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Založeno roku 1919

Nově otevřeno

MVDr. Tomáš Staněk
Hornoměstská 357
Tel.: 605 129 170

Široký výběr krmiv a chova-
telských potřeb za příznivé 

ceny. Součástí je i veterinární 
ordinace (pro malá i velká 

zvířata).
www.veterinavelkemezirici.

webnode.cz

Nenechte 
si ujít 

volební 
přílohu!!!
V příštím ROZŠÍŘENÉM čís-
le 6. 10. 2010 vyjde speciální 
příloha s fotografi emi kandi-
dátů do komunálních voleb ve 
Velkém Meziříčí.

Od pátku do neděle 1. – 3. října
teraristická výstava ve Stře-
disku ekologické výchovy 
Ostrůvek

Tváří v tvář

výstava plazů, pavouků a hmy-
zu s doprovodnými akcemi.
Více na straně 5

Sobota 2. října, v 15 hodin, 
malá scéna Jupiter clubu.
Pohádkou

Vodníkova 
Hanička

začíná další sezona loutkového 
divadla.

Sobota 2. října Husův dům 
v 19.30 hodin

Večer s hostem
tentokrát s historikem umění 
Mgr. Martinem Pavlíčkem, 
Ph.D. na téma: SANTINIHO 
STAVBY NA VYSOČINĚ 
promítání fotograf ií s od-
borným komentářem.

Sobota 2. října v Jupiter clubu 
od 20 hodin

koncert skupiny

Kryštof
Jména výherců naší soutěže 
najdete na straně 8

Úterý 5. října od 19.30 hodin 
velký sál JC

Screamers 
v šapitó

Více na straně 8

Cirkus JO-JOO
od 6. do 10. 10. 2010
Velké Meziříčí, ulice Sluneč-
ní, Hliniště. Soutěžte s námi 
o volné vstupenky – namalujte 
cirkus podle svých představ 
a pošlete obrázek do redakce 
týdeníku Velkomeziř íčsko 
do 5. 10.
Více na straně 3

Připravily Simona Fňukalová
a Iva Horká

Hazard ve městě nechtějí. 
Zpoplatnili i videoterminály

Velkomeziříčští zpoplatnili technická herní zařízení povolovaná mi-
nisterstvem fi nancí. Vedle provozovatelů klasických výherních hracích 
přístrojů nyní budou městu platit i provozovatelé elektromechanické 
rulety, videoloterijních terminálů a ostatních podobných technických 
zařízení. Stanovuje to městskými zastupiteli nově schválená závazná vy-
hláška města Velké Meziříčí o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem 
fi nancí ČR. Ta vejde v platnost k prvnímu říjnu letošního roku. Podle ní 
od tohoto data do patnácti dnů musí provozovatelé zmiňovaná herní za-
řízení sami nahlásit. Za každý přístroj v provozu jsou povinni zaplatit pět 
tisíc korun na každé tři měsíce. „Nic víc město nemůže udělat,“ podotkl 
starosta František Bradáč. Tajemník městského úřadu Stanislav Rosa 
pak doplnil, že pět tisíc korun je maximální možná částka, kterou může 
město od provozovatelů těchto přístrojů inkasovat.

Podle sdělení radnice v současné době na území města nejsou v provozu 
žádné klasické výherní hrací přístroje, a navíc již dříve byly vyhláškou 
vykázány z centra města na jeho okraj. Zatímco jiná technická zařízení 
v Meziříčí fungují. Seznam těch ministerstvem fi nancí povolených jich 
udává jedenačtyřicet, a to dvě elektromechanické rulety, jedny kost-
ky, sedmkrát kurzové sázky, dvaadvacet terminálů, jedno vícemístné 
technické zařízení a osm technických zařízení z kategorie ostatní. 
Ponejvíce jsou umístěny na Hornoměstské ulici, ale také na Náměstí, 
na Sokolovské či na Novosadech. „Tento seznam ministerstva fi nan-
cí však zcela jistě není aktuální. Některá z těchto zařízení již nejsou 
v provozu,“ upřesnil ještě tajemník Rosa.     (Pokračování na straně 3.)

Když bylo bítešské rodačce 
Františce Kožnarové sto let, slíbil 
jí starosta Miroslav Báňa, že ji 
bude každý další rok zvát na zdejší 
radnici. Jistě tehdy ani netušil, že 
letos ponese jubilantce kytici již 
posedmé. Paní Kožnarová totiž 
oslavila 24. září 2010 svoje stosed-
mé narozeniny.

Drobná modrooká stařenka s bí-
lými vlasy se narodila ve Velké 
Bíteši v roce 1903 a celý život zde 
žije. Nejdříve ve svém domku, nyní 
v tamním domově důchodců. Nikdy 
se nevdala a ani neměla vlastní děti. 
Se svojí matkou však vychovala 
syna předčasně zemřelé švagrové 
– Jiřího Kožnara –, kterému bylo 
tehdy rok a půl.

Pracovala od šesti let, kdy mu-
sela pást kozy a krávy. Vychodila 
obecnou školu a pak zase praco-
vala – u zahradníka, jedenadvacet 

let v cihelně, potom v drůbežárně 
a v důchodu umývala nádobí v re-
stauraci. Kromě tvrdé práce ještě 
cvičila, byla dlouholetou členkou 
zdejšího Sokola, jeden čas se stala 
dokonce i náčelnicí a byla také 
cvičitelkou mládeže. Nejraději měla 
cviky na nářadí. „To mě bavilo 
névíc,“ zavzpomínala ještě před 
sedmi lety zasněně svým bítešským 
nářečím paní Františka.

