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Od pondělí 18. 1. 2021 od 8.00 do 16.00 – denně nabízíme pomoc všem 
seniorům nad 80 let v registraci k očkování.
Tam, kde se nezapojí rodina, poskytnou registraci Sociální služby města 
Velké Meziříčí.
Je třeba mít připravený občanský průkaz a kartu pojišťovny.
Od pondělí volejte pro pomoc s registrací na tato telefonní čísla:

 773 752 392
 773 752 394
 773 752 391
 603 967 714

Budeme na těchto číslech tvořit seznamy seniorů, na vaše nahlášené ad-
resy k vám vyšleme mobilní tým, který zajistí data potřebná k registraci.

Následně vás 
zaregistrujeme!
Pokud máte 
ve své rodině 
někoho, kdo 
potřebuje asis-
tenci nejenom 
při registraci 
k  očkování, 
prosím, obraťte 
se na nás!

-měú a SSM-

Pomáhají seniorům

K aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky předloží 
Kraj Vysočina zásadní stanovisko týkající se procesu výběru pří-
padné lokality pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu. 

„Navrhovanou změnu textu dokumentu, zmiňující výběr lokality za účasti 
dotčených obcí, navrhujeme nahradit novou formulací. Ta zajistí projedná-
vání výběru lokality i za účasti dotčeného kraje a také, že případné provedení 
výběru finální lokality proběhne se zohledněním oprávněných zájmů jak do-
tčených obcí, tak kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvise-
jících s umístěním,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. (Piráti).
Dvě ze čtyř vládou doporučených lokalit pro umístění hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu jsou situovány na území Kraje Vysočina: Horka 
mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, Hrádek u Jihlavy. Na těchto lokalitách 
hodlá stát uskutečnit návazné výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru 
finální a záložní lokality, které by měly být potvrzeny do roku 2030.
Důvodem pro návrh textové změny, kterou požaduje Kraj Vysočina zanést 
do Politiky územního rozvoje ČR, je snaha o zapojení krajů mezi oficiální 
účastníky procesu výběru lokality hlubinného úložiště. „V současné době 
sice kraje v procesu figurují, ale neukotveně, a to i přesto, že se umístění úlo-
žiště týká jejich území. Pro nás je velice důležité, aby z pozice kraje směrem 
k centrálním orgánům šla zpráva, že chceme být účastníkem komunikace. Ve 
finále to může být zásadní i směrem k obcím. Druhá věc je, jakým způsobem 
je řešeno postavení obcí. Vláda se zavázala, že vytvoří zákon, který speciál-
ně upraví zapojení obcí do procesu rozhodování o uložišti. Jeho věcný záměr 
sice ministr Havlíček předložil, ale zda se stihne v letošním roce projednat, je 
krajně nejisté. Obce tak stále zůstávají v legislativním vakuu, což je pro ně 
i pro nás špatný signál. A proto nesouhlasíme, aby se koncepční materiály ve 
vztahu k obcím posouvaly v jiném smyslu, než může být postavený zákon,“ 
doplňuje Hajnová s tím, že pro současné vedení Kraje Vysočina je zcela 
zásadní naslouchat obcím a vědět, co chtějí.
Problematika výběru a případného budoucího umístění hlubinného úlo-
žiště na území Kraje Vysočina bude jedním z bodů, které budou upraveny 
v  programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina. Dle slov náměstkyně 
Hajnové by v něm nové vedení kraje chtělo deklarovat, že bude v tomto 
procesu stát na straně dotčených obcí.                                                         -krú-

Kraj by měl být zapojený  
do jednání o umístění 
hlubinného úložiště

Během prvních dvou hodin 
od zahájení registrace k očková-
ní proti covid vyřídili operátoři 
krajské informační COVID linky 
564 602 602 mimo jiné více než 

150 hovorů týkajících se tématu 
registrace na  očkování. Zhruba 
patnáct pracovníků stačilo vyří-
dit téměř 80 % hovorů.   

Pokračování na straně 2.

K očkování na Vysočině 
se mohou lidé zatím 
registrovat

Železnici na Vysočině letos čekají velké změny minimálně na několika 
místech. Jednou z největších akcí bude oprava zabezpečovacího zařízení ve 
stanici Moravské Budějovice. Ta by měla začít už v únoru. Významné opra-
vy Správa železnic plánuje u nádražních budov ve Světlé nad Sázavou, ale 
také ve Velkém Meziříčí. Nyní se dokončuje rekonstrukce nádraží včetně 
výpravních budov ve Skleném nad Oslavou a v Křižanově.               -red, sž-

Oprava nádraží začne také v Meziříčí. 
Na dokončení čeká Sklené nad Oslavou a Křižanov

Rekonstrukce výpravní budovy ve Skleném nad 
Oslavou skončí v březnu. Foto: Správa železnic

Opravuje se také nádraží v Křižanově. Foto 
z 30. 11. 2020. Foto: Správa železnic

Přívaly nového sněhu odklízeli silničáři, ale i pracovníci technických 
služeb. Zejména v úterý odpoledne v minulém týdnu působil sníh po-

tíže kamionům i osobním autům. Na dálnici došlo k nehodě, a  tak 
byla doprava odkloněna přes Velké Meziříčí. Město bylo opět ucpa-

né. K  situaci vůbec nepomohli, 
ba právě naopak, řidiči kami-
onů. Jeden kupříkladu nemohl 
vyjet z  křižovatky u  Kozových 
a další po vjetí do protisměru na 
benzínce v  Křižanově se marně 
pokoušel vyjet mírný kopeček. 
Nakonec musel vycouvat zpět na 
silnici vedoucí z  Křižanova na 
Žďár. Také osobní auta měla co 
dělat na čerstvé vrstvě bílé nadíl-
ky. Nejenomže zápasila na kluzké 
vozovce, ale nebylo výjimkou, 
že skončila v  příkopech  – jako 
například osobní auto u  Zlatého 
křížku. Sjízdnost silnic se snažili 
udržovat cestáři, a dá se říci, že se 
jim to vesměs dařilo, na hlavních 
tazích poměrně úspěšně. 

-red, foto: fcb-

Sněhová nadílka v minulých dnech zaměstnala 
silničáře i technické služby

Stopy pro běžkaře byly od minulého týdne 
upraveny na Fajtově kopci, odkud se dá jet 
na Ambrožný vrch, což čítá trasu asi 5 km. 
Dále se lidé vydali do Balinského údolí, kde  
mohli zdolat trasu dlouhou cca  7 km. Další 
tip na sportovce čekal v  Šeborově, kde byla 
otevřena upravená veřejná trať v délce asi ki-
lometr. „Všichni příznivci běžeckého lyžování, 
obzvláště bruslařského stylu, jste zváni. Trať 
je dlouhá cca 1 km. Je připraven i malý ovál. 
Trať je pravidelně udržována a vstup je zdar-
ma,“ avizovali Šeborovští na facebooku. Také 
starosta Krásněvsi vydal prohlášení a připo-
jil mapu běžeckých tras. „Oznamujeme všem 
příznivcům zimních radovánek, že od dopole-
dní soboty 16. 1. 2021 budou protaženy lyžař-
ské tratě v okolí Krásněvsi – viz mapa.“

Bruslilo se na rybnících
Ani milovníci zimního bruslení venku v pří-
rodě nepřišli zkrátka, například v Měříně.     

Pokračování na straně 8.

Pro běžkaře bylo upraveno několik lyžařských tras

Ilustrační foto: redakce ML/vlr
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-pol-

-has-

ZÁSAHY HASIČŮ
K dopravní nehodě kamionu došlo na D1 u Pustiny 12. 1. ve 13. 46. Hasi-
či z VM přijeli likvidovat únik většího množství motorové nafty a zajistili 
místo nehody. Ke zranění nedošlo.
Do skladu LIDL ve Stránecké Zhoři 15. 1. ve 13.51 vyjely jednotky hasičů 
ze stanice Velké Meziříčí, SDH Měřín, Velké Meziříčí a Stránecká Zhoř na 
signál hlášený čidlem EPS. Na místě bylo zjištěno, že jde o planý poplach 
(podrobněji o tom čtěte na straně 6).
V Horních Borech 16. 1. v 15.36 zasahovali hasiči ze stanice VM, SDH 
Bory, Křižanov, Radostín n. O. a Krásněves. Došlo zde k požáru rodinného 
domu a jeho vybavení, škoda je 100 tis. Příčinou je nedbalost.

V úterý 12. 1. kolem 8.00 přijali policisté oznámení o opilém cestujícím, 
který se nacházel v jednom z autobusů ve Velké Bíteši. Šestapadesátiletý 
muž byl značně opilý a nebyl schopen samostatné chůze. Výsledek dechové 
zkoušky vykázal naměřenou hodnotu 4,27 promile alkoholu. Vzhledem 
k tomu, že svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, policisté ho zajis-
tili a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Řídil v době zákazu 
a pod vlivem drog
Velkomeziříčští policisté zastavili v sobotu 16. ledna kolem 14.00 na ulici 
U Světlé v Meziříčí osobní automobil Škoda, jehož řidičem byl dvacetile-
tý muž. Provedená lustrace ukázala, že muž má od konce listopadu 2020 
vyslovený zákaz řízení. Dále test na zjištění ovlivnění omamnými a psy-
chotropními látkami byl pozitivní na amfetamin a marihuanu. Policisté 
muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem 
biologického materiálu, což bezdůvodně odmítl. V další jízdě již pokračo-
vat nesměl. 

Hejtman vydal během víkendu pokyn, aby byly uvolněny 
termíny očkování pro registrované 80+

Jednoduchý a  otevřený přístup ke všem datům o  vlastní osobě včetně 
zdravotnické dokumentace je základním právem všech občanů. Úkolem 
veřejné správy a veřejných institucí je pak tyto informace občanům po-
skytnout, samozřejmě maximálně bezpečným způsobem. Navíc v  sou-
časné době, kdy jsou služby elektronizovány, by mělo být cílem veřejné 
správy i poskytovatelů zdravotních služeb svým občanům, respektive pa-
cientům přístup k údajům co nejvíce usnadnit.
Vysočina ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě připravil v této souvislosti aplikaci, která zpřístupní vý-
sledky testů na covid-19 realizovaných od března 2020 v odběrových mís-

tech na území Kraje Vysočina na Portálu občana. Všichni občané České 
republiky, kteří byli testováni na území Kraje Vysočina a disponují elek-
tronickou identitou ve formě elektronického občanského průkazu, datové 
schránky nebo přístupu do Portálu občana vyřízeného na Czechpointu, 
budou mít v rámci přístupu ke své zdravotnické dokumentaci v aplikaci 
COVID Vysočina možnost získat PDF soubor s výpisem všech vyšetření 
a výsledky testů na covid-19. V souboru PDF je také rozlišeno, zda jde 
o výsledek testu antigenního, PCR nebo testu na protilátky.
Přímý přístup k výsledku testu měli dosud pouze samoplátci, v ostatních 
případech měl tento přístup jen praktický lékař testované osoby. Kraj Vy-

sočina tuto službu nabízí jako jediný v Česku, technologie sdílení dat je 
však připravena tak, aby ji v budoucnu mohly využít i ostatní kraje. Tech-
nologicky je transfer dat do Portálu občana zajištěn z databáze Krajské 
hygienické stanice prostřednictvím Národního kontaktního místa pro 
elektronické zdravotnictví (NCPeH). Aplikace, která zpřístupňuje výsled-
ky testů na Covid-19 vznikla zcela v režii krajského odboru informatiky.
Na závěr ještě malý apel na všechny občany Kraje Vysočina – vyřídit si 
elektronickou identitu má smysl!
Více informací na www.eidentita.cz a Portálu občana.
                                                                                                                            -krú-

