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Ve Velkém Meziříčí se aktuálně dokončuje hned několik investičních 

akcí. Jednou z nich je rozsáhlá rekonstrukce Areálu zdraví, která za-

počala v prosinci loňského roku a dokončena by měla být v polovině 

letošního léta. V místě dochází ke kompletní úpravě stavební plochy 

včetně podloží, budují se nové opěrné zdi, oplocení, drenáže i osvět-

lení kurtů včetně závlahy. V objektu vzniká i nový sklad a tribuna. Jak 

práce pokračují, se byli podívat radní města v rámci svých pravidel-

ných návštěv staveb a místních organizací dne 6. dubna 2022.   -měú-

V rámci pochůzek zavítali radní rovněž do Wellmezu, nízkoprahového

zařízení pro děti a mládež. Účelem jejich návštěvy bylo setkání s  ředi-

telkou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Ing. Janou Zelenou (na fotu

vlevo)  a vedoucí zařízení Mgr. Martinou Horníčkovou (vpravo). Došlo

k prohlídce budovy i ke konverzaci o podobě vzájemné spolupráce do

budoucna.                                                                                       -red, zdroj: měú-

Radní se zajímali 
o nízkoprahové centrum

Rekonstrukce 
Areálu zdraví pokračuje

Město Velké Meziříčí disponuje novou 

platební bránou GoPay. To znamená, 

že místní poplatek za komunální od-

pad lze zaplatit online prostřednictvím 

Portálu občana. Kdo využije bezho-

tovostní platbu, ten už nebude muset 

radnici navštívit. Od příštího roku po-

stačí napsat e -mail či zavolat správci 

poplatku, aby zajistil vylepení známky. 

O to se postará pracovník technických 

služeb, který známku vylepí v den svo-

zu odpadu na přichystanou popelnici.

Na konci roku by měl být do možností 

online úhrad přidán i poplatek za psa.

-red, zdroj: měú-

Poplatek za komunální odpad můžete nově uhradit 
online

Zastupitelé odsouhlasili stejný po-

čet členů zastupitelstva. V  novém 

volebním období tak usedne k hla-

sovacím zařízením opět 23 zastupi-

telů. Prezident republiky M. Zeman 

stanovil termín komunálních voleb

pro letošní rok už na 23. a 24. září.

Volební místnosti se otevřou tra-

dičně v pátek od 14 do 22 a v sobo-

tu od 8 do 14 hodin.               -měú-

Po zářijových
volbách zasedne opět 
23 zastupitelů Od neblahých událostí z konce druhé světové války, známých jako Vel-

komeziříčská tragédie, uplyne v pátek 6. května 2022 již 77 let. Tradiční 

pietní akt se na městském hřbitově Karlov uskuteční v den výročí, a to 

od 17 hodin s doprovodným programem za účasti veřejnosti.

Symbolického položení věnce ke zrenovovanému památníku padlých se 

zhostí představitelé města i zástupci z řad místních politických klubů. 

Po dvou letech, během nichž organizaci akce komplikovala vládní na-

řízení v souvislostí s pandemií koronaviru, se pietní vzpomínky může 

zúčastnit také široká veřejnost. „Vážení spoluobčané, připomeňte si tyto 

události společně s námi,“ vybízí město VM.                                       -měú-

Město uctí oběti Velkomeziříčské tragédie

Zemědělci dostávají dotace na 

chov skotu, ale státní instituce

příliš nekontrolují v jakém stavu 

zvířata chovají, domnívá se čte-

nářka, která poslala do redakce

ML tento příspěvek. Ne zřídka 

podle svých slov vidí dobytčata 

bez vody na sluníčku a nebo 

větru, dešti bez přístřešku, který 

by je chránil před nepříznivým 

počasím. Přečtěte si, jaká je její

zkušenost s institucemi, které 

týrání zvířat mají řešit.

„Nedávno jsem na Velkomeziříčsku 

byla svědkem velice smutného pří-

padu týrání hospodářského zvířete. 

Zdejší zemědělec zvířata již delší 

dobu zanedbával.

V  srpnu roku 2019 byla dopisem 

upozorněna Krajská veterinární 

správa ve Žďáře nad Sázavou, že 

je hospodářství celkově zanedbané, 

a  zvířata tím trpí. O  rok později 

byla situace stejně zoufalá. 

Jsem zootechnik a  převážnou část 

svého života pracuji se zvířaty, bylo 

mi těch ubohých stvoření líto, a tak 

jsem osobně dne 28. 7. 2020 napsa-

la oznámení a  doporučeně poslala 

na Krajskou veterinární správu pro 

Kraj Vysočina ve Žďáře nad Sáza-

vou. Dále jsem jim poslala e -mail, 

kde jsem vysvětlila, že by tato osoba 

neměla zvířata vůbec chovat. Pro 

jistotu jsem napsala oznámení o tý-

rání zvířat e -mailem i na Policii ČR 

ve Velkém Meziříčí, odpověděli mi, 

že Krajská veterinární správa Kraje 

Vysočina již provádí svá opatření. 

Byla jsem spokojená, že utrpení 

zvířat je u konce, ale ve skutečnosti 

tomu tak nebylo.

V neděli dne 24. 4. 2022 jsem vidě-

la na této ¸farmě῾ otřesný případ 

týraného býčka. Byl izolován od 

ostatních v otevřené stáji v průva-

nu, měl hluboko zařezaný řetěz do 

krku (foto vpravo), kolem sebe měl 

hráz z výkalů, takže moč nemohla 

odtékat, ležel asi ve dvaceti centi-

metrech studené močůvky, která 

leptá kůži. Když nás býček uviděl, 

byl k  smrti vyděšený, rychle vstal, 

jeho pohled byl plný hrůzy a začal 

se třást, asi si myslel, že bude bitý. 

V napáječce neměl vodu, prázdný 

žleb byl otřesně špinavý. Bylo evi-

dentní, že je v  těchto podmínkách 

mučen již delší dobu, byl v depre-

sivním stavu, oddán svému kruté-

mu osudu. Vypadalo to, jako by ho 

majitel za něco trestal. Slyšela jsem 

bučení dalšího skotu, ale to bylo 

v  uzavřeném prostoru vraty, tam 

jsem se neodvážila vstoupit. 

Pokračování na straně 2.

Vyřeší příslušné instituce 
týrání zvířat na Velkomeziříčsku?
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V Jívoví už pokládají asfalt na silnici. -red-

Nová opatření se zaměřují na boj proti nelegálnímu obsahu, zboží

a  službám v on -line prostředí. Platformy budou mít nové povinnosti,

jako například urychleně odstranit nelegální obsah na svých webových

stránkách a znát podnikatelské subjekty, které je využívají pro své akti-

vity.

„Jedná se o největší legislativní zásah do internetového prostředí po 20le-

tech. Jednání byla velmi náročná, ale jsem ráda, že jsme nakonec našli

kompromis, díky kterému se internet stane bezpečnějším místem,“ říká

k zásadním změnám česká stínová zpravodajka, místopředsedkyně Ev-

ropského parlamentu, Dita Charanzová.

„Technologické fi rmy, e -commerce zažívají neuvěřitelný rozkvět. Mým cí-

lem bylo, abychom připravovanou legislativou tento růst neudusili a zby-

tečně nezatížili menší fi rmy v on -line prostředí. Proto jsem ráda, že nová

nařízení zpřísňují požadavky především na velké hráče. Zároveň je dobře, 

že přijímáme přísnější pravidla pro fi rmy ze třetích zemí, které sice pod-

nikají na EU trhu, ale až doposud zde neměly své zastoupení. Spotřebitel 

bude mít teď nové, lepší možnosti odvolání, pokud si zboží ze třetích zemí 

zakoupí,“ dodává Charanzová.

Nově přijatá pravidla ukládají velkým platformám rozsáhlejší odpověd-

nost za šířený obsah, který sice není nezákonný, ale je škodlivý. Platfor-

my budou muset analyzovat rizika vyplývající z jejich služeb a přijímat 

opatření ke zmírňování těchto rizik. Změna se dotkne i oblasti doporu-

čovacích systémů, které přizpůsobují obsah jednotlivcům.

Podařilo se navíc prosadit návrh na ochranu práv dětí na internetu.

„Jsem ráda, že byl přijat můj návrh na dodatečné opatření na větší ochra-

nu dětí. Platformy budou muset nově analyzovat obsah ve vztahu k dětem 

a zmírňovat veškerá rizika vůči této skupině. Bohužel se na sítích typu 

TikTok šíří celá řada videí a reklam, které cílí na děti a mají pak za násle-

dek například poruchy příjmu potravy, což může končit i tím nejtragičtěj-

ším způsobem. Díky tomuto návrhu nebudou děti dostávat cílené reklamy 

vůbec a velké platformy budou muset obecně dělat daleko víc pro jejich 

ochranu. Výuka ani rodiče děti v on -line prostředí neochrání, ruku k dílu 

teď musí přiložit právě tyto platformy,“ dodává k  návrhu Charanzová, 

která je zároveň ambasadorkou bezpečného internetu v České republice.

Za nedodržování nových pravidel budou fi rmám hrozit vysoké sankce. 

U velkých platforem se může v nejzávažnějších případech jednat o po-

kutě až do výše 6 % celosvětového obratu.

Vyjednaný text musí ještě formálně schválit jak členské státy, tak Evrop-

ský parlament.                                           Připravila: Iva Horká, zdroj: TZ EP

Evropské instituce se dohodly na nových pravidlech pro internetové 
prostředí v rámci tzv. Digitálního aktu. Budou přísnější na ,velké hráče῾

V souvislosti s aktuální válečnou 

situací na Ukrajině a  přílivem 

uprchlíků na území České repub-

liky vznikla mimo jiné potřeba 

zajištění volných míst pro umís-

ťování ukrajinských dětí do míst-

ních základních a  mateřských 

škol.

Zatímco základní školy ve Vel-

ké Meziříčí a  místních částech 

disponují dostatečnou celkovou 

kapacitou, v případě škol mateř-

ských je zapotřebí vytvořit do-

datečná místa. V Mateřské škole 

Velké Meziříčí by se mělo jednat 

o  navýšení počtu o  11 míst (ze 

418 na 429 dětí), ve Lhotkách o 4 

místa (z 24 na 28 dětí) a v Mosti-

štích o 3 místa (z 53 na 56 dětí).

Zákon č.  67/2022 Sb., o  opatře-

ních v  oblasti školství v  souvis-

losti s  ozbrojeným konfl iktem 

na území Ukrajiny vyvolaným 

invazí vojsk Ruské federace, má 

omezenou platnost, prozatím do 

konce března roku 2023.   -měú-

Město navyšuje kapacitu 
školek kvůli uprchlíkům

Velké Meziříčí dlouhodobě pracuje na zlepšování kvality městského pro-

středí a snaží se motivovat k trvale udržitelnému a koncepčnímu rozvoji 

města. S  těmito snahami bezprostředně souvisí vytvoření předpokladů 

pro kvalitní výstavbu, které nově zajistí Zásady pro spolupráci s investory 

v otázce developerské výstavby.

Tyto zásady zabezpečí nastavení jednotných, nediskriminačních a trans-

parentních podmínek sloužících pro jednání mezi Velkým Meziříčím a in-

vestory, kteří hodlají na pozemku města realizovat svůj investiční záměr. 

