veřejnosti na covid‑19 u Domu zdraví 
funguje už od prosince 2020. Nově od pátku 19. března na-
výšila mobilní výjezdová jednotka svoji kapacitu. Testovací 
místo na parkovišti u Domu zdraví je v provozu každé pondělí, 
středu a pátek od 11 do 18 hodin. Registraci můžete provést 
pomocí aplikace https://odbery.kr ‑vysocina.cz. Výsledek tes-
tu vám přijde prostřednictvím SMS zprávy. Pro více informací 
můžete kontaktovat krajskou COVIDlinku na telefonním čísle 
564 602 602.

Zaměstnanci Technických služeb Velké Meziříčí úspěšně provádějí blokové čištění od začátku března, 
zbývá posledních několik ulic a po zimním posypu nezbude ani památky. 
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Platnost technických prohlídek a řidičských průkazů se prodlužila o 10 měsíců

Od 6. března 2021 se v celé Evropské unii prodloužila platnost 
českých řidičských a profesních průkazů, technických prohlídek 
či licencí, a to o 10 měsíců od jejich původní platnosti. Prodlou-
žení se týká dokladů propadajících v období od 1. září 2020 do 
30. června 2021. Jedná se o celoevropský krok ke snížení mo-
bility osob v důsledku stávající nepříznivé epidemické situace.

Prodloužení platnosti se vztahuje na:
• lhůtu pravidelné technické prohlídky a platnost osvědčení 

o technické způsobilosti, kdy lhůta skončila nebo skončí od 
1. září 2020 do 30. června 2021.

Prodloužení platnosti se nevztahuje na:
• protokoly o evidenční kontrole,
• prodloužení platnosti osvědčení o technické způsobilosti a tři-

cetidenní lhůty k provedení opakované technické prohlídky,
• lhůtu pravidelné technické prohlídky a platnost osvědčení 

o technické způsobilosti, která se prodloužila od 1. února 
do 30. srpna 2020.

Technické prohlídky, které propadly v období od 1. února do 
31. srpna 2020, se již dříve prodloužily o 7 měsíců. Prodlužovat 
znovu již jednou prodloužené STK není možné. Řidičské průkazy 
s již jednou prodlouženou platností se mohou prodloužit znovu, 
a to buďto do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud pro-
dloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Příklady životních situací
1. Lhůta u pravidelné technické prohlídky vozidla mi skončí 

do 20. dubna 2021. Vztahuje se na mě nově platné pro-
dloužení lhůty? ANO, prodloužení lhůty se na vás vztahuje. 

U vozidla se lhůta prodlužuje o 10 měsíců, tedy do 20. úno-
ra 2022.

2. Lhůta u pravidelné technické prohlídky vozidla mi skončí 
do 2. srpna 2021. Vztahuje se na mě nově platné prodlou-
žení lhůty? NE, prodloužení lhůty se na vás nevztahuje. 
U vozidla zůstává původní lhůta, tedy do 2. srpna 2021.

3. Lhůta u pravidelné technické prohlídky vozidla mi skon-
čila k 20. dubnu 2020, prodloužena byla o 7 měsíců, tedy 
do 20. listopadu 2020. Vztahuje se na mě nově platné 
prodloužení lhůty o 10 měsíců? NE, prodloužení lhůty se 
na vás nevztahuje, neboť v loňském roce došlo již k pro-
dloužení lhůty o 7 měsíců.

4. Dne 15. února 2021 jsem byl/a na pravidelné technické 
prohlídce vozidla v řádném termínu, nicméně při prohlíd-
ce se nalezla vážná závada omezující technickou způso-
bilost na dobu 30 dnů, tedy do 15. března 2021. Vztahuje 
se na mě prodloužení třicetidenní lhůty k vykonání opa-
kované technické prohlídky? NE, prodloužení lhůty plat-
nosti dokladů se nevztahuje na prodloužení třicetidenní 
lhůty k přistavení vozidla ke kontrole odstranění závady.

5. Dne 20. února 2021 jsem byl/a na evidenční kontrole. 
Vztahuje se na platnost protokolu o evidenční kontro-
le prodloužení třicetidenní lhůty pro žádost o provede-
ní změny v zápisu vlastníka nebo provozovatele vozidla 
v registru silničních vozidel? NE, nevztahuje.

6. Mé vozidlo je vyřazeno z provozu, takzvaně v depozitu. 
Lhůta k provedení pravidelné technické prohlídky a plat-
nost osvědčení o technické prohlídce u něj skončila do 
25. ledna 2021. Vztahuje se na mě nově platné prodloužení 
lhůty? ANO, vztahuje. U vozidla se lhůta a platnost osvědče-
ní o technické způsobilosti prodlužuje do 25. listopadu 2021.

7. Platnost mého řidičského průkazu vypršela v původním 
termínu dne 25. března 2020. Lhůta jeho platnosti se 
v loňském roce prodloužila do 25. října 2020. Vztahuje se 
na mě nově platné prodloužení lhůty? ANO, prodloužení 
lhůty se na vás vztahuje do 1. července 2021.

8. Platnost mého řidičského průkazu vypršela v původním 
termínu dne 29. srpna 2020. Lhůta jeho platnosti se 
v loňském roce prodloužila do 29. března 2021. Vztahuje 
se na mě nově platné prodloužení lhůty? ANO, prodlouže-
ní lhůty se na vás vztahuje. Platnost vašeho dokladu je pro-
dloužena až do 29. září 2021, jelikož prodloužení o 6 měsí-
ců je již po datu 1. července 2021.

Na dva víkendové dny se úplně 
uzavře ulice Vrchovecká
Od 1. dubna opět omezila zhotovitelská firma provoz v ulici 
Vrchovecká. Omezení potrvá až do 7. května. Po celou dobu 
platí pro vozidla s hmotností nad tři a půl tuny s výjimkou au-
tobusů objízdná trasa vedoucí přes Křižanov, Osovou Bítýšku 
a Jabloňov. V termínu od 24. do 25. dubna dojde k úplné uza-
vírce, a objízdnou trasu tak budou muset absolvovat všichni 
řidiči.
Při pokládce nového povrchu vozovky řídí provoz kyvadlově 
semafor. V blízkosti bývalého Motorpalu se tak dokončí opra-
va asi 120 metrů silnice.

Silnice na Třebíč se dočká nového povrchu
Na silnici z Velkého Meziříčí na Třebíč došlo zejména k omezení 
rychlosti. Od 1. dubna do 31. května pokládá firma mikrokobe-
rec – povrch vozovky – na komunikaci č. II/360. Začátek ome-
zení je v blízkosti Oslavice a konec u Oslavičky.

Mimo pracovní dobu a během technologických přestávek je 
provoz vedený obousměrně. V místě práce je vždy provoz ky-
vadlový, řídit jej mohou semafory i řádně proškolení pracovníci 
zhotovitele.
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Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

3. 3. 2021 v 15:04 hodin městskou po-
licii (MP) požádali o součinnost s Poli-
cií ČR o prověření oznámení, že v ulici 
Poštovní ve Velkém Meziříčí u měst-
ské knihovny mělo dojít k pokousání 
osoby psem. Hlídka se na místo ne-
prodleně dostavila, kde následně zjis-
tila, že u výdejního okénka knihovny 
došlo ke kontaktu dvou osob, přičemž 
jedna osoba měla při sobě psa, kte-
rý pokousal druhou osobu. Na místo 
strážníci přivolali záchrannou službu, 
která následně po prvotním ošetření 
převezla pokousanou osobu do ne-
mocnice k dalšímu ošetření. Majitelka 
psa z místa odešla, aniž by se snažila 
poskytnout pomoc pokousané paní. 
Hlídka MP se po provedených úkonech 
na místě s majitelkou psa spojila a po-
učila ji o dalším postupu. Celá věc bude 
mít dohru před správním orgánem.

Dne 20. 3. 2021 ve 22:00 hodin přijala 
MP oznámení od muže, který uvedl, že 
jeho syn se nevrátil domů z návštěvy, 
má nedostupný mobil a od kamaráda 
měl odejít v odpoledních hodinách. 
Hlídka s oznamovatelem projížděla 
trasu od kamaráda ve směru domů. 
Syna nalezli zraněného v korytě řeky 
Balinky. Na místo přivolali záchrannou 
službu a hasiče. Ti chlapce vyprosti-
li z koryta a následně převezli v silně 
podchlazeném stavu do nemocnice 
v Třebíči k dalšímu vyšetření.

Městská policie Velké Meziříčí ve stře-
du 31. 3. 2021 přijala oznámení o dvou 
hledaných osobách. Krátce po ozná-
mení je strážníci spatřili v ulici Horno-
městská. Jednalo se o dvě nezletilé 
dívky, které utekly z výchovného ústa-
vu. O útěk se pokusily i před hlídkou 
městské policie. „Vzhledem k tomu, že 
obě dívky nereagovaly na výzvy stráž-
níků a při pokusu o jejich předvedení 
kladly aktivní odpor, přivolali strážní-
ci hlídku obvodního oddělení Policie 
České republiky. V součinnosti stát-
ních a městských policistů byly obě 
dívky předvedeny na služebnu Policie 
ČR k dalším úkonům,“ uvedl Jan Klikar, 
vedoucí Městské policie Velké Meziříčí. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o oso-
by nezletilé, strážníci nemohli poskyt-
nout bližší informace.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Nehoda u Velké Bíteše

Hromadná nehoda

Ve středu 3. 3. 2021 před sedmou hodinou ráno vyjeli profesionální hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí a stanice Velká Bíteš k ohlášené dopravní nehodě dvou osobních auto-
mobilů na 162. km dálnice D1 ve směru na Brno.
Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby cestující ve vozidle. Hasiči předali zraněného 
do péče zdravotníků. Jednotky po příjezdu na místo události provedly zajištění místa 
nehody a řídily dopravu. Na havarovaných vozidlech provedli hasiči protipožární opat-
ření a pomocí sorpčních materiálů zlikvidovali vyteklé provozní kapaliny. Po ukončení 
činnosti na místě zásahu se jednotky vrátily zpět na základnu.

V pátek 12. 3. 2021 před půl šestou ráno vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě šesti osobních vozidel u Jabloňova.
Při nehodě byly zraněny dvě osoby. Hasiči předali zraněné do péče zdravotníků. Jed-
notka po příjezdu na místo události zajistila místo nehody a řídila dopravu. Na hava-
rovaných vozidlech provedli hasiči protipožární opatření a zkontrolovali, zda nedošlo 
k úniku provozních kapalin. Po ukončení činnosti na místě zásahu se jednotka vrátila 
zpět na základnu.