Z jejích třinácti sourozenců už 
nikdo nežije. Ona sama se z nich 
podle svých slov nadřela nejvíc – 
a přitom jedla celý život střídmou 
stravu, denně pila kozí mléko, 
nekouřila a až ve stáří si každé 
ráno dopřála štamprličku vaječného 
koňaku. A i když kdysi o domově 
důchodů nechtěla v žádném případě 
ani slyšet, nyní v něm žije už pátým 
rokem.

Iva Horká

Obecní zastupitelstvo v Borech před pěti roky schvá-
lilo novou strategii rozvoje obce, která je výsledkem 
dlouhodobého místního komunitního plánování. Každé 
dva roky se za účasti veřejnosti hodnotí dosažené vý-
sledky a aktualizuje její obsah. K jednomu z hlavních 
záměrů dalšího rozvoje patří vybudování nové návsi. 
„Už od spojení Dolních a Horních Borů v roce 1972 
v jednu obec Bory byly postupně realizovány veřejné 
stavby i bytová výstavba, které nyní bývalé vesnice 
spojují. Přesto nám tu stále chybí společný prostor, 
který by byl dostatečně velkým a všestranně vybaveným 
centrem,“ řekl starosta Josef Březka.

Jak by měl vypadat, ukazuje situační plánek Ateliéru 
Santis vpravo. První a poměrně konkrétní představu už 
tedy Borští mají na stole. Po předchozích plánovacích 
schůzkách jim o letních prázdninách architekt přinesl 
svoje návrhy pod pracovním názvem ‚Mezibory‘. U po-
jmenování se inspiroval v zahraničí – Meziberlín totiž 
dnes spojuje východní a západní část Berlína.

Do zmíněných návrhů zahrnul požadavky místních 
občanů, kteří by na novém místě rádi měli společenský 
sál s restaurací, muzeum, školku se školní jídelnou, 
rodinné domy i startovací byty, reprezentativní obecní 
úřad spojený s infocentrem a knihovnou, hospodářský 
dvůr pro zázemí obce a stavbu pro drobné podnikání 
a služby. Tím by se nová náves pro všechny obyvatele 
Borů stala místem setkávání, ale i odpočinku. Nebu-
dou tam totiž chybět ani plochy zeleně s květinami, 
stromy a lavičkami, doplněné tekoucí vodou a vodní 
nádrží a tůněmi.

Pro tento účel už obec vykoupila pozemky o celkové 
velikosti více než dva hektary. „Koupili jsme ho v roce 
2008 od soukromých vlastníků. Cena byla sto čtyřicet 

korun za metr čtvereční,“ upřesnil starosta obce Josef 
Březka. Uvedl, že tak velká akce se bude realizovat po-
stupně a její dokončení bude závislé na fi nanční situaci. 
Už nyní začíná příprava projektu na úpravu veřejného 
prostranství a výsadbu zeleně, včetně vodní nádrže. 
Jestli bude celý projekt hotov za deset či patnáct let, 
si zatím netroufá odhadnout. Jistě ale ví, že tuto novou 
„třetí náves“ chtějí zcela jistě. Tolik volného prostoru 
uprostřed vesnice nemají asi nikde. „Budování nového 
centra obce je jedinečnou příležitostí a současně vý-
zvou pro všechny zdejší lidi, aby využili možností, které 
se jim nabízí ke spokojenějšímu a aktivnějšímu životu“ 
dodal J. Březka, který v nadcházejících komunálních 
volbách opět kandiduje.

Příští setkání obyvatel Borů s architektem, na ně-
mž se budou projednávat další podrobnosti, se koná 
30. září v 18 hodin v základní škole.

Iva Horká

V Borech plánují novou náves – Mezibory

Je na světě už 107 let

Foto: Lenka Plechatá

Uzavírka
Silnice a místní komunika-
ce do obce Baliny (užívaná 
v současné době k objíždění 
uzavřené silnice II/360 mezi 
Oslavicí a Oslavičkou) bude 
z důvodu havárie opěrné zdi 
v obci uzavřena pro všechna 
motorová vozidla s výjimkou 
dopravní obsluhy.
Od 23. 9. 2010 do 31. 10. 2010 
(termín bude upřesněn).

-MěÚ VM-

Vytrvalé deště, které postihly 
během uplynulého víkendu Česko, 
zvedly na mnoha místech hladiny 
řek. Proto byly vyhlášeny první, 
někde i druhé stupně povodňové 
aktivity. Také Balinka se ve Vel-
kém Meziříčí v neděli vylila ze 
břehů a ‚postrašila‘ zejména lidi, 
bydlící v její blízkosti. Také pořa-

Hustý déšť zvedal hladiny řek. 
I drakiáda musela být přeložena

datelům tradiční drakiády, která 
se měla konat v neděli 26. září na 
louce na Fajtově kopci, způsobil 
vytrvalý déšť ze soboty na neděli 
potíže. Vzhledem k rozmáčené 
louce, kde se slet draků konává, 
musela být tato akce přeložena na 
tuto neděli, 3. října (viz plakátek 
na straně 3).

Město od prvního října vyhláškou zpoplatnilo technická zařízení povolovaná ministerstvem f i-
nancí. Patří mezi ně například i kurzové sázky.                               Foto: Martina Strnadová

V pondělí po ránu ale řeky už 
povětšinou kulminovaly a zača-
ly mírně opadat. Meteorologové 
ovšem předpokládali, že deště 
nijak výrazně nezeslábnou ani 
během úterý. Oblačnost a četnost 
srážek by měly začít ustupovat až 
od dnešního dne.