Nově mají všichni občané našeho kraje přístup k výsledkům testů na covid-19 
na Portálu občana

Postupné zavádění prvků integrace 
do systému Veřejné dopravy Vyso-
čina už veřejnosti nabídlo jednot-
nou krajskou jízdenku, na kterou 
mimo jiné mohou například jezdit 
cestující i v rámci MHD v Třebíči. 
Integrace autobusů a vlaků se nyní 
dolaďuje na Chotěbořsku, kde je 

upravován na základě připomínek 
občanů i vedení obcí zhruba v de-
sítce případů jízdní řád platný od 
1.  1.  2021 – především v  případě 
školních autobusů.
Aktuálně hledá Kraj Vysočina part-
nera, přes kterého bude provádět 
bezhotovostní platební transakce 

u  všech dopravců zapojených do 
systému Veřejné dopravy Vysočiny 
(VDV). To znamená, že cestující 
platící jízdné kartou ani dopravce 
vybírající jízdné nebude zatížen 
žádnými dalšími poplatky. Do-
davatel služeb tzv.  platební brány 
bude vybrán tak, aby mohla být 

služba bezhotovostního placení 
jízdného nabídnuta ve všech kra-
jem objednávaných autobusech od 
12.  prosince  2021. Bezhotovostní 
platbu jízdného už kraj testuje ve 
spolupráci s  dopravcem na Žďár-
sku, zájem o ni je zatím mezi mlad-
ší generací. „Je to zvyková záležitost, 

jakmile bude nabídnuta plošně, lidé 
ji budou vnímat přirozeněji. Navíc 
požadavky na bezhotovostní plat-
bu patří mezi nejčastěji zmiňované 
v  souvislosti se službami veřejné 
dopravy,“ říká Martin Hyský, za-
stupitel Kraje Vysočina pověřený 
koordinací VDV.

V  horizontu měsíce bude krajská 
rada schvalovat veřejnou zakázku 
na elektronické odbavování cestu-
jících řešící nový web, e -shop, nebo 
aplikaci jízdenky v  mobilu. Další 
služby veř. dopravy by měly být 
dostupné od rozhodnutí zakázky, 
zhruba do roka.                         -krú-

Připravují elektronické odbavení cestujících. Zájem je zatím mezi mladými

– Podle informací Krajské hygienické stanice se sídlem v  Jihlavě denní 
stav nově potvrzených pozitivních případů COVID v regionu stagnuje 
na cca 400 osobách denně

– K dnešnímu dni je v pěti nemocnicích Kraje Vysočina hospitalizováno 
41 osob na JIP s diagnózou COVID (v pondělí 38 osob), 30 osob ve 
vážném zdravotním stavu na umělé plicní ventilaci (v pondělí 32 osob), 
nemocnice pečují o 286 osob na standardních lůžcích, zvýšena byla je-
jich kapacita až na 426 lůžek, vysoké vytížení hlásí všechny nemocnice, 
nemocnicím stále chybí více než 200 zaměstnanců s prokázanou poziti-
vitou nebo v nařízené karanténě

– Kraj Vysočina ještě tento týden převezme dalších šest tisíc respirátorů 
poskytnutých regionu Senátem PČR. Respirátory, stejně jako v první 
dodávce, budou rozděleny mezi všechny regionální dětské domovy bez 
ohledu na zřizovatele

– 20. 1. se hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný opět setkají 
se starosty okresních měst. Schůzka bude věnována konzultaci kon-
krétních objektů, které města vytipovala pro možné zřízení očkovacích 
center mimo nemocnice. Statutární město Jihlava už nabídlo prosto-

ry Teniscentra, které se jeví jako vyhovující, město Pelhřimov zaslalo 
nabídku k využití Kulturního domu Máj, tento objekt bude v nejbližší 
době navštíven. Kraj plánuje rozšířit komunikaci i se zástupci starostů 
obcí s rozšířenou působností, která se na vedení kraje už nyní obrací 
s nabídkou další vlastní pomoci

– 19. 1. je plánována videokonference pro lékaře a zdravotníky, kteří měli 
zájem s krajem spolupracovat na procesu veřejné vakcinace, půjde o vý-
měnu informací, představení plánu očkování vycházející z předpokladu 
dodaných vakcín a možné formy spolupráce

– Ve středu 13. ledna 2021 začalo na Vysočině postupné očkování klientů 
pobytových sociálních zařízení (více informací najdete na interneto-
vých stránkách Kraje Vysočina)

– Ministerstvo financí přislíbilo odeslat krajům každému po 10 milionech 
korun na mimořádné výdaje související s krizovým řízením a nezbyt-
ným řešením dopadů pandemie v regionech

– Hejtman informoval o  ustanovení pracovní skupiny pro koordinaci 
příprav a následnou realizaci procesu očkování v Kraji Vysočina a dále 
o opatřeních, která musí krajští informatici pro fungování informačních 
systému zajistit.                                                                                         -krú-

Informace z jednání krajského krizového štábu

K očkování na Vysočině…
Dokončení ze strany 1.
 „Většina volajících potřebuje pomoci s kompletní registrací, neovládá prá-
ci s internetem, nemá připojení, na text nevidí nebo se obává, že registraci 
nezvládne. Po poledni jsme řešili případy volajících, kteří se nedočkali SMS 
doručení prvního ověřovacího kódu, nebo neměli trpělivost na  něj čekat, 
a tak využili služeb informační linky, která může osobu registrovat i bez do-
ručeného prvního PIN kódu,“ uvedla úskalí prvních hodin registrace Klára 
Jiráková obsluhující linku. V případě Kraje Vysočina je prozatím aktuální 
provedení registrace k očkování s výběrem budoucího pravděpodobného 

očkovacího místa, která jsou zřízena pod krajskými nemocnicemi. Do po-
loviny týdne bude proočkováno všech 975 lahviček vakcíny, z každé z nich 
je možné připravit 5–6 očkovacích dávek. Toto státem dodané množství 
vakcíny zatím nestačí na  uspokojení zájmu o  očkování ani mezi lékaři 
a zdravotníky nemocnic i terénu, ani mezi klienty pobytových sociálních 
zařízení. V okamžiku, kdy budou uvolněny termíny pro očkování prvních 
registrovaných na Vysočině, přijde na jejich mobilní telefon, uvedený v re-
gistraci, SMS s instrukcemi a výzvou k potvrzení místa, výběru termínu 
a času.                                                                                                                     -krú-

Policisté zajistili opilého

Zástupci zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů a města 
Velké Meziříčí převzali do užívání nové víceúčelové vozidlo Volks-
wagen Transporter, které dodala firma GarantAuto Velké Meziříčí.

Nové vozidlo pořídili jako náhradu za stávající vozidlo Volkswagen 
LT 28, které už není v nejlepším technickém stavu. Vozidlo pro sbor 
město zakoupilo ze svého rozpočtu a  jedná se o devítimístnou verzi 
(1+8). Vozidlo hasiči budou používat pro veškeré potřeby sboru, pro 
přepravu na školení a  výcviky výjezdové jednotky. Současně město 
pořídilo další dvě hasičská vozidla typu DA -L1Z Ford Transit, které 
předalo do zásahovým jednotkám sborů dobrovolných hasičů míst-
ních části Lhotky a Hrbov. Na každé vozidlo přispělo po úspěšné ad-
ministraci města ze svých dotačních titulů Ministerstvo vnitra České 
republiky (450 000 korun) a Kraj Vysočina (300 000 korun)               

            -text a foto měúvm-

Dobrovolní hasiči ve Velkém Meziříčí dostali nová auta

Hejtma vydal během uplynu-
lého víkendu důležitý pokyn: 
uvolnit očkovací termíny.

Vzhledem k  obrovskému tlaku 
veřejnosti vydal o  víkendu hejt-
man Kraje Vysočina Vítězslav 

Schrek pokyn, aby očkovací cen-
tra krajských nemocnic na Vyso-
čině uvolnila na  tento pátek 22. 
ledna 2021 každá 90 dávek očko-
vací vakcíny pro seniory, kteří se 
od pátku 15. ledna 2021 registro-
vali k očkování proti nemoci co-

vid-19. Nemocnici Nové Město 
na  Moravě se podařilo termíny 
do  systému zadat už o  víkendu, 
Nemocnice Pelhřimov je vložila 
v pondělí dopoledne. 
Zbylé tři krajské nemocnice Jih-
lava, Třebíč a  Havlíčkův Brod 

měly termíny do  systému přidat 
během pondělního dne.
Jak upozorňuje hejtman Kraje 
Vysočina Vítězslav Schrek, v pá-
tek jsou nemocnice připraveny 
očkovat látkou, která má dora-
zit ve  čtvrtek. Od  jejího dodání 

se odvíjí celý proces očkování 
v rámci rezervovaných termínů.
Rezervace je možné provádět 
po  předchozí registraci přes 
stránku: https://reservatic.com/
ockovani.

Připr.: Iva Horká

Rezervace:
https://
reservatic.
com/ockovani
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Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyjížděli v loňském 
roce celkem k 4 492 dopravním nehodám. V celkem 1 736 případech se 
jednalo o střety vozidel s lesní zvěří nebo domácím zvířetem, což před-
stavuje více než 38 procent z celkového počtu dopravních nehod. Počet 
případů loni mírně poklesl.
K nejvyššímu počtu střetů s lesní zvěří došlo loni na silnicích na Třebíč-
sku, a to k 389 případům. Vysoký počet jsme zaznamenali loni také na sil-
nicích na Pelhřimovsku (342 nehod) a Žďársku (329 nehod). Střety s lesní 
zvěří se loni nevyhýbaly ani dálnici D1 (27 nehod), kde vzhledem k sil-
nému provozu a také mnohem vyšší povolené rychlosti, může mít střet 
s lesní zvěří velmi vážné následky a může způsobit hromadnou dopravní 
nehodu. Počet nehod souvisí se stále nedokončenou modernizací dálnice 
D1. V místech, kde je modernizace již dokončená, je součástí moderni-
zace také oplocení.
„Ke střetům vozidel s lesní zvěří dochází na celém území našeho kraje a na 
komunikacích všech tříd, včetně dálnice D1. K typicky nejnebezpečnějším 

místům, kde je vysoké riziko výskytu zvěře, se řadí především rozhraní lesa 
a pole nebo louky a dále také cesta vedená lesními porosty. Častou skrýší 
zvířat jsou též nevysekané okraje silnic, kterými se zvíře může dostat ne-
pozorovaně až těsně do bezprostřední blízkosti vozovky a  řidiči mnohdy 
nezbývá mnoho času na zareagování,“ upozorňuje plk. Mgr. David Jirák, 
vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kra-
je Vysočina s tím, že se jedná také o úseky silnic, kde se v bezprostřední 
blízkosti silnice nachází polní porost, kde jsou porosty kukuřice případně 
ozimé řepky.
Především při cestách mimo město v časných ranních nebo večerních ho-
dinách se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti. Rizikovou dobou je také 
noc, kdy se zvěř nedokáže rychle orientovat v kuželích dopadajícího světla 
jedoucích vozidel. Odborníci upozorňují také na dobu po dešti, kdy ze-
jména menší zvířata mohou vyhledávat na tmavém asfaltu teplejší místa, 
na kterých by rychleji oschla. Podle odhadu myslivců je zvýšené riziko 
střetu se zvěří v období změny času ze zimního na letní.

Vždy je důležité předvídat možná místa a období střetu se zvěří a dodr-
žovat zásady opatrné jízdy a v kritických místech sundat nohu z plynu. 
V případě, že jedete vysokou rychlostí a srážce se zvěří již nelze zabránit, 
zachovejte vždy chladnou hlavu a nesnažte se o riskantní úhybný manévr. 
Střet se zvířetem vás může stát několik desítek tisíc korun, ale střet se stro-
mem či protijedoucím vozidlem může skončit fatálními následky.

