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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. Po‑
platek za soukromý inzerát je od 1. 4. 2020 40 Kč do 

jednoho vydání, dále spol. rubrika 250 Kč s fotkou, 
200 Kč bez fotky. K textu připojte váš telefon nebo 
e ‑mail. Na kontaktní mail vám bude následně zaslán 
sken pokladního dokladu o zaplacení. Pokud byste si 
nevěděli rady, zavolejte (nebo jenom prozvoňte, za‑
voláme zpět) na telefon 732 203 787 a my vám rádi 
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

Dvanáct meziříčských zastu‑
pitelů ze Společně VM, ODS/
To pravé Meziříčí a ANO 2011 
ukončilo projektování výstavby 
relaxačního centra, jehož hlavní 
součástí měl být krytý bazén.

Mnohaleté úsilí o  vybudování 
relaxačního centra, v  němž by 
byl 25 m dlouhý plavecký bazén 
a  postupně také například bazén 
pro děti a kojence, vířivka, tobo
gan, sauny, pára a  mnoho dal
šího, započalo za bývalé koalice 
ČSSD, Meziříčské fórum, KDU
ČSL a ANO 2011. Po únorovém 
přeskupení sil v zastupitelstvu ale 
nová koalice Společně VM, ODS/
To pravé Meziříčí a  ANO 2011 
tuto snahu na zasedání 28. 4., kte
ré bylo první od změny ve vedení 
a radě města, ukončila. V původ
ním programu jednání zastupitel
stva bod týkající se relaxačního 
centra nebyl, přidali ho až těsně 
před zasedáním. V  této fázi ale 

přitom nešlo o  odsouhlasení sa
motné výstavby, nýbrž o  zhoto
vení projektu. Na jeho základě by 
poté zastupitelé teprve rozhodli 
o vybudování relaxačního centra, 
shánění dotací, financování apod.

Lékaři, učitelé a sportovci 
nepodpořili krytý bazén

Relaxační centrum by sloužilo 
širokému spektru lidí  – kojen
cům, dětem, těhotným ženám, 
hendikepovaných, sportovcům, 
seniorům, prostě každému, kdo 
chce něco dělat pro své zdraví. 
A  to nejenom lidem z  Velkého 
Meziříčí, ale i okolních obcí, kte
rých je v regionu Velkomeziříčsko 
přes padesát, což je celkem téměř 
čtyřicet tisíc obyvatel.
Například žáci prvního stupně zá
kladní školy mají povinné plavání. 
Toho se účastní i mateřské školy. 
Přesto jsou proti výstavbě bazénu 
v řadách zastupitelů i ředitel a uči
telé základní školy, stejně jako lé
kaři nebo sportovci.

Kdo tedy konkrétně zhatil nynější 
možnost mít krytý bazén ve VM? 
Dětský lékař Libor Beneš, ortoped 
a volejbalový trenér Petr Juda, bý
valý fotbalový funkcionář Radovan 
Necid, Petr Velička, Ivo Šulc (všich
ni ODS/TPM), učitel tělocviku, 
zástupce ředitelky a  házenkářský 
trenér Vincenc Záviška, učitelka na 
základní škole a uchazečka o mís
to ředitelky této ZŠ Ivana Bíbrová, 
ředitel základní a  praktické školy 
Josef Prokop, fotbalista Alexand
ros Kaminaras, amatérský sporto
vec Tomáš Bílek (všichni Společně 
VM), Františkové Smažil a Fňukal 
(oba ANO 2011).
Pro pokračování projektování 
hlasovali Pavel Blažek, Petr Vrá
na, František Komínek, Miroslav 
Jágrik (všichni ČSSD), Jiří Kaše, 
Jiřina Jurdová (oba Meziříčské 
fórum), Pavla Kamanová, Marie 
Ripperová a  Stanislav Kratochvíl 
(všichni KDU ČSL). Josef Komí
nek (ČSSD) nehlasoval a  Tomáš 

Rapušák se zasedání nezúčastnil 
kvůli dlouhodobé nemoci.

Náklady se dají snížit
Koaliční zastupitelé uvedli jako 
důvod ukončení projektu vysoké 
náklady. „Já sám za sebe říkám, 
že je to ekonomický nesmysl,“ sdě
lil starosta Kaminaras (Společ
ně VM). Hrubé náklady vzešlé 
z  architektonické studie jsou od
hadovány na 153  milionů v  prv
ní etapě výstavby relaxačního 
centra. Podle zastupitele Veličky 
se musí ještě připočíst 9 milionů 
na infrastrukturu, která musí být 
projektována a zrealizována v rámci 
první etapy. „Takže se pohybujeme 
na částce 162 milionů 610 tisíc, což 
překračuje ten vámi deklarovaný 
limit 150 mil., i kdybychom se bavili 
pouze o první etapě,“ spočítal svůj 
odhad P. Velička (ODS/TPM). 
Pakliže by se zrealizovaly všech
ny etapy, předpokládaná cena je 
241 milionů.

Pokračování na str. 2

Zastupitelé zastavili projektování 
krytého bazénu

Zastupitelstvo města jednomyslně rozhodlo o zřízení nové příspěvko‑
vé organizace Sportoviště VM. Ta se bude starat o meziříčská sportovi‑
ště, což dosud dělaly Technické služby.

„Hlavní účelem organizace je všestranné uspokojování sportovních, tělový-
chovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb,“ píše se v navrhované zřizo
vací listině a dále se v ní doplňuje, že „hlavním předmětem činnosti je zajiš-
tění provozu a správy sportovních zařízení v majetku města Velké Meziříčí.“ 
Jde především o zimní a fotbalový stadion, umělé hřiště u ZŠ Školní, letní 
koupaliště, hřiště dětská i veškerá další na veřejných prostranstvích a ně
která jiná sportoviště. V plánu je, že by organizace převzala i ta sportoviště, 
která se časem vybudují.                                                      Pokračování na str. 2

O místní sportoviště 
se bude starat nová 
organizace

Nově vybudovaná spojovací vozovka, která vede z Třebíčské ulice na
příč bývalými technickými službami, vzbudila vlnu emocí již v době, 
kdy se po ní začalo provizorně jezdit. Řidiči nejenom z našeho měs

ta, ale také oby
vatelé bydlící na 
ulici Družstevní, 
kroutili nad způ
sobem provedení 
hlavami a  zača
li nesmyslnému 
propojení, které 
navrhlo  vedení 
v  čele s  R.  Neci
dem, přezdívat 
„esíčka“. 
Po kritice posléze 
nové vedení měs

ta přistoupilo k tomu, že odsouhlasilo návrat původní trasy po Třebíč
ské. Na nevhodné řešení a následně i provedení a technický stav nové 
silnice upozorňovali někteří zastupitelé a občané města.
I přesto, že problematické úseky město reklamovalo a ze zpracovaného 
znaleckého posudku vyplynulo, že jde o vhodnější řešení, které nutí 
řidiče k pomalejší jízdě, vypadá to, že silnice za pár měsíců znovu po
vede původní trasou. Současný starosta města tím plní usnesení z loň
ského května, kdy většina zastupitelů veřejně vyjádřila nespokojenost 
se současnou podobou komunikace.
Na fakt, že nebyl stanoven konkrétní termín vrácení komunikace, 
opakovaně upozorňovala jedna ze zastupitelek na zasedání a z toho
to důvodu byl bod znovu otevřen. S předloženým datem vrácení do 
31. října souhlasili všichni přítomní zastupitelé. „Myslím si, že k tomu 
dojde rychleji,“ okomentoval návrh starosta města. Dá se tak předpo
kládat, že na podzim už budou řidiči jezdit původní trasou a o zimní 
údržbu silnice se znovu postará Krajská správa a údržba silnic Vysoči
ny tak, jak tomu bylo v minulosti.                                                  -red, měú-

Po původní Třebíčské 
by se mohlo jezdit letos 
na podzim

Město Velké Meziříčí, obec Petráveč a Česká republika, prostřed‑
nictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM), vedly spor o vlastnictví Vysokého mostu celých osm let. 
Poté, co v dubnu 2016 potvrdil Nejvyšší soud předchozí usnesení 
Krajského soudu v Brně, se stal most oficiálně vlastnictvím státu.

Na konci loňského roku státní úřad však znovu oslovil vedení města 
Velké Meziříčí s návrhem bezplatného převodu stavby do jeho vlast
nictví. Most by se totiž mohl po rekultivaci skládky z 80. let stát sou
částí plánované cyklostezky mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší.
„Myslím si, že by stálo za to do budoucna uvažovat nad spoluprací se 
současným majitelem, rád bych slyšel váš názor,“ vyzval přítomné za
stupitele starosta města Alexandros Kaminaras do diskuze, které se 
však žádný z přítomných zastupitelů nezúčastnil. V následném hlaso
vání převod mostu do majetku města většina zastupitelů nepodpořila.
Nevyužívaný starý silniční viadukt v dezolátním stavu stojí v areálu 
skládky komunálního odpadu a roky chátrá. Architektonicky nároč
ně řešený jednoobloukový silniční most vysoký přibližně deset metrů 
nikdo nevyužívá od roku 1937, i tak se dle vyjádření památkářů jedná 
o impozantní stavbu a vysoce hodnotnou technickou památku. Přes
tože v roce 2017 byla jeho památková ochrana zrušená, od loňského 
června je most znovu památkově chráněný.
Most býval kdysi součástí někdejší císařské silnice spojující Velkou Bí

teš a Velké Meziříčí. Vybudovaný byl snad již v roce 1593. Po zprovoz
nění byl dokonce považován za nejvyšší most u nás. Díky tomu dostal 
časem název Vysoký most. Na konci 30. let minulého století však pře
stal vyhovovat rostoucímu provozu a severněji postavili novou trasu 
silnice s železobetonovým mostem.              text a foto: zdroj měúvm-

Vysoký most město převzít nechce
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Policisté zadrželi v sobotu 2. května večer krátce před dvaadvacátou 
hodinou v  obci Dolní Heřmanice na Žďársku podnapilého řidiče 
osobního vozidla značky Škoda Octavia. 
Při kontrole vozidla policisté zjistili, že za volantem sedí sedmačtyřice
tiletý muž, který má do srpna letošního roku rozhodnutím Městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí vyslovený zákaz řízení. Stejný zákaz činnos
ti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel má stanoven až do 
srpna příštího roku rozhodnutím Okresního soudu Žďár nad Sázavou. 
Policisté při kontrole měli důvodné podezření, že muž je pod vlivem 
alkoholu, Jejich podezření potvrdila dechová zkouška, jejíž výsledek 
byl pozitivní – 1,77 promile alkoholu v dechu. Pozitivní výsledky měly 
také opakované dechové zkoušky. Policisté muži zakázali další jízdu 
a  ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem 
návykové látky.                                                                                        -pčr-

Hlídka Městské policie Velké Meziříčí zastavila 17.  dubna  2020 
v 19.10 hodin v ulici Hornoměstská – Palouky šestnáctiletého mladíka 
bez řidičského oprávnění, jenž se proháněl v uvedené lokalitě Palouky 
na krosovém motocyklu Honda, který nesplňoval podmínky provozu 
na pozemních komunikacích. Mladík porušil dopravní značku Zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel, a když se jej hlídka městské policie 
pokoušela zastavit pomocí výstražného, světelného a zvukového zaří
zení s nápisem STOP, pokusil se jim ujet, což se mu nepodařilo.
Po provedení všech nezbytných úkonů městská policie sdělila mladí
kovi, z  jakých přestupků je podezřelý, a  že věc oznámí příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení. Vzhledem k tomu, že se mladík dopus
til uvedených přestupků v době nouzového stavu, hrozí mu pokuta až 
do 5 000 korun a zákaz činnosti na dobu 2 let.                                  -mp-

Městské knihovny ve Velkém 
Meziříčí i Velké Bíteši od pondělí 
4. 5. otevřely. Níže jsou uvedeny 
podmínky omezeného provozu.

Městská knihovna Velké Meziříčí 
vydala dočasné opatření platné od 
4.  5.  2020. To zahrnuje provozní 
dobu v pondělí, středu a pátek od 
7.30 do 16 hodin. Možné výpůjčky 
jsou pouze knihy a CD, a to max. 
6 kusů. Poplatky se bude hradit 
až v plném provozu. Dále vyzývá 
návštěvníky k  dodržování hygi‑
enických opatření a  také to, aby 
lidé knihy vraceli do biblioboxu 
u vchodu a ostatní v chodbě či aby 
využili služeb expresního balíčku. 
Lze objednat mailem nebo tele‑
fonicky a  vyzvednout bez čekání 
druhý provozní den.
Městská knihovna Velká Bíteš 
otevřela pro veřejnost v  pondělí 
4. 5. 2020.
Knihovna bude do 25. května fun‑
govat v  omezeném provozu, vý‑
půjční dny budou:
PO: 13.00 – 16.00

ST: 13.00 – 16.00
PÁ: 13.00 – 16.00
V této chvíli jsou posunuty všech‑
ny výpůjční termíny končící 
v  době uzavření knihovny včetně 
těch, u  kterých by další prodlou‑
žení za běžných podmínek nebylo 
možné.
V případě dotazů nás kontaktujte 
na e ‑mailu info@knihovnabites.cz 
nebo tel: 606 063 666.
Knihovna bude dočasně fungovat 
v omezeném provozu za dodržení 
následujících podmínek:
• Vstup  do  knihovny  je  povolen 

pouze s ochrannými prostředky 
dýchacích cest (rouška, respirá‑
tor, šátek atd.).

