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Počátky sportovního rybářství 
ve Velkém Meziříčí a činnost 
místního rybářského spolku 
se datuje do roku 1896.  Letos 
tedy místní rybáři oslavují 125. 
výročí.

Na území našeho státu působí 
nespočet zájmových organiza‑
cí, spolků, družstev, sdružení, či 
svazů, ale jen málokterý se může 
pochlubit tak bohatou historií, ja‑
kou mají velkomeziříčští sportov‑
ní rybáři. Není tedy divu, že jsou 
na ni plným právem pyšní, vždyť 

letos slaví 125. výročí svého trvá‑
ní. V dobách svého vzniku patřili 
mezi první plně české organizace 
a mnozí historici tvrdí, že byli tou 
úplně první samostatnou rybář‑
skou organizací na Moravě. 
O její činnosti se můžete podrob‑
ně dozvědět z  publikace autora 
Bohumíra Macháta, kterou spolek 
vydal před pěti lety, ale také z nově 
připravovaného fi lmu. Jeho auto‑
rem je zdejší fi lmař Libor Smejkal.  
Film by měl být představen veřej‑
nosti na podzim letošního roku.

Pokračování na straně 2

Provozní doba:
Po-Pa - 6:00-17:00
So - 8:00 - 11:00

ELEKTROMATERIÁL
SVÍTIDLA
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Zleva jednatel Z. Chrást, předseda M. Vala, B. Machát 
a v popředí K. Veselý, který dostal ocenění za padesát 
let výchovy mladých rybářů. Foto: Iva Horká

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK PETRÁVEČ
NOVÉ ZBOŽÍ:
Stromy pro malé zahrady.
Ovocné dřeviny – poslední možnost nákupu
Otevřeno út, st, čt, pá 8 – 12, 13 – 18
sobota 8.30 – 12.00

NOVĚ:  www.rozmarinek.cz  

První pokuty za parkování v centru města, které je zpoplatněné te-
prve pár týdnů, už padly. Většina řidičů si však na placený systém 
podle velkomeziříčských strážníků brzy zvykla.

Celkem 190 přestupků v dopravě se stalo během uplynulého měsíce ve 
Velkém Meziříčí. Z toho policisté uložili pětapadesát pokut.
V několika případech šlo o parkování v centru města, kde se nově od 
začátku měsíce za „odložení auta“ platí.
„Od prvního do šestnáctého dubna jsme to brali tak, že si na nový systém 
řidiči zvykají, takže dostali jen papírek s upozorněním. Nyní už si pro-
stor hlídáme a kdo nemá zaplaceno, tak obdrží sankci,“ vysvětlil vedou‑
cí velkomeziříčské policie Jan Klikar s tím, že pokut za tento přestupek 
padlo zatím jen několik jednotek. Lidé, kteří míří do centra Velkého 
Meziříčí, můžou odložit svá auta také v nedávno zpřístupněné ploše 
určené k parkování v areálu bývalého Svitu.

Městská policie slouží opět v plném počtu
Policie dohlíží kromě dopravy také na dodržování aktuálních opatře‑
ní. „Musíme například hlídat také to, aby lidé nosili ochranu úst. V po-
sledních dnech, jak vysvitlo slunce, tak mají tendence si respirátory sun-
dávat. Ale zatím v těchto případech vždy stačilo upozornění,“ vysvětil 
Klikar.
Podle šéfa městské policie od začátku roku zatím nepadlo mnoho 
vysokých pokut. „Většina případů šla vyřešit domluvou, horší to bylo 
v případě zásahů u opilých lidí. Tam někdy peněžité sankce byly nutné,“ 
uvedl.
Velkomeziříčská policie letos poprvé za několik let slouží v plném po‑
čtu. „Za uplynulý rok se nám podařilo naplnit stav, takže máme dohroma-
dy devět strážníků, z toho je šest mužů a tři ženy,“ dodal vedoucí policie 
Jan Klikar.                                                                                            -měú-

Za přestupky v dopravě 
padly téměř dvě stovky 
pokut

Až do 16. května 2021 má veřejnost možnost hlasovat pro vybranou obec, 
která se přihlásila do soutěže s názvem ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRA‑
JE VYSOČINA. Cílem soutěže je zviditelnit činnost těch nejmenších obcí 
v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem 
pandemie COVID‑19 do jejich běžného života.
„Do soutěže se přihlásilo 23 obcí, což je větší počet než jsme očekávali. Ka-
ždá přihlášená obec doložila nejen popis činností, které proběhly v nelehké 
době zákazů a restrikcí, ale i zajímavá videa. Je velmi pěkné vidět, že se život 
v obcích nezastavil, ale naopak se posílila soudržnost jejich obyvatel,“ uvedla 
Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.
Hned následující den po ukončení veřejné části hlasování vybere tři nej‑
lepší obce také odborná komise složená se zástupců Kraje Vysočina, Spol‑
ku pro obnovu venkova Kraje Vysočina, Krajského shromáždění SMS ČR 
Kraje Vysočina a regionálních médií. Hodnoceno bude zejména množství 
realizovaných aktivit, inovativnost přístupu, počet zapojených obyvatel, 

stejně jako počet zapojených spolků v obci a přenositelnost dobré praxe.
Oznámení výsledků a slavnostní předání cen proběhne 26. května 2021. 
Vítězné obce budou odměněny věcnými a fi nančními dary:
• Cena veřejnosti  – 1. místo 50 000 Kč, 2. místo 40 000 Kč, 3. místo 

30 000 Kč
• Cena odborné komise – 1. místo 50 000 Kč, 2. místo 40 000 Kč, 3. místo 

30 000 Kč.
Kdo soutěží z našeho regionu?

Z Velkomeziříčska soutěží celkem pět obcí – Bory, Heřmanov, Osová Bí‑
týška, Otín a Ruda.
Zatím ze všech 23 vesnic vede obec Dlouhá, okr. Žďár nad Sázavou s po‑
čtem hlasů: 2063. Za ní následují Bory, které mají 1761, a Osová Bítýška 
s 842 hlasy (údaje jsou z 2. 5. 2021). Jednotlivé obce budeme postupně 
představovat.                                                              Připr. Iva Horká (zdroj: Krú)

Pokračování na straně 5.

Dejte svůj hlas vybrané obci v soutěži Rok života 
v obcích Kraje Vysočina

V modernizovaném úseku dálnice 
D1 na 128. km mezi Velkým Bera‑
novem a Měřínem našli dělníci při 
výkopových pracích nevybuchlou 
trhavinu. Pyrotechnik výbušninu 

zneškodnil poblíž místa nálezu, 
aniž by musel být přerušen provoz 
na dálnici.
„Na místě bylo zjištěno větší množ-
ství nevybuchlé trhaviny. Zřejmě 

trhavina používaná při původní 
výstavbě dálnice,“ uvedla policejní 
mluvčí Dana Čírtková.
„Jde o  trhavinu na destrukci skály 
během výstavby dálnice. Tato jedna 

nálož tehdy nicméně neexplodova-
la a zůstala na místě i  s osazenou 
rozbuškou,“ napsal tiskový mluvčí 
ŘSD na Twitteru.
Připr.: Iva Horká, zdroj: PČR, idnes

Na dálnici D1 dělníci našli nevybuchlou trhavinu

V ulici Oslavická došlo k havárii vody. Porucha se týká konkrétně vo‑
dovodního uzávěru v blízkosti křížení ulic Oslavická a Třebíčská. Opra‑
vu řeší Vodárenská akciová společnost, která předem avizuje omezení 
provozu v  sobotu 8.  května v  dopoledních hodinách. Zároveň dojde 
i k odstávce vody v dotčené ulici, a to v čase od 8 do 11 hodin.       -měú-

Na Oslavické vyvěrá voda

Nová cyklostezka by mohla vzniknout mezi Měřínem a Velkým Meziří‑
čím. Má téměř kopírovat dálnici mezi oběma obcemi – přesto v přírodě – 
a pomoct ulevit dopravě. „Věci jako je třeba tato cyklostezka může sezonně 
té dopravě, která kolabuje především, když je na dálnici nějaké omezení, 
odlehčovat,“ řekl starosta VM Kaminaras v reportáži ČT.

Úvahy o cyklistické stezce se datují do roku 2008, kdy modernizace dálnice 
v daném úseku ještě neprobíhala. Nyní se věc začala znovu řešit. Připrave‑
na je dokumentace k územnímu rozhodnutí i odhady cen pozemků. Po‑
kud se zdaří výkupy pozemků, mohla by cyklostezka z Měřína do Velkého 
Meziříčí být hotová za tři roky.                                                                        -red-

Úvahy o cyklostezce z Měřína do Meziříčí opět ožily

Velkomeziříčský rybářský spolek slaví 
125. výročí svého založení
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ZÁSAHY HASIČŮ
Ve Velkém Meziříčí, ul. Čermákova 26. 4. v 10.57 hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí provedli likvidaci úniku oleje na pozemní komunikaci.
Hasiči ze stanice Velké Meziříčí a dobrovolní hasiči z Tasova 26. 4. v 11.41 
zasahovali v  Dolních Heřmanicích u  požáru nákladního automobilu. 
Vznikla škoda 500 tis. Kč, uchráněno bylo 250 tis. Kč. Příčinou byla tech‑
nická závada v motorovém prostoru. Následně likvidovali únik hydraulic‑
kého oleje.
U Lhotky 26. 4. ve 12.19 došlo k dopravní nehodě dodávky mimo komu‑
nikaci. Byla při ní zraněna jedna osoba. Při zásahu hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí a ze stanice Velká Bíteš zajistili místo nehody a provedli protipo‑
žární opatření. Spolupracovali také se ZZS.
V Ostrově nad Oslavou 27. 4. v 15.52 došlo k požáru hrabanky na rozloze 
50 × 50 m. Beze škody. Příčinou byla nedbalost. Na místě zasahovali ha‑
siči ze stanice Žďár nad Sázavou, z Ostrova nad Oslavou a Radostína nad 
Oslavou.
V Černé 28. 4. v 11.07 došlo k požáru klestu a pařezů, škoda 5.000 Kč. Za‑
sahovali hasiči ze stanice Velké Meziříčí, Měřína, Radostína nad Oslavou 
a z Černé.
V Košíkově 28. 4. ve 13.01 zasahovali při požáru trávy hasiči ze stanice Vel‑
ká Bíteš, SDH Velká Bíteš, požár se obešel beze škody.
V Radostíně nad Oslavou 28. 4. ve 14.06 byl hlášen požár vytěženého dřeva, 
škoda 20 000 Kč, uchráněno 100 000 Kč. Zasahovali hasiči ze stanice Žďár 
nad Sázavou, Ostrova nad Oslavou, Radostína nad Oslavou a Obyčtova.
Ve Velká Bíteši 1. 5. v 10.34 hasiči ze stanice Velká Bíteš a ze stanice Rosice 
likvidovali únik oleje z osobního automobilu po technické závadě.
V Měříně, ul. Černická, 28. 4. ve 14.03 došlo k nehodě nákladního automo‑
bilu, byla zde jedna zraněná osoba. Hasiči ze stanice Velké Meziříčí zajistili 
místo události a provedli přečerpání nafty.
Na křižovatce mezi obcemi Meziříčko, Jersín a Černá zasahovali 1. 5. ve 
14.03 hasiči z Velkého Meziříčí u nárazu osobního vozidla do stromu. Jed‑
na osoba byla zraněna.
V Hrbově 2. 5. v 17.40 hasiči ze stanice Velké Meziříčí odstranili nakloněný 
strom.                                                                                                                   -has-

Odcizil jízdní kolo v Měříně
Policisté prověřují případ, ke kterému došlo v Měříně. V úterý 27. dubna 
odcizil pachatel na ulici Brněnská v době mezi sedmou a osmou hodinou 
večer jízdní kolo odložené na pozemku u domu. Jednalo se o kolo znač‑
ky BTWIN rockrider, černé barvy. Krádeží vznikla majiteli škoda kolem 
sedmi tisíc korun. Policisté provedli šetření. Případ šetří pro podezření ze 
spáchání přestupku proti majetku, po pachateli a odcizeném kole pátrají.