Současně zajistí oběma stranám koordinovaný postup přípravy podkladů 

tak, aby se potenciální nesoulady včasně odstranily ještě v předprojektové 

fázi a příprava investičních záměrů tak proběhla co možná nejsnadněji 

a bez zbytečných průtahů. Je vhodné, aby investoři vstupovali do jednání 

s městem v co možná nejrannější předprojektové fázi záměru.          -měú-

Zásady pro investory 
vylepší vztahy města 
s developery

Nový výrobní areál vyrůstá u Koz-

lova. Investorem je soukromá fi rma 

Nominal Vídeň. Železobetonový 

skelet výrobní haly je na půdorys-

né ploše 2200 m², s administrativní 

částí ve dvou patrech, plánovanou

fotovoltaikou umístěnou na pi-

lovité železobetonové střeše. Po-

dle zhotovitele proběhlo zahájení

montáže skeletu začátkem tohoto

roku, v  dubnu bylo dílo předáno

jeho majiteli a dále proběhne mon-

táž střešního pláště a fasády. „Uve-

dení do provozu plánujeme ke konci

tohoto roku,“ uvedl pro náš týdeník 

Milan Novák, majitel fi rmy, která 

patří k  průkopníkům ve výrobě 

bezlepkových potravin a je známá 

výrobou například kaší zdravého 

životního stylu.  -red, foto: ML/hor-

Nový výrobní areál vyrůstá u Kozlova

Dokončení ze strany 1. 

Na druhé straně otevřené stáje

bylo v  ohradě na hromadě hnoje

bez vody další dobytče, které neby-

lo uvázané, a tak se aspoň mohlo

volně pohybovat.

Šla jsem se svým manželem k ma-

jiteli ubohých zvířat, zazvonila

jsem, když mi otevřel byl hned roz-

čilený a poslal mě do prd…, řekla

jsem, že zavolám policii „zavolej’’,

odpověděl mi a zabouchnul dveře.

Překvapila mě ta jeho jistota, že se

mu nemůže nic stát.

A  tak jsem druhý den v  pondělí 

25.  4. šla na policii, zavedla pří-

slušníky policie na místo, kde bylo

týrané zvíře. Býček byl ve stejném

stavu jako v  neděli, stále ve dva-

ceti centimetrech močůvky, oči

plné hrůzy, z úst mu kapala pěna.

Policisté vše nafotili, sepsali a pře-

dali případ příslušným institucím.

Během měsíce by mi měla přijít 

zpráva, jak to s  býčkem dopadlo.

Ve svém životě nepoznal nic než 

bolest, utrpení a  strach. Doufám,

že bude majiteli odebrán a dají ho

do opatrování slušnému člověku,

který se o něj bude patřičně starat.

Po tom, co prožil, by si to zasloužil.

Dokud se člověk nenaučí respekto-

vat živé bytosti a chovat se s láskou

ke zvířecímu světu, nikdy nepozná

svou skutečnou úlohu na zemi.“

Autorka: Jitka Vidláková

(Více fotografi í v plném rozlišení

si  můžete prohlédnout na našem

webu www.medricske-listy.cz, kde

si je můžete zvětšit a podívat se  v 

jak zuboženém stavu uvedená zví-

řata jsou a v jakých podmínkách

již několik let žijí.)

Vyřeší příslušné instituce týrání zvířat 
na Velkomeziříčsku?

Průjezd obcí Jívoví u Křižanova je uzavřen kvůli 
opravě komunikace. Ta pomalu spěje k závěru.
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Děkujeme za pozvání od ZO ČSŽ

Velké Meziříčí a Jupiter clubu na tra-

diční jarní výstavu, kde jsme se moh-

ly poprvé prezentovat a  zviditelnit

s výtvarnými pracemi a výtvory od

našich dětí a paních učitelek z naší

Mateřské školy Benešova v  Třebíčí.

Jsme škola podporující zdraví s vel-

kou přírodní zahradou a  s  prvky 

podporující zdraví ve školní jídelně.

Děkujeme za pozvání a  budeme se

těšit na vaši vánoční výstavu.       -zštr-

MŠ Třebíč děkuje za 
účast na výstavě ve VM

Tradiční pálení čarodějnic po koronavirové

přestávce probíhalo téměř všude. Jak je patrné 

ze snímků, konaly se na Fajtově kopci ve

Velkém Meziříčí, v Měříně či v Netíně, ale i ve 

spoustě dalších obcí či měst.

Na Fajťáku v Meziříčí bohatý program plný zába-

vy ocenili všichni přítomní. Nejprve se návštěv-

níci vydali na Stezku plnou čarodějnic s Dózou. 

Ti, kteří si zasoutěžili nebo přišli v kostýmu, zís-

kali špekáček s pečivem zdarma.

O hudební vložku se postarala místní country ka-

pela Stetson. Spolek Tas předvedl šermířské vy-

stoupení a následně během secvičené divadelní 

scénky zapálil čtyřmetrovou vatru.

Akce se v letošním roce uskutečnila bez průvodu. 

Avšak na své si díky bohatém programu přišli jak 

malé děti, tak i jejich rodiče. I jinde dospělí při-

pravili pro děti zábavu, ale i pohoštění.

Hasiči VM se starali o občerstvení a o bezpeč-

nost diváků. Jednotka hlídala vatru až do časných 

ranních hodin a pak se vrátila zpět na základnu.

-red, foto: zdroj: fcb-

Tradiční pálení čarodějnic probíhalo téměř všude

Farní sbor Českobratrské 

církve evangelické ve Velkém 

Meziříčí zvelebuje své okolí.

U Husova domu tak postup-

ně vzniká živoucí zahrada,

v níž nově přibude i dřevěné 

pódium.

Tvůrci projektu Živoucí zahrada 

si kladli za cíl upevnit stávající 

společenství sboru, povzbudit 

aktivity související s  životním 

prostředím nejen pro evangelíky 

a otevřít zahradu široké veřejnos-

ti. To vše se začalo dařit již v loň-

ském roce. Na zahradě se usku-

tečnily 2 koncerty, 16 brigád a 3 

sborové dny. Aby prostor mohl 

v budoucnu nabídnout potřebné 

zázemí, které by sloužilo i dalším

lidem, je zapotřebí zahradu do-

vybavit. Za tímto účelem zastu-

pitelstvo města schválilo fi nance

ve výši 50 000 korun jako jed-

norázovou fi nanční podporu na

zřízení dřevěného pódia umístě-

ného pod třešní ve farní zahradě.

„Pódium bude sloužit jako místo

odpočinku, lavička a  podesta pro

setkání dětí nebo například pro

loutkové divadlo. Plánujeme ještě 

instalovat umělecké dílo v  přední 

části zahrady, nahoře vybudovat 

tůňku a posezení v rohu zahrady,

odkud je pěkný výhled na město.

Hodláme vysadit i bobulové keře,“ 

sdělila plány do budoucna farář-

ka Markéta Slámová.           -měú-

Zahrada u Husova domu 
se přibližuje veřejnosti

Také vás zajímá, co se to objevilo v parku u COOPu ve Vídni? Podle 

informací z FCB jde o stánek s občerstvením Bifé vafl e. Brzy si v něm 

budou moci lidé jak místní, tak projíždějící touto obcí, zakoupit ob-

čerstvení včetně vafl í, svačinek či domácích nanuků apod.

-red, foto: zdroj fcb-

Ve stánku ve Vídni bude 
k prodeji občerstvení
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Vzpomínáme

Výstava je prodejní7. a 8. května 7.30 – 16.30 Velké Meziříčí, Nesměřské údolí 7. a 8. května 7.30 – 16.30 Velké Meziříčí, Nesměřské údolí 
– Letná, Františkov 487, 952, Osové (vodovod, č. p. 16),– Letná, Františkov 487, 952, Osové (vodovod, č. p. 16),
Petráveč 29, 30, 33.Petráveč 29, 30, 33.
11. května 7.30 – 16.30 trafostanice Velké Meziříčí FVE S+J 11. května 7.30 – 16.30 trafostanice Velké Meziříčí FVE S+J
energo, FVE Petráveč Dvořák – fi rma Jaroslav Dvořák.energo, FVE Petráveč Dvořák – fi rma Jaroslav Dvořák.
12. května 7.30 – 10.00 Stránecká Zhoř, jižní část obce po12. května 7.30 – 10.00 Stránecká Zhoř, jižní část obce po
Renovu č. p. 20 včetně, po kravín (mimo nový stavební obvod).Renovu č. p. 20 včetně, po kravín (mimo nový stavební obvod).
12. května 10.00 – 12.30 Nová Zhoř.12. května 10.00 – 12.30 Nová Zhoř.

7. 5. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, Nové Město7. 5. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, Nové Město
na Moravě, tel. 566 616 904na Moravě, tel. 566 616 904

8. 5. lékař stomatolog Mykola Klepach, Záviško-8. 5. lékař stomatolog Mykola Klepach, Záviško-
va 151, Velké Meziříčí, tel. 775 234 573va 151, Velké Meziříčí, tel. 775 234 573

Kdo v srdcích žije,
neumírá, 
kdo byl milován,
není zapomenut.

Dne 1. května 2022 
to byly dva roky, kdy
nás opustil náš drahý
manžel, tatínek,dědeček,
pradědeček a strýc, pan 

Stanislav
Štěpánek.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Marie, dcery Marie, Zdena, Markéta, 

synové Stanislav a Jiří s rodinami. 

• • CENA vzpomínky, blahopřá-CENA vzpomínky, blahopřá-
ní či poděkování je bez fo-ní či poděkování je bez fo-
tografi e 200 Kč, s fotografi í tografi e 200 Kč, s fotografi í 
250 Kč.250 Kč.

• CENA soukromého inzerá-• CENA soukromého inzerá-
tu do Medřičských listů je tu do Medřičských listů je
40 Kč do jednoho vydání.40 Kč do jednoho vydání.

• • Podávat je můžete buď Podávat je můžete buď 
v redakci na Náměs   č. 4 v redakci na Náměs   č. 4
(ve dvoře Kvě  nářství Flou-(ve dvoře Kvě  nářství Flou-
ma), anebo telefonicky na ma), anebo telefonicky na
č. 732 203 787, či mailem č. 732 203 787, či mailem
ivahorka@seznam.cz.ivahorka@seznam.cz.

• Uzávěrka do Společenské • Uzávěrka do Společenské
rubriky je vždy v pátek (vý-rubriky je vždy v pátek (vý-
jimečně v pondělí) před da-jimečně v pondělí) před da-
ným středečním vydáním.         ným středečním vydáním.

                                                          --red-red-

PRODÁM
* Prodám Zetor 4611, vozík za

auto, podvozek za traktor. Vše bez

TP. Tel.: 604 171 964.

* Daruji za odvoz kvalitní koň-

ský hnůj, vhodný především pod

rajčata, brambory. Stránecká Zhoř

tel. 732 277 101.

* Prodám dámské kolo s pří-

slušenstvím. Bílo-růžové, nepo-

užité – nevhodná koupě. Tel.:

605 369 895.

* Prodej palivového dřeva. Vý-

kup kulatiny, těžba dřeva harves-

torem. Tel.: 777 700 901.

KOUPÍM
* Koupím sklopnou káru,

dlabačku, sloupovou vrtačku

a hoblovku s protahem. Tel.:

733 502 674.

* Koupím díly na traktor Ze-

tor  25 a Steyr 1–2 válec. Tel.: 

704 575 305.

* Koupím rodinný domek 

s  hospodářskou budovou. Tel.: 

720 568 892.

