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Vláda včera prodloužila 
omezení volného pohybu kvůli 
pandemii do 1. dubna 2020.

Znamená to, že do té doby zůsta-
nou uzavřené restaurace i většina 
obchodů. Nařídila také další ne-
zbytná opatření, zejména povin-
nost chránit dýchací cesty. 
Vláda též znovu změnila pravidla 
pro nákup v obchodech s potra-
vinami. Vicepremiér Karel Ha-
vlíček uvedl, že v obchodech nad 
500 metrů čtverečních budou 
moci v  době od  8 do  10 hodin 
nakupoval jen senioři. Prodej 
v  menších obchodech s  potravi-
nami bude nově bez omezení.
Starosta města Velké Meziříčí 
Alexandros Kaminaras v  sou-
vislosti s  událostmi současné 
epidemiologické situace, vydal 
následující prohlášení: 
„Žádám občany, aby byli maxi-
málně ohleduplní ke  svému okolí 
a  v  rámci ochrany zdraví nosili 
na  veřejnosti ochranné roušky či 
jinou improvizovanou ochranu 
dýchacích cest a  pobyt na  veřej-
nosti minimalizovali. Je naříze-
no ochranné roušky používat při 
nakupování a  cestování hromad-
nými dopravními prostředky, bez 
ochranné roušky není povolený 
vstup na  úřad. Nezpochybňujme 
a  neporušujme vládní opatření, 
neberme na lehkou váhu možnost 
nákazy. Dodržujme ve  zvýšené 

míře základní hygienická pravi-
dla, buďme uvědomělí v  ochraně 
nejen vlastního zdraví, ale také 
zdraví všech okolo sebe.“
Upozornil také na  státem zříze-
nou linku 1212, kde lidé mohou 
získat ohledně nákazy veškeré 
informace.
Místostarosta Smažil pak doplnil, 
že město zrušilo veškeré akce, 
kde se shromažďuje více lidí. „Jde 
např. o akce v Jupiter clubu, Spor-
tovec města, vítání občánků či pá-
lení čarodějnic. Dále na  základě 
jednání bezpečnostní rady byla 
zřízena linka pomoci non stop 
733 285 957.“

Nedostatek roušek
Bohužel vláda v  některých ohle-
dech selhala, a  tak si lidé museli 
pomoci sami. Zejména s nedostat-
kem roušek či respirátorů. Také 
hygienické rukavice, dezinfekční 
gely a  další potřebné věci nebyly 
v  obchodech k  dostání. „Je potře-
ba si nejprve rukavice nasadit a až 
poté sahat např. na nákupní košíky, 
ne naopak,“ apeloval na  obyvatele 
starosta. Vlna solidarity se šitím 
roušek se začala šířit i  naším či 
okolními městy, městysy a obcemi 
v regionu Velkomeziříčska.

Dokončení na straně 2

Opozice zpovídá starostu
Nový starosta města A. Kamina-
ras obdržel dopis od opozičních 
zastupitelů, v  němž ho žádají 
o  zodpovězení několika otázek. 
Mezi nimi je také dotaz týkající 
se územního plánu. 
Nový starosta obvinil bývalého 
starostu z toho, že nekoná, co má 
konat. Na to bývalý starosta měs-
ta Josef Komínek, který  je stále 
pověřeným zastupitelem pro 
územní plán města, namítá, že 

nový starosta Kaminaras neříká 
pravdu.
Na  dopis opozičních zastupitelů 
odpověděl starosta Kaminaras 
skrz video, což opozice ostře 
zkritizovala. „Na  dopis nám od-
pověděl videem. Myslím si, že 
z  tohoto dopisu vyplývá snaha 
spolupracovat s  vedením města. 
To, co z toho udělalo stávající ve-
dení „Tiskovka“ je pro mě absolut-
ní neochota z pozice vedení města 

komunikovat s opozičními zastu-
piteli oficiální cestou, ale prostřed-
nictvím videí, četu, facebooku, … 
Toto považuji za  nepřípustné,“ 
uvedl jeden z  opozičních zastu-
pitelů.
Otázky i  odpovědi nalezne-
te na  str. 2 a  3, ale též ve  videu 
na webu města. Stejně tak je při-
pojeno i  vyjádření opozičních 
zastupitelů, kteří o  publikování 
požádali.                  Pokr. str. 2 a 3

V  souvislosti  se  zpřísněnými  opatřeními  státu  kvůli 
pandemii koronaviru, která vstoupila v platnost o půl‑
noci z neděle na pondělí 16. 3. 2020, rušíme úřední 
hodiny pro veřejnost v redakci Medřičských listů.
Zavádíme  naopak  po  dobu  nezbytně  nutnou 
BEZKONTAKTNÍ PŘÍJEM inzerce a společenské rub‑
riky.  Podat  inzerát  či  vzpomínku,  blahopřání  nebo 

poděkování  můžete  jako  doposud  prostřednictvím 
e ‑mailu či po telefonu, přičemž platbu můžete pro‑
vést  bankovním  převodem  nebo  složenkou.  Dále 
můžete  využít  redakční  schránku  u  dveří  redakce 
na Náměstí č. 4 (vedle Bioproduktu). Tam lze vhodit 
text inzerátu nebo text a foto do společenské rubriky. 
Poplatek za soukromý  inzerát  je 30 Kč do  jednoho 

vydání, do spol. rubriky 200 Kč s fotkou, 150 Kč bez 
fotky. K  textu připojte  váš  telefon nebo e ‑mail. Na 
kontaktní mail vám bude následně zaslán sken po‑
kladního dokladu o zaplacení. Pokud byste si nevě‑
děli rady, zavolejte (nebo jenom prozvoňte, zavoláme 
zpět) na  telefon 732 203 787 a my vám poradíme, 
jak postupovat.

Děkujeme za pochopení a shovívavost v této nelehké 
situaci. V případě jakýchkoliv změn, sledujte náš FCB 
či web medricske ‑listy.cz, kde uveřejňujeme aktuál‑
ní informace. Pokud to situace dovolí, noviny budou 
vycházet i nadále každou středu. O případné změně 
bychom vás  informovali na webu a na Facebooku.                                                     
Redakce ML

BEZKONTAKTNÍ PŘÍJEM inzerce a společenské rubriky

Upozorňujeme občany, že se v Měříně vyskytuje nelegální nahrávání nemovitostí s pomocí dronů. 
Proto si své nemovitosti hlídejte, domy vč. příslušenství pečlivě zamykejte! Buďte všímaví ke své‑
mu okolí. V případě, že takové podezřelé chování uvidíte, neprodleně volejte Policii ČR na tel. 158. 
Případně se pokuste zapsat SPZ automobilu.

Varování občanům Měřína

Nová rada města zrušila výběrové 
řízení na jednatele Jupiter clubu
Na svém zasedání 18. března 
nová rada města v působnosti 
valné hromady Jupiter club, s. 
r. o. zrušila výběrového řízení 
na post jednatele této městské 
společnosti.

Předchozí rada města na  svém 
zasedání 29. ledna rozhodla o vy-
psání výběrového řízení na  post 
jednatele městské společnosti 
Jupiter club. Do  konce února 
měli uchazeči podávat přihlášky. 
Nakonec jich přišlo šest. Podle 
dostupných informací mezi nimi 
nebyl nikdo z  Velkého Meziříčí, 
ani žádný zaměstnanec Jupiter 

clubu včetně současného jedna-
tele Dufka. Nakonec ani přihláš-
ku podávat nemusel, neboť pár 
dní před uzávěrkou přihlášek do-
šlo ke kompletní výměně radních 
města, kteří mimo jiné rozhodují 
o  jednateli JC. A  tito noví radní 
ve  složení starosta Kaminaras 
(Společně VM), místostarosta 
Smažil (ANO 2011), radní Šulc, 
Velička (oba To pravé Meziříčí/
ODS), Prokop (Společně VM), 
Fňukal (ANO 2011) a  Rapušák 
(Meziříčské fórum) výběrové ří-
zení zrušili. 
„Z naprosto jednoznačných a jed-
noduchých důvodů. Tím hlavním 

je, že mně osobně například neby-
lo známo, jaké důvody vedly k vy-
psání výběrového řízení. Já jsem 
nikdy nevnímal nespokojenost 
s  činností pana ředitele Dufka,“ 
řekl k  tomu starosta Kaminaras 
a  dodal, „dospěli jsme k  tomu 
především kvůli způsobu jednání, 
který vůči němu byl aplikován, 
který dokazuje naprostou mana-
žerskou nezkušenost.“ 
Přitom například kontrolní výbor 
města v  Jupiter clubu zjistil řadu 
závažných nedostatků. Tyto proto-
koly či zápisy by měli mít součas-
ní radní města k dispozici.

Pokračování na straně 2

Vlna solidarity s šitím roušek se zvedla i ve Velkém 
Meziříčí. Foto: Radek Koudela

Radnice na pomezí Jihlavska 
a Žďárska upozornily obyva-
tele, aby si dobře hlídali svůj 
majetek. Nad obcemi, kde se 
v poslední době množí krádeže, 
totiž nyní večer a v noci létají 
drony. Mohlo by jít o „létající 
oči zlodějů“. 

Informoval o tom Jihlavský deník. 
„V  okolí se v  uplynulých týdnech 
objevilo hned několik případů krá-
deží. Například v Řehořově, Kame-
nici u Jihlavy, Stránecké Zhoři nebo 
v Netíně. Takže je docela možné, že 
si pomocí dronů někdo připravuje 
půdu,“ míní starosta jedné z obcí.
Městys Měřín proto na svém webu 
zveřejnil varování, aby občané byli 
všímaví a obezřetní.

Připravila: Iva Horká

Nad Měřínem létají večer drony. 
Zloději si možná mapují terén

Dron dokáže sledovat osobu 
s mobilem. Ilustr. foto

V souvislosti s aktuální 
pandemickou situací v České 
republice a v návaznosti na při-
jatá protiepidemická opatření 
centrálních orgánů došlo k ra-
zantnímu úbytku cestujících 
ve veřejné dopravě. 

Klesající počet přepravených 
osob i snížení počtu řidičů auto-
busů bude mít za následek dočas-
né zrušení nebo výrazné omezení 
některých vlakových spojů a au-
tobusových linek. Změna jízd-
ních řádů se bude týkat zejména 
přepravy pod objednávkou státu, 
ale i  Kraje Vysočina v  režimu 
Veřejné dopravy Vysočiny a také 
komerčních spojů. 
„Omezení na  železnici připravu-
jeme ve  spolupráci s  dopravcem, 
případně se zástupci sousedních 

krajů a dojde k nim pravděpodobně 
už v průběhu příštího týdne, víken-
dový provoz na vybraných autobu-
sových linkách dopravce Arriva je 
spuštěn od 21. 3. 2020,“ informoval 
Pavel Bartoš z  krajského oddělení 
dopravní obslužnosti.
Železniční doprava:
České dráhy od  20. března ome-
zily provoz prvních vybraných 
dálkových linek objednávaných 
Ministerstvem dopravy ČR. Ná-
sledně došlo k  redukci linky R9 
Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – 
Žďár nad Sázavou – Brno. Přesný 
termín ze strany ministerstva do-
pravy nebyl zatím stanoven, vše je 
závislé na provozních možnostech 
dopravce České dráhy, a. s.
„Snížení objednávky Ministerstva 
dopravy bude mít logicky za násle-
dek omezení navazujících regionál-

ních vlakových spojů, na  podobě 
jízdního řádu aktuálně s  Českými 
drahami pracujeme. Prioritou pro 
nás nadále zůstává zajistit dojížď-
ku do  zaměstnání, k  lékaři nebo 
na  nezbytné nákupy,“ doplňuje 
Pavel Bartoš. Současně došlo také 
k odřeknutí turistických/sezonních 
linek z  10. 4 na  posunutý termín 
od 30. 5.
Autobusová doprava:
Z  provozních důvodů bude do-
pravce Arriva zajišťující přepravu 
osob v severní části kraje na vybra-
ných spojích jezdit ve víkendovém 
režimu už od  soboty 21. března. 
Očekává se, že další omezení 
u ostatních dopravců mohou ještě 
následovat v  průběhu nadcházejí-
cích týdnů.
Více na  www.kr-vysocina.cz/ve-
rejnadopravavysociny.asp 

Drážní i autobusová doprava dočasně 
omezila spoje

Jak zvládá pandemii Velké 
Meziříčí? Zatím je na tom dobře
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Mateřské školy přerušily provoz. 
Zápisy do ZŠ budou, ale bez dětí
Ředitelka Mateřské školy Velké 
Meziříčí, příspěvkové orga-
nizace Mgr. Zdeňka Požáro-
vá na základě vyhodnocení 
aktuální situace a po projed-
nání se zřizovatelem rozhodla 
o přerušení provozu mateřské 
školy od středy 18. března. 

Důvodem je velmi nízká návštěv-
nost dětí na pracovišti Sokolovská, 
které fungovalo v omezeném pro-
vozu.

Veškeré žádosti o ošetřovné vyřizu-
je ředitelka organizace elektronicky. 
Vyplněné formuláře zasílejte na e¬ 
mailovou adresu reditelkams@
skolkavm.cz.

MŠ U Stadionu ve Velké Bíteši je 
uzavřena od 23.3.2020 a
MŠ Lánice a MŠ Masarykovo ná-
městí jsou uzavřeny od19.3.2020.
Mateřská škola v  Měříně je také 
uzavřena do odvolání.
Podle vyjádření vedoucího odboru 

školství, mládeže a sportu Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina Kamila 
Ubra: MŠMT se zatím vyjádřilo 
jen k zápisu do základních škol. Ty 
posunuté nebudou, ale platí jejich 
redukce (bez dětí). 
K  zápisům do  MŠ zatím MŠMT 
další informace nepodalo. Je tedy 
potřebné vyčkat, zda nějaké vyjá-
dření vydá. Dokud neupřesní, platí 
pro zápis do mateřských škol stáva-
jící předpisy, včetně termínů.  

