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Autorská dvojice Josef Fojta 
a Emanuel Míšek přichází se 
třetím dílem své trilogie písní 
a básniček pro děti. Po Bylinkách 
a Nářadí si můžete pořídit CD 
Vánoce – Písničky z Betléma. 
Účinkují na něm také sbory 
Slunko a Harmonie z Velkého 
Meziříčí pod vedením Andrey 
Svobodové a Olgy Ubrové.

Josef Fojta je vystudovaný bube‑
ník, člen souboru Hradišťan, jeden 
z  pilířů někdejší Scholy studentů 
olomouckých fakult (alias Střípků) 
a  umělecký vedoucí komorního 
sboru Anima Una. Je také autorem 
většiny znělek Proglasu, jehož je 
dlouholetým spolupracovníkem.
Emanuel Míšek, rodák z  Velké‑
ho Meziříčí, je učitel a  písničkář, 
v  90.  letech kapelník folkrockové 
skupiny Mezopotámie, později člen 
Polobandu Petra Pololáníka, bývalý 
moderátor a redaktor Proglasu.
Josef Fojta jako skladatel a  Ema‑
nuel Míšek jako textař společně 
debutovali v  roce v  roce 2011 al‑
bem Všechno má svůj čas, které le‑
tos vychází v reedici. V posledních 
třech letech připravují trilogii alb 
(nejen) pro děti: Bylinky – Písničky 
z hrnečku (2018), Nářadí – Písnič-
ky z  kufříku  (2019) a  nyní  Váno-
ce  – Písničky z  Betléma. Na něm 
spoluúčinkují mimo jiné herci Bára 
Hrzánová a Josef Polášek.
„Během podzimu a zimy chystáme 
dvě vydání pořadu Jak se vám líbí 

s touto dvojicí. Nejprve se 30. listo-
padu ohlédneme za všemi dřívější-
mi projekty a pustíme i ochutnávku 
z vánočního CD. Na Hod Boží vá-
noční si pak CD Vánoce představí-
me podrobně,“ avizuje Rádio Pro‑
glas na svém webu.
Objednat si CD můžete také přes 
internet. Protože jak píší autoři 

na webu Ježíšek letos dárky posílá 
přepravními službami nebo si je 
dokonce můžete stáhnout na této 
adrese  – (https://slys.to/kniha/38/
vanoce ‑pisnicky ‑z‑betlema). Na‑
jdete tam Bylinky, Nářadí a pocho‑
pitelně i Vánoce, písničky z Betlé‑
ma (cena je 250 Kč).

Připravila: Iva Horká Pokr. str. 3
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Poté, co dosavadní ředitel Domo‑
va pro seniory ve Velkém Meziříčí 
Vítězslav Schrek byl zvolen do čela 

Kraje Vysočina a  stal se hejtma‑
nem, hledá kraj jeho nástupce. 
Podmínky zveřejnil na svém webu 

jak domov, tak kraj. Schopní zá‑
jemci tak mají šanci se hlásit do 
10. 12. 2020 do 12 hodin.            -red-

Hledá se ředitel domova pro seniory

Vychází nové CD Vánoce – písničky 
z Betléma. Zpívají na něm Slunko 
a Harmonie

Policisté potrestáni nebyli, žena, která 
je kritizovala, dostala pokutu
Spor se rozhořel mezi obyvateli 
jedné z ulic v Křižanově. Tamní 
obyvatelka tvrdí, že policisté 
se ve službě opakovaně flákají 
a nedělají, co mají. Namísto 
ochrany občanů prý na hlídkách 
jezdí domů na kávu. Když si na 
ně stěžovala, začali údajně její 
rodinu šikanovat.

Reportáž o tom natočila Televize 
Seznam v pořadu Záhady Jose‑
fa Klímy. Podle reportáže mezi 
sousedy nepanují nejlepší vztahy, 
alespoň ne mezi zmíněnou ženou 
a dvěma rodinami policistů z míst‑
ního oddělení ve Velkém Meziříčí, 
které v Křižanově žijí.
Situace se vyhrotila letos v únoru. 
Dvojice hlídkujících policistů teh‑
dy podle ženy znovu přijela se slu‑
žebním vozem k  jednomu z  nich 
domů. Služební vůz stál před do‑
mem více než hodinu. Po hodině 
ženu napadlo, že policisty veřejně 
zostudí. Do nezajištěného odemče‑
ného auta si sedla a  čekala, co se 
bude dít.
V autě na místě řidiče musela podle 
svých slov čekat ještě třicet minut, 
než si policisté všimli, že mají neza‑
mčené auto a že jim v něm sedí ne‑
zvaný host. Poté se ji pokusili z auta 
vytáhnout. Vše skončilo telefoná‑
tem na tísňovou linku a příjezdem 
další hlídky.
Stížností na policisty se následně 
zabýval odbor vnitřní kontroly 
Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina. Podle tiskové mluvčí Po‑
licie ČR Vysočina ovšem pracovní‑

ci vnitřního odboru neshledali, že 
by „ze strany policistů došlo k jaké-
mukoliv pochybení“.
Policisté totiž případ vylíčili úpl‑
ně jinak. Přicházeli prý k  řádně 
uzamčenému autu, u  kterého stá‑
la zmíněná paní. Když se k němu 
přiblížili, odemkli ho dálkovým 
ovládáním a  v  ten moment prý 
paní udělala rychlý pohyb a skočila 
dovnitř.
Nadřízení tedy rozhodli, že hlíd‑
kující nepotrestá, protože nijak 
nepochybili. Zato žena, která dis‑

ponuje fotografiemi z incidentu, 
potrestána byla. Spor řešil městský 
úřad ve Velkém Meziříčí a vyměřil 
jí pokutu za přestupek. Nesměla si 
sednout do cizího vozu bez souhla‑
su majitele, a také neměla slovně 
urážet policisty. Paní však trvá na 
tom, že lžou policisté, a ti zase v re‑
portáži řekli, že lže žena. Kdo tedy 
lže?
Autor: J. Mareš, SeznamZprávy
https://www.seznamzpravy.cz/sek-
ce/zahady. 
Fotografie: pořad Záhady J. K.

Luboš Mynář, řezník z Křižanova 
zvítězil v krajské soutěži
Ve čtvrtek 26.  11.  2020 proběhlo 
vyhlášení výsledků soutěží MO‑
NETA Živnostník roku 2020 
a VODAFONE Firma roku za Kraj 
Vysočina. Z deseti finalistů v každé 
kategorii vybrala odborná porota 
Luboše Mynáře, řezníka z  Křiža‑
nova u Velkého Meziříčí, a potra‑
vinářskou společnost Amylon, a. s., 
kteří postupují do národních kol 
soutěží.
„Vítězi letošního ročníku v obou ka-

tegoriích jsou zástupci potravinář-
ského průmyslu, který patří na Vy-
sočině mezi významná průmyslová 
odvětví. Společně se zemědělstvím 
patří také mezi tradiční odvětví 
našeho regionu. Právě odkaz na 
tradice v  kombinaci se schopnos-
tí inovovat a  snahou udržet krok 
s  aktuálními potřebami trhu byly 
klíčem k úspěchu v letošním ročníku 
soutěže. Všem vítězům srdečně gra-
tuluji a přeji mnoho úspěchů v další 

podnikatelské činnosti,“ uvádí Hana 
Hajnová, náměstkyně hejtmana 
pro oblast regionálního rozvoje.
Luboš Mynář, řezník z  Křižanova 
u Velkého Meziříčí, vítěz v katego‑
rii MONETA Živnostník roku Kra‑
je Vysočina 2020, odbornou porotu 
v  Kraji Vysočina oslovil svým ži‑
votním příběhem, se kterým souvi‑
sí rodinné kořeny v oboru, které se 
dále snaží rozvíjet.

Pokračování na straně 7

Dálniční most Vysočina na D1 
u  Velkého Meziříčí prošel gene‑
rální opravou. Jeho zmodernizo‑
vanou podobu si v sobotu 28.  lis‑
topadu  2020 přijeli prohlédnout 
předseda vlády Andrej Babiš 
a  místopředseda vlády, ministr 
průmyslu a obchodu a ministr do‑
pravy Karel Havlíček.
V  neděli 29.  listopadu byla jízda 
mezi Prahou a  Brnem po dálnici 
D1 zase o  něco plynulejší. Po ge‑
nerální opravě byl pro plný provoz 
otevřen zmodernizovaný most 
Vysočina nad  Velkým Meziříčím. 
Celkem 425 metrů dlouhý a  70 
metrů vysoký most je hlavním ob‑
jektem modernizace úseku 19 dál‑
nice D1. Během oprav byl v obou 

jízdních pruzích rozšířen na 12,5 
metru, proběhla sanace spodní 
stavby mostu a protikorozní úpra‑
va povrchů. Modernizace na cel‑

kem 5,9 kilometrů dlouhém úseku 
u Velkého Meziříčí stála 1,58 mili‑
ardy korun a  je spolufinancována 
z evropských fondů.            Pokr. str. 3

Premiér Andrej Babiš si prohlédl 
zrekonstruovaný most Vysočina
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Policisté odhalili, že řidič pil před jízdou alkohol 
Velkomeziříčští policisté zastavili v sobotu 21. listopadu kolem osmé 
hodiny ráno v katastru obce Měřín osobní automobil Škoda, jehož 
řidičem byl sedmačtyřicetiletý muž. Součástí kontroly byla také de‑
chová zkouška. Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 
0,45  promile alkoholu. Výsledek opakovaného měření byl 0,42 pro‑
mile. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský 
průkaz. Muž se bude před příslušným správním orgánem zodpovídat 
z přestupku na úseku dopravy.

Mladík jel bez řidičáku a pod vlivem drog
Velkomeziříčští policisté zastavili v pondělí 23. listopadu kolem páté 
hodiny ráno v katastru obce Křižanov osobní automobil Škoda, jehož 
řidičem byl jednadvacetiletý muž. Součástí silniční kontroly byl také 
test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. Výsle‑
dek testu byl pozitivní a vykázal přítomnost marihuany. Policisté řidi‑
če vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem 
biologického materiálu, což bezdůvodně odmítl. Dále policisté prove‑
denou lustrací zjistili, že muž není držitelem příslušného řidičského 
oprávnění. V další jízdě již pokračovat nesměl. Policisté vše zadoku‑
mentovali a z přestupků na úseku dopravy se bude zodpovídat před 
příslušným správním orgánem.