* Do sbírky koupím staré láhve 

od piva, limonády, sifonu a mléka, 

pivní cedule, staré pípy, špunto-

vačku, stáčečku, dřevěné sudy, 

výčep, kompresor, papírové pod-

tácky, etikety, vršky, půllitry s logy 

pivovarů i  celé sbírky. Za  láhev 

s nápisem Velko Meziříčské Gross 

Meseritscher nabízím za litrovou 

láhev 5 000 Kč, za  půllitrovou 

2 500 Kč. Za ceduli Velkomeziříč-

ské pivo 10 000 Kč. Pokud máte 

i jiné láhve a cedule, neváhejte se 

ozvat. Vše ze starých hospod a pi-

vovarů, za všechno velmi dobře 

zaplatím. Za nabídky děkuji. Tel.: 

604 812 838.

Inzerce soukromá

PRODÁM
• Brojlerová kuřata • Krůty

• Brojlerové roční slepice • Kačeny

• Brojlerové roční kohouty • Husokačeny

• Domácí vejce • Králíky

• Domácí uzeniny (šunkový salám, klobásy, uzená masa)

Vše z domácího chovu, vše zabité a vychlazené

KONTAKT: 732 940 025 / 722 658 649

K dnešnímu dni u nás našlo přechodný domov bezmála 300 tisíc
uprchlíků před válečným konfliktem na Ukrajině. Naším dalším 
společným cílem je pomoci jim překonat jazykovou bariéru 
a najít příležitost začlenit se do našeho kolektivu. Vhodným 
řešením se jeví adaptační skupiny a jazykové kurzy.

Díky všem lidem dobrého srdce, charitativním organizacím, státní 
správě i ostatním záchranným sdružením jsou jim hmotné potřeby 
zajišťovány průběžně. Dospělí Ukrajinci zde postupně nacházejí 
pracovní pozice a děti nastupují do českých školek a škol. Ovšem 
otázka se vznáší nad schopností dorozumívat se v nové zemi a do-
vedností osvojit si umění komunikovat českým jazykem. A právě 
zlepšení komunikace mezi ukrajinskými uprchlíky s českými ob-
čany mají podpořit nově vznikající adaptační skupiny a jazykové 
kurzy. Tyto aktivity poslouží k výuce češtiny, k adaptaci, sociali-
zaci, smysluplného využití části volného času ukrajinských dětí 
a mají posílit jejich duševní pohodu a duševní zdraví.

Adaptační skupiny jsou určeny pro děti od 3 do 15 let. Jsou rozdě-
leny do 3 sekcí, kde je kritériem věk a počet dětí v jedné skupině. 
Náplní skupin bude zajistit výuku v rozsahu 20 hodin v průběhu 
5 pracovních dnů jdoucích po sobě.

Jazykové kurzy jsou určeny pro mládež ve věku od 14 do 18 let. 
Kurzy se mají konat v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Délka 
kurzu je 80 hodin. V kurzu má být 4 až 10 dětí.

Žádat o dotaci mohou podle pravidel MŠMT například nestátní 
neziskové organizace, spolky, školská zařízení, registrované církve 
a další subjekty. U všech výzev musí provozovatel zajistit stravu, 
pitný režim a vhodné prostory. Žadatel o provozování skupinky 
i kurzu má kompetenci vybrat vhodnou česky mluvící osobu na 
předání znalostí českého jazyka. Žádosti musí být podány nejpoz-
ději do 31. května 2022.

Odkazy:
https://www.msmt.cz/file/57432/
https://www.msmt.cz/mladez/jazykove-kurzy-pro-deti-cizince-
-migrujici-z-ukrajiny-2022
Děkuji vám všem, kteří zodpovědně přistupujete k uprchlíkům 
a jakoukoliv pomocí přispíváte ke zlepšení jejich nelehké situace.

Hezké jarní dny vám přeje
Josef Klement, senátor

Cílem nově vznikajících adaptačních skupin a jazykových kurzů je 
nabídnout ukrajinským dětem osvojit si dovednost hovořit čes-
kým jazykem a překonat jazykovou bariéru v co nejkratším čase.

Češ  na a uprchlíci
K d š í d i á šl ř h d ý d

Nabízíme inzerci na našem webu
www.medricske-listy.cz
Cena na týden: 1000 Kč v záhlaví, 400 Kč vpravo
Více info na e-mailu ivahorka@seznam.cz nebo na telefonu 732 203 787
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Kulturní akce

Změna vyhrazena! Akce si ověřujte u pořadatelů.

Kino Jupiter club VM
Po čem muži touží 2 •

19. 5. 19.30, 29. 5. 18.30, 140 Kč.

Mládeži přístupný.

VYŠEHRAD: Fylm • 5. 5. , 19.30, 

15. 5. 18.30, 140 Kč. Mládeži pří-

stupný od 12 let.

Ježek Sonic 2 • 6. 5. 17.30, 130 Kč.

Promlčeno • 8. 5. 18.30, 120 Kč. 

Mládeži přístupný od 12 let.

Zlevněná projekce nejen pro seni-

ory:

Mimořádná událost • 12.  5. 

16.30, 70 Kč. Mládeži přístupný 

od 12 let.

Doctor Strange v mnohovesmí-

ru šílenství • 13. 5. 19.30, 130 Kč. 

Mládeži přístupný od 12 let.

Seveřan • 18.  5.  19.30, 130 Kč.

Mládeži přístupný od 15 let.

Panství Downton: Nová éra •

21. 5. , 19.30, 130 Kč. Mládeži pří-

stupný od 12 let.

Ženy a  život • 22.  5.  18.30, 

130 Kč. Mládeži přístupný.

Tři Tygři ve fi lmu: Jackpot

26.  5.  19.30, 120,00 Kč. Mládeži 

přístupný od 12 let.

Top Gun: Maverick • 27. 5. 19.30, 

140 Kč. Mládeži přístupný od 

12 let.

Do 15. května 15.00 • Strašidelný zámek

Otevřeno úterý – pátek: 9–12, 13–16, neděle: 13-17 h. Výstava připomene 

temné postavy nejen našich dějin. Zámecké schody 1200/4. Muzeum Vel-

ké Meziříčí, www.muzeumvm.cz.

Do 30. června 15.00 • Modré z nebe

Výstava akvarelů Ivany Bíbrové a Evy Pejchalové. Otevřeno po – so 9 – 

17 h, ne 14 – 17.30 h. Kavárna a bistro Termoska, Náměstí 79/3, Velké 

Meziříčí,

Do 15. srpna • Fotografi cká soutěž „Tajemství“

Zájemci mohou do soutěže zaslat max. 3 fotografi e, které ohodnotí od-

borná porota. O Bítešských hodech v září budou vyhlášeni 3 výherci, kteří 

získají hodnotné věcné ceny. Informace na tel.: 607 041 633. Velká Bíteš.

4. května 7.00 – 11.30, 12.00 – 15.00 • Zápis do MŠ Radostín nad Osl.

4. května 17.00 • Byli naši předci obrozenci aneb Jak začít s rodokme-

nem

Přednáška Martiny Bittnerové. Městská knihovna Velká Bíteš.

4. května 18.00 • Ochutnávka selského rozumu

Přednáší Marek Herman. Kulturní dům Bory. 

5. – 30. května 7.30 • Cestou necestou

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. Po a st 7.30 – 

18.00, čt 7.30 – 12.30, pá 7.30 – 18.00. Městská knihovna Velké Meziříčí, 

Poštovní 1392/22.,

5. května • Svoz nebezpečného odpadu v Osové Bítýšce

Odpad je možné nosit už ve středu 4. 5. 2022 na obvyklé místo u obecního 

úřadu.

5. května 10.30– 16.00 • Zápis dětí do mateřské školy ve Vídni

5. května 15.00 – 17.00 • Zápis dětí do mateřské školy v Borech

5. května 14.00 – 15.00 • O bylinkách a mastičkách

Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti po-

hybového aparátu člověka, na posílení imunitního systému a detoxikaci.  

Přednáší lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur.

Klub důchodců, ul. Komenského 6/10, Velké Meziříčí.

5. května 15.00 – 17.00 • Přednáška o bylinkách a mastičkách

Přednáší Karel Štenbaur. Sokolovna Křižanov.

5. května 18.00 • Jak se dělá šoubyznys – zábavná show

Zcela nová zábavná show plná převleků, písní, dialogů a scének s imitá-

torem Petrem Jablonským a zpěvačkou Nikolou Votrubovou. Předprodej 

vstupenek na Informačním centru, Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš 

nebo online.

6. května 7.00 – 14.00 • Zápis dětí do mateřské školy Uhřínov

Zákonný zástupce dostaví s dítětem a přinese vyplněnou „Žádost o při-

jetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (včetně potvrzení od lékaře), která 

bude od 19. 4. do 29. 4. 2022 k vyzvednutí v MŠ nebo na webových strán-

kách www.msuhrinov.webnode.cz.

6. května 12.00 • Zvěřinové hody

Nová sokolovna Osová Bítýška. 

6. května 17.00 • Vzpomínka obětem II. sv. války ve Velkém Meziříčí

Hřbitov na Karlově, Velké Meziříčí.

6. května odpoledne • Sběr železného šrotu v Dobré Vodě

7. května 8.00 – 11.00 • Železná sobota

SDH bude jako každý rok provádět tradiční sběr veškerého starého železa 

ve Velké Bíteši.

7. května 8.00 • Sběr železného odpadu v Oslavici

7. května 10.00 – 17.00 • Den pro ženu

Prodej kosmetiky, háčkových šálů, hraček, dřevěné dekorace, látkových 

hraček… Hasičská zbrojnice, Čechova 17, Velké Meziříčí.

7. května 14.00 – 17.00 • Den matek

Svátečního posezení při hudbě. Park Pod Lipami, Osová Bítýška.

7. května 20.00 • Studentský ples – Majáles

K tanci a poslechu hrají hudební skupina M.E.Š. a DJ Sláva. Předprodej 

vstupenek a místenek v budově Gymnázia Velké Meziříčí.

Jupiter club Velké Meziříčí, Náměstí 17.

8. května • Pouť ve Frankově Zhořci

8. května 9.00 – 10.00 • Schůzka fi latelistů

Předsálí kina, Náměstí 17, Velké Meziříčí. 

8. května 14.00 • Ofi ciální odhalení kamenů zmizelých

Více https://www.rudikov.cz/ Rudíkov, na Židárně.

9. května 17.30 • Nevyléčitelné neexistuje 

Jak se uzdravit přirozenou cestou, pomocí životní síly – přednáška Bruna 

Gröninga. Lánice 57 – Kreative Café Velká Bíteš.

10. května 15.00 • Májová besídka

Kulturní dům Velká Bíteš.

10. května 16.00 • Staré učitelské rody na Velkomeziříčsku

Přednáška VGS – Ing. Karel Hromek. Malá scéna JC, Náměstí 17, Velké 

Nedělní májové zahájení výstavy akvarelů Modré z nebe pro-
běhlo v Termosce. Výstavu tam můžete navš  vit až do 30. 6.
2022. Prohlédnout si můžete akvarely Ivany Bíbrové a Evy Pej-
chalové.
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Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Pokračování. Celé neštěstí odstartovala stará žebračka Maryna Schuchová 

z Vernířovic, když hostii, která jí byla podána při svatém přijímání v rámci

mše na předvelikonoční Květnou neděli roku 1678, a to v kostele v blízkém

Sobotíně, hodlala použít pro jednu svou známou, aby té kráva působením

oné zázračné věci poté více dojila, za což by Schuchová údajně dostala od

objednavatelky hrách a také mouku na lívance. Hned po skončení eucha-

ristie byla všímavým ministrantem, takovým malým vzorným bonzáč-

kem, prozrazena místnímu kostelníkovi Bittnerovi a jím vzápětí naprášena

i snaživému faráři Schmidtovi – a sice že ono „tělo Kristovo“ vyplivla ze

svých úst do předem připraveného šátku. Na katastrofu tím bylo zaděláno.