Iva Horká

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny?
Objednejte si týdeník Velkomeziříčsko v elektronické podobě.
Zašlete požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomezi-
ricsko.cz), kde bude vyřízen. Týdeník v pdf vám bude zasílán na va-
ši e-mailovou adresu. Jeho cena je 6 Kč. Více na tel.: 566 782 009 
739 100 979.

Foto: Studie Ateliéru Santis, archiv OÚ Bory
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Zprávy z jednání Rady města z 22. září 2010
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON ČR a s umístěním 
nového venkovního vedení VN a sloupu VN na pozemky města parc. 
č. 5280/96 a 97 v průmyslové zóně Jidášky, k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem jeho provozování, údržby a oprav na dobu trvání funkčnosti 
této stavby.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net, s. r. o. Brno a s ulo-
žením plynárenského zařízení do pozemků města na ul. Bezručova 
parc. č. 2743, 2863/53, 2863/41 a 2863/40 za účelem jeho provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání funkčnosti této stavby.

 2. Rada města zrušila usnesení čís. 1645 ze dne 19. 5. 2010 o provedení 
notářského zápisu s prohlášením vlastníka města o nezapsaných 
kulturních památkách na pozemcích města. Zápis do majetku města 
bude proveden na základě znaleckého odhadu.

 3. Rada města souhlasila s ukončením výpůjčky 52 m2 z parc. č. 5768/2 
U Starého nádraží dle smlouvy ze dne 4. 12. 2006, uzavřené mezi 
městem Velké Meziříčí a fi rmou POEX Velké Meziříčí, a. s. Platnost 
a účinnost dohody o ukončení dnem jejího podpisu.

 4. Rada města nesouhlasila s vyhrazeným parkováním osobních vozidel 
formou pronájmu na parc. č. 2823, ul. Zámecká. Parkování na před-
mětném pozemku musí být umožněno kterémukoliv vozidlu, proto 
není možno souhlasit s jeho pronájmem pouze pro jeden subjekt.

 5. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj:  3,8 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  3,8 tis. Kč – § 3429 dotace pro žadatele – pořadatele
    AD Astra Dolní Heřmanice
 Účel:   příspěvek na akci Bludička Cup 2010 –
    trek pro nadšence a milovníky psů (na
    pokrytí nákladů souvisejících se zabez-
    pečením a vlastním programem akce)
2. Zdroj:  40 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem MŠ
    Mostiště
Rozdělení:  40 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem ZŠ
    Mostiště –vícepráce na budově školy
3. Zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 30 tis. Kč – § 3314 náklady hrazené městem Městská
    knihovna Velké Meziříčí – havárie deš-
    ťových svodů, zatékání ve střeše a ne-
    plánovaná výměna potrubí
4. Zdroj: 150 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 150 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem MŠ
    Sokolovská – oprava rampy
5. Zdroj: 100 tis. Kč – § 3412 sportovní plocha v m. č. Olší n. O.
 Rozdělení: 100 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství v m. č. Olší
    nad Oslavou
6. Zdroj:  56 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části Lhotky
 Rozdělení:  50 tis. Kč – § 2212 místní komunikace m. č. Lhotky
   6 tis. Kč – § 2321 kanalizace m. č. Lhotky
7. Zdroj: 245 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 245 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení na ul. J. Zahrad-
    níčka
8. Zdroj:  3 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  3 tis. Kč – § 3322 autorský dozor při opravě fasády
    budovy JC, Náměstí č. 17, prováděný
    akad. mal. J. Knorem

 6. Rada města vzala na vědomí:
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30. 6. 2010
rozbor hospodaření školských a kulturních příspěvkových organizací 
města Velké Meziříčí k 30. 6. 2010
rozbor hospodaření Sociálních služeb města Velké Meziříčí k 30. 6. 2010
rozbor hospodaření Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí k 30. 6. 2010

 7. Rada města schválila Provozní řád dětského dopravního hřiště na 
ul. Oslavická ve Velkém Meziříčí a Provozní řád dětského hřiště, 
vztahující se na ostatní dětská hřiště ve městě Velké Meziříčí, a to 
ve znění dle příloh.

 8. Rada města prominula obci Lavičky úrok z prodlení ve výši 5.410 Kč, 
který byl vyměřen za pozdní úhradu platby za zajištění školní do-
cházky za období září – prosinec 2009

 9. Rada města souhlasila s realizací zadávacího řízení na veřejnou za-
kázku „Zřízení technologického centra území ORP Velké Meziříčí: 
Pořízení elektronické spisové služby území ORP Velké Meziříčí 
a řešení spisové služby obcí: Vnitřní integrace úřadu ORP Velké 
Meziříčí“ externě prostřednictvím navržené společnosti. Rada města 
jmenovala komisi pro posouzení kvalifi kace, komisi pro otevírání 
obálek s nabídkami a hodnotící komisi.
Dále Rada města jmenovala členy s hlasem poradním a uložila provést 
změny v návrhu předložené mandátní smlouvy.

10. Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 2065/1, 
k. ú. Olší nad Oslavou o výměře 170 m2 za roční nájemné 10 Kč/m2 
žadateli za účelem oplocení zahrady a dvora na dobu neurčitou a za 
obvyklých podmínek pro pronájem pozemku.

Ing. František Bradáč, starosta města

Volby do zastupitelstev obcí 
se konají ve dvou dnech, v pátek 
15. října 2010 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 16. října 2010 od 8 
do 14 hodin.

Voličem je občan obce za před-
pokladu, že jde o státního občana 
České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let a je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu. 
Voličem je také státní občan jiného 

státu, který nejpozději druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, 
je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu a jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní smlou-
va, kterou je Česká republika vázá-
na a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv. V součas-
né době je takovou mezinárodní 
smlouvou Smlouva o přistoupení 
České republiky k Evropské unii.