Připravila: Iva Horká

Nová rada města zrušila výběrové 
řízení na jednatele Jupiter clubu
Dokončení ze strany 1

Bude Dufek 
pokračovat?
Současný jednatel, či chcete-li ře-
ditel JC, Mgr. Milan Dufek, jenž 
na  podzim loňského roku měl 
dosáhnout věku odchodu do sta-
robní penze, je ve funkci od roku 
2000. Do  výběrového řízení se 
podle dostupných informací ne-
přihlásil, přičemž je otázkou, zda 
věděl, že ani nemusí, neboť nová 
rada města ho ve funkci ponechá 
anebo o  pokračování již neměl 
zájem. 
Na  otázku týdeníku Medřičské 
listy, jestli tedy bude dále pokra-
čovat ve  funkci jednatele nebo 
třeba odejde do  starobní penze, 
do konce uzávěrky tohoto vydání 
neodpověděl. 
Týdeník Medřičské listy počát-
kem února obšírněji popsal pro-
blémy současného jednatele JC 
Dufka. Nyní se ve stručnější verzi 
pro připomenutí zopakují. 
Necidovy výhrady
„Ing. Necid doporučil Mgr. Dufko-
vi, aby přemýšlel o ukončení funk-
ce ředitele MAS MOST Vysočiny, 
protože je to časově náročné, měl 
by se věnovat hlavně kultuře a Ju-
piter clubu,“ stálo v  oficiálním 
zápise z jednání tehdejší městské 
rady. Dokonce se v minulosti sta-
lo, že radní města museli odložit 
bod jednání týkající se JC kvůli 
nepřítomnosti jednatele Dufka, 

který dal přednost právě MAS. 
Někdejší starosta Necid rovněž 
nebyl spokojen s tím, jak M. Du-
fek vedl restauraci v JC, kdy ji ne-
pronajímal žádný soukromník. 
Dufkovy problémy s  provozní 
režií
Rozúčtování provozních režií 
na  jednotlivé úseky JC je letitý 
problém M. Dufka. Požadovali to 
po něm valná hromada JC v roce 
2011, kontrolní výbor města 
v roce 2016, zastupitelé i soukro-
mí pronajímatelé. S  předposled-
ním soukromým provozovatelem 
restaurace to nakonec skončilo 
soudním sporem a  restaurace 
v  JC tak byla nějaký čas mimo 
provoz.
Potíže se zákony
Společnost JC měla pod Dufko-
vým vedením také potíže s  do-
držováním zákona o svobodném 
přístupu k  informacím, proto 
mu „Necidova“ rada města tehdy 
uložila jeho striktní dodržování. 
Státní inspektorát práce pro Jiho-
český kraj a Vysočinu zase uložil 
městské společnosti Jupiter clubu 
sankci ve výši 15 000 Kč. JC pro-
střednictvím jednatele Mgr.  Mi-
lana Dufka porušil dva paragra-
fy zákoníku práce, například se 
dopustil přímé diskriminace za-
městnankyně. 
Výtky kontrolního výboru
Kontrolní výbor města v  roce 
2016 v  chodu JC a  jeho orgánů 
zjistil řadu závažných nedostat-
ků. Jednatel Dufek nedokázal 

vysvětlit, proč byla dlouhých 14 
let neúplná sbírka listin, kde ne-
byly zápisy z valných hromad či 
výroční zprávy, pouze tam byla 
účetní závěrka bez auditorského 
ověření. Kontrolní výbor dále 
například považoval za  nevý-
hodnou smlouvu mezi JC a spo-
lečností Strategic Consulting, 
která zprostředkovávala inzerci 
v  měsíčníku Velkomeziříčsko. 
Kontrolní výbor mimo jiné též 
doporučil finanční audit v  této 
společnosti. Ten ale dodnes ne-
proběhl…
Dufek to popírá
Jednatel Dufek výsledky šetření 
zmíněných státních nebo měst-
ských – jak jeho nadřízeného 
(rada města = valná hromada 
JC), tak kontrolního - orgánů 
popírá, a to i přesto, že ke všemu 
existují zápisy, protokoly apod. 
K tomu očerňuje ty, kteří o  jeho 
problémech veřejně informují. 
Dufek je placen z  peněz daňo-
vých poplatníků. Třeba v  roce 
2019 jeho průměrná měsíční 
hrubá mzda včetně odměn činila 
zhruba 50 tisíc korun. 
Navíc JC hospodaří s  několika 
miliony korun ročně z  městské-
ho rozpočtu. 
Namátkou zmíněné Dufkovy 
problémy, jejichž výčet není úpl-
ný, se tak táhnou dlouhé roky. 
Předchozí radě města došla tr-
pělivost. Ta nová naopak jedna-
tele JC Dufka ve  funkci pone-
chala.                            Aleš Horký

Jak zvládá pandemii Velké Meziříčí ...
Dokončení ze strany 1

Za první den 
vybrali 1000 roušek, 
celkem jich bylo 
na 2000
„Je až neuvěřitelné, jak velké 
množství dobrovolníků zasedlo 
k  šicím stojům, nebo nabízí svoji 
pomoc formou nákupů, rozvozů 
či darováním materiálu na výro-
bu roušek. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se jakkoliv zapojili,“ 
uvedl starosta, „jen za první den, 
díky vám, sociální služby obdržely 
neuvěřitelných TISÍC roušek. Je 
obdivuhodné, jak dokážeme spo-
lečně reagovat na aktuální situaci 
a spojit své síly.“ Podle jeho sdě-
lení první várka roušek poslou-
žila primárně seniorům, lidem 
s  chronickým onemocněním, 
zaměstnancům sociálních služeb 
a dobrovolníkům, kteří je rozvá-
ží po  městě i  místních částech. 
„Pokud potřebujete roušku nebo 

nákup dovézt, neváhejte a obraťte 
se na SOS linku sociálních služeb 
na telefonu 733 285 957. Rádi vám 
pomohou,“ vyzval na  městském 
webu Alexandros Kaminaras, 
nedávno nově zvolený starosta 
města Velké Meziříčí. 
Ten posléze odpovídal na dotazy 
novinářů, ale i opozičních zastu-
pitelů na  improvizované tiskové 
konferenci, která se konala bez 
přítomnosti novinářů. Ti byli vy-
zváni tiskovou mluvčí města, aby 
zaslali tři otázky. Oslovení žurna-
listé byli ovšem s  tímto omeze-
ním nespokojeni, a  někteří této 
možnosti proto ani nevyužili.
Místním médiím, které dotazy 
zaslaly, odpovídal starosta Ka-
minaras a  místostarosta Smažil. 
Videozáznam  si mohou zájemci 
přehrát na  webu města, kde byl 
publikován 20. 3. 2020. 

Aktuální situace 
ohledně koronaviru 
a počtu nakažených 

ve Velkém Meziříčí
Novináře pochopitelně nejvíce 
zajímala Aktuální situace ohled-
ně koronaviru a  počtu nakaže-
ných v Meziříčí. Podle informací 
Krajské hygienické stanice bylo 
ke  23. 3. V  Kraji s  prokázanou 
nákazou celkem 23 osob. 
Ve  městě se někteří lidé obávali 
toho, že virus k  nám mohl být 
zavlečen „díky“ lyžařům, kteří 
byli v  Itálii a  Rakousku lyžovat. 
Zájezd, jenž každoročně vypra-
vuje místní oddíl, byl letos po-
dle sdělení ze Ski klubu zrušen 
a  hromadný odjezd se nekonal. 
Někteří však údajně cestu pod-
nikli na vlastní pěst.
Podle potvrzených informací 
je celkem 6 lidí v karanténě, jde 
o  pracovníky školství – 4 ze zá-
kladních škol a dva z MŠ ve Vel-
kém Meziříčí.

COVID-19 v Kraji 
Vysočina
Stav k 23. 3. 2020 – 9.15 hod. 

Celkový počet osob 
s prokázanou nákazou: 23

z toho v okrese Jihlava: 2
z toho v okrese Havl. Brod: 16
z toho v okrese Pelhřimov: 0
z toho v okrese Třebíč: 2
z toho v okrese Žďár n. S.: 3
Přehled situace v ČR: https://onemoc-
neni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Město vyzývá 
občany, aby nosili 
i ochranné rukavice

Jedním z hlavních výstupů z jed-
nání stálé pracovní skupiny Kri-
zového štábu Velkého Meziříčí je 
apel na  občany, kteří dostatečně 
nedodržují preventivní hygienická 

opatření, aby je dodržovali s ohle-
dem na zdraví všech, a to primárně 
při nakupování ve velkých obchod-
ních řetězcích.
Důležité je používání ochranných 
rukavic nejenom při výběru peči-
va či ovoce a zeleniny, ale i při sa-
motném výběru nákupního košíku 
u vstupu do obchodu.
„Je nesmírně důležité používat bě-
hem celého nákupu jednorázové ru-
kavice, které jsou ve většině obchodů 
lidem k  dispozici. Prosím občany, 
aby opravdu pečlivě zvažovali ná-
vštěvy obchodních řetězců, ve  kte-
rých dochází ke shlukování velkého 
počtu lidí a lze jen obtížně udržovat 
bezpečnou dvoumetrovou vzdále-
nost," žádá starosta města Alexan-
dros Kaminaras.
Ten dále uvedl, že je v  současné 
době pozitivní zprávou, že všich-
ni pracovníci sociálních služeb, 
včetně dobrovolníků zajišťujících 
službu seniorům, mají ochranné 
roušky i pro své klienty. Roušky ka-
ždý den rozváží i do přilehlých obcí 
v rámci správního obvodu Velkého 

Meziříčí. Tímto město děkuje všem 
solidárním lidem, kteří za  první 
týden poskytli z  vlastních zdrojů 
2000 roušek. Současná potřeba 
dalších roušek osciluje okolo po-
čtu 1500 kusů, proto je stále vítána 
pomoc všech, kteří chtějí přispět. 
Díky spolupráci s Krajem Vysočina 
si všichni zájemci mohou na sběr-
ném místě v  budově Obecníku 
zdarma vyzvedávat připravené 
látky, které slouží k  domácí výro-
bě roušek. Také jsou zde přichys-
tané k  odběru zakladače šikmých 
proužků, které výrobu roušek 
usnadňují.
Od  konce minulého týdne kon-
trolují strážníci městské policie 
dodržování vládních opatření, 
mezi která patří například uza-
vření provozoven či restaurací, 
povinnost nošení ochranných 
prostředků a  dodržování vyčle-
něného času pro nákup pouze se-
niorům. Policisté také disponují 
zásobou roušek, které v  ulicích 
rozdávají potřebným.          
                   Připravila: redakce ML

Dokončení ze strany 1

DOPIS opozice
Vážený pane starosto, milý Alexi!
Z  celostátních informačních zdrojů 
se dozvídáme o vzniku nebezpečné 
situace, vzniklé v našem městě, stá-
tě, potažmo v  celém světě. Rychlé 
šíření coronaviru je zcela jistě bez-
precedentním rizikem pro národní 
bezpečnost, potažmo pro zdraví 
obyvatel celého našeho národa, tedy 
i obyvatel našeho města.
Předpokládáme, že stále ještě žijeme 
v právním státě a proto si Tě osobně 
– coby představitele našeho města-
-dovolujeme upozornit na to, že my, 
řádně zvolení zastupitelé, politickou 
spekulací od 25. 2. 2020 se ocitnuvší 
v opozici, do dnešních dnů nemáme 
od  Tebe, potažmo od  rady města 
či od  Tebou pověřených úředníků 
žádnou informaci o  tom, jak měs-
to – pod Tvým vedením – na  tuto 
mimořádnou situaci reaguje. Malá 
vzájemná informovanost nám, po-
kud jsme byli v  koalici, byla Vámi 
vyčítána, nyní tedy chybí jakákoliv 
komunikace mezi námi zastupiteli 
a užším vedením města.
Dovolujeme si tedy Tobě osobně 
předložit několik otázek, na  které, 
coby zastupitelé města, jistě máme 
nárok znát přesné odpovědi.
1. Dne 16. 3. 2020 proběhla bezpeč-
nostní rada města. Jaké jsou z toho-
to jednání závěry a proč
jsme jako zastupitelé nedostali z to-
hoto jednání informace/zápis. Kdy 
bude další zasedání Bezpečnostní 

rady a jaké jsou další kroky při ře-
šení nastalé situace? Jak budou pro 
městské organizace jako jsou např. 
sociální služby zabezpečeny hygie-
nické ochranné pomůcky (roušky,
respirátory apod.)?
Starosta: Výstupy jsou na webu měs-
ta, plánovaná schůze krizového štá-
bu je na 23. 3.
2. Která nemocnice v  kraji Vyso-
čina je pro obyvatele Velkého Me-
ziříčí spádová v případě problému 
se současnou virovou situací. Jaké 
jsou kontaktní údaje, kam se obra-
cet apod.
S.: Fakultní nemocnice v  Brně, ev. 
v  Jihlavě, Třebíči, Havl. Brodě, Pel-
hřimově, NMNM.
3. Vyčlenila rada města na  návrh 
vedení nějaké finanční prostředky 
jako dar - symbol solidarity pro 
určitá zdravotní zařízení? Jestliže 
ano, tak jakou částkou, pokud ne, 
proč tak neučinila?
S.: Vyčleněno je 500 tis. Kč.
4. Jak jsou řešeny akce, které byly 
na  programu v  únorovém zastu-
pitelstvu, které jste přerušili a  ná-
sledně tím způsobili, že tyto akce 
nemají finanční krytí.
S.: Všechny akce čekají na další za-
sedání MZ.
5. Na profilu zadavatele města VM 
jsou zveřejněny výsledky výběrové-
ho řízení na smuteční síň na Kar-
lově. Je s  vítězným uchazečem už 
uzavřená smlouva? Pokud ano, 
prosímeo zaslání této smlouvy, po-
kud ne, žádáme o  vysvětlení proč 
tomu tak není.

S.: Soutěž není ukončena.
6. Jak probíhají „Svazkové“ akce, 
kde má město finanční spoluúčast 
a město k dnešnímu dni nezajistilo 
svůj finanční podíl z důvodu ukon-
čení únorového zastupitelstva?
S.: Akce probíhají dle plánu. Podíl 
města bude uhrazen až po  projed-
nání v zastupitelstvu.
7. V jakém stavu je akce Záviškova 
+ K Novému světu, prosíme o sdě-
lení finančního a  věcného plnění. 
Jak probíhají za účasti vedení města 
kontrolní dny?
S.: Práce probíhají dle harmonogra-
mu. Bylo uhrazeno 697 tis. Kč.
8. V jakém stavu je akce ulice Pod 
Strání, prosíme o sdělení finanční-
ho a věcného plnění.
S.: Práce probíhají dle harmono-
gramu. K  dnešnímu dni uhrazeno 
téměř 4,5 mil. Kč. Otázka je zará-
žející, vzhledem k tomu, že mezi do-
tazovanými je zaměstnanec firmy, 
která je zhotovitelem této akce.
9. Podalo město v rámci druhého 
veřejného projednání nějakou 
námitku nebo připomínku k no-
vému územnímu plánu? Pokud 
ano, tak byla tato námitka/připo-
mínka schválena radou nebo kdo ji 
podal a podepsal? Byli o tomto kro-
ku informováni všichni zastupitelé? 
Pokud ne, tak proč?
S.: Druhé veřejné projednání pro-
běhlo v  době, kdy jsem ještě nebyl 
starostou. Ano, byla vznesena ná-
mitka z  titulu vlastníka pozemku, 
což je město Velké Meziříčí.     
                                Pokračování str. 3

Opozice zpovídá starostu

Opatření 
ve Velké 
Bíteši
Od  středy 18.3.2020 je pro občany 
Velké Bíteše a  jejich místních částí 
zřízena služba POMOC V OBDOBÍ 
NOUZOVÉHO STAVU
1) bezplatné pomoci seniorům 
ve věku 70+ a dále všem osobám se 
zdravotním postižením, kteří po-
třebují pomoc s  nákupem potravin 
a léků. Službu zajišťuje Oblastní Cha-
rita Žďár nad Sázavou. Informace 
o službě najdete na www.zdar.charita.
cz. Kontaktní osobou je p. David Fi-
lip, DiS, tel. 777 755 658, email david.

filip@zdar.charita.cz. Objednávky 
služeb od  občanů budou prozatím 
přijímány pouze ve  dnech pondělí 
- pátek, od  08:00 do  16:00. Objed-
návky provedené od 08:00 do 10:00 
budou vyřízeny ještě během téhož 
dne. Úhrada za nákup bude provede-
na objednatelem služby v  hotovosti. 
V případě nákupu léků bude při ob-
jednávce dohodnut způsob předání 
elektronického receptu.
2) bezplatné pomoci všem občanům 
města, kteří potřebují pomoci v sou-
časné složité situaci s  jednorázovým 
nákupem zboží mimo potraviny 
a léky. Službu zajišťují Technické služ-
by VB spol. s r.o. Kontaktní osobou je 
Ing.  Pavel Gaizura, jednatel společ-
nosti, tel. 777 949 128, e-mail info@
tsvb.cz. Objednávky služeb od obča-

nů budou přijímány pouze ve dnech 
pondělí – pátek, od 07:00 do 14.00.  
Dále vedení města obdrželo 18. 3. dar 
od společnosti STERIS AST CZ, s.r.o., 
a to v podobě respirátorů a ochran-
ných roušek pro potřeby obyvatel 
a  složek města. Z  tohoto důvodu 
bude od čtvrtka 19.03.2020 do úterý 
31.03.2020, pouze od  pondělí – pá-
tek v době od 10.00 do 12.00, 15.00 
– 17.00, na služebně Městské policie 
Velká Bíteš na  nádvoří za  objektem 
Technických služeb, Masarykovo 
náměstí 88, prováděn jednorázový 
výdej ochranných roušek pro oby-
vatele v  počtu kusů pro domácnost 
takto: domácnost o počtu 1-2 osob: 3 
ochranné roušky, domácnost o počtu 
3-4 osob: 5, domácnost 5-6 osob: 8, 
o počtu 7 a více osob: 9 roušek.                       
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Titul Evropský strom roku 2019 patří Chudobínské borovici z 
Vysočiny. Tato krasavice roste už 350 let u přehrady Vír nedaleko 
Bystřice nad Pernštejnem a v anketě ji podpořilo více než 47 tisíc 
příznivců. 