Pak již události postupně nabíraly prudký a dramatický spád! Nejznáměj-

šími krutě mučenými a poté zaživa upálenými oběťmi Bobligova řádění

jsou vedle Schuchové zejména vážený děkan Kryštof Alois Lautner ze

Šumperka, upálený v Mohelnici, jeho krásná mladá kuchařka Zuzana Vo-

glicková a rodina bohatého barvíře látek, ctěného šumperského měšťana

Kašpara Sattlera; avšak celkový počet lidí poslaných Bobligem na torturu

a pak do ohně nakonec výrazně přesáhl stovku, ba spíše se snad blížil až

ke dvěma stům! Případ je podrobně popsán v knize Václava Kaplického

Kladivo na čarodějnice a také ve stejnojmenném, nesmírně silném a su-

gestivním fi lmu režiséra Otakara Vávry z roku 1969.

Opravdu drsný návod, jak zacházet s  osobami podezřelými z  čaroděj-

nictví, sepsali latinsky již koncem XV. století dva dominikáni – Heinrich

Kramer a Jakob Sprenger. Jde o nechvalně proslulou knihu Malleus ma-

lefi carum – neboli právě o ono prapůvodní a instruktážní „Kladivo na ča-

rodějnice“. Spis poprvé vyšel roku 1486 ve Štrasburku a později se dočkal

hned několika reedicí.

Kdybychom si mysleli, že šílené běsnění ohledně honů na čarodějnice se

odehrávalo jen kdesi jinde a naši oblast že nezasáhlo, velmi bychom se mý-

lili. Neboť zasáhlo. A dokonce o mnoho let dříve, nežli se podobné jevy,

excesy a procesy objevily třeba ve Slezsku, na Jesenicku, Šumpersku a Lo-

sinsku. Týká se to zejména Bobrové, Velké Bíteše, Tasova, Jasenice, Čikova 

i dalších blízkých obcí a vesnic. Oběťmi se staly především ženy nařčené 

z travičství a moření dobytka, při kteréžto činnosti údajně užívaly čaro-

dějnické praktiky, když prý vyráběly dosti podivné škodlivé lektvary, jedy, 

materie a substance. Více 

než dvacítka takovýchto 

osob pak byla mučena 

a  upálena, případně po-

pravena jiným způso-

bem. Některé byly nevin-

né; o  jiných bychom to 

ale mohli tvrdit jen těžko, 

neboť po jejich původní 

činnosti zůstávaly obě-

ti na životech lidských 

i  zvířecích (u  zvířat šlo 

nejčastěji o  dobytek, ať 

už o  skot, nebo o  brav). 

I  tehdy  – jako ostatně 

v úplně každé historické 

epoše  – totiž žilo ne-

jen dost lotrů, ale také 

lotryň. Zajímavé jsou 

zdroje, ingredience a látky, které pro svoje přípravky používaly: prach z ne-

křtěňátek, rozemleté německé myši (rozuměj tzv. němkyně čili potkany), 

štíry (je však divné, kde by je v našich podmínkách jakože braly – snad tedy 

šlo např. o škvory, šváby či pavouky, nebo o brouky obecně); dále i žáby, 

kočky, chcíplé psy, rtuť a podobné lahůdky. No, že to byla tedy ale opravdu 

velice výživná bioalchymie, co říkáte? I toto se tehdy skutečně praktikova-

lo; vždyť pověrčivost byla v oněch časech všude převeliká a všeobjímající, 

stejně jako bázeň. Souviselo to také se závistí a snahou někoho poškodit, 

ublížit mu. A kromě toho, ženy k podobným okultním věcem inklinují 

odjakživa mnohem více nežli muži; neboť je v tom i kus vaření, kuchtění, 

bylinkářství, pokoutného léčitelství, esoteriky, věštění, sektářství, domácí-

ho šamanství, kouzlení a čarování, zaříkávání a zaklínání, travičství a po-

dobných převážně ženských zálib. Žena navíc bývala dle tehdejšího pojetí 

slabší v oné pravé, kované víře – a proto i více náchylná k tomu, aby se 

stala služebnicí ďáblovou. Na tělech uvězněných příslušnic slabšího pohla-

ví pak vyšetřovatelé a inkvizitoři usilovně hledali takzvané signum diaboli 

(signum diabolicum), ďáblovo znamení. V podstatě šlo většinou o nějakou 

bradavici, nebo spíš o vystouplé, naběhlé, chorobně zbytnělé mateřské zna-

mínko, které se podle dobových představ stávalo třetí ženinou bradavkou 

určenou ke kojení – s tím rozdílem, že zde nešlo o kojení miminka mateř-

ským mlékem, nýbrž v tomto případě prý taková usvědčená čarodějnice 

napájela prostřednictvím onoho nežádoucího výrůstku samotného Sata-

na – a to svou vlastní krví; čímž potvrzovala, ba pečetila svůj svazek s ním. 

Dotyčné znamínko jí prý udělal sám ďábel coby novicce při její první účas-

ti na sabatu, a sice svým rohem nebo drápem. Dnes bychom se podobným 

nesmyslům smáli, jenomže tenkrát se tomu opravdu věřilo. Nu a násled-

ky se pak dostavily – a byly naprosto strašlivé…    Text: Vladimír Pařil

O čarodějnických procesech, a to i o těch zdejších
(Z historie protičarodějnické hysterie)

j ý pj ý p

Farnost Velké Meziříčí

Středa 4. 5. 7.00 za rodiče Něm-

covy, děti Ladislava a  Zdeňku, 

zetě Jaroslava a  živou rodinu 

Burianovu. 10.00  mše svatá 

v  DPS. 18.00  mše svatá Mos-

tiště. 19.00  mše svatá Lavičky. 

Čtvrtek 5.  5. 7.00  za  †  dvoje

rodiče, manžela, bratra, živé 

a  †  příbuzné a  Boží požehná-

ní a  ochranu. 16:45 schola na 

faře, 17.00  ministranti v  kostele. 

18.00  za  †  manžela, jeho sestru, 

dvoje rodiče, švagra, živou ro-

dinu a vlastní úmysl. Pátek 6. 5.

Památka sv.  Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka / 1. v měsíci 

/ Celodenní a  celonoční adora-

ce. 8.00  na poděkování za při-

jatá dobrodiní s  prosbou o  víru 

v  rodinách a  ochranu. 14.00  – 

16.00  svátost smíření. 17.00  za

Zdislavu a Jana Slámovy, pomoc, 

ochranu a Boží požehnání pro ce-

lou rodinu. 19.00 – 21.00 svátost 

smíření. Sobota 7. 5. 1. v měsíci. 

7.00  za dar života, přijatá dob-

rodiní a  ochranu Panny Marie 

pro rodinu. 18.00  na společný 

úmysl: 1. za hasiče; 2. za živou 

a † rodinu Beranovu a Tučkovu, 

celou přízeň a ochranu P. Marie; 

3. za Stanislava Nováčka, jeho 

sestru a tři bratry a dvoje rodiče, 

všechny  †  příbuzné s  prosbou 

o Boží ochranu a pomoc pro ce-

lou rodinu; 4. za Stanislava Mal-

ce, dvoje rodiče a duše v očistci; 

5. za rodinu Dvořákovu, Pavlíko-

vu a Konvičkovu; 6. za †  rodiny 

Pálenských,  †  rodinu Rolinovu 

a duše v očistci; 7. za † Hanu Si-

metingerovu a † Františka Sime-

tingera; 8. za rodinu Muchovu ze 

Žďáru, Velkého Meziříčí a  Tře-

bíče; 9.  za  †  manžela Stanislava 

Štěpánka. Neděle 8. 5. 4. neděle 

velikonoční/Den modliteb za 

povolání k  duchovnímu stavu. 

7.30  za farníky. 9.00  za Václava

Vávru a živou a † rodinu. 10.30 za 

živou a † rodinu Uhrovu, Václaví-

kovu, Švihálkovu a  Pantůčkovu. 

11.30  výročí svatby s  požehná-

ním manželům Kratochvílovým.

12.00 křest VM – Zuzana a Lucie

Koprovy, Michal Pól a  Vanesa 

Nováková. 17.00  májová pobož-

nost. 18.00 za Marii a Josefa Jur-

kovy, živou a  †  rodinu Jurkovu, 

Zemanovu a Plhákovu.

Farnost Bory

Čtvrtek 5.  5. 17.00  Mše svatá

pro děti v  Horních Borech  – za 

Aleše a  Rudolfa Kučerovy, rodi-

če Kučerovy a Brendelovy, živou

a † přízeň a duše v očistci. Pátek 

6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra,

kněze a  mučedníka / 1. v  měsí-

ci. 17.30  výstav NSO a  svátost 

smíření. 18.00  mše svatá Dolní

Bory – za živou a † rodinu Kos-

tečkovu. Neděle 8.  5.  4. veliko-

noční. 9.45 za Leopoldinu a Lud-

víka Požárovy, snachu Anežku, 

syna Františka, rodiče Markovy, 

živou a † přízeň a duše v očistci. 

Den modliteb za povolání k du-

chovnímu stavu.

Farnost Netín

Pátek 6.  5. Památka sv.  Jana 

Sarkandra, kněze a  mučední-

ka / 1. v  měsíci. 18.30  za Zdeň-

ka Kostečku a  rodiče, Františka 

Lázničku a  dvoje rodiče a  za 

rodinu Dvořákovu. Sobota 7. 5.

1. v měsíci. 17.00 svátost smíření. 

18.00  za poutníky. Neděle 8.  5.

4.  velikonoční. 8.00  za bratra, 

rodiče, prarodiče a duše v očistci. 

Den modliteb za povolání k du-

chovnímu stavu.

Farní oznámení

* Pokladničky s postní almužnou 

můžete přinést po mši svaté do 

sakristie. * Ve čtvrtek 5.  května 

bude pravidelná návštěva nemoc-

ných ve VM a Borech. * Ve čtvr-

tek 5.  května zveme děti na mši

svatou v  Borech a  cca  17.45  na

faře v  Borech pokračuje přípra-

va na první svaté přijímání. * Ve

čtvrtky v 19.00 pokračuje setkání

nad nedělním evangeliem lectio

divina v sále na faře ve VM. * Ve

středu 6.  května v  18.00  na faře

v  Netíně bude další katecheze

pro rodiče dětí, které půjdou le-

tos k  prvnímu svatému přijímá-

ní. * V pátek 6. května v 19.30 na

faře ve VM pokračuje příprava

na biřmování. * V neděli 8. květ-

na v  10.45 v  kostele v  Horních

Borech bude další katecheze pro

rodiče dětí, které půjdou letos

k  prvnímu svatému přijímání.

* Biskup Pavel Konzbul zve v so-

botu 7.  května  2022 v  15.00  do

katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

na diecézní synodální setkání,

začneme pontifi kální bohosluž-

bou a  po ní budou představeny 

výsledky diecézního synodál-

ního procesu. * Připravujeme

generální úklid kostela. V  pon-

dělí 9.  května prosíme o  pomoc

muže v 18.00 a v úterý 10. května

v 17.00 ženy a prosíme o pomoc

zvláště pak rodiče dětí, které pů-

jdou letos k  prvnímu svatému

přijímání. * Připravujeme spo-

lečnou farní pouť na Zelenou

horu ke sv.  Janu Nepomuckému

v sobotu 14. května v 19.00. Od-

jezd bude v 17.00 od fary ve VM.

Zapisovat se můžete v  úředních

hodinách ve farní kanceláři. *

Vybízíme v  obcích naší farnos-

ti ke scházení se a  modlitbě při

májových pobožnostech. Na 

webových stránkách farnosti VM

najdete texty k májovým pobož-

nostem.