Dopravní nehody – střety s lesní zvěří a domácími zvířaty:
 2016 2017 2018 2019 2020
Územní odbor Pelhřimov 180 222 264 372 342
Územní odbor Havlíčkův Brod 227 242 236 337 318
Územní odbor Jihlava 215 212 278 325 331
Územní odbor Třebíč 189 247 281 359 389
Územní odbor Žďár nad Sázavou 197 222 232 291 329
Dálniční oddělení Velký Beranov 66 65 36 68 27
Kraj – celkem 1 074 1 210 1 327 1 752 1736

    -pol-

Počet střetů s lesní zvěří se v Kraji Vysočina meziročně velmi mírně zvýšil

Připravují elektronické odbavení cestujících. Zájem je zatím mezi mladými

Český zahrádkářský svaz na Vysočině má přes 5 000 registrovaných členů

Na silnicích kraje Vysočina, včetně úseku dálnice D1 procházejícího Vyso-
činou, policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v loňském roce 
vyšetřovali celkem 4 492 dopravních nehod, při nichž bezprostředně (do 
24 hodin) po dopravní nehodě zemřelo 37 osob. Některé nehody nemusely 
mít tak tragické následky, kdyby řidiči dodržovali všechny povinnosti dané 
zákonem o provozu na pozemních komunikacích, zejména povinnost být 
za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Další čtyři osoby zemřely poz-
ději na následky těžkých zranění. Při loňských dopravních nehodách se 
dalších 104 osob těžce zranilo a dalších 1 094 osob utrpělo lehká zranění.
Vývoj dopravní nehodovosti v  našem kraji zaznamenal v  meziročním 
srovnání pokles o 313 dopravních nehod, což vyjadřuje sedmi procentní 
pokles. Následky vykazují meziroční snížení v počtu úmrtí. Počet úmr-
tí bezprostředně po dopravní nehodě se snížil ve srovnání s rokem 2019 
o tři úmrtí, což představuje pokles o osm procent. Počet těžkých zranění 
se meziročně zvýšil o dvě procenta (nárůst o dva případy) a počet lehkých 
zranění se snížil o třináct procent (pokles celkem o 170 případů).
Hmotná škoda způsobená na havarovaných vozidlech a dalším majetku 
dosáhla částky 291 001 000 korun a byla nižší o šest procent ve srovnání se 
škodou způsobenou při nehodách v roce 2019.

Ve 174 případech loni policisté při vyšetřování nehod zjistili, že řidiči před 
jízdou požili alkoholické nápoje a v pěti případech byli řidiči pod vlivem 
omamných a psychotropních látek. Poměrně časté byly případy, že decho-
vé zkoušky u řidičů vykazovaly hodnoty vyšší než dvě promile alkoholu, 
kdy výjimkou loni nebyly ani hodnoty přesahující tři promile alkoholu 
a dokonce také téměř čtyři promile alkoholu v dechu.
Osoba, která řídí vozidlo pod vlivem alkoholu, se vždy dopouští protipráv-
ního jednání. Podle množství alkoholu se jedná buď o dopravní přestupek, 
nebo o trestný čin. Obecně lze říci, že pokud policisté naměří u řidiče hod-
notu menší než jedno promile alkoholu, tak se řidič dopouští přestupku. 
Za tento přestupek lze uložit pokutu do dvaceti tisíc korun a zákaz činnosti 
až na dobu jednoho roku. Pokud je u řidiče zjištěna hodnota nad jedno 
promile alkoholu, řidič se dopouští trestného činu, za přečin ohrožení pod 
vlivem návykové látky může být řidič potrestán odnětím svobody až na 
jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Pokud způsobí řidič 
ve stavu vylučujícím způsobilost dopravní nehodu, za spáchaný trestný čin 
mu hrozí přísnější trest, a to odnětí svobody až na tři roky.
Hlavní příčiny dopravních nehod jsou na silnicích našeho kraje dlouho-
době neměnné. Na příčinách dopravních nehod se loni v největší míře 

podílel nesprávný způsob jízdy (1 709 nehod), nepřiměřená rychlost jízdy 
(617 nehod), nedání přednosti v jízdě (302 nehod) a v neposlední řadě také 
nesprávné předjíždění (62 nehod). Na 22 dopravních nehodách se podílela 
technická závada. Největší počet dopravních nehod zavinili loni v našem 
kraji řidiči osobních vozidel. Za nimi následují řidiči nákladních vozidel. 
V roce 2020 došlo opět k vysokému počtu dopravních nehod zaviněných 
zvěří. Loni policisté dokumentovali celkem 1 736 případů střetů vozidel 
s lesní zvěří. Na Vysočině se jedná o dlouhodobý jev.
V průběhu loňského roku se také stalo velké množství dopravních nehod 
proto, že řidiči zbytečně hazardovali, při jízdě se nechovali dostatečně ohle-
duplně a nepočínali si opatrně. Typickým příkladem jsou zbytečné nehody 
za snížené viditelnosti, zejména při ranních a večerních mlhách. 
Zákon stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit mimo jiné i pově-
trnostním podmínkám, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na 
kterou má rozhled a aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou, 
a tou může být odstavené vozidlo, předmět na silnici, chodec, cyklista. Ve-
lice opatrně se musí řidiči chovat při předjíždění. Dojde -li při jízdě v mlze 
k poruše vozidla, doporučuje se dojet pokud možno na parkoviště nebo 
zastavit zcela mimo silnici. Jinak by se měl řidič snažit odstavit vozidlo 
vpravo na krajnici, na dálnici v odstavném pruhu a měl by nechat rozsví-
cená světla včetně mlhových, zapnout výstražné světelné zařízení a umístit 
v předepsané vzdálenosti výstražný trojúhelník.                                                     -pol-

Loni zemřelo na silnicích našeho kraje 37 osob. O 7 % méně než loni

Rozbor dopravních nehod v Kraji Vysočina
Období od 1. ledna do 31. prosince 2020
  Útvar Počet nehod Úmrtí Těžké Lehké Škoda Alkohol OPL
 do 24 hodin  zranění zranění (v tis. Kč)
ÚO Pelhřimov 681 4 12 95 43 428 24 0
ÚO Havlíčkův Brod 793 8 22 223 40 209 40 3
ÚO Jihlava 932 8 31 246 60 880 35 1
ÚO Třebíč 863 9 15 250 49 253 33 0
ÚO Žďár nad Sáz. 798 5 22 247 39 738 40 1
DO Velký Beranov 425 3 2 33 57 493 2 0
Kraj – celkem 4492 37 104 1094 291 001 174 5

Zámek. Ranní 
slunce nastupuje 
a zbarvuje 
dozlatova 
zámecké průčelí 
obrácené do 
města na vysoké 
skále. Kontrast 
tmavých oken 
a sněhu na 
zámeckých 
střechách 
vytváří krásný 
obraz zimní 
krajiny Velkého 
Meziříčí, který by 
zasloužil malířské 
zpracování. 
Text a foto: 
Antonín Dvořák 

Pěší turisté se místo lyžování a bruslení 
mohli vydat na rozhlednu, která není tak 
známá jako ta na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. Jde o rozhlednu, nacházející se 
blízko Oslavičky. „Takový zimní výstup 
na rozhlednu Rubačka je paráda! Po vyjití 
42 schodů se vám otevře výhled na Velké 
Meziříčí. Je přístupná celoročně a nachází 
se mezi Novým Telečkovem a Oslavičkou. 
Sběratelskou pohlednici, vizitku, turis-
tickou známku a  razítko této rozhledny 
můžete získat v Turistickém informačním 
centru ve Velkém Meziříčí,“ lákalo turisty 
do přírody informační centrum našeho 
města.                -zprac.: ivh, zdroj: TIC VM-

Turisté si místo lyžování vyšlápli 
na rozhledny

Zimní krajina inspiruje i umělce

V době koronavirové pandemie, 
kdy je omezený pohyb, si lidé 
hledají různé koníčky a  hobby 
a  jedním z  nich je bezesporu 
zahradničení, které má na  Vy-
sočině dlouholetou tradici. Čes-
ký zahrádkářský svaz sdružuje 
ve  svých řadách převážně pěs-
titele amatéry, kteří bývají zpo-
čátku vybaveni jen minimem 
potřebných pěstitelských zna-
lostí. Proto se svaz od  počátku 
své existence stará o  dostatek 
odborných a  především ověře-
ných informací pro své členy. 

„Český zahrádkářský svaz v Kraji 
Vysočina sdružoval ke konci roku 
2020 více jak 5 000 registrovaných 
členů a kromě pěstování ovocných 
stromů, vystavovatelské činnosti, 
moštování a  degustace se věnuje 
také osvětě, jako jsou semináře 
s  ukázkami řezů ovocných stro-
mů, nebo výchově mládeže,“ říká 
náměstek hejtmana pro oblast ži-
votního prostředí a  zemědělství 
Lukáš Vlček.
Kraj Vysočina finančně pod-
poruje spolkové organizace už 
od roku 2005 a v posledních le-

tech každoročně přispíval České-
mu zahrádkářskému svazu část-
kou ve výši 150 000 korun.
Informace o  krajových a  sta-
rých odrůdách lze najít na www.
stareodrudy.cz.
V  Kraji Vysočina bylo v  roce 
2019 podle statistických údajů 
evidováno 627 ha sadů a  nej-
častějším ovocným stromem je 
jabloň. Jabloní je evidováno více 
jak 55  000 a  druhou nejčastěj-
ší dřevinou jsou švestky, přes 
19 000 kusů, protože jsou dřevi-
nami mírného klimatu a v našich 

přírodních podmínkách neoby-
čejně dobře prospívají. Ze sta-
tistik posledních let vyplývá, že 
nejčastější pěstovanou odrůdou 
jabloní na Vysočině jsou: Boskop 
Rouge, Cox Orange, Golden De-
licious, Idared, Jonagold, Red 
Delicious, Shampion. Celkem 
se na  Vysočině nachází cca 100 
odrůd jabloní, ale nejvhodnější 
do  našich nadmořských výšek 
(400–550 m. n. m), a  to hlavně 
z  důvodu aby netrpěly strupo-
vatostí, jsou dle názoru zástupců 
Českého zahrádkářského svazu 

Kraje Vysočina tyto: Admirál, Ori-
on, Luna, Bohemia, Sirius, Rozela, 
Red Topaz a  v  nižších polohách 
jsou to odrůdy Sirius, Red Bohe-
mia, Shalimar, Santana. 
Český statistický úřad uvádí, že 
spotřeba potravin v Česku na oby-
vatele dle statistiky z roku 2019 je 
ve spotřebě jablek na osobu 23,9 kg, 
hrušek 3,1 kg a švestek pak 5,1 kg.

Kontaktní osoby 
zahrádkářů: 
Havlíčkův Brod – Ing.  Ladislav 

Hladík, email: hladikl@seznam.
cz; 

Jihlava – Josef Benda, email: cz-
sjihlava@seznam.cz; 

Pelhřimov – František Jelínek, 
email: pelhrimov-us@seznam.cz; 

Třebíč – Blažej Bobek, email: 
blazej.bobek@seznam.cz; 

Žďár nad Sázavou – Josef 
Hedbávný, email: josef.hedbav-
ny@gmail.com.    -připr. red, krú-
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Tajenkami jsou dnes dvě velkomeziříčské 
atrakce a dominanty.