• Provoz  knihovny  je  omezen  na 
poskytování výpůjčních služeb 
a základních informačních a po‑
radenských služeb, nefungují 
počítače

• Pobyt  uživatelů  knihovny  je 
omezen na nezbytně nutnou 
dobu (výpůjčka, vracení a návaz‑
né transakce).

                 -red, zdroj: měk a městovb-

Knihovny otevřely 
s omezeným provozem

Dokončení ze strany 1
Jenomže zmíněné odhadované 
hrubé náklady nejsou konečné, 
město je může snížit. „Zadavatel 
má právo v  průběhu zpracovávání 
projektové dokumentace změnit své 
požadavky, pokud by se prokázalo, 
že jejich změnou lze dosáhnout niž-
ších nákladů budoucí stavby, a to do 
limitu stanoveného zadavatelem,“ 
upozornila zastupitelka Jiřina Jur
dová (Meziříčské fórum). „Pokud 
se bavíme o  překročení ceny, tak 
bychom se měli vrátit do výběrové-
ho řízení, protože vybraný uchazeč 
podával nabídku a  limitní částku 
věděl, takže on je povinen se do té 
částky vydat. A jak jistě víte, přesný 
odhad bude až na základě projek-
tové dokumentace,“ řekl František 
Komínek (ČSSD).
Jenom pro ilustraci, stejný archi
tekt v  první studii z  roku 2017 
uváděl nižší náklady. U nejlevnější 
varianty (plavecký bazén a  prosté 

wellness) kalkuloval s  84 miliony 
a u nejdražší se 165 miliony. Jeho 
tehdy nejdražší varianta je nižší než 
současná nejlevnější. Nebo z jiného 
úhlu – současná nejdražší varianta 
je o  80–100 milionů (sic!) dražší 
než ta předchozí nejdražší. Z toho 
je tedy patrné, jak výrazně se mo
hou náklady měnit.
„Projektant přistoupil na to, že 
vyprojektuje tuto stavbu ve třech 
etapách, které budou na sobě zcela 
nezávislé, a  na které bude možné 
postupně podle finančních možností 
města navazovat,“ vysvětlil zastu
pitel Jiří Kaše (Meziříčské fórum). 
V  první fázi by vznikl plavecký 
bazén 25 metrů, který by splňoval 
podmínky pro výcvik dětí a  pro 
klasickou relaxaci.

Na bazén by se žádalo o desítky 
milionů z dotací

Plánovaná stavba by ale nebyla 
hrazena pouze z městských financí 
jako tomu bylo například v přípa

dě rekonstrukce Jupiter 
clubu, která nakonec 
stála více než původně 
avizovaných 100 milionů. 
Tehdejší starosta Necid 
si dokonce absurdně 
pochvaloval, že se to 
zrealizovalo bez dotací. 
Investice Velkého Mezi
říčí tak nebude 150 a více 
milionů, nýbrž mnohem 
méně, třeba i o polovinu 
nižší. Město by totiž pe
níze získalo především 
ze státní či krajské dota
ce. Na výstavbu by také 
mohly přispět okolní 
obce.
Jako příklad lze uvést 
dvouapůltisícovou Čes
kou Ves, která plánuje 
stavební práce na krytý 
bazén ve výši 120–130 
milionů. Od státu, kraje 

a  i okolních obcí může Česká Ves 
získat 60 milionů, což je zhruba 
polovina nákladů. V jiném případě 
zase Jihomoravský kraj hodlá Zno
jmu poskytnout dotaci 40 milionů 
na postavení nového krytého ba
zénu. K tomu ještě mohou počítat 
s desítkami milionů od státu.
Aby ale město mohlo žádat o do
tace, musí mít hotový projekt. 
„Mluvil jsem s  jedním člověkem, 
jenž přijel nadšen z jednání s panem 
Hniličkou z  hnutí ANO, který 
vede  Národní sportovní agenturu, 
že peníze budou na všechno i  na 
bazén. Ale musíte projektovat, mu-
síte být připravení,“ poznamenal 
F. Komínek. „Konkrétní deficit je 
například v  množství  bazénů, což 
je ale problém celé země,“ vyjádřil 
se v médiích již dříve sám Hnilička 
s tím, že jejich budování je jednou 
z  priorit. „Každý z  vás přece moc 
dobře ví, že těch 150, 200, 250 mili-
onů by samozřejmě neplatilo město. 

Ta realizace by proběhla, až by se 
získaly finanční dotace,“ dodal Pa
vel Blažek (ČSSD).
„Všichni jak tady sedíte, tak víte, že 
dotace na bazén nebyla posledních 
30  let a  ani nebude,“ kontroval 
zastupitel a  nový radní Ivo Šulc 
(ODS/TPM), přičemž jeho tvrzení 
je ale zcela nepravdivé. V minulosti 
Evropská unie i ČR štědře dotova
ly kryté bazény. Bylo to především 
v  programovém období EU 
2007–2013, tedy celou dobu, kdy 
I. Šulc byl radním města v  letech 
2006–2014. Například Karlovy 
Vary v této době získaly dotaci na 
výstavbu krytého bazénu od EU 
ve výši 177  milionů a  z  veřejných 
zdrojů ČR 31 mil., celkem 208 mil. 
nebo město Kuřim (10 000 obyva
tel, 14 km od Brna) obdrželo od 
EU 53 mil. a z veřejných zdrojů ČR 
dalších skoro 91 mil., dohromady 
tedy 143,5 mil.

ANO nedodrželo 
předvolební slib

„Chci se veřejně zeptat pana mís-
tostarosty Františka Smažila, jestli 
dodrží svůj předvolební slib nebo 
poté, co shodil koaliční program 
i  své čestné slovo, shodí také voleb-
ní program, stejně jako mnohaleté 
úsilí o  vybudování bazénu?“ při
pomněl J. Kaše volební program 
hnutí ANO z  komunálních voleb 
v roce 2018. V něm měli uvedeno, 
že podpoří vybudování krytého 
bazénu s  relaxačním centrem. 
„Je tady otázka ceny, z  tohoto 
důvodu váhám, jak v  tomto bodu 
dále postupovat,“ odpověděl 
místostarosta Smažil. Ten nakonec 
hlasoval pro ukončení projektová
ní, tudíž nepodpořil krytý bazén. 
Stejně hlasoval i jeho stranický ko
lega F. Fňukal. 
„Vytahovat volební program mi za-
vání až takovým vydíráním,“ dal 
najevo voličům zastupitel a  radní 

Šulc z ODS/TPM, jak smýšlí o do
držování předvolebních slibů. Tře
ba Meziříčské fórum, které mělo 
hlavní bod volebního programu 
postavení krytého bazénu, se na
opak snaží svůj záměr uskutečnit.

Starosta Kaminaras 
dezinformoval

V  místy emotivní diskuzi starosta 
Kaminaras nařkl současnou opo
zici, že promrhala šanci, když se 
město mohlo spojit se soukromým 
investorem. „Jsem toho názoru, že 
šance realizovat bazén byla prová-
hána už mnohem dřív, někdy před 
volbami v  době, kdy soukromý 
investor paní Zak uvažovala nad 
realizací komerčního wellness centra 
společně s provozem posilovny, tělo-
cvičny atd. Vím, že jste byli vyzváni 
k jednání, vím, že jste spolu jedna-
li a vím, že jste se spolu nedohodli. 
A  to je podle mě kámen úrazu, to 
je jediná možnost, jak získat ade-
kvátní řešení vůči ekonomickým 
možnostem města,“ pověděl smě
rem k zastupitelům, a to především 
Meziříčkého fóra. Avšak starosta 
Kaminaras popsal celou situaci 
opačně.
Zástupci Meziříčského fóra 
před několika lety sami oslovili 
zmíněnou paní Zak. Ta ale tehdy 
sdělila, že o  spolupráci s  městem 
či jiným subjektem nemá zájem. 
„Musím něco opravit, protože od 
pana starosty zaznívají dezinfor-
mace. Takže starosto, pokud něco 
pouštíš, ověř si to příště,“ upozornil 
J. Kaše za Meziříčské fórum.
„Město s paní Zak jednalo ve chvíli, 
kdy se rozhodla, že tam postaví re-
laxační centrum a ona jednoznačně 
odmítla stavbu jakéhokoliv bazénu. 
Město chtělo vedle stavět bazén, 
domluvit se s ní, ale ona to jedno-
značně a  tvrdě odmítla, že to tam 
nechce,“ uvedl věc na pravou míru 
Petr Vrána (ČSSD).

Jestliže by se mělo mluvit o  pro
meškání šance, tak pak jde 
o  zmíněné programové období 
EU 2006–2013. „Necidova“ ODS 
v  roce 2010 vyhrála komunál
ní volby především díky slibu 
postavit krytý bazén. Po volbách 
však R. Necid názorově zcela oto
čil a  začal prohlašovat, že na to 
nejsou finance. Přestože jak bylo 
uvedeno výše, šlo získat i dvouset
milionovou dotaci. Do rozpravy 
zastupitelů se R.  Necid tentokrát 
nezapojil, a pak hlasoval pro zasta
vení projektu.

„Společně VM“ rozděluje
„Jenom poslední dodatek, protože 
jste zjevně rozhodnutí, že realizaci 
krytého bazénu na mnoho a mno-
ho dalších let ‚zaříznete’‚ Je to jeden 
z vašich dalších kroků, který totálně 
rozděluje toto zastupitelstvo, a  to 
minimálně na dva roky do dalších 
komunálních voleb. Vůbec to neve-
de k tomu, jak jsi (starosta Kamina-
ras) nás zval do Litomyšle, že jsi ro-
zumný, že se máme na podstatných 
věcech domluvit. Toto bude pouze 
další ‚hřebík do rakve’ vzájemné 
domluvy,“ poukázal J. Kaše na jed
nání uskupení Společně VM, které 
se prezentuje jako „spojovatel“, ale 
ve skutečnosti dál zastupitelstvo, 
respektive město rozděluje.
V závěru téměř hodinové polemi
ky dal P. Blažek protinávrh, aby se 
pokračovalo v  projektování. Ten 
ale neprošel. Vzápětí zmíněných 
dvanáct zastupitelů odhlasovalo 
ukončení smlouvy s  architektem 
ze společnosti Centroprojekt, což 
tedy znamená i  zastavení vybu
dování krytého bazénu. Za studii 
město zaplatí zhruba 400 tisíc 
korun. Celá projektová doku
mentace měla stát další přibližně 
3 miliony, jež nakonec zůstanou 
v rozpočtu města.

Připravila redakce ML

Dokončení ze strany 1 
Tato příspěvková organizace (PO) má vzniknout od 1. září 2020 na dobu 
neurčitou. „Do té doby by měly být přichystány všechny podklady včetně 
majetkových smluv a dalších jako jmenování ředitele, a to tak, aby organi-
zace mohla plynule navázat a vykonávat činnost na sportovištích,“ uvedl 
vedoucí odboru školství a kultury Pavel Stupka.
Nová PO, která bude v pořadí městskou dvanáctou, by se dle návrhu zři
zovací listiny řídila obdobnými pravidly, která platí pro ostatní meziříčské 
organizace tohoto typu. Například ředitel má být jmenován a odvolán ra
dou města VM.
Někteří zastupitelé z účetního hlediska navrhovali zřízení od 1. ledna 2021, 
ale nakonec byl schválen termín 1. září, neboť PO je nutná z důvodu čerpá
ní dotačních titulů, aby město od podzimu o ně mohlo žádat.

Nová rada  rozhodovala o „příspěvkovce“ chaoticky
„V  minulosti jsme byli ve městech, která jsou daleko dopředu před námi 
a všechna města měla zřízenou nějakou organizaci, která se zabývala údrž-
bou sportovišť a vůbec tím provozem, a proto mě překvapilo, že rada města 
na svém zasedání 18. března nedoporučila zřízení příspěvkové organizace. 
To se členové rady špatně připravili na to jednání nebo jim to bylo špatně 
vysvětleno? Nebo jste reagovali na základě emocí? Nebo prostě ve snaze 
ukončit rozpracované projekty bývalého vedení?“ tázal se zastupitel Jágrik 
(ČSSD) a doplnil, že rada na svém zasedání 15. dubna zřízení doporuči
la. „Toto jednání u mě zanáší pochybnosti o kompetenci členů rady a zvláště 
těch, kteří u těchto jednáních byli v minulosti,“ mířil M. Jágrik svá slova hlav
ně na místostarostu F. Smažila (ANO 2011), jenž zasedal v předchozí radě 
města, kterou i on svým hlasem v únoru odvolal pro neschopnost a vzápětí 
byl zvolen do nové rady a k tomu místostarostou města.
„Především to vycházelo z toho, že jeden člen rady jednal s šéfem Národní 
sportovní agentury a byli jsme jako rada přesvědčováni o tom, že zřízení PO 
potřeba není a došlo by tak k nějaké finanční úspoře v rámci rozpočtu města, 
ale ve finále bylo zjištěno, že minimálně na některé dotace nelze dosáhnout 
jinak než přes PO a zároveň došlo k nějakému myšlenkovému vývoji,“ poku
sil se chaotické rozhodování nové rady města vysvětlit starosta Kaminaras 
(Společně VM). 
„Pořád tam vidím snahu měnit rozhodnutí minulého vedení,“ dodal k tomu 
ještě M. Jágrik. Podle Kaminarase tomu tak není.
„Že musí být zřízena PO, už víme někdy od roku 2016, kdy se poprvé žádalo 
o dotace na hřiště u Tržiště. To nám tvrdili pracovníci úřadu celou dobu. 
Takže někdo z Prahy přivezl naprosto nepřesnou informaci,“ konstatoval za
stupitel František Komínek (ČSSD).                                                  Redakce ML

Osobní vozidlo řídil 
opilý muž

Strážníci městské policie 
zastavili mladíka, 
který se dopustil více 
přestupků najednou

O místní sportoviště... 