Druhý jinan z chorvatského Daruvaru dostal 28 tisíc hlasů a třetí ruský 
topol přes 27 tisíc hlasů, přičemž hlasující tentokrát vybírali z 16 národních 
stromů. Titul Evropský strom roku zamířil do Česka poprvé za deset let 
trvání ankety. Chudobínská borovice roste na skalnatém výběžku u levého 
břehu vodárenské nádrže Vír a nese jméno po zatopené obci Chudobín. 
Popularitu získala nejen svým vzhledem, ale také unikátním místem, kde 
se nachází. Její vítězství a počet zaslaných hlasů znamená také výsadbu 47 
226 nových stromů v okolí přehrady, jak se k tomu zavázal mikroregion 
Bystřicko. Mezi soutěžícími nebyla vysočinská borovice zdaleka nejmladší. 
Jejím soupeřům – trojnohému dubu ze Španělska – je úctyhodných 1200 
let a kaštanu z Valesu (viz foto vpravo) v Portugalsku je rovných tisíc let.

Koronavirus se promítl i do soutěže
Mimořádná opatření kvůli hrozící nákaze koronavirem se dotkla také le-
tošního slavnostního vyhlášení výsledků ankety. Ta se tradičně konají v 
prostorách sídla Evropského parlamentu. Letos ceremoniál proběhl on-
line. „Přemýšleli jsme, jak zprostředkovat šestnácti evropským komunitám 
radost z výsledků. Nakonec jsme spojili příběhy stromů a osobní svědectví 
prvních tří finalistů do videa, které mohou nyní sledovat a sdílet mezi se-
bou fanoušci stromů bez ohledu na hranice a karantény,” shrnuje Andrea 
Krůpová z Nadace Partnerství, která je národním pořadatelem ankety.

Další soutěž začíná
Zároveň od 21. března startuje na www.stromroku.cz nové celostátní kolo 
ankety Strom roku, kam mohou obce, jednotlivci, školy nebo spolky no-
minovat své oblíbené stromy. Porota následně vybere 12 finalistů, kteří se 
v online hlasování utkají o možnost reprezentovat Českou republiku v dal-
ším ročníku evropské soutěže.        Připr.: redakce ML, foto archiv soutěží

Evropským stromem roku 2019 je borovice z Vysočiny

Úřednice vyměnily počítače za šicí stroje
Zaměstnankyně Krajského úřadu Kraje Vysočina neváhaly a aktivně se zapojily 
do šití roušek pro zdravotnická a sociální zařízení v regionu i pro krajem zřizo-
vané dětské domovy.  Část látek se zpracovává přímo na odboru sociálních věcí 
a na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu, kde se ze zasedacích 
místností staly improvizované šicí dílny. Přes 500 roušek putuje do pobytových 
zařízení v kraji, nemocnic a dalších sociálních zařízení. 

V Jihlavě a Havlíčkově Brodě rozšířena možnost 
testování na onemocnění Covid-19, spuštěna je 
laboratoř Státního veterinárního ústavu
V Kraji Vysočina fungují už dvě stacionární odběrová místa pro indikované pa-
cienty s doporučením odběru od krajské hygienické stanice. První je umístěno 
před hlavním vchodem Nemocnice Jihlava na Vrchlického ulici, druhé zaháji-
lo provoz na záchytném parkovišti Nemocnice Havlíčkův Brod na Rozkošské 
ulici. Práce na těchto stacionárních odběrových místech má přísná pravidla, 
kterými se musí všichni řídit. Pracoviště fungují pouze v době od 7:00 do 17:00. 
Jejich provoz je vázán na dodané množství odběrových setů. V provozu nadále 
zůstává jedna odběrová sanitka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysoči-
na, která vyjíždí z Jihlavy. V případě využití odběrného místa v Jihlavě i v Ha-
vlíčkově Brodě musí indikovaný pacient, tedy pacient s doporučením krajské 
hygienické stanice, dorazit na místo pouze vozidlem, na pokyn obsluhy stanu 
zajede do odběrového stanu, z vozidla NEVYSTUPUJTE, po celou dobu je 
třeba mít na obličeji roušku, tu pacient sundá až na pokyn zdravotníků, kteří 
provedou výtěr. Prosíme veřejnost, aby v době příjezdu měla připravené kar-
tičku zdravotní pojišťovny a doporučení hygieny. Po výtěru je třeba okamžitě 
parkoviště opustit a vrátit se domů do místa bydliště a ideálně v přísné karanté-
ně čekat na oznámení výsledků a pokynů lékařů. Testovaní lidé se nedostanou 

do kontaktu s ostatními pacienty. (Nemocnice Jihlava i Nemocnice Havlíčkův 
Brod nyní odebírají vzorky pacientům doporučeným epidemiologem Krajské 
hygienické stanice!) Vzorky odebrané pacientům na Vysočině začíná podle po-
třeby testovat Státní veterinární ústav Jihlava, během zítřka, nejpozději ve stře-
du, začíná testovat přímo laboratoř Nemocnice Jihlava. V praxi to představuje 
zrychlení práce a věříme i včasnější dodání výsledků.
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek opakovaně adresoval poděkování 
všem složkám Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina – hasičům, 
policistům i záchranářům ze záchranné služby, speciální slova uznání směřují 
k týmům zdravotníků všech krajských nemocnic vč. ředitelů a managementu 
nemocnic, na kterých nyní stojí zajištění fungující logistiky péče. Obrovské díky 
patří i obyvatelům Vysočiny, nejen těm, kteří šijí roušky, fungují jako dobrovol-
níci nebo se starají o své blízké v domácí péči, a tím vším naplňují potřebné kro-
ky k zamezení šíření viru.

Nová telefonní krizová linka COVID-19 
Kraj Vysočina 17. března 2020 zřídil vlastní telefonní Informační linku CO-
VID-19 pro občany z Vysočiny, kam mohou být směřovány dotazy na dopad 
současných nařízení. Na této lince není přítomen lékař, ale tým proškolených 
operátorů, věnujících se řešení praktických situací, konzultují, interpretují naří-
zení, řeší dopad na běžné životní situace. Jen za jeden den obsloužila linka sedm 
desítek volajících. Linka s 25 operátory, kteří se po dvou hodinách pravidelně 
střídají funguje v každý všední den mezi 8 a 22 hodinou. Občané mohou volat 
564 602 602. Linka byla zřízena na neurčito a bude fungovat po celou dobu plat-
nosti mimořádných opatření nebo dle potřeby i déle.

Nová poradna online
Ulevit zdravotnickým a ambulantním zařízením, jež se v současné době potý-
kají s problémy způsobené onemocněním COVID-19, a zároveň poskytnout 

svým obyvatelům možnost poradit se s  lékařem o  svém zdravotním stavu 
na dálku, aniž by se vystavovali riziku nákazy virovým onemocněním, se rozho-
dl Kraj Vysočina. Všichni jeho obyvatelé se proto mohou poradit online s lékaři 
poradny www.ulekare.cz/vysocina. Lékařská online poradna uLékaře.cz , v níž 
pracuje více než 250 praktických lékařů a specialistů, funguje nepřetržitě 24 ho-
din, 7 dní v týdnu. Na dotazy, které jejím prostřednictvím lidé položí, odpovídají 
její lékaři do 6 hodin; v případě, že dotaz musí ještě doplnit svou odpovědí spe-
cialista, přijde mu tato odpověď do 48 hodin. Specialisty má poradna ze všech 
lékařských oborů. Obyvatelé Kraje Vysočina za položený dotaz nic neplatí, kon-
zultaci za ně zaplatí jejich kraj. Dále mohou obyvatelé využít linku Ministerstva 
zdravotnictví ČR 1212. 
Z páteční dodávky ochranných osobních pomůcek a materiálu bylo pro Kraj 
Vysočina přerozděleno: 140 tisíc ks jednorázových roušek a 28 tisíc ks respirá-
torů FFP2. V současné chvíli stále probíhá jejich rozpočítávání. Budou distri-
buovány do klíčových potravinářských provozů, pomohou při zajištění veřejné 
dopravy, v sociálních službách bez ohledu na zřizovatele a ve zdravotnických 
zařízeních. 
Dne 22. 3. Ministerstvo zdravotnictví ČR dodalo Kraji Vysočina k přerozdělení 
4400 respirátorů FFP2, 9100 nano ústenek a 775 litrů dezinfekce. Dodávka byla 
rozdělena mezi krajskou hygienickou stanici, psychiatrické nemocnice, ZZS 
Kraje Vysočina a Nemocnici Jihlava.  V tomto případě se jedná o rozdělení další 
části materiálu ministerstva vnitra, který přiletěl v minulých dnech. 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina také jednohlasně schválilo přesunutí dalších pa-
desáti milionů korun z rezervy kraje na kapitolu krizová opatření. 
PODĚKOVÁNI: Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek za vedení 
Kraje Vysočina adresuje velké poděkování všem zdravotníkům, po-
licistům, hasičům, pracovníkům v sociálních službách, prodavač-
kám i řidičům, prostě všem, kteří pracují v plném nasazení. 
                                                                                                                         (kráceno, red, krú)

Uklízet se nebude
Ty, kteří se přihlásili do letošního ročníku akce Čistá Vysočina, dobrovol-
níci z kontaktních míst pro vydávání balíčků pro sbírající informujeme, 
že vzhledem k současné epidemiologické situaci se vedení Kraje Vysočina 
rozhodlo Čistou Vysočinu v letošním roce nepořádat. Děkujeme vám tou-
to cestou za opětovný zájem o dobrovolnickou aktivitu, která každoročně 
pomohla naší přírodě na Vysočině od cca 100 tun odpadků. Chtěli bychom 
vám umožnit zrealizovat úklid již nahlášeného území v příštím roce, kdy 
vás vyzveme, abyste aktualizovali pouze termín sběru. Svoji letošní anga-
žovanost tak budete moci upřít jiným potřebnějším směrem.  Pokud se 
i přes toto naše sdělení rozhodnete úklid na vlastní nebezpečí realizovat, 
pak bude nutné předem domluvit úklid s majitelem pozemku a zajistit ulo-
žení odpadu vlastními silami, bohužel bez součinnosti s Krajskou správou 
a údržbou silnic Vysočiny.

Hejtman Běhounek vyzval 
chataře, aby odložili cesty 
na Vysočinu
S odvoláním na rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob platným 
od 16. března 2020 upozorňuji nejen občany Kraje Vysočina na zákaz vol-
ného pohybu osob na území České republiky, který se týká i víkendové 
migrace nejen z měst jiných regionů směrem na Vysočinu. Vláda jasně 
definovala, co je respektováno a povoleno s výjimkami cest do zaměstnání, 
do zdravotnických zařízení, nezbytné cesty za rodinou nebo k lékaři.
Obracím se naléhavě na všechny občany Vysočiny a také pražských, br-
něnských i dalších aglomerací, aby odložili víkendovou migraci na své cha-
ty a chalupy na Vysočinu. Cestování za rekreací není v této době vhodné. 
Pokud už musíte na chalupu, přijeďte na Vysočinu, ale zůstaňte tady nej-
méně dva týdny a dodržujte důsledně všechna opatření.                     -KrÚ-

Vyjádření bývalého vedení k novému ÚP
Od druhého veřejného projednání nového územního plánu nové vede-
ní nekoná další kroky v pokračování tohoto procesu. To může znamenat 
v lepším případě jeho zpomalení, v horším případě jeho zastavení. Od této 
nečinnosti se plně distancujeme a vyzýváme nové vedení v čele se starostou 
Kaminarasem (Společně VM) a místostarostu Smažilem (ANO bude líp), 
aby nebrzdili projednávání nového územního plánu a pokračovali v zapo-
čaté několikaleté práci. Jejich kroky směřují k tomu, že může být ohrožen 
další rozvoj města. Nevzniknou nové plochy pro podnikatelské subjekty, 
nebudou nová stavební místa pro rodinné a bytové bydlení a zablokují se 
i záměry v místních částech, ze kterých oba dva pocházejí. Jako bývalé ve-
dení jsme nový územní plán vždy podporovali a jednali vždy v souladu 
se zájmy města, snažili se co nejrychleji proces schvalování a pořizování 
urychlit. Do územního plánu jsme zahrnuli i zpracování územní studie 
v prostoru bývalého Svitu a podporujeme zpracování podrobné analýzy 
této lokality tak, aby to bylo ku prospěchu všech vlastníků pozemků v tom-
to území. Vyzýváme Vás, abyste se rozhodovali na základě doporučení od-
borníků a potřeby města nadřadili nad své osobní zájmy. 

Za zastupitelský klub ČSSD – Josef Komínek, Miroslav Jágrik, Petr Vrána, 
Pavel Blažek, František Komínek

Za zastupitelský klub KDU-ČSL a nezávislí – Pavla Kamanová, Stanislav 
Kratochvil, Marie Ripperová

Za zastupitelský klub Meziříčské fórum – Jiřina Jurdová, Jiří Kaše

Opozice zpovídá...
Starosta uplatil námitku z  titulu 
pověřeného zastupitele. Možná jste 
měli na mysli třetí veřejné projedná-
ní. To ještě neproběhlo a není k tomu 
ani podnět, protože současný pově-
řený zastupitel, kterým je bývalý 
starosta města (Josef Komínek, jehož 
vyjádření najdete na  str. 3 - pozn. 
red.) a byl požádán, aby v této věci 
konal, když bylo z naší strany vzne-
seno šest dalších námitek, nekonal.
10. PD rekonstrukce objektu 
na  ulici Hornoměstská - jaké je 
věcné a časové plnění této PD dle 
SOD. V těchto dnech by měla být 
část DSP již připravena k odevzdá-
ní. Žádáme o zveřejnění DSP na
ftp města. Jak pokračuje zajištění 
externích finančních prostředků 
na realizaci této akce? 
S.: Projektová dokumentace pro sta-
vební povolení je dokončena. Probí-
há projednání s  dotčenými orgány. 
Po  zveřejnění podmínek dotačního 
programu 65+ bude připravena žá-
dost.
11. JV obchvat města VM. Rada 

kraje vyčlenila finanční prostředky 
na další stupně PD (DSP a DPS).
Po výběrovém řízení se ukázalo, že 
vyčleněné prostředky nestačí. Jak 
vedení města „lobbuje“ za doplně-
ní finančních zdrojů a pokračování 
v  dalších stupních této projektové 
dokumentace.
S.: Tady se zdržím komentáře, proto-
že mi nepřísluší komentovat lobbing.
12. Technická a  dopravní infra-
struktura pro rodinou výstavbu 
v lokalitě Hliniště. Je s vybraným
uchazečem už uzavřená SOD, po-
kud ano, prosíme o poslání, pokud 
ne, žádáme o vysvětlení, proč tomu 
tak není?
S.: Proběhla soutěž. Připravuje se 
smlouva, bude standardně zveřejně-
na v registru smluv. 
13. V  polovině března měla být 
odevzdána studie aquacentra. Po-
kud byla, žádáme o její zaslání, po-
kud nebyla, tak proč?
S.: Byl rozšířen záběr studie o kou-
paliště na  Paloukách a  přiměřeně 
prodloužen termín. Pro nás jako 

nové vedení města proběhla infor-
mativní schůzka s projektantem této 
akce, kdy jsme poprosili o vyhotove-
ní realistických vizualizací, aby bylo 
lépe patrné, jakou podobu uvažo-
vaná stavba má. Také jsme popro-
sili o  prověření možnosti umístění 
tohoto zařízení do současné lokality 
koupaliště na Paloukách. 
Budou následovat další jednání, ke kte-
rým bude přizváno osazenstvo pracovní 
skupiny, která vznikla k této akci.
Ptali se: Za zastupitelský klub ČSSD 
– Josef Komínek, Miroslav Jágrik, 
Petr Vrána, Pavel Blažek, František 
Komínek
Za  zastupitelský klub KDU-ČSL 
a nezávislý – Pavla Kamanová, Sta-
nislav Kratochvil, Marie Ripperová
Za zastupitelský klub Meziřičské fó-
rum – Jiřina Jurdová, Jiří Kaše