Noční nehoda na dálnici D1 se obešla bez zranění
Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství po‑
licie kraje Vysočina přijali v sobotu 1. května deset minut před druhou 
hodinou v  noci oznámení o  dopravní nehodě, která se stala na dálnici 
D1 na 159,5 kilometru ve směru jízdy na Brno. Devětačtyřicetiletý řidič, 
jednalo se o státního příslušníka Rumunska, projížděl v pravém jízdním 
pruhu s osobním automobilem Škoda Octavia. Ve vozidle s řidičem ces‑
tovali ještě tři jeho spolujezdci. Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména 
svým schopnostem a jiným okolnostem, které je možno předvídat, a do‑
šlo ke střetu pravé přední části jeho vozidla s  levou zadní částí přívěsu, 
který byl zapojen do jízdní soupravy s osobním automobilem VW Passat 
s německou registrační značkou. Řidič tohoto vozidla jel v tu chvíli v pra‑
vém jízdním pruhu před ním. Po tomto střetu došlo k neřízenému smyku 
osobního automobilu Škoda a vozidlo se začalo otáčet směrem vpravo, kdy 
přejelo přes pravý jízdní pruh na zpevněnou krajnici a vjelo do travnatého 
příkopu, kde narazilo do oplocení a zůstalo stát proti směru jízdy. Jízdní 
souprava, složená z  osobního automobilu VW Passat a  přívěsu, vlivem 
tohoto střetu vjela do levého jízdního pruhu. Řidič se snažil situaci zvlád‑
nout, ale dostal neřízený smyk, přejel přes pravý jízdní pruh, dále zpevně‑
nou krajnici a narazil do svodidel. Po nárazu odpojil od vozidla připojený 
přívěs, který narazil do travnatého příkopu a oplocení. Policisté u obou 
řidičů provedli dechové zkoušky s negativními výsledky. Při nehodě nebyl 
nikdo zraněn. Při nehodě vznikla hmotná škoda.

Opilého muže policisté zajistili
V  úterý 27.  dubna byli policisté před polednem přivoláni do obce 
Jimramov, kde se dle přijatého oznámení nacházel opilý muž, který 
nebyl schopen se o sebe postarat. Ležel v blízkosti silnice a vulgárně 

pokřikoval. Policisté zjistili, že se jedná o šedesátiletého muže, spolu‑
pracovat odmítal. Muže zajistili a odvezli ho na protialkoholní záchyt‑
nou stanici k vystřízlivění. Je podezřelý ze spáchání přestupku proti 
veřejnému pořádku.

Jel po dálnici silně podnapilý a bez zaplacené dálniční známky
Silně podnapilý řidič osobního vozidla zavinil na dálnici D1 dopravní 
nehodu na 78,9 kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno. Dvaačty‑
řicetiletý řidič jedoucí v levém jízdním pruhu s osobním motorovým vo‑

zidlem FORD S ‑Max přejel 
směrem vpravo do pravého 
jízdního pruhu, kde v tento 
okamžik jela nákladní jízd‑
ní souprava složená z  ta‑
hače a  nákladního návěsu. 
Vlivem této situace došlo 
ke střetu obou vozidel. Po 
tomto střetu pokračoval 
řidič s  osobním vozidlem 

dále směrem vpravo přes pravý jízdní pruh a následně přes zpevněnou 
krajnici, kde vozidlo narazilo do krajových ocelových svodidel, od kterých 
se odrazilo a pokračovalo v jízdě směrem vlevo přes zpevněnou krajnici až 
do pravého jízdního pruhu, kde zůstalo po dopravní nehodě stát.
Policisté u obou řidičů provedli dechové zkoušky. U řidiče osobního vo‑
zidla byla dechová zkouška pozitivní  – 2,49 promile alkoholu v  dechu, 
odběr krve bezdůvodně 
odmítl. Policisté ho zajistili 
a převezli k vystřízlivění na 
protialkoholní záchytnou 
stanici do Jihlavy. Dalším 
šetřením policisté zjistili, 
že řidič nemá uhrazenu 
dálniční známku. Hmotná 
škoda přesahuje 100 000 ko‑
run.                                         -pčr-

Ukončení prací na zakázce 
opěrné zdi a  a  vozovky Vrcho-
vecké ulice. Součást stavebního 

koncernu STRABAG brněnská 
odbočka této firmy potřebovala 
ještě dokončit pokládání po‑

stranního asfaltového pásu na 
okraji vozovky. Na obr. 1 vidíme, 
že nejužší část pásu navazuje na 
nový chodník, ale není určena 
k použití chodců. Ti mají k dis‑

pozici cestu podél řadové zá‑
stavby. Počáteční pás bylo třeba 
pokládat ručně. Pro rozšířené 
pokračování byl již použit malý 
finišer na obr.  2, který pokládal 

asfaltovou vrstvu ve zbylé čás‑
ti. Nečekané osvěžení přinesla 
pracovníkům prudká bouřková 
přeháňka. Situace pokračování 
prací je na obr.  3. Hlavní částí 
prací je však již dříve dokončená 

opěrná zeď firmou Mitrenga. Tak 
nejpozději 7. května budou práce 
skončeny a odstraněny dosavad‑
ní semafory na této silnici II. tří‑
dy č. 360.                                        

Text a foto: Antonín Dvořák

Nález munice
V pondělí 26. dubna přijali policisté po jedné hodině odpoledne ozná‑
mení o nálezu podezřelého předmětu v lokalitě lesa u chatové oblas‑
ti v katastru obce Nové Dvory na Žďársku. Na místo vyjeli policisté, 
kteří lokalitu nálezu zajistili, a přivolán byl také policejní pyrotechnik. 
Pyrotechnik určil, že se jedná o minu rumunské výroby. Munici pyro‑
technik zajistil a odvezl k dalšímu opatření. -pčr-

Dokončení ze strany 1
Jak z  knížky, tak z  filmu se lidé 
mohou dozvědět spoustu zajíma‑
vostí od historie až po současnost. 
Jednou z nich je také to, že byl již 
v  dobách zrodu spolku vydáván 
první ryze český časopis Morav‑
ský rybář. Šlo o  odborný tisk, 
který pojednával o chovu a hájení 
ryb a byl vydáván a následně i tiš‑
těn v  knihtiskárně Šašek a  Frgal 
ve Velkém Meziříčí. Úplně první 
číslo vyšlo v červenci roku 1902. 
Od samého počátku byli spolu‑

pracovníky Fr. Veselého  – teh‑
dejší uznávané rybářské autori‑
ty – zkušení odborníci, profesoři, 
odborní učitelé a literáti. 
Spolumajitelem časopisu se 
stal Rybářský spolek ve Velkém 
Meziříčí. Časopis se stačil vel‑
mi rychle rozšířit a  měl mnoho 
pravidelných odběratelů z  celé 
Moravy a  Čech. V  současnos‑
ti vychází pro rybáře měsíčník 
s  jednoduchým, leč výstižným 
názvem Rybářství. V  něm bude 
také zhruba o  letních prázdni‑

nách publikován článek o uvede‑
ném výročí.
Vedení spolku už tehdy, stejně 
jako v  současné době, bylo také 
iniciátorem českých rybářských 
kurzů. Ten první proběhl v roce 
1901 a zúčastnilo se ho 32 účast‑
níků. Na kurzech přednášeli 
tehdejší význační odborníci  – 
Albín Kučera, profesor českého 
pedagogia v Brně, Albert Novák, 
profesor zemské vyšší reálky ve 
Velkém Meziříčí a  Josef Kafka, 
expert českého odboru Země‑
dělské rady Království českého 
v Praze.
Práce s  mládeží se ve větší míře 
rozvíjela v průběhu dalších let tr‑
vání spolku. Ve Velkém Meziříčí 
například v šedesátých a sedmde‑

sátých letech pracovaly dva krouž‑
ky mladých rybářů, po jednom 
byly kroužky v Měříně a Tasově.
Za dlouholetou práci s  dětmi 
zdejší spolek minulý týden po‑
děkoval svému dlouholetému 
členovi Karlu Veselému, který se 
věnuje výchově mládeže v rybář‑
ském kroužku již 50 let.
Členská základna čítala před 
125  lety přes čtyřicet členů, 
v době pětasedmdesátého výročí 
trvání MO v roce 1971 měla or‑
ganizace již 423 dospělých členů 
a 135 členů z řad mládeže a letos 
u příležitosti 125. výročí se může 
pochlubit cca 800 členy, z čehož 
je asi 100 členů ve věku do 15 let 
a zbytek nad 16. 

Za zmínku stojí také fakt, že řady 
obohacuje i  50 rybářek, ale také 
někteří členové, jež překročili 
80  let, či osoby s  významným 
společenským postavením. 
„Velmi si vážíme toho, že členem 
našeho pobočného spolku je ar-
mádní generál Aleš Opata, který 
zastává funkci náčelníka generál-
ního štábu Armády ČR,“ uvedli 
zástupci spolku na tiskové konfe‑
renci minulý týden.

Pokračování v příštím čísle
Připravila: Iva Horká, 

foto: Iva Horká

Velkomeziříčský rybářský spolek slaví 125. výročí svého založení

◀ Mgr. Karel Veselý (75) se věnuje výchově rybářské 
mládeže úctyhodných 50 let. Rybáři ho ocenili, 
věnovali mu plaketu a velký dárkový koš laděný 
do zelených barev. Rozhovor s K. Veselým přineseme 
příště. Foto: Iva Horká

Nový dokumentární film natáčí Libor Smejkal 
(vpravo) z Velkého Meziříčí. Kvůli pandemii bude 
veřejnosti představen až na podzim. L. Smejkal 
se synem natáčel také na tiskové konferenci minulý 
týden pár záběrů. Foto: Iva Horká

Časopis o rybách kdysi 
a nyní        ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

Šéfredaktor Rybářství 
Ondřej Cupal byl také 
osobně přítomen 
na tiskové konferenci. 
Jeho článek si mohou 
fanoušci přečíst 
v některém letním čísle 
měsíčníku. S největší 
pravděpodobností 
v červenci.

Foto: Iva Horká
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Dva dny intenzivní diskuze a  ar‑
gumentace – to bylo šesté Veřejné 
fórum Zdravého Kraje Vysočina, 
které kvůli současné nepříznivé 
epidemiologické situaci poprvé 
proběhlo zcela on  ‑line a  přiláka‑
lo přes 160 účastníků. Výsledkem 
široké debaty odborníků z  řad 
zájmových sdružení, podnikatelů 
a vzdělávacích subjektů i zástupců 
veřejnosti bylo definování priorit‑
ních námětů. Další ověření vybra‑
ných problémů proběhne od 3. do 
31. května formou ankety zveřejně‑
né na www.kr ‑vysocina.cz.
„Podle očekávání se mezi nejpalči-
vější témata současné Vysočiny do-
staly podpora cyklomobility, osvěta 
očkování, ochrana přírody a  lesů, 
propojování a rozšiřování spoluprá-
ce firem v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací, znovu i prevence obezity, 

ale zcela nově i výkup pozemků ve 
zvláště chráněných územích,“ uved‑
la náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje Hana Hajnová.
Kraj Vysočina, jako první v České 
republice, využil pro uspořádání 
Veřejného fóra on  ‑line platformu. 
Ta je už několik měsíců nedílnou 
součástí bezpečného kontaktu 
a  částečně nahradila osobní jed‑
nání, umožnila kraji pokračovat 
v osvědčené praxi – veřejné disku‑
zi. To ve svém úvodním pozdravu 
všem účastníkům ocenil i  Petr 
Švec, předseda Národní sítě zdra‑
vých měst, jejímž členem je Kraj 
Vysočina od roku 2004.