Velkomeziříčští policisté zastavili v pátek 1. května kolem deváté hodi
ny dopoledne v obci Měřín osobní automobil Škoda. Řidičem byl de
větatřicetiletý muž, který se na výzvu podrobil dechové zkoušce. Vý
sledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 0,40 promile alkoholu. 
Také opakované měření bylo pozitivní. Policisté muži zakázali další 
jízdu a vše zadokumentovali. Muž se bude před příslušným správním 
orgánem zodpovídat z přestupku na úseku dopravy.

Řídil opilý

Zastupitelé zastavili projektování krytého bazénu
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Vláda ČR Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání 30. dubna 
prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také 
přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 
11. května, návrh pomoci kulturním zařízením a umělcům a také návrh 
zákona, kterým bude zrušena daň z nabytí nemovitostí.
Nouzový stav bude v  České republice platit do 17.  května. Nouzový 
stav kvůli epidemii koronaviru trvá v  České republice od 12.  března. 
Současně byla automaticky prodloužena všechna opatření, která vláda 
z důvodu nouzového stavu přijala a zůstala v platnosti k dnešnímu dni. 
Zároveň ministři odsouhlasili dílčí změny už platných mimořádných 
opatření a také pravidla, za jakých proběhne další velká vlna uvolnění 
platných restrikcí, která se má spustit od pondělí 11. května.
Vláda odsouhlasila od pátku 1.  května výjimky z  povinnosti nošení 
roušek na veřejnosti pro osoby se závažným duševním onemocněním. 
Roušku nebudou muset mít nasazenu také moderátoři a redaktoři tele
vizních a rozhlasových pořadů, pokud budou ve studiu sami, herci a ta
nečníci v divadlech či při natáčení a děti mladší 7 let při pobytu v mateř
ské škole či v dětské skupině.
Od 11. května pak vláda do již schváleného scénáře přidala například 
činnost muzeí a galerií, kin, divadel, cirkusů a podobných provozů, po
kud dodrží stanovené limity a omezení. Pro tyto, ale i pro sportovní, 

náboženské, spolkové a další veřejné akce a také pro svatby či trénink 
sportovců bude platit mimo jiné omezení počtu zúčastněných osob na 
100 ve stejný čas, nebudou moci nadále využívat zázemí kromě toalet 
a budou muset splnit řadu hygienických podmínek včetně dodržování 
alespoň dvoumetrového odstupu mezi lidmi.
Jasná pravidla vláda nastavila také pro fungování kadeřnictví, pedikúr, 
masáží a dalších provozoven a také velkých nákupních center, která se 
budou moci 11. května rovněž otevřít. Současně k témuž datu bude zru
šen zákaz zkoušení oděvů. Bude možný, stejně jako v případě obuvi, po 
předchozí dezinfekci rukou zákazníka a po vrácení v případě reklamace 
nebo z  jiných důvodů bude muset být toto zboží před dalším nabíd
nutím zákazníkovi uloženo po dobu 24 hodin odděleně od ostatního 
zboží. Plné znění krizových opatření o zákazu maloobchodního pro
deje a prodeje služeb a o omezení volného pohybu osob s účinností od 
11. května 2020.
Částečně otevřít budou moci od 11.  května také základní, střední 
a umělecké školy. Kromě již předem oznámených maturitních ročníků 
a závěrečných ročníků konzervatoří a vyšších odborných škol, individu
ální výuky například v jazykových školách a školní docházky ve školách 
při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech budou 
moci do školy vyrazit i děti z devátých ročníků základních škol. Jejich 

účast ve škole bude dobrovolná, a  to za účelem přípravy na přijímací 
zkoušky na střední školy, a stejně jako ostatní studenti budou muset děti 
při prvním vstupu do školy přinést čestné prohlášení, že netrpí přízna
ky nemoci covid19. Pro všechny typy výuky včetně vysokoškolské pak 
bude platit omezení, že v jedné třídě či skupině nesmí být více než 15 
osob.
Ministři rovněž rozhodli o dílčí úpravě pravidel pro překračování hra
nic pro pendlery od 1. května 2020. Těm bude nově stačit prodělaný 
test na covid19 s negativním výsledkem na každých 30 dnů, nikoliv na 
14 dnů jako dosud. Pokud se tímto potvrzením nebudou moci proká
zat, budou mít možnost ho příslušné krajské hygienické stanici předlo
žit zpětně do 72 hodin a v případě negativního nálezu nebudou muset 
absolvovat povinnou karanténu.
Ministři odsouhlasili i návrh zákona o některých opatřeních ke zmírně
ní dopadů epidemie SARS CoV2 na oblast kulturních akcí, který má 
pomoci české kultuře. Podobně jako v případě cestovních kanceláří by 
pořadatelé kulturních akcí mohli zákazníkovi, který si už zakoupil vstu
penku na akci s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020, 
namísto vrácení peněz nabídnout voucher na náhradní akci nebo stej
nou akci pořádanou v náhradním termínu. Další informace obsahuje 
tisková zpráva Ministerstva kultury.                                             www.vlada.cz

Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, 
nouzový stav platí do 17. května

Naše lesy bohužel dostaly se suchem a zejména kvůli žravému kůrovci 
neboli lýkožroutovi opravdu těžkou ránu. Na jejich obnově se však již 
pracuje. Snímek byl pořízen v oblasti mezi Letnou a Nesměří v neděli 
3. května.                                                            Text a foto: Vladimír Pařil

Obnova lesů začala

U podjezdu musí zpomalit

Rekonstrukce křižanovského vlakového nádraží a blízké železniční 
tratě omezí i řidiče v silniční dopravě. Od 11. května až do 1. října 
2020 stanovil odbor dopravy přechodnou úpravu provozu mezi Kři
žanovem a Kozlovem. V místě podjezdu pod železniční tratí, blízko 
odbočky na křižanovské vlakové nádraží, dočasně řidiči projedou ma
ximální povolenou padesátikilometrovou rychlostí.

Co nám může napovědět španělská chřipka?

Vlevo křivka onemocnění, vpravo roušky, které se ani 
za 100 let příliš nezměnily. Foto: FCB a Regenerace

Město uctí oběti Velkomeziříčské tragédie bez 
účasti veřejnosti. Zazní zvony na věži kostela
Každý rok si v prvních květnových dnech občané Velkého Meziříčí 
u hrobů padlých na hřbitově na Karlově připomínají konec druhé 
světové války a zároveň osvobození od německé okupace.

Tradiční pietní vzpomínková akce letos proběhne ve čtvrtek 7. května 
vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu a vládním opatřením 
bez přítomnosti veřejnosti.
„Považuji za nesmírně důležité si připomínat takto významné okamži
ky, které zásadně poznamenaly životy mnoha lidí nejenom ve Velkém 
Meziříčí. Stále jsou mezi námi potomci obětí Meziříčského povstání, 
které byly popraveny právě 7. května v roce 1945 nebo padly ve dnech 

následujících při bombardování města. 75. výročí této smutné události 
bohužel nemůžeme vzpomenout společně. Tentokrát uctíme památku 
válečných obětí bez veřejného pietního aktu. Věřím, že to všichni po
chopí," dodává starosta města Alexandros Kaminaras.
Vedení města uctí oběti druhé světové války symbolickým položením 
věnce a zapálením svíčky u pomníku padlých ve 13 hodin. V tento 
čas se také rozezní zvony velkomeziříčského kostela jako vzpomínka 
na oběti, které padly v boji za svobodu a demokracii. Za dodržení ak
tuálních vládních opatření samozřejmě může také veřejnost osobně 
navštívit k tiché vzpomínce hřbitov na Karlově.

Děkujeme Vám, že nezapomínáte. -městovm-

Mateřské školy ve Velkém Meziříčí budou znovu 
otevřeny v pondělí 11. května
Po zasedání pracovní skupiny Krizového štábu Velké Meziříčí 
v pondělí 4. května a po provedeném průzkumu mezi rodiči rada 
města projedná doporučení ředitelce příspěvkové organizace Ma‑
teřské školy Velké Meziříčí Mgr. Zdeňce Požárové otevřít všechna 
pracoviště v pondělí 11. května 2020. Doporučení se vztahuje také 
na otevření školky v Mostištích a v Olší nad Oslavou.

Výjimkou je pouze Mateřská škola ve Lhotkách, ve které město plá
nuje obnovit provoz později. Důvodem je avizované nevyužití školky 
ze strany rodičů. Do plánovaného otevření město zásobí dezinfekč

ními prostředky všechna pracoviště tak, aby byla dodržena hygienic
ká a bezpečnostní opaření, kterými je otevření podmíněno.
Kraj Vysočina v  současné době pravidelně městu distribuuje dez
infekční a  ochranné prostředky, které budou postupně předávány 
po dohodě s  řediteli do základních škol a dalších městských orga
nizací.
Strážníci městské policie se věnují kontrole dodržování stále plat
ných vládních opatření, ale také v plném rozsahu obnovují zbylou 
kontrolní činnost, týkající se například špatného parkování a dodr
žování obecně závazných vyhlášek a nařízení.                      -městovm-

Nový způsob třídění pacientů u vstupu do budovy zavedla od 4. 5. jihlav
ská nemocnice. Každý pacient musí u hlavního vchodu zodpovědět něko
lik dotazů týkajících se jeho zdravotního stavu a koronaviru. 
Nově jde jednoduše vše udělat přes internet a prokázat se u vstupu do ne
mocnice potvrzující SMSkou. Cílem triáže, tedy strukturovaného poho
voru při vstupu do nemocnice, je identifikovat pacienty v riziku kontaktu 
nebo infekce COVID19. Nemocnice Jihlava se od 4. května navrací do 
běžného režimu. Spouští se operativa a rozjíždějí se odborné ambulance. 
Znamená to tedy větší množství lidí u vstupu do nemocnice. Aby tam lidé 
nemuseli čekat, dotazník, který by museli absolvovat v nemocnici, mohou 

vyplnit jednoduše doma: „Cílem je ušetřit čas pacientům i zdravotníkům. 
Na naší stránce www.nemji.cz si můžete v pohodlí domova vyplnit dotaz-
ník, po jehož zodpovězení Vám přijde SMS zpráva a email. E-mail slouží k 
informování o dalším postupu a SMS ukážete u vstupu, ta má platnost 24 
hodin. Pokud dotazník doma nevyplníte, musíte ho stejně vyplnit na místě se 
zdravotníkem," popisuje vedoucí ICT oddělení jihlavské nemocnice David 
Zažímal.
Od pondělí 4. května se v jihlavské nemocnici otevírá také druhý vstup do 
budovy, a to od velkého parkoviště, kam jsou vjezdy z ulice U Cvičiště a od 
čerpací stanice.                                                          -zdroj: TZ Nemocnice Jihlava-

Zavedli elektronické třídění u vstupu do nemocnice



strana 4 medřičské listy | číslo 18 | 6. května 2020

PRODÁM
* Prodám chromovanou dětskou 
postýlku za 300,00 Kč a dřevěnou 
dětskou houpačku za 100,00 Kč. 
Tel.: 604 775 301.
* Prodám doma krmenou drůbež 
(bez směsi), brojlerová kuřata, hu
sokachny, krůty. Vše zabité, chla
zené. Vhodné na grilování. Tel.: 
732 940 025.
* Prodám palivové dřevo. Vý
kup kůrovcové kulatiny. Tel.: 
605 054 470.

KOUPÍM
* 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. 
VOLEJTE, NEBO STAČÍ PRO
ZVONIT A ZAVOLÁM ZPĚT NA 
TEL.: 732 400 672.
* Do sbírky koupím staré láhve od 
piva, sodovky, sifonu a mléka s  li
tými nápisy ve skle, mosazné pípy, 
reklamní cedule, špuntovačku, stá
čečku, papírové podtácky, výčep, 
sudy, půllitry s logy pivovarů. Vše 
ze starých hospod a  pivovarů. Za 
nabídky děkuji.

Tel.: 604 812 838.