Vyjádření bývalého 
starosty J. Komínka 
Vážení spoluobčané, vážení čte-
náři, nový pan starosta A. Kami-
naras ve  své tiskové konferenci 
(uveřejněné v pátek 20. 3.) k dota-

zu ohledně územního plánu (ÚP) 
uvedl, že já jakožto pověřený zastu-
pitel, jsem nekonal. S tímto vyjád-
řením se nemohu ztotožnit, neboť 
jsem dne 18. 3. odsouhlasil na vý-
zvu odboru výstavby a regionální-
ho rozvoje výsledek opakovaného 
veřejného projednání návrhu ÚP 
Velké Meziříčí. Veškeré podstatné 
body jsem odsouhlasil, protože 
jsem nechtěl prodlužovat proces 
schválení územního plánu. 
Nesouhlasil jsem však s  bodem 
ohledně úpravy vymezených poj-
mů použitých v  územním plánu:  
Komerční zařízení plošně rozsáh-
lé, včetně komerčního občanské-
ho vybavení  -  stavby o  celkové 
zastavěné ploše nad 500 m². Dle 
mého názoru jde o  tak podrobný 
regulativ, který by měl být případ-
ně stanoven na  základě podrob-
né analýzy řešeného území dle 
podmínky územní studie. Pokud 
územní studie prokáže a doporučí 
takový regulativ do ÚP zapracovat, 
lze to provést změnou územního 
plánu, a  to i  zkráceným postu-
pem, jelikož územní studie může 

být podkladem pro zpracování 
změny územního plánu. Odbor 
výstavby a  regionálního rozvoje 
neměl námitky k vyřazení toho-
to bodu. Z  mého pohledu jsem 

tedy učinil vše k urychlení celého 
procesu a  je škoda, že nový sta-
rosta sám o  své vůli v dané věci 
nekoná.                    Josef Komínek,  
pověřený zastupitel pro ÚP
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Vzpomínka

PROVOZ DOMU ZDRAVÍ DO 27. 3. 2020
Podařilo se zajistit omezené množství odpovídajících ochranných pomůcek, přesto  je nutné kvůli přetrváva‑
jícímu akutnímu nedostatku jimi šetřit. Musíme zajistit bezpečnost zdravotníků a eliminovat riziko kontaktu 
s potenciální nákazou, aby nedošlo ke kolapsu celého zdravotnického systému, neboť příchodem epidemie 
Covid‑19 pacienti nepřestali být nemocní a potřebují mít zajištěny léky na své akutní i přetrvávající potíže.

Praktičtí lékaři pro dospělé – 7.00 – 11.00 (odběry 6.30) každý den je pro vyšetření akutních případů k dis‑
pozici 1 ambulance, návštěva po předchozí  telefonické konzultaci. Další dvě ambulance zajišťují konzultace 
zdravotního stavu telefonicky.
Pracoviště RTG / ultrazvuk – 7.00 – 11.00 pro akutní vyšetření + UTZ po telef. dohodě

Ambulantní specialisté – lékař a sestra přítomni 7.00 – 11.00, konzultace po telefonu a akutní stavy po předchozí 
telefonické dohodě. Také odpolední ambulance jsou omezeny na akutní stavy.
Gynekologie;  neurologie;  psychiatrie;  chirurgie;  interna  a  diabetologie  –  MUDr.  Fikrová,  MUDr.  Snášelová 
MUDr. Zemanová – nemoc – sestry přítomny; endokrinologie – lékařka pondělí a čtvrtek, sestra přítomna i ve 
středu; urologie – podle OH – viz web Domu zdraví, MUDr. Jašová v úterý zkráceno; ORL – MUDr. Horáková, 
MUDr. Urbánková středa, MUDr. Vacek čtvrtek – pondělí + úterý + pátek přítomna sestra; ortopedie – podle 
OH, dopoledne přítomna sestra; alergologie – MUDr. Svobodová pondělí, MUDr. Fráňa – nemoc, úterý až pátek 
přítomna  sestra;  interna  a  diabetologie  MUDr.  Šajnar  –  lékař  nemoc,  sestra  přítomna;  rehabilitace  –  zavře‑
no; dentální hygiena – zavřeno. Ústředna v provozu 6.00 – 14.30, pátek do 12.00. Lékárna v provozu podle své 
otevírací doby, vstup možný také vchodem z ulice

PRODÁM
* Prodám oblečení na holku 
0 – 8 let. Tel. 605 231 202.
* Prodám doma krmenou drůbež 
(bez směsi), brojlerová kuřata, hu-
sokachny, krůty. Vše zabité, chlaze-
né. Tel.: 732 940 025.
* Prodám hoblovku s protahem 
20 cm, dlabačku a vůz za traktor. 
Tel.: 604 171 964.
* Prodám palivové dřevo. Vý-
kup kůrovcové kulatiny. Tel.: 
605 054 470.

DARUJI
* Daruji za odvoz uhlí, hnědá 
kostka, loňské, asi 15 až 20 metráků 
– z důvodu přechodu na jiný druh 
topení. Telefon 776 647 408.
* Daruji obývací stěnu (olše) za 
odvoz. Tel. 605 231 202.

KOUPÍM
* Koupím půl metráku až me-
trák krmných brambor. Tel.: 
604 775 301.
* Koupím vojenskou výstroj z va-
šich půd, sklepů a  stodol do roku 
cca  1950: německé, sovětské, ru-
munské, italské a  české armády. 
Pro potřebu plánované výstavní ex-
pozice VELKOMEZIŘÍČSKO ZA 
PROTEKTORÁTU 1939  – 1945. 
Například výstroj z  bývalé BE-
KOV KY Feldbekleidungsamt der 
Luftwaffe 1/XVII (nyní Motorpal): 
vysouvací nože i poškozené a sou-
částky k  nim; tropické klobouky; 
blůzy, košile; kalhoty, kraťasy pís-
kové, zelené a modré barvy; čepice, 
kšiltovky a  lodičky; okované boty 
s  koženou podrážkou, holínky, 
12 dírkové kanady boční i  před-
ní šněrování, boty kombinované 
s  plátnem nízké i  vysoké; skládací 
příbory; chlebníky, ruksaky, tašky, 
brašny, batohy s  telecí kůží, pytle; 
oranžové bakelitové dózy; ochran-
né brýle; kukly a ušanky; chrániče 
kolen; plynové masky; polní lahve; 
helmy; celty; oboustranné mas-
kované vaťáky; prošívané vaťáky; 
hliníkové nádoby na vodu, várnice, 
kanystry; polní lopatky; lékárničky; 
ešusy; hodinky; kompasy; rádio-
-techniku; letecké bundy, kalhoty 
a kombinézy s kožichem; výstroj se 
zipy značky ZIPP, RAPID, ELITE, 

Ri -Ri; výstroj s  cvoky značky 
PRYM, STOCK; rukavice, pásky 
přezky, řemínky, postroje; munič-
ní bedýnky plechové a  dřevěné; 
nášivky; vyznamenání a  medaile; 
zbytky z  techniky jako pásy, kola, 
součástky, tachometry a  přístroje, 
optiku, puškohledy, dalekohledy, 
nářadí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a  bodáky, svítilny, baterky, 
karbidky; náboje a nábojnice; knof-
líky; nitě a kusy látek; dokumenty, 
pohlednice a  pracovní knížky ad-
resované na Bekovku, fotografie 
z  období protektorátu Velkého 
Meziříčí a  okolí, noviny z  období 
protektorátu; rád si i  poslechnu 
zajímavé příhody a  historická fak-
ta z  okupace a  osvobození, nabíd-
nete cokoliv i  silně poškozené!!! 
Dále koupím staré hračky: ple-
chové, dřevěné, retro autíčka 
ŠKODA 1203, 105, 120 atd., šlapa-
cí autíčka Moskvič a  jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové kra-
bice na olej MOBILOIL, SHELL atd. 
Staré pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např: GROSS MESERIT-
SCHER, L. HEIDE a jiné pivovary. 
Veterány, motocykly a veškeré sou-
částky k  nim. Věci pomohou roz-
šířit sbírku a plánovanou expozici. 
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medřičské listy
Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations. George Orwell
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Město omezuje provoz školek 
a zřizuje pomoc seniorům

Nová policejní služebna roste

-
běrového řízení stala zhotovite-

nové policejní služebny. 

ulici, kde kdysi sídlily technické 

"proslavilo" takzvaným esíčkem.
Celkové předpokládané náklady 

-
ního oddělení dosahují částky 
60 milionů korun. Nová budova 
bude mít tři nadzemní podlaží 

-

2022. Pozemek pro výstavbu 
-

skému ředitelství policie kraje 
Vysočina Město Velké Meziříčí, 

-
ských sítí.     Připravila: Iva Horká 

foto: Antonín Dvořák

KORONAVIRUS: opatření 
ve Velkém Meziříčí a okolí
Základní 
školy
nařízením Ministerstva zdra-
votnictví ČR kvůli pandemii 
koronaviru, která vypukla i v 
naší republice, pro žáky uza-
vřeny všechny základní školy, 

lách v Meziříčí (i okolí).
Březnové termíny miniškoliček 

-
šeny. Obědy pro školní stravo-

jsou zrušeny, není nutnost 
je individuálně odhlašovat. 
Všechny pronájmy školních 
tělocvičen pro sportovní oddíly 

ZŠ Školní: 
-

din) zadají vyučující pro žáky 
školy samostatnou domácí pří-

třídě. Pokud budou mít žáci mož-
nost, tak si zadané úkoly vytisknou 

Pokud tuto možnost mít nebudou, 
budou zadatné úkoly vypracová-

-
ních sešitů žáků nebo jinou for-
mou (prezentace, referáty,...). Žá-

-

prosím web školy, kde budou zve-
řejňovány aktuální informace. 
ZŠ Oslavická: 
16. března 2020 přes informační 
systém EDOOKIT, e - learning 
MOODLE dostanou žáci zadání 

školy bude škola rodičům potvrzo-

3. 2020 od 8 do 12 hodin. Sleduj-
te prosím web školy, kde budou 
zveřejňovány aktuální informace: 
http://www.zs-oslavickavm.cz.

ZŠ Sokolovská: -
-

-

-
dávání školních úkolů pro samo-
statnou domácí přípravu žáků. 

-
cí jednotlivých předmětů zasí-

samostudiu, učební materiály, 
výukové prezentace, pracovní 

-
dou mít žáci veřejný přístup pro-
střednictvím webových stránek 
naší školy pod odkazem On-line 
výuka.

-
ní školy bude škola rodičům po-

-

hodin.
Sledujte prosím web školy, kde 
budou zveřejňovány aktuální in-
formace: www.zssokolovska.cz.

Připravila: redakce ML

Březnové zasedání 
zastupitelstva se nekonalo

-
ření proti šíření viru Covid-19 zrušil starosta města Alexandros Ka-
minaras svolané 13. zasedání Zastupitelstva města VM 17. 3. 2020. To 
mělo vpodstatě nahradit předčasně ukončené zasedání dne 25. února, 

Rada města rozhodla 

Jupiter club zrušil 
představení 

-

-
nech budou návštěvníci včas informováni.

Potíže 
budou mít 

svatbami
Nouzový stav vyhlášený kvůli ná-

území České republiky dne 12. 
března 2020 ovlivní také počty sva-

-
ho stavu, který může být delší než 
30 dní, se musí snoubenci vypořá-

nad 30 osob. Pokud zvažují budou-

přesto uzavřít manželství, musí 

-

Sledujte proto web města Velké 
Meziříčí, neboť se situace může ak-
tuálně měnit každou chvíli.

-red, zdroj web města VM-

Kvůli šíření nového koronaviru 
-

ne zasedala Bezpečnostní rada 
Velkého Meziříčí. Město přija-
lo další bezpečnostní opatření, 

-
dikálně omezuje provoz ma-

se sociálními službami zřizuje 
koordinovanou službu pomoci 
seniorům.
Omezení provozu mateřských 
škol

-
vě Mateřské školy Sokolovská 

Její provoz je primárně určen 
dětem, jejichž rodiče jsou za-
městnanci kterékoli ze složek 
integrovaného záchranného 
systému (lékaři, záchranáři, ha-

možnost hlídání.
Pomoc seniorům
Jelikož senioři jsou podle 
odborníků skupina, která je 
nejohroženější koronavirem, 

-
ráváním základních potřeb. 

-

-

-
moci seniorům.

-
jem, kontaktujte pracovnice 

-
dených kontaktech nebo pro-
střednictvím e-mailu ssm.vm@
outlook.cz.

SOS linka nonstop – 

-

V souvislosti se zpřísněnými opatřeními státu kvůli 
pandemii koronaviru, která vstoupila v platnost o půl-
noci z neděle na pondělí 16. 3. 2020, rušíme úřední 
hodiny pro veřejnost v redakci Medřičských listů.
Zavádíme naopak po dobu nezbytně nutnou 
BEZKONTAKTNÍ PŘÍJEM inzerce a společenské rub-
riky. Podat inzerát či vzpomínku, blahopřání nebo 

poděkování můžete jako doposud prostřednictvím 
e -mailu či po telefonu, přičemž platbu můžete pro-
vést bankovním převodem nebo složenkou. Dále 
můžete využít redakční schránku u dveří redakce 
na Náměstí č. 4 (vedle Bioproduktu). Tam lze vhodit 
text inzerátu nebo text a foto do společenské rubriky. 
Poplatek za soukromý inzerát je 30 Kč do jednoho 

vydání, do spol. rubriky 200 Kč s fotkou, 150 Kč bez 
fotky. K textu připojte váš telefon nebo e -mail. Na 
kontaktní mail vám bude následně zaslán sken po-
kladního dokladu o zaplacení. Pokud byste si nevě-
děli rady, zavolejte (nebo jenom prozvoňte, zavoláme 
zpět) na telefon 732 203 787 a my vám poradíme, 
jak postupovat.

Děkujeme za pochopení a shovívavost v této nelehké 
situaci. V případě jakýchkoliv změn, sledujte náš FCB 
či web medricske -listy.cz, kde uveřejňujeme aktuál-
ní informace. Pokud to situace dovolí, noviny budou 
vycházet i nadále každou středu. O případné změně 
bychom vás informovali na webu a na Facebooku.                                                     
Redakce ML

BEZKONTAKTNÍ PŘÍJEM inzerce a společenské rubriky

medřičské listy
Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations. George Orwell
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naší školy pod odkazem On-line 
výuka.

-
ní školy bude škola rodičům po-

-

hodin.
Sledujte prosím web školy, kde 
budou zveřejňovány aktuální in-
formace: www.zssokolovska.cz.

Připravila: redakce ML

Březnové zasedání 
zastupitelstva se nekonalo

-
ření proti šíření viru Covid-19 zrušil starosta města Alexandros Ka-
minaras svolané 13. zasedání Zastupitelstva města VM 17. 3. 2020. To 
mělo vpodstatě nahradit předčasně ukončené zasedání dne 25. února, 

Rada města rozhodla 

Jupiter club zrušil 
představení 

-

-
nech budou návštěvníci včas informováni.