Přehled TOP témat Kraje 
Vysočina definovaných účastníky 

Veřejného fóra 2021
 1. Podpora infrastruktury pro 

aktivní mobilitu, cestovní 
ruch a  rekreaci (cyklostezky, 
cyklotrasy, integrační opatření 
pro cyklisty)

 2. Výkup pozemků krajem ve 
zvláště chráněných územích 
a  dalších přírodně cenných 
pozemků za účelem zajištění 
ochranářského managementu 
a zadržení vody v krajině (bu‑
dování zelené infrastruktury)

 3. Podpora prevence obezity 
v  populaci jako rizikového 
faktoru řady onemocnění

 4. Propojování a  rozšiřování 
spolupráce firem a  ostatních 
subjektů v  oblasti výzkumu, 
vývoje a  inovací a  zlepšení 
informovanosti o možnostech 
podpory v této oblasti

 5. Podpora osvěty očkování 
v  populaci a  proočkovanos‑

ti obyvatel nejen proti CO‑
VID‑19, ale též proti dalším 
onemocněním

6. Absence akutních krizových 
lůžek pro náhlé nepříznivé 
situace

 7. Podpora zapojení veřejnosti 
a  obcí do praktické ochrany 
přírody a  související vzdě‑
lávání. (podpora drobných 
projektů  – zadržení vody 
v  krajině, podpora biodiver‑
zity, meze, remízky, mokřady, 
obnova polních cest)

 8. Zvýšení atraktivity prostředí 
v regionu jako místa pro kva‑
litní život a práci, s cílem ak‑
vizice nových kvalifikovaných 
lidských zdrojů

 9. Pokračování v podpoře vlast‑
níků lesa jak při obnově a ná‑
sledné péči o les, tak při kom‑

penzaci újmy, která plyne ze 
špatného zpeněžení dřeva, 
dále vhodné nastavení finanč‑
ní podpory pro vlastníky lesů 
pro správné a udržitelné hos‑
podaření v  lesích s  ohledem 
na budoucnost a na klimatic‑
kou změnu a řádné plnění mi‑
moprodukčních funkcí lesa.

10. Podporovat projekty, které bu‑
dou zaměřené na metodickou 
podporu učitelů, na síťová‑
ní škol a  sdílení dobré praxe 
(např.  návštěvy „ukázkových 
škol“), na zkvalitňování výu‑
ky (alternativy k  současnému 
vyučovacímu procesu, men‑
toring, formativní hodnoce‑
ní…) včetně zvýšení podpory 
učitelů ze strany zřizovatelů.

11. Zkvalitňování vysokorych‑
lostního připojení k internetu 

(budování optického vedení 
min. 100 MB/s, bílá a  šedá 
místa, legislativní problémy 
s pokládáním optiky do výko‑
pů společně s dalším vedením, 
právní pomoc ze strany kraje)

Stejně jako u  předešlých ročníků 
bude aktuálnost definovaných té‑
mat prověřena veřejnou anketou. 
„Cílem elektronické ankety, kterou 
Kraj Vysočina zveřejní na svých 
www stránkách od 3. do 31 květ-
na 2021, bude zjistit názor veřejnos-
ti na vybrané priority a také zjistit, 
které náměty na úrovni kraje vidíte 
vy sami jako nejdůležitější. Srovná-
ním názorů vás občanů a odborní-
ků dojde ke správnému pochopení 
toho, co nás v kraji trápí a co spo-
lečně můžeme ovlivnit a řešit,“ říká 
první náměstkyně hejtmana Hana 
Hajnová.                                         -krú-

Veřejné fórum: Mezi jedenácti problémy kraje figuruje cyklomobilita, osvěta 
očkování, ochrana přírody a lesů, znovu i prevence obezity

Už jen pár hodin dělí letošní deváťáky od absolvování přijímacích 
zkoušek na většinu čtyřletých maturitních oborů.
„Kvůli covidu-19 posouvalo ministerstvo školství přijímací zkoušky 
z dubna na květen. Stejně jako loni bude opět prodloužen čas na řešení 
testu z češtiny z 60 na 70 minut a v případě matematiky ze 70 na 85 mi-
nut. Jednotné zkoušky jsou letos povinné na víceletých gymnáziích, na 
čtyřletých oborech se konat vždy nemusí. I přesto mám informaci, že na 
většině krajem zřizovaných středních škol se osvědčeného modelu ko-
nání přijímacích zkoušek budou držet i letos,“ informoval radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Podle jeho 
informací končí v letošním roce poslední rok povinné školní docház‑
ky 4424 dětí, tedy zhruba o čtyři desítky více než loni.
Uchazeči o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou mohli letos pro 
první kolo přijímacího řízení podat až dvě přihlášky ke vzdělávání. 
Škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit infor‑

mace o povinnostech pro uchazeče vyplývající z mimořádného opat‑
ření Ministerstva zdravotnictví na svých internetových stránkách. 
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z čes‑
kého jazyka a literatury a matematiky.

Ve školním roce 2020/2021 se na SŠ v kraji vzdělává celkem 20 307 žáků 
v denní formě studia. Z tohoto počtu navštěvuje:
– obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 15 392 žáků 

(75 ,8 %) – z toho gymnázia 6 184 žáků a nástavby 490 žáků;
– obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (obory sk. H, 

E) – 4 789 žáků (23,6 %);
– obory poskytující střední vzdělání (jednoleté a dvouleté obory sk. C, 

E) – 126 žáků (0,6 %).
Krátce k maturitám

Zatímco v  těchto dnech už intenzivně probíhají praktické části ma‑
turitních zkoušek, didaktické testy jsou naplánovány na poslední 
květnový týden. Žáci letošních posledních ročníků nemusí konat 
povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizí‑
ho jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto 
zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky.

Přijímačky na střední školy budou letos až v květnu

◀ V předním zámeckém parku 
kvetou narcisy
Narcis žlutý a  narcis bílý patří 
mezi nejčastěji pěstované narcisy 
u nás. Jak vidíme nejvíce vynikají 
ve skupinách. Jinak se vyskytují 
desítky druhů a tvarů narcisů na 
celém světě.

▶ Ve věku 82  let zemřel 
25.  dubna  2021 Ivan Havel vě-
dec a filozof
Na třetím ročníku Festivalu fi‑
lozofie 7.  června  2009 přednesl 
svoji přednášku Ivan  M. Havel 
v  prostorách velkomeziříčského 
zámku (na fotografii). 
Festival s  příslovečným názvem 
Harmonie a  chaos byl příleži‑
tostí ukázat srozumitelně rozbor 
filozofických otázek doplněný 
informatikou a  problémy umě‑
lé inteligence. Přednáška měla 
značný ohlas mezi posluchači. Už 
před rokem 1989 spolupracoval 
Ivan Havel s  bratrem Václavem 
a  posléze patřil k  zakladatelům 
Občanského fóra. 
Rozloučení se zemřelým bude 
v pondělí 10. května 2021.

   Text a foto: Antonín Dvořák

Povinného Sčítání 2021 se 
zúčastnily už dvě třetiny oby-
vatel naší republiky. Konkrétně 
ve Velkém Meziříčí k datu 
30. dubna vyplnilo 71,3 % 
občanů online formulář a 3 % 
listinný formulář. 

Kdo se dosud do sčítání neza‑
pojil, má zákonnou povinnost 
tak učinit nejpozději do úterý 
11.  května. Vyplnit formulář 

elektronicky můžete na strán‑
kách scitani.cz, listinný formulář 
je možné odevzdávat na kontakt‑
ních místech nebo zaslat zdarma 
v  odpovědní obálce prostřed‑
nictvím schránek České pošty. 
Distribuci listinného formuláře 
společně s  odpovědní obálkou 
zajistí sčítací komisaři, kteří 
30. dubna zahájili druhé kolo po‑
kusu o  jejich doručení. V  letoš‑
ním roce jsou kontaktními místy 

pracoviště České pošty, pro Velké 
Meziříčí je to tedy pobočka Čes‑
ké pošty v ulici Poštovní (tel. č.: 
954 259 401).
„Myslete na to, že vaše odpovědi 
mají vliv na rozvoj našeho města. 
Ze získaných dat se čerpá například 
při přípravě žádostí o  financování 
nejrůznějších projektů obce, proto 
je i pro nás důležité, aby se všichni 
sečetli,“ apeluje na občany vedení 
města.                                     -měú-

V Meziříčí se sečetlo skoro 75 % obyvatel Rychlé podání vakcíny nabízí velká 
očkovací centra
Ministerstvo zdravotnictví infor‑
movalo, že od 3.  května se k  oč‑
kování proti COVID‑19 mohou 
registrovat osoby pečující o člověka 
ve III. a IV. stupni závislosti u pří‑
spěvku na péči. Přihlášení k očko‑
vání v takovém případě probíhá na 
portálu crs.mzcr.cz za pomoci spe‑
ciálního kódu. Kód na svém kon‑
taktním pracovišti předá příslušný 

Úřad práce, a to v místě, kde má tr‑
valý pobyt oprávněná osoba dávky 
příspěvku na péči. Na očkovacím 
místě se pak osoba MUSÍ prokázat 
dokladem totožnosti a  potvrze‑
ním od Úřadu práce, které obdrží 
při převzetí kódu. Další prioritní 
skupinou akademičtí pracovníci 
vysokých škol, kteří dostanou spe‑
ciální kód ve své škole a mohou se 

hlásit od 3. 5.  Jejich registrace jsou 
přednostně umožněny do 15. 6. Při 
registraci je nutné využití speciální 
kód, který bude přidělovat vyso‑
ká škola. Registrovaní akademičtí 
pracovníci všech VŠ budou MU‑
SET při očkování doložit potvrze‑
ní o  svém zaměstnání od vysoké 
školy. Více na www.ceskoockuje.cz 
nebo ockovanivysocina.cz.

-krú-
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✳ CENA vzpomínky, blahopřání či 
poděkování je bez fotografi e 200 Kč, 
s fotografi í 250 Kč. ✳ CENA soukro-
mého inzerátu do Medřičských listů je 
40 Kč do jednoho vydání. ✳ Podávat 
je můžete buď v redakci na Náměstí č. 
4 (ve dvoře Květinářství Flouma), mai-
lem (ivahorka@seznam.cz) anebo te-
lefonicky na č. 732 203 787). ✳ Uzá-
věrka do Společenské rubriky je vždy 
v pátek (výjimečně v pondělí) před 
daným středečním vydáním. -red-

Vzpomínáme

8. 5. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 
tel. 566 690 130
9. 5. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, Nové 
Město na Mor., tel. 566 616 904
15. 5. a 16. 5. lékař stomatolog Péter Ilkó, 
Dům zdraví, Velké Meziříčí, tel. 720 152 158
22. 5. a 23. 5. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, tel. 
774 900 858

Kromě inzerce v � štěném týdeníku Medřičské listy vám nabízíme 
reklamu na našem webu www.medricske -listy.cz.

FORMÁT
Interak� vní bannery jsou ve formátu gif. Neinterak� vní bannery 
jsou obrázky ve formátech jpg nebo gif. Obrázky ve formátu GIF 
mohou být animované. Bannery jsou do stránek vkládány jako od-
kaz s obrazovým obsahem.

VELIKOST
Bannery musí splňovat následující rozměry: záhlavní webu: 
970 × 90 px, vpravo: 250 × 250 px.

DALŠÍ INFO
V případě, že má banner bílé pozadí, je nutné ho o rámovat 1 px 
rámečkem jiné barvy. S bannerem je potřeba dodat i URL prokliku, 
kterou nastavíme v našem systému. Veškeré podklady je nutné 
dodat minimálně 3 pracovní dny před uveřejněním.

CENA
Záhlaví: 1000 Kč na týden (bez rotace dalších bannerů), vpravo 
400 Kč na týden (lze určit pořadí).

VÍCE INFO
Na e -mailu ivahorka@seznam.cz nebo tel. čísle 732 203 787.