Opilého muže policisté převezli na záchytku
Opilý muž se nacházel v domě ve Velkém Meziříčí, byl agresivní a rozbíjel 
vybavení domácnosti. Operační důstojník na místo vyslal policejní hlídku. 
Ta u dvaapadesátiletého muže provedla dechovou zkoušku, která vykáza‑
la naměřenou hodnotu 2,17 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že muž 
svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví a byla zde důvodná obava, že 
bude ve svém jednání nadále pokračovat, policisté ho zajistili a eskortovali 
na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.                                   ‑pol‑

– Krajská hygienická stanice 
v  Jihlavě informovala, že ve 
středu 25. 11. bylo 348 pozitivně 
testovaných, před týdnem 364 
pozitivně testovaných. Z  toho 
vyplývá, že situace v kraji není 
ještě dobrá, počty pozitivních 
na 100 tisíc obyvatel se stále po‑
hybují nad číslem 1 000. Záchyt 
pozitivních z  celkového počtu 
testovaných je okolo 45 %, což 
nevyšší číslo v rámci ČR.

– Věznice v  Rapoticích hlásí 
26  pozitivních vězňů, věznice 

ve Světlé nad Sázavou 2 pozitiv‑
ní vězenkyně, následně proběh‑
ne testování kontaktů, u perso‑
nálu obou zařízení nebyla zatím 
nákaza zaznamenána.

– V  pondělí 30.  11. s  nástupem 
žáků prvního stupně do pre‑
zenční výuky ukončí činnost 
školy určené pro péči o  děti 
rodičů vybraných profesí. 
V posledních dnech byl zazna‑
menán zvýšený počet onemoc‑
nění COVID‑19 v  mateřských 
školách a  školních jídelnách, 

narůstá počet přerušených/
omezených provozů mateř‑
ských škol.

– Podle potřeb jednotlivých ne‑
mocnic budou postupně uvol‑
ňováni do výuky studenti ma‑
turitních ročníků a VOŠ. Podle 
hejtmana Vítězslava Schreka by 
mělo jít vždy o vzájemnou do‑
hodu studentů, rodičů i ředite‑
lů škol a nemocnic.

– Počet COVID pacientů na stan‑
dardních lůžkách v  krajských 
nemocnicích se pohybuje oko‑

lo 50  %, maximální vytíženost 
na lůžkách s  umělou plicní 
ventilací hlásí stále Nemocnice 
Třebíč, která má největší obsa‑
zenost i na JIP, situace na JIP se 
v tuto chvíli zlepšila v Nemoc‑
nici Havlíčkův Brod, kde leží 
dva COVID pozitivní pacienti. 
Po určitém poklesu se počet 
hospitalizovaných COVID pa‑
cientů zastavil a dále neklesá.

– Postupně se snižuje počet 
COVID pozitivních zaměst‑
nanců v  krajských nemocni‑

cích, k  dnešnímu dni je jich 
208 a  39 v  karanténě. Přesto 
stále není možné si bez pomo‑
ci studentů provoz nemocnic 
představit.

– Od pondělí 30.  11. nemocnice 
částečně obnovují podle plánu 
operativu, dle vyjádření ředite‑
lů půjde o drobné zákroky, kte‑
ré nevyžadují delší hospitalizaci 
pacienta.

– 43 příslušníků Armády ČR po‑
máhá ve třech krajských zaříze‑
ních – v Nemocnici Třebíč, Ne‑

mocnici Pelhřimov a v Domově 
důchodců Mitrov. Na žádost 
ředitele domova se připravila 
a odeslala žádost o prodlouže‑
ní působení armády v  tomto 
zařízení, protože k  dnešnímu 
dni je zde 54 pozitivních kli‑
entů a  30  zaměstnanců, což 
je přibližně 1/3 personálu. 
O prodloužení armádní pomo‑
ci žádají také obě nemocnice. 
Pokud bude žádosti vyhověno, 
zůstanou vojáci v zařízeních do 
8. 12. 2020.                           -krú-

Podle krizového štábu není epidemiologická situace v kraji ještě dobrá

Neuvěřitelný hazard se životem předvedli v pondělí 23. 11. odpoledne po 
půl páté tři muži, kteří se objevili na dálničním odpočívadle na 111. km 
dálnice D1 na Prahu. Muži pod rouškou stmívání doslova „vypadli“ na vo‑
zovku z podvozkového prostoru bulharského kamionu. Policisty z integro‑
vaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
na lince 158 kontaktoval s oznámením občan, který si toho všiml. Navíc 
tři osoby, které se postupně zvedly z vozovky, se vydaly na útěk k blízkému 
lesu, což bylo na první pohled velice podezřelé.
Operační důstojník na místo vyslal nejbližší policejní hlídky. Jedna z hlí‑
dek následně osoby vypátrala. Šlo o tři muže, kteří se pohybovali v prosto‑
ru dálničního odpočívadla. Hned při první komunikaci policistů s muži 
bylo zřejmé, že se jedná o cizince. Muži u sebe neměli žádné cestovní do‑
klady, které by je opravňovaly k pobytu na území České republiky, a nebyli 
tak schopni věrohodně prokázat svoji totožnost. Hlídce muži pouze uvedli, 
že jsou státními příslušníky Maroka a že jsou uprchlíci.
„Všechny muže jsme zajistili a eskortovali na odbor cizinecké policie, kde jsme 

s nimi provedli prvotní úkony v rámci správního řízení, neboť vzniklo pode-
zření, že cizinci vstoupili na území České republiky bez cestovního dokladu 
a pobývali na našem území bez platného oprávnění k pobytu, ač k tomu ne-
jsou oprávněni,“ uvedla policie. Muži navíc porušili ochranné opatření mi‑
nisterstva zdravotnictví, neboť vstoupili na území České republiky v době 
platnosti nařízení vyhlášeného k ochraně před zavlečením onemocnění 
COVID‑19, neboť se na ně nevztahuje žádná výjimka. Na základě těchto 
zjištěných skutečností policie cizince eskortovala do policejních cel na pra‑
covišti cizinecké policie. U všech cizinců provedli nezbytné identifikační 
úkony a zajistili provedení testů na COVID‑19. U všech cizinců byly vý‑
sledky testu negativní. 
Uprchlíci měli namířeno do západní Evropy. Dva uvedli území Španělska 
a Itálie a  třetí místo nespecifikoval. V podvozkové části kamionu cesto‑
vali v úkrytu až z Rumunska. Po provedených nezbytných úkonech byli 
všichni tři cizinci umístěni do Záchytného zařízení pro zajištěné cizince do 
Bálkové za účelem předání podle readmisní dohody na území SR. Policisté 

se také zaměřili na řidiče kamionu, 
kterého k věci vyslechli a provedli 
ve spolupráci s  celní správou dů‑
kladnou kontrolu jízdní soupravy. 
Po provedeném šetření dospěli 
k závěru, že bulharský řidič kami‑
onu o  skrytém převozu migrantů 
neměl ani tušení. Proto nebyl žád‑
ný zákonný důvod řidiče zadržovat. 
K dalšímu případu došlo ještě v 
tomtéž týdnu: dva migranty (viz 
foto) pocházející z Maroka zajistili 
policisté 26. 11. na D1 na 164,5 km. 

A také "cestovali" na podvozku. I oni měli testy na COVID‑19 též nega‑
tivní. Cílem jejich cesty bylo území Spolkové republiky Německo.

-red, zdroj: PČR-

Migranti riskovali život, cestovali na podvozku zahraničního návěsu

Ve virtuálním prostředí na 
nejrůznějších sociálních sítích 
nebo internetových seznamkách 
se občas pohybují podvodníci, 
jejichž jediným cílem je podvod-
ným způsobem získat peníze od 
důvěřivých lidí. 

Pod rouškou naprosté anonymity, 
kdy si tito pachatelé vytvoří vlastní 
neexistující identitu, přitom útočí 
především na city svých obětí. Že‑
nám nabízejí například seznámení 
s  nezadanými charismatickými 

americkými vojáky nebo lékaři, 
kteří působí v zahraničních misích 
a  touží po klidném životě. V  ně‑
kterých případech k podvodnému 
vylákání peněz využívají různé 
legendy – například, že se ocitli ve 
složitých zdravotních nebo život‑
ních situacích a „hrají“ tak na city 
důvěřivých lidí, kteří jsou ochotni 
pomoci zcela neznámým lidem.
Policisté opětovně varují před se‑
znamováním se prostřednictvím 
internetu. 
Při komunikaci v  prostředí inter‑

netu je nutné být zvláště opatrný 
a  velice ostražitý. Anonymita in‑
ternetu totiž umožňuje pachatelům 
jednoduše vyhledávat potenciální 
oběti a  bez nutnosti jakéhokoliv 
osobního kontaktu poměrně rych‑
le a  hlavně účinně mohou lákat 
z těchto obětí peníze. 
V  rámci komunikace mohou pa‑
chatelé směřovat své žádosti o za‑
slání finančních prostředků na růz‑
né zahraniční bankovní účty nebo 
prostřednictvím služeb na přeprav‑
ní společnosti.  