(Pokračování na straně 5.)

Jak hlasovat
ve volbách do zastupitelstev obcí

O dvou městských pozemcích ve Velkém Me-
ziříčí určených k podnikání rozhodli zastupitelé 
v úterý 21. září. Souhlasili s prodejem jednoho 
z nich, který je v průmyslové zóně Jidášky. Ten 
druhý a podstatně větší v blízkosti čerpací stanice 
na Karlově zůstává i nadále městu. Prodej obou 
pozemků přitom město řešilo již opakovaně.

Pozemek v Jidáškách má výměru 1 279 metrů 
čtverečních a získal jej Petr Bližňák z Oslavice za 
cenu čtyři stovky korun za metr čtvereční. Hodlá 
na něm postavit menší halu pro výrobu jednoú-
čelových strojních zařízení. Následně pak chce 
zaměstnat pět pracovníků v oboru kovoobrábění 
a při výrobě strojních zařízení. Spolu s ním se 
přihlásil ještě další žadatel, který chtěl pozemek 
koupit pro výstavbu autoservisu a autopůjčovny, 
přičemž by vytvořil také pět nových pracovních 
míst. Svoji žádost však doručil později. Oba 
žadatelé přitom měli o stejný pozemek zájem 
již v roce 2009. Tehdy zastupitelé rozhodli ve 

prospěch žadatelky z Borů, která na něm hodlala 
rozjet kovoobrábění na CNC strojích. Ta však po-
zemek vrátila městu, jež si ponechalo předkupní 
právo a nyní jej tedy znovu prodalo.

S druhým návrhem nesouhlasili
Prodej druhého pozemku na Karlově byl na 

programu jednání také opakovaně po bezmála 
třech letech. Tentokrát jej zastupitelé zamítli. 
Pozemek již v říjnu 2007 vydražil žadatel 
z Křižanova za více než devět milionů korun. 
Přičemž cena se tehdy licitací vyšplhala ze 
základních šesti set až na devět set devadesát 
korun za metr čtvereční. Vydražitel však nepo-
depsal ve stanoveném termínu kupní smlouvu 
a z prodeje tak sešlo.

Pozemek v blízkosti Slovnaftu má výměru 
9 797 metrů čtverečních. Nyní jej chtěli koupit 
dva žadatelé. Jeden nabízel čtyři sta padesát 
korun za metr čtvereční a další developerská 

fi rma o padesátikorunu méně. Oba návrhy tedy 
původní ceny z roku 2007 zdaleka nedosaho-
valy. „Při sestavování rozpočtu jsme počítali 
s prodejem tohoto pozemku a příjmem zhruba 
šesti milionů korun do městské pokladny při 
původní ceně šest set korun za metr čtvereční. 
Vývoj rozpočtu města ale není nijak dramatický. 
Kdybychom jej neprodali, nijak nás to neohrozí,“ 
uvedl před hlasováním starosta František Bradáč 
na zastupitelstvu. Při diskuzi o ceně pozemku 
přitom zaznělo i to, že je bez inženýrských sítí 
a nedaleko v průmyslové zóně město prodává 
již zainvestované pozemky za cenu čtyři stovky 
za metr čtvereční. Pozemek je však lukrativní, 
neboť v jeho sousedství má v budoucnu vést 
poslední etapa plánovaného obchvatu od Třebíče 
k nájezdu na dálnici, která počítá s přemostěním 
Františkova. Zastupitelé nakonec pozemek za 
cenu čtyři sta padesát korun za metr čtvereční 
neprodali.                           Martina Strnadová

Již podruhé zastupitelé řešili prodej stejných pozemků

Hospodaření města se vyvíjí příznivě
Rozbor hospodaření města Velké Meziříčí ke konci prvního pololetí 2010 

se vyvíjí dle předpokladů – tedy poměrně příznivě. „Daňové příjmy nám 
vycházejí celkem slušně oproti tomu, co slýchám od starostů z okolních obcí, 
kteří s nimi mají problémy,“ potvrzuje starosta města František Bradáč. 
Podle něj je to nejspíš tím, že se vedení města při sestavování rozpočtu na 
letošní rok drželo hodně zpátky. Proto se daří plnit to, co bylo v plánu. Do 
městské pokladny jdou navíc některé příjmy, které nelze rozpočtovat, což 
jsou třeba pokuty a podobně, které také rozpočet během roku vylepšují.

Město proto mohlo například povýšit dotaci sportovním organizacím 
o tři sta tisíc korun, či přidat na další akce z neúčelové rezervy. Ta byla 
vytvořena pro případ výpadku daňových příjmů, k němuž nedošlo. Není 
tak nutné žádné z plánovaných akcí rušit, naopak je možné rezervu po-
stupně rozpouštět na dofi nancování těch, které jsou rozjeté.

„Jediné, kde se nám nedaří zcela plnit odhad příjmů, je v souvislosti 
s pozemky. Počítali jsme s příjmem z prodeje, ke kterému nedošlo,“ 
dodává starosta Bradáč s tím, že na druhé straně jsou zase lepší některé 
jiné příjmy, takže i v celku je na tom město spíš lépe.