Farní úřad VM

ZPRÁVY OD HASIČŮ A POLICIE

Krádež motocyklu
Policisté pátrají po pachateli, který v katastru obce Zadní Zhořec od-

cizil motocykl a  majiteli tak způsobil škodu za více než dvacet tisíc 

korun. Ke spáchání činu došlo v době od středy 13. dubna do sobot-

ního večera 23. dubna. Pachatel se vloupal do stavební buňky, která se 

nacházela na pozemku, a odcizil motocykl značky Jawa 50-20 Pionýr, 

červené barvy. Policisté provedli ohledání a zadokumentování místa 

činu. Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krá-

deže, po pachateli a odcizeném motocyklu pátrají.

Muž měl přes tři promile alkoholu
Policisté zajistili včera muže, který měl přes tři promile alkoholu v de-

chu. V pondělí 25. dubna byli po jedenácté hodině večer přivoláni na 

vlakové nádraží Křižanov, kde opilý muž ležel a nebyl schopen samo-

statné chůze. Při dechové zkoušce policisté osmačtyřicetiletému muži 

naměřili hodnotu 3,29 promile alkoholu. Muže odvezli na protialko-

holní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Opilého muže policisté zajistili
Ve středu 27.  dubna 

byli policisté před 

jednou hodinou od-

poledne přivoláni do 

obce u  Velké Bíteše, 

kde se dle přijatého 

oznámení nacházel 

muž, který vulgárně 

slovně napadal ko-

lemjdoucí. Na mís-

to vyjeli policisté. 

Zjistili, že se jedná 

o  třiačtyřicetileté-

ho opilého muže. Odmítal spolupracovat, nebyl schopen samostatné 

chůze, při pokusu o pohyb padal, byl vulgární a svého jednání odmítal 

zanechat i po opakovaných výzvách hlídky. Policisté opilého muže za-

jistili a odvezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 

Muž je podezřelý ze spáchání přestupků.

Muž měl téměř tři promile alkoholu
Ve středu 27. dubna přijali policisté po čtvrté hodině odpoledne ozná-

mení o zjevně opilém muži, který se pohyboval v lokalitě obce Heřma-

nov. Do lokality vyjeli policisté. Opilého muže nalezli ležícího na zemi 

v příkopu. U osmačtyřicetiletého muže naměřili při dechové zkoušce 

hodnotu 2,78 promile alkoholu. Samostatné chůze nebyl schopen, 

neorientoval se a nedokázal se o sebe sám postarat. Policisté opilého 

muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Řidič byl pod vlivem drog
Ve čtvrtek 28. dubna jel po čtvrté hodině odpoledne ve Velkém Me-

ziříčí řidič vozidla Renault a na ulici U Tržiště automobil zastavili po-

licisté. Při kontrole devatenáctiletý muž nepředložil řidičský průkaz. 

Dechová zkouška u něho byla negativní, test na zjištění ovlivnění ná-

vykovou látkou ale ne. Test u řidiče ukázal přítomnost marihuany. Lé-

kařskému vyšetření se muž bezdůvodně odmítl podrobit a dopustil se 

tak dalšího přestupku. Policisté řidiči zakázali další jízdu. Muž je po-

dezřelý ze spáchání přestupků na úseku dopravy, které policisté šetří.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů 27. 4. 2 v 17.02 v ulici 

Zámecká ve Velkém Meziříčí zaměstnala místní profesionální jednotku 

hasičů. Při nehodě se zranily dvě osoby. Hasiči zajistili vozidla a místo 

události.

Škodu za 400 tisíc korun 28. 4. ve 12.44 způsobil požár kamionu na dál-

nici D1 mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím. Zasahovaly dvě jednotky.

U obce Osová Bítýška došlo 29. 4. v 15.16 k dopravní nehodě náklad-

ního a osobního automobilu, byla při ní zraněna jedna osoba. Jednotka 

hasičů ze stanice Velká Bíteš provedla zajištění místa nehody. -has-

-pol--

/Ilustrační foto: redakce ML/vlr
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Měřínská padesátka
51. ročník se uskuteční v sobotu 4. června 2022

Zdrávi došli, zdrávi dojeli!

Jubilejní 20. celostátní sraz cykloturistů
3. – 5. června 2022

Pořádá KČT Měřín při příležitos   50. výročí založení 
organizované turis  ky v Měříně

h  p://www.merinska50.cz/

V  sobotu 2.  dubna se v  Třebíči

konal první závod Běžeckého

poháru mládeže Běh Lorenzo-

vými sady. Závod se konal za

chladného počasí na nových tra-

tích. V  pohárových kategoriích

se představilo 45 běžců. Našim

závodníkům se v  úvodním zá-

vodě tolik nedařilo a  skončili

mimo medailové pozice.

V neděli 10. dubna se v Novém

Městě na Moravě konal dru-

hý závod Běžeckého poháru

mládeže Korunou za korunu.

V  pohárových kategoriích se

představilo 43 běžců. Ve startov-

ním poli bylo početnější zastou-

pení velkomeziříčských atletů.

Reprezentovali: Adam Červin-

ka, Viktor Pospíšil, Jan Doležal,

Lukáš Ambrož, Tomáš Pipek,

Vojtěch Pipek, Vít Jiříček, Fran-

tišek Hroch, Kryštof Koten, Eliš-

ka Komínková, Barbora Cahová

a Štěpánka Krchňavá.

Mezi staršími žáky suveréně zví-

tězil Adam Červinka. V katego-

rii st. přípravek si pro 3. místo 

doběhla Barbora Cahová.

V  sobotu 16.  dubna se konal 

třetí závod Běžeckého poháru 

mládeže Běh o  pohár století. 

V  pohárových kategoriích se 

představilo 31 běžců.

Ze Sokola Velké Meziříčí se na 

start postavili: Viktor Pospíšil, 

Lukáš Ambrož a  Jan Doležal. 

Čekala na ně náročná trať 

1100 metrů dlouhá, ve které byl 

nejvíce úspěšný Viktor Pospíšil, 

který si doběhl pro 3. místo.

V  jarní části poháru si z  naše-

ho oddílu nejlépe vede Viktor 

Pospíšil, který je na průběžné 

4. příčce.

Na podzim čekají naše závodní-

ky ještě přespolní běhy v Havlíč-

kově Brodě, Jemnici a  fi nálové 

kolo v Jihlavě.

Dana Cahová Harvey

Mladí běžci Kraje Vysočina mají za sebou jarní část běžeckého poháru

V  tabulkách re-

kordů českých

atletických ve-

teránů platných

k  31.  12.  2021 je

zapsán také Alois

Bradáč, mostišť-

ský rodák (1940).

Je totiž držitelem

ofi ciálního české-

ho rekordu v běhu

na 150 km ve vě-

kové kategorii od

45 let. Vytvořil ho

27.  května  1989

při mezinárodní

24hodinovce na

atletické dráze

v  Kuřimi časem

21:57:27  ho-

din a  už celých

33  roků jeho teh-

dejší výkon na

této extrémně

dlouhé ultravy-

trvalostní vzdá-

lenosti zůstal ne-

překonán.

Sportovní zajímavost
V sobotu 23. dubna pořádal od-

díl TJ Slavoj BANES Pacov his-

toricky první Mistrovství Kraje 

Vysočina v  dlouhých bězích. 

Závodu se zúčastnilo 22 atletů ze 

sedmi oddílů v  kraji. Startovalo 

se v sedmi disciplínách. Mistrov-

ské tituly se udělovaly ve čtyřech 

z nich.

Největší zájem byl o trať 800 me-

trů. V kategorii žáků si pro titul 

doběhl Viktor Pospíšil z Velkého 

Meziříčí. Druhé místo obsadil 

Václav Švásta z Havlíčkova Brodu 

a třetí Jan Doležal také z Velkého 

Meziříčí.

Z  disciplín, ve kterých se neu-

dělovaly tituly, stojí za zmínku 

výkony Jana Machotky z Pacova 

a Olivera Harvey z Velkého Me-

ziříčí v  běhu na 1 500 m žáků. 

Tyto výkony by oba žáky zařadily 

do 5. místa na Mistrovstí České 

Republiky v loňském roce.

Z výsledků:

800 m žáci

1. Pospíšil (VELME) 2:29,22,

2. Švásta (HBROD) 2:30,25,

3. Doležal (VELME) 2:30,55

800 m žákyně

1. Hájková (PACOV) 2:31,92,

2. Šinclová (NMMOR) 2:37,49, 

3. Kocandová (NMMOR) 2:38,91

3 000 m muži

1. Vorálek (JIHLA) 9:22,75,

2. Dolák (JIHLA) 9:31,02,

3. Křenek (ANTEZ) 9:55,42

1 500 m

překážek žáci

1. Hubáček (NMMOR) 5:21,54, 

2. Sedlák (NMMOR) 5:51,44,

3. Tomášek (NMMOR) 5:58,98

1 500 m žáci

1. Machotka (PACOV) 4:31,77,

2. Harvey (VELME) 4:32,82

2 000 m

překážek dorostenky

1. Horákovská (NMMOR) 8:43,13

První Mistrovství kraje v dlouhých bězích

Ve  V.I.P. klubovně TJ Žďár,

kterou byste našli v  areálu ví-

ceúčelové sportovní haly ve

Žďáře -Bouchalkách, se v  neděli

1.  května uskutečnila šachová

soutěž jednotlivců v  tzv.  rapid-

-šachu. Hrálo se způsobem je-

denkrát každý s každým, s časo-

vou dotací 2 × 15 minut na partii.

Turnaji předcházela výroční 

členská schůze ŠO Sokol Jámy.

Poděkování patří sponzorům, 

mezi nimiž byli tentokráte i  ti 

z  Velkého Meziříčí (Pivnice 

Na Lipnici / Lenka Marková; La-

dislav Halámek, Vladimír Pařil). 

Kromě poháru, diplomů a  věc-

ných cen pro nejlepší účastníky 

dostali všichni také občerstvení 

v podobě obložených chlebíčků, 

jednohubek, čaje a kávy.

Konečné
pořadí

nejlepších:

1. Petr Sklář, Jámy

2. Pavel Prášil, Žďár nad Sáza-

vou / Dolní Rožínka

3. Petr Pelikán, Jámy

4. Martin Fousek, Jámy

5. Vladimír Pařil, Velké Meziříčí

6. Jaroslav Kunc, Sklené u Třech 

Studní

7. Jaroslav Homolka, Jámy

atd.

Text: Vladimír Pařil

Ve Žďáře n. S. se konal prvomájový šachový turnaj

Volejbaloví junioři uhráli prven-

ství v  krajském přeboru mužů 

a  získali tím právo účastnit se 

kvalifi kace o  postup do 2.ligy 

mužů. Té se i  v  rámci přípravy 

na fi nále extraligy juniorů po-

chopitelně zúčastnili. Kvalifi ka-

ce se uskutečnila v sobotu 23. 4. 

v Hradci Králové. Účastníky byla 

družstva Sokolu Smržovka (vítěz 

Libereckého přeboru), Kojetín B 

(Olomoucký kraj) a domácí Sla-

via Hradec Králové B (sestupu-

jící do kvalifi kace z 2.ligy). Když 

jsme na jaře 2021 přihlásili juni-

ory a  kadety do krajského pře-

boru mužů, vůbec jsme netušili, 

jak dopadne, i  když jsme chtěli 

odehrát co nejvíce vítězných 

zápasů. Proto jsme na soupisku 

dali jen hráče, kterým hrozilo, že 

odehrají v  sezóně málo zápasů. 