Potíže 
budou mít 

svatbami
Nouzový stav vyhlášený kvůli ná-

území České republiky dne 12. 
března 2020 ovlivní také počty sva-

-
ho stavu, který může být delší než 
30 dní, se musí snoubenci vypořá-

nad 30 osob. Pokud zvažují budou-

přesto uzavřít manželství, musí 

-

Sledujte proto web města Velké 
Meziříčí, neboť se situace může ak-
tuálně měnit každou chvíli.

-red, zdroj web města VM-

Kvůli šíření nového koronaviru 
-

ne zasedala Bezpečnostní rada 
Velkého Meziříčí. Město přija-
lo další bezpečnostní opatření, 

-
dikálně omezuje provoz ma-

se sociálními službami zřizuje 
koordinovanou službu pomoci 
seniorům.
Omezení provozu mateřských 
škol

-
vě Mateřské školy Sokolovská 

Její provoz je primárně určen 
dětem, jejichž rodiče jsou za-
městnanci kterékoli ze složek 
integrovaného záchranného 
systému (lékaři, záchranáři, ha-

možnost hlídání.
Pomoc seniorům
Jelikož senioři jsou podle 
odborníků skupina, která je 
nejohroženější koronavirem, 

-
ráváním základních potřeb. 

-

-

-
moci seniorům.

-
jem, kontaktujte pracovnice 

-
dených kontaktech nebo pro-
střednictvím e-mailu ssm.vm@
outlook.cz.

SOS linka nonstop – 

-

V souvislosti se zpřísněnými opatřeními státu kvůli 
pandemii koronaviru, která vstoupila v platnost o půl-
noci z neděle na pondělí 16. 3. 2020, rušíme úřední 
hodiny pro veřejnost v redakci Medřičských listů.
Zavádíme naopak po dobu nezbytně nutnou 
BEZKONTAKTNÍ PŘÍJEM inzerce a společenské rub-
riky. Podat inzerát či vzpomínku, blahopřání nebo 

poděkování můžete jako doposud prostřednictvím 
e -mailu či po telefonu, přičemž platbu můžete pro-
vést bankovním převodem nebo složenkou. Dále 
můžete využít redakční schránku u dveří redakce 
na Náměstí č. 4 (vedle Bioproduktu). Tam lze vhodit 
text inzerátu nebo text a foto do společenské rubriky. 
Poplatek za soukromý inzerát je 30 Kč do jednoho 

vydání, do spol. rubriky 200 Kč s fotkou, 150 Kč bez 
fotky. K textu připojte váš telefon nebo e -mail. Na 
kontaktní mail vám bude následně zaslán sken po-
kladního dokladu o zaplacení. Pokud byste si nevě-
děli rady, zavolejte (nebo jenom prozvoňte, zavoláme 
zpět) na telefon 732 203 787 a my vám poradíme, 
jak postupovat.

Děkujeme za pochopení a shovívavost v této nelehké 
situaci. V případě jakýchkoliv změn, sledujte náš FCB 
či web medricske -listy.cz, kde uveřejňujeme aktuál-
ní informace. Pokud to situace dovolí, noviny budou 
vycházet i nadále každou středu. O případné změně 
bychom vás informovali na webu a na Facebooku.                                                     
Redakce ML

BEZKONTAKTNÍ PŘÍJEM inzerce a společenské rubriky

Společnost RENOVA MALEC ‑KADLEC, s. r. o.
působící v oblasti opravy dieselových motorů hledá vhodné kandidáty na pozici:

obráběč kovů
* ochotné učit se zaškolíme.
* práce na 1 směnu
Požadujeme: • zájem o práci v oboru a ochotu učit se novým věcem
  • pracovní nasazení
Kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle: 566 544 272, popř. na mailu: 
malec@renova.cz

(začínají nést)

S okamžitou platností pro pacienty a veřejnost platí vstup pouze s respirátorem,
rouškou nebo jiným obličejovým ochranným prostředkem.



strana 5 medřičské listy | číslo 12 | 25. března 2020

Publikace s názvem 100 let periodika Velkomeziříčsko, která vyšla 
v závěru loňského roku, mapuje historii zmíněných regionálních 
novin od roku 1919 do roku 2019.

Na 144 stranách se čtenář dozví stručné shrnutí vydávání Velkome-
ziříčska, které začínalo jako týdeník, posléze vycházelo jednou za čtr-
náct dnů a nakonec skončilo jako zpravodaj města s měsíční perio-

dicitou.
Autorky knižní prvotina měla 
původně spatřit světlo světa již 
před pěti lety, kdy v té době ješ-
tě týdeník slavil 95. výročí svého 
vzniku. Krátce na  to však šéfre-
daktorka opustila vlivem politic-
kých změn svoji pozici a vydání 
publikace odložila. Svůj nápad 
nakonec zrealizovala loni. „Ne-
kladla jsem si žádné přehnané 
cíle ani ambice, chtěla jsem jenom 
zkrátka stručně zmapovat historii 
a  současnost uvedených novin. 
Pocítila jsem jakousi povinnost to 
udělat, nejen proto, že jsem knihu 
měla již rozpracovanou,“ říká bý-

valá dlouholetá šéfredaktorka někdejšího týdeníku Velkomeziříčsko I. 
Horká, která na této pozici setrvala téměř dvacet let.
Od roku 2015 pak vydává se svým starším synem Alešem soukromý 
týdeník Medřičské listy. O něm je malá zmínka v knize také.
Publikace shrnuje vývoj a  proměny ve  vydávání Velkomeziříčska 
od jeho počátků, včetně přehledu vydavatelů a pracovníků redakce, až 

po současnost. Nabízí tak čtenářům ucelený přehled historie vydávání 
periodika Velkomeziříčsko v našem městě.
„Osobně mám radost z  kapitoly věnované JUDr.  Karlu Rosendorfovi, 
který byl mimo jiné i vydavatelem týdeníku, na jehož tvorbě se podílel 
i jeho bratr Vilém a později syn Karel. Díky ochotě jednoho z potomků 
jsou v knize uveřejněny fotografie ze soukromého archivu rodiny, které 
nebyly dosud nikde publikovány,“ dodává s potěšením autorka.
Vydání knihy podpořilo Město Velké Meziříčí a  Velká Bíteš a  další 
soukromí dárci. Ti všichni dílo postupně dostávají.
Kniha, kterou vytiskla místní tiskárna Protisk Prchal,  s.  r.  o., vyšla 
v nákladu 100 kusů a je neprodejná.
Získat ji však můžete přímo od autorky, kterou je možné kontakto-
vat prostřednictvím e -mailu ivahorka@seznam.cz nebo na telefonu 
732 203 787.                                                               Připravila: redakce ML

Tajenkami jsou obce v širším okolí Velkého Meziříčí.

■ VODOROVNĚ:
A. Rouška; okázale projevený hold.  – B. PRVNÍ TAJENKA; 
zkr. Akademie věd. – C. Stěny; tavenina; zastarale dvih. – D. Olym-
pijské hry; pokosení; palestinská organizace. – E. Označení jedno-
tek vlasovců; bystřina; římská šestka. – F. Vysněný člověk, zvuk 
prasknutí; druh papouška. – G. Předložka s 2. pádem; DRUHÁ 
TAJENKA. – H. Zastarale návěstí; druhá tráva.
■ SVISLE:
1. Bedlivost; běloveská kyselka. – 2. Známá halucinogenní droga; 
TŘETÍ TAJENKA. – 3. Španělský určitý člen; asfaltová lepenka; 
pás ke kimonu.  – 4.  Severoatlantický pakt; bál.  – 5.  Druh pep-
ře; prostor pro městské procházky. – 6. Klíčový hráč v basketba-
lu; jméno rak. zpěváka Jürgense. – 7. Ohon; zase. – 8. Chemický 
prvek; pytlácké nástrahy; egyptský pojem duše.  – 9.  ČTVRTÁ 
TAJENKA; hrob.  – 10.  Starořímský pozdrav; severoitalská řeka 
známá boji za první světové války.

 Vladimír Pařil

Tajenku z vyluštěné křížovky můžete zasílat do redakce poštou, 
e-mailem či vhodit do schránky u dveří redakce ML na Náměstí 
č. 4, VM, a vylosovaný výherce obdrží dárek - nedávno vydanou 
knihu Ivany Horké 100 let periodika Velkomeziříčsko.

Křížovka ke kávě 1   2    3   4   5   6    7   8   9  10

A

B

C

D

E

F

G

H

Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

Od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti; až do 
odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, 
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, 
přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující 

ve stejný čas 30 osob; je zakázána rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých 
služeb – v posilovnách, na koupalištích, v  soláriích, saunách a dalších wellnes službách, v hudebních 
a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích.
Zdroj: Vláda ČR

Od půlnoci 16. března až minimálně do 1. dubna 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob 
až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic. Platí v  celé 
České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště je možné jen v přesně specifikovaných 

případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými 
či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem 
vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu.

Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí

– fejetonově –
Bylo opravdu velmi zvláštní 
sledovat, jak prudce eskalovaly 
problémy okolo pandemie ko-
ronaviru Covid (nebo teda spíš 
CoViD)-19 a  jak se stupňovaly 
následky i  opatření z  toho vše-
ho vyplývající. Například ještě 
v předvíkendový, tradičně bujarý 
páteční večer 13. března si téměř 
nikdo nepřipouštěl, že by se po 
uzavření škol mohly anebo snad 
dokonce měly zavřít i restaurace, 
hospody, bary a podobné podni-
ky – a kdo tvrdil, že to přijít zkrát-
ka a  prostě musí, byl šmahem 
označován za panikáře, neřkuli 
přímo škodolibce. Každopádně 
se stal terčem jednak posměchu, 
jednak opovržení, jednak i nená-
visti. Zavřít hospody v  Čechách 
a  na Moravě? Nemožné, nemys-
litelné! To nikdá nebylo! Akorát 
je teda omezený provoz do osmé 
večerní, poňáč, chéché, potmě 
se venku ten virus asi nešíří… 
Avšak ejhle: bum, no a ono hned 
na druhý den tu máš, čerte, kro-
páč! To zdánlivě nemožné se přes 
noc opravdu stalo čirou realitou! 
V  tutéž sobotu 14.  3. se ovšem 

přesto zákazníci v Penny marke-
tu stále ještě dost udiveně dívali 
na cca  dva podezřelé jedince, 
kteří přišli nakupovat s  rouškou, 
respektive s  respirátorem na ob-
ličeji  – zatímco ve středu 18.  3. 
se již komplet zahalení zákazníci 
udiveně dívali na jiné podezřelé 
jedince, kteří celkem opovážlivě 
přišli nakupovat naopak (stále 
ještě!) bez roušky. Dlužno pozna-
menat, že nemlich tou dobou už 
ovšem nosila nějakou ochranu 
dýchacích cest i  drtivá většina 
chodců v ulicích města.
Ostatně, ale vždyť právě v  tu-
též středu 18.  3. jsem u  našich 
popelnic pozdě odpoledne přes 
to přese všechno ještě vyslechl 
jakési bodré rozumování dvou 
rozšafných chlapíků z  blízkého 
parkoviště, a sice na téma „vo co 
dééé, proč z  toho dělají takovou 
kovbojku, dyk přece celkem vo 
nic nejdééé, však dneska sedě-
lo u  Voslavičáku rybářů dost“… 
A bác! Téhož dne večer je veřej-
ně vyhlášeno, že na druhý den se 
smí ven už právě jenom v roušce 
či s nasazeným respirátorem – no 
a navíc jen za nezbytným účelem, 

mezi které tedy zrovna nějaký ten 
rybolov určitě vůbec nepatří.
Tuto až trestuhodně lehkomy-
slnou mentalitu našeho národa 
kdysi krásně vystihl mim Bo-
ris Hybner, když v  jedné scénce 
předváděl typické reakce zástup-
ců jednotlivých národů na fakt, 
že zaoceánská loď, na které plují, 
se potápí. Žvýkající Američan byl 
při instruktáži týkající se oblékání 
korkové záchranné vesty uvolně-
ný a celkem v pohodě, Němec ve 
všem uposlechl striktní rozkazy 
a  instrukce vůdcova velení, a  to 
naprosto bezmyšlenkovitě a  bez 
výhrad, zfanatizovaný Japonec 
se s  výkřikem „Banzáááj!“ obě-
tavě vrhl do vln jako kamikaze, 
Ital stále ještě myslel hlavně na 
milování, zatímco Rus, ta široká 
slovanská duše, prožíval hlubo-
komyslné úvahy typu „Tjaželý-
je bjélyje tumány trúdno idút 
v  akeán… Dáže i  čájki letját vot 
tam… Galubíje valný dvígajutsja 
vysakó… Nu, Bórja, tibjé nádo 
prýgať v  mórje… Praščáj, sem-
já majá ljubímaja; i  vot, Bórja, 
pacelúj ty tipjér ženu svajú, mal-
čika svajevó i  dóčku málenkuju 

svajú… Nu što, Bórja: užé nádo 
idtí.“ – Totiž Boris Hybner to teh-
dy vlastně pouze hrál, respektive 
ty děje a reakce prováděl, zatímco 
instruktáž k  použití záchranné 
vesty a veškeré komentáře k tomu 
pronášel Bolek Polívka; nu a  ten 
v závěru navíc sehrál i onu „cha-
rakterní“ roli Čecha.
A  jak tedy v  tomto srovnání ná-
rodů dopadl právě ten Čech?  – 
„A hele, lidi, tak prej je tady zase 
nějaká nová fáma… Prej se tady-
hleta loď potápí nebo co… No to 
je ale teda zase blbost, né, co… 
Přece nebudu panikařit, né?  – 
Kurňa, no nedělejte, lidi, žádnou 
paniku. Ale copá to: je tady sakra 
najednou nějak vlhko! Kurník 
šopa, dyť vona mně sahá voda po 
kotníky! A vono to furt stoupá! – 
Ježišmarjá, počkejte, dejte sem tu 
vestu! Ne, nedávejte ji tomu dítě-
ti, sem s ní, mně ji dejteééé!!!“
Starý pan Povondra v  Čapkově 
Válce s mloky při rybaření z pra-
mice na Vltavě přímo v  Praze 
taky doufal, že se k nám do Čech 
pohroma nedostane, „poněvadž 
to zkrátka není možné a protože 
nás se to přece netýká“. Doufal ale 

jen do té doby, dokud jeho syn či 
vnuk nespatřil v temnotě na vod-
ní hladině naproti Národnímu 
divadlu domnělého sumce. A byl 
jím, jak známo, mlok…
Natožpak dnes. Dnes je svět už 
příliš globalizovaný a  propojený, 
navíc se tuze moc lítá a  vůbec 
cestuje, než aby se k nám jen tak 
něco nedostalo. Prostě lidí už je 
příliš moc a vše se bleskově roz-
tahá.
Tož teda asi tak nějak.
Ne každý je v  zájmu obecného 
prospěchu vzdát se svého dosa-
vadního způsobu života a jistého 
komfortu, prostě něco obětovat 
a  uskrovnit se. Bohužel. Někte-
ří hauři a  namistrovanci proto 
MUSELI(?) jet do infekcí těž-
ce zasažené Itálie lyžovat ještě 
i v době, kdy již bylo i nad to hor-
ské slunce jasné, jak obrovským – 
s  prominutím  – průserem ten 
maličký koronavirus je. Jeli tam 
snad s nadějí, že v čistém alpském 
vzduchu se to nešíří? No a? Zato 
v hotelích a městečkách ano! Asi 
jim bylo líto předem zaplacených 
peněz, zatímco svého zdraví  – 
a natožpak nějakého zdraví ostat-

ních lidí – už ani zdaleka tolik ne. 
Bohužel.