■ Vodorovně:
A. Zbaviti slupky. – B. PRVNÍ ČÁST PRVNÍ 
TAJENKY. – C. Ten; ve větší vzdálenosti; ona. – 
D. Ortodoxní Němec; slavný bulharský chán. – 
E. Měsíc Jupiteru; DRUHÁ ČÁST PRVNÍ TA-
JENKY; SPZ Rokycan. – F. Anglicky čaj; chem. 
zn. platiny; německý neurčitý člen pro mužský 
rod. – G. Druh divokého asijského tura; vodní 
tok. – H. PRVNÍ ČÁST DRUHÉ TAJENKY. – 
I.  Druh pytláka; vavřín.  – J. Iniciály zdejšího 
spisovatele Vodičky; čtyři joty; římsky  51.  – 
K. DRUHÁ ČÁST DRUHÉ TAJENKY; zkrat-
ka pro televizi; africký veletok. – L. Slovensky 
jestliže; lenochod tříprstý; obchodní akademie; 
ruský souhlas.

■ Svisle:
1. Zkr. obchodního domu; opojena; černý pták; 
značka voltampéru.  – 2.  Velké pole; značka 
starších rybářských navijáků ze žďárského To-
kozu; v  pořádku; stáří.  – 3.  SPZ Olomouce; 
ruský parlament; symetrála; obec na JZ Sloven-
ska (okres Komárno). – 4. Jiráskova románová 
kronika (dvě slova); sehnati (věci). – 5. Potřeba 
dřevorubce; munice. – 6. I když; původně ital-
ský šlechtický rod (i Franz Ferdinand); Eliška; 
milenka primáře Blažeje.  – 7. Trinitrotolu-
en; mužské jméno; pobízecí částice; národ.  – 
8. Obě možné varianty písmene jota; druh tro-
pického ovoce (láhevník); evropští ostrované 
slovensky; popěvek.

■ Nápověda:
Roen, anoa, anona, ai, Asen.

Vladimír Pařil

■ Tajenka slabikové křížovky z minulého čísla 
2/2021:
Ostroretka stěhovavá.
(Jde o rybu poměrně hojnou i v řece Oslavě.)

PRODÁM
* Prodám pšenici, ječmen, 
brambory odrůdy Bionta (typ 
B), Milva a Adéla (typ A). Tele-
fon: 605 071 238.
* Prodám konzumní bram-
bory Adéla, Antonia, cena 
3 Kč/kg. Brambory krmné 
1,50 Kč/kg. Vše baleno po 25 kg. 
Tel.: 737 937 326.
* Prodám konzumní brambo-
ry Adéla, Red Anna. Baleno po 
25  kg. Cena 6  Kč/kg. Tel. číslo 
733 193 270. 
* Prodám knihu Heinz Schrott: 
Kronika medicíny. Nová cena 
200 Kč. Tel.: 776 647 408.

PRONAJMU
* Pronajmu garáž na ulici 
Nad Kunšovcem. Elektřina 220 

+ 380 V. Tel.: 737 577 195.
* Pronajmu garáž 70 m od 
mostu na Třebíč. Domluva. Tel.: 
732 751 515.

KOUPÍM
* Koupím Jawu Pionýr v nepo-
jízdném stavu na náhradní díly. 
Tel.: 775 731 251.

Vzpomínky Inzerce 
soukromá

• CENA vzpomínky, blahopřání či poděkování je bez fotografi e 200 Kč, s foto-
grafi í 250 Kč.

• CENA soukromého inzerátu do Medřičských listů je 40 Kč do jednoho vydání.

• Podávat je můžete v redakci na Náměs�  č. 4 (ve dvoře Kvě� nářství Flouma), 
nebo využít schránku u dveří redakce na Náměs�  č. 4 (vedle Bioproduktu). 
Tam lze vhodit text (i foto). Můžete také využívat bezkontaktního podání in-
zerce a společenské rubriky prostřednictvím e -mailu (ivahorka@seznam.cz) 
či telefonu (732 203 787), platbu můžete provést bankovním převodem na účet 
Fio banka 2100502381/2010. K textu připojte váš telefon nebo e -mail. Úřední 
dny v redakci jsou středa (13–16 h) a pátek (9–13 h).

• Uzávěrka do Společenské rubriky je vždy v pátek (výjimečně v pondělí) před 
daným středečním vydáním.                                                                                                                       -red-

25. ledna 8.30 – 12.30 obec Rohy od d. č. 25 u trafosta-
nice, kolem obchodu směr Studnice.
26. ledna 7.30 – 15.30 trafostanice Nesměř: Švoma 
MVE, Dolní Heřmanice tábor Nesměř, Dolní Heřma-
nice T-Mobile. 28. ledna 7.30 – 15.30 severní část 
obce Ne� n od č. p. 50 (117) po č. p. 41. 3. února 7.30 – 15.30 
Křižanov – Zámek č. p. 441, Bezručova, obecní úřad, nákupní 
středisko, část Benešova nám. od Meziříčské po Ořechovskou – 
č. p. 69 (Městys), 68, 5.

23. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, 
Nové Město na Moravě, tel. 566 616 901
24. 1. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, tel. 
732 642 160
30. a 31. 1. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, N. 
Město na Mor., tel. 566 616 904
6. a 7. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, tel. 566 642 545

Křížovka ke kávě

Kdo daruje
stará čísla
týdeníku
a měsíčníku
Velkomeziříčsko
(týdeník,
po roce 1990
měsíčník rok 2020). Nejlépe 
jednotlivá čísla, nevyvázaná. 

Prosím nabídněte
na e-mail ivahorka@seznam.cz 
nebo na tel./SMS 732 203 787. 

Předem děkuji. Iva Horká
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Dne 8. ledna 2021 by se 
dožil 100 let náš tatínek, 
pan

Josef Prokop
z Radostína nad Oslavou.

Za tichou vzpomínku 
děkují děti s rodinami.

Dne 20. ledna 2021 uply-
ne neuvěřitelných 30 let, 
co nás opustil pan

Vladimír
Veselý.
S láskou vzpomíná a vám 

za tichou vzpomínku 
děkuje manželka, dcera 

a synové.

Před 100 lety, 17. ledna 
1921, se narodil pan

Jan Dvořák
z Martinic.

Zemřel v roce 1995.

Stále vzpomíná rodina.

Velkomeziříčsko

Po 15. lednu 2021 bude i nadále pro veřejnost na parkovišti u Domu zdraví 
zajištěna dostupnost antigenního testování v mobilní odběrové jednotce. 
Jsou zde také prováděny PCR testy, které následují po pozitivním výsledku 
antigenního testu, a dále PCR testy indikované praktickým lékařem. 
Na odběr je potřeba se zaregistrovat: https://odbery.kr-vysocina.cz
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Kulturní akce ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši
18. února v 19.00 • Velký sál JC Velké Meziříčí

UCPANEJ SYSTÉM
Přeloženo ze 14. 3. 2020. Vyprodáno. Náhradní termín – zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti (původní termín 14. 2. 2020).
Hrají I. Trojan, V. Neužil, M. Krobot, M. Myšička/P. Šimčík, M. Pechlát, 
J. Plesl, H. Čermák/M. Hádek, P.  Vršek, J. Holcová, K.  Melíšková, 
L. Krobotová.
Divadelní hra Dejvického divadla. Proč Bůh sedí na střídačce. Podle po-
vídek z knihy a scénáře k filmu Irvina Welshe Acid House. V poněkud bi-
zarní podobě pokáleného Boha je Ivan Trojan nejen sarkastickým glosá-
torem všeho dění, ale především dotváří dokonalý obraz vyprázdněného 
světa. Přispívá tak zásadně k zvýraznění tématu inscenace, která je zábav-
ná i depresivní, kde za smíchem vzápětí mrazí. Stejně jako z metafory lid-
ské společnosti, která už Boha ani nepoznává. Ucpanej systém získal cenu 
Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku 2012. Ivan Trojan získal cenu 
Alfréda Radoka 2012 v kategorii mužský herecký výkon za roli Boha. Za 
tuto roli byl i nominován na Cenu Thálie.
Upozornění: Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbyt-
nou součástí dialogů hry, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let 
a  diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování. Délka divadelního 
představení 2 hodiny 50 minut včetně přestávky.

24. února v 19.00 • Koncertní sál JC Velké Meziříčí

HOUSLOVÝ VIRTUÓZ
VÁCLAV HUDEČEK
Přeloženo z 16. 11. 2020
Lukáš Klánský – klavír.
Platí abonentní předplatné KPH 2020/2021. Společný koncert houslové-
ho virtuóza světového věhlasu a jedné z nejvýraznějších osobností mladé 
české klavírní generace.
Václav Hudeček zahájil svou cestu mezi českou a mezinárodní interpre-
tační elitu v 60. letech. Již v 15 letech vystoupil vLondýně s Royal Philhar-
monic Orchestra. O  den později ho slyšel legendární David Oistrach, 
předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl pedagogickou pomoc. Od 
roku 1970 až do Oistrachovy smrti byl žákem tohoto velkého mistra. 
Zároveň absolvoval studium na pražské AMU. Od londýnského debu-
tu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších pódiích, s nejlepšími 
světovými orchestry a na světových festivalech. Hudečkovo sympatické 
vystupování a  zejména styl jeho hry okouzluje obecenstvo bez rozdílu 
věku. Václav Hudeček je držitel několika zlatých desek. Jeho nahrávka 
Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 
1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a obdržel za ni zlatou 
a v roce 1997 platinovou desku. V roce 2007 u příležitosti státního svát-
ku 28. října udělil prezident republiky Václav Klaus V. Hudečkovi vysoké 
státní vyznamenání. „Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění“. V roce 
2015 obdržel jako zatím jediný Čech v historii od prezidentaItálie pres-
tižní vyznamenání Řád rytíře italské hvězdy „Cavaliere dell’Ordine della 
Stella d’Italia“.
Vstupné v  předprodeji: 200/150 Kč (děti, studenti, senioři), na místě: 
250/200 Kč. Platí abonentní předplatné KPH 2020/2021, v  prodeji na 
program. oddělení Jupiter clubu.

2. – 12. března • Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměs-
tí 5, Velká Bíteš.

PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ,
FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ • IX. ROČNÍK
Otevírací doba: po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin.

3. března v 19.30 • Velký sál JC Velké Meziříčí

ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOS-
TI
Zakoupené vstupenky zůstávají v  platnosti (původní termín 
21. 10. 2020). Rezervované vstupenky jsou ponechány v rezervacích.
Divadelní představení Divadla Kalich Praha.
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to 
konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řek-
nou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodní-
kům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané nezkla-
mou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája 
udělá hereckou kariéru, bude novým Vladimírem Brabcem. Hanka, 
která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komu-
nisti nikdy nevyhrají a  Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní 
spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu…? Jiří 
Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v ko-
medii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být 
pravda! Délka představení 110 minut včetně přestávky.

24. března 2021v 19.00 • Koncertní sál JC Velké Meziříčí

KLAVÍRNÍ RECITÁL
KATEŘINY POTOCKÉ
Další koncert z cyklu mimořádně nadaných umělců Českého hudeb-
ního fondu. Pro diváky je připraven atraktivní klasicko -romantický 
virtuózní program.
Hře na klavír se Kateřina Potocká začala věnovat již ve 4 letech, své 
mimořádné nadání rozvíjela na Konzervatoři P.  J. Vejvanovského 
v  Kroměříži pod vedením MgA.  Martiny Schulmeisterové,  Ph.D. 
a od roku 2018 je posluchačkou JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny 
Vlasákové. Byla úspěšná na soutěžích Amadeus, Virtuosi per musica 
di pianoforte nebo na soutěži Vítězslava Nováka, v roce 2014 získala 
1. cenu a titul absolutního vítěze na soutěži Pro Bohemia a zvítězila 
v  Mezinárodní klavírní soutěži Vítězslava Nováka v  Kamenici nad 
Lipou. Dále obdržela 2. cenu na Soutěži Nadace B. Martinů v Praze 
(2015), 2. cenu na soutěži „Pianotalents“ Miláno, Itálie (2013) nebo 
3. cenu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni (2016). 
Mezi její poslední úspěchy patří ceny získané v roce 2019 v Římě – 1. 
cena na mezinárodní soutěži Anemos a 2. cena na soutěži Youth Aca-
demy Award. V témže roce zvítězila i na mezinárodní soutěži v Klos-
terneuburgu (Vídeň). Soustavně se věnuje rovněž komorní hře, od 
roku 2019 působí na konzervatoři v Pardubicích.
Vstupné: 150 Kč/120 Kč (děti, studenti, senioři)
Platí abonentní předplatné KPH 2020/2021.