Mladík v řece
V sobotu 20. 3. 2021 v před jedenáctou hodinou večer vyjeli profesionální hasiči ze 
stanice Velké Meziříčí k ohlášené technické pomoci za Jupiter club.
Na místě zásahu se v korytě řeky Balinky nacházel sedící, silně podchlazený muž.
Hasiči muže naložili na nosítka Spencer. Pomocí nich mladíka vytáhli na břeh a násled-
ně ho předali do péče zdravotníků.
Po ukončení činnosti na místě zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí
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Za parkování na Náměstí, v ulici Radnická, Komenského, Kos-
telní, Rozkoš, K Haltýři a Vrchovecká nově zaplatí řidiči poplatek, 
a to ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 7.00 do 
11.00 hodin. V neděli, státem uznávaném svátku a mimo pro-
vozní dobu parkovacích automatů je parkování zdarma.
Nový parkovací systém nabízí širokou škálu tarifů řídící se způ-
soby platby a celkovým časem zvoleným k parkování. Výše po-
platku začíná od 5 korun za 30 minut a končí 150 korunami za 
celý den. Zaplatit lze hned několika formami, a to prostřednic-
tvím parkovacích automatů, pomocí SMS nebo v mobilní aplika-
ci ParkSimply – dostupné na App Store a Google Play.
Jste ‑li místním rezidentem anebo abonentem, je pro vás urče-
na parkovací karta. Vybrat si můžete mezi nepřenosnou a pře-
nosnou variantou, s platností buďto na jeden kalendářní rok, či 
jeden kalendářní měsíc. Zatímco roční nepřenosnou parkovací 
kartu si můžete pořídit za finanční částku ve výši 3 000 korun, 
měsíční nepřenosnou kartu zakoupíte v hodnotě 250 korun. 
Roční přenosná parkovací karta vyjde na 9 000 korun. Její mě-
síční varianta stojí 750 korun.
Rezidentem se rozumí fyzická osoba mající místo trvalého po-
bytu nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti. Abonen-
tem se oproti tomu rozumí právnická nebo podnikající fyzická 
osoba mající sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Tuto 
skutečnost musí žadatelé o parkovací kartu prokázat.

Nový parkovací systém v Meziříčí je plně funkční. S jeho zavedením do praxe pomáhají občanům 
v současných dnech terénní pracovníci městského úřadu včetně příslušníků městské policie. Regulací 
parkování se město snaží zatraktivnit centrum pro pěší.

Velké Meziříčí spustilo nový parkovací systém
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Parkovací karty jsou v prodeji od 1. dubna
Parkovací karty je možné zakoupit na pokladně v budově radni-
ce od čtvrtka 1. dubna. V zaváděcím období od 1. do 16. dubna 
strážníci městské policie kontrolují vozy odstavené na měst-
ských placených parkovacích plochách. Upozorňování řidičů se 
vede v informativním duchu a není sankcionováno. Od 17. dub-

na se nezaplacení parkovného již bude pokutovat.
Řidiči, kteří chtějí zaparkovat zdarma v blízkosti centra, mohou 
využít volné odstavné plochy v areálu bývalého Svitu. V areálu 
vznikla také stezka pro pěší, která zvyšuje bezpečí chodců po-
hybujících se v daném území.

Pro vydání parkovací karty je nutné doložit:

• občanský průkaz (nebo jiný adekvátní průkaz v případě, 
kdy se jedná o cizince),

• technický průkaz vozidla (v případě žádosti o nepřenos-
nou parkovací kartu),

• aktuální výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnic-
tví nemovitosti),

• dokument s uvedením místa sídla nebo provozovny 
(pouze u abonentů, například výpis z obchodního rejstří-
ku nebo výpis z rejstříku živnostenského podnikání),

• potvrzení zaměstnavatele o přenechání vozidla k sou-
kromým účelům (pouze rezidenti v případě užívání vozi-
dla zaměstnavatele),

• kopii smlouvy o leasingu (v případě operativního leasingu).

Nový parkovací systém počítá také s označenými parkovacími 
místy pro vozidla ZTP. Řidiči těchto vozidel mohou na daných 
místech parkovat bezplatně, a to po dobu dvou hodin s umís-
těním parkovacího kotouče. Po obvodu náměstí nově nebude 
možno parkovat, bude však zachována možnost zastavení pro 
zásobování.

Nově nastavený systém parkování
s sebou nese řadu nesporných výhod:

• změnou systému z vybírání poplatku za vjezd na za-
vedení parkovacích automatů dojde k poklesu počtu 
parkujících vozidel,

• do Kostelní ulice mohou vjíždět a dále v ní parkovat 
pouze rezidenti a abonenti mající zde místo trvalého 
pobytu nebo sídlo provozovny,

• rezidenti a abonenti mohou zaparkovat své vozidlo  
v centru města, a to již za 8 korun za den,

• zaparkovaná auta v oblasti vymezené pro placené stá-
ní budou z velké části „pod dohledem“ kamerového  
systému.

Úplné znění pravidel pro vydávání parkovacích karet včet-
ně veškerých požadovaných dokumentů naleznete na 
webovém portálu města v sekci Městský úřad – Potřebuji 
vyřídit – Parkovací karty.
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Zápis dětí do 1. tříd základních škol odstartoval
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 
2021/2022 se bude v základních školách ve městě, v Mosti-
štích a ve Lhotkách konat bez přítomnosti dětí ve škole. Školy 
budou přijímat žádosti od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Dokumenty 
lze do školy doručit těmito způsoby:
1. Do datové schránky školy
2. E ‑mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen 

poslat prostý e ‑mail s naskenovanou žádostí)
3. Poštou
4. Vhozením do poštovní schránky na budově školy

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. 
Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí 
narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, popřípadě dětí, které 
měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2020. Součás-
tí žádosti musí být i kopie rodného listu dítěte. Ten bude po ově-
ření údajů skartován. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu 
školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení 
školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo 
odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, 
podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a dotazník lze vyplnit 
elektronicky v systému „Zápisy Online“ na webových stránkách 
školy www.zssokolovska.cz v sekci Aktuality, nebo si potřeb-
né dokumenty rodiče mohou vyzvednout na sekretariátu školy, 
vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00 – 12:00 hodin. Spádový 
obvod školy je tvořen ulicemi: Boční, Fortna, Hřbitovní, K Hal-
týři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad 
Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, 
Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí a dále místní 
části Hrbov, Svařenov a obec Uhřínov.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a dotaz-
ník lze stáhnout na webových stránkách školy www.zs‑
‑oslavickavm.cz v odkazu Aktuality – Zápis do 1. tříd: 
http://www.zs ‑oslavickavm.cz/zapis ‑do‑1‑trid‑17‑4‑2020/, 
nebo si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednout ve vesti-
bulu školy od pondělí do středy v čase 8:00 – 12:00 hodin. Spádo-

vý obvod školy je tvořen ulicemi: Bezručova, Čechova, Čermákova, 
Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, 
Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá Stránka, Marko-
va, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, 
Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek,  
Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, 
Zahradní, Zelený kout, Zd. Vorlové a obce Baliny a Petráveč.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a dotazník lze stáh-
nout na webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Naše 
škola ‑Zápisy do 1. třídy (www.3zsvm.cz/zapis ‑do‑1‑tridy), nebo 
si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednout ve vestibulu 
školy, vždy v pondělí až středu v čase 8:00 – 12:00 hodin. Spá-
dový obvod školy je tvořen ulicemi: Arch. Neumana, Bezděkov, 
Františkov, Fr. Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, 
Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem 
křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice ‑samota, 
Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník ‑samota, Luční, Nábřeží, Nad La-
lůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, 
Nesměř ‑samota, Nová, Nová Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradba-
mi, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, 
Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, 
Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, 
U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, 
Za Horou, Zámecká, Zámecké schody, Záviškova a Zelená.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50:
Škola bude svým dětem ze spádového obvodu zasílat poštou 
žádost o přijetí k povinné školní docházce a dotazník, případně je 
možné si dokumenty stáhnout na webových stránkách školy www.
zsmostiste.cz. Spádový obvod školy je tvořen místní částí Mostiště, 
Olší nad Oslavou a obcí Martinice pro žáky 1. až 5. ročníku.

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

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí ozna-
muje rodičům, že zápis k povinné školní docházce na školní rok 
2021/2022 proběhne v týdnu od19. dubna do 23. dubna 2021 
v budově školy v ulici Poštovní 1663/3 od 8.30 do 10.00 hodin 
a také od 13.30 do 14.30 hodin.
V případě, že se nemůžete v určených termínech dostavit, kon-
taktujte prosím ředitelství školy a bude stanoven náhradní ter-
mín (do konce dubna 2021). V souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace 
přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospě-
lých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotli-
vých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. 
Není tedy nutná osobní přítomnost dítěte při zápisu, Žádost 
o přijetí k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doru-
čit následujícími způsoby:
• Do datové schránky školy,
• e ‑mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
• osobním podáním ve škole (lze vyplnit při zápisu).