A ještě aktuální dovětek:
Čtvrtek 19. 3. před půl pátou od-
polední, ulice Novosady. Dva vý-
rostkové ve věku asi 13 až 15 let, 
ten tmavší s rouškou a ten tlustší 
s  respirátorem, vždy při míjení 
potkávaných lidí naschvál „ja-
kože prudce kašlají“. Ohromná 
junda! Toho vypasenějšího jsem 
pak měl opravdu přenáramnou 
chuť brutálně nakopnout do té 
jeho ztučnělé zádele. A tuto zad-
ní variantu bych zvolil jen v tom 
mírnějším případku. Doufám, že 
až to zas někomu udělá, ten neza-
váhá a stihne ho nakopnout rov-
nou přímo zepředu.
Před Penny marketem: Skupina 
mladíků s  plenami přes obličej, 
ale jeden ne – a ten si spokojeně 
venku baští svačinu. Do ulic se 
teď má chodit jen ze závažných 
důvodů – což je ale pro ně očivid-
ně pouze ježdění na okolečkova-
ném prkýnku… Bez skateboar-
dingu zkrátka asi nelze žít. – No 
jo, ale to se pak nesmíme divit, 
pokud to i tady naplno vypukne. 
Kde je policie?         Vladimír Pařil

Je libo za korunu virus?

Kniha Ivany Horké mapuje 100 let periodika Velkomeziříčsko

Rezervace na knížku
Vzhledem k omezenému pohybu osob v důsledku karantény, kdy 
je i redakce ML uzavřena a příjem inzerce probíhá bezkontaktně 
(viz titulní strana), si můžete knihu zarezervovat na e-mailu či te-
lefonu (kontakty najdete v tiráži na straně 8). K výdeji budou takto 
zamluvené knihy k dispozici po skončení nouzového stavu.

Za pochopení děkuje a pevné zdraví přeje autorka I. Horká
Foto: Iva Horká

Knihu obdrželi také zastupitelé města na zasedání 
25. 2. 2020, kde došlo k výměně vedení a rady. 
Foto: Michaela Hudková
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Omezení úředních hodin na faře ve Velkém Meziříčí
Z důvodu vyhlášení karentény na celém území České republiky vládou ČR 
omezujeme také úřední hodiny na faře ve Velkém Meziříčí do odvolání:
Pondělí 8.00 – 9.00
Středa 8.00 – 9.00
Pátek 8.00 – 9.00
Mimo úřední hodiny nás prosím kontaktujte telefonicky nebo mailem.
Hledají se dobrovolníci!
Je třeba mladé lidi, kteří by pomohli v současné složité situaci starším 
a nemocným! Jedná se o nákup a donášku základních potravin a léků. 
Více informací na webu města Velké Meziříčí, kde se budete moci 
přihlásit!

Milí kamarádi,
v době karantény jsme pro vás připravili soutěž

„O nejlepšího dózáckého průzkumníka“.
Sice se nemůžeme společně setkávat, ale přesto si volný čas můžeme 
smysluplně vyplnit.
Soutěž je zaměřena na vědomosti a znalosti z různých oblastí.
Bude záležet jen a jen na vás, jak a kterým způsobem správné odpově-
di na otázky vypátráte.
Podmínkou ovšem bude pracovat svědomitě a co nejzodpovědněji!
Více informací na
http://www.dozavm.cz/soutez -dozacky -pruzkumnik/o -co -jde/.
Těšíme se na všechny soutěžící. Hrajeme o super zajímavé ceny. 
Začínáme!!!

Kluci, holky…
Neváhejte – hlavy své nastartujte

a týden co týden odpovědi vypátrejte.
„Dózáky“ za správnost tak získávejte.

Ten, kdo nejvíce „dózáků“, obdrží,
v soutěži pak zvítězí.

V  posledních 
dnech se mi vy-
bavují v souvis-
losti s pandemií 
různé biblické 
příběhy. V  jed-

nom z nich se Ježíš s učedníky roz-
hodne přeplavit na druhou stranu 
Genezaretského jezera. Připozdívá 
se, jsou po  náročném dnu, potře-
bují si odpočinout. Být celý den 
s lidmi je namáhavé (to by potvrdili 
v  posledních dnech mnozí zdra-
votníci, prodavači, řidiči a  mnozí 
další, kteří riskují pro druhé své 
životy – dobrovolníky nevyjímaje 
;-). I Ježíš si potřebuje odpočinout 
od lidí, kterým se doslova rozdává 
a tak na zádi usne, zatímco učední-
ci berou do ruky vesla.
A pak to přijde. Zvedne se vítr, vlny 
se valí do lodi, loď je unášena kdo-
víkam a vody v ní přibývá. A Ježíš 
spí. Situace je vážná, učedníci čím 
dál víc vyplašení a  On spí. To je 
důvěra. Spát uprostřed noci, upro-
střed vln, v  ohrožení života. Ježíš, 
plně odevzdaný Bohu, se nebojí. 
Je to taková důvěra, ve které je kus 
krásné křesťanské lehkomyslnosti, 
co se týče starostí o sebe a o svět… 
Bouře Ježíše neprobudila, za to ho 

probouzejí ti, kteří ho chtějí násle-
dovat. Na záď lodi je nedohání víra, 
ale strach. 
Být na  jejich místě, co uděláme? 
Nejspíš voláme úplně stejně: Mi-
stře, Tobě je jedno, že zahyneme? 
Strach o  životy blízkých i  vzdále-
ných, o vlastní život, ale také výčit-
ka, že Ježíši na nich nezáleží. Mis-
tře, Tobě je jedno, co potkalo celý 
svět? Mistře, Tobě je jedno, že je tu 
tolik nemocných, že už si pande-
mie vybrala své oběti a stále útočí? 
Tobě je jedno, že to odskáčou ti nej-
slabší? Že se lidé začínají strachovat 
nejen o své zdraví, ale třeba i o to, 
jak vyjdou s penězi? Vždyť tady se 
dějí hrozný věci, je nečas, fouká vítr 
a odvane nás, kam nechceme!
Rozespalý Ježíš tenkrát učední-
kům nevysvětloval, že mu nejsou 
lhostejní, že mu na nich záleží. Svá 
slova využil k boji s  tím, co je su-
žovalo. Pomohl od úzkosti, že ne-
přežijí. Byl to div svého druhu. Pro 
nás jsou v tom příběhu ukryty dva 
důležité vzkazy.
Stejně jako učedníci jsme v  bou-
ři, veslujeme, snažíme se čelit vl-
nám, které přicházejí. Nevíme, co 
bude dál. Jsme nesví. Zjišťujeme, 
kolik ne/máme sil. Snažíme se ně-

jak pomáhat uprostřed pandemie 
(minimálně respektovat nařízení 
vlády, které naštěstí radí odborní-
ci). A když začneme propadat bez-
naději, máme ke komu volat! Mů-
žeme dovolit to všechno, co v nás 
pracuje, v rozhovoru s Bohem vy-
klopit – to je vzkaz první. Můžeme 
v modlitbě taky děkovat za všech-
ny, kteří pracují ve  prospěch dru-
hých. Děkovat za všechny, kdo při-
spívají ke  klidnému řešení dnešní 
situace. A prosit za pozůstalé rodi-
ny po světě a lidi v karanténě a rizi-
kové skupiny, za zdravotníky a pro-
davače a řidiče a mnohé další… 
A  druhý vzkaz: Bůh na  nás ne-
kouká kdesi shora, ale je přítomný. 
Nechce bolest, nechce strach ani 
lidská neštěstí, přestože to všech-
no občas zakoušíme. Vede ruce 
lékařů a  zdravotních sester, dává 
ochotu a sílu těm, kdo riskují svůj 
život, abychom třeba měli kde 
nakoupit a  stojí na  straně těch, 
kdo jsou slabí, smutní, vystrašení, 
v  karanténě… Jeho Duch mo-
bilizuje naši nápaditost (mimo-
chodem český humor je velkou 
pomocí, jak se vyrovnat s nejrůz-
nějším napětím ;-). 
Bůh je s námi. A od Něj pak za-

znívá i nám: Proč jste tak ustrašení? 
Nemáte víru?
Právě v  takových situacích, kdy se 
ukazuje naše křehkost (kdy tryska-
jí naše emoce nebo jsme až příliš 
v pohodě, protože svět venku se nás 
netýká) je třeba být s  tím, kdo nám 
pomáhá s rovnováhou - zbavuje smr-
telného strachu a zároveň nás vybízí 
k  aktivitě. Tou by mohlo být právě 
nejen šití roušek a  dobrovolnictví 
a posílání peněz apod. (milování bliž-
ního), ale právě třeba četba Písma či 
modlitba (milování Boha). Bůh nám 
poeticky řečeno otevírá srdce pro svět 
a svět zve do našeho srdce. A dává sílu 
a povzbuzuje ke každému dobrému 
skutku i slovu. 
Můžeme to v Bibli číst znovu a zno-
vu: Bůh je s námi (Immanuel), do-
slova jede v  tom s  námi. A  cesta 
s Ním znamená, že nás neopouští. 
Ani ve  strachu, ani v  nemoci, ani 
v  nejistotě, ani v  našich nedoko-
nalých snahách. Cesta s Ním zna-
mená také znova a  znova otevírá 
otázku – má navrch strach nebo 
víra? A cesta s Ním přináší ujištění, 
že to Jeho ruce nás utkaly v matčině 
lůně, nosí nás dnem i nocí a jednou 
s Ním doplujeme kamsi na druhý 
břeh. 

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Biskup Vojtěch po  dobu trvání 
mimořádných opatření udě-
lil v  brněnské diecézi dispens 
od  osobní účasti na  nedělní bo-
hoslužbě. Mše svaté na  dané 
úmysly budou kněží sloužit bez 
účasti lidu. Dále vybízíme k  do-
mácí četbě Písma, k  modlitbám, 
ke společnému sledování přenosů 
bohoslužeb prostřednictvím tele-
vizního, rozhlasového nebo inter-
netového přenosu.
Farnost Velké Meziříčí:
Zpravodaj v čase karantény
Kostel je otevřen k soukromé mod-
litbě každý den od  7.00 do  19.00. 
V neděli od 11.00 do 19.00.
Středa 25. 3. Slavnost  Zvěstování 
Páně. Za život všech počatých dětí, 
jejich maminky a za mír
Za Marii Homolovu, rodiče Olšan-
ských a syna Františka, Libuši Ho-
molovu,  její rodiče a duše v očistci.
10:00 Pohřební mše svatá: Za + Sta-
nislava Kříbalu
Oslavice –  úmysl bude sloužený 
bez účasti lidu
Vídeň –  úmysl bude sloužený bez 
účasti lidu
18:00 mše svatá přenášená přes 
internet z  kostela sv. Mikuláše 
ve VM za nemocné a za vyřešení 
současné situace.
Čtvrtek  26. 3. Za + rodiče Šaclo-
vy, Špatkovy, sestru, švagra, živou 

rodinu a  duše v  očistci. Za  rodi-
če Krejčovy, celou přízeň a  duše 
v očistci.
Pátek 27. 3. Za sourozence Kude-
rovy, rodiče, prarodiče, celou pří-
zeň, Josefa Trochtu a d.v.o.
14:00 – 16:00 Svátost smíření.
Na poděkování a za duše v očistci
Sobota 28. 3. Za  + Stanislavu, + 
rodiče Hammerovy, + rodiče Krch-
ňavých a duše v očistci
Za Jaroslava Pejchala, dvoje rodiče 
a živou a + přízeň
Neděle 29. 3. 5. postní/začátek 
letního času. 9:00 mše svatá pře-
nášená přes internet z kostela sv. 
Mikuláše ve VM.
14:00 – 18:00 výstav Nejsvětější 
svátosti oltářní k soukromé modlit-
bě. Na poděkování a za Boží ochra-
nu a pomoc a duše v očistci
Za Josefa Doležala, živou a + rodi-
nu Doležalovu a Plodíkovu a duše 
v  očistci. Za  manžela, rodiče Ba-
lákovy, Kosourovy, Boží ochranu 
a duše v očistci. Za farníky.
Farní oznámení:
•V  následujícím týdnu jsou zru-
šeny přípravy dětí na  první svaté 
přijímání, páteční katecheze pro 
rodiče a nedělní obřad představení 
dětí. Děkujeme za pochopení.
•I během karantény je možné kon-
taktovat kněze k  udělení svátostí 
umírajícím. Telefon: 732 638 057 

•Na webových stránkách www.far-
nostvm.cz najdete odkaz pro živý 
přenos mše svaté z kostela sv. Mi-
kuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 
9:00 a středa 18:00.
•Na  webových stránkách www.
pastorace.cz je možné si stáhnout 
„Manuál pro domácí nedělní bo-
hoslužbu“. 
•Připravujeme farní tábor „Po sto-
pách sv. Zdislavy“ v  Netíně 
ve dnech 26. 7. – 1. 8. 2020.  Odkaz 
na  přihlašování najdete na  webo-
vých stránkách farnosti VM a také 
vzadu na stolku na lístečcích.
•Holky, kluci zveme vás od  9. 
do 15. 8. 2020 na letní tábor s  do Ji-
mramova. Tentokrát budeme pu-
tovat „Za  hvězdou s  králi“ a  snad 
dojdeme až do Betléma... 
Přihlášky a  podrobné informace 
najdete vzadu v kostele nebo vám 
je zašleme e-mailem.
Už se na  vás všechny, kterým je 
od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek 
optimistů.
Společně čteme Bibli
V tomto týdnu čteme z  knihy Jano-
va evangelia ,  5 – 8 kapitola. Dopo-
ručujeme číst ekumenický překlad 
Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.
Otázka pro děti: Kolik košů chleba 
zbylo po zázračném nasycení?
Otázka pro dospělé: Proč chrámo-
vá stráž nepřivedla Pána Ježíše?

Farnost Bory:
Středa 25. 3. Slavnost  Zvěstování 
Páně 18:00 mše svatá přenášená 
přes internet z kostela sv. Mikuláše 
ve VM. Za rodiče Karáskovy a syna 
a živou a + rodinu Karáskovu.
Čtvrtek  26. 3. Za Marii a Františ-
ka Zástěrovy, jejich rodiče, Boženu 
Zástěrovu a rodinu Pospíchalovu.
Pátek 27. 3. Za  Oldřicha Zástěru, 
rodiče a rodiče Vrbkovy
Neděle 29. 3. 5. postní/začátek let-
ního času. 9:00 mše svatá přenáše-
ná přes internet z kostela sv. Miku-
láše ve VM.
14:00 – 16:00 výstav Nejsvětější 
svátosti oltářní k  soukromé mod-
litbě. Za rodiče Královy, Zbranko-
vy, Hedbávných, jejich sourozence 
a duše v očistci.
Farnost Netín:
Středa 25. 3. 18:00 mše svatá pře-
nášená přes internet z  kostela sv. 
Mikuláše ve VM.
Pátek 27. 3. Za  Františka Jůdu, 
dvoje rodiče, celou živou a + přízeň 
a Jaroslava Švomu.
Neděle 29. 3. 5. postní/začátek let-
ního času. 9:00 mše svatá přenáše-
ná přes internet z kostela sv. Miku-
láše ve VM.
14:00 – 16:00 výstav Nejsvětější 
svátosti oltářní k  soukromé mod-
litbě. Za Františka Pejchala a dvoje 
rodiče.       Farní úřad Velké Meziříčí

Duchovní slovo: Bůh v tom jede s námi

Slovo P. Pavla k právě probíhající pandemii
Postní čas je letos provázen pan-
demií, všude zaznívá slovo koro-
navir. 
Nikdo z nás, když jsme o tom před 
několika měsíci v mediích slyšeli, 
netušil,  jak se to dotkne života 
v Evropě a jak se to dotkne života 
každého z nás. Svět se díky tomu 
mění, lidé se mění. Naše plány 
jsme museli odložit, podřizujeme 
se a  čekáme.  Jak je zřejmé, ani 
na  zásobách nemůžeme svůj ži-
vot postavit. Nejsou roušky, které 
by aspoň trochu zamezili přenos 
viru, a tak lidé šijí, a to nejen pro 
sebe, ale taky pro druhé. 
Co v  těchto dnech společnost 
drží? Ne ekonomické jistoty, ale 
láska, milosrdenství, solidarita. 