Blahopřání

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST V KRAJI VYSOČINA
Do  odvolání  zubní  pohotovost  v  pracovních  dnech  zajišťuje  Deka‑
Dent, s. r. o., Sázavská 427, 582 81 Habry
Prosíme, abyste na pohotovost nejezdili bez předchozí telefonické domluvy!
Tel.: 777 730 557 (ideálně zaslat SMS, telefon nemusí vždy stihnout vzít). 
O  víkendu  zubní  pohotovost  nebude  fungovat.  Provozní  doba  8.00  – 
14.00  (v  případě přetížení  nastoupí  druhá  směna 14.00 – 18.00 nebo 
dle potřeby)
NEVSTUPUJTE DO BUDOVY A DO ČEKÁRNY! Vyhledejte přízemní okno 
s označením LSPP, zaklepejte a budete informováni o dalším postupu.

VÍKENDOVÁ ZUBNÍ POHOTOVOST V KRAJI VYSOČINA
Do odvolání bude v Kraji Vysočina zajištěna víkendová pohotovost (sobo‑
ty, neděle) v centrální ordinaci v Jihlavě. A to od 8.00 do 12.00. (Případně 
déle dle aktuální potřeby, ale pouze po telefonické domluvě.)
Podmínky, které musí pacienti dodržovat:
• chodit v roušce
• ohlašovat se PŘEDEM na tel. 567 331 666 od 7.30 daného dne
• poplatek 90 Kč
• v recepci budou max. 4 pacienti 2 m od sebe
• ostatní čekající musí zůstat venku nebo v autě (proto telefonické ohla‑

šování předem!)
Stomatologické centrum ARTDENT, s. r. o., Vrchlického 50, Jihlava

Vzpomínka

Ruda 6. května 7.30 – 13.30 od čp. 81 směr VM 
po konec obce podél hlavní silnice. Velké Meziří-
čí 12. května 7.30 – 13.30 ul. Bezručova 1567/2, 
1614/4, 1615/6, 1616/8, 1552/10, 1543/12, ga-
ráže, vysílač Vodafone. Jívoví 15. května 7.30 – 
13.30. Velké Meziříčí ulice Bezručova 12. května 
7.30 – 13.30. Velké Meziříčí 20. května 11.00 – 14.00 chatová ob-
last Amerika, hotel Amerika, samoty na Uhřínovské č. 2159, 104. 

Inzerce soukromá

Prodej palivového dřeva
Nabídka jehličnatého palivového dřeva
cena 400 Kč za prostorový metr,
dále naštípané dřevo na polínka
délky 25 až 55 cm jehličnaté cena 500 Kč
za prostorový metr sypaný
a listnaté palivo tvrdé v ceně 900 Kč
za prms.
Cena je včetně dovozu do 20 km od Velkého Meziříčí.
Informace na telefonu 602 594 773.

Vážení pacienti,
s radostí vám oznamujeme, že v následujících dnech bude postupně 
docházet k rozvolňování restriktivních opatření a dochází k obnovení 
provozu ambulancí a operativy, dříve omezených na základě doporu
čení Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Provoz již zahájila gastroenterologická a plicní ambulance.
Pokud to situace umožňuje, stále doporučujeme využít možnosti ne
chat si předepsat eRecept či eNeschopenky vzdáleně.
V případě ošetření v ambulanci nebo poradně, se prosím předem tele
fonicky objednejte na konkrétní hodinu, prosíme o dodržení termínu 
vašeho objednání.
Vstup do areálu nemocnice je možný pouze hlavním vchodem. Stále 
platí nařízení vlády ČR dodržovat protiepidemická opatření.
Těšíme se na vás a postaráme se o vás

Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště

Dne 1. května 2020 
oslavila své životní jubile-
um paní

Jarmila
Fňukalová
z Velkého Meziříčí.

S přáním pevného zdraví, 
božího požehnání 
a spokojenosti
do dalších let přejí
manžel Jan
syn Jan s rodinou
syn Ivan s rodinou 
syn Aleš.

Ten, kdo Tě měl rád,
toho srdce bolí,
a kdo Tě znal,
ten porozumí...

Dne 6. května 2020 
jsme vzpomněli 5. smut-
né výročí, co nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan

Josef Bartušek
z Měřína

Dne 6. července 2020 by oslavil 65. narozeniny.

S láskou stále vzpomínají synové Petr a Pavel s rodinami.

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Provoz Domu zdraví od 4. 5. do 17. 5. 2020
DŮLEŽITÉ – prosíme, abyste pravdivě informovali zdravotníky o svém aktuálním 
zdravotním stavu – zvýšená teplota, kašel… dále pravdivě hlásili kontakt s na‑
kaženou osobou nebo osobou v karanténě – v opačném případě se dopouštíte 
vědomého ohrožení zdravotníků!
Dodržujte časy objednání, nebo počkejte mimo budovu, zachovejte rozestupy.

Praktičtí lékaři pro dospělé – akutní případy a telefonické konzultace 7.00 – 
12.00 (odběry 6.30), návštěva vždy po předchozí telefonické domluvě. Ordinace 
v odpoledních hodinách vyhrazena pro objednané pacienty. MUDr. Nechváta‑
lová zastupuje MUDr. Šajnara pro registrované pacienty v odbornosti praktický 
lékař pro dospělé a stabilizované interní pacienty. Pro diabetiky a ostatní paci‑
enty interní amb. je ke konzultaci k dispozici interní ambulance MUDr. Fikrová 
a pro diabetologii MUDr. Snášelová.
Pracoviště RTG / ultrazvuk – 7.00 – 14.00 pro akutní vyšetření + UTZ po telef. 
dohodě
Ambulantní specialisté – lékař a sestra přítomni 7.00 – 12.00, konzultace po 
telefonu, osobní návštěva ordinace vždy po předchozí telefonické dohodě.
– gynekologie 7.00 – 12.00, další termíny pro objednané pacientky
– neurologie – po tel. dohodě i odpoledne podle běžných OH – viz web DZ
– psychiatrie
– chirurgie
– interna a diabetologie – MUDr. Fikrová (do 10. 5. dovolená), MUDr. Snáše‑

lová, také pro pacienty MUDr. Šajnara, MUDr. Zemanová – ordinuje od 4. 5.
– endokrinologie – lékařka pondělí a čtvrtek (do 10. 5. dovolená), sestra (do 

10. 5. dovolená)
– urologie – podle OH – viz web Domu zdraví, MUDr. Jašová úterý opět ordi‑

nuje
– ORL – MUDr. Mráz pondělí, MUDr. Dvořáková úterý, MUDr. Urbánková středa 

odpoledne, MUDr. Vacek čtvrtek, pátek přítomna sestra
– ortopedie – podle OH, dopoledne přítomna sestra
– alergologie – MUDr. Svobodová pondělí, MUDr. Fráňa – nemoc, úterý až pá‑

tek přítomna sestra, 7. a 13. 5. zástup – objednaní pacienti
– interna a diabetologie MUDr. Šajnar – lékař nemoc (ordinace od 18. 5.)
–  rehabilitace – od 1. 4. obnoven provoz, navýšení kapacity, po  telefonické 

domluvě
– dentální hygiena – od 14. 4. obnoven provoz, po telefonické domluvě
Může dojít ke změně, ověřte na webu Domu zdraví v Novinkách nebo telefo‑
nicky!!!
Ústředna v provozu 6.00 – 17.00, pátek do 14.00
Lékárna v provozu podle své otevírací doby, vstup možný také vchodem z ulice

Ing. Josef Klement,
místostarosta města Žďár nad Sázavou,

kandidát do Senátu v našem volebním obvodu

Zadavatel, zpracovatel KDU-ČSL

Týdeník Medřičské listy
hledá soukromé distributory na roznášku 
novin v obcích na Velkomeziříčsku

zejména Netín, Dolní Heřmanice, Olší nad 
Oslavou, Mostiště, Lhotky, Dolní Radslavi‑
ce,  Baliny,  Petráveč,  Otín,  Kozlov,  Sklené 

nad  Oslavou,  Kněževes,  Pavlov,  Pavlínov, 
Vlkov, Velká Bíteš.

Práce  vždy  jeden  den  v  týdnu,  cca  2  hodiny. 
Provize za prodané kusy. Vhodné pro důchod‑
ce či maminky na mateřské dovolené.

Informace na telefonu: 732 203 787 nebo na mailu: ivahorka@seznam.cz

Výzva k podávání žádosti o prominutí nájem‑
ného: Všichni nájemci nebytových prostor ve 
vlastnictví města Velké Meziříčí, kteří jsou do
tčeni některým nařízením vlády o přijetí krizo
vého opatření spočívající zejména v zákazu ma
loobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti 
v  provozovnách stravovacích služeb a  uzavření 

sportovišť, mohou požádat o prominutí nájemného. Každá žádost 
bude radou města projednána individuálně.
Žádosti zasílejte Ing.  Magdaléně Kašparové na adresu: 
kasparova.m@velkemezirici.cz.

Nájemci městských nebytových prostor 
ve Velkém Meziříčí mají možnost žádat 
o prominutí nájemného

Důležité kontakty:
Pomoc seniorům a nemocným 
ve Velkém Meziříčí, distribuce 
dezinfekce
tel.: 603 967 714, 737189 688
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Akce v Jupiter clubu VM

Kulturní akce ve VM a okolí

To jsou v tuto chvíli potvrzené přebukované termíny na základě jed‑
nání se zástupci agentur. Termíny jsou stále pouze orientační. Pro 
uspořádání těchto akcí bude rozhodující stanovisko vlády o zruše‑
ní zákazu pořádání veřejných akcí…
divadelní představení UCPANEJ SYSTÉM – PRACUJEME NA NÁ
HRADNÍM TERMÍNU
koncert KPH – Magdalena HRUDOVÁ – náhradní termín je ČTVR
TEK 3. ZÁŘÍ
koncert skupiny JELEN – náhradní termín PÁTEK 30. ŘÍJNA
divadelní představení KDOKOLIV MŮŽE DĚLAT COKOLIV  – 
představení je přeloženo na jaro 2021, protože je představení součástí 
předplatného jaro 2020, bude nahrazeno divadelním představením 
v Bobem Kleplem VYSAVAČ 23. ZÁŘÍ (zakoupené jednotlivé vstu
penky na Kdokoliv…, vraťte prosím na programovém oddělení JC)
koncert DAVIDA KOLLERA – ZRUŠENO (peníze vrátíme na pro
gramovém oddělení pouze za vstupenky zakoupené u nás!)
koncert ŠLÁGR PARTA – náhradní termín je NEDĚLE 27. ZÁŘÍ
koncert KATAPULT – náhradní termín je PÁTEK 2. ŘÍJNA
divadelní pohádka VODNÍK ČESÍLKO – představení je přeloženo na 
jaro 2021 (zakoupené vstupenky vraťte prosím na prog. oddělení)
koncert VISACÍ ZÁMEK – náhradní termín PÁTEK 23. ŘÍJNA
představení MATÝSEK – představení je přeloženo na jaro 2021 (za
koupené vstupenky vraťte prosím na programovém oddělení)
koncert KPH – SMETANOVO TRIO – náhradní termín je PONDĚLÍ 
15. ČERVNA
show PARTIČKA – náhradní termín je PÁTEK 18. ZÁŘÍ
divadelní představení LÍBÁNKY NA JADRANU – náhradní termín 
je ČTVRTEK 19. LISTOPADU
divadelní představení CAVEWOMAN – náhradní termín je ČTVR
TEK 1. ŘÍJNA
koncert KPH  – ENSEMBLE FRIZZANTE  – náhradní termín je 
ČTVRTEK 11. ČERVNA
koncert HANY ZAGOROVÉ – náhradní termín je STŘEDA 16. ZÁŘÍ
divadelní představení – KRÁLOVA ŘEČ – náhradní termín je ČTVR
TEK 3. PROSINCE (zakoupené vstupenky vraťte na prog. oddělení)
divadelní představení SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA – termín 
PÁTEK 19. ČERVNA zatím platí!
Všechny zakoupené vstupenky u  nezrušených pořadů zůstávají 
v platnosti!

ŘEMESLNÝ TRH (TRADIČNÍ KVĚTNOVÝ TRH) • 13. května. 
ZRUŠENO. Náměstí Velké Meziříčí.
ARGEMA NA PANORAMĚ • 15. května 21.00. PŘELOŽENO NA 
20. 11. Music club Panorama, Třebíčská 2212/68, Velké Meziříčí.
MĚŘÍNSKÁ PADESÁTKA 2020 • 6. června 7.30. KČT Meřín pořádá 
6. června 49. ročník závodu. Noční padesátka a trasa na 100 km pěší 
vychází 5. 6. Měřín
BLEŠÁK ZA SOKO • 13. června 14.00. Křižanov.

Dóza oznamuje:
Stále přijímáme přihlášky na letní tábor i příměstské tábory
Příprava na letní činnost na Dóze je v plném proudu. Finální podoba tábo‑
rů je skoro u konce a my se na ně již velmi těšíme. Pojďte do toho s námi, 
protože bez vás to prostě nepůjde :‑).
Celý  tým  na  Dóze  věří,  že  i  přes  vzniklou  karanténní  situaci  letní  tá‑
bory  proběhnout  v  celém  rozsahu.  Proto  se  neváhejte  přihlašovat  na 
www.dozavm.cz/akce‑tabory.
Čeká vás spousta zábavy a zážitků. Těšíme se na všechny táborníky, jak na 
příměstských táborech, tak na pobytovém letním táboře.