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského 
poradenského zařízení (popř. další zprávy, které by měly být 

součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné 
školní docházky (bylo ‑li vydáno na jiné škole). Dotazník bude 
vyplněn při zápisu. Budete ‑li žádat o odklad povinné školní do-
cházky, je nutné doložit doporučení školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Kontakt: tel.: 566 522 828, 605 086 068, info@zsspecialnivm.cz, 
datová schránka: 5jzt4c5, www.zsspecialnivm.cz

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu 
vzdělávání svých dětí (na základě doporučení školského pora-
denského zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali 
s vedením školy. Škola poskytuje základní a střední stupeň 
vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
mimo jiné i žákům s autismem. Při výuce plně respektujeme fy-
zické a psychické možnosti a předpoklady dětí. Žákům na školní 
rok 2021/2022 nabízíme tyto vzdělávací programy:
• Harmonie – školní vzdělávací program pro základní vzdělá-

vání (maximální počet přijímaných žáků – 15)
• Mozaika – školní vzdělávací program pro základní školu 

speciální (maximální počet přijímaných žáků – 4)
• Spektrum – školní vzdělávací program pro obor vzdělání  

praktická škola jednoletá (maximální počet přijímaných žáků – 6)
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Vzdělávání žáků zajišťuje erudovaný pedagogický sbor s mno-
haletými zkušenostmi s péčí o žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Odpovídající je rovněž prostorové a materiálně 
technické vybavení školy. Žáci využívají kmenové učebny s in-
teraktivními tabulemi, PC s připojením k internetu a relaxačními 
koutky, dále odborné pracovny (počítačová učebna, cvičná ku-
chyň, školní dílna, knihovna).
K relaxaci a poskytování speciálních terapií slouží žákům psy-

chorelaxační místnost snoezelen. Škola je vybavena speciálními 
výukovými, kompenzačními, rehabilitačními a relaxačními po-
můckami, dále pomůckami pro nácvik praktických dovednos-
tí. Prostory školy si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce 
umístěné na webových stránkách školy.
Po předchozí domluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a pro-
hlídce školy.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje 
místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k před-
školnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.
Místo pro podání žádosti
Žádost o přijetí dítěte podávejte, prosím, pouze na jedno pracoviště.
1. MŠ Mírová (zápis v této budově je určen i pro zájemce o umís-

tění do MŠ Oslavická), Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, 
telefon 566 523 483 ‑ kontaktní osoba Blanka Kadlíková

2. MŠ Čechova, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, te-
lefon 566 522 834 – kontaktní osoba Naděžda Krčová

3. MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, te-
lefon 566 522 833 – kontaktní osoba Zdeňka Čechová

4. MŠ Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 
566 523 362 – kontaktní osoba Bc. Eva Sedláčková

5. MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 
566 522 832 – kontaktní osoba Mgr. Věra Bourková

Termín a doba pro podání žádosti
Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou 
pandemií se zákonný zástupce dostaví k zápisu do mateřské školy 
bez dítěte ve dnech 3. 5.–14. 5. 2021 vždy v době od 12.00 hodin 
do 16.00 hodin. Termín a dobu podání žádosti si zákonný zástupce 
předem telefonicky dohodne se zástupkyní ředitelky konkrétního 
pracoviště, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí.
V úterý 27. dubna a ve středu 28. dubna 2021 v době od 14.00 ho-
din do 16.00 hodin si mohou zákonní zástupci po telefonické 
dohodě (datum a čas) vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – 
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očková-
ní dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu 
stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách 
www.skolkavm.cz v sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů je možné doručit přihlášku i těmito způsoby:
• do datové schránky školy (ID datové schránky je i83k3sw)
• e ‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze 

poslat prostý e ‑mail)
• poštou

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

vidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (naro-
zené do 31. 8. 2019).

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

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

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

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

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

zené do 31. 8. 2016 s místem trvalého pobytu, v případě 
cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské 
školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.

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

3. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány ostatní děti 
podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve škol-
ském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové 
organizace.

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

Doplňující informace
Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní 
děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nej-
starších po nejmladší, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí 
v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zaříze-
ní. Starší dítě má přednost.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném zně-
ní, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popří-
padě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, 
jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnu-
ty základní hygienické návyky a musí být schopny zvládat ob-
sah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Kontaktní údaje
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová
Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840
E ‑mail: reditelkams@skolkavm.cz
Web: www.skolkavm.cz

Ve Velkém Meziříčí 26. 3. 2021
Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy



duben 2021

12 KULTURA

Skauti ve Velkém Meziříčí slaví 100 let od začátku

V tomto roce slavíme významné jubileum! Jsme střediskem 
se stoletou tradicí. Proto si pojďme projít naši historii, která 
je spojená s významnými kulturními, společenskými, ale i his-
torickými událostmi našeho města, mnohdy i širšího regionu. 
A protože je naše stoletá historie opravdu bohatá, propojená 
se silnými osobnostmi tehdejší kultury, dnes si vypovíme jen 
naše začátky.

Než vzniklo středisko v našem 
městě…
Skauting v českém prostředí se 
formoval díky Antonínu Benjami-
nu Svojsíkovi, kterého zaujala my-
šlenka anglického vojáka Roberta 
Baden Powela předávat druhým 
svoje schopnosti zvěda (angl. scout 
= zvěd). Jste také zvědaví, jak se 
skauting dostal z daleké Anglie až 
k nám do Velkého Meziříčí?

Když se Antonín Benjamin Svojsík – středoškolský profesor 
tělocviku – dozvěděl o skautingu v Anglii, byl natolik zvědavý, 
že se za těmito skauty v roce 1911 vydal. Myšlenka skautingu 
ho natolik zasáhla, že založil českou skautskou organizaci a vy-
razil v roce 1912 na první tábor pod hrad Lipnici. Neznáte ni-
koho, kdo na dalších Svojsíkových táborech byl? Omyl. Zúčast-
nil se jich i prostějovský rodák a proletářský básník Jiří Wolker. 
A protože poetika jemu vlastní dokáže vypovědět o atmosféře 
prvních skautských táborů nevypověditelné, nesmí zde úryvek 
z jeho deníku chybět:

Naše zvědavost zas nedala nám, a tak jsme se pídili po tom, 
abychom dokázali rekonstruovat dějiny našeho střediska a jeho 
roli v dějinách. Dnes si uvedeme jen neoficiální začátky zdejšího 
skautování.

Část 1. Těžké, ale nadšené začátky
Ve Velkém Meziříčí se začíná tvořit podhoubí pro začátek skaut-
ské činnosti až po doznění první světové války. Píše se rok 1921 
a o myšlence skautingu se dozvídá J. Dienelt. Ta jej uchvátila 
natolik, že ji neúnavně propagoval. Každoroční tábory a další 
skautský program byly v té době mimořádných rozměrů.

Na tábor do Jugoslávie? Proč ne!
Velkomeziříčský rodák a cestovatel R. Klíma připravil pro 
skauty pětitýdenní tábor v daleké Jugoslávii.

O další skautské činnosti vzniku našeho střediska (tj. do roku 
1936) bohužel nemáme informace, a proto budeme rádi, pokud 
nám pomůžete oslovit svoje známé nebo příbuzné, o kterých 
víte, že byli zapojeni do skautingu.

V příštím díle se dozvíte více o oficiálním skautování ve Velkém Me-
ziříčí. Čeká nás zakládání skautských oddílů, první tábory, ze kte-
rých byly pořízeny fotky, a další skautské aktivity v našem městě.

Nazdar! A zas příště.
Skauti VM

(Foto: archiv a kronika Skautů VM)
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Základní umělecká škola pořádá talentové 
zkoušky
Smysl práce pedagogů na Základní umě-
lecké škole Velké Meziříčí zůstal nedo-
tčený, online výuka pokračuje dál. Uči-
telé se snaží vymýšlet úlohy a pestře 
připravovat výukové hodiny. Příkladem 
je poutavý úkol, který dokázal snoubit 
zpěv, pobyt v přírodě i kreativní hudební 
nástroje. Žáci hudebně pěvecké přípravy 
poslouchají při svých procházkách zvuky 
přírody a dokumentují je nejen do svých 
mobilů. Mohou natáčet i videa, fotí jarní 
květy, keře a stromy a z obrázků se poté 
inspirují k vytvoření vlastních textů a me-
lodií. Nadané děti zkouší kreativně využít 
přírodniny jako hudební nástroje, a tak 
vytváří líbivé tóny třeba hrou na kamínky, 
větvičky a další poklady přírody. Výsledky 
práce žáci zasílají ve zpracovaném video-
záznamu vyučující. Základní umělecká 

škola připravuje mnoho rozmanitých 
vzdělávacích činností pro své žáky a nově 
také plní vlastní Youtube kanál.

Výtvarný obor, foto: ZUŠ VM

Poděkování
Po našem třítýdenním pobytu ve vašem zařízení můžeme s obdivem vyslovit pochvalu pracovitým a trpělivým pracovníkům, kteří 
měli pochopení pro naše stáří a bolesti. Bylo nám to povzbuzením i odpočinkem.
Tisíceré díky. S přáním všeho dobrého

manželé Zubřičtí

Co se u nás děje a jak žijí obyvatelé domu s pečovatelskou službou
Od ledna tohoto roku se pro naše seniory 
začal vydávat zpravodaj. Jedná se o mě-
síčník, kde se naši obyvatelé dočtou, kdo 
slaví v daném měsíci narozeniny. Mají zde 
křížovku, nebo čtyřsměrku, kterou se sna-
ží vždy vyluštit a správnou tajenku umístit 
do schránky. Ta se vybírá a ze správných 
tajenek se vždy vylosuje výherce.
V každém čísle se objevují příspěvky od 
našich mladých cestovatelů, kteří přispí-
vají svým povídáním a fotkami z cest.
Zpravodaj je také k nahlédnutí na našem 
Facebooku. Stačí zadat Sociální služby 

města Velké Meziříčí a máte aktuální in-
formace o dění v DPS.

I u nás se slavilo MDŽ
Každá obyvatelka DPS obdržela malou 
pozornost v podobě jarního žlutého kvě-
tu, který všem udělal radost.

Připravujeme se na Velikonoce
Poslední týden se ve chvílích aktivizace vě-
nujeme výrobě ozdob k velikonocům. Jsou 
to papírová vajíčka a zajíčci, kterými jsou 
vyzdobeny společné prostory domu a dě-

lají všem radost. Na výrobě se podílí vět-
šina našich seniorů, což je velmi pozitivní.

Ze vzpomínek našich obyvatel
1. duben – APRÍL (SEMAPRÍL)
Každý rok se mi vybaví příhoda s vnu-
kem, který dnes už sám má 5 dětí. Nej-
starší dcerka má už tolik roků, co měl 
vnuk tehdy – 12 let. Snad po mně má 
a měl smysl pro legraci.
Dokázali jsme bavit sebe i okolí. Vrátila 
jsem se z práce a navštívila rodinu, dcery 
a vnoučata, kteří bydleli v rodinné vilce na 
druhém konci města. Vnuk mi nadšeně 

řečnil, kolik lidí nachytal na „apríl“. „A kdo 
nachytal tebe?“ „Mě, babi, nemá šanci 
nachytat nikdo, na to nikdo nemá.“
Nechala jsem ho nadšeně vypovídat 
a nevinně mu řekla: „Běž se optat babič-
ky Štěpánky, jestli mi donesla z lékárny 
SEMAPRIL.“ Ochotně běžel po schodi-
šti do 2. patra a celou cestu opakoval 
SEMAPRIL. Stála jsem pod schodištěm 
a potichu se chechtala. „Cože jsem měla 

donést?“
„Babi, SEMAPRIL.“ Babička – učitelka po-
chopila. „Sedni si a napiš mi to.“ Ochotně 
sedl a psal: SEMAPRIL. Teď mi to roz-
lož na dvě slova. Poslušně napsal SEM 
APRIL a pochopil. Ozval se skřek: „Teda, 
babi, ty jsi mě dostala.“
Dodnes se tomu smějeme. Zkuste to 
taky. FUNGUJE TO!

paní K.