I když se hospodaření města letos vyvíjí příznivě, příjmy oproti loňsku 
výrazně lepší nejsou. Odhad, že krize ještě nějakou dobu potrvá, se tedy 
naplňuje.                                                                    Martina Strnadová

Zhotovitel projektu rekonstrukce 
čistírny odpadních vod ve Vel-
kém Meziříčí a odkanalizování 
místní části Mostiště byl vybrán 
v opakovaném výběrovém řízení 
7. září 2010. Je jím sdružení fi rem 
Unistav – Chemkostav, které přišlo 
s nejnižší cenovou nabídkou. Právě 
cena byla jedním z rozhodujících 
kritérií výběru. Oproti původně 
odhadované je zhruba poloviční. 
„Doufám, že je reálné to za ty 
peníze postavit,“ podotkl k tomu 
velkomeziříčský starosta František 
Bradáč, který je zároveň prvním 
místopředsedou žďárského svaz-
ku vodovodů a kanalizací. Ten je 
spolu s dalšími svazky ve druhé 
etapě Projektu ochrany vod Povodí 
řeky Dyje zainteresován. Finanč-
ní náklady celého projektu byly 
stanoveny na 1,5 miliardy korun 
a přislíbená evropská dotace z toho 
měla pokrýt asi 1,2 mld. korun. 
Podíl Žďárska v něm měl být asi 

Na rekonstrukci čističky vybírali 
zhotovitele již podruhé

730 milionů korun, přičemž nyní 
z opakovaného výběrového řízení 
vzešla cena zhruba jen 370–380 
milionů korun. Což je ještě o dal-
ších 60 milionů méně, než nabízelo 
vítězné sdružení fi rem v prvním 
výběrovém řízení. I pro Velké Me-
ziříčí to tedy bude znamenat méně 
peněz než 430 milionů korun, jak 
bylo vyčísleno původně a také nižší 
úvěr než původně dojednaných 
devadesát milionů korun.

Podstatné však také je, že se 
realizace projektu opakovaným 
výběrovým řízením značně zpoz-
dila. Původní termín dokončení 
stavby měl být do konce roku 2011. 
Bude tak nutné dojednat jeho posu-
nutí alespoň o půl roku. Nyní totiž 
začnou práce teprve na prováděcí 
projektové dokumentaci a vlastní 
výstavba tak nejspíš do zimy ne-
zahájí. Podle počasí možná v jejím 
průběhu, ale spíš až na jaře.

Martina Strnadová

Měřín bude vyrábět vlastní elektřinu
Městys Měřín hodlá spustit vlastní fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 

30 kW. Tu postavili na střeše základní školy v Měříně. Elektrickou energii, 
kterou vyrobí, bude zčásti odebírat právě škola a zbytek půjde do sítě.

„Stavební práce jsou dokončeny a nyní vyřizujeme veškerou legislativu 
potřebnou ke spuštění zkušebního provozu,“ potvrzuje měřínský starosta 
Jiří Servít. Elektřinu bude vyrábět sto dvacet devět fotovoltaických panelů 
umístěných na jihovýchodní části střechy školy, tedy směrem ke státní 
silnici. Měřínští předpokládají, že energii využijí zhruba tak z padesáti 
procent sami pro provoz školy a školní kuchyně. Druhou polovinu budou 
dodávat do sítě. Kuchyně totiž začíná s provozem brzo ráno, kdy fotovol-
taické panely ještě energii nevyrábí. Tehdy bude nutné odebírat elektřinu 
ze sítě. Později během dopoledne bude vlastní elektřina spotřebována 
ke svícení, v učebnách pro počítače i při ohřevu obědů a podobně. A až 
provoz školy odpoledne skončí, elektřina půjde opět do sítě. „Využijeme 
přitom podporu – takzvaný zelený bonus,“ dodává ještě starosta Servít. 
Ten lze získat právě v tom případě, kdy vlastník fotovoltaické elektrárny 
část energie spotřebuje sám a přebytek odprodá provozovateli přenosové 
soustavy. Výhoda spočívá v tom, že bonus získá za veškerou vyrobenou 
energii, tedy i tu, kterou spotřebuje sám. A za odebranou elektřinu ze sítě 
již svému dodavateli neplatí nic. Výše zeleného bonusu je pro rok 2010 
stanovena pro fotovoltaické elektrárny do 30 kW na 11,28 Kč za jednu 
kilowatthodinu. Takovou cenu získá městys za vyrobenou elektrickou 
energii a k tomuto zisku může připočíst další 4 Kč/1 kWh, což je cena, 
kterou by svému dodavateli zaplatil za odběr elektřiny ze sítě.

Měřínští vybudovali fotovoltaickou elektrárnu za asi tři a půl milionu 
korun. Sami z toho zaplatí šedesát procent a zbývajících čtyřicet dostanou 
formou dotace ze Státního fondu životního prostředí.  Martina Strnadová

Stále více osob si na-
chází cestu ke zdravému 
životnímu stylu, k němuž 
bezesporu patří i kvalit-
ní, zdravá strava. Zájem 
byl patrný i na přehlídce 
Den zdraví, která se již 
několikátým rokem koná 
v Jupiter clubu a pořádá 
ji Středisko ekologic-
ké výchovy Ostrůvek 
ve spolupráci v Jupiter 
clubem a Městem Velké 
Meziříčí. Letos proběhla 
minulý čtvrtek za hojné 
účasti jak vystavujících, 
tak návštěvníků. Ti se 
opět mohli dozvědět něco 
více o bioproduktech na-
bízených buď k prohlídce 
či ke koupi. Šlo převážně 
o výrobky z kravského 
mléka, mouky, medu, 
zeleniny či ovoce, lé-
čivých bylin a dalších, 
které pocházejí z domácích farem, 
ale také třeba o biomošty, špaldovou 
kávu, víno v biokvalitě či medové, 
anebo medovou zonku. Nechyběla 
například ani bio kosmetika, prací 
a čisticí prostředky, ekologické 
oblečení, hračky, netradiční šperky 
a mnoho dalšího. Součástí akce byla 
mimo jiné i fotografi cká výstava 
Chemické havárie, která ukazovala 
neštěstí v důsledku chemických ne-
hod jak ze zahraničí, tak z domova. 
Jedna z nich zachycovala čínské 
vesničany, jak shazují do hrobu 
buvola otráveného chlórem, který 
unikl z náklaďáku při nehodě na 
tamní dálnici. Kromě zvířat tehdy 
zemřelo i 28 lidí a 450 jich bylo 
hospitalizováno.