ŘEMESLNÝ
TRH
(TRADIČNÍ KVĚTNOVÝ TRH)
Sortiment – řemeslné výrobky, 
ovoce, zelenina, květiny, občers
tvení, cukrovinky.
13. května 2020, 8.00 – 17.00
Náměstí Velké Meziříčí

(75. výročí konce 2. sv. války)
se ve Velkém Meziříčí uskuteční 
bez účasti veřejnosti.        -měúvm-

Asi nedokážeme přesně popsat, 
co momentálně cítíme při psaní 
tohoto prohlášení, ale pro většinu 
z vás to nebude žádné překvape
ni. FAJTFEST se přesouvá na 
příští rok (8. 7.–10. 7. 2021)
Důvody už nemá cenu moc ro
zebírat, protože všichni myslím 
sledujete nařízení a postoje vlády 
a my je samozřejmě musíme re
spektovat jako každý. Náš festival 
je postavený na účasti zahranič
ních kapel a už delší dobu je jasné, že se drtivá většina naplánovaných 
tour nemůže kvůli situaci v celém světě uskutečnit. Momentálně vy
jednáváme o  přesunutí zahraničních kapel na léto 2021 a  jsme pře
svědčeni o tom, že v roce 2021 zvedneme laťku kvality výše a budeme 
se snažit domluvit vám velká jména. Line up bude ještě silnější! Co 
s lístky? Zakoupené na rok 2020 zůstávají v platnosti na příští rok (da
tum 8. 7.–10. 7. 2021) a vzhledem ke ztrátám, které se nám nevyhnou 
stejně jako ostatním festivalům, tak ponechání si lístku z  letošního 
ročníku je tou největší podporou a pomocí FAJTFESTu do dalších let. 
Momentálně je v  našich hlavách možnost udělat menší jednodenní 
koncert českých kapel v  termínu Fajtfestu na kopci pod stanem, ale 
vše bude záležet na vývoji epidemie a nařízení vlády. Nikdo s takovou 
situací nepočítal a náš tým věří, že společně tuhle situaci zvládneme 
a příští rok bude tou největší party co VelMezácký kopec zažil! Ještě 
jednou obrovské díky za podporu hlavně vám, co na Fajtfest chodíte 
a  jezdíte, protože právě vy ho děláte tak jedinečným a výjimečným. 
Dále pak patří velký dík našim sponzorům, partnerům, občanům 
a vedení města Velké Meziříčí.
Existuje místo, které by jste neměli nikdy opustit. Zůstante s námi.

Bob, Despou, Milan a celá FFcrew

Fajtfest 2020 – rozhodnutí

Přijímací talentové zkoušky 
na ZUŠ Velké Meziříčí pro 
šk. rok 2020/2021.

Protože se stále více množí dotazy 
ze strany rodičů, jakým způsobem 
v  tomto roce proběhnou přijíma
cí talentové zkoušky na  ZUŠ, rád 
v  tomto článku všechny dotazy 
zodpovím:
Termín přijímacích zkoušek 
zůstane zčásti zachován tak, 
jak byl naplánován – od  18.  5. 
do  21.  5.  2020 pro hudební 
a  výtvarný obor. Pro taneční 
a  literárně ‑dramatický je termín 
od 25. do 29. 5. 2020.
S  ohledem na  současná omezení 
bude pouze upraven průběh a pro
vedení zkoušek.
Hudební obor: ve  stanovené dny 
v čase od 14.00 do 17.00 se mohou 
rodiče s dítětem dostavit do učeb
ny č. 22 ve 3. poschodí. V té bude 
přítomen ředitel, který si vyslech
ne píseň připravenou dítětem (je 
opravdu jedno kterou, ale lidová 
je pro tento účel nejlepší). Také si 
zazpívá několik tónů podle klavíru, 
zkusí rozpoznat kolik zní současně 
tónů, popř. rozpozná chybu v pís
ni. Nakonec si zatleská jednoduchý 
rytmus. Toto vše bude pořízeno 
na záznam, který následně zhléd
nou učitelé hry na  požadovaný 
nástroj. Pozn.: je důležité, aby dítě 
vědělo, na který nástroj chce hrát, 
u sólového zpěvu je třeba, aby děti 
zazpívaly plným hlasem, nahrávka 
a ještě k tomu rouška záznam zvu
kově trochu zkreslí, proto je třeba 
bez obav zazpívat z  plných plic. 
Komise hodnotí čistotu intonace, 
sluchovou analýzu a přesnost ryt
mu. Uchazeč může získat maxi
málně 20 bodů.
Podmínky přijetí: 14–20 bodů  – 
přijat, 7–13 bodů  – přijat, pokud 
bude volná kapacita, 0–6 bodů – 
nepřijat. Výsledek uchazeči nalez
nou v tabulce, která bude zveřejně
na na webu a vyvěšena v přízemí 
školy od 8. 6. 2020. Uchazeči v ní 
budou uvedeni pod přidělený
mi anonymními čísly z  talentové 
zkoušky. Zvažovali jsme i  možné 
formy distančního provedení, ale 
ty by zrovna pro hudební obor ne
byly objektivní.
Výtvarný obor: ve stejném termí

nu i čase se můžou rodiče dostavit 
do učeben výtvarného oboru ve 3. 
poschodí s dítětem a  jeho výtvar
nými díly. U  výtvarného oboru 
je ovšem možná i  forma odeslá
ní nafocených výtvorů emailem 
na  adresu trojanova@zusvm.cz 
s  údaji o  dítěti (jméno, příjmení, 
datum narození a bydliště). Ucha
zeč o přijetí ke studiu na VO ZUŠ 
předloží zkušební komisi 5 svých 
výtvarných prací – libovolná tech
nika i  formát. Komise hodnotí 
výtvarnou kompozici, práci s bar
vou a kresebný projev, předmětem 
hodnocení je výtvarná kompozi
ce: originalita, nápad, začlenění 
do plochy výkresu; práce s barvou: 
barevné cítění, využití techniky, 
práce s materiálem; kresebný pro
jev: technika, kompozice. Uchazeč 
může získat maximálně 9 bodů.
Podmínky přijetí: 7–9 bodů – při
jat, 4–6 bodů – přijat, pokud bude 
volná kapacita,0–3 body – nepřijat.
Výsledek uchazeči naleznou v  ta
bulce, která bude zveřejněna 
na webu a vyvěšena v přízemí ško
ly od 8. 6. 2020. Uchazeči v ní bu
dou uvedeni pod přidělenými ano
nymními čísly z talentové zkoušky.
Taneční obor: vzhledem k  tomu 
že je třeba, aby paní učitelka vi
děla fyzické dispozice dítěte, je 
třeba osobní účasti ve  dnech 26. 
a 28. 5. 2020 od 14.00 do 17.50 (sál 
přízemí budovy).
Literárně ‑dramatický obor: 
v  to m to případě se prosím do
stavte s dítětem 29. 5. 2020 v čase 
od  13.30 do  18.  00. Jako jedno 
z kritérií bude pro přijetí do LDO 
vyplněná ANKETA viz níže.
1. Rád(a) pracuješ v kolektivu dětí?
2. Dovedeš souvisle vyprávět krát

ký příběh, svůj zážitek nebo tře
ba anekdotu pro děti?

3. Rád(a) přednášíš básničky?
4. Jaká pohádka nebo příběh pro 

děti se ti líbí a proč?
5. Nestydíš se projevit se před 

ostatními?
6. Baví tě veřejně vystupovat před 

lidmi? Stál(a) jsi někdy na  jevi
šti?

7. Vymysli a  napiš kraťounký pří
běh o čemkoliv.

Těšíme se na vás!
Martin Karásek,

ředitel ZUŠ Velké Meziříčí.

Přijímací talentové 
zkoušky na ZUŠ 

ZUŠ Open se posouvá 
z května do podzimu
Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru 
ZUŠ Open, jehož se v minulých letech zúčastňovala i ZUŠ VM, připravuje 
již po čtvrté Nadační fond Magdaleny Kožené. Jeho cílem je upozornit na 
zcela jedinečný systém uměleckého vzdělávání, kterým se odlišujeme od 
ostatních zemí ve světě. Současná situace zásadním způsobem ovlivnila 
průběh letošního ročníku. Velké společné projekty škol budou realizovány 
postupně dle časových možností i situace a posunou se až do podzimních 
měsíců. Pokud tomu situace dovolí, pozvou také základní umělecké ško
ly v rámci ZUŠ Open veřejnost na řadu menších projektů, absolventská 
vystoupení žáků a závěrečné představení kdykoli během podzimu oproti 
plánovanému pětidennímu termínu v květnu. 
Letošní slavnostní vyvrcholení ZUŠ Open měla zdobit skladba klavíristy 
a skladatele Tomáše Kača Modlitba pro budoucnost, kterou složil přímo 
pro tento projekt. Premiéru si však musela odbýt online. Nahráli ji stipen
disté akademie MenART z řad žáků základních uměleckých škol v uply
nulých týdnech doma na mobily. Tomáš Kačo pak smíchal nahrávky sti
pendistů ve svém domácím studiu v Los Angels. Poselství skladby je v této 
době více než symbolické. 
Současný stav zásadně ovlivnil i základní umělecké školy, které svou výu
ku a komunikaci s žáky musely přesunout do online prostředí. Důkazem 
kreativity pedagogů i žáků jsou skvělá videa, prezentující jednak samotný 
proces výuky na dálku i důležitost uměleckého vzdělávání jako takového. 
Děti, které tráví několik hodin denně domácí výukou a jsou izolováni od 
svých vrstevníků, se prostřednictvím umění mohou lépe vyrovnávat s na
stalou situací. 

Připravila: redakce ML. Zdroj: web ZUŠ Open. Více příště
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Duchovní slovo: V Boží zahradě 

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Teď na jaře si víc než jindy můžeme uvědomit, že ži
jeme v Boží zahradě. Odkvétají narcisy na zahrádkách 
a petrklíče na louce, třešně obalené květy vypadají jako 
zasněžené, vbrzku naplno rozkvetou a  zavoní šeříky. 
Zeleň je v těchto týdnech nejsytější z celého roku (zvlášť 
když zaprší).

Vnímejme krásu a harmonii Božího stvoření. Možná nám při tom úžasu 
a obdivu přijdou na mysl slova žalmů, starých písní. A v nich nás může 
zarazit, že příroda je tím, kdo Boha chválí. Příroda, Boží tvorstvo zpívá 
velkolepý chvalozpěv.
František z Assisi (podle něhož si vzal jméno i nynější papež), spatřoval 
ve všem živém v přírodě své spolubratry a spolusestry. Oslovoval je bratr 
slunce, sestra voda, bratři a sestry zvířata. Dokonce i smrt nazýval sestřič
kou. František zval lidi, aby se vůči Božímu stvoření chovali jako ke své 
rodině. S láskou a úctou. S respektem k jejich potřebám. S ohleduplností 
a citlivostí.
Kromě krásy Božího stvoření, která Boha chválí, si také uvědomujeme jeho 

křehkost. Vnímáme to třeba na kůrovcové pandemii. Nebo v tom, jaké je 
v posledních letech sucho. Slyšíme o vymírání živočišných druhů – třeba 
protože se sem infiltrují z jiného kontinentu druhy podobné a odolnější. Ta 
krásná Boží zahrada, v níž žijeme, chřadne.
Slavili jsme před pár dny Den země. Tento den patří mezi významné dny, 
které vyhlásilo OSN. Poprvé se konal v roce 1970 v Americe. Jeho smyslem 
je vyjádřit podporu a osvětu dobrého zacházení s přírodou a životním pro
středím. Od roku 1990 slaví Den Země také Česká republika. Den Země 
mi přijde jako dobrá příležitost zastavit se a uvědomit si, že tato planeta 
je naším společným domovem. Všemu, co zde je, vdechl život Hospodin.
Potkávám se často s názorem, že člověk je přeci vrchol stvoření a že mu 
Bůh dal úkol a s ním rozum a že teď je to na nás, jak s přírodou budeme 
zacházet. V bibli je to trochu jinak. Hospodin postavil člověka do zahrady 
Eden, aby ji obdělával a střežil. Ne, aby ji vytěžil, vyraboval, přebudoval. Ale 
obdělával a střežil. Člověk není tvůrcem stvoření, ale jeho součástí. Tvůr
cem je Hospodin. Člověk má úkol, pověření být pečovatelem, strážcem, 
ochráncem. Prostě jakýmsi dobrým zahradníkem.