5. května 7.30 – 12.30 Měřín – Blízkovská, Brněn-
ská (od křiž. s ul. Za Hřbitovem po ul. Na Nivech), 
Na Nivech, Pod Dálnicí (od ul. Za Hřbitovem přes 
Blízkovskou až po RD č. p. 484), Nová. Týká se 
domů 581, 582, 572, 580, 579, 574, 573/0, 601, 575, 583, 578.
7. května 7.30 – 8.30 Velké Meziříčí, Kolmá 1269/11. Týká se domů 
11/1269, 12/1243, 18/1269.
10. května 7.30 – 14.00 Křižanov 515 (u hřiště). 13. května 7.30 – 12.30 
Pustina. Týká se domů 434, 0, 435, 439, 537, 409, 549, 404, 405, 402, 407, 
411, 413, 415, 420, 432, 437, 421, 422, 426, 428, 430, 418, 567, 419, 
423, 412, 416, 406, 417, 433, 408, 425, 401, 568, 590, 612/, 611, 592, 
424, 438, 436, 429, 403, 414, 431, 660.
11. května 7.30 – 15.30 Ruda č. p. 111, 113, 114, 115.
12. května 7.30 – 15.30 Čikov č. p. 77, 79, 80, 81, 82.
13. května 7.30 – 12.30 obec Pustina. Týká se domů 434, 0, 435, 439, 537, 
409, 549, 404, 405, 402, 407, 411, 413, 415, 420, 432, 437, 421, 422, 
426, 428, 430, 418, 567, 419, 423, 412, 416, 406, 417, 433, 408, 425, 
401, 568, 590, 612/, 611, , 592, 424, 438, 436, 429, 403, 414, 431, 660.
13. května 7.30 – 10.00 obec Kochánov. Týká se domů 0, 33, 15, 25, 27, 
28, 42, 35, 37, 6, 10, 11, 14, 5, 44, 17, 19, 12, 32, 18, 1, 46, 16, , 29, 50, 
49, 9, 31, 21, 40, 39, 41, 3, 24, 8, 2, 26, 7, 43, 23, 38, 22.
13. května 10.00 – 12.30 Lavičky, průmyslová zóna u dálničního sjezdu V. 
Meziříčí západ.
17. května 7.30 – 15.30 chaty u Sklenského rybníka. Týká se domů 69, 13, 
5, 47, 156, 2.
18. května 7:30 do 15.30 část obce Kněževes: d. č. 76, d. č. 70 (novostavby 
na okraji Radostína n. O. směr Kněževes).
19. května 7.30 – 13.00 část obce Křoví napájená z trafostanice Křoví 
OBEC4.
Týká se domů 32, 123, 0, 5, 6, 64, 8, 23, 24, 34, 48, 51, 53, 7, 31, 3, 67, 25, 
27, 33, 29, 30, 26, 78, 66, 74, 1, 4, 28, 72, 140, 80

Odešel jsi dřív,
než jsi chtěl,
osud života Tě předešel.
Tisíce slov 
chtěli jsme Ti říct,
tisíce vět z Tvých úst
mělo ještě znít.

Dne 1. května 2021 by 
se dožil 30 let a 17. květ-
na vzpomeneme 8. smut-
né výročí, kdy tragicky za-
hynul ve věku 22 let náš 
milovaný syn a bratr

Petr Kuřátko
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají rodiče a bratr.

FAJTFEST HELP PARTY vol. II je PŘELOŽENA!
Nové datum: 13. – 14. 5. 2022

ZAKOUPENÉ LÍSTKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

Kulturní akce ve Velkém 
Meziříčí a Velké Bíteši

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

10. 5. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ • 10. 5. 
MUDr. Doležal – DOVOLENÁ • 11. 5. MUDr. Novotný 
(RTG) – DOVOLENÁ • 12. 5. MUDr. Peňáz (urologie) – 
DOVOLENÁ • 14. 5. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLE-
NÁ • 17. 5. MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ordinace do 
11.30 • 28. 5. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ

PRODÁM
* Prodej drůbeže ze dvorka – broj‑
lerová kuřata, husokachny, krůty, 
krmené bramborami, kukuřičným 
šrotem. Vhodné i ke grilování. Vše 
zabité, chlazené. Tel.: 732 940 025.
* Prodám křemíkovou svářečku 
KS250 včetně svářecích kabelu dl 
15 m a dálkového ovládání. Cena 
6 200 Kč. Tel.: 728 954 227. Jihlav‑
sko.
* Prodám dlabačku, vůz a káru za 
traktor. Tel.: 604 171 964.
* Prodám 5 ks zánovních letních 
(90 %) pneu 155/70 R 13 na dis‑
cích (Ford Fiesta). Vše za 1 200 Kč. 
Tel.: 732 989 857.
* Prodám pšenici ozimou, ječ‑
men jarní a  brambory odrůdy 
Adéla Bionta. Tel.: 605 071 238.

* Prodej: PALIVOVÉ DŘEVO 
štípané. 25, 33 a  40 cm. Krb/
kotel. Akce 600 Kč. Doprava 
zdarma. Tel.: 602 367 819.

* Prodám palivové dřevo. Výkup 
kulatiny, těžba a  přeprava dře‑
va. Půjčím štípací automat. Tel.: 
777 700 901.
* Nabídka palivového dřeva 
v ceně 400 Kč za prostorový metr 
včetně dovozu v  okolí Velkého 
Meziříčí. Dále naštípané dřevo 
na polínka délky dle požadavku 

od 25 do 55 cm. Jehličnaté v ceně 
500 Kč za sypaný prm. Listnaté 
měké BR, OL, TP v  ceně 700 Kč 
za sprm. Listnaté tvrdé DB v ceně 
900 Kč za sprm. Cena je včetně 
dovozu do 20 km od Velkého 
Meziříčí. Informace na telefonu 
602 594 773.

SEZNÁMENÍ
* Muž, 43 let, rozvedený, bezdětný, 
silnější postavy, hledá k  vážnému 
seznámení plnoštíhlou ženu. Dítě 
není překážkou. Tel.: 722 658 649.

RŮZNÉ
* Sháním brigádníky-ice na 
pomoc při práci na zahradě, 
Kundraticích. Informace na tel.: 
775 763 290.

KOUPÍM
* Koupím pračku Romo-mini se 
ždímačkou! Tel.: 732 313 700.
* Koupím traktor Zetor 2 – 3 vá‑
lec a  hoblovku s  protahem. Tel.: 
733 502 674.
* Do sbírky koupím staré pivní 
láhve s nápisy Velko Meziříčské – 
Gross Meseritscher, litrovou za 
5 000 Kč a  půllitrovou za 2 500 Kč 
(viz  foto níže). Pokud máte i  jiné 
láhve s nápisy tak za ně velmi dobře 
zaplatím. Za nabídky děkuji. Tel.: 
604 812 838.

Inzerce soukromá

Do 15. srpna 2021 „Velká Bíteš a okolí“ – fotografi cká soutěž
Fotografi e v max. počtu 3 ks zasílat na e ‑mail program@bitessko.com, 
uvést jméno, příjmení a  telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků se 
uskuteční v září v rámci Tradičních bítešských hodů.
Do 14. května 2021 • Zápis – sběr žádostí k docházce na školní rok 
2021/2022
Bližší informace na www.skolkabites.cz.
Do 3. prosince 2021 • Lovci perel 2021 – soutěž pro dětské čtenáře
Podrobná pravidla hry a  seznam knih perlorodek najdete na webo‑
vých stránkách: https://www.kn.velkabites.cz/.
18. května 2021 8.00 – 16.00 • Bítešské trhy
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš.
20. května 2021 15.00 • Travesti „Divoké kočky“
Zakoupené vstupenky na původní termín zůstávají v platnosti. Před‑
prodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo ná‑
městí 5 ve Velké Bíteši. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
29. května 2021 9.00 • Výlet na kole
Trasa výletu: Velká Bíteš ‑Hálův Mlýn ‑Veverská Bítýška ‑Lažánky‑
Maršov ‑Braníškov ‑Křoví ‑Velká Bíteš. Sraz u fotbalového stadionu.
12. června 2021 • Vernisáž k 150. výročí hasičů
V předsálí kina Jupiter clubu Velké Meziříčí hasiči připraví výstavu.
V době mezi 9. a 13. červnem 2021 • Pouť ve Velkém Meziříčí
Pokud epidemická situace dovolí, v termínu od 9. do 13. června se 
uskuteční tradiční pouť.

Společnost CONSTRUCT A&D, a. s.,
Františkov 220, 594 01, Velké Meziříčí

Požadavky: střední průmyslová škola 
nebo jiné středoškolské vzdělání tech-
nického zaměření, znalost práce na PC

Životopisy s žádostí zasílejte 
na adresu offi ce@construct.cz
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Naše Mostišťská přehrada rozhodně není žádný drobeček – tedy přes‑
něji řečeno žádná mělká loužička. Tak například její největší hloubka 
přesahuje maximální hlubinu takového Lipna o víc než deset metrů – 
a Novomlýnské nádrže poráží v tomto ohledu dokonce o více než dva‑
cet m! Opravdu.
V tajence je ukryto velmi důležité zařízení, které byste nalezli uvnitř 
mostišťské přehradní hráze.

■ Vodorovně:
A. Kujný materiál; živočich; německy kráva.  – 
B.  Průchod ve zdi; PRVNÍ ČÁST TAJENKY.  – 
C.  O  co; ukončení chodu programu a  jeho nová 
nahození (množ.čís.); římsky 49. – D. Biologicky exi‑
stovat; prudký pohyb; sloní zub. – E. Vřesovec; ame‑
rická herečka (Demi). – F. Metropole Ázerbajdžánu; 
značka jednotky tlaku; tlučení (řidčeji).  – G.  Lotr; 
cizí ženské jméno. – H. Vysunutý obránce v kopané; 
chem. zn. astatu; trhat. – I. Značka digitálních foto‑
přístrojů; úlitby bohům. – J. Nehodní; právě zrození; 
plastikový zmenšený model letadla. – K. Pohyb moře 
způsobený gravitací Měsíce; jméno zpěvačky Lange‑
rové.  – L. Známá železniční trať na Sibiři; nářečně 
otec; rival.

■ Svisle:
1. Kteráže osoba; MPZ Bulharska; zkr.  hockey clu‑
bu; ptačí krmivo. – 2. Patřící bravu; cizokrajný pták; 
amer. herec ze seriálu M.A.S.H. (Alan). – 3. DRU-
HÁ ČÁST TAJENKY; Lidové milice. – 4. Prásknutí; 
udolat zvoněním.  – 5. Dědina; TŘETÍ ČÁST TA-
JENKY. – 6. Tyče u vozu; oházet maltou. – 7. Ho‑
vorově cigareta; ČTVRTÁ (POSLEDNÍ) ČÁST 
TAJENKY. – 8. V kteroukoliv dobu; iniciály režiséra 
Sokolovského. – 9. Svaz; červenovlasá; býv.prezident 
někdejší Jugoslávie.  – 10. Východoněmecké město; 
staroegyptský pojem duše; oni; tím způsobem.

■ Nápověda:
Alda, ka, rara, kit, Moore, Kuh.

■ Tajenky minulé motoristické křížovky:
1. Německý závodník Hans Baltisberger.
2. NSU ‑Sportmax.
3. NSR.

■ Na dvou fotografiích je zachycen právě Hans Baltisberger, který sko‑
nal na brněnském okruhu poblíž Žebětína 26. srpna 1956 ve věku ne‑
dožitých čtyřiatřiceti let. Smutné místo jeho tragické havárie pořada‑
telé později na jezdcovu počest nazvali Baltisbergrova zatáčka. Byl zde 
pak postaven malý pomník (viz třetí foto). Kousek před Baltisbergro‑
vou zatáčkou při dalším Závodu družby národů zahynul hned násle‑
dujícího roku 1957 po těžké havárii i švédský reprezentant Waldemar 
Lundberg.                                                                               Vladimír Pařil

Dokončení ze strany 1.