Probíhal opět prodej panenek 
Unicef, které nabízely studentky 

zdejší hotelové školy. Na stole mezi 
nejrůzněji ušitými krasavicemi 
se objevil také panáček jménem 
Bohumil. Výrobek stál šest set 
korun. Výtěžek z prodeje jde na 
pomoc dětem v Africe, konkrétně 
na očkování proti šesti hlavním 
smrtelným nemocem. Vedle fi rem, 
zabývajících se produkcí biovýrob-
ků, se prezentovaly i organizace 
a školy, které se zaměřují na zdravý 
životní styl i na to, jak si udržet 
harmonii těla i ducha. Například 
kluby zdraví, masážní salony, 
lektorky nabízející kurzy hubnutí, 
zdravotní pojišťovna měřila krevní 
tlak, cukr, cholesterol apod. v těle. 
Některé subjekty přidaly i ukázky 
netradičního cvičení či přednášky, 
živý včelí úl a ochutnávky zdravých 
pokrmů.                         Iva Horká

O svoje zdraví pečuje čím dál víc lidí

Studentka hotelové školy ukazuje Unicef panáčka Bohouše, který byl ke 
koupi za 600 Kč.                                                               Foto: Iva Horká

Lahodný švestkový džem, který získal titul Bi-
opotravina roku 2009, si mohli zájemci na Dni 
zdraví ochutnat i koupit.      Foto: Iva Horká
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Pomáhali
při odstraňování škod 

po povodních

(Pokračování ze strany 1.) 
Dodržování nové vyhlášky hodlá město kontrolovat a případné porušení 
pak i postihovat.

Technická herní zařízení povoluje ministerstvo fi nancí. To ke každé 
nové žádosti o povolení dalšího přístroje požaduje od města Velké Meziříčí 
vyjádření. Naposled se tak radní města vyjadřovali například k povolení 
jednoho takového přístroje na Jestřábci počátkem září. „Vydali jsme jedno-
značné záporné stanovisko, protože nechceme žádné herny, chceme město 
bez hazardních her,“ zdůraznil místostarosta Josef Komínek. A shodné 
stanovisko vydalo město při každé takové žádosti. Avšak ministerstvo 
fi nancí většinu těchto zařízení stejně povolilo.

Stejnou vyhlášku a také maximální výši poplatku, tedy pět tisíc korun, 
jako ve Velkém Meziříčí schválila či se chystají schválit i další města na 
Žďársku – například Žďár nad Sázavou či Nové Město na Moravě. Od 
prvního října totéž začne platit i ve Velké Bíteši, kde je podle ministerstva 
fi nancí osmatřicet jiných technických zařízení, což je na pětitisícové 
město poměrně velké číslo.

Novelu loterijního zákona vetoval prezident
Vedení Velkého Meziříčí i další města a obce vydáním vyhlášky v pod-

statě reagovaly na veto prezidenta republiky Václava Klause vyslovené 
letos v červnu novele loterijního zákona. Novela měla už od července 2010 
obcím a městům umožnit účast na regulaci videoloterijních terminálů. 
Podle ní by se mohly účastnit povolovacího řízení, rozhodovat o umístění 
loterií a heren na veřejně přístupných místech. Obsahovala i zákaz, aby 
loterijní terminály dávaly peníze neziskovým organizacím, které samy 
zřídily. Prezident své veto mimo jiné odůvodnil i tím, že novela zásadním 
způsobem zužovala okruh příjemců fi nančních prostředků na veřejně pro-
spěšné účely. Návrh se tak vrátil do Poslanecké sněmovny k přepracování. 
Svaz měst a obcí ČR, který o novelu usiloval, vyzval novou Poslaneckou 
sněmovnu, Senát i ministerstvo fi nancí ke společné urychlené přípravě 
nového loterijního zákona.                                          Martina Strnadová

Hazard ve městě nechtějí. 
Zpoplatnili i videoterminály

Je to právě měsíc, když televizní 
zprávy oznamovaly tu hrozivou 
skutečnost. Další tragické záplavy 
roku 2010. Nejvíce postiženým 
oblastem na Liberecku se vydali 
pomáhat i dobrovolníci zprostřed-
kovaní žďárskou Charitou. Právě 
oni se po zhruba čtyřtýdenním 
odstupu podělili o své zážitky 
a vzpomínky:

„Rozhodnutí jet pomáhat lidem 
postiženým povodněmi přišlo náhle 
při rozhovoru s kamarádkou z cha-
rity. Po příjezdu do Bílého Kostela 
nad Nisou mě překvapila intenzita 
prací při odstraňování následků. 
Přítomni byli vojáci, hasiči, policisté
a dobrovolníci z různých míst 
republiky. První den nás čekalo 
čištění břehů řeky od naplavenin, 
kde jsme nacházeli množství věcí 
z vytopených domů jako boty, zimní 
bundy, dětské hračky, ratanová 
křesla, nasáknuté pleny, dřevěnou 
dlažbu apod. Všechno se snášelo na 
hromady a pálilo,“ sděluje křehká 
devětadvacetiletá dobrovolnice 
z Radostína nad Oslavou.