Nakonec to bylo půl na půl. Ně-

kdo byl vytížen až moc a někdo 

tak, jak jsme chtěli. Když jsme 

nakonec získali možnost hrát 

o  II. ligu, přijali jsme ji. K  dis-

pozici bylo 10 hráčů, kteří odjeli 

bojovat do Hradce. Pouze jediný 

nahrávač Radek Hlávka (2004), 

na smeč další mladíček naro-

zený 2006 Matěj Janák, a  dále 

Vojta Hladík (2003), jediní dva 

„nemládežnického“ věku Ro-

man Jaša a  Dominik Žaba (oba 

1998). Blokaři Honza Vanini 

(2003) a Matyáš Pospíšil (2001). 

Jako diagonální hráči Dominik 

Medek (2001) a  Adam Dobro-

volný (2004) a  jako libero Tanys 

Bantianidis (2003). První zápas 

se Smržovkou proběhl v naší re-

žii, soupeř nekladl velký odpor 

a celý zápas proběhl v přátelském 

duchu. Z  naší strany si zahráli 

úplně všichni a  všichni zahráli 

dobře. To druhý zápas byl úplně 

jiný. Plná hala fandící domácím, 

náš tradiční soupeř, který ne-

chtěl z II. ligy sestoupit a my, co 

jsme nechtěli prodat svou kůži 

zadarmo, a naopak jsme ji chtěli 

získat od hradeckých. Zápas měl 

výbornou atmosféru, úroveň, 

dramatičnost. Všechny sety byly 

těsné, první jsme prohráli po naší 

chybě 25:27, další jsme těsně vy-

hráli. S  průběhem se ukazovala 

naše dobrá kondice a  na druhé 

straně dva klíčoví hráči Hradce 

postupně odpadli a byli střídáni. 

Nakonec jsme vyhráli 3:1. Tím 

jsme si vybojovali postup do třetí 

nejvyšší soutěže. Jelikož naše  A 

družstvo hraje ještě o patro výše 

a mládež bude v příštím ročníku 

hrát 3 nejvyšší soutěže (U18, U20 

a  U22) tak tuto soutěž hrát ur-

čitě nebudeme. Kvalifi kaci jsme 

vzali jako přípravu na vrchol 

celé sezóny, fi nálový turnaj nej-

lepších osmi družstev extraligy 

juniorů ve dnech 5.– 8. 5. Vrchol 

následoval o  tomto víkendu. Již 

v  kompletní sestavě jsme ab-

solvovali závěrečné soustředění 

v  Mikulově. Trojfázový trénink 

a  zápas s  Ostravou dovršil naši 

přípravu a nyní již jen regenerace 

v pondělí, lehký trénink ve středu 

4. 5. a následující den ve čtvrtek 

odjíždíme směr Havířov. Tam 

se utkáme ve skupině nejprve 

ještě ve čtvrtek s Příbramí, v pá-

tek potom s Blue Volley Ostrava 

a  Hradcem Králové. Ze skupiny 

postupují první dva celky do se-

mifi nále 1–4 a další dva do bojů

o  5.–8. místo. Ambice máme

velké, všechna družstva jsou vy-

rovnaná a jasný favorit celé akce 

není. Druhou skupinu tvoří celky 

Brna, Lvů Praha, Green Volley 

Beskydy a  VK Ostrava. Naši se-

stavu budou tvořit nahrávači To-

máš Kopecký a  Adam Kalivoda,

blokaři Matyáš Pospíšil a Honza

Vanini, smečaři Martin Smetana,

Dominik Medek, Vojta Hladík,

Matouš Špaček a  Matěj Janák,

diagonální hráči Jirka Mikulen-

ka a  Adam Dobrovolný a  libero

Tanys Bantianidis. Držte nám

palce!

Naše výsledky lze sledo-

vat na: https://www.cvf.cz/

souteze/soutez/?soutez=ex-

-jri&skupina=ex -jri-

-f1&sezona=2021%2F22.

Petr Juda

Volejbal: Boj o 2. ligu a příprava na fi nále juniorské extraligy
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Při zranění Marka Koláře 

dostal šanci mezi tyčemi 

jednadvacetiletý gólman Adam 

Dubec. Přečtěte si, jak je za

šanci rád či jak hodnotí posled-

ní zápasy našeho týmu.

Při zranění Marka Koláře si

dostal šanci v  brance našeho

prvního týmu. Jak si za tu šanci

rád? Byl si nervózní před zápa-

sem s Otrokovicemi?

Za šanci jsem hodně rád, bylo to

náročný jít do prvního mistrov-

ského utkání, když jsem poslední

mistrák chytal na podzim. Ner-

vózní jsem byl hodně, ale postu-

pem času to bylo lepší.

Předtím si poprvé a  naposled

v  MSFL chytal 28.  9.  2018. Jak 

na svůj první start vzpomínáš?

Na svůj první start vzpomí-

nám dobře. Hrálo se venku

v  Otrokovicích, vyhrálo se tam

a to bylo pro mě to nejdůležitější.

Jak hodnotíš poslední tři zápa-

sy, které si odchytal?

Byly to dobré zápasy, velice

náročné. A  myslím si, že jsem

je zvládl dobře. Určitě jsme ale

mohli mít o pár bodů víc.

Co říkáš na jarní výsledky týmu?

Myslím si, že jsme mohli mít

víc bodů. Škoda, že jsme si

nedokázali pohlídat výsledek 

proti Ostravě B. A teď v posled-

ním zápase proti Sigmě B by re-

míza tomu průběhu zápasu taky 

slušela víc.

Jaký vidíš rozdíl mezi chytáním

v  KP za béčko a  chytáním za

áčko v MSFL?

Je to velký rozdíl. MSFL je nejen 

pro brankáře mnohem rychlejší 

a i náročnější než Krajský přebor.

V  tréninkovém procesu absol-

vuješ s kolegy brankáři gólman-

ské tréninky pod vedením naše-

ho bývalého brankáře Romana 

Invalda. Jak se ti tréninky líbí?

Tréninky jsou kvalitní, je dobře, 

že tady máme brankařské trénin-

ky. Aspoň se můžeme stále víc 

a víc zlepšovat.

Co očekáváš od zápasu 

s Frýdkem -Místkem?

Bude to velice náročný zápas, 

máme stejně bodů. Určitě tam 

pojedeme vyhrát, chceme se od 

nich v tabulce odtrhnout.

Co bys vzkázal brankařům 

v naší mládeži?

Ať se snaží dávat do tréninků co 

nejvíc a hlavně ať to kluky baví.

http://www.fcvm.cz/

Adam Dubec: Za šanci jsem hodně rád

1. 5. 2022

Duel 26. kola MSFL začal lépe

pro domácí, kteří v 19. minutě 

šli do vedení po gólu Konečné-

ho. Vstup do druhého poločasu 

našemu týmu vůbec nevyšel, 

domácí naopak udeřili ve

46. minutě podruhé. Ve hře už

žádný další gól nepadl. Naši

fotbalisté tak po prohraném 

utkání klesli v tabulce MSFL na

12. místo.

FK Frýdek -Místek 2:0 (1:0) 

FC Velké Meziříčí

Góly: 19. Konečný, 46. Rubý.

Rozhodčí: Mankovecký  – Du-

dek, Macrinranu. Diváci: 320.

FK F -M: Gergela  – Blejchař,

Massaniec, Velner (C), Burgo,

Barkov (65. Vengřínek), Ko-

nečný (77.  Nieslanik), Kovařík 

(77.  Raab), Hykel, Zupko, Rubý 

(65. Manzia). FC VM: Kolář  –

Pavlík (57. Šuta), Puža, Komínek 

(C), Bouček (81. Vašíček)  – Ur-

bánek (65.  Malata Mir.), Deme-

ter R., Demeter P., Nedvěd, Do-

lejš – Plichta

Hodnocení trenéra Jana Šimáč-

ka: Pohyb, důraz, individuální vý-

kony a  touha po vítězství, to vše

bylo jasně na straně domácích,

kteří vyhráli naprosto zaslouženě.

My dnes neměli svůj den, hráli

jsme pomalu, komplikovaně a  ve

fi nální fázi jsme si až na pár mo-

mentů nic nevytvořili. Když se to

sečte, tak můžeme být rádi jen za

2:0.

Příští utkání sehraje náš tým na

domácí půdě proti Kroměříži.

Duel 27. kola MSFL se odehraje

v neděli 8. 5. od 10:15.

http://www.fcvm.cz/

Frýdek-Místek byl nad naše síly, přiznali si fotbalisté FCVM

sobota 30. 4. 2022

2. liga muži – JM – 21. kolo

TJ Sokol Velké Meziříčí – Sokol II

Prostějov 29:26 (14:14)

V předposledním kole druholigo-

vé soutěže naši muži hostili celek 

z Prostějova, který se krčí až na 11.

místě tabulky. Navíc hosté dorazili

bez své největší střelecké hrozby 

Jiřího Kosiny. Naopak my jsme po

dlouhé době nastupovali v  kom-

pletní sestavě a s plnou lavičkou.

Ovšem přes všechny papírové

předpoklady se od prvních minut

hrála naprosto vyrovnaná partie.

S  chutí hrající hostující celek si

do 17. minuty vypracoval dokon-

ce 3brankový náskok, na který 

jsme museli reagovat time -outem 

a  výraznou domluvou k  hráčům. 

Chyběl nám hlavně větší důraz 

na obraně, kdy jsme pozdě přistu-

povali ke střílejícím hráčům. Do 

konce prvního dějství jsme zvládli 

alespoň vyrovnat, a tak se do šaten 

šlo za remízového stavu 14:14.

Ovšem ani ve druhém poločase se 

naše hra příliš nezlepšila a  neby-

li jsme schopni se soupeři vzdálit 

na více než dvoubrankový rozdíl. 

Roli v  tom hrálo obrovské množ-

ství někdy naprosto zbytečných 

vyloučení na naší straně, které 

neustále dávaly Prostějovu prostor 

na srovnání brankového manka. 

Hostům již ale postupně docházely 

síly a na závěrečný zvrat 

se nezmohli. Nečekaně 

vyrovnané utkání jsme 

ale nakonec dovedli až 

do vítězství 29:26.