Hlasování v soutěži Rok života v obci Bory
Na níže uvedeném odkazu můžete hlasovat také pro medailo‑
nek obce Bory v  soutěži Kraje Vysočina, které jsme se účastníme: 
https://extranet.kr ‑vysocina.cz/formulare/zivotvobci2/?fbclid=IwAR‑
1J4ORKb_AvsI66OM4aQ3TTtetROcsuFGplpv57OzlhhktgZpnPA0Rb‑
PMc.
Aktivity obce v  oblasti zdravotní a  sociální (např.  výroba a  distri‑
buce ochranných pomůcek, dobrovolnictví v  oblasti zdravotní a  soci‑
ální péče apod.). Stále se staráme o zdraví našich občanů zajišťováním 
ochranných pomůcek, distribucí dezinfekce za pomoci dobrovolných 
hasičů nebo různými preventivními kampaněmi na podporu zdraví. Za 
vyzdvihnutí stojí sounáležitost občanů v první vlně pandemie Covid, kdy 
se obec semkla a sousedé si byli vzájemně oporou, a to např.v šití roušek 
nebo nabídkami vzájemné pomoci. Velkou radost mají naši obyvatelé i 
dojíždějící lékaři z kompletní opravy lékařské ordinace, kterou jsme usku‑
tečnili během letošní zimy kompletně z vlastních zdrojů. 
Společné akce v obci a příklady mezigeneračního soužití (např. spole‑
čenské a volnočasové akce, návštěvy seniorů, kulturní a vzdělávací čin‑
nost). Měli jsme možnost potkat se na tanečních zábavách, fotbalových 
utkáních, v letním kině, při péči o krajinu a okolí obce, při kácení máje, na 
obecním zájezdě, slavnostních poutích, a podobně.
Aktivity k vytváření lepší dostupnosti služeb a zajištění informovanos-
ti (zajišťování dopravy do zdravotnických zařízení, na úřady či nákupy, 
zásobování v obci – léky, potraviny, věci denní potřeby, inovace v oblasti 
předávání informací občanům). Od jara 2020 nábízíme občanům mož‑
nost objednat si nákup v místní prodejně COOP nebo nákup léků v lékár‑
ně. Rozvážkovou službu zajišťovali dobrovolní hasiči. Obecní knihovna 
zavedla také donáškovou službu až do domu. Na obecním úřadě jsme zří‑
dili platební terminál pro bezhotovostní platby a zajišťovali prodej roušek 
a respirátorů pro děti i dospělé. Přes léto si obyvatelé oblíbili službu dovo‑

zu čerstvých ryb a mořských plodů a v zimě zase dobrovolníci zajišťovali 
výrobu a údržbu lyžařských stop v okolí naší obce. Dlouhé roky u nás vy‑
dáváme Borský zpravodaj. V březnu, kdy byl pohyb osob omezen poprvé, 
jsme za jediný den připravili mimořádné číslo zpravodaje s nezbytnými 
informacemi a kontakty. Jako informační kanály vyžíváme především FB 
obce, web a Mobilní rozhlas. Především díky této službě máme možnost 
během pár minut informovat většinu občanů o aktuálním stavu.
Spolupráce s podnikatelským sektorem (zapojení podnikatelů do čin‑
nosti obce, podpora pro podnikatele ze strany obce). Velkým úspěchem je 
pořízení zásahového vozidla MAN TGM 18.330 pro jednotku hasičů, na 
nějž se společně s obcí složili místní firmy, živnostníci i někteří dobrovol‑
níci, a to během několika týdnů. Tohoto si velmi ceníme!
Projekty, které se podařilo realizovat i za ztížených podmínek (např. in‑
frastrukturní, oblast ŽP aj.). První pol. r. 2020 byla ve znamení zlepšování 
nakládaní s odpady. Za podpory MMR začali dva projekty, a to budování 
veřejného hřiště u MŠ a budování technické infrastruktury pro lokalitu 
17 rodinných domů. Kraj Vysočina finančně přispěl na opravu sociálních 
zařízení ve školní jídelně nebo na rozšíření naučné stezky Poznáváme 
Bory. Za dotační podpory kraje a Ministerstva zemědělství se podařilo 
Mysliveckému sdružení Bory a SDH Bory obnovit obecní les. V únoru 
letošního roku byl pořízen zahradní traktůrek. Plánovují se další projek‑
ty, např. vybudování chodníků, odstranění bariér ve víceúčelové budově, 
oprava kulturního domu nebo vybudování nového sportovního zázemí.
Strasti a radosti (co nejsložitějšího jste v této době museli řešit, co se po‑
vedlo atd.). Mimo starost o zdraví a životy našich občanů v obdobích vr‑
cholící pandemie jsme řešili také nedostatek ochranných pomůcek nebo 
dezinfekce. Velkou starost dělali obecní finance a pokles daňových pří‑
jmů. Připojili jsme se k dalším obcím, které se nebály ozvat a bojovali jsme 
za finanční kompenzace pro obce. Největší radostmi byly určitě chvilky, 
kdy naše škola i školka mohly opět otevřít; chvilky, kdy se fotbalové i ve‑
řejná hřiště opět zaplnila dětmi a bylo slyšet jejich šťastný smích. Krásné 
bylo také sousedské posezení při letním kácení májky.

Osová Bítýška v soutěži Rok života
Obec Osová Bítýška se přihlásila do soutěže Rok živo‑
ta v  obcích Kraje Vysočina. Videomedailonek obce naleznete na 
https://extranet.kr ‑vysocina.cz/formulare/zivotvobci2/detail/29.
Aktivity obce v  oblasti zdravotní a  sociální (např.  výroba a  distribu‑
ce ochranných pomůcek, dobrovolnictví v  oblasti zdravotní a  sociální 
péče apod.). Díky spolupráci s takřka čtyřicítkou dobrovolných švadlenek 
jsme rozdali všem občanům roušky, které do schránek roznášeli mimo jiné 
také středoškoláci. Na OÚ byl vytvořen seznam dobrovolníků s nabídkou 
možné pomoci – vyzvednutí léků, odvoz k lékaři, donáška potravin, fun‑
govala sousedská výpomoc. Roznášku zajišťovali zaměstnanci úřadu a ve 
spolupráci s SDH byl připraven krizový plán při rozšíření pandemie. Opa‑
kovaně byla rozdávána dezinfekce a díky 3D tiskárně byly nabídnuty též 
ochranné štíty. Od února 2021 si na OÚ mohou občané koupit respirátory. 
V ZŠ a MŠ se učitelé přizpůsobili podmínkám, byla zavedena elektronická 
žákovská knížka a učitelům k notebookům zajištěny Pen Tablety pro mo‑
derní online výuku. Do návratu dětí proběhly úpravy ve školní budově‑
‑relaxační koutek s knihovnou, instalace osoušečů rukou na WC a do jí‑
delny, výměna interaktivních tabulí a dataprojektorů.
Společné akce v obci a příklady mezigeneračního soužití (např. spole‑
čenské a  volnočasové akce, návštěvy seniorů, kulturní a  vzdělávací čin‑
nost). Společenské a kulturní akce pro všechny věkové skupiny v obci stří‑
davě organizuje SDH a SK společně se Spolkem myslivců a Komunitním 
centrem. Většina akcí se však loni buď vůbec neuskutečnila, nebo proběhla 
v omezeném režimu – např.: „Čtení babiček“ v obecní knihovně, nebo tra‑
diční Svatojakubská pouť, která byla změněna na Sousedské posezení pod 
lipami. Proběhlo tradiční ruční Stavění máje, na kterém se podílí chasa, 
spolky i jednotlivci. Velký úspěch mělo divadélko pro děti, obvyklá dětská 
sportovní odpoledne, drakiáda, turnaje či bruslení. Pro děti se podařilo 
zorganizovat dva turnusy příměstského tábora a farní tábor, Spolek Pom‑
ponky Osová Bítýška zorganizoval týdenní soustředění. Zrodil se nápad 
velkého adventního věnce na návsi, o  jehož světla se dobrovolně starali 
sami občané. Jako náhradu za velikonoční mrskut připravilo Komunitní 
centrum hledací hru Putování se zajíčkem po Osové Bítýšce. Podobou akci 
podporující pohyb připravujeme také pro dospělé.
Aktivity k vytváření lepší dostupnosti služeb a zajištění informovanos-
ti (zajišťování dopravy do zdravotnických zařízení, na úřady či nákupy, 
zásobování v obci – léky, potraviny, věci denní potřeby, inovace v oblasti 
předávání informací občanům). Byl připraven a do každé domácnosti dis‑
tribuován tištěný leták se základními informacemi ohledně nemoci, dopl‑
něný o aktuální pokyny ministerstva. Obsahoval také tel. čísla na OÚ, na 
stálou službu pro objednání a rozvoz potravin, vyzvednutí léků a případ‑
ného dovozu na úřad, či k lékaři, na hygienickou stanici, na všechny lékaře 
v obci a jejich ordinační hodiny. Všechno bylo také vyhlášeno rozhlasem 
a umístěno ihned na web a FB obce. Na stránkách byl pravidelně aktuali‑
zován banner s vládními opatřeními. Byly rozesílány aktuální newslettery 
emailem všem přihlášeným k odběru. Informace vyšly v Novinkách, ty 
jsou měsíčně distribuovány do všech domácností. Byla instalována nová 
rozhlasová ústředna, doplněna rozhlasová síť o bezdrátové hlásiče do všech 
nepokrytých oblastí obce a nově byl instalován bezdrátový rozhlas v místní 
části Osová. Velká pomoc je pasport veřejného osvětlení.
Spolupráce s podnikatelským sektorem (zapojení podnikatelů do čin‑
nosti obce, podpora pro podnikatele ze strany obce). Ve spolupráci se 
spolky (SDH, SK a Myslivecký spolek) se nám podařilo vyčistit okolí be‑
zejmenného pramene a terénními úpravami vybudovat soustavu mokřad‑
ních tůní v obecním lese, sloužících k zadržování vody a přirozené obno‑
vě lesa. Na jejich zbudování se podílela místní stavební firma. Jako dárek 
k  vítání občánků, které nemohlo proběhnout tradičně, jsme připravili 
symbolický dárek s výšivkou z rukou místní švadleny. Oslovili jsme místní 
podnikatele s nabídkou inzerce jejich činnosti na našich stránkách, kterou 
beze zbytku využili minimálně formou umístění odkazu s kontakty. Pro 
případné nutné opravy, či řešení akutních stavů v našich budovách jsme 
prioritně využívali právě služeb místních řemeslníků  – oprava kotle v ZŠ, 
opravy v budově bytových domů, úprava nábytku v sokolovně. V provo‑
zovně v obecních prostorách bylo upraveno nájemné. Školní jídelna v době 
pandemie pokračovala ve vaření nejen pro děti, ale také pro cizí strávníky, 
tedy jako pomoc všem pracujícím z domu.
Projekty, které se podařilo realizovat i za ztížených podmínek (např. in‑
frastrukturní, oblast ŽP aj.). V místní části Osová jsme opravili narušený 
mostek, zrekonstruovali povrch sportovního hřiště a  začali připravovat 
projekt veřejného osvětlení. Nově byly do této části instalovány bezdrátové 
hlásiče rozhlasu propojené s novou rozhlasovou ústřednou. V Osové Bí‑
týšce se podařilo opravit chodník, zčásti z dotace POV. Na třídění odpadu 
jsme získali jsme dotaci na kontejnery, kontejnerová stání a na kompostéry. 
Byla opravena část kanalizace, vybudována horská vpusť, řešící opakované 
zaplavení lokality, obnova travnatého hřiště pro SK. V obci byly nainsta‑
lovány lavičky a vybudovány altány pod Třídvorským rybníkem, budou 
zde vysázeny listnaté stromy. Byly zbudovány mokřadní tůně se studánkou 
a v přípravách je systém turistických cest nejen po katastru obce. Podaři‑
lo se připravit projekty na víceúčelové sportoviště, na parkoviště před MŠ, 
podali jsme několik žádostí o dotace. V přípravě je projekt na opravu ka‑
nalizace, vodovodu a přilehlé komunikace.
Strasti a radosti (co nejsložitějšího jste v této době museli řešit, co se po‑
vedlo atd.). Složité bylo a je orientovat se ve všech informacích i nařízeních 
a řešit problémy bez jasně daných pokynů a konkrétních pravidel. Problé‑
my přináší výstavba Obchvatu I/37 Osová Bítýška, v jehož rámci nebyly 
některé oblasti vůbec řešeny – příjezd na nádraží, přístup k pozemkům či 
zahradám, zajíždění autobusů do obce, místa pro zastavování autobusů, 
chybějící přechod a bezpečnost chodců.