V  jedné postní modlitbě při mši 
svaté kněz pronáší chválu Bohu 
Otci za to, že díky ukřižovanému 
Ježíši jsme vyučování k lásce, kte-
rá nehledá sebe. Když se my sami 
sebe zříkáme a z lásky k druhým 
se jim vydáváme, podobáme se 
Bohu, který miluje. 
Potřebujeme světlo víry, abychom 
na  současné výzvy s  pokojným 
a  pokorným sdcem odpověděli 
a naplnili je. Věřím, že Bůh nám 
daruje milost k růstu naši víry, na-
děje a lásky. 
Protože s  vámi, naši milí farníci, 
nechceme ztratit spojení, vybí-
zím ke  sledování našich farních 
stránek. Také usiluji o  možnost 
sledovat bohoslužby z  kostela sv. 

Mikuláše přes internet. Děkuji 
všem, kdo mi jakkoli v posledních 
dnech v tom pomohli. Každý den 
společně s  pány kaplany slavíme 
mše svaté na  předem sjednané 
úmysly, ale taky se za vás všechny 
modlíme. I  když jsme odděleni, 
stále v  Kristu tvoříme jednotu. 
Vždy ve 20 hodin večer se mod-
líme růženec, k  této modlitbě se 
můžete zapojit všichni, rodiny 
i  jednotlici. Je to modliba za od-
vrácení nemoci. 
Dále vás prosím o  modlitbu 
za  děti, které mají být pokřtěny 
a za děti, které se letos připravu-
jí k  prvnímu svatému přijímání, 
za  biřmovance, za  snoubence 
a  za  ty, kdo přijmou jáhenské 

a kněžské svěcení (třeba náš prak-
tikant Jan Patty Pavlíček), proste 
za nemocné, za všechny zdravot-
níky, politiky…
Jedno židovské řčení říká: „Nikdy 
nejsi v  koncích, protože vždy se 
můžeš modlit“.
I když je doba mimořádně nároč-
ná, prosím nezoufejte, modleme se.
Minulý týden byl spojen s  orga-
nizací farního života v  karanté-
ně. Mimo to, chodíme pracovat 
do  lesa, vyklízíme nepořádek 
a  připravujeme budoucí opravy. 
V letošním roce by měla proběh-
nout velká oprava varhan v koste-
le sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 
a výměna střechy v kostele Panny 
Marie v Netíně.                     P.  Pavel

Markéta Slámová
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NKT MTB RACE 2020
25. dubna 2020 14.00 Areál zdraví, Sportovní 7, Velké Meziříčí. 
Již 6. ročník oblíbeného závodu na horských kolech tentokrát na 25 km trati, která 
se v případě hobby kategorie a žen jede jednokolově a profi mužů dvoukolově 
členitým terénem.
Hlavní  organizátor  Sportovní  centrum  Velké  Meziříčí  (www.scvm.cz),  titulární 
sponzor NKT s.  r. o., hlavní  sponzor: SPSOFT s.  r. o.,  řadoví  sponzoři: Ski  sport 
Drápela, Poex, Nominal, Amicus.
Závod je součástí NKT TRILOGIE 2019 (MTB Race 25. 4, Půlmaraton 13. 6., Ko‑
loběh 17. 10.)
Kategorie:  • Muži 18 – 39 let
  • Muži 40 – 49 let
  • Muži 50 – 59 let
  • Muži 60+
Start  14.00  z Areálu  zdraví,  od  12.00  prezence. Vyhlášení  výsledků  po  dojez‑
du  posledního  závodníka.  Startovné  250  Kč  při  platbě  předem  na  účet  115‑
2974490297/0100.
V popisu pro příjemce prosím uveďte  jméno a věk ve tvaru: 25MR20‑Michae‑
laDvorska33 (pro vysvětlení 25 nebo 50 = jedno nebo dvoukolová varianta závo‑
du, MR=MTB RACE,20=rok 2020, dál napíšete své jméno a věk v den závodu). 
350 Kč při platbě na místě.
Trať 25 km kolo, které se v případě žen a hobby kategorie jede jedenkrát, v přípa‑
dě profi jezdců dvakrát, tedy celkem 50 km
Občerstvení: 4 občerstvovací stanice za jedno 25 km kolo v podání firmy GOLD 
NUTRITION (voda, iontový nápoj, hroznový cukr, sůl) a v cíli (ovoce a sladkost)
Šatny: hlídané šatny přímo v Areálu zdraví, možnost úschovy tašek a sprchy
V jednotlivých kategoriích diplomy a věcné hodnotné ceny
Ustanovení: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj 
zdravotní stav. Cenné věci neodkládejte v šatně. Zdravotnické zajištění v místě ko‑
nání závodu a na telefonu kdekoliv na trati. Na kole je povinná cyklistická přilba.
Kontakt: mis.dvorska@gmail.com, 773 240 485

Jste nyní s dětmi doma? Věnujte jim více pozornosti
Najednou je všechno jinak, 
prožíváme zřejmě nejvýznam-
nější událost našich životů. 
Z týdne na týden přestalo 
existovat či fungovat mnoho 
z toho, bez čeho jsme si ještě 
před nedávnem nedokázali svůj 
život představit. Paradoxně 
tam, kde se podaří paralyzovat 
život ve městech a vesnicích 
nejdůsledněji, bude zřejmě 
o to dříve klokotat předchozím 
tempem.

Jednou z  těch obrovských změn 
posledních dnů je návrat dětí ze 
škol zpět k rodičům. Mnohým to 
působí problémy, považují to za 
brzdu svého obvyklého počínání, 
omezení svého fungování, pro-
stě další starost navíc. V  rámci 
Kamevédy rodiče naopak usilují 
o  co nejvyšší podíl na výchově 
svých dětí, a  mnohdy na úkor 
našeho školství. Ti, kteří pod-
vědomě tuší, že dát svým dětem 
v pravý okamžik maximum své-
ho času a  energie, představuje 
dar, kterému se později žádný 
jiný už nevyrovná.
Pravda, takto prozatím uvažuje 
jen menšina rodičů, ale vzhle-
dem k  celosvětové pandemii 
viru, s níž nikdo dopředu nepo-
čítal, jsou dnes všichni rodiče na 
stejné lodi. Velikým uměním, 
které spočívá ve správném ucho-
pení vlastního života, je schop-
nost obracet přicházející problé-
my ve výzvy a příležitosti. Proto 
i na tuto situaci s dětmi na krku 

můžeme pohlížet z různých úhlů. 
Představuje nejen „nepříjemnou 
komplikaci“, ale také příleži-
tost strávit čas se svými dětmi, 
naslouchat jim, hovořit s  nimi 
o všem, co je zajímá, naladit se na 
jejich „vlnovou frekvenci“ a  pak 
jim na stejné frekvenci předávat 
impulzy, odpovědi a  informace. 
Jen tak je budou vnímat, přemýš-
let o nich a rozumět jim. Rodiče 
dostávají šanci, aby děti, na které 
normálně nemají čas, znovu ob-
jevili. Dostávají prostor všimnout 
si toho, že je mají, a mohou řešit 
i  takzvanou výchovnou nadstav-
bu. Nejen kontrolovat nezbytné 
a uspokojovat základní lidské po-
třeby, případně je uplatit dárkem 
za to, že na ně nemají čas.
Hovořit s  dítětem, pozorovat ho 
a  vnímat, to je první krok. Pak 
může následovat vyšší prvek, 
třeba snaha dítě v  tomto shůry 
darovaném čase něčemu nové-
mu naučit. Pokud možno tomu, 
co ho může obohatit, rozvinout 
a  posunout výš jeho potenci-
ál. Protože skutečně kvalitní 
a  úspěšná výchova je především 
o účelném navyšování potenciá-
lu dítěte v  celém duševním i  tě-
lesném spektru. Můžeme se za-
měřit na výuku hudby či zpěvu, 
na kreslení, při kterém budeme 
malovat společně, reagovat na 
sebe a posouvat se v umění mal-
by dál a dál. Můžeme se pustit do 
hry v šachy a pak svádět společné 
bitvy kdo s  koho. Můžeme kaž-
dý den věnovat několik kratších 

chvil výuce cizích jazyků nebo 
listovat v encyklopedii a hovořit 
o  tom, co dítě zaujme. Přímo se 
nabízí rukodělné práce, práce 
v  dílně se dřevem, kovem nebo 
cihlářskou hlínou. Je prokázáno, 
že děti zapomenou téměř vše 
z toho, co jsme jim během života 
řekli z pozice své autority. Ale na-
vždy si budou pamatovat zajíma-
vé zážitky. Vychovávat formou 
zážitků, objevování a dobrodruž-
ství, to představuje nejnáročnější 
formy výuky. Té v rodině i ve ško-
le. Musíme si to dobře promyslet, 
připravit, pokud je třeba sehnat 
potřebný materiál a  technologie, 
a  pak teprve přistoupit k  dílu. 
Ale ten proces, na jehož konci 
je vlastnoručně vyřezaný totem 
nebo vypálený hrnek z hlíny, ten 
už člověk nikdy nezapomene. Je 
to poznání a prožitek, na kterém 
už může stavět celý další život. 
Námaha a  energie vynaložená 
v  průběhu výchovy představuje 
investici, která se dítěti vyplatí. 
A  my s  ním získáváme spoustu 
legrace a neopakovatelné zážitky.
Důležitou oblastí z  pohledu 
Kamevédy je rozvíjení pohy-
bových vzorců, pohybových 
znalostí a  dovedností. I  pro to 
je tento životní okamžik doslova 
jako stvořený. Že jsou zavřená 
sportoviště? Nevadí! Máme vlast-
ní byty, zahrady, můžeme dová-
dět někde o samotě v přírodě. 
I  Martina Navrátilová začínala 
svoji hvězdnou kariéru v  pane-
láku. Vzpomínala, že když ma-
minka odešla nakupovat, s tátou 
rychle odsunuli skříň, srolovali 
koberec a  už „mydlila“ voleje 
o  stěnu. Nic jiného prý ani na 
tom malém prostoru trénovat 
nešlo, ale možná i proto byla jed-
nou z  nejlépe hrajících tenistek 
na síti. V  rámci Kamevédy do-
poručujeme vytvoření domácí 
dětské tělocvičny, pokud to pod-
mínky našeho bydlení alespoň 
trochu dovolují. Taková tělocvič-
na by měla zvlášť v dnešní situaci 
cenu zlata.
Každý den můžeme s dítětem ob-
jevit a natrénovat něco jiného. Je 
toho hodně, co pro naši generaci 
bylo přirozené a automatické, ale 
dnešní děti už to neumějí. Tech-
nický pokrok jim změnil životy 

a vybral si tvrdou daň. Jsou méně 
odolné, méně otužilé, jejich fy-
zička je ve srovnání s dřívějšími 
generacemi mizerná, celá oblast 
pohybové inteligence postupně 
degraduje. To se ale vůbec netýká 
dětí vychovávaných podle Ka-
mevédy, které se naopak vracejí 
k  původním kořenům, k  tomu, 
co je zdravé, důležité pro plno-
hodnotný život, a  co skutečně 
funguje. Víte, je hodně směrů, 
které nabádají k tomu či onomu, 
jak vychovávat děti. 
Otázka zní, v čem je Kamevéda 
jiná?
Domnívám se, že právě v té nad-
časovosti a adaptaci na současné 
podmínky. Protože mládež neza-
držitelně degeneruje především 
po tělesné a  pohybové stránce, 
věnujeme komplexnímu pohybo-
vému rozvoji obrovskou pozor-
nost, a  to prakticky od okamži-
ku zrození. Během těch prvních 
let se věnujeme všemu, co dítěti 
prospívá, co ho posiluje a co mu 
může být v dalším průběhu živo-
ta užitečné. Pevná imunita a ne-
ochvějné zdraví je toho nedílnou 
součástí. Současně ale nic z toho 
není samoúčelné. Neizolujeme 
děti ve snaze ochránit je od život-
ního stylu, který vykazuje mno-
ho nedostatků. Naopak, chceme 
vychovat silné osobnosti, které 
nebudou mít obvyklé nedostatky 
dnešní mladé populace a  navíc 
získají potenciál, který jim umož-
ní utrhnout si ze stromu hojnosti 
v budoucnu ty nejsladší plody. To 
mohou především ti, kteří díky 
výchově a využitému času získají 
veliký potenciál a mají pak světu 
co nabídnout.
Abychom usnadnili více rodi-
čům provozovat takto moderní 
výchovu, založili jsme Univer-
zitu rodičovství Kamevéda. Tu 
lze studovat, přejmout vše, co se 
nám zamlouvá a  s  čím se v  ro-
dině ztotožníme. Každá oblast 
důležitá pro výchovu představuje 
rubriku, chcete -li katedru, kde 
najdete inspiraci i  informace. 
A příště, pokud vás článek zaujal, 
si můžeme sdělit něco víc o roz-
voji pohybové inteligence dítěte.

Pavel Zacha, autor Kamevédy 
Více na webu či Facebooku 

Kamevéda

Kamevéda – budoucnost moderní rodinné výchovy

První olympiáda Kamevédy se konala loni 1. 6. ve 
Velkém Meziříčí. Foto: archiv ML

Krajskou soutěž Řemeslo Vysočiny 
2020 v  letošním roce uspořádala 
Střední škola technická v Chotěbo-
ři. Soutěž je organizována v katego-
rii strojního obrábění v oblasti sou-
stružení a frézování. Na tuto soutěž 
přijelo celkem pět škol ze dvou 
krajů ČR. Tohoto dvoudenního 
klání v kategorii strojního obrábění 
se zúčastnili i naši žáci 3. ročníku 
učebního oboru Obráběč kovů 
ve složení Marek Milan a  Kuráň 
Martin.
V  praktické části měli soutěžící 
vyrobit na soustruhu a  frézce ve 
stanoveném čase obrobek dle vý-
kresové dokumentace. V  teoretic-
ké části tento obrobek měli změřit 
a  hodnoty zapsat do protokolu. 
Posledním úkolem bylo prokázat 
teoretické znalosti z  jejich oboru 
a výpočet řezných podmínek.
Ve velmi silné konkurenci se naši 
Obráběči kovů v  jednotlivcích 
umístili velmi dobře. Milan Marek 
celkově na 2. místě a Martin Kuráň 
na 3. místě. V  kategorii družstev 

celkově tito žáci obsadili 1. místo.
Protože Milan Marek patřil ke 
dvěma nejlepším účastníkům 
v  kraji Vysočina, postupuje do 
celostátní odborné soutěže Kovo 
Junior, kterou pořádá Cech 
KOVO, a bude tak soutěžit o cenu 
„České ručičky“ ve dnech 1.  – 
3. 4. 2020 ve Ždáře nad Sázavou.
Za příkladnou reprezentaci nejen 
SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš a  Stře-
diska praktického vyučování, ale 
i  První brněnské strojírny Velká 
Bíteš,  a.  s., poděkoval oběma ob-
ráběčům a předal finanční i věcné 
odměny osobně generální ředitel 
a předseda představenstva PBS, a. s. 
Ing. Macholán.
Poděkování patří nejen žákům, 
kteří se soutěže zúčastnili, ale 
i všem učitelům SOŠ J. Tiraye, kteří 
se na přípravě soutěže podíleli.
Dalším důležitým mezníkem 
v tomto školním roce bude v mě-
síci červnu zdárné vykonání Závě-
rečných učňovských zkoušek žáků 
3. ročníku.