11. března 2021 15.00 • Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

MARTIN MAXA A MILAN PITKIN – 
vystoupení k MDŽ
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním cent-
ru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

29. března 2021 8.30 • Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Představení  je přesunuté na 29. 3. 2021.
Loutková revue herecké skupiny „Loudadlo“ pro mateřské školy a I. st. 
základní školy

Tradiční osvětová akce s názvem 
Čistá Vysočina bude v  letošním 
roce probíhat trochu jinak, a  to 
vzhledem ke zrušení loňského 
ročníku a  také vzhledem ke stá-
le složitému odhadu budoucího 
vývoje situace kolem pandemie 
COVID-19. Přihlášky z  loňského 
ročníku stále platí, balíčky s  po-
můckami pro sběrače jsou připra-
veny. Účastníci budou emailem 
vyzváni, aby pouze aktualizovali 
datum sběru. Úklid Vysočiny 
je letos naplánován v  termínu 
od 12. do 25. dubna a zapojit se 
samozřejmě mohou i  noví dob-
rovolníci. Kvůli vývoji epidemic-
ké situaci je však nutné sledovat 
aktuální nařízení státních a  kraj-
ských odpovědných orgánů a řídit 
se podle nich.
„Čistá Vysočina proběhne v  celém 
našem kraji a stejně jako v minu-
losti se na sběru odpadků mohou 
podílet obce, neziskové organizace, 
školy, firmy ale i  jednotlivci. Pro 
registrované účastníky připraví 
Kraj Vysočina jako vždy pytle na 
odpadky a ochranné pomůcky. Pro 
malé školáky jsou z důvodu zajiš-
tění jejich bezpečnosti připraveny 
reflexní vesty v  odpovídající veli-
kosti,“ informovala Hana Hajno-
vá, náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje.
Veřejnost bude Vysočinu uklí-

zet v termínu od 12. do 25. dub-
na  2021. Registrace nových při-
hlášek je spuštěna až do konce 
února na webových stránkách 
Kraje. Zde si může dobrovolník 
nebo zástupce organizované sku-
piny vybrat úsek silnice, který 
chce zbavit celoročních odpad-
ků. Sebrané odpadky z  nahláše-
ných úseků silnic I., II. a III. třídy 
mimo obce odveze spolupracující 
Krajská správa a údržba silnic Vy-
sočiny, která zajistí také jejich li-
kvidaci. U ostatních úseků si musí 
odvoz a  uložení zajistit sbírající 
po domluvě s vlastníkem pozem-
ku. Zanesením informace o úkli-
du konkrétního úseku silnice do 
mapy dostává veřejnost přehled 
o  již „zabraných“ úsecích a orga-
nizace akce je tak přehlednější. 
S výslednou mapou úseků pracuje 
jak organizátor, tak i krajští silni-
čáři a  samotné obce, ve kterých 
sběr probíhá.
„Je velice smutné, že i když každo-
ročně uklízí dobrovolníci od silnic 
na Vysočině desítky tun odpadu, 
stále ho neubývá. Taky si pokládá-
te otázku: Kde se tam stále bere? 
Je to vizitka lidské nevšímavosti 
a  arogance, zvyk vyhodit cokoli 
kamkoli, hlavně když nejsem vidět. 
Lidé uklízí po lidech. Dobrovolnou 
angažovanost považuji za spole-
čenskou odpovědnost a  i  letos se 
k dobrovolníkům osobně připojím. 

Vážím si každého jednotlivce, kte-
rý se rozhodne být všímavý a po-
může přírodě od odpadků. Pokud 
to letos situace ohledně pandemie 
dovolí, pojďme společně pomoci 
ke zkrášlení prostředí, v němž spo-
lečně žijeme. Děkuji všem, kteří se 
k nám připojí,“ uvedl Martin Hys-
ký, politik projektu Zdravý Kraj 
Vysočina a místní Agenda 21.
Je důležité připomenout, že úklid 
může probíhat kdekoli u  veřej-
ných komunikací. Zbylé extrémně 
frekventované úseky silnic, které 
si veřejnost nevybere, budou ukli-
zeny v  průběhu roku pracovníky 
Krajské správy a  údržby silnic 
Vysočiny, což je praxe obvyklá. 
„Úklid kolem krajských silnic ročně 
přijde na více než milion korun. 
Díky aktivitě Čistá Vysočina se 
uklidí kolem silnic rychleji a  my 
přispějeme tím, že odpad svezeme 
a předpisově zlikvidujeme. Velice si 
dobrovolnictví v rámci Čisté Vyso-
činy vážíme,“ uvedl ředitel Krajské 
správy a  údržby silnic Vysočiny 
Radovan Necid.
Od roku 2016 se akce aktivně 
účastní vždy přes 22 tisíc dobro-
volníků a každoročně bylo sebrá-
no mezi 70 a 100 tunami odpad-
ků. Čistá Vysočina je realizována 
v rámci projektu Zdravý Kraj Vy-
sočina a MA21.

HARMONOGRAM:
■ Přihlášení probíhá do 

28.  2.  2021 prostřednictvím 
elektronického formuláře na 
webových stránkách Kraje Vy-
sočina: www.kr -vysocina.cz/
cistavysocina.
UPOZORNĚNÍ: Přihlášky 
z  loňského ročníku platí, balíč-
ky jsou už připraveny. Účastníci 
budou emailem vyzváni, aby ak-
tualizovali pouze datum sběru.

■ Dne 28.  2. bude přihlašování 
uzavřeno. Zájemce vyplní krát-

ký formulář, tím nám pomůže 
zajistit dobrou organizaci celé 
akce.

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

■ Registrovaní účastníci obdr-
ží zdarma pytle na odpadky 
(průhledné na plasty a černé na 
ostatní komunální odpad).

■ Odpadky se třídí a nechávají se 
v  zavázaných pytlích vedle ko-
munikací.

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

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

■ Akce nenahrazuje svoz domá-
cího velkoobjemového odpadu!

-krú-

Čistá Vysočina bude letos probíhat jinak

Accort – Jagermeister party!!!
Netín, sobota 6. 3. 2021 ve 20.00

Jack Daniel’s party!
Březí, sobota 13. 3. 2021 ve 20.00

Božkov party!
Pikárec, sobota 20. 3. 2021 ve 20.00

Bítešský Beer fest III. ročník
Velká Bíteš 22. 5. 2021
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Už před několika lety jsem popisoval 
zážitky z Judské pouště, ticho, které vás 
nenechává v klidu, ticho, které vás pro-
vokuje, prázdnota, kterou potřebujete 
naplnit. V  posledních dnech taky nej-
sem v  klidu, může za to současný stav 
opatření, který už pro mě trvá dlouho.
Ve svým myšlenkách se často vracím do 
Izraele a Palestiny. Vánoce mě přiváděly 
do Betléma do chrámu narození Páně, 

na Pole pastýřů, do Mléčné jeskyně, pak další dny k Jordánu a do Je-
ruzaléma.
Jeruzalém je nazýván městem ze zlata. Zvláště Jeruzalém v  sobotu, 

v den sváteční, je městem mimořádně nádherným. Jinak je ale Jeru-
zalém v  současné době, jako celý tento cíp světa, městem konfl iktů 
a nepokoje. Na svých cestách jsem poznal jak Izraelce, tak Palestince. 
Jedni k druhým mají řadu předsudků, každý má svoji pravdu a je jim 
jedno, že historická pravda je jiná než interpretují. A tak se stane, že 
jedni na druhé na ulici pokřikují a komplikují si život.
Když to pozoruje Evropan, takový jako já, je si vědom toho, že nemů-
že být soudcem, jejich vzájemným konfl iktům neporozumí. Evropan 
může vytvářet přátelství, naslouchat a být milosrdný.
První můj vstup do starého města Jeruzaléma byl Jaff skou bránou. Je 
to široká cesta, kterou dříve přicházeli obchodníci se vzácným zbožím 
z přístavu Jaff a, poutníci, kteří dělali pokání za svoje hříchy, dnes tudy 
projede nesčetně aut se zásobováním a projde tisíce turistů. Život po-

kračuje dál, ale ztratil svoji ryzost. Žijeme ve světě, který je až příliš 
bohatý.
Kdo vstoupí do Jaff ské brány, uvidí v železném portále malé dveře. Ve 
starověku se Jaff ská brána po setmění zavírala. Ten, kdo přišel pozdě, 
mohl vstoupit malými dveřmi, ale to, co nesl s  sebou, musel nechat 
přes noc venku. Jakoby zde bylo řečeno, záleží nám jen na člověku, to 
ostatní není tak důležité. Tato dvířka jsou nazývána ucho jehly. Znal 
je i Ježíš, když říká: „Spíše projde velbloud uchem jehly, než bohatý do 
nebeského království“.
Mnoho věcí si s  sebou neseme životem, někdy jsme jako stěhovací 
vozy, přecpaní „jen tím nejnutnějším“. V čase opatření máme možnost 
objevit to, co je opravdu nejnutnější a  toho se držet. Zbytečností se 
zbavte.                                         P. Pavel Šenkyřík, velkomeziříčský děkan

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Duchovní slovo: Jste vítaní, ale zbytečnosti sem netahejte

Farnost Velké Meziříčí
Maximální účast věřících v koste-
le na bohoslužbách je nyní možná 
z 10 % obsazenosti, v meziříčském 
kostele je to 35 osob, v  Borech 
20 osob, v Netíně 17 osob.
Označené bohoslužby s nutnou re-
zervací je možné navštívit jen po 
rezervaci. Rezervovat se můžete: 
https://www.farnostvm.cz/porad-
-bohosluzeb. Rezervace na týden 
od 18. 1. do 24. 1. byla spuštěna 
v neděli 17. 1. 2021 ve 12.00.
Středa 20.  1.  7.00  mše svatá. 
9.00 – 9.30 svátost smíření a mož-
nost svatého přijímání v  kos-
tele. 17.00  mše svatá Mostiště. 
17.00  mše svatá Hrbov. Čtvrtek 
21.  1. Památka sv.  Anežky, pan-

ny a  mučednice. 7.00  mše svatá. 
17.00 mše svatá Baliny. 18.00 mše 
svatá pro děti: Za Františka Šou-
kala a rodiče. Pátek 22. 1. 8.00 za 
Jiřího Hajného, jeho syna Jiřího 
a  dvoje rodiče (nutná rezerva-
ce) 9.00  – 9.30  Svátost smíření 
a  možnost svatého přijímání 
v  kostele. 14.00  – 16.00  svátost 
smíření a  možnost svatého při-
jímání v  kostele. 18.00  přenos 
mše svaté online z kostela sv. Mi-
kuláše. Za živou a  †  rodinu Pro-
cházkovu, Boží vedení, ochranu, 
víru, požehnání, uzdravení, po-
děkování a duše v očistci. Sobota 
23.  1.  7.00  za  †  manžela, sestru, 
rodiče, Boží ochranu pro celou 
rodinu a duše v očistci. 11.00 křest 

Josefa Strnada. 18.00 za Antonína 
Jana, Josefa Slabého, všechny živé 
a † z rodiny Janovy, Jirákovy, Ka-
delovy, na poděkování a  vlastní 
úmysl (nutná rezervace). Neděle 
24. 1. 3. v mezidobí. 7.30 na po-
děkování za 79 let života, † rodiče 
a  sourozence (nutná rezerva-
ce). 9.00 přenos mše svaté online 
z  kostela sv.  Mikuláše (nutná re-
zervace). Za Aloise a Boženu Ne-
ubauerovy, dvoje rodiče, duše 
v očistci s prosbou o Boží ochranu. 
10.30 za živé a † členy rodiny Ou-
lehlovy a Boučkovy a Boží ochra-
nu (nutná rezervace). 11.00  – 
11.30  možnost svatého přijímání 
v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Strá-
necké Zhoři a Kochánově. 11.30 – 

12.00  možnost svatého přijímání 
v  kostele. 14.00  – 16.00  svátost 
smíření a  možnost svatého při-
jímání v kostele. 18.00 za farníky 
(nutná rezervace).