Dejte svůj hlas vybrané obci v soutěži Rok života v obcích Kraje Vysočina
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Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Duchovní slovo: Otec světel

Postupné rozvolňování, je třeba 
při bohoslužbách v kostele zacho-
vávat: 2 m rozestupy (výjimku 
mají osoby z  jedné domácnosti), 
dezinfenkce rukou u  vstupu do 
kostela a  respirátor. Označené 
bohoslužby s  nutnou rezervací je 
možné navštívit jen po rezerva-
ci. Rezervovat se můžete: https://
www.farnostvm.cz/rezervace-
-udalosti.

Farnost Velké Meziříčí
Středa 5. 5. 7.00 za Karla a Marii 
Oulehlovy, jejich rodiče a  souro‑
zence a s prosbou o Boží požehnání 
a pomoc pro jejich děti, vnoučata 
a pravnoučata. 9.00 – 9.30 svátost 
smíření a  možnost svatého přijí‑
mání v kostele. 17.00 mše svatá pro 
děti ze skupiny A, které se připra‑
vují na 1. svaté přijímání. 18.00 mše 
svatá Mostiště. 18.00  mše svatá 
Lavičky. Čtvrtek 6.  5. Památka 
sv. Jana Sarkandra, kněze a mučed‑
níka. 7.00  za  †  rodiče Pospíšilovy 
a  jejich rodiče, dva bratry, rodiny 
dětí a duše v očistci. 18.00 mše sva‑
tá Balinym 18.00 mše svatá pro děti 

ze skupiny B, které se připravují na 
1.  svaté přijímání. Za  †  Andělu 
Šeffl  ovu, manžela, rodiče, souro‑
zence a duše v očistci. Pátek 7. 5. 
1. v měsíci/Celodenní a celonoční 
adorace. 8.00  za manžela, syna, 
rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou 
a † přízeň a duše v očistci (nutná 
rezervace).9.00 – 9.30 Svátost smí‑
ření a  možnost svatého přijímání 
v  kostele. 14.00  – 16.00 svátost 
smíření a  možnost svatého přijí‑
mání v  kostele. 18.00  přenos mše 
svaté online z kostela sv. Mikuláše. 
Za  †  manžela, jeho sestru, dvoje 
rodiče, švagra, živou rodinu a  na 
vlastní úmysl. 19.00 – 21.00 svátost 
smíření a  možnost svatého přijí‑
mání v kostele. Sobota 8. 5. Panny 
Marie, Prostřednice všech milostí. 
7.00  na poděkování za všechny 
obdržené milosti. 18.00  za Marii 
a Josefa Jurkovy a živou a † rodinu 
Jurkovu a  Zemanovu(nutná re-
zervace). Neděle 9. 5. 6. VELIKO‑
NOČNÍ/Sbírka na pomoc křesťa‑
nům v zemích Blízkého východu. 
7.30  za farníky (nutná rezerva-

ce). 9.00  přenos mše svaté online 
z  kostela sv.  Mikuláše. Za  †  Petra 
Kuřátka a  celou živou a  †  rodinu 
(nutná rezervace). 10.30 za † dvo‑
je rodiče, děti, jejich rodiny s pros‑
bou o  Boží požehnání(nutná re-
zervace). 11.00  – 11.30  možnost 
svatého přijímání v  Lavičkách, 
Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři 
a Kochánově. 11.30 křest Michael 
Guzi. 12.00  křest Eliška Hrom‑
ková. 14.00  – 16.00 svátost smí‑
ření a  možnost svatého přijímání 
v kostele. 15.00 májová pobožnost. 
18.00 za rodiče Kratochvílovy, Jiří‑
ho Kudrnu a jejich živé a † příbuz‑
né (nutná rezervace).

Farnost Bory
Čtvrtek 6.  5. Památka sv.  Jana 
Sarkandra, kněze a  mučedníka. 
17.00  mše svatá pro děti spojená 
s  přípravou na 1. svaté přijímání 
v Horních Borech; za živou a † ro‑
dinu Karmasinovu a  Kučerovu. 
Pátek 7. 5. 1. v měsíci. 18.00 Dol‑
ní Bory: za živé a †  z  rodiny Ko‑
tíkovy a  Vávrovy s  poděkováním 
a  prosbou o  další Boží pomoc. 

18.00  přenos mše svaté online 
z kostela sv. Mikuláše. Sobota 8. 5. 
Panny Marie, Prostřednice všech 
milostí. 11.00 křest Zdeňka Svobo‑
dy v Horních Borech. Neděle 9. 5. 
6. VELIKONOČNÍ/Sbírka na po‑
moc křesťanům v zemích Blízkého 
východu. 9.00 za Jaroslava Dří‑
mala, rodiny Dřímalovu, Královu 
a Petra Ženatého (nutná rezerva-
ce). 10.00 – 10.30 možnost svátosti 
smíření a svatého přijímání.

Farnost Netín
Pátek 7.  5.  1. v  měsíci. 18.30  za 
rodiče Kudláčkovy, dceru, rodiče 
Nebohých a živou a † přízeň. 18.00 
přenos mše svaté online z  kostela 
sv.  Mikuláše. Sobota 8.  5. Panny 
Marie, Prostřednice všech mi‑
lostí. 10.30  Svatba: Ondřej Pešek 
a  Daniela Jurková. Neděle 9.  5. 
6.  VELIKONOČNÍ/Sbírka na 
pomoc křesťanům v  zemích Blíz‑
kého východu. 9.00 přenos mše 
svaté online z kostela sv. Mikuláše 
ve Velkém Meziříčí. 9.00 za rodiče 
Kudláčkovy a  dcery, rodiče Pou‑
lovy, Boží požehnání a  ochranu 

Panny Marie (nutná rezervace). 
10.00  – 10.30  možnost svátosti 
smíření a svatého přijímání v kos‑
tele. 11.00 – 11.30 možnost svatého 
přijímání v Stránecké Zhoři a Ko‑
chánově.

Farní oznámení
* Děkujeme mužům za pomoc na 
brigádě při úklidu kostelní věže ve 
VM. * Ve čtvrtek 6. května v 17.00 
v  kostele v  Horních Borech začí‑
ná při mši svaté příprava na první 
svaté přijímání. * Začíná měsíc 
květen  – měsíc Panny Marie. Vy‑
bízíme k  májovým pobožnostem 
ve vesnicích naší farnosti. V  kos‑
tele svatého Mikuláše bude májová 
každou neděli v 15.00 v kostele. Na 
internetových stránkách najdete 
brožurku s  materiály a  náměty 
pro májové pobožnosti. * Na stav‑
bu nového kostela a školy ve Staré 
Zagoře, kterou budují salesiáni, 
jako svou misionářskou činnost 
jste v postní době darovali celkem 
114 834 Kč. * V neděli 2. května ve 
VM na mši svaté v 9.00 a 10.30 bu‑
dou lavičky na sednutí venku při‑

pravené v kostele u bočního vcho‑
du pro rezervované účastníky, před 
mší si je sami vyneste ven a  poté 
zase ukliďte zpátky. Děkujeme. 
Prostor bude ozvučený a bude zde 
podáváno sv.  přijímání. * Ve Vel‑
kém Meziříčí ve středu 5.  května 
v 17.00 pro skupinu A a ve čtvrtek 
6. května pro skupinu B v kostele 
pokračuje příprava na první svaté 
přijímání. * Ve čtvrtek 6.  května 
bude pravidelná návštěva nemoc‑
ných. * Farní tábory 2021: Tábor 
pro mladší (7  – 10  let) proběh‑
ne v  termínu 25.  – 31. 7 a  tábor 
pro starší (10  – 14  let) proběhne 
v termínu 18. – 24. 7.  , oba v Ne‑
tíně. Přihlašovací formulář https://
forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5. * 
Farní chaloupka pro děti od 7 do 
13 let proběhne od 8. do 15. srpna. 
Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@
chaloupka2021, bližší informace 
najdete na webových stránkách far‑
nosti VM. * Děkujeme za vaše dary 
na farnost, dále můžete přispět na 
účet číslo 1621146349/0800.

Farní úřad VM.

Ve středu 
5.  května se 
uskuteční on‑
‑line beseda 
na téma Rady 
a  tipy na in-
ternet i  mimo 
něj. Vybíráme 
tablet/PC/mo-
bilní telefon. 
Beseda se usku‑
teční od 17.00 
do 18. 00.
Lektor: Bc.  Ja‑
kub Kachlík.
Dozvíte se zde mj.  jak vytvořit bezpečné heslo, proč zálohovat data, 
podle čeho vybrat dětem tablet aj.
Kapacita je omezena, registrujte se nejpozději do 3. 5. 2021 zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ecBT2jwJ0u6nNv5n‑
leK92ycZ2NDpwI9eLc3ggTruyJZnsw/viewform?usp=sf_link

Ve středu 
12. května 2021 
proběhne on‑
‑line beseda na 
téma Mějme 
více pod kon-
trolou, co děti 
na internetu 
dělají. Beseda 
se uskuteční od 
17.00 do 18. 00.
Lektor: Bc.  Ja‑
kub Kachlík.
Kapacita ome‑
zena, registrujte se zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI‑
pQLSfxuKQRoKTEPKRi64NXnV_8mkNxZahFONf_saLvoxYnY‑
HNwYA/viewform?usp=sf_link, nejpozději do 10. 5. 2021.

V tomto roce slavíme významné jubileum! Jsme střediskem se stoletou 
tradicí. Proto si pojďme projít naši historii, která je spojená s význam‑
nými kulturními, společenskými, ale i  historickými událostmi naše‑
ho 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 Benjaminu 
Svojsíkovi, kterého zaujala myšlenka 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 tělocvi‑

ku – dozvěděl o skautingu v Anglii, 
byl natolik zvědavý, že se za těmito 
skauty v  roce 1911 vydal. Myšlen‑
ka skautingu ho natolik zasáhla, že 
založil českou skautskou organizaci 
a vyrazil v roce 1912 na první tábor 
pod hrad Lipnici. Neznáte nikoho, 
kdo na dalších Svojsíkových tábo‑
rech byl? Omyl. Zúčastnil se jich 
i  prostějovský rodák a  proletářský 
básník Jiří Wolker. A  protože poe‑
tika jemu vlastní dokáže vypovědět 
o atmosféře prvních skautských tá‑

borů nevypověditelné, nesmí zde úryvek z jeho deníku chybět:
„Dumal jsem u posledního našeho táborového ohně na poslední své tábo-
rové hlídce. (…) Ležela tu práce šesti neděl, výsledek namáhání a vytrva-
losti a potom radostné sídlo junáctví. (…) Zítra touto dobou bude již tu 
pusto a les bude šelestiti nad troskami bývalého tábora. (…) S úsměvem 
na rety vzcházejí mi vzpomínky na první táborové dny. Byl jsem tehdy 
nezkušený a neotužilý a prvotní mé nadšení a horlivost uhasínaly, jak-
mile narazily na tvrdou, trvalou práci. Nezbytnost opatřiti si potraviny, 
vybudovati tábor vzdorující bouřím a přívalům hnala nás všechny k dílu. 
Vůdce pracoval svorně s námi, ale podmínek tuhých nám neulehčoval. 
Naopak (…) Cosi nového, ze spánku sluncem probuzeno, počalo ve mně 
klíčit. Byla to radost z práce, láska k zdravému životu silných, otužilých. 
Cítil jsem v žilách novou krev – krev bujnou a zdravou.
Vycházky lesem bujně vonícím, první úspěchy v napínavých hrách junác-
kých, vážné rozhovory při táborových ohních a při procházkách kona-
ných s vůdcem po tichých lesních cestách, (…) veselé „černé hodinky“ na 
lavičkách zrobených kol kamen, příhody z veselých vycházek společných 
a zkušebních cest, konaných daleko do okolního kraje, hodiny odpočinku 
věnované líčení našeho života a skicování táborových i okolních pamě-
tihodností, radosti prozářené sluncem, noci tichého dumání a nebe, to 
noční ohromné nebe, kmitající tisíci hvězd – to vše, vše již končí. Vrátíme 
se opět do všedního, městského života.“ (…) Je mi tak líto opouštěti drahý 
náš tábor, v němž tak rychle zvykli jsme si říkati „doma“.
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 neofi ciální začátky zdejšího skautování.