Tato výhra nám před 

posledním kolem za-

jistila, že se v  letošním 

ročníku II. ligy umístí-

me nejhůře na 4. mís-

tě. V  rámci posledního 

kola budeme zajíždět na 

palubovku do brněn-

ských Maloměřic, kde 

ještě můžeme zabojovat 

o „bronzové medaile.“

 7 m hody: 2/2:1/2, vyloučení 7:5

Sled branek: 3:2, 4:5, 7:6, 8:11, 

12:12, 14:14, 16:16, 19:17, 19:20, 

23:21, 24:23, 27:25, 29:25, 29:26

Sestava a  branky: Ondřej Poul, 

Lukáš Deraha  – Pavel Strašák 

(9/1), Vojtěch Svoboda (6), Jiří 

Kaštan  (5), Roman Matušík 

(4), David Kubiš (2), Vítězslav 

Večeřa  (2), Jakub Bezděk (1), 

Pavol Živčic (1), Petr Kavka, 

Martin Chalupa, Jakub Mach, 

František Kratochvíl, Štěpán Mi-

kšík, Alexandr Kuřátko, trenér 

Vlastimil Vaverka, vedoucí Ra-

dim Fischer

Program v hale Za Světlou:

Sobota 14. května

9.00 – 16.00 Liga Vysočiny starší

žáci

Více informací na stránkách klu-

bu: www.hazenavm.cz

HÁZENÁ: V posledním domácím
zápase této sezony muži nezaváhali

Tabulka 2. ligy Jižní Morava – mužiTabulka 2. ligy Jižní Morava – muži
Poz Družstvo Z V R P Skóre Bodyy

1. Tatran Bohunice 21 21 0 0 681:397 42
2. SK Kuřim 21 14 3 4 623:550 31
3. HK Ivančice 21 13 1 7 629:558 27
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 21 13 1 7 604:561 274. TJ Sokol Velké Meziříčí 21 13 1 7 604:561 27
5. TJ Sokol Kostelec n. H. 21 11 2 8 589:576 24
6. Sokol Telnice 21 9 3 9 547:550 21
7. SHC Maloměřice Brno B 21 8 3 10 583:602 19
8. HBC Olomouc 1966 21 8 1 12 581:580 17
9. TJ Holešov 21 7 1 13 628:700 15

10. TJ Sokol Újezd u Brna 21 7 0 14 628:711 14
11. Sokol II Prostějov 21 3 5 13 589:646 11
12. Sokol Juliánov 21 2 0 19 463:714 4

Tabulka muži – 2021/22Tabulka muži – 2021/22
 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/–

1. SK Sigma Olomouc B 26 19 5 2 62 67:20 47 23 
2. SK HS Kroměříž 25 18 2 5 56 53:27 26 17 
3. FC Baník Ostrava B 25 16 2 7 50 58:34 24 11 
4. FC Hlučín 24 14 3 7 45 44:21 23 9 
5. FC Slovan Rosice 25 13 4 8 43 36:29 7 7 
6. SK Uničov 24 12 5 7 41 42:35 7 5 
7. 1.FC Slovácko B 25 11 6 8 39 52:35 17 3 
8. FC Vratimov 24 10 3 11 33 33:45 -12 -3 
9. FK Frýdek-Místek 25 9 4 12 31 31:47 -16 -5 

10. 1. SC Znojmo FK 25 9 3 13 30 53:56 -3 -9 
11. FK Blansko 24 9 3 12 30 38:45 -7 -6 
12. FC Velké Meziříčí 24 8 4 12 28 33:40 -7 -8 C Velké Meziříčí 24 8 4 12 28 33:40 -7 -8ké12. FC Velké Meziříčí 24 8 4 12 28 33:40 -7 -8
13. ČSK Uherský Brod 25 6 8 11 26 30:36 -6 -10 
14. FC Fastav Zlín B 24 7 3 14 24 27:41 -14 -12 
15. FC Viktoria Otrokovice 25 6 4 15 22 27:56 -29 -17 
16. SFK Vrchovina 24 5 5 14 20 23:46 -23 -16 
17. FKM Vysočina Jihlava 24 3 4 17 13 26:60 -34 -23 
18. FC Dolní Benešov 0 0 0 0 0 0:0 0 0 

Legenda tabulky
P Pořadí; Z Zápasy; V Výhry; R Remízy; P Prohry;
Skóre vstřelené góly: obdržené góly; RG Rozdíl
gólů; B Body; +/– plus/mínus (tabulka pravdy)

1. liga ženy, 17. – 20. kolo

1. SC Bohumín 98’– TJ Sokol 

Velké Meziříčí 31:31

TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ So-

kol Kobylisy II. 22:30

TJ Jiskra Otrokovice – TJ Sokol 

Velké Meziříčí 32:22

TJ Sokol Velké Meziříčí  – Tat-

ran Bohunice 25:25

TJ Sokol Velké Meziříčí  – 

HK Ivančice 30:33

V posledních pěti zápasech, které 

ženy odehrály během posledního 

měsíce předvedly hodně rozličné 

výkony. Na palubovce Bohumína 

nejprve prohrávaly, ale dokázaly 

se herně zvednout a utkání otočit 

na svoji na stranu. Na konci jim 

ovšem došel dech a utkání skon-

čilo remízou 31:31.

Na domácí palubovce proti So-

kolu Kobylisy se jim nedařilo té-

měř nic. Soupeř je jednoduchou 

hrou přehrál a utkání tak skonči-

lo osmibrankovou prohrou.

Na půdě Otrokovic se našim že-

nám dlouhodobě nedaří, a  ani 

toto utkání nebylo výjimkou. 

Domácí hráčky měly od začátku 

zápasu převahu, a i když přišlo ve 

druhé části zlepšení, tak na zvrat 

v utkání to nestačilo.

V  předehrávce proti Bohuni-

cím ženy předvedly neuvěřitelné 

zlepšení výkonu. I přes šestibran-

kové manko na začátku druhého 

poločasu, zápas nezabalily a  po 

fantastických zákrocích Jarmily 

Šabacké v bráně se zvedly a utká-

ní dotáhly do šťastné remízy 

25:25, která měla chuť vítězství.

V  den čarodějnických rejů hos-

tily na domácí palubovce celek 

z  Ivančic. Hráčky opět nezachy-

tily vstup do utkání a  poměrně 

rychle prohrávaly. Zvednutí při-

šlo až v poslední desetiminutovce 

zápasu. Větší drama to již nepři-

neslo a  utkání skončilo prohrou 

o tři branky.

Poslední utkání čeká ženy v  so-

botu 8.  května v  Hostivicích. 

Případná výhra by je udržela na 

devátém místě prvoligové tabul-

ky. Prohra je odsune na příčku 

desátou.                     Jana Šidlová

Ženy před koncem 
sezony na devátém místě

14. května 2022 ve 13.00. KD Oslavice. Bližší informace při startu.

Oslavický vejšlap
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Složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v úzké spolupráci

s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina si ve čtvrtek 28. dub-

na 2022 ověřily svou připravenost na případ výskytu vysoce nakažlivé 

nemoci, například Eboly, v  regionu. Zásahové jednotky Hasičského

záchranného sboru (HZS), Policie ČR (PČR) a Zdravotnické záchran-

né služby (ZZS) a  epidemiologové z KHS kraje Vysočina spojili své

síly při taktickém cvičení ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS

v Jihlavě.

„I přesto, že jsme byli v průběhu dvou let v neustálém a přímém kontaktu

s nakažlivou nemocí, jsme přivítali možnost opět společně se všemi slož-

kami IZS procvičit postup při výskytu vysoce nakažlivého onemocnění.

Všichni zasahující k tomu přistoupili velmi zodpovědně,“ říká ředitelka

ZZS Kraje Vysočina Vladislava Filová. „Skvělé zázemí nového Vzdělá-

vacího a výcvikového střediska ZZS věrně simulovalo prostory, kde by ve

skutečnosti ostrý zásah mohl probíhat, tedy v některém ze zdravotnic-

kých zařízení kdekoliv u nás v kraji. Děkuji za skvělou spolupráci všech

zapojených složek,“ doplnil ji ředitel KHS kraje Vysočina Jan Pečinka.

„Procvičili jsme si postup Zdravotnického operačního střediska, aktivaci

a nasazení Biohazard týmu, transport pacienta v biovaku a dekontami-

naci zasahujících, a součinnost s ostatními zainteresovanými složkami.

Cvičení ověřilo připravenost ZZS KV na podobný typ zásahu,“ řekl ná-

městek LPP Petr Novotný.

„Pokud pojme lékař podezření, že jeho pacient trpí vysoce nakažlivou

nemocí, v našem případě Ebolou, je předpisy přesně stanovený podrobný 

postup, co musí následovat, aby nedošlo k jejímu dalšímu šíření,“ struč-

ně popsala Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHS

kraje Vysočina. Lékař a sestra v ordinaci okamžitě oblékají ochranné

prostředky, lékař informuje přes Krajské operační a informační stře-

disko HZS (KOPIS) o situaci krajskou hygienickou stanici. Pracovníci

KHS přijíždějí na místo, vybaveni ochrannými prostředky. Epidemio-

log vstupuje do místa ohniska, aby zjistil stav postižené osoby a zajis-

til všechny potřebné informace, které předá složkám IZS. Na místo 

přijíždějí jednotky ZZS, HSZ a PČR, případně obecní policie. Celému 

zásahu velí HZS, v součinnosti s epidemiologem KHS. Všichni zasa-

hující se musí obléknout do speciálních ochranných obleků, včetně 

dýchacích masek. Pacient s podezřením na Ebolu je záchranáři uložen 

do speciálního biovaku, který brání dalšímu šíření nebezpečného viru. 

Záchranáři i biovak s pacientem po opuštění ordinace musí projít peč-

livou dekontaminací. Pacient je následně transportován sanitkou do 

specializované nemocnice, kde jsou mu odebrány vzorky k potvrzení 

nebo vyvrácení nákazy. V místě zásahu mezitím provádějí hasiči de-

kontaminaci všech, kteří přišli do kontaktu s  nakaženým, jako per-

sonál ordinace a lidé z čekárny. Ti, po pečlivé dezinfekci celého těla, 

obdrží náhradní oblečení a  jsou odvezeni speciálním autobusem do 

karantény v předem určeném místě, kde musejí vyčkat na vyhodnoce-

ní vzorků, jestli je pacient opravdu nakažen Ebolou. Dotčení lidé mo-

hou být nastalou situací vyděšení, nevědí, co je čeká, může tedy přijít 

i agresivní reakce některého z nich. Komunikaci a bezpečný průběh 

celé akce zajišťuje PČR. Nakonec všichni zasahující v místě ohniska, 

musejí projít dekontaminací. „Je nesmírně důležité, aby byl při svlékání 

ochranných pomůcek přísně dodržen předepsaný postup. Neopatrnou 

manipulací například s rukavicemi by totiž mohlo dojít ke kontamina-

ci a následné nákaze zasahujícího,“ doplnila Pavlasová. Je nutné, aby 

celý zásah proběhl koordinovaně, rychle a bez ohrožení dalších osob. 

V případě, že by se jednalo o skutečné podezření na vysoce nakažlivou 

nemoc, celý proces by probíhal v součinnosti s Ministerstvem zdra-

votnictví ČR, hlavní hygieničkou a Zdravotním ústavem.

Ebola patří mezi hemoragické neboli krvácivé horečky a  jedná se 

o velmi závažné systémové onemocnění. Příznaky jsou bolesti hlavy 

a svalů, třesavka, schvácenost, průjmy, zvracení, zánět hltanu, bolesti 

na hrudi. Po několika dnech pak přichází vyrážka a krvácivé projevy. 

Úmrtnost na toto onemocnění se pohybuje mezi 50 až 90 %. Poprvé 

byl její výskyt zaznamenán v západní rovníkové oblasti Súdánu a Za-

ire již v  roce 1976. Opakovaně se stále vyskytuje v centrální Africe. 

Přenos infekce probíhá kontaktem s tělesnými tekutinami nakaženého 

člověka nebo zvířete. Určité riziko zavlečení Eboly či dalších vysoce 

nakažlivých chorob do Evropy, potažmo do ČR, proto stále existuje.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí, KHS kraje Vysočina

Taktické cvičení prověřilo připravenost na případný výskyt virového 
onemocnění Ebola

Rozšíření krajské páteřní optické telekomunikační sítě ROWANet může

v  budoucnu vyřešit pokládka chrániček přímo do krajnic krajských

komunikací. Už v červnu začne Krajská správa a údržba silnic Vyso-

činy pokládat na dvoukilometrové trase mezi Dušejovem a Vyskytnou

chráničky optiky s využitím rakouské metody. Budoucí vedení optic-

kých kabelů je nutné pro šíření vysokorychlostního internetu a pokrytí

některých tzv. bílých míst.

Kraj Vysočina v následujících letech plánuje čerpat evropské dotace za-

měřené na rozšíření sítí, a za tímto účelem realizuje ve své režii pilotní

projekt efektivní pokládky chrániček pro optické kabely. „Do 15 cm ši-

rokého zářezu, který bude zároveň 75 cm hluboký, budou díky speciál-

ní technologii v  jeden čas zároveň s  frézováním položeny tři chráničky.