Jakým zahradníkem byl první člověk Adam? Jakými zahradníky jsme? 
Jakým zahradníkem jsem?
Boží zahrada potřebuje naši lásku a  ochranu. Potřebuje nový vztah 
z naší strany. Skloňuje se v tomto ohledu sousloví dobrovolná skrom
nost. Přemýšlení nad tím, co skutečně potřebuji, kam skutečně musím 
a mám cestovat (koronavirová pandemie nám mimo jiné ukázala limity 
tzv. globalizace). Dobrovolná skromnost vede k ochotě dělit se, nenáro
kovat si víc než nezbytně potřebuju. Myslet na obyvatele Afriky, když si 
napouštíme bazény plné pitné vody. Vede ke zjišťování informací o zbo
ží, které nakupuju – o jeho původu, dopravě, obalu nebo třeba možnosti 
recyklace. Dobrovolná skromnost s sebou nenese nutně úplnou změ
nu životního stylu. Nejde o okázalá gesta, spíš o drobné změny, které 
pomohou celku; přispějeme jimi ke zkrášlení Boží zahrady. A když to 
domyslím do důsledku, pomůžeme snad i našemu svědomí, které mož
ná – aniž si to uvědomujeme, žije v určitém napětí.    Markéta Slámová, 

evangelická farářka,
 Husův dům Velké Meziříčí

Zpravodaj v čase 
karantény
Vybízíme k domácí četbě Písma, 
k modlitbám, ke společnému 
sledování přenosů bohoslužeb 
prostřednictvím televizního, 
rozhlasového nebo int. přenosu.

Farnost Velké Meziříčí
Středa 6. 5. Památka sv.  Jana Sar
kandra, kněze a mučedníka. 18.00 
mše svatá přenášená přes inter
net z kostela sv. Mikuláše ve VM. 
7.00 za † rodiče Pospíšilovy a bra
try, celou živou a † přízeň a ochra
nu Panny Marie. 18.00 za farníky. 
17.00 mše sv. Martinice. 18.00 mše 

sv. Mostiště, za rodiče Holánovy, 
Jindřišku a duše v očistci. 18.00 mše 
sv. Lavičky, za Františka a Růženu 
Dobrovolných, živou a  †  rodinu 
a duše v očistci. Čtvrtek 7. 5. 7.00 za 
Marii Oulehlovu, manžela, rodiče 
a prarodiče a živou rodinu Ouleh
lovu a Pavelcovu. 18.00 za † Andě
lu Šefflovu, manžela, rodiče a duše 
v  očistci. 18.00 mše sv. Petráveč. 
Pátek 8. 5. Památka Panny Marie, 
Prostřednice všech milostí. 7.00 za 
uzdravení v rodině. 8.00 za † rodi
nu Horákovu, Plachetskou a  tetu 
Růženu Bryšovu. 14.00 – 16.00 svá
tost smíření. 17.00 za náš národ, dar 
svobody a  padlé obou světových 
válek. Sobota 9. 5. 7.00 za Anežku 

Bambulovu, rodiče, rodinu Klímo
vu a duše v očistci. 18.00 za živou 
a  †  rodinu Kosourovu a  Šitkovu, 
celou přízeň a  duše v  očistci. Ne‑
děle 10. 5. 5. neděle velikonoční / 
Den matek. 9.00 mše sv. přenášená 
přes internet z kostela sv. Mikuláše 
ve VM. 7.30 za † manžela, sestru, 
dvoje rodiče a  Boží ochranu pro 
rodinu Derahovu, Maškovu, Dob
rovolných a duše v očistci. 9.00 za 
† dvoje rodiče, manžela Jiřího, ses
try, manžele Slabých a duše v očist
ci. 10.30 za † dvoje rodiče a rodinu 
Dvořákovu a Chalupovu. 18.00 za 
† rodiče Kratochvílovy a Boží po
žehnání a † rodiče Kudrnovy, syna 
Jiřího a  jejich živé a  †  příbuzné. 

14.00 – 16.00 svátost smíření, ado
race s  výstavem NSO a  možnost 
sv.  přijímání. 16.00 krátká májová 
pobožnost. 

Farnost Bory
Čtvrtek 7. 5. 17.00 Horní Bory, za 
Blahoslava Kabrdu, rodiče, rodiče 
Bradáčovy, Severinovy a Širokých. 
Pátek 8.  5. Památka Panny Ma
rie, Prostřednice všech milostí. 
18.00  Dolní Bory, za rodiče No
votných, rodiče Ambrožovy, živou 
a † přízeň a Stanislava Jašu. Neděle 
10. 5. 5. neděle velikonoční / Den 
matek. 9.00 mše svatá přenášená 
přes internet z kostela sv. Mikuláše 
ve VM. 9.45 Horní Bory, za Jaro
slava Dřímala, rodiny Dřímalovu, 

Královu, Sedmidubských a  Petra 
Ženatého. 14.00  – 16.00  svátost 
smíření, adorace s  výstavem NSO 
a možnost sv. přijímání. 16.00 krát
ká májová pobožnost.

Farnost Netín
Pátek 8.  5. Památka Panny Ma
rie, Prostřednice všech milostí. 
18.30  za rodiče Štěpánkovy, syna 
a snachu a rodiče Maršálkovy a ce
lou přízeň. Neděle 10. 5. 5. neděle 
velikonoční / Den matek. 9.00 mše 
sv. přenášená přes internet z kostela 
sv. Mikuláše ve VM. 8.00 za Marii 
Lázničkovu a celou rodinu. 14.00 – 
16.00 svátost smíření, adorace s vý
stavem NSO a možnost sv. přijímá
ní. 16.00 krátká májová pobožnost.

Farní oznámení
I během mimořádných opatření je 
možné kontaktovat kněze k přijetí 
svátosti smíření nebo také k uděle
ní svátostí umírajícím. Tel.: o. Pavel 
732 638 057, o. Karel 604 968 996, 
o.  Jaroslav 605 955 710. Pravidelné 
návštěvy nemocných v  následu
jícím týdnu budou probíhat ma 
požádání.

Společně čteme Bibli
V tomto týdnu čteme z 2. Králov
ské, 10 – 14 kapitola. 
Otázka pro děti: Kolik let bylo Jóa
šovi, když začal kralovat? 
Otázka pro dospělé: Jakým způso
bem byli vyhlazeni Baalovy ctitelé?

Farní úřad, VM

Slovo faráře
V  posledních dnech se rozjíždí
me do obcí našich farností, aby se 
i tam postupně obnovoval svátost
ný život. Všude vládne ještě určitá 
opatrnost a je to dobře. V Medříči 
probíhají přípravné práce k opra
vě varhan, v  kostele byly insta

lovány a  zapojeny do celkového 
ozvučení klávesy, které nás bu
dou doprovázet při bohoslužbách 
v období oprav. Pro Netín to byl 
týden svážení a počítání trubek ke 
stavbě lešení. Blíží se den D. 

o. Pavel

Bohoslužby v následujícím týdnu budou slouženy dál s omezeným po
čtem přítomných věřících (15). V minulém týdnu byl vytvořen seznam 
účastníků na jednotlivé všední dny, seznam platí i pro týden další. Mimo 
tyto účastníky se počítá se třemi osobami z rodiny, na jejichž úmysl se 
slouží mše svatá. V sobotu večer a v neděli se mší svatých může účastnit 
rodina, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá, a to v počtu maximálně 
12 osob. Na mši svatou, která je sloužena za farníky, bude vždy v tomto 
období trvajících omezení přizvána přiměřeně velká kompaktní skupina 
farníků (3. 5. 7.30 – účastní se společenství Modlitby matek). Účast na bo
hoslužbách, které jsou slouženy během týdne ve filiálních kostelích a kap
lích, si řídí na základě osobní domluvy místí věřící z dané obce (15 osob).
Ve farnosti Bory a Netín pro všední dny platí účast 12 osob na základě 
osobní domluvy místních věřících a 3 osoby z rodiny, na jejichž úmysl se 
slouží mše svatá. V neděli se mše svaté účastní rodina, na jejichž úmysl se 
slouží mše svatá a to v počtu maximálně 12 osob.

Pro věřící budou i  nadále platné přenosy bohoslužeb online, v  televizi 
a v rozhlase, až do úplného zrušení omezení (8. června).
V neděli odpoledne od 14.00 do 16.00 bude ve farních kostelích (VM, B, 
N) probíhat výstav NSO a tichá adorace, v tomto čase je možné přistoupit 
se svátosti smíření i ke svatému přijímání. V 16.00 bude navazovat krátká 
májová pobožnost.
Svátost smíření a svaté přijímání bude možné přijmout každý pracovní 
den od 9.00 do 9.30 v kostele sv. Mikuláše ve VM.
Během dne je kostel ve VM otevřen k osobní modlitbě.
Postupně se zaplňuje seznam dětí k přípravě na první svaté přijímání, ro
diče, kteří ještě své dítě nepřihlásili a mají zájem o první svaté přijímání 
v tomto školním roce, ať kontaktují faru k přihlášení a domluvě. Více in
formací na: https://www.farnostvm.cz/svatosti/eucharistie
Děkuji všem farníkům za vstřícnost v tomto čase mnohých omezení, dě
kuji taky za vaše dopisy, pozdravy a obrázky dětí.                               o. Pavel

Co se děje v našich farnostech?

Před mnoha lety začala Cesta, která 
již tenkrát dávala najevo, že bude 
hodně dlouhá a  bude s  mnohými 
překážkami.
Cesta, která bude plná pádů a těž
kostí, po které se chvíli půjde sná
ze, jindy obtížněji a  těm, kteří po 
ní půjdou přinese mnoho starostí 
a povinností.
Na samém počátku jsem na této 
Cestě stála sama a první vykročení 
se jevilo jako naprostá utopie.
Bylo to v době, kdy jsem bývalému 
starostovi panu Necidovi předávala 
petici s 600 podpisy, ve které stálo, 
že občané Velkého Meziříčí chtějí 
vybudovat krytý bazén.
Nepříznivá reakce pana Necida mě 
na Cestě nezastavila, ba naopak. 
Hlavním průvodcem se spolu se 
mnou stal MUDr. Jiří Kaše a spolu 
s ostatními jsme s požadavkem vy
budování krytého bazénu vstoupili 
do volební kampaně jako Volba pro 
město v r. 2010.
Nebyli jsme sami, kdo občanům 
přislíbil bazén a protože strana sou
peře byla silnější, vyhrála. Nic by se 
nedělo, kdyby se záhy neukázalo, 
že příslib bazénu byl jen záminkou 
soupeře, jak vyhrát.
Přes odházené kameny na naší 
Cestě jsme se opět vydali dál. Ná
sledovalo mnoho, opravdu velmi 
mnoho setkání s  různými lidmi 
z  oboru, mnohé cesty do jiných 
měst, kde bazény mají, přidávali se 
k nám další lidé a to i Ti, kteří nás 
na počátku Cesty ignorovali.
Dělali jsme po Cestě malé krůčky, 

ale důležité bylo, že jsme v  Cestě 
pokračovali. Pomáhalo mnoho lidí 
Srdce laskavého bez jejichž pomoci 
by pokračovat nešlo.
Všichni s  jedním jediným cílem. 
Umožnit VŠEM lidem, od dětí ješ
tě v  matčině lůně, dětem větším, 
dospívajícím, lidem dospělým, 
zdravým i nemocným, různě han
dicapovaným či přestárlým, aby 
si mohli dopřát posílit a utužit své 
zdraví ve vodě.
Zaplavat, zarelaxovat, či jinak za
cvičit.
Život lidský je velmi křehký a z pl
ného zdraví se může vše během 
sekundy změnit a zvrátit a to neje
nom u člověka starého a nemocné
ho. Pokud nedojde přímo k úmrtí, 
je právě voda jednou z  nejlepších 
rehabilitačních procedur.
Zdálo se, že po naší Cestě dojdeme 
zdárně k cíli i když by to ještě něja
kou chvíli trvalo.
Vše se bohužel rázem změnilo 
v úterý 28. 4. 2020, kdy naší Cestu 
zavalil obrovský a těžký kámen.
Odvalit ho v tuto chvíli je zcela ne
možné…
Zůstali jsme na Cestě smutní a ne
šťastní a zatím jenom bezradně hle
díme na tu zkázu…
Snad pouze stav dočasný, v tom ve
likém Vesmíru je čas velmi relativní 
a rok jako vteřina.
Věřím, že pochopení, tolerance, 
úcta k  hodnotám, lidskost a  víra 
těžký kámen z  naší Cesty dokáže 
odvalit. 

Libuše Kotoučková, bába porodní

Kámen na Cestě

Druhý lednový víkend byl 
v Česku ve znamení sčítání 
ptáků na krmítkách, do kterého 
se dobrovolně zapojilo přes 
21 tisíc lidí, což je o 7 tisíc víc než 
loni. Díky spolupráci veřejnosti 
získala Česká společnost ornito‑

logická (ČSO) údaje o tom, kteří 
ptáci kde navštěvují krmítka. 
Pomocí dlouhodobého projektu 
občanské vědy ČSO časem zjistí, 
kteří ptáci u nás v zimě ubývají 

či přibývají. Další ročník sčítání 
ptáků na krmítkách plánuje ČSO 
na 8.–10. ledna 2021.