I když v rámci Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina evidujeme 
řádově jednotky těchto případů, 
škody se u  každého jednotlivého 
z nich se pohybují ve vysokých fi‑
nančních částkách a  tím se stávají 
společensky velmi nebezpečnými. 
Příkladem může být případ z  ne‑
dávné doby, který prověřují poli‑
cisté na Vysočině. Dotýká se osudu 
ženy středního věku, která postup‑
ně zaslala údajnému americkému 
vojákovi finanční částku blížící se 2 
milionům korun.                Pokr. str. 7

Podvodníci se vydávají za lékaře i americké vojáky. 
Virtuální přátelství na sociálních sítích může lidi 
finančně zruinovat

Kriminalisté odhalili distributory drog
Žďárským kriminalistům se na 
základě vlastní operativní činnosti 
podařilo objasnit drogovou krimi‑
nalitu, které se zejména na Žďársku 
dopouštěli tři muži ve věku osma‑
dvacet, jednatřicet a dvaatřicet let. 
Při domovních prohlídkách krimi‑
nalisté zajistili marihuanu, pervi‑
tin a  prostředky sloužící k  výrobě 
drog. Kriminalisté postupně zadr‑
želi všechny tři muže na Žďársku 
a  policejní komisař zahájil jejich 
trestní stíhání. Všichni tři mají za 
sebou trestní minulost.
Osmadvacetiletý muž byl obvině‑
ný z  toho, že si na různých mís‑
tech v republice opatřoval pervitin 
a marihuanu a dále je na území celé 
Vysočiny prodával nebo poskytoval 
jako protislužbu. Téměř sedmdesát 
gramů pervitinu policisté u  muže 
zajistili při jeho zadržení. Muž byl 
v minulosti dvakrát soudně trestán, 
a to pro majetkovou trestnou čin‑
nost a  naposledy začátkem letoš‑
ního roku v souvislosti s drogovou 
trestnou činností.
Dvaatřicetiletý muž pervitin a ma‑
rihuanu prodával zejména na 
Žďársku. Od loňského jara drogy 
prodal nebo poskytnul zdarma 
ve více jak sto padesáti případech. 
Také tento muž byl již v minulosti 
v souvislosti s drogovou kriminali‑

tou soudně trestaný. Naposledy od 
soudu odešel s podmíněným tres‑
tem na konci roku 2018.
Jednatřicetiletý muž je obviněný 
z  toho, že si zařídil na Žďársku 
pěstírnu konopí a  marihuanu po‑
užíval pro svoji potřebu a  dále ji 
prodával jiným uživatelům. Při 
domovní prohlídce kriminalisté 
zajistili s pěstírnou třiadvacet rost‑
lin konopí a dále téměř sedmdesát 
gramů sušených rostlin. Obviněný 
muž byl v minulosti třikrát tresta‑
ný, a to také v souvislosti s majet‑
kovou trestnou činností, za což si 
odpykal podmíněný trest. V  roce 
2019 mu byl navíc uložen zákaz ří‑
zení motorových vozidel.
„Osmadvacetiletý a  dvaatřicetiletý 
muž byli obviněni ze spáchání zvlášť 
závažného zločinu nedovolené výro-
by a jiného nakládání s omamnými 
a  psychotropními látkami a  s  jedy, 
za což jim hrozí až desetiletý trest 
odnětí svobody. V případě jednatři-
cetiletého muže padlo obvinění ze 
spáchání přečinu nedovolené výroby 
a  jiného nakládání s  omamnými 
a  psychotropními látkami a  s  jedy, 
a hrozí mu trest odnětí svobody až 
na pět let,“ uvedl npor. Mgr. Radek 
Uhlíř, vedoucí oddělení obecné 
kriminality. Případ kriminalisté 
nadále vyšetřují.                           -pol-

Myšlenka téměř dvanáctikilometrové cyklostezky, která by kopírovala tra‑
su dálnice z Měřína přes Stráneckou Zhoř do Meziříčí, vznikla v roce 2008. 
Právě mezi těmito městy by měla vyrůst stezka pro cyklisty, která by mohla 
rozšířit možnosti pro ty, co se raději dopravují do práce na kole nebo je pro 
ně cykloturistika oblíbeným způsobem trávení volného času.
Vyhledávací studie cyklistické stezky D1 Měřín – Velké Meziříčí – Velká 
Bíteš byla zpracována v roce 2008, proto musela projít aktualizací do sou‑
časné katastrální podoby. Její původně navrhovaná trasa však nebyla nikdy 
realizována.
Významným impulzem k znovuobnovení vybudování stavby byla návště‑
va místostarosty Měřína ing. Jaroslava Pazdery a starosty Stránecké Zho‑
ře Luboše Krejčího na zasedání velkomeziříčských zastupitelů loni v září. 
Nyní má město k dispozici dokumentaci potřebnou pro vydání územního 
rozhodnutí. Poté bude následovat majetkoprávní příprava, během které 
zaměstnanci správy městského majetku a bytů budou oslovovat majitele 
dotčených pozemků s žádostí o jejich odkup.
Cyklotrasa kolem dopravně velmi vytížené silnice II/602 má za cíl využít 
potenciál rozmanité krajiny a zajímavých kulturně ‑historických památek. 
Trasa z měřínského náměstí, okolo obce Pustina, přes Blízkovský potok, po 
novém cyklochodníku ve Stránecké Zhoři, kolem skladu společnosti Lidl, 
podél Lavičského potoka a rybníků Lalůvky povede až k soutoku řek Ba‑
linky a Oslavy ve Velkém Meziříčí. Její nedílnou součástí bude také místo 
pro posezení, odpočinek a dokonce i osvěžení v rybníku.                            -měú-

Nová cyklostezka propojí 
Měřín s Meziříčím
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Blíží se Vánoce a tradiční strom na náměstí je 
připraven k rozsvícení. Podíváme ‑li se pozorně na 
velké ozdobné koule, můžeme spatřit zrcadlení. Co se 
může zobrazit snadno rozluští každý. Foto: Ant. Dvořák

Červená středa (Red Wednesday) 
proběhla ve Velkém Meziříčí 
i v Mostištích.
Kostely zbarvené do červena mohli 
lidé vidět minulou středu (25. 11.) 
vpodvečer. Tento den byl určen 
jako den modliteb za pronásledo‑
vané pro víru ve světě. Mše, která 
se konala v kostele nebyla přístup‑

ná veřejnosti, ale byla přenáše‑
na online. Podle sdělení farnosti 
v minulém čísle týdeníku na světě 
žijí dvě miliardy křesťanů a  témě 
každý osmý z nich zažil perzekuci 
pro svou víru. Přitom náboženská 
svoboda a právo na vyznání je zá‑
kladním lidským právem každého 
člověka.                          -red, foto jiv-

Kostely se zbarvily 
dočervena

Vychází nové CD Vánoce – písničky z Betléma. 
Zpívají na něm Slunko a Harmonie

Dokončení ze strany 1. 
„Jsem velice rád, že rekonstruk-
ce dálnice D1, úseku Praha–Brno 
v délce 160 km, probíhá podle plá-
nu. Letos vlastně dokončíme sedm 
úseků oprav, práce skončí začátkem 
prosince,“ uvedl premiér Andrej 
Babiš. „Na příští rok zůstane k  re-
konstrukci asi 50  kilometrů. Dů-
ležité je zdůraznit, že ta dálnice se 
de facto staví nově. Každá strana se 

rozšíří o 75 centimetrů, to znamená 
dohromady 1,5 metru, což je z hle-
diska bezpečnosti velice důležité,“ 
upozornil předseda vlády.
Pro rok 2021 zbývá na brněnské 
dálnici dokončit pět posledních 
úseků z  celkem dvaceti. Na jaře 
bude zprovozněno osm kilome‑
trů na zbývající části úseku 12 
u Humpolce, takže v příštím roce 
budou probíhat práce už jen na 

čtyřech úsecích v  délce zhruba 
41 km. Kompletní modernizace 
D1 bude dokončena v říjnu 2021.
„Chtěl bych poděkovat řediteli 
ŘSD, firmě Metrostav, české firmě, 
která realizovala tuto náročnou 
rekonstrukci, a  chci poděkovat 
i  panu ministrovi, který tlačí na 
to, abychom dálnice jsme skutečně 
stavěli. V  tuto chvíli máme roze-
stavěných 127 kilometrů dálnic, 

příští rok k tomu přibude dalších 
120 kilometrů dálnic a pan ředitel 
je pod naším velkým tlakem, aby 
ty termíny zkracoval, což se mu 
také daří. V pondělí se otevře další 
úsek na Karlovy Vary. A Ředitel-
ství silnic a dálnic je dnes největší 
investor v  České republice,“ po‑
dotkl premiér Andrej Babiš.
Vpravo dálniční most Vysočina.

Zdroj: www.vlada.cz

Premiér Andrej Babiš si prohlédl zrekonstruovaný most Vysočina

Dokončení ze strany 1.

O cédéčku

Radost v srdci a úsměv na tváři vykouzlí celé rodině nové album „Vá-
noce – písničky z Betléma“.
Svým nenapodobitelným způsobem vám na něm herečka  Bára Hr-
zánová  prozradí, jak se stalo, že Ježíšek přišel na buben. Herec  Josef 
Polášek, který k natáčení přizval i svou dceru Alžbětku, vás zase vlakem 
zaveze až k jesličkám do Betléma.
Rozmanitá hudební část alba překvapí jedinečným spojením umu 
hudebníků z  cimbálové muziky Mladí Burčáci  a  členů Filharmonie 
Bohuslava Martinů, ale dokonce i  mistrů rocku  Martina Gašpara, 
Marcela Buntaje, Matěje Morávka a Borka Nedorosta (Jana Kirchner, 
Team, Elán, Petr Bende, Vlasta Redl…). V návaznosti na úspěšná alba 
o bylinkách a nářadí i tentokrát uslyšíte dětské sbory Slunko a Harmonie 
z Velkého Meziříčí a samozřejmě nechybí ani herci Slováckého divadla 
Uherské Hradiště.
Ve vtipných veršovaných textech  Emanuela Míška  a  nápadité 
hudbě Josefa Fojty (Hradišťan) opět najdete i poučení, nadhled, a dost 
možná i překvapivá zjištění.
Hudba: Josef Fojta, Text: Emanuel Míšek, Vypráví: Bára Hrzánová a Jo‑
sef Polášek.