Prvním prověřením jejich zdárné-
ho studia je písemná zkouška.
Hned po ní čeká žáky praktická 
zkouška. Ta je rozdělena do dvou 
dnů.
První den je to celostátní zadání na 
frézce a druhý den je to školní za-
dání na soustruhu.
Úkolem žáků bude ve stanoveném 

čase 360 minut čistého času zhoto-
vit součástku na obráběcím stroji. 
Každý zkouškový den začíná zahá-
jením, proškolením z BOZP, dále se 
žáci seznámí s výrobním výkresem 
a  vlastní prací. Následovat bude 
vyhodnocení do předem připra-
vených hodnotících tabulek, kde 
je každý rozměr na výkrese dle ná-

ročnosti obodován. Dle hodnotící 
tabulky jsou závěrečné práce ohod-
noceny příslušným počtem bodů 
a výslednou známkou.
Poslední jejich zkouškou bude úst-
ní zkouška, po které přestanou být 
žáky SOŠ J. Tiraye a budou praktic-
ky připraveni k nástupu do zaměst-
nání dle potřeby divizí na jednot-

livé pracoviště, kde byli poslední 
půlrok zaučováni.
Přejme jim tedy, ať se jim zkouška 
vydaří, ať dokáží zužitkovat všech-
ny vědomosti a  dovednosti, které 
se za dobu tří let naučili a  stanou 
se nedílnou součástí pracovního 
kolektivu.

Bc. Aleš Janíček, SPV PBS

Mladí obráběči z Velké Bíteše opět měřili své síly v praxi i teorii

M. Marek na frézce
Naši žáci, vpravo mistr Smejkal + organizátoři 
soutěže
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Na fotografii je první družstvo, které v roce 1998 hrálo dorosteneckou ligu: 
stojící zleva Roman Vašíček, Petr Juda (trenér), Martin Kryštof (s ním Tereza 
Konečná), Petr Vašíček, Michal Novák, Tomáš Doležal, Roman Bém, Jakub 
Konečný, dole jsou Pavel Babák a Standa Hybášek

Veškeré zápasy Moravskoslezské fotbalové ligy jsou do konce břez-
na zrušené.
Přerušení březnových zápasů se týká mládežnických soutěží i divize. 
Z Vysočiny se nařízení dotkne hráčů klubu Velkého Meziříčí a Nové-
ho Města na Moravě. Řídící komise pro Moravu a Slezsko rozhodla na 
jednání 11. března o odložení zápasů, a to nejméně do 4. dubna 2020.

M. Hudková

Trochu ve stínu současného dění 
kolem nákaz koronavirem a  tro-
chu tak mimo hierarchii důležitos-
tí, bych chtěl připomenout jedno 
naše volejbalové významné výročí. 
30.  dubna v  roce 2000 postoupili 
junioři do juniorské nejvyšší 
soutěže, extraligy, a jsou v ní dodnes. 
Tedy slavíme 20leté nepřetržité 
působení v  této soutěži. Pro tak 
malý klub je to doslova rarita jak ve 
srovnání s  většími volejbalovými 
kluby, tak i ve srovnání s přiměřeně 
stejně velkými oddíly i mezi jinými 
kolektivními sporty. Na Vysočině 
je to kromě hokejové Dukly jediné 
družstvo, které hraje nepřetržitě 
nejvyšší soutěž a  ve volejbalovém 
prostředí je to rekord sotva kdy do-
sažitelný. A to jsme neřekli posled-
ní slovo. Vždyť i  takové kluby ja-
kými jsou České Budějovice, nebo 
Zlín nemají takovou historii.
Jak k tomu došlo? Když jsem v roce 
1998 přišel za prací do Nemocnice 
sv. Zdislavy v Mostištích, kde jsme 

zakládali ortopedické oddělení, tak 
ve volejbalovém oddílu nebylo žád-
né dorostenecké družstvo. Byli zde 
žáci a muži. Oba týmy hráli krajské 
přebory. Žákovské družstvo si vy-
bojovalo účast v Přeboru ČR vítěz-
stvím v této soutěži tehdy ještě jiho-
moravského kraje a v něm skončilo 
na výborném 5. místě (jen jednou 
skončili naši žáci výše, v roce 2005 
byli stříbrní).
I  když vlastně z  tohoto družstva 
pokračovalo dále 4-5 hráčů, neod-
radilo nás to a my založili družstvo 
juniorů (tehdy starších dorosten-
ců). Kluci přivedli spolužáky. My 
jsme trénovali nejprve 4x týdně, 
ale téměř ihned jsme přidali tré-
ninky i  v  neděli, takže objemově 
to bylo výborné. Zázemí bylo 
na venkovních kurtech v  Areálu 
zdraví na Světlé. S  tělocvičnou to 
bylo zpočátku horší, ale to jsme 
v  červnu 2000 neřešili. Trénovali 
jsme celý červen a  potom opět 
v  srpnu, bylo i  soustředění. Od 

Dukovan jsme získali dorostenec-
kou ligu a v září jsme tréninky pře-
sunuli do tělocvičny za kostelem, 
kde jsme zůstali dodnes. Podařil se 
i navršit objem tréninků, jak jsme 
chtěli a začali hrát soutěž. Zpočátku 
to nebylo nic moc, ale postupem 
času jsme najednou začali vyhrá-
vat a  nakonec jako outsideři jsme 
skončili na druhém místě za Zlí-
nem.
Nebylo pro nás jiné řešení a  jiná 
výzva, než další ročník vyhrát a po-
kusit se postoupit do juniorské ex-
traligy. Jak jsme si předsevzali, tak 
jsme i splnili. Sezónu jsme vyhráli 
s  přehledem, i  když bylo několik 
klíčových okamžiků. Prvním byla 
Česká Lípa náš největší soupeř, 
který rovněž chtěl výš. V  bilanci 
zápasů 3:1 jsme ukázali, kdo bude 
blíže kvalifikaci. Pak jsme si to tro-
chu zkomplikovali. Poslali jsme dva 
naše klíčové hráče Martina Kryšto-
fa a  Romana Vašíčka do Havlíč-
kova Brodu, který v  tu dobu hrál 

extraligu juniorů a  potřeboval se 
zachránit (to se nakonec nepodaři-
lo, i když přičiněním Martina Kryš-
tofa zaznamenal alespoň jediné 
vítězství v  soutěži). Další kompli-
kací byla zlomená kost v přednoží 
Tomáše Rohlíka Doležala. Přidaly 
se i  porážky, ale nakonec byl náš 
náskok tak velký, že jsme ho uhájili 
a  tím jsme postoupili po dvou le-
tech budování týmu do kvalifikace 
o extraligu. 
Tenkrát postoupili tři vítězové sku-
pin dorostenecké ligy: my, Ervěni-
ce a Zlín. Dalšími účastníky byl 10. 
a 11. tým z extraligy: Brno a Česká 
Třebová. Přímo sestoupil Havlíč-
kův Brod. Hrálo se tedy o 3 postu-
pová místa systémem každý s  ka-
ždým. První den kvalifikace jsme 
se utkali s Brnem a hned v začátku 
jsme po boji prohráli 1:3. Čekali 
nás Ervěnice, které byli považováni 
za největšího favorita. My vyhráli 
první set jasně 25:16. V  druhém 
setu otěže zápasu převzal soupeř 
a vedl již 24:18. Vyhráli jsme ho ale 
my 27:25 a v třetím setu to byla již 
naše exhibice. Tím nám druhý den 
stačilo vyhrát jeden zápas a  byli 
jsme tam. Vyhráli jsme oba. S Tře-
bovou 3:0 a se Zlínem 3:1.
Hrálo se v  Brně, takže jsme měli 
i hodně diváků na naší straně hlav-
ně z řad rodičů. Oslava byla veliká 
a  končila slibem, že se alespoň 
v  tom dalším ročníku udržíme. 
A jsme tam nyní 20 let! O postup 
se tehdy zasloužili: Petr Vašíček, 
Martin Kryštof, Tomáš Doležal, 
Michal Novák, Roman Bém, Stan-
da Hybášek, Ondřej Bachr, Tomáš 
a Jirka Homolovi. Na vítězství v lize 
se ještě podílel Roman Vašíček, 
ale ten již kvalifikaci hrát nemohl 
(možná jsem na někoho zapomněl, 
tak se omlouvám).
Další články: Letem světem dva-
cetiletím
Významní hráči, trenéři a funkcio-
náři (asi dva články).

Petr Juda

Volejbal: Částečně utajené výročí

MV – generální ředitelství HZS ČR
vyhlašuje 12. ročník projektu

„Dávají za nás ruku do ohně“
pod záštitou generálního ředitele HZS ČR

Rok 2020 se ponese ve znamení oslav.
Hasičský záchranný sbor České republiky letos slaví 20. výročí 

svého působení v novém krajském uspořádání.

Co byste popřáli hasičům do dalších let?
Vyzýváme všechny malé i velké příznivce a obdivovatelé hasičů:

Pošlete nám co nejoriginálnější 
přání k 20. výročí

Fantazii se meze nekladou.
Můžete posílat textová přání, obrázky, zvukové záznamy i videa.

Garant projektu:
Pracoviště komunikace MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 

148 01 Praha 414, soutez@grh.izscr.cz (předmět e -mailu „Nejorigi-
nálnější přání k 20. výročí“), tel. 950 819 659.

Podmínky soutěže:
Přijímají se vlastní vymyšlená přání, doručená garantovi projektu 

elektronicky nebo poštou. Společně s příspěvkem je nutné zaslat na-
skenovanou vyplněnou přihlášku, prohlášení soutěžícího, souhlas se 

zpracováním osobních údajů a poskytnutí licence k užívání autorské-
ho díla. Uzávěrka soutěže bude 30. června 2020. Další informace 

viz www.hzscr.cz nebo facebooku Hasičského záchranného sboru ČR.

Fotbalové zápasy MSFL jsou 
do konce března přerušené

Spartak Velké Meziříčí (1)
Šachová sezona byla letos ukon-
čena, a  tak přichází čas letmých 
vzpomínek.
Šachový klub Spartak Velké Me-
ziříčí míval svoje předchůdce už 
za první republiky (SK VM a SK 
Jas), kdy zdejším jednoznačně 
nejlepším hráčem býval Karel 
Rosendorf ml., a  dále i  po válce 
(Sokol VM, ZK ROH Kablo VM, 
DSO Jiskra, DSO Spartak Kablo 
VM). V  novější éře se šachisté 
dostali pod ochranná křídla TJ 
Spartak, nu a  tam od roku 1956 
setrvali až dodneška… Ještě po-
měrně nedávno mohli postavit 

hned dvě družstva, tedy A  i  B, 
přičemž áčko dlouhodobě účin-
kuje v krajském přeboru – někdy 
se ovšem stávalo, že nečekaně 
spadlo do krajské soutěže. Něja-
ké fatální následky to ale nemělo, 
neboť tam i  tam je tak jako tak 
potřeba do každého zápasu na-
sadit osm lidí, nu a naši hráči se 
dokázali rychle probojovat z  KS 
zase zpět do KP. A propos: v pěti-
ci se hraje až teprve v soutěži re-
gionální; to aby k utkáním venku 
nemuselo odjíždět více než jedno 
běžné auto. I  velkomeziříčské 
béčko hrálo právě soutěž regi-
onální, a  sice skupinu Východ. 

Pak se však kvůli nedostatku 
vlastních hráčů nechalo koopto-
vat do Spartaku Velká Bíteš, kde 
společně bojují coby kompletní 
osma v  utkáních krajské soutě-
že. Zatímco tým VM A má dnes 
v  kr.přeboru soupeře z  celé Vy-
sočiny a  Velká Bíteš v  kr.soutěži 
také tak, rivaly velkomeziříčské-
ho béčka v  reg.soutěži „Východ“ 
bývaly především Jámy, Nové 
Veselí, Bystřice nad Pernštej-
nem plus některé záložní týmy 
Žďáru a Jihlavy, avšak kdysi také 
např.  Poděšín, Rovečné, Nové 
Město na Moravě, Opatov/Kně-
žice, Cejle, Jemnice aj.

K  Jemnici se váže ta vzpomín-
ka, že za ni v  minulosti hrával 
náš matador Mgr. Zdeněk Mejz-
lík – a že přijet v zimě právě tam 
znamenalo protrpět několik 
hodin na galerii nevytápěného 
kulturáku. V  kabátě, svetrech, 
čepici a  rukavicích, a  to vsedě, 
při minimálním pohybu. Kosa 
jak sviňa! cítilo se a říkalo se. Na-
štěstí jeden či druhý hráč s sebou 
prozíravě brával flašku rumu neb 
slivovice, což tedy alespoň trochu 
pomohlo. Jednou se nám stalo, že 
jsme v Jemnici po zápase navští-
vili místní hostinec na náměstí… 
A  tam na podlaze leželo cikcak 

několik zcela neuvěřitelně vytuh-
lých mrtvol. Ani starý chleba, ani 
podrážka vojenských bagančat 
nemohou být až tak tuhé, jako 
byly vytuhlé právě ony. Žádné 
viditelné známky života. Vedou-
cí provozovny nám na náš zne-
pokojený dotaz, cože to jako má 
být, klidně sdělil, že to nic, toho 
ať si nevšímáme, to že prý jen 
místní chlapci ještě stále odpočí-
vají po náročné sobotní diskoté-
ce. – Totéž, ačkoli v jiné podobě, 
se kdysi přihodilo hráčům Jám, 
když dorazili do „kulturního“ 
domu v  Novém Veselí: i  viděli 
pozvracený skoro celý chodník, 

pozvracené venkovní schody, 
pozvracený záchod, ba i na prud-
ších vnitřních schodech si kdosi 
ublink. „Ježiš, co to tady máte? To 
se tady ve vašem kulturáku včera 
večer provozoval Šavlový tanec od 
Chačaturjana, anebo co?“  – Až 
dva (celé ono nadělení uklízející 
a  pochopitelně řádně naštvaní) 
důchodci podali vysvětlení: „No 
to víte, to jsou holt ti dnešní mla-
dí. Měli tady včera zábavu. Voni 
teda ale fakt dočista nic nevydr-
žej – a neudržej.“
– No, příště raději už o normál-
nějších a příjemnějších věcech.

Vladimír Pařil

Řídící svaz potvrdil vítězství velkomeziříčských
hokejistů v krajské lize
Sportovně technická komise JM 
ČSLH odsouhlasila konečné po-
řadí jednotlivých soutěží. Kraj-
skou ligu mužů Jižní Moravy a 
Zlína vyhrál, díky lepšímu posta-
vení po základní části, tým HHK 
Velké Meziříčí.
Pohár pro vítěze soutěže bude zá-
stupci KVV JM ČSLH našemu 

týmu předán po ukončení opat-
ření souvisejících s epidemií CO-
VID-19.
Ve čtvrtfinále HHK porazilo Břec-
lav 2:0 na zápasy. V semifinále si 
poradilo s Hodonínem 2:1 na zá-
pasy. 
Meziříčští hokejisté tak postoupili 
do finále krajské ligy, kde se měli 

utkat s Boskovicemi. Avšak finálo-
vá série byla zrušena.

Konečné pořadí KLM JMZ:
1. HHK Velké Meziříčí
2. SKMB Boskovice
3. Hokej Uherský Ostroh
4. SHKM Hodonín
5. HC Uničov

6. HC Spartak Uherský Brod
7. HK Kroměříž
8. HC Lvi Břeclav
9. HC Spartak Velká Bíteš
10. HC Uherské Hradiště
11. Dynamiters Blansko HK
12. HC Štika Rosice
13. HC Brumov-Bylnice
14. TJ Sokol Březina

Šachové vzpomínky…