Jitka Tlustáková, Sociálně aktivizační služba
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Nízkoprahové centrum Wellmez poskytuje službu v ambulantní 
i terénní formě. Ve Velkém Meziříčí, kde se zařízení nachází, mají 
uživatelé i zájemci o službu možnost využít například klubovou 
a kontaktní místnost, kde mohou nejen aktivně trávit svůj volný 
čas s vrstevníky, ale také se zde mohou důvěrně svěřit s problé-
my, s nimiž se potýkají, a hledat společně s pracovníky možnosti 
jejich řešení. Nejčastějšími tématy jsou experimentování s ná-
vykovými látkami, problémy v rodině, ve škole či v partě, se-
bepoškozování a nevhodné trávení volného času. Zařízení také 
poskytuje terénní službu dvakrát týdně ve Velkém Meziříčí a od 
roku 2015 také dvakrát týdně ve Velké Bíteši. Smyslem terénní 
sociální práce je především monitoring míst, kde se děti a mlá-
dež shromažďují, a informování je o Wellmezu tak, aby v přípa-
dě potřeby vědely, kam se obrátit. Terénní forma je specifická 
v tom, že se poskytuje v přirozeném prostředí mladých lidí. Pra-
covnice v NZDM Wellmez také pomáhají dětem a mladistvým 
s přípravou na vyučování, případně jim zprostředkovávají do-
učování ve spolupráci s dobrovolníky z místního gymnázia.

V centru jsou také pořádány tématické programy preventivního 
charakteru, které se snaží reagovat na „trendy”, jež se mezi mla-
distvými v daném období objevují a pracovnice mají potřebu na ně 
upozornit (rizikové chování na sociálních sítích, experimentování 
a užívání návykových látek apod.). Programy jsou pravidelně po-
řádány pro uživatele služby, zařízení ale také pořádá akce pro ši-
rokou veřejnost, například přednášku o Fake news – dezinforma-
cích a manipulacích nebo o drogové problematice, která proběhla 
ve spolupráci s K ‑centrem Noe z Třebíče. V zařízení se pravidelně 
konají tzv. „nocovky”, které dětem umožňují během prázdnin za-
žít něco netradičního, na co mohou poté vzpomínat. Organizace 
se snaží pořádat i další různé akce a aktivity. V roce 2017/2018 
proběhl projekt s názvem Vyfoť se, během kterého děti a mladis-
tví z Velkého Meziříčí a okolí navštívili pracovníky ZOO Jihlava. Pod 
záštitou profesionální fotografky měli možnost pořídit si vlastní 
fotografie, které si poté vyvolali a odnesli jako suvenýr. Z těchto 
fotografií poté byla uspořádána vernisáž pro širokou veřejnost 
v Kavárně a Bistru Termoska, která byla obohacena o kazuistiky 
uživatelů nízkoprahových služeb. Od konce roku 2019 je zařízení 
zapojeno ve dvouletém projektu spolupráce NZDM a Výchovných 
ústavů. Cílem tohoto projektu je podpořit mladé lidi opouštějící 
ústavní péči. NZDM Wellmez také spolupracuje s místní ZŠ Školní, 
kde každoročně pořádá workshopy pro žáky devátých tříd na téma 
Výběr střední školy. Zařízení je také od roku 2019 členem České 
asociace streetwork, která sdružuje obdobná zařízení a snaží se 
zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
I v současné koronavirové krizi nabízíme za dodržování hygienic-

kých opatření dětem a mladým lidem podporu a prostor k řeše-
ní jejich aktuální situace v této nelehké době. Děti a mladí lidé 
mohou během pracovních dnů docházet přímo k nám do cent-
ra nebo se po předchozí domluvě mohou s pracovníky v rámci 
terénní služby potkat někde venku. Wellmez se na současnou 
situaci snažil adaptovat velice rychle a během minulého roku 
také „rozjel” online formu poskytování služby, což znamená, že 
děti a mladí lidé mohou pracovnice kontaktovat přes jejich face-
bookový nebo instagramový profil a sdílet s nimi věci takto. Jedna 
z pracovnic, Aneta Bazalová, uvádí, že: „V současné době s dětmi 
a mladými lidmi nejvíce řešíme témata týkající se školy, zejmé-
na zvládání online výuky, podání přihlášek na střední školy nebo 
způsob trávení volného času v této době a jeho smysluplné vy-
užití. Dále také nastavená opatření a jejich dodržování.” Pracov-
nice také na svých sociálních sítích vytvořily příspěvky týkající se 
právě aktuálních vládních opatření, které mohou mladým lidem 
pomoci je lépe pochopit, a podpořit tak jejich dodržování.
Během nouzového stavu se pracovnice NZDM Wellmez také 
zapojily do pomoci seniorům při obstarávání nákupů a léků, do 
distribuce ochranných pomůcek či jedna z pracovnic vypomá-
hala v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí.

Letos 8. dubna 2021 zařízení oslaví již 10. narozeniny. Akce 
a aktivity k jubileu budou v rámci opatření probíhat průběžně, 
ale hlavní oslava by dle pracovnic měla proběhnout v rámci 
tradičního multižánrového festivalu Funny Fest, který organi-
zace pořádá každoročně na náměstí ve Velkém Meziříčí. Cílem 
tohoto festivalu je hlavně zmírnit předsudky společnosti vůči 
nízkoprahovým zařízením i jejich uživatelům a vytvořit kultur-
ní a smysluplnou akci nejen pro uživatele NZDM Wellmez, ale 
i pro širokou veřejnost. Na festivalu vždy účinkují umělci z Vel-
kého Meziříčí a okolí a je zde připraven doprovodný program 
s preventivním přesahem. Pokud situace a opatření dovolí, 
bude se určitě během prázdnin na co těšit.

Tým NZDM Wellmez

Nízkoprahové centrum Wellmez letos oslaví 10. narozeniny
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Wellmez, které sídlí v ulici Hornoměstská vedle su-
permarketu Billa, je určeno pro děti a mladé lidi ve věku od 10 do 26 let. 
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Na konci března Kraj Vysočina rozvezl balíčky pro sběrače ob-
sahující pytle na odpad a reflexní vesty. Balíčky jsou od začátku 
dubna k vyzvednutí v době úředních hodin u Zdislavy Fialkové 
v nové budově radnice, kancelář číslo 3. Sběr proběhne v termí-
nu od 12. do 25. dubna. Uklizené úseky, které nejsou ve správě 
Krajské správy a údržby silnic, je poté třeba nahlásit opět re-
ferentce odpadového hospodářství, která zajistí svoz sesbí-

raného odpadu. „Jako tradičně i letos se do akce zapojí také 
zaměstnanci Městského úřadu Velké Meziříčí a uklidí zvolené 
úseky, mezi něž patří Palouky, úsek od obchvatu na Třebíč po 
OC Panorama, úsek od bioplynové stanice po staré nádraží,“  
vyjmenovala Zdislava Fialková z odboru životního prostředí.

Děkujeme všem za účast!

Pojďme uklidit v dubnu své okolí
Jarní měsíce, teplejší počasí a dobrovolníci podél silnic, tak tradičně vypadá jaro na Vysočině. Minulý 
rok byl v mnohém ojedinělý a výjimkou nebyla ani akce zvaná Čistá Vysočina, která se vlivem pande-
mie neuskutečnila. Letos je vše připravené. 

Na jaře probíhá deratizace města
V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví se ve Velkém 
Meziříčí koná od 6. dubna 2021 do 14. května 2021 pravidelná 
ochranná deratizace. Jde o opatření směřující k ochraně zdraví 
osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci 
a přenašeči infekčních onemocnění.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, zajiš-
ťuje provedení deratizace v objektech předškolních a školních 
zařízení v majetku města a na veřejných prostranstvích. Práce 

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

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí

Místní poplatky byly splatné do konce března
Upozorňujeme občany města Velkého Meziříčí, že ke dni 31. břez-
na 2021 skončila splatnost prvního pololetí místního poplatku za 
komunální odpad. Zároveň k tomuto datu skončila splatnost místní-
ho poplatku ze psů. Činí  ‑li místní poplatek ze psů více než 500 korun 
ročně, skončila k tomuto datu splatnost prvního pololetí.

Tomu, kdo nesplnil svoji poplatkovou povinnost, vyměří obecní 
úřad poplatek platebním výměrem a následně bude vymáhán. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může obecní 
úřad zvýšit až na trojnásobek.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor finanční

Příjemné prožití jara plného sluníčka, ve 
zdraví, dobré náladě a spokojenosti Vám 
všem přejí členky výboru ČSŽ – Velké 
Meziříčí.
Zároveň připomínáme, že pokud to dovo-
lí pandemická situace, zúčastní se naše 

organizace akce „Čistá Vysočina“. Sraz je 
dne 15. 4. 2021 ve 14:00 hodin u kruho-
vého objezdu nad Kauflandem. S sebou si 
prosím vezměte dobrou náladu, chuť do 
práce. Účast je zcela dobrovolná.

 Členky výboru ČSŽ VM

Jarní přání pro členky svazu žen
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Na konci února 2020 jste se stal mís-
tostarostou města Velké Meziříčí, jak 
hodnotíte první rok ve své funkci?

Začátek mého fungování na radnici byl 
bohužel značně ovlivněn vyhlášením nou-
zového stavu, s tím spojenými omezení-
mi a plněním vyhlášených mimořádných 
opatření. Po skončení jarní etapy nouzové-
ho stavu jsme s dalšími radními města po-
stupně navštívili a poznávali jednotlivé pří-
spěvkové organizace města (školy, školky, 
knihovnu, muzeum, technické služby a J‑
‑club, Dózu, sportoviště). Z důvodu krátké 
doby mezi prázdninami a druhým obdobím 
nouzového stavu jsme nestihli navštívit 
základní uměleckou školu. O prázdninách 
jsme se setkali se všemi komisemi míst-
ních částí, kde jsme se navzájem osobně 
poznali a měli možnost vidět, co komise 
považovaly za vhodné radním představit. 
Uvědomil jsem si, jak velký majetek měs-
to vlastní a v jakém je stavu. V této oblasti 
vnímám nutnost větších investic pro jeho 
obnovu a modernizaci.