Její vyprávění doplňuje zhru-
ba třicetiletý muž, který se na 
Liberecko vydal také, a to na zá-
kladě nabídky Charity v jednom 
z rádií: „Hned další den jsme 
byli rozmístěni do jednotlivých 
domácností, kde se odbahňovaly za-
hrádky, dvorky a sklepy, osekávalo
a dezinfikovalo se vlhké zdivo. 
Vyváželo se mokré dřevo a uhlí, 
které jako zázrakem neodplavalo 
z kůlen. S hrůzou jsme pohlíželi na 
vyklizené, prázdné místnosti domů, 
ve kterých se větralo a zároveň topi-
lo, aby vše vyschlo. S napětím jsme 
poslouchali svědectví postaršího 
obyvatele. Ten řekl, že už by to ni-
kdy nechtěl zažít. Byl hrozný hukot, 
tma a všude voda. Bál jsem se, aby 
se mi dům nezřítil na hlavu. Lidé 
sice narovnali pytle před dveře, ale 
voda se nečekaně přehoupla, a pak 
už nebylo úniku. Most v centru ves-
nice zmizel, takže na druhou stranu 
obce jsme se museli dopravovat 
přes most o kilometr dál.“

Dobrovolníci se shodují, že hrůz-
nou situaci zpříjemňovalo zázemí 
v místní mateřské škole. Obětavost 
kuchařek při přípravě snídaně, 
oběda i večeře ocenil každý stráv-
ník. Ubytování dobrovolníků bylo 

zajištěno na kolejích Technické 
univerzity v Liberci.

Společné vyprávění zakončuje 
čtyř iatř icetiletá pedagožka ze 
Žďáru nad Sázavou, která se vy-
dala pomáhat v období pomalu 
končícího učitelského volna: „Po 
návratu jsem přemýšlela, co jsem 
si z pobytu na severu Čech odvezla 
asi nejcennějšího. Nejspíš jednu 
velikou zkušenost k nezaplacení: 
že lidská svornost, odvaha a ochota 
pomoci dokáží stavět i zbourané 
mosty…“

Kraj Vysočina i město 
Velké Meziříčí poslaly 

fi nanční dar 
postiženým oblastem

Kraj Vysočina zaslal finanční 
pomoc povodněmi postiženým ob-
lastem v severních Čechách ve výši 
200 tisíc korun. Polovina schválené 
částky byla určena Libereckému 
kraji, po padesáti tisících korunách 
dostala města Frýdlant (v Čechách) 
a Hrádek nad Nisou. „Vysočina tak 
solidárně pomáhá regionu, který 
postihla ničivá blesková povodeň,“ 
uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek. „Nyní, když se situace 
v severních a západních Čechách 
uklidnila, je na řadě s pomocí druhá 
část naší republiky, kterou deště 
ničivě nezasáhly,“ upozornil Jan 
Slámečka, předseda bezpečnostní 
komise Rady kraje Vysočina. Po 
dohodě s hejtmanem Libereckého 
kraje Stanislavem Eichlerem ode-
slal kraj Vysočina fi nanční pomoc 
na krytí aktuálních potřeb př i 
záchranných akcích jako například 
na nákup balené vody, hygienických 
potřeb a podobně. „Tato forma se 
jeví jako operativnější než naku-
povat materiál v našem regionu 
a převážet jej do postižené oblasti,“ 
okomentoval dohodu mezi kraji 
hejtman.

Konkrétně obci Bílý Kostel nad 
Nisou pak pomohlo také město 
Velké Meziříčí. Zastupitelé našeho 
města schválili částku dvě stě tisíc 
korun, které podle slov tamního 
starosty použijí na obnovu zničené 
infrastruktury. Týdeník Velkome-
ziříčsko o této pomoci informoval 
v čísle 31.

Lenka Judová, Iva Horká

Učni v prvních ročnících osm-
nácti vytipovaných učebních oborů 
mohou získat až 4500 Kč za po-
loletí, pokud splní podmínky pro 
poskytování krajských motivačních 
stipendií. „Nejde nám jenom o to, 
abychom zviditelnili dlouhodobě 
žádané obory a doplnili aktivity 
fi rem v době ekonomické recese. 
Stipendia mají mladé lidi také 
motivovat k osobnímu rozvoji, 
plnění povinností a řemeslnému 
mistrovství. V rukou učitelů a mi-
strů to může být nástroj kvality,“ 
popisuje smysl krajské podpory 
Marie Kružíková, krajská radní 
pro školství.

Motivační stipendia jsou nasta-
vena dvouúrovňově. Pokud žák 
dochází do školy, nemá vážnější 
kázeňské prohřešky a nepropadá, 
může dosáhnout na základní sti-
pendium (podle oboru 400 nebo 
700 Kč měsíčně). Pokud navíc 
dosahuje velmi dobrých výsledků 
ve výuce a je výborný v praktickém 
výcviku, získá prospěchové stipen-
dium (1000 Kč za pololetí). Žádost 
o stipendium, potvrzenou školou, 
předkládá zájemce na krajský 
úřad nejpozději do 29. října 2010. 

Formulář žádosti i podmínky pro 
poskytnutí stipendia mají příslušné 
střední školy a jsou také zveřejně-
ny na školském portálu krajského 
webu www.kr-vysocina.cz.

Pavel Toman, ředitel Střední 
školy stavební Jihlava se snaží 
žákům i rodičům podání žádosti 
usnadnit: „Intenzivně s tímto novým 
nástrojem pracujeme, pečlivě jsme 
o všech podmínkách informovali 
rodiče i žáky. Z naší databáze jsme 
do žádosti vyplnili a vytiskli maxi-
mum údajů, které v ní máme (jméno, 
datum narození, obor, kód oboru 
apod.). V současné chvíli jsme při-
pravené formuláře rozdali žákům 
jenom k doplnění bankovního spoje-
ní a doplnění podpisu rodičů a žáka 
samotného. Jakmile to budeme mít, 
odevzdáme to hromadně na odbor 
školství.“ Podmínky a podporované 
obory schvalovala rada kraje již 
v loňském roce a jsou platné pro 
současné žáky prvních ročníků po 
celou dobu jejich tříletého studia. 
V průběhu října bude rada kraje 
projednávat nastavení podpory pro 
příští první ročníky.