Farnost Bory
Pátek 22.  1.  18.00  Dolní Bory  – 
mše svatá. 18.00  přenos mše 
svaté online z  kostela sv.  Miku-
láše ve Velkém Meziříčí. Sobota 
23.  1.  14.00  křest Horní Bory: 
Zuzana Dvořáková. Neděle 
24.  1.  3.  v  mezidobí. 9.00  přenos 
mše svaté online z kostela sv. Mi-
kuláše ve Velkém Meziříčí. 9.00 za 
Stanislava Ďáska, sestru Janu a ro-
diče Ďáskovy(nutná rezervace). 
10.00  – 11.00  možnost svatého 
přijímání a svátosti smíření.

Farnost Netín
Čtvrtek 21. 1. 17.30 mše svatá pro 
mládež. Pátek 22. 1. 18.30 za Bo-
humila Trojana. 18.00 přenos mše 
svaté online z kostela sv. Mikuláše 
ve Velkém Meziříčí. Neděle 24. 1. 
3. v  mezidobí. 9.00  přenos mše 
svaté online z  kostela sv.  Mikulá-
še ve Velkém Meziříčí. 9.00  mše 
svatá (nutná rezervace). 10.00  – 
11.00  možnost svatého přijímání 
a svátosti smíření v kostele. 11.00 – 
11.30  možnost svatého přijímání 
ve Stránecké Zhoři a Kochánově.

Farní oznámení
* Žádáme, abyste respektovali 
nařízení Vlády ČR o  počtu pří-
tomných osob na bohoslužbách 
a rozestupech. * Modlitby na úmy-

sly Nového Jeruzaléma se budeme 
modlit každý den před ranní mši 
svatou. * Tříkrálová sbírka Cha-
rity probíhá 1.  – 24.  1. v  tomto 
čase opatření můžete přispět do 
připravené pokladničky při všech 
bohoslužbách v  kostele, v  Květi-
ny Verunka, Krámek u  Marušky, 
prodejna CZC na náměstí, Zele-
nina u Kališů, ve farní kanceláři ve 
Velkém Meziříčí, pomocí online 
kasičky, bankovním převodem 
nebo DMS koleda, vice informací: 
https://zdar.charita.cz/podporte-
-nase -sluzby/trikralova -sbirka/ * 
Děkujeme za vaše dary na farnost, 
dále můžete přispět na účet číslo 
1621146349/0800.

Farní úřad VM.

Odbor služby pro zbraně a bez-
pečnostní materiál Krajského 
ředitelství policie kraje Vyso-
čina vykonává státní správu 
v oblasti zbraní, střeliva a bez-
pečnostního materiálu. S tím 
také bezprostředně souvisejí 
konkrétní vykonávané činnosti 
v této oblasti.

Ke dni 31.  prosince  2020 bylo 
v  Centrálním registru zbraní 
v Kraji Vysočina evidováno celkem 
16 884 držitelů zbrojní průkazů, 
což představuje nárůst o 52 držitelů 
ve srovnání s rokem 2019. Z celko-
vého počtu evidovaných držitelů 
zbrojních průkazů je 11 312 osob 
držitelem skupiny E – tedy za úče-
lem ochrany života a  zdraví, což 
představuje 67 procent z celkového 
počtu držitelů zbrojních průkazu.
Ke stejnému datu u držitelů zbroj-
ních průkazů v našem kraji evidu-
jeme 51 113 zbraní. V meziročním 
srovnání tento počet představuje 
nárůst o 1 182 zbraní. V Kraji Vy-
sočina evidujeme 95 držitelů zbroj-
ních licencí – jde například o pod-
nikatele, sportovní kluby a  další 
subjekty podle zákona o zbraních. 
Tento počet meziročně vzrostl 
o dvě zbrojní licence. Z celkového 
počtu držitelů zbrojních licencí je 
52 držitelů ve skupině C – nákup, 
prodej zbraní a  střeliva. U  držite-
lů zbrojních licencí jsme ke konci 
roku 2020 evidovali 488 zbraní. 
Z výše uvedených přehledů vyplý-
vá, že v  Kraji Vysočina u  držitelů 
zbrojních průkazů a  zbrojních 
licencí evidujeme celkem 51 601 
zbraní. V našem kraji evidujeme 10 
držitelů muničních průkazů.
Na Vysočině je registrováno osm 
kusů bezpečnostního materiálu, 
kdy jde o  vojenský materiál pro-
daný do civilu. Zpravidla se jedná 
o obrněné transportéry, když čtyři 

jsou registrovány na Havlíčkob-
rodsku, jeden na Jihlavsku a tři na 
Třebíčsku. V Kraji Vysočina je pro-
vozováno 72 střelnic. „Z  důvodů 
ohrožení bezpečnosti policisté naše-
ho odboru vydali ve třech případech 
rozhodnutí o  pozastavení střelnice. 
V průběhu loňského roku jsme pro-
vedli u  držitelů zbrojních licencí, 
držitelů bezpečnostního materiálu 
a  provozovatelů střelnic celkem 35 
kontrol, při nichž jsme zjistili devět 
přestupků,“ uvedl plk.  Mgr.  Petr 
Gruber, vedoucí odboru služby 
pro zbraně a bezpečnostní materiál 
Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina s tím, že nižší počet kont-
rol ovlivnilo opakované vyhlašová-
ní nouzového stavu kvůli epidemii 
COVID-19.
Vyhlášená krizová a  mimořádná 
opatření měla v  průběhu loňské-
ho roku dopad také na další běžné 
činnosti odboru služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál. Mezi dal-
ší důležité činnosti odboru služby 
pro zbraně a bezpečnostní materiál 
patří organizování zkoušek odbor-
né způsobilosti žadatelů o  vydání 
zbrojního průkazu. Těch bylo loni 
provedeno méně  – celkem 16. Ke 
zkouškám bylo podáno celkem 
436 přihlášek. Osmdesát uchazečů 
u zkoušky neuspělo.
Policisté odboru služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál kontrolují 
plnění všech povinností držitelů na 
úseku zbraní a střeliva a zjištěná po-
rušení řeší v přestupkovém řízení. 
V  odůvodněných případech roz-
hodují policisté o zajištění zbraně, 
střeliva nebo dokladu a v odůvod-
něných případech rozhodují také 
o  odnětí zbrojního průkazu. Loni 
bylo odňato celkem 33 zbrojních 
průkazů, z  toho osm pro zdravot-
ní nezpůsobilost, třináct pro ztrátu 
bezúhonnosti (držitel odsouzen 
pro trestný čin) a dvanáct z důvo-

du pozbytí spolehlivosti (dva a více 
přestupků držitele).

Střelci často zraní 
někoho na honech
Každoročně v  podzimních měsí-
cích provádějí policisté z  odboru 
služby pro zbraně a  bezpečnostní 
materiál kontroly na mysliveckých 
honech. I  organizování honů se 
v  loňském roce dotkla mimořád-
ná a  krizová opatření a  hony se 
loni v našem kraji téměř nekonaly. 
Proto se většinou nerealizovaly ani 
kontroly účastníků honů ze strany 
policistů odboru služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál. Loni jsme 
tak provedli kontroly na pěti ho-
nech a zkontrolovali 130 osob a 142 
zbraní. I když pořádání honů bylo 
loni spíše výjimkou, zaznamenali 
jsme při nich dvě střelná poranění 
účastníků. V  jednom případě se 
jednalo o naháňku na černou zvěř, 
která nepodléhala žádné ohlašova-
cí povinnosti, ve druhém případě 
o klasický hon.
Při naháňce černé zvěře, která pro-
bíhala 28.  října 2020 u Brtnice na 
Jihlavsku, jeden z myslivců postřelil 
druhého. Postřelený muž skončil se 
zraněním v nemocnici. Incident se 
odehrál mezi Kněžicemi a  Brtnicí 
na Jih-
lavsku. 
Divočá-
ky zde 
lovilo 
šest my-
slivců. 
Policisté 
u  všech 
provedli 
dechové 
zkoušky 
a  u  zra-
něného 
muže 

nařídili odběr krve. Dechové 
zkoušky u  všech myslivců byly 
s negativním výsledkem Zbraň, ze 
které vyšel výstřel, byla zajištěna 
pro účely trestního řízení a případ 
si k  dalšímu prověřování převzali 
jihlavští kriminalisté.
V sobotu 5. prosince 2020 se konal 
hon organizovaný Mysliveckým 
sdružením Dalešice. V  průběhu 
třetí leče honu při výstřelu na zajíce 
z legálně držené brokové kozlice za-
sáhl padesátiletý myslivec dalšího 
účastníka honu nejméně sedmnác-
ti broky do oblasti dolních končetin 
a způsobil mu tak poranění. Zraně-
ný muž byl ošetřen na místě a ná-
sledně musel být hospitalizován 
na chirurgickém oddělení třebíč-
ské nemocnice. Honu se účastnilo 
celkem 19  střelců a  devět honců. 
U  všech policisté vyloučili decho-
vou zkouškou alkohol. Zbraň, ze 
které vyšel výstřel, který poranil 
padesátiletého muže, policisté na 
místě zajistili pro účely trestního 
řízení. Případ si převzali k dalšímu 
prověřování kriminalisté z odděle-
ní obecné kriminality z Třebíče a ve 
věci zahájili úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu ublížení na zdraví z nedba-
losti.                                            -pol-

Největší počet držitelů má zbrojní průkazy 
pro ochranu života a zdraví. Jejich počet 
meziročně roste

K planému poplachu byli povolá-
ni hasiči dne 15. 1. 2021 ve 13:52 
do Stránecké Zhoři. Jednotky vy-
jely na ohlášený požár signalizací 
EPS. Průzkumem zjištěno, že se 
jedná o planý poplach.

Zasahující jednotky
SDH Velké Meziříčí CAS20
HZS Velké Meziříčí CAS30 RZA
SDH Měřín CAS24
SDH Stránecká Zhoř

-has-

Hasiči vyjeli k planému 
poplachu

Foto: redakce ML/vlr

Technické vybavení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 
se v roce 2020 rozšířilo o další dva kusy mobilních elektrocentrál. Ty 
budou nasazeny při výpadcích elektrické energie pro zajištění napáje-
ní například nemocnic, domovů seniorů, poliklinik, státních i samo-
správných úřadů, objektů kritické infrastruktury státu, kterými jsou 
třeba vodárny nebo objekty veřejného zájmu atd.
Celková investice činila 1 086 338 Kč. Nadace ČEZ na pořízení mobil-
ních elektrocentrál přispěla částkou 600 000 Kč.                              -hzs-

Vysočinští hasiči mají 
ve výbavě další dvě 
mobilní elektrocentrály
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Dakar 2021 skončil. Posádka Ultimate Dakar Racing je 42. v celkovém pořadí
Tomáš s Davidem úspěšně pokořili i osmou etapu!