O autorech
Skladatel Josef Fojta a textař Emanuel Míšek jsou tvůrci spjatí po mno‑
hem let s Rádiem Proglas. První z nich je autorem mnoha našich zně‑

lek, druhý býval moderátorem a redaktorem Proglasu. Od roku 2011, 
kdy vyšlo jejich album Všechno má svůj čas, pánové spolupracují jako 
autorská dvojice. V posledních letech připravili tři alba pro děti a ro‑

diče: Bylinky aneb Písničky z hrnečku, Nářadí aneb Písničky z kufříku 
a novinku Vánoce aneb Písničky z Betléma. Všechny tyto kolekce rádio 
představuje v  rozhovoru, který si můžete na jeho webu poslechnout: 
Název pořadu: Josef Fojta (na snímku vpravo) a Emanuel Míšek – roz-
hovor o společné tvorbě.
https://www.proglas.cz/program/detail ‑poradu/2020‑11‑24‑19‑15‑00/

Vánoční výzdoba začala

■ Dopravní nehoda dvou nákladních automobilů byla ohlášena 23. 11. 
v 7.11 na 158. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy u Bezděkova 
u  Velké Bíteše. Střet se obešel bez zranění. Hasiči zabezpečili místo 
proti PO a úniku provozních kapalin. Místo poté předali PČR. Zasaho‑
vali hasiči ze stanice Velké Meziříčí a ze stanice Velká Bíteš.
■ Ve Velkém Meziříčí, na Vrchovci, 24. 11. v 8.01 vyjeli hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí k dopravní nehodě osobního automobilu. Byla zraně‑
na jedna osoba. Jednotka poskytla předlékařskou pomoc a zraněného 
transportovala do sanity, zajistila vozidlo proti požáru. Místo předala 
PČR.
■ Hasiči ze stanice Velké Meziříčí zasahovali 25. 11. ve 14.43 ve VM 
na ul. Pionýrská. Provedli otevření bytu, uvnitř byla zraněná osoba. 
Jednotka provedla předlékařskou pomoc a transport pacienta do vozu 
ZZS.
■ Ve VM, na ul. Poštovní, došlo 26. 11. v 6.24 k dopravní nehodě. Byl 
zde sražený chodec osobním automobilem. Jedna zraněná osoba skon‑
čila v  péči ZZS. Jednotka hasičů ze stanice Velké Meziříčí pomohla 
s řízením provozu.
■ V Heřmanově místní hasiči 26. 11. ve 20.10 odstranili spadlý strom 
přes vozovku.
■ V Březejci 27. 11. ve 4.36 byl ohlášen požár ve sklepě RD. Zasahoval 
HZS ze stanice Velké Meziříčí a SDH Osová Bítýška, Velké Meziříčí 
a Březejc. Požár byl likvidován pomocí dvou C proudů.
■ V Milešíně 27. 11. v 10.37 hasiči z Velká Bíteše odstranili strom z ko‑
munikace.

Dokončení na straně 7

ZÁSAHY HASIČŮ

Takovou nádhernou vánoční atmosféru vykouzlili 
lidé v Mostištích. Jestlipak si vyrobí svůj betlém 
také naše věrná čtenářkaTamarka? Foto: ML/vlr

Vánoční 
strom před 
radnicí ve 
VM.
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PRODÁM
* Prodám prase, asi 200 kg. Cena 
45  Kč/kg. Tel.: 733 502 505, po 
18. hodině.
* Prodám naviják, káru a vůz za 
traktor. Tel.: 604 171 964.

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

KOUPÍM
* Koupím hoblovku s protahem, 
dlabačku, vrtačku a Zetor 3 válec. 
Tel.: 733 502 674.
* Koupím vozík pav, moskvi‑
če, babettu a vzduchovku. Tel.: 
704 575 305.
* Koupím vojenskou výstroj 
z  vašich půd, sklepů a  stodol do 
roku cca  1950: německé, sovět‑
ské, rumunské, italské a  české 
armády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOMEZI‑
ŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939  – 1945. Například výstroj 
z  bývalé BE KOV KY Feldbeklei‑
dungsamt der Luft waff e 1/XVII 
(nyní Motorpal): vysouvací nože 
i  poškozené a  součástky k  nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile; 
kalhoty, kraťasy pískové, zelené 
a  modré barvy; čepice, kšiltovky 
a lodičky; okované boty s koženou 
podrážkou, holínky, 12 dírkové 
kanady boční i  přední šněrová‑
ní, boty kombinované s  plátnem 
nízké i  vysoké; skládací příbory; 
chlebníky, ruksaky, tašky, brašny, 
batohy s  telecí kůží, pytle; oran‑
žové bakelitové dózy; ochranné 
brýle; kukly a  ušanky; chrániče 
kolen; plynové masky; polní lah‑
ve; helmy; celty; oboustranné 
maskované vaťáky; prošívané 
vaťáky; hliníkové nádoby na vodu, 
várnice, kanystry; polní lopatky; 
lékárničky; ešusy; hodinky; kom‑
pasy; rádio ‑techniku; letecké bun‑

dy, kalhoty a  kombinézy s  koži‑
chem; výstroj se zipy značky ZIPP, 
RAPID, ELITE, Ri ‑Ri; výstroj 
s  cvoky značky PRYM, STOCK; 
rukavice, pásky přezky, řemín‑
ky, postroje; muniční bedýnky 
plechové a  dřevěné; nášivky; 
vyznamenání a  medaile; zbytky 
z techniky jako pásy, kola, součást‑
ky, tachometry a přístroje, optiku, 
puškohledy, dalekohledy, nářadí, 
zbraně a  části zbraní, dýky, šavle 
a  bodáky, svítilny, baterky, kar‑
bidky; náboje a nábojnice; knofl í‑
ky; nitě a kusy látek; dokumenty, 
pohlednice a  pracovní knížky 
adresované na Bekovku, fotogra‑
fi e 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‑
něte 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 trojúhel‑
níkové krabice na olej 
MOBILOIL, SHELL  atd.
Staré pivní lahve s  odli‑
tým nápisem pivovaru např: 
GROSS MESERITSCHER, 
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.

RŮZNÉ
* Doučím matematiku a fyziku 
žáky 7. – 9. tř. ZŠ, studenty 1. r. 
SŠ. Pomohu překlenout nedostat‑
ky z Mat. a Fyz. vzniklé distanční 
výukou během virové pandemie. 
Individuálně připravím k  PZ 
z Mat. na SŠ. Rouška a desinfekce 
nutná! Info: www.mat‑fyz.cz; tel. 
774 621 703.

Vzpomínka

Inzerce soukromá

Tel.: 602 854 293   ■   l.smejkal@email.cz

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
• 4. 12. MUDr. Krejčí (chirurgie) – ordinace do 11.30 h • 21. 12.–1. 1. 
MUDr. Fikrová (interna + endokrinologie) – DOVOLENÁ • 22. 12. MUDr. Ja-
šová (urologie) – DOVOLENÁ • 21. 12. MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ 
• 22. 12. MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ • 22. 12. MUDr. Konečný (or-
topedie) – DOVOLENÁ • 22. 12. MUDr. Kadlec (chirurgie) – DOVOLENÁ • 
22. 12.–3. 1. MUDr. Ryšanová (gynekologie) – DOVOLENÁ • 23. 12.–3. 1. 
MUDr. Bednářová (neurologie) – DOVOLENÁ • 23. 12. MUDr. Nechváta-
lová – DOVOLENÁ • 23. 12. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ • 
23. 12. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ • 23. 12. MUDr. Smékalo-
vá (chirurgie) – DOVOLENÁ • 28. 12. MUDr. Mráz (ORL) – DOVOLENÁ 

• 28. 12. MUDr. Svobodová (alergologie) – DO-
VOLENÁ • 28. 12. MUDr. Blaha – DOVOLENÁ • 
28. 12. MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ • 
29. 12. MUDr. Konečný (ortopedie) – DOVOLENÁ 
• 29. 12. MUDr. Kadlec (chirurgie) – DOVOLENÁ • 
30. 12. MUDr. Smékalová (chirurgie) – DOVOLENÁ 
• 30. 12. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ • 
31. 12. MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ • 
31. 12. MUDr. Snášelová (interna) – DOVOLENÁ • 31. 12. MUDr. Blaha – 
DOVOLENÁ • 31. 12. MUDr. Drábek (urologie) – DOVOLENÁ • 31. 12. 
MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ • 31. 12. MUDr. Lisý (ortopedie) – 
DOVOLENÁ

Požadujeme:
– min. středoškolské vzdělání
– zkušenos�  s vedením týmu
– dobré komunikační a organizační schopnos� 
– odpovědný přístup k zadaným úkolům
– znalost práce na PC (Microso�  Word, Microso�  Excel)
– praxe v maloobchodě vítána
– jste pozi� vní člověk s dobrou psychickou odolnos� 
– výhodou bydliště v oblas� , není podmínkou
– řidičský průkaz skupiny B

Náplň práce:
– zodpovědnost za svěřené provozní jednotky
– provádět obchodně – provozní inspekce
– nábor a instruktáž nových zaměstnanců
– vedení personální agendy
– plnění úkolů vedení společnos� 
– administra� va svěřených provozních jednotek
– mo� vace a podpora vedoucích prodejen

V případě zájmu zasílejte své profesní životopisy na adresu:
info@coopvelmez.cz do 15. 12. 2020

Přijmeme nového kolegu nebo kolegyni do pracovní pozice

INSPEKTOR/KA /MANAŽER/KA/
PROVOZNÍCH JEDNOTEK

Lavičky 178

pro  odtahovou  a  vyprošťovací  službu
Požadujeme řidičské oprávnění sk. C, E
komunika� vnost a praxi v oboru dopravy

Zajímavá práce ■ mo� vační fi nanční ohodnocení

Kontakty: info@vemax.cz ■ tel. 608 881 944

3. prosince 7.30 – 14.30 Tasov. RD na ulici mezi parc. 
č. 4190/2 (vedle č. p. 268) až č. p. 272 (včetně parc. č. 
4186/2 a č. p. 123). Týká se domů 123, 122, 271, 268/0, 
270, 272. 11. prosince 7.30 – 14.30 celá obec Závist. 
14. prosince 7.30 – 15.30 Dolní Heřmanice.

5. 12. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí,
 tel. 566 667 236
6. 12. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem,
 tel. 724 202 301
12. 12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pern., tel. 566 688 232
13. 12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, tel. 775 479 595
19. 12. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, Velké Meziříčí,
 tel. 728 638 632
20. 12. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., tel. 774 084 064
24. 12. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, tel. 566 524 275
25. 12. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, tel. 608 069 430
26. 12. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, tel. 566 524 203
27. 12. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., tel. 566 690 131

Vaše videozáznamy
na kazetách VHS
převádíme
kvalitní technikou na DVD,
fl ash nebo externí disk

Dne 2. prosince 2016 nás opustil pan

František Podstatzky-Lichtenstein.
Šlechtic krví i duchem, fi lantrop, který zvláštní zájem 
věnoval lesnictví a rybníkářství, stejně tak umění, lite-
ratuře a hudbě. Vřelý vztah k umění ve spojení s hlubo-
kým sociálním cítěním projevil a završil koncem první 
třetiny roku 2016 zřízením nadačního fondu.

Vzpomeňme společně jeho památky.