Část 1. Těžké, ale nadšené začátky
Ve Velkém Meziříčí se začíná tvořit podhoubí pro 

začátek skautské činnosti až po doznění prv‑
ní 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 pomů‑
žete oslovit svoje známé nebo příbuzné, o kterých víte, že byli zapojeni 
do skautingu.
V příštím díle se dozvíte více o ofi ciálním skautování ve Velkém Me‑
ziříčí. Čeká nás zakládání skautských oddílů, první tábory, ze kterých 
byly pořízeny fotky, a další skautské aktivity v našem městě.
Nazdar! A zas příště.                                                                     Skauti VM

Ve Velkém Meziříčí se začíná tvořit podhoubí pro 

mimořádných rozměrů.

Skauti ve Velkém Meziříčí slaví 100 let Webinář – rady a tipy 
na internet

Webinář – děti a internet

Končí den na semináři pro budoucí faráře. Stojí‑
me v kruhu, posíláme si svíčku. Ten, kdo ji zrovna 
drží v ruce, může říct něco o uplynulém dni. Vět‑
šinou to vyzní jako poděkování. Ohlédnout, ztišit 
se, uvědomit si nesamozřejmost prožitého. Vděč‑
ností činíme přítrž únavě, psychické náročnosti, 
škarohlídství i občasné ufňukanosti.

Kolem je tma, držím v ruce kousek světla a vybavuji si „světlo dne“ – to, 
co se událo, co jsme viděli, dělali, dokázali, překonali, co jsme dostali, 
jak jsme se měli, čemu jsme se smáli, co nám chutnalo, jak jsme odpočí‑
vali…Jako fi lm mi to běží před očima a já dodám: děkuji.
Světlo svíčky přesvítí jen měsíc, když zrovna není schovaný za mraky. 
A mám naději, že přijde ráno se slunečním svitem. Za těmi světly tuším 
původce světa, garanta řádu, zdroj života a světla. Podle apoštola Jakuba 

ho smíme nazvat Otcem nebeských světel. Z nějakého důvodu Jakub 
v epištole použil pro Pána Boha právě toto označení.
Na začátku bible čteme báseň o stvoření světa. To první, co Bůh učinil, 
bylo světlo. Hned první den je oddělil od tmy. Teprve později, básnicky 
řečeno čtvrtý den, umístil Hospodin na nebeskou klenbu světla: slunce, 
měsíc a hvězdy. Původcem řádu a světla je Hospodin, svítící nebeská 
tělesa jsou jen služebníky. Nám se střídá den a noc, světlo a stín, dny 
radostné a  dny těžké. Světla někdy svítí, jindy je zataženo. Víme, jak 
funguje ono střídání dne a noci nebo léta a zimy. Také máme zkušenost 
světla a  tmy ve světě i uvnitř nás. To zlé (pro někoho přímo ten Zlý) 
mívá navrch. Ale nad tím vším smíme věřit, že je Otec světel, Pán Bůh, 
u kterého není střídání tmy a světla, života a smrti. On je světlo, život, 
dobro. Je silnější než tma.
Večerní ohlížení za uplynulým dnem „zavedl“ už na počátku sám Hos‑

podin. Vždy na konec dne „viděl, že je to dobré“. Jinými slovy: takto 
jsem to chtěl. A pro nás lidi je dobré věřit v tento dobrý začátek světa, 
dobrý start.
Apoštol Jakub mluví o zkouškách a pokušeních, která na člověka při‑
cházejí. Jakub říká, že nás nepokouší Pán Bůh, od něj je jen dobro. Za 
zlo a problémy si můžeme my lidé sami. Zkoušky, pokušení, bolest, zlo 
zkrátka přirozeně přicházejí a na člověku záleží, jak bude reagovat. Když 
ve zkoušce obstojí, posílí ho to.
Kde je přitom Pán Bůh? Jakubovo pojmenování Otec nebeských světel 
zní trochu jako označení Boha někde v dálce, v odlehlých nebesích, až 
někde za sluncem nebo za tmou. Ve víře, modlitbě, volání a děkování se 
s Bohem „dáváme do řeči“, uvědomujeme si, že není nedostupný, pro‑
síme, aby se nám ozval… Bože, Otče světel, buď nám blízko, i když se 
ztrácíme ve tmě.                               Markéta Slámová, evangelická farářka
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Na položce daňových příjmů v  krajském rozpočtu eviduje Kraj Vy‑
sočina za první čtyři měsíce letošního roku částku 1,647 miliardy ko‑
run, což je o 47,467 milionů méně než za stejné období loňského roku. 
„Tento propad je z  části nahrazen kompenzačním bonusem od státu. 
Díky této kompenzaci je propad daňových příjmů o 16,152 milionů niž-
ší, tedy ve výši 31,315 milionů korun, což odpovídá přibližně 2% po-
klesu,“ přibližuje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a dopra‑
vy Miroslav Houška. Rozpočet kraje na rok 2021 počítá s celkovými 
finančními zdroji a  výdaji 14,027 miliardy korun, z  toho plánované 
daňové příjmy byly schváleny ve výši 4,809 miliardy korun.

Z podrobnějšího rozboru schváleného rozpočtu na letošní rok vyplý‑
vá, že kraj očekával za první čtyři měsíce daňové příjmy ve výši 1,603 
miliardy korun. Skutečnost pak byla ještě o 1 % příznivější a od správce 
daní /Finanční správy/ přišlo na Vysočinu výše zmíněných 1,647 mili‑
ardy korun. „Aktuální srovnání letošního rozpočtu na straně daňových 
příjmů a skutečně došlých tranší vypovídá o respektování nejistot, které 
byly promítnuty do schváleného rozpočtu. Ten byl sestavován už s vědo-
mím možného propadu výnosů z daní v důsledku pandemie a všechny 
naše příspěvkové organizace jsme proto už vloni vyzvali k hledání úspor 
v připravovaných finančních plánech/rozpočtech,“ připomíná náměstek 

Miroslav Houška a dodává, že současný pokles daňových příjmů za‑
tím nebude znamenat výraznější revizi schváleného rozpočtu.
„Na základě usnesení krajského zastupitelstva připravujeme do konce 
června předložit aktualizovanou verzi rozpočtu. Zatím nepředpoklá-
dám, že budeme muset provádět nějaké zásadní změny, které by ovliv-
nily celkovou výši rozpočtu. Může však dojít k  přehodnocování toků 
peněz, především pak k příspěvkovým organizacím, které kraj zřizuje, 
popřípadě službám, které kraj finančně podporuje na svém území,“ uza‑
vírá náměstek Houška. 

-krú-

Daňové příjmy kraje jsou ve srovnání s loňským rokem o něco nižší

Už více než 130 tisíc dávek vak‑
cíny proti COVID‑19 bylo vy‑
očkováno ve velkých očkovacích 
centrech na Vysočině. Statistiky 
vedené Ministerstvem zdra‑
votnictví řadí Vysočinu na 3. 
místo v počtu naočkovaných na 
1000  obyvatel a  dokonce na 2. 
místo ve výkonnosti díky téměř 
18,5 % proočkovaných obyvatel 
první dávkou vakcíny. „Vyplati-
lo se nám mít připravená vlastní 
velká očkovací centra s  vysokou 
kapacitou doplněná několika 
menšími centry, která doplní síť 

očkování z hlediska lepší dostup-
nosti pro obyvatele. Jsem rád, že 
se námi zvolená strategie potvr-
zuje,“ uvedl hejtman Kraje Vy‑
sočina Vítězslav Schrek.
Už během května a  následně 
i  v  červnu jsou ministerstvem 
zdravotnictví avizované vysoké 
závozy vakcíny Pfizer/BioN‑
Tech, které jsou určeny k  apli‑
kaci v  očkovacích centrech. Do 
České republiky má dorazit 
měsíčně cca 2,4 miliónu dávek. 
„Vysočina má na navýšení pří-
dělů vakcín nastavené kapacity 

očkovacích center. Naším cílem 
je rychle nabídnout očkování dle 
prioritních skupin všem, kteří 
o něj projeví zájem. Současné tý-
denní závozy vakcín pro očkova-
cí centra pokryjí jejich poloviční 
předpokládanou kapacitu. Víme, 
že můžeme nabídnout minimál-
ně jednou tolik volných termínů, 
když budeme mít k dispozici oč-
kovací látky,“ upozorňuje Vítěz‑
slav Schrek.
V  současné době se mohou 
k  očkování proti COVID‑19 
registrovat občané ve věku 55+. 

Dalším ročníkům bude regis‑
trace v  postupných pětiletých 
intervalech umožněna, podle 
informací ministerstva zdra‑
votnictví, vždy v  řádech dnů. 
„Věřím, že do léta bychom mohli 
první dávkou vakcíny proti CO-
VID-19 stihnout naočkovat vět-
šinu populace, které bude mít zá-
jem. Už kvůli co nejrychlejšímu 
návratu k  běžnému životu bych 
se přimlouval za co největší pro-
očkovanost,“ dodává hejtman 
Vítězslav Schrek.                                

-krú-

Vysočina je druhý nejproočkovanější region

Letecká záchranná služba v Jihlavě oslavila 1. května 2021 třicáté výročí své 
existence. Za tři desítky let provozu uskutečnili letečtí záchranáři více jak 
18.000 vzletů a přepravili tisíce pacientů v ohrožení života, se závažnými 
polytraumaty, srdečními příhodami nebo popáleninami. Ročně vzlétne 
posádka Kryštofa 12 z jihlavského heliportu v průměru 600 krát.
Letecká záchranná služba poprvé zasáhla v  regionu budoucí Vysočiny 
v květnu 1991. Krátce po zahájení ostrého provozu se vrtulník provozova‑
ný společností SLOV ‑AIR, později BEL ‑AIR, přestěhoval z letiště Henčov, 
kde probíhal zkušební provoz, na nově vybudovaný heliport u nemocnice 
na ulici Vrchlického. Tam také vyrostl plechový hangár a stavební buňka 
se zázemím pro leteckého mechanika. „Od té doby prošla letecká záchran-
ná služba na Vysočině výraznou proměnou, jak po technické tak i odborné 
stránce,“ říká ředitelka ZZS Kraje Vysočina Vladislava Filová.
V březnu roku 1992 zahajuje souběžnou činnost letecká záchranná služba 
v Havlíčkově Brodě – Kryštof 17. Vrtulníky, jejichž provozovatelem byla 
Armáda ČR, startovaly z letiště v Havlíčkově Brodě a pro potřeby LZS byly 
zrekonstruovány vojenské objekty přímo sousedící s letištní plochou. Stře‑
disko mělo trvale k dispozici tři vrtulníky vybavené zdravotnickou tech‑

nikou. Jednalo se o dva stroje Mi‑2 a jeden stroj Mi‑8. Činnost havlíčkob‑
rodské letecké záchranky byla ukončena v roce 1994. Za tři roky fungování 
provedly posádky Kryštofa 17 celkem 1588 zásahů.
V roce 1995 začíná výstavba nové budovy záchranné služby v Jihlavě, kde 
se o čtyři roky později, 1. 12. 1999, dočká jihlavský Kryštof 12 moderního 
technického zázemí a nadčasově řešené posuvné plošiny, sloužící k vysu‑
nutí vrtulníku z temperovaného hangáru ke startu na zásah.
Během uplynulých třiceti let se na základně LZS v Jihlavě vystřídaly cel‑
kem čtyři typy vrtulníků. Vůbec prvním strojem byl vrtulník ruské kon‑
strukce a polské výroby Mil Mi‑2, který na Vysočině létal od samotného 
zahájení až do dubna roku 1994.
Nového stroje se letečtí záchranáři dočkali na jaře roku 1994, kdy stávající 
provozovatel Alfa ‑helicopter přešel na zcela nový typ vrtulníku – jedno‑
motorový Bell 206L4, imatrikulační značky OK ‑YIP. Tento původně celý 
bílý stroj byl později přelakován do standardních barev společnosti, tedy 
bílo ‑modro ‑červené. Mezi lety 1993 až 1994 uskutečnila LZS v  Jihlavě 
úctyhodných 1445 vzletů.
V roce 2003 byl vrtulník Bell 206 nahrazen novým strojem – dvoumoto‑

rovým vrtulníkem Bell 427. Tento typ vrtulníku se stal vůbec prvním na 
světě ve službách LZS a v Kraji Vysočina operoval až do konce roku 2016. 
Zároveň si dodnes drží prvenství v rekordním počtu vzletů. Za rok 2005 
jich bylo 821, nejvíc v historii letecké záchranné služby na Vysočině.
1. ledna 2017 přichází do Jihlavy nový provozovatel – rakouská firma He‑
likopter Air Transport, se strojem Eurocopter EC135. Tento typ vrtulníku 
u nás létá i v současné době. Od ledna pod vlajkou české společnosti DSA, 
která bude až do konce roku 2028 
působit nejen na Vysočině, ale také 
v  Jihomoravském, Libereckém, 
Královéhradeckém, Jihočeském 
a  Ústeckém kraji. „Posádku tvoří 
pilot, lékař a záchranář. Tento profe-
sionální záchranný tým v kombinaci 
s dnes dostupnou moderní technikou 
představuje obrovskou šanci pro zá-
chranu života pacienta,“ doplňuje 
ředitelka Filová.                       -ZZS- 