Sýkora koňadra i  ve druhém roč
níku sčítání ptáků potvrdila, že je 
královnou českých krmítek. Statis

tiky s  přehledem ovládla. Celkem 
91 procent účastníků ji na svém 
krmítku zaznamenalo.
Lidé během zmíněného období po
zorovali 436 tisíc ptáků. „Díky vel-

kému množství dat od dobrovolníků 
zjistíme v horizontu několika let, jací 
ptáci ubývají a  přibývají. Už nyní, 
po dvou ročnících, vidíme, že z roku 
na rok může dojít k  velkým změ-
nám. Například sojka obecná loni 
přilétla na každé deváté krmítko, ale 
letos se ukázala na každém pátém. 
Příčinou by mohl být zvýšený tah 
sojčí populace ze severovýchodní Ev-
ropy – tamní sojky jsou na rozdíl od 
našich částečně tažné, s různou in-
tenzitou tahu v jednotlivých letech,“ 
říká koordinátorka sčítání.
Dalším příkladem je hrdlička za
hradní. Loni sčitatelé zaznamenali 
hrdličku na 29 % krmítek, letos to 
bylo už 46 %. Díky tomu hrdlička 
poskočila z  loňského 7.  místa na 
5. místo a odsunula z první pětice 
vrabce domácího, který přilétl, stej
ně jako loni, na 37 % krmítek. Bude 
velmi zajímavé sledovat, jak se situ
ace vyvine v příštím roce. Každo
pádně na příkladu sojky i hrdličky 
vidíme, proč je důležité sčítat něko
lik let po sobě – jen tak se dá zjistit, 
jestli jde o krátkodobé výkyvy nebo 
skutečně dochází k  dlouhodobým 
změnám.

Podle metodiky museli pozoro
vatelé na místě setrvat hodinu 
a  zaznamenat vždy nejvyšší počet 
současně pozorovaných jedinců 
každého druhu.
Účastníci sčítání získali tipy čím 
přikrmovat, aby ptákům vhodně 
pomohli a zároveň na krmítko při
lákali různé ptačí druhy preferující 
různou potravu. „Sčitatelé v průmě-
ru spatřili 30 jedinců během hodino-
vého sčítání. V průběhu března je již 
možné přikrmování ptáků ukončit. 
Ptáci si dokáží vhodnou potravu na-
lézt v přírodě sami.“
Ornitologové doporučují zamě
řit se na jaře na pomoc hnízdícím 
ptákům. „Je vhodné připravit ptá-
kům pítko či koupátko. Dále neřezat 
křoviny, živé ploty a  stromy, které 
ptákům slouží jako vhodná místa 
k hnízdění a potravě. Zvláště cenné 
jsou staré stromy s dutinami a bobu-
lonosné keře. Ptáci také ocení, když 
budeme trávu sekat mozaikově, tedy 
kus necháme neposečený. Snadno 
pak v trávě najdou dostatek hmyzu 
a neposečený trávník bude zadržo-
vat větší množství vody,“ radí Skálo
vá.                                  zdroj: TZ ČOS

Ornitologové vyhodnotili sčítání ptáků 
na krmítkách. První místo obhájila sýkora koňadra
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Kamevéda je nejen pro děti, ale i pro dospělé a seniory  Pokračování z minulého čísla. Díl 7.

Discgolfový areál Kunšovec ve VM, u  dětského hřiště v  neděli 
3. 5. 2020 dopoledne, opět po páteční či sobotní seanci čtyř pankáčů 
(nebo co to je za prasata). Vizte fota.                Text a foto: Vladimír Pařil

Devastace v DGP 
Kunšovec pokračuje

Když jsme tvořili definici Ka
mevédy, logicky jsme věnova
li největší pozornost dětskému 
věku. Nejprve jsme se zabývali 
především tvorbou pohybového 
i komplexního potenciálu dle ná
ročných požadavků dnešní doby. 
Když bylo zřejmé, že dosažení 
úspěchu touto metodou je reál
né a  že výchovný systém v  reálu 
opravdu funguje, vyvstaly otázky, 
co dál? Jak pokračovat? Na co se 
dál zaměřit?
Když jsem se na toto téma ba
vil s  PaedDr. Zdeňkem Haní
kem, Ph.D., Který je kromě svých 
vysokých funkcí ve volejbalu také 
místopředsedou Českého olym
pijského výboru, vyslechl jsem si 
následující:
„Připouštím, že Kamevéda může 
být formou výchovy, která sku-
tečně s  velkou pravděpodobností 
umožní řadě dětí vystoupat až na 
ten pomyslný sportovní Olymp ve 
vybraném druhu sportu. V  tom 
problém nevidím. V  čem ale pro-

blém naopak vidím, to je moment, 
kdy si mladý člověk sáhne na ně-
jaký významný sportovní úspěch, 
a  to všechno, co pak následuje  – 
pozornost, média, peníze, mož-
nosti, sláva…, ho doslova semele. 
Z  pozice trenéra reprezentace 
i  předsedy svazu jsem měl blízko 
například k naším nejúspěšnějším 
beach volejbalistkám. A  bohužel 
musím konstatovat, že některé 
z  nich tu obrovskou životní pro-
měnu rozhodně neustály. Úplně se 
jim rozpadl osobní život, vydělaly 
a hned přišly o peníze. A řekl bych, 
že před oním dosažením úspěchu 
byly mnohem šťastnější. Pojďme se 
zabývat nejen tím, jak dosáhnout 
sportovního úspěchu, ale také pro-
blémem, co s ním. Výchovou silné 
osobnosti, která tu dramatickou 
životní změnu ustojí a  dokonale 
využije ve svůj prospěch. Tomu se 
nikdo nevěnuje a přitom se jedná 
o velký problém“
Od té doby uběhla řada let a my 
se dnes skutečně zabýváme i tím, 

jak si nejlépe počínat na vrcholu 
životních sil v rané dospělosti, jak 
zvládnout ukončení kariéry a ná
sledující život. A  s  tím nerozluč
ně rezonuje i  období pozdějšího 
věku a stáří. A tomu tématu bych 
se chtěl tentokrát věnovat.
Vycházím z  teze, že život úspěš
ného člověka, který dosáhl na 
vysněnou metu, pro což začal 
tvrdě a  systematicky pracovat už 
v  dětství, stojí na velice pevných 
základech. Oproti ostatním má 
výhodu, že díky vytvořenému 
potenciálu své osobnosti a  řadě 
ceněných dovedností získal skvě
lou pozici na trhu práce. Prošel 
sofistikovaným výchovným pro
cesem a  velice dobře chápe, že 
jen dlouhodobá tvrdá a  precizní 
práce přináší kvalitu, která jde 
v  moderním světě na dračku. 
Může být už těsně po dvacátém 
roku věku velice solidně finanč
ně zajištěný, známý na veřejnos
ti, může se opřít o  neocenitelné 
životními zkušenosti. K  tomu 

vykonává jako profesi něco, co 
provádí odmala jako svou zálibu. 
Jeho džob ho tedy většinou stále 
baví, inspiruje a naplňuje. A pro
tože to vlastně je jednou z podmí
nek sportovního úspěchu, těší se 
i  značné fyzické odolnosti, kon
dici, otužilosti a pevnému zdraví. 
To sice mnohdy ve vrcholovém 
sportu trpí, ale přičtěme adapta
ci na tyto požadavky od útlého 
mládí i špičkovou lékařskou péči, 
která je poskytována sportovcům 
nejlepších světových soutěží jako 
běžný standard (především v  zá
padní Evropě či v zámoří), přičtě
me motivaci k velkým investicím 
do regenerace a  zdraví obecně. 
Při troše štěstí může s  takto roz
danými kartami končit po karié
ře v mnohem lepším zdravotním 
stavu, než jeho vrstevníci, kteří 
vyrůstali pod tzv. „klasickou“ vý
chovou.
Abych tuto úvahu zkrátil a dopra
coval se k podstatě věci, můžeme 
se domnívat, že podobní jedinci 

mají velkou šanci dožít se bez váž
nějších omezení a v plné činoro
dosti velice vysokého věku. Z to
hoto důvodu definice Kamevédy 
končí následovně:
„…Smyslem Kamevédy je prožít 
zajímavý, aktivní a  smysluplný 
život s velkými ambicemi a v plné 
síle od narození až do sta let.“
Tato teze by klidně mohla tvořit 
nadpis tohoto článku. No řekněte 
sami, nezní to atraktivně? Nechtě
li byste dopřát něco podobného 
svým dětem, ale třeba i sobě?
My, starší ročníky, jsme ničím po
dobným neměli šanci projít. Přes
to mám důvod vycházet z  pře
svědčení, že ani pro nás není nic 
ztraceno. S každým dalším rokem 
se mi totiž potvrzuje, že velká část 
principů Kamevédy, zvlášť me
chanismy týkající se rozvoje osob
nosti, fyzické kondice a  zdraví, 
fungují v každém věku. V každém 
věku a za jakémkoliv stavu fyzické 
i psychické stránky člověka, se lze 
až dramaticky zlepšovat. Nikdy 

a na nic není pozdě. Vždy je mož
né zvýšit kvalitu svého života. Je 
fakt, že stáří nelze odmítnout ani 
popřít. Ale osoby dřívějšího data 
narození disponují oproti těm 
mladším i celou řadu výhod. Mám 
tím na mysli především životní 
zkušenosti, trpělivost, rozvážnost, 
ale i podrobnou znalost svého těla 
i ducha. Mají víc času se nad vět
šinou dějů hlouběji zamýšlet než 
v překotném mladém věku. Mají 
víc prostoru jít do hloubky a po
chopit samou podstatu a  logiku 
dějů kolem nás i v nás. A pokud 
se přidá vhodná motivace, lze 
se přiblížit stavu, kdy můžeme 
v některých oblastech dosáhnout 
vyšší kvality, než se nám to dařilo 
v mladém věku. Zní to možná ne
uvěřitelně, ale při zachování urči
tých postupů a zásad to skutečně 
může fungovat. Jak na to, o  tom 
zase něco víc v příštím čísle.

Pavel Zacha, autor Kamevédy 
Více na webu či Facebooku 

Kamevéda

Nové informace ohledně Měřínské 50

Do práce na kole nebo 
také doma na rotopedu 
Jubilejní 10. ročník celorepublikové výzvy Do práce na kole se usku
teční v tradičním květnovém termínu. Pravidla jsou s ohledem na 
situaci upravena tak, aby se do akce mohli zapojit i účastníci, kteří 
denně do práce necestují. Zapisovat tak půjdou například i rekreační 
vyjížďky, procházky, bezmotorové cesty na nákup nebo domácí cviče
ní. Charakter akce tak letos umožňuje zapojit se i v rámci home offi
ce nebo pokud například rodiče pečují doma o děti. Kraj Vysočina 
dlouhodobě tuto kampaň a soutěž podporuje a díky této podpoře lze 
vyhrát i jednu z koloběžek Yedoo Trexx.
Registrace byla do 30. dubna na www.dopracenakole.cz 
Nově je možné v letošním ročníku také podpořit zajímavé nezisko
vé projekty, našlapané kilometry se tak přetaví díky organizátorům a 
partnerům ve finanční podporu. Na výběr je mezi projekty „Cyklorik
ša aneb Na kole v každém věku“, „Fokus: Life is like a bike“ nebo „Na 
kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka“.
Výsledky budou zveřejněny na webu Kraje Vysočina.

Zdroj: web KRÚ Vysočina
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Je tomu 22  let, co jsme začali 
systematicky pracovat s  juniory. 
Když jsme po dvou letech po
stoupili do extraligy, říkali jsme 
si, že je potřeba v  ní být alespoň 
5  let. Po dobu, kdy se vymění 
jedna generace hráčů aby to ne
byla zásluha jedné dobré party. 
Kolik takových týmů již v  extra
lize bylo 1–2 roky a zase zmizelo 

v zapomnění. To se tedy povedlo 
ihned. Ovšem vysokou výkonnost 
neudržíte pouze s hráči z Velkého 
Meziříčí. Neudrží to nikdo ani 
z větších měst a center včetně ně
kolikanásobného mistra z  Prahy. 
Takže jsme začali hledat hráče 
po celém Kraji Vysočina. A našli. 
Začali chodit hráči z  Jihlavy, Ha
vlíčkova Brodu, Polné, Třebíče, 