Nadační fond FRANTIŠKA PODSTATZKY LICHTENSTEINA

Historický kalendář 
Velká Bíteš 2021 je již 
v prodeji!
Informační centrum a  Klub kul‑
tury Velká Bíteš pro vás připravil 
stolní týdenní kalendář 2021 s fo‑
tografi emi z Velké Bíteše a nástěn‑
ný kalendář 2021 s  historickými 
fotografi emi města Velké Bíteše.
Kalendáře si můžete zakou‑
pit v  Turistickém informačním 
centru nebo na Klubu kultury 
v 1. patře na Masarykově náměs‑
tí  5 ve Velké Bíteši  – z  důvodu 
uzavření TIC v  nouzovém stavu 
si můžete kalendář rezervovat 

a  zakoupit po domluvě na tel. 
č. 607 007 620 nebo pište na email: 
program@bitessko.com.
Stolní kalendář zakoupí‑
te za  80 Kč (rozměr listů 
250×130 mm). Nástěnný historic‑
ký kalendář stojí 140 Kč (rozměr 
listů 470×310 mm). Kalendář si 
dále můžete zakoupit v Cukrárně 
U Zdubů, v Café Jana a v Železář‑
ství U Žaloudků. 

Informační centrum a Klub 
kultury

Salátové odrůdy – Antonie
 – Dominika
Baleno v pytlích po 25 kg, cena 150 Kč za balení
Prodej v areálu družstva od 7.00 do 15.00 hodin
Kontakt: tel.: 731 610 399, e-mail: hod.dh@� scali.cz
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Talkshow s Ivo Šmoldasem a jeho hosty je zrušeno
Představení bylo naplánované na 1. 12. 2020. Zakoupené vstu-
penky na původní termín 30. 3. zůstávají v platnos� . Nový termín 
je v jednání.
Informační centrum a Klub kultury Vás zve na zábavnou talkshow 
s českým básníkem, scénáristem a moderátorem PhDr. Ivo Šmol-
dasem. Jako své hosty si pozval Václava Koptu (moderátor, herec, 
muzikant) a Andrea Andrei (italský zpěvák).

Rodiny, které mají zájem o návštěvu Mikulá-
še v Martinicích, nechť se nahlásí do čtvrtka 
3. 12. 2020 na telefonním čísle: 733 259 797.

Vzhledem k současné situaci jsme s Mikulášem vše důkladně pro-
brali a vymysleli tento způsob návštěvy Mikuláše, kdy nepřipraví-
me dě�  o ten okamžik vidět Mikuláše s andělem a s čerty. Letos 
nebudou vstupovat do domů, ale oznámí svůj příchod zvoněním 
zvonků. Anděl pak hodným dětem nadělí před vchod. Dě�  mohou 
zamávat z oken a prohlédnout si svaté i ty černé. Návštěva Mikulá-
še v naší obci bude v pátek 4.prosince.

Valná hromada Honebního společenstva 
(HS) Lhotky, která se  měla konat 4. 12. 2020, 

se vzhledem k nařízení vlády RUŠÍ.
Děkuji za pochopení.

Starosta HS Lhotky



strana 6 medřičské listy | číslo 44 | 2. prosince 2020

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Duchovní slovo: Advent a apokalypsa

„Strach má velké oči,“ říkávala mi 
babička a rozptylovala mé obavy ze 
tmy a tím, co se v ní může skrývat. 
Pro svá tvrzení měla tak přesvědči‑
vé argumenty, že jsem se tmy nejen 
přestal bát, ale v některých chvílích 
ji začal i vyhledávat. Noci, trávené 
v lesích báječně tříbily nejen smys‑
ly, ale i mysl jako takovou…
„Čeho se bojíš?“ Slýchával jsem 
v  takových chvílích babiččin hlas. 
„Život přináší různé překážky, které 
tě mají zocelit. Ale musíš se jim po-
stavit, ne se jimi nechat vláčet v oba-
vách o své bytí.“  Jako vždy měla tato 
moudrá žena pravdu. Nenechám 
se nikdy ochromit strachem, který 
ve mně někdo chce mermomocí 
vyvolat, a  to i  lživými argumenty. 
Všichni máme možnost hledat in‑
formace, třídit je a udělat si vlastní 
názor. Vždyť názory odborníků 
jsou naprosto validní a  o  bariéru 

jejich argumentů se můžou roz‑
tříštit všechny naše obavy a strach 
vyvolávaný v nás ve snaze ovlivnit 
naše rozhodování. Nenechte se 
vmanipulovat do přesvědčení, že 
jen netestovaná vakcína vás doká‑
že ochránit od tak nebezpečného 
viru, jehož přítomnost zjistíte až 
na základě tyčinky, vražené vám 
do nosu.
Celosvětová vakcinace je vskutku 
ohromným byznysem, který však 
může mít i  nedozírné následky, 
jako je regulace populace.
Chcete být orlem, vznášejícím se 
v  oblacích, nebo krtkem, ryjícím 
v zemi? Vyhledejte si informace pro 
i proti a teprve potom se svobodně 
rozhodněte, jestli si necháte do těla 
vpálit vakcínu, o které zatím nemá‑
te žádné poznatky. Myslete přitom 
nejen na sebe, ale i na své potom‑
ky.  Rozumu zdar. Martin Klement.

Pandemie strachu

Adventní zpravodaj
Farnost Velké Meziříčí

V kostele na bohoslužbách, svat-
bách a  pohřbech může být pří-
tomno jen 20 osob. Každý večer 
ve 20.00 vybízíme ke společné 
modlitbě růžence za ukončení 
epidemie koronaviru.
Středa 2.  12.  9.00  – 9.30  svátost 
smíření a možnost přijetí svatého 
přijímání v  kostele. 6.00 rorátní 
mše svatá. 7.00 na poděkování 
za dar života pro členy našich 
rodin, nemocné a  trpící,  †  pří‑
buzné a duše v očistci. 17.00 mše 
svatá Mostiště. 17.00 mše svatá 
Lavičky. Čtvrtek 3.  12. Památka 
sv.  Františka Xaverského, kněze. 
9.00 – 9.30 svátost smíření a mož‑
nost přijetí svatého přijímání 
v  kostele. 6.00 rorátní mše svatá. 
7.00 za † rodiče Pavelcovy a živou 
a  †  rodinu Pavelcovu a  Štoura‑
čovu. 18.00  za † Jana Dvořáka, 
rodinu Dvořákovu, Holánovu 

a Markovu. Pátek 4. 12. 1. v mě‑
síci. 7.30  – 9.30  svátost smíření 
v  kostele. 9.00  – 9.30  možnost 
přijetí svatého přijímání v  koste‑
le. 6.00 Rorátní mše svatá. 8.00 za 
manžela, syna, dvoje rodiče, děti 
a  jejich rodiny. 14.00  – 16.00 
svátost smíření a  přijetí svatého 
přijímání v  kostele. 18.00 přenos 
mše svaté online z kostela sv. Mi‑
kuláše. Za Marii Rosovu, živé a † 
členy rodiny Rosovy a Dohnalovy 
a d.vo. 19.00 – 21.00 svátost smíře‑
ní a výstav NSO v kostele. Sobota 
5. 12. 1. v měsíci. 9.00 – 9.30 svá‑
tost smíření a  možnost přijetí 
svatého přijímání v  kostele. 6.00 
rorátní mše svatá. 7.00 na poděko‑
vání, P. Antonína Dudu a jeho ro‑
dinu. 18.00 na společný úmysl. Za 
† Marii a Josefa Stupkovy. Neděle 
6. 12. 2. adventní/v našem farním 
kostele pouť. 7.30 za farníky. 9.00 
přenos mše svaté online z kostela 
sv.  Mikuláše. Za † rodiče Kutl‑

vašrovy, Pospíchalovy, Skryjovy 
a bratry, celou přízeň, duše v očist‑
ci a  poděkování za dary Ducha 
svatého a prosba o Boží požehnání 
(účastní se rodina, na jejíž úmysl 
je sloužena mše svatá v počtu max. 
17 osob). 10.30 Za živou a † rodi‑
nu Kohoutovu a Němcovu a duše 
v očistci (účastní se rodina, na jejíž 
úmysl je sloužena mše svatá v po‑
čtu max. 17  osob). 14.00  – 16.00 
svátost smíření a  svaté přijímání. 
18.00 za rodiče Marii a  Josefa Ja‑
šovy a živé a † členy rodiny Jašovy 
a  Bílkovy (účastní se rodina, na 
jejíž úmysl je sloužena mše svatá 
v počtu max. 17 osob).

Farnost Bory
Čtvrtek 3. 12. Památka sv. Františ‑
ka Xaverského, kněze. 17.00 Horní 
Bory  – za Cyrila Marka, rodiče, 
rodiče Prudkovy, bratra a  živou 
a † přízeň. Pátek 4. 12. 1. v měsí‑
ci. 18.00 přenos mše svaté online 
z  kostela sv.  Mikuláše ve Velkém 

Meziříčí. 17.30  – 18.00  svátost 
smíření v  Dolních Borech. 
14.00  pohřební mše svatá v  Dol‑
ních Borech: † Vladimír Homola. 
18.00  Dolní Bory  – za Jindřicha 
Fňukala a rodiče (účastní se rodi‑
na, na jejíž úmysl je sloužena mše 
svatá v počtu max. 20 osob). So-
bota 5. 12. 1. v měsíci. 6.00 rorátní 
mše svatá v Horních Borech. Ne-
děle 6. 12. 2. adventní. 9.00 přenos 
mše svaté online z kostela sv. Mi‑
kuláše ve Velkém Meziříčí. 9.45 za 
Josefa Dostála, bratra, rodiče a ži‑
vou a † přízeň (účastní se rodina, 
na jejíž úmysl je sloužena mše sva‑
tá v počtu max. 20 osob). 10.30 – 
11.30 svátost smíření a přijetí sva‑
tého přijímání v Horních Borech.