Letecká záchranná služba: Třicet let pod ochranou Kryštofa

České dráhy od května otevřely půjčovny kol i koloběžek
Po delší zimní přestávce vyvolané koronavirovou pandemií se od so‑
boty 1. května 2021 znovu otevřely půjčovny kol ČD Bike. V letošní 
turistické sezoně bude tato oblíbená služba fungovat v celkem 70 že‑
lezničních stanicích napříč všemi kraji ČR. K letošním novinkám patří 
otevření nové půjčovny v Jeseníku, znovuotevření pobočky v Třebíči 
a rozšíření možností zapůjčení kol ve stanicích Ústí nad Orlicí město 
a Jihlava. „České dráhy také reagují na rostoucí zájem o vypůjčení elekt-
rokol. Tuto možnost budou mít zákazníci už ve 22 stanicích. Vypůjčit si 
můžete i koloběžky. Sezona většiny půjčoven je plánovaná do 31. října, 
šest poboček bude mít v případě dobré epidemické situace otevřeno i po 
tomto datu,“ uvedl tiskový mluvčí Rober Pagan.

Od loňska platí ve všech půjčovnách ČD Bike jednotný ceník. Napří‑
klad zákazníci s platnou jízdenkou ČD nebo In Kartou zaplatí za jízd‑
ní kolo jednodenní půjčovné 180 Kč, půldenní výpůjčka je vyjde na 
150 Kč a za jednodenní zapůjčení elektrokola zaplatí půjčovné 300 Kč. 
Cestující, kteří sbírají body ve věrnostním programu ČD Body, si opět 
můžou za 50 bodů vyzvednout voucher na bezplatné zapůjčení kola 
na jeden den. Půjčovny jsou vybaveny kvalitními koly s předpisovou 
výbavou a pravidelným servisem.
Podrobné informace o půjčovnách ČD Bike včetně jejich aktuální ote‑
vírací doby jsou na stránkách www.cd.cz/cdbike.

Připr.: Iva Horká, Foto: ČD

Migranti jeli na podvozku kamionu. Oba měli namířeno do Německa
Neuvěřitelný hazard se zdravím 
a především životem předvedli dva 
cizinci, které v pátek 23. dubna ko‑
lem jedné hodiny v  noci zadrželi 
policisté na odpočívadle u dálnice 
D1. Hlídka odboru cizinecké po‑
licie byla operačním důstojníkem 
integrovaného operačního stře‑
diska vyslána na odpočívku na 

84. kilometru dálnice ve směru na 
Prahu. Hlídka z Dálničního oddě‑
lení Velký Beranov zde totiž zjis‑
tila pohyb dvou cizinců, kteří byli 
bez cestovních dokladů a nemohli 
žádným způsobem prokázat svoji 
totožnost.
Policisté z  odboru cizinecké poli‑
cie prvotním šetřením zjistili, že se 

jedná o dva migranty, u nichž byly 
následně zjištěny karty žadatelů 
o azyl v Srbsku. Vzhledem k těmto 
skutečnostem pojala hlídka pode‑
zření, že se cizinci na našem území 
nacházejí neoprávněně, a  proto je 
policisté zajistili k  provedení dal‑
ších úkonů. 
„Cizince jsme eskortovali na odbor 

cizinecké policie, kde jsme zjistili, 
že se jedná o občany Maroka a Al-
žírska. V nemocnici poté podstoupili 
oba cizinci test na Covid-19 a  vý-
sledky testu byly negativní,“ uve ve‑
doucí odboru cizinecké policie.Mi‑
granti se chovali velice neopatrně, 
když si svoji cestu v úkrytu natáčeli 
na mobilní telefon.

Následným šetřením bylo zjištěno, 
že cizinci na území České republiky 
vstoupili v době platnosti nařízení 
ochranného opatření Ministerstva 
zdravotnictví, které bylo vyhlášené 
k  ochraně před zavlečením one‑
mocnění COVID‑19. Tímto opat‑
řením se nařizuje zákaz vstupu na 
území České republiky pro všechny 

občany třetích zemí, které nejsou 
na seznamu zemí s nízkým rizikem 
výskytu COVID‑19. I z tohoto dů‑
vodu tito cizinci nebyli oprávněni 
vstoupit a pobývat na území České 
republiky. Oba migranti v  rámci 
řízení uvedli, že měli namířeno do 
Spolkové republiky Německo.   
-pol-
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Nové pracovní místo v regionálním médiu 
Podpořeno z EU ESF – OPZ.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Už 55 let uplynulo od pořízení uvedené fotografie. Představuje dorostenecké mužstvo v roce 1966. Stojící 
zleva: vedoucí mužstva Zahradník E., Navrátil, Špaček V., Ryšavý, Špaček J., Mejzlík, V pokleku: Minařík, 
Cejpek, Mlčoch, Pospíšil V., Bradáč, Král.                                                                    Text a foto: Antonín Dvořák

Mistrovství ČR 
a  mistrovství SR 
v běhu na 10 000 m 
mužů, žen, juniorů 
a juniorek se kona-
lo ve Skalici v sobo-
tu 24. 4. 2021.
Na tomto závodě 
uběhl Ondřej Rosa 
10 000 metrů za 
31:38 a  získal tak 
7. místo.
„Někdy to prostě 
běží samo. Smůla 
dráhových desítek 
konečně prolomena 
:-) Zázraky se dějí!“ 
okomentoval udá‑
lost na svém profilu 
velkomeziříčský zá‑
vodník.
Výsledky https://
online.atletika.cz/
vysledky/46836 
a  záznam stream 
https://fb.watch/
56SRafHRt8/

red, foto: 
fcb Ondřeje Rosy

Ondra Rosa zaběhl na 
MČR skvělý výsledek

Na návrh krajské rady bude za 
dva týdny Zastupitelstvo Kra‑
je Vysočina schvalovat více než 
šestimilionovou podporu pro TJ 
Spartak Třebíč určenou na stav‑
bu prvního atletického tunelu 
v  regionu. Stavba za 41 milionů 
korun by měla být spolufinan‑
cována městem Třebíč i Národní 

sportovní agenturou. „Mluvíme 
o projektu, který v kraji ještě není, 
sportovci musí za takovou infra-
strukturou dojíždět do jiných re-
gionů. Vybudování má podporu 
jak Českého atletického svazu, tak 
Krajského atletického svazu,“ řekl 
na tiskové konferenci Jan Bříž‑
ďala, radní Kraje Vysočina pro 

oblast školství, mládeže a sportu.
Navržená podpora Kraje Vysoči‑
na ve výši 6,16 milionu korun má 
pokrýt 15 procent nákladů, stej‑
nou spoluúčast už dříve schválilo 
zastupitelstvo města Třebíče, žá‑
dost o  dotaci na Národní spor‑
tovní agenturu podá organizace 
TJ Spartak Třebíč pravděpodob‑

ně na konci května. Tunel by měl 
stát na východní straně atletic‑
kého stadionu v  ulici Manželů 
Curieových v  Třebíči. Tunel, na 
který má investor platné stavební 
povolení a  jehož stavba by měla 
trvat cca  osm měsíců, by mohl 
začít sloužit v příštím roce.
Atletický tunel má sloužit k zim‑

ní přípravě sportovců, případně 
v  létě za nepříznivých klimatic‑
kých podmínek. V  případě zá‑
vodů bude sloužit jako místo pro 
rozcvičování atletů. Součástí pro‑
jektu tunelu jsou badmintonové 
kurty. Prostor nabídne vysokou 
variabilitu – půjde rozdělit na tři 
samostatné plochy. „Nové trénin-

kové kapacity najdou uplatnění 
nejen pro samotné atlety z  celého 
regionu jako centra talentované 
mládeže, ale využívány budou 
moci být i ze strany středních i zá-
kladních škol nejen pro rozšíření 
výuky tělesné výchovy,“ doplnil 
Jan Břížďala

-krú-

Kraj podpoří plánovanou stavbu atletického tunelu v Třebíči více než šesti 
miliony korun

„Kraj Vysočina letos pomůže Klubu 
českých turistů s obnovou značení 
tras pro pěší i  cyklisty částku 350 
tisíc korun. V  kraji je aktuálně 
vyznačeno téměř 2450 km cyklo-
tras a 3200 km pěších a lyžařských 
tras,“ informoval hejtman Kraje 
Vysočina Vítězslav Schrek.
S  přispěním Kraje Vysočina se 
každoročně daří systém turistic‑
kého značení v  regionu udržovat 
funkční. Dotace pomůže nejen 
s úhradou kůrovcovou kalamitou 
poškozených tras, ale především 
s  výměnou poškozených rozcest‑
níků, map, dále s instalací nových 
značek a směrovníků.
Pokud jde o pěší a  lyžařské trasy 
je každoročně kompletně obnove‑
na – přetřena třetina značek, pro‑
vedeno vynucené doznačení nebo 
přeložky tras v důsledku např.  již 
zmíněné nucené těžby dřeva kvůli 
kůrovcové kalamitě nebo jiného 
zničení značek, natírají se stojany 
a  rámy nástěnných turistických 
map, ty se pravidelně aktualizují. 
V  důsledku zániku lesa a  při ab‑
senci nedostatku objektů vhod‑
ných pro běžné značení tras musí 

školení značkaři využívat méně 
obvyklé a  finančně náročnější 
způsoby značení tras. Využívané 
jsou plechové turistické značky, 
které se umisťují na pařezy nebo 
velice ohleduplně a citlivě na jiné 
objekty. V  případě nouze, přede‑
vším pak na významných křižo‑
vatkách, je možno využít znač‑
kařský kolík, na který se připevní 
pomocí trubkových držáků ple‑
chové směrové šipky. Tak se děje, 
pokud není v místě vhodný strom.
Kraj Vysočina obnovu turistic‑
kého značení podporuje od roku 
2003, do současné doby přispěl 
téměř 6 milióny korun. Znače‑
ní, kontrole a  obnově se věnuje 
více než stovka kvalifikovaných 
značkařů pěších a lyžařských tras 
a  27  kvalifikovaných cykloznač‑
kařů.
Existují stránky www.turistic‑
keznaceni.cz, kam je možné 
hlásit zjištěné závady, chybějící 
prvky  apod. Jedná se o  oficiální 
stránky značkařů a  závady jsou 
následně řešeny v rámci značkař‑
ských obvodů po celém území 
ČR.                               -krú-

Kraj přispěje na obnovu 
turistického značení 
350 tisíc korun

Tradiční máj vztyčili občané Pavlínova u rybníka. „Akce bohužel mu-
sela proběhnout neveřejně, ale budeme rádi, když se na ni přijdete aspoň 
podívat,“ uvedli na svém FCB.                                                                -fan-

Máj vztyčili v Pavlínově

Foto: FCB obec Bory

Také v Borech se tyčí 
vysoká májka