Krucemburku, Třeště, Telče nebo 
Nového Rychnova. Posledních 
6 let v rámci spolupráce i ze Znoj
ma. Samozřejmě, že i domácí hrá
či byli součástí týmu. Jak šly roky, 
tak i  extraliga trochu zevšedněla, 
což se projevilo na divácké ná
vštěvě. Také trochu otupila i závist 
příznivců i  aktérů jiných sportů. 
To vše postupně vyšumělo. Kro

mě hráčů jsme museli pracovat 
na lepších a lepších podmínkách. 
20 let držet extraligu je hodně těž
ké a  samozřejmě jsme se dostali 
i  do několika krizí. Prevencí je 
kvalita žákovské kategorie. Základ 
týmu kadetů a  juniorů musí být 
z  Velkého Meziříčí. Bez dobrých 
žáků to nepůjde. Nyní jsme se na 
ně doslova vrhli. Zdvoj až ztrojná
sobili jsme počet žáků, máme od 
ročníků 2006 a níže dva celé týmy 
(starší a  mladší žáci), začínáme 
i  s  přípravkou. U  této kategorie 
působí nyní 3 trenéři: Michal Ja
nák, Štěpán a Ondra Žaba, shání
me další. Ondra má navíc na sta
rosti i kadety a juniory. Tyto týmy 
jsou konsolidované, hrají extrali
gu a již pozvolna začnou trénovat 
na příští sezónu. Zbývá družstvo 
mužů. Před lety jsem stále vyzná
val myšlenku, že stačí dělat jenom 
mládež. Nejlepší jdou potom do 
profesionálního sportu, ostatní 
po skončení juniorské kariéry se 
vrací do mateřských klubů. Tak 
tomu zpočátku bylo. Ti, co ode
šli výš se tam chytli a hráli. Ti, co 
šli zpět do klubů, z kterých přišli, 
hráli sice také, ale celkově se jim 
nedařilo. Byla škoda takový hráč
ský potenciál nechat plavat. Proto 
jsme se rozhodli přihlásit tehdejší 
družstvo juniorů, posílené o  ně

kolik starších hráčů, do krajského 
přeboru. A  ejhle. Hned jsme ho 
vyhráli a  v  kvalifikaci jsme po
stoupili do 2. ligy. Že jsem mluvil 
o  kvalitní hráčské základně do
spělých se ukázalo hned v  první 
sezóně, kdy jsme obsadili 3. místo 
a v následující jsme 2. ligu vyhráli 
a  z  kvalifikace postoupili do ligy 
první. V ní začínáme nyní čtvrtou 
sezónu.
Nyní, máme kompletní volejba
lový oddíl od mladšího žactva až 
po muže. Všechny kategorie se 
vzájemně ovlivňují a všichni hrá
či vidí, kam to lze s  volejbalem 
i v jednom klubu dotáhnout. Žáci 
mají příklady v  juniorech, ti zase 
v  mužích. Týmy jsou poměrně 
dobře zabezpečeny. Finance za
tím máme, i když rozpočet klubu 
přesahuje již jeden milion korun. 
Žijeme hlavně z dotačních peněz, 
méně již z  peněz sponzorských 
(ty popravdě nejsou téměř žád
né). Nejvíce pomáhá město Velké 
Meziříčí a Český volejbalový svaz. 
Potřebujeme peníze pro dospělé, 
neboť dotace jsou určené pou
ze na přípravu mládežnických 
družstev. Mimo rozpočet mále 
jednoho profesionálního trenéra 
placeného přímo volejbalovým 
svazem. Podmínky se stále 
zlepšují. Trénujeme ve dvou 

tělocvičnách patřící pod 1.  ZŠ 
v  Sokolovské ulici a  spolupráce 
s vedením školy je výborná. Máme 
v  čem hrát, máme s  čím hrát 
a  máme toho dostatek. Jednou 
za rok jezdíme na soustředění do 
družebního chorvatského města 
Tisna, další soustředění děláme 
u  nás v  ČR. Trénujeme každý 
den od pondělí do pátku (juni
oři, kadeti), resp. 2  – 4× týdně 
(žáci, muži). Vše v  první řadě 
je však podloženo tvrdou prací. 
Jak tréninkovou prací, tak i  na 
poli diplomaticko politickém. 
Naše vize do budoucna nejsou 
nijak světoborné, ale důležité 
jsou. U žáků je třeba naučit dob
ře techniku jednotlivých činností, 
v posledním roku i herní systémy 
(tedy postupy jak hrát). A hlavně 
probudit v  nich vášeň pro volej
bal. Kadety a juniory trvale držet 
v  nejvyšších soutěžích a  kdyby 
přišla medaile, brát to jako třeš
ničku na našem dortu. Muže trva
le usadit ve středu tabulky 1. ligy 
a vytrvale hrát 1. ligy pouze nebo 
téměř pouze s našimi odchovanci. 
To vše jsme schopni ovlivnit. Dal
ším naším snem je opravený Areál 
zdraví s kompletním zázemím pro 
letní přípravu a někdy snad i spor
tovní hala. Myslím, že bychom si 
to zasloužili.                      Petr Juda

Představujeme šachové oddíly…
Sokol Nové Veselí

V Novém Veselí se šachy organi
zovaně hrají od 
roku 1954, kdy 
tento oddíl za
ložil při místní 
Tělovýchovné 
jednotě Sokol 

obětavý místní činovník Alois 
Kořístka.
ŠO TJ Sokol Nové Veselí po mno
ho let působil v okresním přebo
ru a  poté i  v  navazující Regio
nální soutěži Vysočina Východ. 
V  sezóně 2019/2020 se však do 
RSV V  nepřihlásil, a  to z  perso
nálních důvodů, když se nepo
dařilo sehnat dostatečný počet 
členů a sestavit odpovídající sou
pisku družstva. Věřme však, že 
tento stav je pouze dočasný.

Jde o  klub, v  němž se sdružují 
především sympatičtí hráči dů
chodového věku, ale čas od času 
se zde objevují i  mladí borci. 
Hlavní hrací místnost se nachází 
v  tamější sokolovně, konkrétně 
nahoře v  patře, avšak rezervní 
větší klubovna pro početnější 
setkání a  pro turnaje je situová
na vzadu v přízemí. V některých 
letech se novoveselským sokolům 
i velmi dařilo, poněvadž se v  ta
bulce pohybovali vysoko, na po
předních místech.
Velice fajn akcí Veselských bývá 
každoročně pořádaný vánoční 
bleskovkový turnaj nazvaný Me
moriál Milana Holcmana. Mi
lan Holcman byl velmi oblíbený 
a úspěšný šachista, jenž po doho
dě dočasně hostoval také v týmu 

Sokola Jámy. V poměrně mladém 
věku však podlehl zákeřné těžké 
nemoci.
V kádru Nového Veselí se objevi
li Miloslav Zikuška (kapitán, roz
hodčí a  vícenásobný místní pře
borník se zvláštním přístupem ke 
hře), Stanislav Černý, Miroslav 
Sýkora, Milan Zimpl, který má 
vazby i na Velké Meziříčí, a to ze
jména profesní; dále Milan Hol
cman, Jan Král, Otakar Pazdera, 
Petr Vencelides, Petr Zeman, 
Martin Dvořák, Josef Dušek, 
Miroslav Chlubna, Michal Skála, 
Pavel Musil, hostující bratři Ze
lenkové ze Žďáru a další.
Zajímavou postavou je pan Stani
slav Černý. Jeho starší dcera Olga 
Sikorová, za svobodna Černá, 
vdaná do Třince, dosáhla v  ša

chu titulu prakticky nejvyššího: 
je totiž mezinárodní velmistryní 
(WGM), zároveň i mnohonásob
nou mistryní České republiky ve 
vážném i v bleskovém šachu žen, 
reprezentantkou ČR a přebornicí 
celé řady ženských turnajů. Její 
otec, velmi důstojný pán, bydlí 

se svou manželkou v historickém 
objektu, o nějž se napůl dělí se sa
motným prezidentem České re
publiky Milošem Zemanem. Tím 
samozřejmě nemyslíme ani Praž
ský hrad, ani zámek v Lánech, ný
brž právě jistý bytově rekreační 
areál v městysu Nové Veselí. Také 
mladší dcera Stanislava Černého, 
totiž Sylva, se v  dětství a  mlá
dí účastnila šachových turnajů. 
Všichni si ji pamatují jako dívku, 
která ve školním věku svoje pro
hry v partiích vždycky oplakala.
Kolektiv šachistů novoveselského 
Sokola je opravdu velice sympa
tický. Pokud si tam přijedete proti 
nim zahrát, nebude vám nabíd
nuta jenom káva a čaj, ale k tomu 
navíc zaručeně také slivovička. Je 
ovšem třeba říci, že šachy jsou tu 

jen takovou popelkou žijící v gi
gantickém stínu zdejšího stejno
jmenného, ale více renomova
ného klubu házené, který, jak je 
všeobecně známo, hrává nejvyšší 
republikovou soutěž a  provozu
je naprosto perfektní moderní 
sportovní areál se skvělým záze
mím. Hlavním sportovním od
větvím pro Nové Veselí tradičně 
vždy byl, stále je a i do budoucna 
zůstane handbal; tož o  tom žád
ná!
Na archivním snímku šarmantní, 
geniální  – a  přitom skromná  – 
šachistka WGM Olga Sikorová 
z  ŠO TŽ Třinec, jejíž otec, kte
rý ji šachy od jejího dětství učil, 
je dlouholetým hráčem Sokola 
Nové Veselí.

Vladimír Pařil

Meziříčské volejbalové jubileum – současnost, budoucnost, vize

HHK Velké Meziříčí má možnost hrát druhou ligu
Vzhledem k předčasnému 
ukončení sezóny v důsledku 
pandemie koronaviru a souvi‑
sejících opatření státu schválil 
výkonný výbor ČSLH hlasová‑
ním per rollam přiznání práva 
účasti v I. lize ČR, II. lize ČR 
a v nejvyšší soutěži juniorů pro 
sezónu 2020/21.

Právo účasti v  těchto soutěžích 
získávají – vedle účastníků, kteří 
si ho zajistili umístěním v ročníku 
2019/20 – kluby z  nižší soutěže, 
které dosáhly nejlepšího spor‑
tovního výsledku před nuceným 
ukončením sezóny, tj. ke  12. 3. 
2020. Podmínkou bylo, že v sou‑
těži byla úplně sehrána dlouho‑
dobá část, bezprostředně před‑
cházející části závěrečné (utkáním 
play off, turnaji vítězů skupin) a že 
příslušný klub nebyl k datu ukon‑

čení soutěže vyřazen z  play off.
Na  základě uvedených kri‑
térií schválil výkonný vý‑
bor ČSLH přiznání práva 
účasti pro sezónu 2020/21:

Právo v soutěži II. 
liga ČR tak vzniklo 
klubům: 
HC Frýdek‑Místek B (lépe umís‑
těný účastník finále play off ligy 
Moravskoslezského kraje), HC 
Lední Medvědi Pelhřimov (lépe 
umístěný účastník finále play 
off ligy Jihočeského kraje), HC 
Rakovník (nejlépe umístěný 
účastník semifinále play off ligy 
Středočeského kraje), HC Slovan 
Moravská Třebová (lépe umís‑
těný účastník finále play off ligy 
Pardubického kraje), HC Stadion 

Cheb (lépe umístěný účastník fi‑
nále play off ligy Karlovarského 
a Plzeňského kraje), HC Stavební 
stroje Jičín (lépe umístěný účast‑
ník finále play off ligy Liberecké‑
ho kraje), HC TNP Praha (nejlépe 
umístěný účastník ligy Pražského 
kraje, jehož první tým nemá za‑
stoupení ve II. lize ČR), HC Tyg‑
ři Klášterec nad Ohří (vítěz play 
off ligy Ústeckého kraje), HHK 
Velké Meziříčí (lépe umístěný 

účastník finále play off ligy Ji‑
homoravského a  Zlínského kra‑
je) a  Stadion Nový Bydžov (lépe 
umístěný účastník finále play off 
ligy Královéhradeckého kraje)
Zmíněné týmy se tak v  případě 
využití práva přidají ke stávajícím 
klubům II. ligy, kterými jsou: BK 
Havlíčkův Brod, BK Nová Paka, 
HC Bobři Valašské Meziříčí, HC 
David servis České Budějovice, 
HC Draci Bílina, HC Děčín, HC 
Dvůr Králové nad Labem, HC 
Klatovy, HC Kobra Praha, HC 
Kopřivnice, HC Moravské Budě‑
jovice, HC Příbram, HC Tábor, HC 
Trutnov, HK Nový Jičín, Hokejo‑
vý klub Opava, IHC Králové Pí‑
sek, Mostečtí Lvi, SHK Hodonín, 
SKLH Žďár nad Sázavou, TJ HC 
Jablonec nad Nisou, TJ HC Řisuty
Výkonný výbor ČSLH současně 
rozhodl, že kluby, které získaly 

právo účasti postupem z  nižší 
soutěže v  předčasně ukončené 
sezóně, ho nemohou postou‑
pit jinému zájemci. Pokud klub 
práva účasti ve  vyšší soutěži ne‑
využije, zůstává mu zachová‑
no právo účasti v  soutěži, v  níž 
nastupoval v  sezoně 2019/20.
Po podání přihlášek rozhodne vý‑
konný výbor ČSLH o herním sys‑
tému soutěží pro sezonu 2020/21 
včetně postupu a sestupu tak, aby 
byly v  nejbližším následujícím 
ročníku dosaženy počty účastní‑
ků, stanovené jeho rozhodnutím 
z  19. 12. 2019. Na  základě to‑
hoto rozhodnutí bude v  sezoně 
2021/22 nastupovat v I. lize ČR 16, 
ve II. lize ČR 28 a v nejvyšší juni‑
orské soutěži 16 účastníků. Od se‑
zóny 2022/23, před kterou dojde 
v  souladu s  rozhodnutím výkon‑
ného výboru ČSLH z 19. 12. 2019 

sportovní cestou k redukci počtu 
účastníků na  cílové stavy, budou 
přímé postupy a sestupy mezi jed‑
notlivými soutěžemi sjednoceny.

Rozhodnutí musí 
padnout do 22. 
května
Pokud se některý z  těchto týmů 
do  2. ligy nepřihlásí (dá se če‑
kat, že většina), automaticky 
bude pokračovat v  krajské sou‑
těži, přičemž druholigovou li‑
cenci nemůže prodat. Termín 
podání přihlášek je 22. května. 
Hrací systém bude závislý 
na  počtu účastníků, od  sezony 
2021/2022 má soutěž hrát 28 týmů.
             Zdroj: www.ceskyhokej.cz