Farnost Netín
Pátek 27.  11.  18.00 přenos mše 
svaté online z  kostela sv.  Miku‑
láše ve Velkém Meziříčí. 18.00  – 
18.30  svátost smíření. 18.30  za 
rodiče Mikyskovy, syny, snachy 

a  zetě (účastní se rodina, na je‑
jíž úmysl je sloužena mše svatá 
v  počtu max. 20 osob). Sobota 
5. 12. 1. v měsíci. 6.00 rorátní mše 
svatá. 15.00 svátost smíření. 16.00 
mše svatá (netínští farníci). Ne-
děle 29. 11. 1. adventní. 9.00 pře‑
nos mše svaté online z  kostela 
sv.  Mikuláše ve Velkém Meziříčí. 
8.00 za Mons. Bohuslava Brabce, 
rodiče, sourozence a  celou pří‑
zeň  †  (účastní se rodina, na jejíž 
úmysl je sloužena mše svatá v po‑
čtu max. 20 osob). 14.00  – 16.00 
svátost smíření a  přijetí svatého 
přijímání.

Farní oznámení
* Přenos online bohoslužeb z na‑
šeho kostela bude v neděli v 9.00 
a v pátek v 18. 00. Odkaz na on‑
line bohoslužby najdete na www.
farnostvm.cz. * Ve čtvrtek 3. pro‑
since bude návštěva nemocných. 
* Pokud půjdete ke svatému při‑
jímání, prosíme, abyste se v  kos‑

tele příliš nezdržovali. * Žádáme, 
abyste respektovali nařízení Vlády 
ČR o  počtu přítomných osob na 
bohoslužbách. * O slavnosti Kris‑
ta Krále končí Rok Bible, prosíme 
ty, kteří se zapojili do farní výzvy 
„Společně čteme Bibli“, aby lístky 
s odpověďmi dodali do 15. 12. do 
sběrných krabic v kostele. V nedě‑
li 20. 12. budeme losovat ze správ‑
ných odpovědí, výherci jako cenu 
obdrží Bibli. * Brožurku „Průvod‑
ce adventem“ si můžete zakoupit 
vzadu na stolku v kostele za cenu 
9 Kč. * Děkujeme za vaše dary na 
farnost, dále můžete přispět na 
účet číslo 1621146349/0800

Společně čteme Bibli
V tomto týdnu čteme z Knihy To‑
biáš, 10 ‑ 14 kapitola. Otázka pro 
děti: Kolik let bylo Tóbitovi, když 
zemřel? Otázka pro dospělé: Jak 
byl Tóbit uzdraven?

Farní úřad VM.

V bibli se na různých místech setkáváme s apokalyptickými texty. Ty nám 
dávají nahlédnout na  dějiny jakoby od  konce. Ukazují záměr, význam 
a smysl světa a lidského života v něm. Jde o vize, které nás mají vyprovo‑

kovat k činu, probudit z lhostejnosti, utěšit v bezmo‑
ci, odvést od zlého myšlení i jednání. 
Apokalyptické texty jsou velmi zajímavé jazykově – 
výrazivem i stylem (už jako začínající vikářka jsem 
si všimla, jak silný vliv mají na děti), působí horo‑
rově. Však taky tu „hororovost“ využívají s oblibou 
filmoví tvůrci, kterým však často uniká podstata 

a točí pro efekt.
Apokalyptické texty stejně jako další biblické texty nám chtějí svým způ‑
sobem říct: Bůh je Stvořitelem tohoto světa, do kterého z lásky ke stvoření 
poslal svého Syna. Jednou bude svět souzen. Kdo se drží kristovské cesty, 

nemusí se bát, může být i ve velmi složitých podmínkách Bohu věrný, 
jednat s láskou, důvěřovat, mít naději. 
Den Páně přijde jako přichází zloděj. Nebesa s rachotem zaniknou, vesmír 
se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud, 
to je jen jeden verš z Petrova listu. Možná se vám zdá, že se příliš nehodí 
do začátku adventu. Jenže Petr píše také o adventu – o příchodu. A kdy 
jindy než letos (kdy s námi otřásla a otřásá pandemie, jejíž důsledky bu‑
dou dlouho doznívat), je na místě přemýšlet nad tím, co je podstatné, při‑
pomínat si, co projde sítem Božím, co je Bohu milé. 
Církev po celém světě se modlí „Maranatha! – Pane, přijď!“ nebo „na Tvůj 
příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste“ – a zatím se nic neděje. Trvá to tak 
dlouho, že to mnozí vzdali. Tak dlouho, že je to mnohým k smíchu. Tak 
dlouho, že často máme na starosti jiné, důležitější věci. 
Jednou do roka si na  jeden příchod (ten vánoční v betlémském dítěti) 

zavzpomínáme, ale vyhlížíme ten druhý, se soudem související? Nebo spíš 
naříkáme (to my faráři a kazatelé umíme), že se z Vánoc vytratil ten pravý 
obsah? Narození betlémského dítěte před víc než dvěma tisíci lety změni‑
lo svět jednou provždy. A ten další příchod? Máme se na něj těšit? Nebo se 
po přečtení toho Petrova textu máme spíš bát? 
Všechno bude postaveno před soud. To nemá být výhrůžka. U posled‑
ního soudu vyjde najevo, jak věci doopravdy jsou. Všechno se konečně 
ukáže v pravdě, bez skrytostí. Možná budou překvapeni ti, kteří si tuhle 
optiku nikdy nepřipustili. Možná budou překvapeni křesťané, kteří mají 
své někdy příliš jasné představy (protože jsou to napořád jen představy). 
Dost možná budeme překvapeni všichni… 
V bibli čteme, že kdo věří, že svět je v dobrých Božích rukách, že má svého 
Stvořitele - a s takovou vírou souvisí i naše jednání, může i ten druhý 
příchod očekávat beze strachu. A s nadějí.                            Markéta Slámová

Pravidelné 
odkalování 
vodovodní 
sítě
Dne 7. – 10. prosince pro‑
běhne pravidelné odkalování 
vodovodní sítě v Osové Bí‑
týšce, během kterého může 
přechodně dojít ke snížení 
tlaku vody, popř. krátkodo‑
bému zvýšení zákalu vody.

– Pro chvíle klidu a pohody –

Tajenkami jsou znovu vesnice ve 
velmi širokém okolí našeho měs-
ta.

■ VODOROVNĚ:
A.  Jedna z  českých politických 
stran; pytlácké nástrahy; Agostini‑
ho přezdívka; shození. – B. Západo‑
sibiřský veletok; hovorové označení 
písmene N; chem. zn.  manganu; 
býv. ital. fotbalista; značka hekta‑
ru. – C. PRVNÍ TAJENKA; DRU-
HÁ TAJENKA; TŘETÍ TAJEN-
KA. – D. Anglicky nebo; jezdecké 
družstvo žokejů; míti noční vidiny; 
popěvek. – E. Daniel; orgán vytvá‑
řející hlas; římsky 1049. – F. Iden‑
tifikační číslo pro podnikatele; 
ČTVRTÁ TAJENKA; německé 
žens. jméno. – G. Chorvatský fyzik 
a  vynálezce (Nikola); MPZ Pol‑
ska; tělovýchovná jednota; nynější 
název podniku Chirana v  Novém 
Městě na Moravě. – H. Spojka od‑
porovací; domácky Marie; bulhar‑
ské pohoří; francouzsky „zde“.  – 
I.  PÁTÁ TAJENKA; plynný 
uhlovodík; ŠESTÁ TAJENKA.  – 
J.  Stovka; horní končetiny; pevni‑
na; Emilie. – K. Dodatečné vydání 
knih; nacistické bojůvky; lovec dra‑
vých ryb. – L. Mongolský pastevec; 
francouzsky „zákon“; hromadný lov; minulého roku.  – M.  Zavražděný 
švéd. premiér (Olof); účelové působení; strojírenský podnik v Adamově.

■ SVISLE:
1. Druh obchodovatelného zboží; nacistická strana. – 2. Zařízení určená ke 
sběru; povaha. – 3. Čtvercová rybářská síť; zaplněno osivem; býv.sovětský 
šachista. – 4. Naše treskovitá ryba; zkr. za „mimo jiné“; lidové milice; slo‑
venské označení evropských ostrovanů; chem. zn. thulia. – 5. V pořádku; 
africký veletok; známý autobazar; pražská čtvrť. – 6. Tělo či předmět (z lat.); 
SEDMÁ TAJENKA. – 7. Vysoká umělecká škola v Praze; značka pěny do 
koupele; látka na oděvy. – 8. Anglická spojka „a“; sklovitý vápencový po‑
vlak na stěnách jeskyní; známá japonská pivovarnická firma. – 9. Velikášští 
muži; OSMÁ (POSLEDNÍ) TAJENKA. – 10. Označení vypínače vypnu‑

to/zapnuto; luňák z Kiplingovy Knihy džunglí; Centrální mozek lidstva ze 
seriálu Návštěvníci; uhlířská nůše. – 11. Býv. podnik ve Vel. Meziříčí; znač‑
ka oerstedu; babylónský bůh vod; slechy; iniciály někdejší herečky Dosta‑
lové. – 12. Egyptský lékař z Knittelova románu; rybářská lovná soustava; 
moučka z kurkumy. – 13. Zbaviti vousů; tráva ostřice chocholatá (lat.). 
14. Zasypáni zřícenou zeminou; připravovat oběd.

■ Nápověda:
Asahi, ici, Tm, Ute, Ea, Riva, Číl.

■ Tajenky minulé křížovky z č. 42:
Heřmanov, Jabloňov, Vidonín, Pikárec, Kozlov, Jívoví.