Začínal jste v nelehké době, ani ne mě-
síc po vašem zvolení vypukla koronavi-
rová pandemie. Jak náročné bylo spustit 
krizové řízení a ihned začít reagovat na 
vzniklou situaci? Překvapila vás vlna 
solidarity nejen místních občanů?

Koronavirová pandemie, vyhlášený nou-
zový stav a zaváděná opatření jsou tako-
vého rozsahu, jaký zde ještě nebyl. Díky 
zkušenosti dalších členů krizového štá-
bu, iniciativě a nasazení všech se dařilo 
nastalou situaci zvládat.
Ve vaší otázce konkrétně zmiňujete so-
lidaritu občanů. Mohu potvrdit, že to 
bylo obdivuhodné a mimořádné. Chci 
vyzdvihnout velikou pomoc skautů, kte-
ří od počátku nouzového stavu značnou 
měrou a po celou dobu vypomáhali So-
ciálním službám města VM. Dobrovolně 
a nezištně také pomáhaly desítky lidí 
z města a širokého okolí, pomoc nabídly 
i některé firmy. Ochota a zapojení obča-
nů do šití roušek, jejich distribuce potřeb-
ným v rozsahu celého okolí a další formy 

pomoci, to byly činy ohromné lidské soli-
darity. Činy, které spojovaly lidi v celé re-
publice a sklízely obdiv i v zahraničí.
V zajišťování pomoci občanům, v koor-
dinaci a zabezpečení celé škály činností 
a služeb i mimo region města odvedla 
skvělou práci příspěvková organizace 
Sociální služby města VM.

Programy politických stran jsou veřej-
nosti známé, ale jaké záměry jsou stě-
žejní právě pro vás a co byste rád stihl 
uskutečnit do konce volebního období?

Za prioritní témata prosazuji studii pro 
území bývalého Svitu v centru města, pře-
stavbu bytového domu pro seniory v Hor-
noměstské ulici, dále vybudování inženýr-
ských sítí pro 1. etapu rodinného bydlení 
na Hliništích. Jsou i další záměry, které se 
snažím prosazovat a realizovat. Patří k nim 
opravy alespoň některých komunikací 
v majetku města. A když jsem zmínil ko-
munikace, chci doplnit informace k jiho-
východnímu obchvatu města. Úspěšně 

Celý profesní život jsem pracoval v různých technických funkcích a moc 
rád na to vzpomínám, říká místostarosta města František Smažil
Radní, místostarosta a nyní dokonce i krajský zastupitel, to všechno jsou funkce Františka Smažila, 
který stojí po dlouholeté práci v oboru strojírenství ve vedení města. Zeptali jsme se na jeho klíčové 
cíle, pracovní minulost i soukromí a záliby. 
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pokročilo vykupování zbývajících pozemků 
a garáží. Další činnosti jsou v kompetenci 
kraje, který zadal vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby, což 
má být dokončeno do konce roku.

Bytový dům pro seniory je na zasedá-
ních často skloňovaný, v jaké fázi se teď 
výstavba nachází a pro koho budou byty 
určené?

Veřejnosti je známo, že na posledním 
jednání zastupitelstva města byl schvá-
len záměr přestavby bývalého internátu 
Střední školy řemesel a služeb na bytový 
dům pro seniory.
V rekonstruované budově bude celkem 
třicet bytů, které budou v souladu s do-
tačními podmínkami určeny pro osoby 
v nepříznivé sociální situaci, u nichž je 
snížená soběstačnost způsobená věkem 
(jedná se o seniory ve věku nad 65 let) 
nebo zdravotním stavem. Mohu uvést 
aktuální informaci, že město v těchto 
dnech podalo žádost o dotaci. V závě-
rečné fázi je nyní dokumentace pro pro-
vedení stavby, po jejímž dokončení bude 
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovite-
le. Po výběru zhotovitele budou započaty 
vlastní práce na rekonstrukci objektu.

Jako člen rady jste většinu činností, or-
ganizací a pravidel znal. Je něco, co vás 
ve funkci místostarosty překvapilo, ať už 
pozitivně či v negativním slova smyslu?

Z pozice místostarosty mám možnost 
do větší hloubky vidět rozsah proble-
matiky, která musí být řešena. Při své 
práci spolupracuji s úředníky radni-
ce a oceňuji znalosti a výsledky práce 
mnohých z nich. Negativní pocity mám 
z nedobrého stavu značné části ma-
jetku města a z představy, jak velké fi-
nanční prostředky vyžaduje jeho údrž-
ba a modernizace. Bohužel na to by ani 
roční rozpočet města nestačil. Pro roz-
voj města však nestačí pečovat o stá-
vající, ale je potřeba také budovat nové.

V podzimních volbách jste se stal kraj-
ským zastupitelem, můžete k tomu 
sdělit své dosavadní zkušenosti?

Krajské zastupitelstvo pracuje na po-
dobných principech jako zastupitelstvo 
města. Rozsah řešené problematiky je 
podstatně větší a rozsáhlejší. Poznávám 
výhodu svých dosavadních zkušenos-
tí získaných v městské radě a zastupi-
telstvu. Snažím se navazovat kontakty 
a získávat informace, které bych mohl 
zúročit ve prospěch města.

Vystudoval jste vysokou školu. Jaké 
povolání vás provázelo vaším životem 
a kde jste pracoval před nástupem na 
radnici?

Vystudoval jsem strojní fakultu Vysoké-
ho učení technického v Brně. Po ukončení 
vysoké školy jsem pracoval v Zetoru Brno, 
poté v meziříčské firmě Energetické stro-
jírny (dnešní Sanborn). Před nástupem na 
radnici jsem 14 let pracoval v technickém 
rozvoji jihlavské firmy Motorpal. To byla 
zajímavá a tvůrčí práce, kde jsem měl 
možnost spolupracovat s mnoha odbor-
níky ve svém oboru. A jako bonus jsem 
vnímal možnost zahraničních pracovních 
cest k zákazníkům v Itálii, Turecku, Rus-
ku a Indii. Mohu říci, že celý profesní ži-
vot jsem pracoval v různých technických 
funkcích a moc rád na to vzpomínám.

Jistě by vás čtenáři rádi poznali i z jiného 
než pracovního hlediska. Je všeobecně 
známo, že vedení města nyní tvoří oby-
vatelé místních částí, co dalšího kromě 
bydliště v Mostištích o sobě prozradíte?

Po nástupu na velkomeziříčskou radnici 
jsem si časem uvědomil, že já i starosta 
vlastně žijeme v místních částech měs-
ta. Vzpomínám, že při zavedení jarního 
nouzovém stavu byly potřebné informace 
sdělovány občanům mimo jiné i prostřed-
nictvím městského rozhlasu. V té době 
však v místních částech Mostiště a Olší ne-
fungovalo hlášení „přímo z radnice“, a tak 
to zprostředkovávali předsedové místní 
komise až navečer po příchodu ze svých 
zaměstnání. S opožděným informováním 
obyvatel místních částí jsme nebyli spo-
kojeni a u příslušných kolegů na radnici 
prosadili ovládání rozhlasu „přímo z radni-
ce“. A co dál o sobě mám říci? Myslím si, že 
naše město není až tak velké, aby se zde 

lidé více či méně neznali. Že s rodinou by-
dlím v Mostištích, už bylo zmíněno. Obě 
dcery s rodinami nyní žijí mimo náš region, 
máme čtyři vnoučata. Mým celoživotním 
koníčkem je myslivost, dříve jsem se také 
aktivně věnoval myslivecké kynologii. S tím 
se úzce pojí kladný vztah k přírodě. Mám 
rád procházky přírodou Vysočiny, která je 
nádherná v každém ročním období.

Jistě jste časově vytížený, přesto ale 
řekněte čtenářům, jak volný čas trávíte?

Volného času skutečně mnoho nemám. 
Máme však za domem zahradu, což je 
příhodné místo pro relaxaci. Poloha za do-
mem umožňuje vyjít si do jejího prostoru 
kdykoli, třeba i na malou chvíli, a smyslu-
plně využít volný čas. Dříve jsem hodně 
četl, na což mám nyní málo času. Tak ale-
spoň luštím sudoku a křížovky.
Samozřejmě rád pobývám v přírodě 
a pokud je možnost, tak si rádi vyjedeme 
poznávat krásy naší republiky.
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Milí přátelé, podporovatelé a návštěvní-
ci charitativního koncertu Muzikanti dě-
tem, s lítostí vám všem musíme oznámit, 
že vzhledem k vývoji epidemické situace 
v souvislosti s onemocněním COVID‑19 
a blížícímu se květnovému termínu koná-
ní koncertu, jsme s těžkým srdcem museli 
i tento rok učinit zásadní rozhodnutí a zru-
šit letošní 14. ročník charitativního koncer-
tu Muzikanti dětem. Rozhodli jsme se tak 

po dlouhém zvažování různých variant, ale 
vzhledem k tomu, že konání koncertu nelze 
přeložit z organizačních a technických důvo-
dů na jiný termín, přistoupili jsme k tomuto 
opatření. Všichni doufáme, že je tomu již 
letos naposled, co toto rozhodnutí musí-
me učinit, a pevně věříme, že v květnu roku 
2022 se všichni na 14. ročníku charitativ-
ního koncertu Muzikanti dětem potkáme!

Muzikanti dětem z.s.

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, 
jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 
řadu věcí, například, k čemu má daný po-
zemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň 
plánujete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na 
své okolí. Každá dřevina má totiž specific-
ké nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, 
jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To 
vše je při navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, ne-
měli byste zde vysazovat jedovaté druhy, 
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost 
výběru druhů by měli věnovat také aler-

gici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou sil-
né alergeny a na jaře by si zahrady moc 
neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, 
zda se výsadba do daného místa hodí 
z širšího kontextu. Například akát, který 
pochází ze Severní Ameriky, se v pod-
mínkách České republiky velmi dobře šíří 
a vytlačuje původní druhy. Sázet do kra-
jiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také 
na to, aby byly dodrženy všechny zákon-
né povinnosti. Občanský zákoník říká: 
„Nestanoví   ‑li jiný právní předpis nebo 
neplyne   ‑li z místních zvyklostí něco jiné-
ho, platí pro stromy dorůstající obvykle 
výšky přesahující 3 metry jako přípustná 
vzdálenost od společné hranice pozemků 
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ 
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být 
dostatečně široký, aby nebyla tato povin-
nost porušena. Případně si musíte zajis-
tit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vy-

žaduje peníze a čas. Ucelené informace 
o tom, co organizace takové výsadby ob-
náší, včetně odkazů na finanční zdroje, na-
jdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam 
si můžete stáhnout i podrobné manuály, 
jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě 
pečovat. Na webu najdete také informace 
o možnostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. 
K tomu slouží centrální registr stromů na 
webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat 
do něj výsadbu může každý, kdo od roku 
2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregis-
trování se strom přidá na interaktivní mapu 
a započítá se mezi nové stromy vysazené 
v naší krajině a v obcích. Díky tomu získá-
váme unikátní přehled o druzích a počtech 
stromů vysazených v ČR a můžeme mě-
řit dopad společného úsilí všech, kdo sází 
stromy. Na celonárodní úrovni neexistují 
žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení 
stromů. Registrace nově vysazených stro-
mů je proto velmi důležitá.