V nich jsou plastové svazky mikrotrubiček, kam se zavádí optická vlák-

na. Kapacita našich chrániček bude nabídnuta i dalším poskytovatelům

internetu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Jak infor-“

moval náměstek hejtmana pro oblast dopravy a  ekonomiky Miroslav 

Houška, pro umístění chrániček bude využita nejmodernější rakouská

technologie, se kterou jsou nejen v Rakousku, ale i v Německu velice

dobré zkušenosti. „Zásadní je, že nedojde k poškození vozovky. Z pohledu

údržby zůstávají takto položené chráničky bezproblémové,“ upozorňuje

Houška a zároveň ubezpečuje, že samotná pokládka si nevyžádá zásad-

ní dopravní omezení.

ROWANet

■ vlastní projekt Kraje Vysočina realizovaný od roku 2003

■ jeho hlavní účel je nabídnout rychlý internet pro samosprávy, které

ho mají v dosahu zadarmo, též pro příspěvkové organizace Kraje Vy-

sočina

■ přínos pro obyvatele: do obcí se dostane provider a nabízí rychlý inter-

net (odbočky z hlavní trasy si dělají už partneři sami)

■ dosavadní délka sítě 400 km, propojuje 16 měst a 10 obcí, 180 organi-

zací, 1700 km vláken

■ síť položena např. v silničních příkopech, realizováno v rámci výstavby 

a oprav silnic, řada tras vede např. i poli

■ svým rozsahem jedinečný projekt realizovaný samosprávou -krú-

Kraj začne podkládat optické kabely pro rychlejší internet do kraj-

nic silnic. V červnu se začne u silnice 602

Rowanet. To je název telekomunikační sítě, kterou buduje Kraj Vysoči-

na už od roku 2003. Aktuálně měří 400 kilometrů, propojuje 16 měst,

deset obcí a 180 organizací. Podle kraje to je rozsahem jedinečný projekt

uskutečňovaný samosprávou. Jeho hlavním účelem je nabídnout rychlý 

internet pro samosprávy, které ho mají v dosahu zadarmo, stejně jako

pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Na Vysočině jsou přesto

ještě pořád místa, kde lidé nemají dostatečně rychlé a cenově dostup-

né připojení k internetu. Toto by teď mohla vyřešit pokládka chrániček 

přímo do krajnic krajských komunikací. Tu by měla zahájit už v červnu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, konkrétně se budou chráničky 

pokládat na dvoukilometrové trase mezi Dušejovem a Vyskytnou s vy-

užitím rakouské metody. „Budoucí vedení optických kabelů je nutné pro

šíření vysokorychlostního internetu a pokrytí některých takzvaných bílých

míst,“ vysvětluje v  tiskové zprávě Jitka Svatošová, mluvčí Kraje Vyso-“

čina. Doteď byly chráničky do silničních příkopů pokládané během 

rekonstrukcí a oprav vozovek. „Letos chce kraj vyzkoušet novou meto-

du, která umožní položit chráničky bez rozkopání tělesa silnice. Samotná 

pokládka si nevyžádá zásadní dopravní omezení,“ ujistil náměstek hejt-“

mana Miroslav Houška (KDU -ČSL). Na Vysočině mělo podle Českého 

statistického úřadu v roce 2020 připojení k  internetu přes 85 procent 

domácností, byl to druhý nejvyšší podíl v Česku, o něco lépe na tom byl 

jen Plzeňský kraj. Během čtyř let se podíl domácností s internetem na 

Vysočině zvýšil o 22 procent. V roce 2016 mělo na Vysočině připojení 

k internetu 63 procent domácností. Položením chrániček na dvoukilo-

metrové trase mezi Dušejovem a Vyskytnou se propojí síť, která už u sil-

nice 602 vznikla při jejích dřívějších rekonstrukcích. „Do 15 cm širokého 

zářezu, který bude zároveň 75 cm hluboký, budou díky speciální techno-

logii v jeden čas zároveň s frézováním položeny tři chráničky. V nich jsou 

plastové svazky mikrotrubiček, kam se zavádí optická vlákna. Kapacita 

našich chrániček bude nabídnuta i dalším poskytovatelům internetu,“ po-

psal novou technologii hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Výše 

popsanou nejmodernější technologii používají nejen v  Rakousku, ale 

i v Německu. Obě země s ní mají velmi dobré zkušenosti. „Zásadní je, že 

nedojde k poškození vozovky. Z pohledu údržby zůstávají takto položené 

chráničky bezproblémové,“ upozorňuje Houška.“

Zdroj: https://jihlavska.drbna.cz/

Kraj začne podkládat optické kabely do krajnic silnic. Pomůže moderní 
rakouská technologie
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2. liga starší dorost – Čechy, 

21. kolo

TJ Sokol Velké Meziříčí  – 

TJ  Elektro -Praga Jablonec nad 

Nisou 26:30 (11:14)

V  tradiční sobotní večerní čas 

nastoupili naši dorostenci proti 

aktuálně třetímu celku z  Jablon-

ce. Hned od úvodu měli hosté 

navrch. V  zápase bylo několik 

momentů, kdy se dalo skóre pře-

točit na naši stranu, ale vyloučení 

tomu vždy zabránila, a proto jsou 

dorostenci opět bez bodů.

Naši dorostenci sice byli ti, kteří 

vsítili první branku, ale postu-

pem času si soupeř vytvářel tři 

až čtyřbrankový náskok. Naše 

útočné snahy končily na brankáři 

hostů a na druhou stranu obrana

nebyla moc kompaktní. V  po-

slední desetiminutovce prvního

poločasu se dorostenci přiblížili

na jednu branku, ale vyloučení

nám zabránilo skóre vyrovnat.

Poločas tak skončil tříbranko-

vým rozdílem 11:14.

Ve druhé půli si soupeř z  města

bižuterie stále držel jednobran-

kový náskok. A našim se stále ne-

podařilo stav srovnat. V poslední

minutách pak došly síly a soupeř

odskočil na fi nálních 26:30.

V  posledním kole zajíždějí do-

rostenci do Českých Budějovic,

odkud by mohli body přivést.

Tak jim držte palce.

7 m hody 3/2 : 2/0, vyloučení: 4:0

Sestava a branky: Lukáš Deraha – 

Jakub Mach (8/2), Jakub Uchytil 

(5), Martin Šikula (4), Filip Mič-

ka (3), Aleš Novotný (2), Martin 

Chalupa (1), Benjamin Rosa (1), 

Štěpán Mikšík (1), Alex Kuřátko 

(1), trenér Ladislav Šidlo, vedou-

cí družstva Michael Bezděk.

TABULKA – 2. LIGA STARŠÍ TABULKA – 2. LIGA STARŠÍ 
DOROSTENCI ČECHY – PODZIM DOROSTENCI ČECHY – PODZIM 

2021 – JARO 20222021 – JARO 2022
Aktuální celkové pořadí Z V R P Skóre B
1. TJ ČZ HBC Strakonice 1921Č

 19 17 0 2 610:459 34
2. Lokomotiva Louny 19 17 0 2 673:562 34
3. TJ Elektro-Praga Jablonec n. N.

yy

 19 14 1 4 549:478 29
g

4. Sokol Šťáhlavy 19 12 1 6 532:481 25
5. Házená Mělník 19 11 1 7 606:533 23

yy

6. Sokol Vršovice 19 10 1 8 504:468 21
7. Lokomotiva Vršovice 20 8 2 10 560:511 18
8. TJ Sokol Velké Meziříčí 19 5 1 13 539:559 118. TJ Sokol Velké Meziříčí 19 5 1 13 539:559 11
9. TJ Dolní Cerekev 19 4 0 15 429:564 8

10. TJ Loko Č. Budějovice 19 3 1 15 432:526 7
11. TJ Sokol Chrudim 19 0 0 19 364:657 0

jj

Starší dorostenci na vlně proher
1. liga mladší dorost – Nadstav-

ba, sestupová část, 7. kolo

TJ Sokol Úvaly – TJ Sokol Žďár

nad Sázavou 29:24 (13:11)

Po vítězství na Brnem byli do-

rostenci stále ve hře o baráž a tím

pádem žila ještě šance na udrže-

ní první ligy mladšího dorostu.

Vše bylo podmíněno vítězstvím

v  Úvalech. Bohužel předvedený 

výkon nebyl tak dobrý, aby kluci

vyhráli a tím pádem šance na ba-

ráž se velmi snížila.

Hned od úvodní minuty si domá-

cí hráči připravili osobní obranu

na našeho nejlepšího střelce Ro-

bina Koudelu. Našim hráčům pak 

byla naordinována hra v  sedmi

bez brankáře. Celé utkání jsme

tak hráli v podstatě přesilovou hru

6 na 5, ale bohužel bez potřebné-

ho efektu. Po úvodních minutách,

než jsem se srovnali se soupeřo-

vou taktikou jsme hru vyrovnali.

I  přes to že jsme často selhávali

v  zakončení ve vyložených šan-

cích se podařilo do poločasu sní-

žit na dvě branky. V poločase jsme

si opět řekli jakým způsobem hrát

a co zlepšit.

Po třech minutách druhé půle

bylo srovnáno 13:13 a  vypadalo

to že jsme se vrátil do zápasu. Pak 

jako by na kluky padla tíha oka-

mžiku vyrobili jsme tři „žákovské“

technické chyby v  řadě a  soupeř

odskočil. Ve zbytku utkání jsme

tahali za kratší konec, nebyli jsme

schopní se dotáhnout na mírnější

brankový rozdíl. Předvedený vý-

kon nestačil na dobře připravené

domácí, kteří utkání dovedli k ví-

tězství 29:24. Sen o  baráži se tak 

velmi vzdálil, jelikož zajíždíme na

půdu silného Brna se kterým zo-

pakovat vítězství nebude snadné.

Nicméně se pokusíme dobře při-

pravit a pokusíme se o sportovní 

zázrak.

7 m hody 0/0 : 2/2, vyloučení 2:3.

Sestava a branky: Tomáš Kučera – 

Adam Požár (4), Jakub Uchytil 

(4), Martin Kakač (4), Benjamin 

Rosa (3), Robin Koudela (3/2), 

Štěpán Čermák (2), Adam Jaša 

(2), Jakub Finsterle (1), Jaroslav 

Pavlíček (1), Michal Urbanec, 

Denis Vik, Vojtěch Bradáč, trenér 

Ladislav Šidlo, vedoucí družstva 

Dana Koudelová.

Ladislav Šidlo

Mladší dorost nezvládli klíčové utkání

TABULKA – 1. LIGA MLADŠÍ TABULKA – 1. LIGA MLADŠÍ 
DOROSTENCI – NADSTAVBA – DOROSTENCI – NADSTAVBA – 

MISTROVSKÁ ČÁSTMISTROVSKÁ ČÁST
Aktuální celkové pořadí Z V R P Skóre B
1. Talent Škoda JS Plzeň A 14 10 1 3 442:359 21Š
2. Lovci Lovosice A 14 10 1 3 446:364 21
3. TJ Sokol Nové Veselí 14 9 1 4 431:324 19
4. C.S.Cargo HBC Jičín 14 9 0 5 397:412 18
5. TJ Dukla Praha A 14 8 0 6 440:378 16

gg

6. SKKP Handball Brno 14 5 1 8 415:445 11
7. Sokol Šťáhlavy 14 2 1 11 376:462 5
8. TJ Sokol Úvaly 14 0 1 13 269:472 1

yy