Vladimír Pařil

Křížovka ke kávě
1 2 3 4 5 6 97 8 10 11 1312 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

V pondělí 23. listopadu 2020 ze‑
mřel pan Jindřich Novák, který 
byl prvním porevolučním staros‑
tou Městyse Křižanova. 
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Podvodníci se vydávají za lékaře i americké... 
Dokončení ze strany 2
S tímto mužem komunikovala přes 
skype. Aby mu mohla v jeho údaj‑
ně tíživé situaci pomoci a  mohla 
mu posílat postupně požadované 
peníze, které po ní pod různými 
záminkami lákal, tak se dokonce 
zadlužila.
„I  když opakovaně varujeme před 
tímto způsobem komunikace, lidé 
jsou stále nepoučitelní. Prověřová-
ní těchto podvodných jednání není 
nijak snadné. K  majitelům zahra-
ničních účtu, kde vylákané peníze 
většinou končí, se velice obtížně 
dostáváme, takže pachatelé zůstá-
vají v  podstatě nepostižitelní. Jsem 
přesvědčený o  tom, že se o  všech 
případech ani nedozvíme. Někteří 
podvedení lidé se za to, že někomu 

takto naletěli, stydí a  případ nám 
možná vůbec neoznámí,“ uvedl 
plk. Mgr. Pavel Peňáz z KŘP. 
Příběhy podvedených žen, ale 
v některých případech také mužů, 
přitom mívají stejný nebo velice 
podobný scénář. Na začátku všeho 
je cizinec, který ženě pošle pro‑
střednictvím sociální sítě žádost 
o  přátelství, kterou žena přijme 
a  naváží spolu komunikaci. Ženě 
pak postupně vypráví svůj život‑
ní příběh například amerického 
vojáka nebo lékaře, který působí 
v  zahraniční misi. Později vylepší 
komunikaci nevšedními zážitky 
z  bojiště nebo zprávou o  pohád‑
kovém zbohatnutí, které ho náhle 
potkalo a  postupně přidává také 
různé fotografie. V některých pří‑

padech ženě dokonce slibuje vztah, 
který by mohl být završen sňatkem. 
Poté pod různými smyšlenými zá‑
minkami láká z ženy peníze, které 
si nechává posílat na nejrůznější 
zahraniční účty. Ženě například 
vypráví, že má vysoký žold a z něj 
našetřené peníze, které potřebuje 
pro jejich společný život převést do 
České republiky a potřebuje uhra‑
dit různé poplatky související s pře‑
vodem. Jiný příběh vypráví voják, 
který byl zraněný v zahraniční misi, 
dostal vysoké odškodnění a peníze 
potřebuje poslat do Česka. Po ženě 
požaduje zasílání různých částek 
na poplatky, převody a  další nej‑
různější smyšlené záminky. Vždy 
se ale jedná o podvodné jednání.
Na závěr přidáváme jasně varová‑

ní: Pokud jsou virtuální přátelství 
na sociálních sítích nebo online 
seznamkách zatěžována finanční‑
mi požadavky, peníze nikomu za 
žádných okolností neposílejte a na‑
jděte si raději jiné přátele, u kterých 
není problém ověřit, že jsou skuteč‑
ní. Ušetříte si tím nejen velké osob‑
ní zklamání, ale také hodně peněz. 
Apelujeme tedy rovněž na rodinné 
příslušníky a známé osob bez part‑
nera, ať s nimi tuto záležitost pro‑
berou s  upozorněním nepodléhat 
citovým sdělením neznámých osob 
skrze sociální sítě, řádně si vše pro‑
věřit a chovat se obezřetně. Sociální 
sítě se vyznačují obrovskou ano‑
nymitou a je potřeba se v každém 
věku učit s  informacemi pracovat.        
-pol-

Dokončení ze strany 1. 
Panu Mynářovi velmi záleží na kvalitě jeho masných výrobků, pro 
jejichž výrobu nakupuje pouze kvalitní suroviny od regionálních ze‑
mědělských producentů. Právě kvalita je dle slov oceněného jediným 
účinným nástrojem v boji s velkými markety.
Společnost Amylon,  a.  s., která zvítězila v  kategorii VODAFONE 
Firma roku 2020, se podílí na škrobárenské tradici na Vysočině od 
roku 1912. Společnost je významným producentem škrobárenských 
výrobků pro potravinářství a  další průmysl. Disponuje vlastní sítí 
obchodních zástupců a  neustále se snaží reagovat na potřeby trhu, 
v  současnosti např.  zaváděním bezlepkových a  veganských výrobků 
do svého portfolia. Významnou část své produkce společnost vyváží 
na zahraniční trhy.V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie 
VODAFONE Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost 
Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Kraji 
Vysočina byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma VODA‑
SERVIS, a to především za přístup k zaměstnancům, používáním re‑
cyklovatelných a obnovitelných materiálů ve výrobě, dále za podporu 
řady sportovních a kulturních aktivit a také za podporu sociálních slu‑
žeb pro seniory či osoby se zdravotním postižením. Zcela novou ka‑
tegorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi 
živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo 
nejrůznější nástrahy, hlavně to nevzdal a pracuje dál. V Kraji Vysočina 
toto ocenění získal Petr Vondrák.
Kompletní výsledky patnáctého ročníku soutěží, které tradičně vyhla‑
šuje deník Hospodářské noviny:

Vodafone Firma roku 2020
■ 1. místo Amylon
■ 2. místo ThePay.cz
■ 3. místo VODASERVIS
MONETA Živnostník roku 2020
■ 1. místo Luboš Mynář
■ 2. místo Petr Vondrák
■ 3. místo Ivan Kopecký

Vodafone Odpovědná firma roku 2020
VODASERVIS

                               MONETA Živnostník roku Srdcař 2020
Petr Vondrák
Záznam z virtuálního vyhlášení výsledků za Kraj Vysočina je k dis‑
pozici na https://www.youtube.com/watch?v=XLJGBQZJ8cQ&featu‑
re=youtu.be.                                                       Zdroj: www.ihned.cz -krú-

Naší pýchou je uzené, říká 
oceněný řezník Mynář

Prodejnu i výrobnu má v Křižanově. „Když jsme do tohoto objektu při-
šli, tak tady bylo řeznictví s  bourárnou. Postupem času jsme do toho 
zainvestovali, postavili lednice a zvětšil se výrobní prostor za bývalým 
obchodem,“ říká Luboš Mynář. Maso kupuje od českých dodavatelů 
a z českých porážek na Vysočině, konkrétně z Polné a z Dolních Heř‑
manic. „Je to vyloženě české, na čemž si zakládáme, protože takových 
těch cizích překupníků je tady v  republice dost,“ dodává vítězný živ‑
nostník. Půlky se rozbourají, dají se na výsek, rozvezou se do míst‑
ních restaurací. Zásobuje také školy a školky v Křižanově a ve Velkém 
Meziříčí. Pokud jde o maso, do restaurací, škol a školek směřuje 25 % 
produkce, ostatní se prodá přes prodejnu. Pokud jde o masné výrobky, 
je to tak 10 %, zbytek jde rovněž přes pult zákazníkům, kteří k němu 
jezdí ze širokého okolí. Přijíždějí z Nového Města, Bystřice, Žďáru nad 

Sázavou, dokonce sem jezdí kamioňáci z Prahy a Ústí. Sortiment vý‑
robků začíná od párků, přes uzené maso a klobásy, až po šunky. „Pro-
dává se všechno. Nedá se říci, že by nám něco stálo. Co je naší pýchou, 
to je uzené maso, které si děláme sami od A až do Z. Děláme klobásy 
podle staré receptury ještě od mých předků, z roku 1939,“ uvádí Mynář. 
Do polovičky výrobků nepoužívá žádná éčka, jen obyčejnou sůl. Je ale 
sortiment, do kterého přidávat musí, aby docílil soudržnosti výrobku. 
„Co se týká legislativy, tak hlavním problémem jsou alergeny, které my 
musíme hlídat. Jsou určité alergeny, kterým se vyhýbám úplně auto-
maticky. Ale díky tomu, že spadáme pod kontroly i dvakrát ročně, ode-
vzdáváme vzorky, tak vždycky vyjdeme stoprocentně,“ chlubí se právem 
Luboš Mynář. 
Ve vlastní výrobně pracuje jeho syn a další dva lidé, na prodejně tři 
prodavačky, které se střídají. Uvažoval o zřízení dalších dvou prode‑
jem. Jedna měla být v Přibyslavi a druhá ve Velké Bíteši, ale kvůli pan‑
demii se plány zastavily, protože byl strach zainvestovat. Až se situace 
uklidní, ty dvě prodejny by chtěl nicméně ještě rozjet a otevřít.
                                                                                 Text a foto: zdroj ihned

Luboš Mynář, řezník z Křižanova zvítězil v krajské soutěži

Kraj Vysočina ve spolupráci s Mi‑
nisterstvem pro místní rozvoj 
ČR a  Centrem pro regionální 
rozvoj ČR připravuje již tradič‑
ní seminář, který se zaměří na 
aktuální možnosti financování 
rozvojových projektů zejména 
měst a obcí. Seminář se koná pod 
záštitou Regionální stálé konfe‑
rence pro území Kraje Vysočina 
a  je určen zástupcům obcí, od 
nejmenších až po statutární měs‑
to Jihlavu, dále pak mikroregionů 
a místních akčních skupin na Vy‑

sočině. S ohledem na stávající epi‑
demiologickou situaci proběhne 
letošní ročník semináře on ‑line 
formou. „Na virtuální setkání se 
starosty i  dalšími regionálními 
partnery se těším již příští čtvrtek 
3.  prosince od 13  hodin,“ uvedla 
Hana Hajnová, náměstkyně hejt‑
mana kraje pro oblast regionální‑
ho rozvoje.
„Smyslem semináře je přiblížit 
starostům a  dalším významným 
regionálním partnerům, v  jakých 
programech a výzvách budou moci 

v  příštím roce čerpat prostředky 
na své rozvojové potřeby,“ dodala 
náměstkyně Hana Hajnová. Na 
konferenci přijala pozvání zá‑
stupkyně Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, která seznámí starosty 
s připravovanými národními do‑
tačními programy na rok 2021, 
s  důrazem na program Podpora 
rozvoje regionů 2021, kde jsou 
pro obce připraveny 3 mld. Kč na 
financování projektů ke zlepšení 
kvality života a  atraktivity obec‑
ního prostoru. Téměř 2,5 mld. 

Kč jsou zde určeny pro projekty 
nejmenších obcí do 3 000 obyva‑
tel, v oblastech jako jsou obnova 
místních komunikací, sportovní 
infrastruktury, rekonstrukce bu‑
dov, místa aktivního a  pasivního 
odpočinku či podpora dostup‑
nosti služeb. Na podporu z národ‑
ních dotací dosáhnou také střed‑
ně velké obce do 10 000 obyvatel, 
jež budou moci využít 420 mil. Kč 
na obnovu místních komunikací 
nebo sportovní infrastruktury. 
Pro obce s  více než 10 000 oby‑

vateli je pak určeno 151 mil. Kč 
na obnovu místních komunikací. 
Vedle toho ministerstvo na rok 
2021 počítá např. i s podporou re‑
vitalizace území, se zaměřením na 
demolice budov v  obcích s  rizi‑
kem vzniku sociálně vyloučených 
lokalit, či podporou odstraňování 
bariér v budovách domů s pečo‑
vatelskou službou či budovách 
městských a obecních úřadů.
V  rámci programu semináře za‑
zní rovněž aktuální informace 
k čerpání v rámci tzv. kotlíkových 

dotací a  k  možnostem podpory 
z  Integrovaného regionálního 
operačního programu v  období 
2021–2027.
Podrobnosti k  připravovanému 
semináři jsou připojeny v příloze. 
Zájemci o účast mohou kontakto‑
vat Lenku Matouškovou (e ‑mail 
Matouskova.L@kr ‑vysocina.cz, 
tel. 724 650 278), od které násled‑
ně včas obdrží odkaz pro přihlá‑
šení do on ‑line prostředí a  další 
nezbytné organizační pokyny.