Anna Poledňáková, PR koordinátorka 
iniciativy Sázíme budoucnost

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 

Dóza stále nabízí možnost registrace na letní i příměstské tábory
Havajský týden si mohou děti užít od 17. do 
24. července 2021 v Rekreačním středisku 
Záseka. Na letní tábor je možné se hlásit do 
31. května nebo do naplnění kapacity. 

Bližší informace naleznete na stránkách 
Dózy nebo na telefonním čísle 566 781 852. 
Pobyt dítěte stojí 4 000 korun, při podání 
přihlášky se hradí záloha ve výši poloviny 

ceny. Obdobně se mohou děti hlásit také 
na příměstské tábory, kterých Dóza nabízí 
celkem šest. Příměstské tábory jsou určené 
pro holky a kluky ve věku od 6 do 13 let.

Muzikanti dětem neodehrají ani letošní koncert

Druháci ze Základní školy Školní jsou i kutilové

Škola, to je hra, při které se děti učí psát, 
číst a počítat. A nejen to. Být kamará-
di, vycházet spolu, pomáhat si, společně 
tvořit a mít radost z výsledku. Tvoření si 

užíváme v hodinách výtvarné a pracovní 
výchovy a v projektových dnech. Pracuje-
me s papírem, plastelínou, přírodninami, 
stavebnicí ROTO, pečeme cukroví.
V letošním školním roce jsme také využili 
příležitosti pracovat se dřevem a zapoji-
li jsme se do aktivity Kutilové. Byla nám 
nabídnuta v rámci projektu „MAP II rozvo-
je vzdělávání v ORP Velké Meziříčí“, který 
realizuje MOST Vysočiny, o.p.s. Cílem bylo 
vytvořit výrobek z opracovaných hranolů, 
krychlí, válečků a koleček.
Nejdříve proběhla porada. Děti usilovně 
přemýšlely, skládaly a rovnaly dřevěná 
tělesa a sdělovaly své návrhy. Nakonec 

jsme se však shodli na tom, že vytvoří-
me něco, co je nám blízké, a vznikl dějový 
výjev s názvem Přijíždí k nám Večerníček. 
Děti práce velmi bavila a my dospělí jsme 
jen dohlíželi na bezpečnost. Pravda, troš-
ku pomoci jsme museli, ale opravdu jen 
trošku. Věřím, že děti s chutí budou tuto 
dovednost rozvíjet dál podle svých mož-
ností. Odměnou jim byla nejenom radost 
z krásného díla, ale i poznání, že člověk 
svou pílí a soudržností dokáže vše.
Jsme moc rádi, že jsme si mohli výuku 
zpestřit prací s voňavým dřevem a tímto 
děkujeme MAS MOST Vysočiny za zpro-
středkování a za materiál. Žáci 2.A
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OČNÍ OPTIKA OTTO NĚMEC    www.optika-nemec.cz 

KAŽDODENNÍ DEZINFEKCE PROSTOR 
 I PŘEDMĚTŮ JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ 

U NÁS ZCELA 
BEZPEČNĚ 

 

 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 566 522 293                             VELKÁ BÍTEŠ 566 531 566 

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

- VÝBĚR OBRUB – každá obruba je po 
vyzkoušení dezinfikována OZÓNEM, u nás tedy 
máte záruku, že si zkoušíte zcela čisté obruby 
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 Nabízím služby koučky, vše potřebné na stránkách  
www.koucka ‑nikol.cz. Tel.: 731 298 842

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

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

Koupím motor nebo díly do motoru Zetor 25.T. Tel.: 604 171 964

Koupím menší byt k opravě, možné je i pozdější nastěhování. 
Tel.: 776 646 533

Přijmeme řidiče skupiny C+E na sklápěcí návěs. Jedná se o prá-
ci od pondělí do pátku po České republice. Tel.: 603 239 587

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

Prodám zateplenou chatu 4+1 k celoročnímu bydlení na Faj-
tově kopci, nad dálnicí, voda, elektřina, septik, bazén. Cena 
3 500 000 Kč. Tel.: 731 457 371

Vykupuji kůrovcovou kulatinu, jakékoliv množství, odvoz za-
jištěn. 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 74 m – cena 28 900 Kč. Nabízíme i přepravu 
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

Prodám štípané dřevo – dub, buk, smrk, borovice. Doprava 
zajištěna. Tel.: 731 457 371.

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

Koupím stavební pozemek ve VM a okolí. Tel.: 731 457 371

Prodám rodinný dům v Měříně, stavební pozemek u Polné. 
Tel.: 731 457 371

Prodám k šicímu stroji – elektrický motorek, tovární výrobky, 
zabudovaný ve stolečku, 220 W. 4 000 Kč. 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

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

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

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

Čalounictví Votava & Václavek – opravy veškerého čalouněné-
ho nábytku i starožitného čalounění dveří, zhotovení matrací na 
přání, 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

Nabízím údržbu a servis výpočetní techniky VM. Služby: opra-
vy, nastavení či zálohování počítačů, notebooků, pevných 
i externích disků, tabletů, mobilních telefonů, routerů, TV, set 
top boxů, herních konzolí, IP kamer a další techniky. Poraden-
ství v oblasti nákupu hardwarových komponent, nových elek-
tronických 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

Přijmeme konstruktéra nábytku a montážního dělníka.  
Tel.: 777 311 272

LAKOMA 
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 

• práškové lakování – komaxit 
• tryskání/pískování 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 
www.lakoma.cz 
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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

na všechna brýlová

skla

na brýlové obruby

na sluneční brýle

Slevy
LZE sčítat!

Akce platí od 1. 4. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

Novosady 2254/58, Velké Meziříčí, tel.: 775 898 592
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ZUBNÍ POHOTOVOST

10.  4. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice 775 479 595

11. 4. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí 566 524 275

17. 4. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80 566 567 332

18. 4. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem 725 422 742

24. 4. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, 
Nové Veselí 566 667 236

25. 4. BLADENT s.r.o., Štursova 111,  
Nové Město na Moravě, 566 616 904

ZMĚNY 
ORDINAČNÍCH 
HODIN
Od 6. 4. ‑ 8. 4. (včetně) 
MUDr. Fikrová (endokrinologie+interna) – DOVOLENÁ

Dne 23. 4. 
MUDr. Krejčí (chirurgie) – ordinace do 11.30 hodin

Cestičkou schůdnou i trnitou
životem jdeme spolu,
láska nám je oporou

v starostech, štěstí i bolu.

Dne 8. dubna 2021 oslaví
DIAMANTOVOU SVATBU

manželé

Anna a Josef Doležalovi
ze Svařenova

Našim milým jubilantům děkujeme za lásku, trpělivost, péči 
a Vaše neviditelná ochranná křídla.

Děkujeme za domov, kam se vždy rádi vracíme.
Přejeme Boží požehnání, zdraví, štěstí a hodně rodinné 

pohody. Co více Vám přát? Buďte si oporou a mějte jeden 
druhého stále rád.

 
Dcera Anna a syn Josef s rodinami

Děkuji svým sestrám Bohunce a Janě za péči a lásku, kterou 
věnují naší mamince paní Marii Bradáčové z Velkého Meziříčí. 
Dále děkuji paní Zajíčkové a paní Mazlové ze Žďáru nad Sázavou  
a charitě ve Velkém Meziříčí.

30 LET PLNÍME SNY O BYDLENÍ

• zprostředkování prodeje 
a pronájmu nemovitostí

• vypracování znaleckých 
posudků

• stanovení tržních cen pro 
dědická řízení

Realitní kancelář
Náměstí 80/4, Velké Meziříčí

tel.: 777 636 157
www.realityvysocina.eu
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vyhlašuje 
10. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu  
s názvem

„MAS MOST Vysočiny – IROP – Bezpečná doprava III“ 
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRA-

VA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 26.3.2021, 12:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  

v MS2014+: 26. 3. 2021, 12:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí 

o podporu v MS2014+: 26. 4. 2021, 12:00 
Alokace výzvy MAS (CZV): 2 689 473,68 Kč
Podporované aktivity: Bezpečnost dopravy

K vyhlašované výzvě se dne 12. 4. 2021 v 9.00 hodin 
bude konat seminář pro žadatele v kanceláři MAS MOST 

Vysočiny, 1. patro JUPITER clubu, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí. Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na 

webových stránkách MAS MOST Vysočiny: 
https://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/irop

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 

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

Neurologie v Meziříčí změní 
ordinační dobu

Od 1. dubna došlo ke změně ordinačních hodin v neurolo-
gické ambulanci Horácko na velkomeziříčském náměstí.
Původní ordinační dobu MUDr. Jaroslava Štefka a MUDr. 

Tomáše Navrátila každý čtvrtek od 13.00 do 19.00 hodin 
nově nahradila doba 9.00 až 15.00 hodin. Ostatní dny 

zůstávají beze změny.

Městská knihovna Velké Meziříčí
bude uzavřena od 16. do 30. dubna.

Pokládka koberce v půjčovně pro 
dospělé. Poslední den pro objednání 

14. 4. a pro vyzvednutí výpůjček 
15. 4. od 8.00 do 17.00.
Děkujeme za pochopení.

Poděkování 

Dcera Alena



VZPOMÍNÁME

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

„Nejkrásnější vzpomínky na světě jsou ty, 
při kterých zjistíš, že se usmíváš.“

Právě tak to cítíme, když vzpomínáme 
na krásné chvíle svého dětství, které jsme 
mohli prožít s naším úžasným dědečkem, 
panem Františkem Peterkou.
Čas tak neúprosně běží, že nemůžeme ani 
pochopit, že 12. dubna uplyne již 20 roků 
od chvíle, kdy nás navždy opustil.