Posádka Ouředníček – Křípal pokořila vytoužený cíl osmé etapy, která 
byla součástí dvoudenního maratonského úseku bez servisu. Přestože 
auto dostalo už při nedělních patáliích extrémně zabrat. Ale bojovníci 
z Ultimate Dakar Racing týmu opět uplatnili svou bojovnost i umíněnost, 
když museli na trati znovu opravovat svou Toyotu Hilux.
„S úžasným pocitem a s nádherným výhledem po kraji jsme dojeli i do cíle 
druhé rychlostní zkoušky maratónské etapy. Už jsme to ani nečekali, protože 
jsme včera museli bojovat na krev. Já už to viděl černě, ale David je takovej 
motiovátor, že by mě snad mě přesvědčil, že dokážu lítat,“ ulevil si na konci 
etapy pilot Tomáš Ouředníček.
Ještě včera nebylo jasné, jestli budou Tomáš s Davidem moci do dnešní 

etapy odstartovat. 
Tak bylo jejich auto 
dobité. Česká zruč-
nost a  odhodlání 
opět slavily úspěch. 
„Všechno se přes noc 
v  dobré obrátilo. 
Byla to krásná trať, 
písčité i  kamenité 
cesty. Občas takzva-
né rozbíječky, i když 
technické. Dneska 
nám to s  Davidem 
sedlo, šlo nám to. Jen 
se špatně předjíždě-
lo, protože se hodně 
prášilo a  nefoukalo. 
Každé naše předjíž-
dění bylo napínavé, 
ale o  to víc nás to 
bavilo.“
Jenže konečné 48. 
etapové místo se 
rozhodně nerodilo 

lehce. V  celkovém pořadí aut po osmi etapách teď patří Ouředníčko-
vi s Křípalem 44. místo. „Myslím si, že by to nebyl marný etapový výsle-
dek, kdybychom v neutralizaci tratě nepřišli na to, že máme zase defekt. 
Vzhledem k tomu, kolik jich už bylo, jsme asi pořídili nějakou špatnou sé-
rii. Všechny pneumatiky totiž odcházejí stejným způsobem. Takže dneska 
budeme zkoumat, jestli je to opravdu nějaká vadná série, protože nás to 
zbytečně brzdí,“ uvědomuje si Tomáš.
Ale to nebyl jediný zjištěný problém. Posádka odhalila i strženou manžetu 
poloosy. „David doporučil, ať jí celou vyměníme. Proto jsme se zdrželi. To 
by ale nevadilo, kdyby se nám asi sto kilometrů před cílem nezačalo auto 
silně přehřívat. Teplota vody v motoru vystoupala až na 115 stupňů. Takže 
jsme museli čekat, až vychladne. A dolévat vodu, kterou jsme dostali i od 
fotografů na trati.“
Další komplikace už naštěstí nenastaly a posádka dojela do cíle maratón-
ské etapy. Po dvou dnech čeká Toyotu Hilux důkladná celonoční oprava. 

Hvězdy na Dakaru končí, Tomáš s Davidem pokračují
Devátá etapa Rallye Dakar rozbíjela techniku i psychiku závodníků. Ka-
menitá trať znamenala problémy pro spoustu posádek, některé z  nich 
se museli poroučet ze závodu. Tak jako včera hvězda konvoje Sebastian 
Loeb, který následoval spoustu dalších. Ale bojovníci z Ultimate Dakar 
Racing pokračují navzdory problémům dál.
Úvod deváté etapy ale vůbec nezačal dobře. Posádka asi deset minut před 
odjezdem z bivaku, zjistila, že mají u Toyoty upadlý tlumič na předním 
levém kole. „Takže jsme odjeli z bivaku a hned jsme se vrátili. A oba přední 
tlumiče jsme vyměnili. Přesto jsme stihli přijet v časovém limitu do prostoru 
startu rychlostní zkoušky,“ přibližuje ranní komplikace pilot Tomáš Ou-
ředníček.
Start deváté etapy pořadatelé připravili v nádherném prostředí u moře. 

„Dlouho jsme jeli po 
pobřeží. Pak se za-
čalo pekelně prášit. 
Bylo téměř nemožné 
předjet. Přesto jsme 
pár bugin předjeli, 
ale pak jsme uvízli 
v  prachu za dvěma 
auty a  najednou se 
ozvala rána. Nara-

zili jsme totiž do nějaké skály. Bohužel to odnesly disk i pneumatika.“ Při 
výměně kola se ale objevily komplikace. Silně poškozený disk se posádce 
dlouho nedařilo sundat.
Do cíle Tomáš s Davidem dojížděli jako 44. v kategorii aut za tmy. Stejnou 
pozici drží i celkovém pořadí. 
Toyota Hilux dobitá kamenitou devátou etapou potřebuje celonoční 
servis, aby byla připravena na další dakarské dějství. Podle Tomáše totiž 
desátá etapa bude podobná úterní.

Desátá etapa jako z pohádky. Až na posledních 10 km
Posádka Ouředníček – Křípal poprvé na Rallye Dakar během desáté eta-
py neřešila zásadní problémy. Na trati předjela spoustu závodních strojů 
a na jednom z průjezdních bodů figurovala na 29. místě. Umístění ale 
zkazila opět poloosa, která se naštěstí poroučela těsně před cílem.
S nejlepší náladou v dosavadním průběhu soutěže přijížděli do bivaku 
v Al Ule Tomáš s Davidem. „Dneska jsme si konečně spravili náladu. Zažili 
jsme totiž letošní první téměř bezproblémový dakarský den. Sice se opět hod-
ně prášilo, ale rychlostní zkouška byla, oproti našemu očekávání, mnohem 
hezčí než včera. Kamenitých pasáží výrazně ubylo. Užili jsem si i cesty ve 
výškách a mělo to spád,“ liboval si pilot Tomáš Ouředníček.
Posádka Ultimate Dakar Racing týmu hned od začátku nasadila ostré 

tempo a předjížděla jedno auto za druhým. „Na začátku rychlostky jsme 
mohli hodně předjíždět, ale pak už ne. Změnil se vítr a kvůli prachu toho 
moc vidět nebylo. Tam jsme sice nějaký čas ztratili, ale až skoro do cíle jsme 

neměli žádný pro-
blém,“ říká Tomáš 
a  navigátor David 
Křípal ho doplňu-
je: „Buginy strašně 
práší. Jedou na své 
technické hraně, 
takže kolikrát ani 
jejich piloti nechtějí 
uhýbat. Dostat se 
před ně bezpečně 
je fakt složité. Tím 
spíš, že na trati číha-

lo víc nebezpečných úseků. Viděli jsme jednu z bugin, která narazila krátce 
po startu do skály v pravotočivé zatáčce. Máme za sebou desátou etapu a do 
cíle zbývá spousta kilometrů. Takže nikdo nemá nic jistého.“
Ovšem i dnes přišly na trati problémy. Naštěstí až deset kilometrů před 
cílem, kdy se z auta ozvaly divné zvuky. „Opět to byla poloosa. Když už 
jsme byli takový kousek od cíle, řekli jsme si, že to dojedeme. Tak jsme zavřeli 
mezinápravový diferenciál. A pomalou jízdou jsme to dotáhli až do konce. 
Tam jsme sice nějaké pozice ztratili, ale 29. čas na jednom z průjezdních 
bodů na trati nás potěšil,“ vysvětluje Tomáš, který Toyotu Hilux přivezl do 
cíle jako 36. v pořadí aut. V průběžném klasifikaci je 44.
Největší výzvou bude podle posádky následující etapa. „Čeká nás poslední 
dlouhá, a hlavně hodně těžká etapa. Podle pořadatelů snad úplně nejtěžší 
v letošním ročníku. Překonávat máme až sto kilometrů dun, které při traso-
vání pořadatelé najížděli dva dny. Půjdeme do toho ale s maximálním na-
sazením i když nám pomalu docházejí náhradní díly. My už skoro nemáme, 
co na auto dát,“ připomíná pilot Tomáš Ouředníček.

Na poškozené poloose přes duny až do cíle
Posádka Ultimate Dakar Racing týmu bojovala v jedenácté etapě Rallye 
Dakar v Saudské Arábii o udržení svého snu dojet do cíle soutěže. Dvě 
poškozené poloosy je málem vyřadily. Modlící se pilot Tomáš Ouřední-
ček ale na jedné z nich dokázal projet náročným dunovým polem. Takže 
Toyotě Hilux zbývá k naplnění mise jediná etapa.
Předposlední dakarský den nezačal pro Tomáše s Davidem vůbec špatně. 
„Po startu se opět pekelně prášilo, takže se nedalo dobře předjíždět. Ale do-
stali jsme se do tempa a předběhli pomalejší buginy a trať se nám díky blou-
dění posádek vyčistila. Pokud by auto fungovalo, byla to skvělá trať. Tam 
jsme si mohli skvěle zazávodit,“ zasnil se navigátor David Křípal.
Potvrzoval to i první měřený úsek na trati, kde kluci opět atakovali nejlep-
ší třicítku aut. Pak ale začaly už tradiční dakarské problémy. „Když jsme 
asi na 120. kilometru vyjížděli na kulatou dunu z měkkého písku, motor 

zařval a  vylítl do 
vysokých otáček. 
A auto se zastavilo. 
A hádejte, co se sta-
lo? Ano, zase prask-
la poloosa! Bylo to 
kousíček od pláno-
vaného servisu na 
trati, kde čekali naši 
mechanici. Jenže jak 
zabíralo jenom jed-
no kolo, dunu nešlo 

ani sjet dolů, natož vyjet. Potřebovali jsme, aby nás někdo vzal na kurtu 
a odtáhl,“ doplnil pilot Tomáš Ouředníček.
Posádce se vyplatila pomoc, kterou dali v  deváté etapě závodníkovi ze 
Saudské Arábie, který jede s Hummerem Robbyho Gordona. „Když viděl 
klečícího Davida s kurtou, otočil se a cuknul s námi, abychom se dostali 
z duny trochu dolů. Tím nás zachránil, protože tam už jsme poloosu mohli 
vyměnit.“
Na servisním místě David s Tomášem mechanikům odevzdali poškoze-
nou poloosu a dostali od nich poslední náhradní z celé sady pro Rallye 
Dakar. „S velkými obavami jsme pokračovali dál opatrnou jízdou. A začali 
jsme počítat čas. David přišel s tím, že za světla nejsme schopní projet velké 
dunové pole. Před dunami byla časová neutralizace a David vymyslel ge-
niální trik. Že nebudeme čekat i za cenu penalizace v neutralizaci na svůj 
startovní čas, ale hned pojedeme dál, abychom se do dun dostali za světla. 
Vyměňovat prasklou poloosu v noci v poušti je divočina. Zakutálí se vám 
šroub a jste nahraní,“ uvědomoval si Tomáš.
Jenže po vjezdu do dun se znovu ozvaly velké rány. A posádce bylo jasné, 
že je utržená další poloosa. A přes noc se tým musí pokusit o další zázrak. 
Vystačit totiž musí v poslední etapě se zbytkem náhradních dílů. 
Problémy s poloosou měli na trati i další posádky. Třeba bývalý španělský 
motocyklový závodník Isidre Esteve Pujol, který je upoután na invalid-
ní vozík. Letošní Dakar jede s upravenou Toyotou. „Zastavili jsme u něj. 
I jemu odešla poloosa. My ale máme starší typ, než měl on. Takže jsme mu 
bohužel nemohli pomoct. Ale věříme, že ho některý z kamiónů, které byly za 
námi, dotáhne do cíle,“ doufal v cíli jedenácté etapy Tomáš Ouředníček.