-krú-

Kraj pořádá seminář Dotační příležitosti pro obce na rok 2021

Krajští cestáři letos opravili přes 220 kilometrů silnic na Vy‑
sočině. Mají dokončeno také 14 celkových rekonstrukcí a 17 
oprav mostů na silnicích II. a III. třídy. Většina oprav už skon‑
čila, některé práce však stále probíhají. „Neplánovaně ještě 
pracujeme na silnici II/357 mezi Strachujovem a Jimramovem, 
kde se po silných deštích sesunul svah a kde by práce měly skon-
čit až k 20. prosinci. Silnice však v tomto úseku zůstane zřejmě 
uzavřená po celou zimu z důvodu nedokončeného zajištění dal-
šího nebezpečného svahu blíže k Jimramovu, kde práce budou 
pravděpodobně hotové až na jaře,“ vypočítal technickosprávní 
náměstek.
Nedokončené stavby se už ale také chýlí ke konci. Pokud vy‑

drží počasí, plánují cestáři až na výjimky práce ukončit tento 
týden. Do konce listopadu by měla být dokončena rovněž 
oprava průtahu Náramče, kde se silnice opravuje po celoroč‑
ní rekonstrukci inženýrských sítí. Do prosince se protáhne 
uzavírka silnice II/405 v Okříškách, kde rovněž probíhá re‑
konstrukce inženýrských sítí a provoz by zde měl být spuštěn 
až 11. 12.
Do oprav krajských silnic investovala Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny 684 milionů korun složených z několika zdro‑
jů, ať už z krajského rozpočtu nebo příspěvku Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

-red, krú- ilustrační foto: redakce ML/vlr

Cestáři letos opravili stovky kilometrů silnic a desítky mostů

Dokončení ze strany 3
■ Ve Velkém Meziříčí, Křenici, 27. 11. ve 14.06 hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí provedli transport pacienta pro ZZS.
■ V Ostrově nad Oslavou 27. 11. v 15.20 došlo kvůli technické závadě 
k  požáru plynového kotle. Vznikla škoda 2 000 Kč, uchráněno bylo 
2 000 000 Kč. Zasahovali hasiči ze Žďáru nad Sázavou, Ostrova nad 
Oslavou a Radostína nad Oslavou.
■ Ve Skřinářově 27. 11. v 15.55 odstranili hasiči ze stanice Velká Bíteš 
strom z vozovky.
■ V Heřmanově byl 28. 11. v 16.08 ohlášený požár v lese. Průzkumem 
bylo na místě zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení – planý po‑
plach. Na místo vyjeli hasiči ze stanice Velká Bíteš, Křižanova a Osové 
Bítýšky.
■ Ve Skleném nad Oslavou byl 28. 11. v 17.32 ohlášen požár podvozku 
vagonu. Průzkumem na místě zjištěno, že se jedná o zabrzděné kolo u 
vagonu. Zasahovali hasiči ze stanice Žďár nad Sázavou a také z Křiža‑
nova, Ostrova nad Oslavou, Skleného nad Oslavou a SŽ Brno.
Ve Velkém Meziříčí, ul. Nová, 29. 11. ve 22.34 zasahovali hasiči ze sta‑
nice Velké Meziříčí. Provedli uzavření plynu v bytě.

-zdroj: KOPIS-

ZÁSAHY HASIČŮ
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Podpořeno z EU ESF – OPZ.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Stojící zleva: Kašpárek, Horák, Kaup, Svoboda, Liška, Vrška. V popředí: Janásek, 
Šulda, Kretek. Paprskář, Prokop. Text a foto: Antonín Dvořák

Hodnocení podzimního půso-
bení kluků z mladší přípravky 
si připravili trenéři Zdeněk 
Veselý a Roman Invald.
Letošní ročník jsme zahájili ve 
čtvrtek 20.  srpna v  našem fot‑
balovém areálu „Na Tržišti“, kde 
tréninkové jednotky probíhaly 
každé pondělí a  čtvrtek. Jelikož 
jsme začali tvořit nové družstvo 
pod vedením nových trenérů, 
první týdny se vedly v  duchu 
poznávání. Většina chlapců se 
do kategorie mladší přípravky 
přesunula z  naší mini ‑školičky, 
proto bylo nutné kluky sezná‑
mit s  novými rozměry hřiště 

a principy hry pro ně dosud ne‑
poznanými. Od září naši chlapci 
vstoupili do turnajů v rámci kraj‑
ského přeboru přípravek, kde se 
postupně turnajově porovnávali 
s chlapci jiných družstev. V pod‑
zimní části jsme se zúčastnili pěti 
turnajů (Velké Meziříčí, Havlíč‑
kův Brod, Velká Bíteš, Chotěboř 
a  Jihlava). Výsledky a  tabulkové 
umístění není u  této kategorie 
důležité. Dbáme na rozvoj indi‑
vidualit. Učíme hráče nejrůznější 
kličky a  snažíme se jim vytvářet 
podmínky pro souboje 1 na 1. 
S  přístupem kluků jsme spoko‑
jeni. Je velmi důležité, že kluky 

fotbal baví. Nám trenérům na‑
opak dělá radost jejich nadšení 
a  neustále se zlepšující výkony. 
Pozitivní přístup se promítl i do 
tréninkové účasti, která byla po 
většinu podzimu dobrá. Také 
chci poděkovat rodičům za pod‑
poru při zápasech a tréninku, bez 
nich by to v této kategorii nešlo. 
Bohužel podzimní část sezony 
předčasně ukončila epidemie co‑
vidu 19, kluci momentálně mají 
domácí úkoly, které by měli při‑
spět k  jejich neustálému zlepšo‑
vání. Doufáme, že se situace tro‑
chu zlepší a  budeme moct brzy 
zase trénovat.                  -FCVM-

Hodnocení podzimní části sezony: 
Mladší přípravka

Mistrovské ligové zápasy napří‑
klad ve florbalu, basketbalu, há‑
zené nebo volejbalu by se mohly 
v budoucnu hrát v hale SK Jihlava 
v Okružní ulici.
Jihlavský sportovní klub chystá 
přestavět starou halu na víceúčelo‑
vou. Městští zastupitelé odsouhla‑

sili klubu peníze ve výši čtyř a půl 
milionu korun na projekt.
„Naším záměrem je dokončit revi-
talizaci haly a  zvýšit její využitel-
nost na pořádání celorepublikových 
soutěží. Takovéto sportovní zaříze-
ní v Jihlavě chybí,“ uvedli zástupci 
SK Jihlava ve své žádosti o dotaci.

Klub již v minulosti dostal od měs‑
ta půl milionu korun na obdobný 
projekt, který měl být zrealizován 
na sportovišti klubu v ulici Karo‑
líny Světlé. Tento záměr byl však 
z  technických důvodů po dohodě 
s městem zastaven.
Nová hala by sloužila všem jihlav‑
ským sportovním klubům. „Hala 
by byla upravena tak, že by byla po-
dle parametrů pro všechny domácí 
soutěže, všechny sporty, které se hra-
jí v hale,“ přiblížil náměstek jihlav‑
ské primátorky Petr Ryška (ODS).
Doplnil, že město v současné době 
nemá peníze, aby mohla být posta‑
vena v Jihlavě zbrusu nová víceú‑
čelová hala. Záměr sportovního 
klubu proto vítá.
Pavel Bajer, https://www.jihlavske-
-listy.cz/, ilustrační foto: skjihlava.cz

Sportovní klub Jihlava chystá 
víceúčelovou halu

Vzpomínka na historické fotbalové 
mužstvo z poloviny šedesátých let 
minulého století

Díky společnosti Tesco ve  spo‑
lupráci s  nadací Nadace rozvoje 
občanské společnosti jsme se 
mohli zúčastnit projektu vy roz‑
hodujete, my pomáháme, a  tím 
jsme získali finanční prostředky 
na  nákup vratných plastových 
kelímků. Ty pomáhají šetřit pří‑
rodu, protože se tím sníží plasto‑
vý odpad.
Výsledky tohoto projektu roz‑
hodli zákazníci Tesca, kteří pro 
nás hlasovali, čím jim velice dě‑
kujeme za  podporu. Dále chce‑
me poděkovat společnosti Tesco 
a  Nadaci rozvoje občanské spo‑
lečnosti, že jsme se mohli tohoto 
projektu zúčastnit.

O projektu vy 
rozhodujete, my 
pomáháme
Tento projekt se zaměřuje na pod‑
poru malých veřejně prospěšných 
projektů nestátních neziskových 
organizací a příspěvkových orga‑
nizací v  90 vybraných oblastech 
České republiky.
Cílem projektu je podpořit udrži‑
telný rozvoj a přispět ke zlepšení 
kvality života v ČR.
Tyto vratné kelímky budeme vy‑
užívat při pořádání různých akcí 
jako jsou hasičské závody, příští 
rok je využijeme také na  osla‑

vy 150. výročí založení našeho 
sboru. Vratné kelímky mají logo 
oslav 150. výročí založení našeho 
sboru.
Text a  foto: SDH Velké Meziříčí 
(zdroj: web SDH)

Meziříčští hasiči budou na svých 
akcích používat vratné kelímky

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen OMS 
Žďár nad Sázavou proběhly 3. 10. 2020
v honitbě MS Družba Vídeň. 
Aby pes při zkoušce loveckých psů obstál, musí pro‑
vedení disciplín odpovídat požadavkům zkušební‑
ho řádu. 
Na vítěze se můžete podívat na snímcích.

-red, foto: web MS Vídeň

Psi skládali zkoušky