Vnuci Aleš a Tomáš s rodinami a mámou 
Zdeňkou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění a nikdo 
z nás se nenadál, jak rychle se vše změní…

Dne 4. 3. 2021 uplynuly smutné čtyři roky, 
kdy nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, bratr, dědeček a strýc,
pan František Rosa z Martinic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Těžko se s tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.
Dne 12. března to byly 3 roky, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan František Pokorný.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Jiřina a dcery 
Ilona a Jiřina s rodinami.

Dne 23. 4. 2021 vzpomeneme 20 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila 
paní Marie Dvořáková z Velkého Meziříčí.
S láskou vzpomíná dcera Marie 
a syn František s rodinami.

Dne 13. března jsme si připomenuli  
100. výročí od narození paní  
Marie Švihálkové rozené Votoupalové, 
z Velkého Meziříčí.
S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku 
děkuje syn Bohumil s přítelkyní Alenou.

„Těžko se s Tebou maminko loučilo.
Odešla jsi, jak osud přál, ale v našich srdcích 
a vzpomínkách zůstáváš dál.“

Dne 6. dubna 2021 uplyne první smutný 
rok, kdy nás navždy opustila naše 
maminka, babička a prababička, paní 
Zdenka Tomanová z Velkého Meziříčí. Dne 
7. března 2021 by bývala oslavila
85. narozeniny.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcery Hana a Zdenka s rodinami.
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Dne 30. března by oslavila 70. narozeniny 
naše milovaná manželka, maminka, 
babička a nyní už i prababička, paní Marie 
Kučerová z Olší nad Oslavou. Zároveň jsme 
si 20. února připomněli již čtrnácté smutné 
výročí, co nás navždy opustila.
Stále vzpomínají manžel, dcera
a syn s rodinami.

Stanislav Kutil, Netín, nedožitých 47 let, 28. 2. 2021
Miloslav Králík, Velké Meziříčí, nedožitých 78 let, 1. 3. 2021
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 3. 3. 2021 
s Františkem Doležalem a děkujeme za zaslané kondolence. 

Manželka a děti
Věra Skryjová, Oslava, 95 let, 4. 3. 2021
Ludmila Mahelová, Velké Meziříčí, 85 let, 5. 3. 2021
Ladislav Hedbávný, Vídeň, 77 let, 6. 3. 2021
Stanislav Lysák, Velké Meziříčí, nedožitých 89 let, 11. 3. 2021
Božena Jiráková, Velké Meziříčí, 96 let, 12. 3. 2021 
Květuše Hlouňová, Velké Meziříčí, 96 let, 13. 3. 2021 
František Chlubna, Velké Meziříčí, 78 let, 14. 3. 2021
Stanislav Procházka, Kadolec, nedožitých 79 let, 14. 3. 2021
Josef Pazderka, Velké Meziříčí, 85 let, 16. 3. 2021
Josef Štursa, Jívoví, nedožitých 91 let, 18. 3. 2021
Petr Uhlíř, Velké Meziříčí, 71 let, 21. 3. 2021
Jana Doležalová, Velké Meziříčí, 77 let, 22. 3. 2021
Marie Bláhová, Radenice, 81 let, 27. 3. 2021 
Božena Dvořáková, Lavičky, nedožitých 86 let, 28. 3. 2021
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při poslední rozloučení dne 31. 3. 
2021 s paní Boženou Dvořákovou z Laviček.

Zarmoucená rodina
Marie Dočkalová, Velké Meziříčí, 88 let, 28. 3. 2021
František Dohnal, Velké Meziříčí, 72 let, 31. 3. 2021
Děkuji tímto celé rodině, přátelům, sousedům a známým, 
kteří se přišli dne 20. 3. 2021 naposledy rozloučit s mým 
drahým manželem, panem Jiřím Šanderou z Oslavice, 
a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest.
Rovněž děkuji všem za zaslané písemné kondolence.

Manželka Ludmila Šanderová 

Michal Polák, zpěvák a hudebník skupiny 
Synkopy 61, Lhotky, 77 let,  15. 3. 2021
Rodina děkuje všem přátelům a známým 
za jejich účast nad jeho smrtí a projevené 
kondolence.
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Jsem zde silně zakořeněná, a proto mám naši obec velice ráda, svěřila se 
předsedkyně komise pro místní správu, Radka Tomanová
Olší nad Oslavou je jednou z několika místních částí města Velké Meziříčí. Paní Radka Tomanová 
mající na starosti dění v obci nám v rozhovoru povyprávěla o tradicích, zajímavostech, plánech  
i o pověsti, která se s Olším pojí.
Konají se u vás v obci nějaké tradiční 
akce?

Velkou událostí po zimě jsou vždy ostat-
ky. Tam se do dění zapojuje celá vesnice. 
Večer bývá tradiční ostatková taneční zá-
bava. Tuto akci zajišťují a organizují míst-
ní hasiči. Pro děti bývá velice oblíbený 
a hojně navštěvovaný dětský karneval. 
Do jeho organizování se zapojují přede-
vším mladé maminky. Obě tyto akce ještě 
loni proběhly. Pouť a další akce už bohu-
žel nebyly. Mezi další tradiční dění v obci 
patří stavění máje u kulturního domu. 
Dále potom pouť, kterou máme na svá-
tek sv. Jana Nepomuckého dne 16. květ-
na. V létě bývá dětský den. V zimě potom 
vánoční rozsvícení obce spojené s roz-
svícením kapličky a vánočního stromeč-
ku. Mezi nově zavedené akce patří veli-
ce oblíbené dílničky pro děti, které jsou 
vždy před vánočním rozsvícením obce. 
Na konci roku bývá Silvestrovský výšlap. 
V Olší je také několik spolků, a to Sbor 
dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek 
Stráž.

Máme za sebou nelehký rok 2020, kte-
rý silně ovlivnila pandemie onemocnění 
covid-19. Nastaly nějaké komplikace 
v rámci organizování akcí?

Letos ze všech plánovaných akcí zatím 
sešlo. Na léto doufáme, že se uskuteč-
ní dětský den, ale vše záleží na situaci 
ohledně koronaviru.

Jaké konkrétní investiční akce jste 
v uplynulém roce zrealizovali?

V tomto volebním období, tedy za 2,5 
roku, se podařilo udělat velký kus práce. 
Největší investiční akcí byla rekonstruk-
ce sportovního areálu a jeho rozšíření 
o nové herní prvky. Ač jsme při plánování 
tohoto záměru netušili, do jaké situace 
se celý svět dostane, jeví se právě tato 
investice jako nejlepší nápad a počin, 
jaký jsme mohli mít. Další podobnou in-
vesticí bylo rozšíření dětského hřiště ve 
středu obce o nové herní prvky. Při sou-
časné situaci, kdy děti nemohou chodit 
do škol, je pohyb na čerstvém vzduchu 

pro ně to nejlepší. Při dodržování všech 
opatření vlády ČR jsou jak sportovní 
areál, tak dětské hřiště hojně využívány. 
Další investicí, která bude pokračovat 
i v tomto roce a která mi dělá velikou ra-
dost, je oprava a někde i výměna křížů. 
Jedná se o kříže, které už nemají maji-
tele nebo o které se nikdo nestará, a to 
uvnitř obce i podél cest a silnic v katast-
ru Olší nad Oslavou. Tímto bych chtěla 
poděkovat paní Polákové z Olší, která 
mi velice pomohla s vyhledáním historie 
jednotlivých křížů a dohledáním jejich 
vlastníků. Takových lidí, kteří nabídnou 
pomoc a pomohou, není mnoho a já si jí 
proto velice vážím.
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Jaké konkrétní investiční akce plánujete 
uskutečnit v letošním roce?

Jak už jsem zmínila, letos chceme pokra-
čovat s opravou zbylých křížů. Mezi další 
plánované akce patří například oprava 
vstupu do mateřské školy, vybudování 
malého parkoviště u kulturního domu. 
Co se týká dlouhodobých investic, tak 
naši obec čeká stavba kanalizace. Dále si 
v naší obci žádá opravu také staré vodo-
vodní potrubí.

V místní části Olší nad Oslavou máte 
mateřskou školu. Kolik dětí ji navště-
vuje a v jakém režimu v minulém roce 
fungovala a nyní funguje?

Školku v tomto školním roce navštěvuje 
celkem 26 dětí, kapacita naší školky je 
už několik let naplněná. Navštěvují ji děti 
z Olší a okolních vesnic (Netín, Blízkov, 
Mostiště a Martinice). V letošním roce 
je školka od 1. března uzavřená z důvo-
du vládních nařízení. Naše školka je nově 
a kvalitně vybavená a jsme moc rádi, že ji 
v obci máme.

Jste místní rodačkou?

Jsem rodačka naší obce a mám zde letité 
kořeny. Oba moji rodiče se narodili v Olší. 
Stejně tak moje babička ze strany od 
tatínka a můj dědeček ze strany od ma-
minky a jejich předci. Já jsem se narodila 
do rodiny až jako poslední, čtvrté, dítě, 
a to po patnácti letech od nejmladšího 
z mých tří bratrů. Dalo by se tedy říct, že 
jsem zde silně zakořeněná, a proto mám 
naši obec velice ráda. Možná proto, že 
jsem se narodila rodičům už v pokročilej-
ším věku, možná proto, že moji rodiče už 

nežijí, mám velice silný vztah ke starším 
občanům naší obce. Jsou to rodáci, sluš-
ní a pracovití lidé, kteří tvoří základ naší 
obce a kteří postupně pomalu odcházejí.

Jak dlouho jste ve funkci předsedkyně 
pro místní část?

V komisi pro místí správu jsem 2,5 roku 
jako předsedkyně. V předchozím voleb-
ním období jsem byla čtyři roky členkou 
komise. Obec dělají především lidé. Co 
se týká mojí činnosti v obci, tak jsou to 
téměř každodenní starosti o chod obce. 
Někdy jsou příjemné, někdy ne. Osobně 
to svoje působení beru jako službu pro 
obec. Se zajišťováním chodu obce a se 
zvelebováním obce mi pomáhají i ostatní 
členové komise.

Měla jste nějaké vize, když jste do funk-
ce nastupovala?

Určitě zvelebování obce. Přála bych si, 
aby naše obec byla stále živá, tedy aby 
se nám podařilo udržet všechny tradice, 
které v obci jsou, a aby lidé v této těžké 
době při sobě drželi víc než kdy jindy.