Tomáš s Davidem cílem ukončili svůj nejtěžší Dakar
Posádka Ultimate Dakar Racing týmu si splnila další dakarský sen a do-
táhla svou účast ve 43. ročníku slavné pouštní rallye v Saudské Arábii až 
do cíle. Jak jinak, nebylo to kvůli stávkující technice opět vůbec jednodu-
ché. Jenže kluci opět potvrdili, že to prostě nikdy nevzdají!
Měřený úsek poslední dvanácté etapy byl dlouhý dvě stě kilometrů. Číha-
ly na něm ale náročné duny. „Chtěli jsme jet klidnou jízdu, jenže to se lehko 
řekne a už hůř provede. Pořadatelé totiž připravili trasu, kde byly hned od 
začátku duny. A nebyly to vůbec jednoduché duny. Nešlo o žádnou mávací 
etapu, ale o pěkně drsnou závěrečnou prověrku,“ říkal v dakarském cíli pi-
lot Tomáš Ouředníček.

Navigátor David Křípal hodnotí poslední část soutěže podobně: „Z těch 
dvanácti letošních dakarských etap byla ta poslední jedna z těžších. Prověřil 
nás pekelně měkký písek v dunách. Už na desátém kilometru ležela na boku 
bugina, ze které vytekl benzín i chladící kapalina. S dalšími závodníky jsme 
posádku vytáhli ven a vrátili jsme jim výrazně poškozenou buginu na kola. 
Ale pokud za sebou neměli asistenční kamion, asi poslední den skončili. Na 
trati byly i další posádky, které měli technické problémy nebo nehodu.“
Toyota Hilux zvaná Kráska se do poslední etapy rozjela pěkně. Tomáš ji 
ale šetřil, jak jen to šlo, protože posádka už neměla žádnou náhradní polo-
osu. „Pořád jsem poslouchal, co se na autě děje. Nepřetěžoval jsem poloosy, 
neskákal jsem. Jel jsem nejpomaleji, co to šlo. Ale v dunách se nedá jet úplně 
pomalu. A pak přišly trojkové duny a obrovské výjezdy, kde jsme Krásku 
museli držet pod krkem na plnej plyn celkem dlouho. Tam se motor začal 
přehřívat, teplota vyšplhala přes sto stupňů a začala nám z přepadu stříkat 
voda,“ vzpomínal na začátek problémů Tomáš.
„Než jsme dojeli do takového údolíčka, auto začalo zlobit i jinak, jako kdyby 
odcházela poloosa. Opět zastavilo a motor řval. Při kontrole to ale vypadalo, 
že všechny poloosy jsou v pořádku. Pak jsme měli podezření na spojku. Situ-
ace ale byla taková, že vyvřela voda, ukazovalo nám to teplotu 107 stupňů, 
takže jsme nemohli pokračovat. Nepříjemné chvilky takový kousek od cíle,“ 
doplnil Tomáše David.
Posádka dolila všechnu vodu, kterou u sebe měla. A pomohl i jeden míst-
ní dakarský fanoušek. „Zajel pro další vodu do studny. Než jsme ji doplnili, 
Toyota vychladla a zase se rozjela. Pokračovali jsme v opatrné jízdě až před 
poslední úsek dun. Ufoukli jsme kola, ale ten písek už byl tak rozježděný, že 
se tam nedalo vyjet. Zkoušeli jsme to asi tak na čtyřikrát. Nakonec jsme to 
projeli,“ oddechl si Tomáš.
Duny vystřídala na trati tvrdá pista, kterou posádka s jásotem přivítala. 
„Dofoukli jsme kola a velmi něžnou jízdou jsme se nakonec šťastně dostali 
až do cíle. Až posledních 18 kilometrů jsem si začal připouštět, že se to po-
vede. David opět dokázal, že jeho nezdolný optimismus za všech situací, je 
infekční. Dokáže mě jím nakazit, i když už to pomalu vzdávám.“
Cíl pořadatelé situovali na břehu oceánu, což mnoha účastníkům připo-
mnělo klasický dojezd k Růžovému jezeru v  senegalském Dakaru. „Po 
dojetí u mě propukly nejrůznější emoce, protože za sebou máme neskutečně 
psychicky náročný závod. Sáhli jsme si tolikrát na dno, že se to nedá srovnat 
se žádnou z našich předešlých dakarských účastí. Ještě nás čeká slavnostní 
cílová rampa, kterou si pořádně užijeme. Je to čas jen pro nás, velká odmě-
na a pak teprve začneme rekapitulovat celý závod,“ říkal před slavnostním 
okamžikem Tomáš Ouředníček.
Posádce Ouředníček – Křípal nakonec patří 42. místo v celkovém pořadí 
aut. „Co se týká našeho výsledku, ten vůbec nehodnotíme. My jsme si totiž 
společně zkusili ten poctivej, skutečnej Dakar, kdy člověk překonává nejen 
nástrahy tratě, ale i nástrahy techniky. A těch se letos vyskytlo víc než dost. 
Ale je to tam! Prožili jsme ducha Rallye Dakar a jsme v cíli! Je to naše obrov-
ské vítězství,“ užíval si chvíle úlevy v cíli navigátor David Křípal.

Tým Ultimate Dakar Racing

Posádka T. Ouředníčka s medailemi.
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Projekt:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015523 
Nové pracovní místo v regionálním médiu 
Podpořeno z EU ESF – OPZ.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Vzpomínka na fotbalové mužstvo působící v sezoně 1966/ 67 v I. A. třídě. 
Stojící zleva: Sopr, Janásek, Paprskář, Růžička, Vrška, Kašpárek, Janák. 
V popředí zleva: Dufka, Špaček, Prokop, Brhlík, Mráz. Schází Liška J. Hráč 
Jindřich Liška dosáhl v sezoně 20 branek, Růžička a Janák po devíti. Rok 1954: Dvořák, Drápela, Dvořák, Grec, Hudík, Motyčka, Formánek – trenér.

Celý, Kopecký L., Calábek, Liška, Kopecký M. Foto: archiv p. Motyčky

Hráči prvního týmu zahájili indi-
viduální formou tréninku přípra-
vu na náročnou jarní část sezóny 
MSFL.
Do přípravy nastupuje celkem 
21 hráčů z toho 19 hráčů do pole 
a  2  brankáři. Novou tváří muž-
stva je obránce Jakub Vašíček, 
který k  nám přestoupil z  SFK 
Vrchovina a  na zkoušku při-
chází záložník David Sargsyan 
z FC Vysočina Jihlava. Odchody 
z  týmu žádné nejsou. Ze zdra-
votních důvodů bude ze začátku 

přípravy chybět Pavel Mezlík a ze 
studijních Patrik Pokorný.
Tým bude trénovat čtyřikrát týd-
ně, začátek přípravy by měl být 
zaměřen spíš na nabírání kondi-
ce a poté se tým bude zaměřovat 
na herní věci. Pokud epidemiolo-
gická situace dovolí, tak mužstvo 
bude chodit jednou týdně běhat, 
jednou do posilovny a  dvakrát 
na hřiště. V  případě nemožnos-
ti skupinového tréninku budou 
hráči plnit individuální plán.
Áčko čeká také série pěti pří-

pravných zápasů. Dva přípravné 
zápasy budou proti mužstvům 
z  druhé ligy, konkrétně FC Vy-
sočina Jihlava a  MFK Chrudim. 
Zajímavé přípravné utkání bude 
také proti Líšni, která do příprav-
ného zápasu nasadí širší kádr 
druholigového áčka plus hráče 
z  B -týmu (Líšeň B hraje Jiho-
moravský KP). První tým čeká 
také přátelák s  rezervou ligové 
FC Zbrojovky Brno, která je po 
nedohrané podzimní části na 
4. místě Divize D.

Kádr áčka 
na začátku zimní 

přípravy:
Brankáři: Kruba, Kolář
Obránci: Vašíček, Komínek, Mu-
cha, Kriegsmann, Bouček, Pav-
lík, Malata Marek, Sysel
Záložníci: Dolejš, Šuta, Demeter, 
Nedvěd, Puža, Mezlík, Partl, Po-
korný, Sargsyan
Útočníci: Plichta, Malata Mirek

-fcvm-

Fotbalisté áčka zahájili zimní přípravu
Kompletní rozpis přípravných utkání áčka a béčka v zimní přípravě 

Program přípravných zápasů áčka:
sobota 30. 1. proti SK Líšeň A+B, od 12:00 v Líšni
sobota 6. 2. proti FC Vysočina Jihlava, od 11:00 v Jihlavě
středa 10. 2. proti FC Zbrojovka Brno B, od 17:00 na umělé trávě ve VM
sobota 13. 2. proti MFK Chrudim, od 10:00 na umělé trávě ve VM
středa 17. 2. proti béčku, od 17:00 na umělé trávě ve VM

Program přípravných zápasů béčka:
středa 17. 2. proti áčku, od 17:00 na umělé trávě ve VM
neděle 21. 2. proti FC Budišov -Nárameč, od 14:00 na umělé trávě
 ve VM
neděle 28. 2. proti TJ Slavoj TKZ Polná, od 14:00 na umělé trávě ve VM
sobota 6. 3. proti FC PBS Velká Bíteš, od 10:00 na umělé trávě ve VM

-fcvm-

Přípravná utkání mužů

Gebre Selassie vstřelil 
důležitý gól 

Foto: Antonín Dvořák

Sněhové i povětrnostní podmín-
ky jsou ideální, můžete proto vy-
razit do jedné z mnoha vytvoře-
ných běžeckých stop kolem Borů 
a okolí!

Sportování zdar a běžkování zvláště!

V okolí Dolních Borů V okolí Horních Borů Propojení do Krásněvsi – jen pro odvážné

Theodor Gebre Selassie. Foto: Reuters

Český obránce Theodor Gebre Selassie se poprvé v sezoně německé 
fotbalové ligy zapsal mezi střelce a byl strůjcem vítězství Brém 2:0 nad 
Augsburgem. Čisté konto vychytal v utkání 16. kola Jiří Pavlenka.
Gebre Selassie zlomil v závěru bezbrankový stav. V 84. minutě si na-
běhl do vápna na vysoký centr a akrobaticky ze vzduchu poslal míč 
k přední tyči.                                                             Zdroj: Aktuálě.cz, ČTK

Dokončení ze strany 1. 
„Na Novém rybníku (foto vpravo) 
je nyní rozhrnuto, pokud budete mít 
chuť, neváhejte vzít brusle, dokud 
je zamrznuto. Bylo by fajn kluziště 
udržovat rozhrnuté, proto vezměte 
s sebou i rozhrnovač a průběžně led 
upravujte, ať si můžeme společně 
zimu užít,“ zněla další výzva.
Lidé si pro pobyt v přírodě vybrali 
i další aktivity. Procházky se psy či 

vyjížďky na koních, anebo s dětmi 
sáňkování, bobování a  další. Ně-
kteří neváhali a vyjeli také na ko-
lech (foto nahoře) či čtyřkolkách. 
Období pandemie, kdy vláda za-
kázala provoz lyžařských středisek,  
je zákaz vstupu i na sjezdovku ve 
VM, i když je podle provozovatelů 
připravena na otevření. Stopy pro 
běžecké lyžování ale ski projel též. 

Připr.: Iva Horká, foto: zdroj fcb

Pro běžkaře bylo upraveno několik lyžařských tras