Máte v obci nějaké zajímavé pamětihod-
nosti?

Máme v obci kapličku, která je chráně-
nou kulturní památkou. Kaple sv. Jana 
Nepomuckého pochází z 19. století. Dále 
bych pro zajímavost ráda zmínila pověst 
o Netínském kostele, která se pojí s naší 
obcí. V malé vesničce Netín se totiž nachází 
monumentální chrám Nanebevzetí Panny 
Marie. Tato stavba je významným poutním 
místem. Podle pověsti si místo ke stavbě 
svého chrámu vybrala ve 12. století samot-
ná Panna Maria. Původní zamýšlené umís-
tění kostela bylo na kopci Stráž u Olší nad 
Oslavou. Stal se ovšem zázrak. Všechen 

materiál na stavbu byl prý během jediné 
noci přemístěn na současné místo do Netí-
na. Pověst dále pojednává o záchraně před 
morem a vzniku slavných poutí do Netína 
ze dne 2. července 1714. V tomto roce zuřil 
v našich zemích mor, který si i ve Velkém 
Meziříčí vyžádal mnoho obětí. Obyvatelé 
města se tak zavázali ke společnému slibu, 
tedy velké prosebné pouti k netínské Pan-
ně Marii. Traduje se, že onoho památného 
dne, ve chvíli, kdy poutníci za zpěvu mari-
ánských písní došli až k velkomeziříčským 
Třem křížům, zemřel na morovou nákazu 
ve městě poslední člověk. Šťastní lidé ješ-
tě toho dne přislíbili před oltářem v Netíně 
každoroční zvyk, a to pouť do netínského 
chrámu, který se po generace drží až do-
dnes.

Co byste popřála svým spoluobčanům 
a našim čtenářům?

Nejen občanům naší obce přeji hlavně 
zdraví a aby už byl nadohled ten světlý 
bod, na který všichni čekáme, od kterého 
už se bude vše jen zlepšovat.

(Foto: archiv Radky Tomanové)
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Snowboardcrossová závodnice Sára Strnadová 
je juniorskou mistryní světa

Velkomeziříčská snowboardcrossařka 
ovládla na konci března v individuálním 
závodě mistrovství světa juniorů již kva-
lifikaci, následně suverénně prošla až do 
samotného finále. Ani tam svým souput-
nicím nedala sebemenší šanci. Od začát-
ku individuálního závodu se přetahovala 
o umístění na první až třetí příčce vítězů 
a nakonec vybojovala zlato. „Povedl se mi 
skvělý výsledek, jsem z toho nadšená. Po-
řád tomu ještě nemůžu uvěřit. V cíli, když 
jsem dojela, tak jsem opravdu myslela, že 
se mi to jenom zdá. Kdyby mě tak nepálily 
nohy, tak bych ani nevěřila, že to není sen,“ 
popsala své dojmy s úsměvem po závodu 
Strnadová. Vítězné tažení zakončila Sára 
následující den, kdy v týmovém závodě 
společně s reprezentačním parťákem 
Brunem Tatarkem získala další, tentokrát 
bronzovou medaili. Strnadová získáním 
zlata a bronzu tak korunovala úspěšnou 
sezónu, ve které si připsala stupně vítězů 
hned dvakrát v Evropském poháru a cel-
kově skončila na čtvrté příčce.
Letošní rok zahájila sportovkyně v ital-
ském Colere na snowboardcrossových 
závodech kategorie FIS roku 2021, kde 
v kvalifikaci obsadila čtvrté místo. V ex-
trémně vyrovnaném závodě, který byl 
značně poznamenaný častými kontakty 
mezi závodníky a pády, si Sára vedla nej-
lépe a bez problémů se dostala až do fi-
nále. Snowboardcrossařka získala druhé 
místo. Lepších výsledků dosáhla pouze 

olympijská vítězka Michela Moioliová.
Na přelomu ledna a února se Sára umís-
tila na jedenáctém a šestém místě v Ev-
ropském poháru. Následně ovládla závod 
kategorie junior FIS ve francouzské Isole. 
Stupňům vítězů se Strnadová přiblížila už v 
polovině února na podniku Evropského po-
háru ve Valmalencu. Zde ovšem závodnice 
hned první den po kontaktu se soupeřkou 
spadla a následně druhý den si po pádu ve 
velkém finále dojela pro čtvrté místo.
Poprvé ve své sportovní kariéře vystou-
pala Sára Strnadová na stupně vítězů 
Evropského poháru v rakouském Reite-

ralmu, kde získala bronzovou medaili. Ve 
velkém finále nestačila pouze na vítězku 
Margaux Herpinovou z Francie a druhou 
nejlepší Maevu Estevez z Andory. Ná-
sledující den si pak Sára po třetí příčce v 
kvalifikaci dojela pro desáté místo.  Na 
začátku března se konaly další závody 
Evropského poháru, a to v rakouském 
Montafonu. Zde Sára vybojovala třetí 
místo. Po pádu ve finálové rozjížďce do-
jela na čtvrtém místě.
Poté už Sára odletěla do ruského Kras-
nojarsku, kde se stala juniorskou mist-
ryní světa.

Osmnáctiletá sportovkyně a zároveň členka Ski klubu Velké Meziříčí, Sára Strnadová, slaví jeden 
úspěch za druhým. Na mistrovství světa juniorů v akrobatickém lyžování a snowboardingu v ruském 
Krasnojarsku porazila své soupeřky a získala zlatou medaili.
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V úterý 30. března čekalo vedení města 
vzácnou návštěvu. Po zakončení sezóny 
a řadě úspěchů z posledních dní se přišla 
představit snowboardcrossová závod-
nice a zároveň čerstvá mistryně světa 
ve své disciplíně, Sára Strnadová. Osm-
náctiletá Sára pohovořila se starostou 
a místostarostou města o svých dojmech 
z právě uplynulých závodů, cestě ke své 
sportovní kariéře a o smělých plánech 
do budoucna. Na ukázku přinesla spor-
tovkyně obdržené poháry včetně dvou 
medailí z mistrovství světa juniorů. Na 
památku se Sára podepsala do kroniky 
města a panu starostovi darovala svůj 
dres. V závěru setkání obdržela závod-
nice přání mnoha úspěchů do budoucna 
včetně darů a květin. Po setkání s ve-
dením města zavítala úspěšná Sára i do 
redakce, kde zodpověděla pár dotazů 
a poskytla jedinečné fotografie včetně 
záznamu vítězného závodu, který je k vi-
dění na webu Velkomeziříčska.

Sára Strnadová navštívila radnici 
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Pálení čarodějnic, jinými slovy také (viz 
tajenka) se odehrává v noci z 30. dubna 
na 1. května. Jedná se o jednu z nejma-
gičtějších nocí v roce. O této noci zapalu-
jeme ohně a podle starých zvyků pálíme 
loutky v podobě čarodějnic. Kořeny to-
hoto zvyku sahají hluboko do minulosti. 
Pálení čarodějnic slavili už staří Keltové, 
kteří se tak loučili se zimou a vítali přichá-
zející jaro. Tento lidový zvyk v předvečer 
prvního máje není zmiňován v žádném ze 
staročeských pramenů a s největší prav-
děpodobností k nám přišel z Německa. 
Ohně se obvykle pálily na vyvýšeném 
místě, nejčastěji na kopci za vesnicí. 
Oheň zde figuruje jako očišťující element. 
Ohňová vatra byla považována také za 
symbol vracejícího se slunce. V někte-
rých krajích se namísto pálení čarodějnic 

upalovala Morana – (viz tajenka). Jedním 
z dalších zvyků bylo metání zapálených 
košťat do vzduchu a nošení zbylých oho-
řelých částí do domu pro ochranu celé 
domácnosti. Na počátku 21. století si po-
doba pálení čarodějnic zachovala některé 
typické rysy, které vyplývají z minulosti, 
zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná 
je především funkce. Zatímco v dřívějších 
dobách mělo pálení čarodějnic ochranný 
a náboženský význam, dnes jej nahradila 
funkce společenská a zábavní.
Správné znění tajenky zašlete e‑mailem na 
adresu velkomeziricsko@velkemezirici.cz  
nebo poštou či osobně do redakce (Rad-
nická 29/1, budova radnice, přízemí, 
dveře č. 104, 594 13 Velké Meziříčí)  
do 23. dubna.
Tajenka z minulého čísla: meteorologic-

ké, astronomické, rovnodennost

Výherci: Jana Nevrtalová ze Lhotek, Jana 
Králová a Marie Lhotová z Velkého Me-
ziříčí

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Boží muka u sv. Vavřince
Díl 52: 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: Mgr. Zuzana Najtová
Tisková mluvčí: Bc. Lucie Málková 
Předtisková příprava: Michal Číhal

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
Mgr. Zuzana Najtová

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
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Toto číslo vychází ve středu 7. dubna 
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V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Českou poštu Velké Meziříčí 
(+420 954 259 401). Můžete si ho 
vyzvednout také na recepci radnice.

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

Ve směru na Brno vznikla Boží 
muka na počátku 18. století.

Malá stavbička na kamenném sloupu 
stojí na konci města při silnici na Brno. 
Na jedné straně je v ní obrázek sv. 
Vavřince, na druhé sv. Cyrila a Metoděje. 

Podle novodobé tradice údajně vyzna-
čuje, kudy věrozvěstové procházeli při 
své cestě po Moravě. V 19. století sem 
vyprovázeli z města poutníky na Vele-
hrad a zase je zde při návratu vítali. Ve 
skutečnosti vznikla památka roku 1705. 
Podle obrázku byl přilehlý most nazýván 
„u sv. Vavřince“.

MĚSTO POD LUPOU



parkovací plochy
zákaz stání

 Je dobré vědět
 Platí se ve všední dny od 7.00 
do 17.00, v sobotu od 7.00 do 
11.00. V neděli a ve svátky je 
parkování zdarma.
 Pokud v centru bydlíte, či 
podnikáte, je pro vás určená 
parkovací karta.

Na parkovacích místech pro vozidla ZTP mohou tato vo-
zidla parkovat bezplatně po dobu 2 hodin s umístěním 
parkovacího kotouče

změna 

od k
once b

řezna

platba prostřednictvím 
parkovacích automatů, 
sms nebo mobilní aplikace:

velké meziříčí

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





stáhněte si mobilní aplikaci 
ParkSimply. Parkování s ní od 
konce března 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

Aktuální informace
www.velkemezirici.cz

Available on the

Google Play

Download on the

App Store