Kamil Ubr, odbor školství, mlá-
deže a sportu KrÚ kraje Vysočina

Studenti na Vysočině mohou i letos 
žádat o krajská motivační stipendia

Šetřit
bude muset i policie

Problematika úsporných opatření v souvislosti s hospodářskou krizí 
se dotkla také resortu Policie ČR. „V současné době jsme schopni sdělit 
pouze některá obecná fakta. Všechny oblasti jsou totiž přímo závislé na 
konkrétní podobě rozpočtu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
pro rok 2011. A tento rozpočet se v současné době intenzivně připravuje,“ 
sdělil na četné dotazy novinářů ředitel Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina Josef Bačkovský.

Návrh rozpočtu Policie ČR na rok 2011 podle informací policejní tis-
kové mluvčí s výraznými škrty počítá. Ty se musí zákonitě odrazit také 
v rozpočtech jednotlivých útvarů, tedy i krajských ředitelství. „Jaká 
konkrétní úsporná opatření budeme nuceni v příštím roce realizovat 
v kraji Vysočina a kterých oblastí policejní práce se dotknou, je nyní 
předmětem podrobných ekonomických analýz i personálních auditů,“ 
vysvětlila mluvčí Dana Čírtková, „je pravdou, že jedním z možných 
úsporných opatření je sestěhování pracovišť v místech, kde v současné 
době působíme v několika budovách.“

O konkrétních dopadech úsporných opatření bude policie informovat 
veřejnost až po konečném schválení rozpočtu.

Jaké úspory lze v rozpočtu na příští rok 
očekávat?

„Návrh rozpočtu Policie ČR na rok 2011 je velmi restriktivní. Přepo-
kládá úsporu 2,6 miliardy korun v oblasti provozních nákladů a investic 
a další úsporu 1,7 miliardy korun na platech policistů a občanských 
zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2010 jde o rozpočtové škrty v roz-
sahu 40% v první oblasti a 10% u mzdových nákladů,“ sdělil policejní 
prezident Oldřich Martinů. Podle jeho vyjádření zůstává i přes zásadní 
omezení fi nančních prostředků prioritním úkolem policie mimo jiné 
garance vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku a boji proti korupci. 
„Má-li policie dostát svým úkolům, musí bezpodmínečně vygenerovat 
dostatečné fi nanční prostředky na její provoz. Znamená to najít v roz-
počtu zhruba 1 miliardu korun, která na provozní výdaje chybí. Nezbývá 
nám než seškrtat veškeré investice více jak o polovinu. Zrušíme výstavbu 
budovy krajského ředitelství policie v Liberci. Odložíme modernizační 
a inovační projekty v oblasti informačních technologií. Přerušíme 
práci na rozvoji schengenského informačníh, vízového i cizineckého 
informačního systému. Nebudeme investovat do žádného nadstandardu. 
Zastavíme akreditace znaleckých pracovišť Kriminalistického ústavu 
Praha a odborů kriminalisticko-technických expertiz,“ pokračuje ve 
výčtu úspor Martinů, „musíme také ukončit zahraniční mise Útvaru 
rychlého nasazení, jehož příslušníci chrání zastupitelské úřady České 
republiky v některých zemích s nestabilní vnitřní bezpečnostní situací. 
Náklady na mise pokryjí náklady na provoz několika desítek obvodních 
oddělení. Musíme rovněž optimalizovat dislokaci všech policejních 
útvarů, abychom v roce 2011 omezili celkové mandatorní výdaje o 20% 
oproti roku 2010. V praxi to znamená sestěhování do menšího počtu 
objektů, v jehož důsledku ušetříme na nájemném, na výdajích za vodu, 
teplo a elektrickou energii. Další úspory nepochybně přinese urychlení 
transformace služby cizinecké policie a také změna zákona o telekomu-
nikacích, která by ukončila hrazení nákladů na odposlechy telekomuni-
kačním operátorům. V oblasti mzdových nákladů návrh rozpočtu počítá 
s rozhodnutím vlády, které sníží platové tarify policistů i občanských 
zaměstnanců o 10%. Rozhodně ale nechceme propouštět policisty, 
a proto podporujeme zachování stávajícího znění zákona o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Počítáme ovšem s přirozenými 
odchody policistů (ročně kolem 1500 osob) a na jejich uvolněná místa 
nebudeme přijímat nováčky.

Rozpočtový rok 2011 bude pro Policii ČR mimořádně obtížný. Naději do 
budoucna však vzbuzuje příslib vlády, že v následujících letech už žádná 
další restriktivní rozpočtová opatření Policii ČR nečekají.

Připravila: Iva Horká

Cirkus Jo-Joo přijíždí
do Velkého Meziříčí z Hong Kongu

Zapojte se do soutěže o volné vstupenky
První český Národní cirkus Jo-Joo se opět představí v našem městě. 

Hostovat zde bude od šestého do desátého října tohoto roku. Z Čecho-
vých sadů, kde dříve „stanoval“, se přesunul na Sluneční ulici do lokality 
Hliniště (za bývalým statkem). Začátky představení jsou od 17 hodin ve 
všední dny a od 14 hodin o víkendu.

C i r k u s  s e 
podle informací 
manažera Jiř í-
ho Výšky vrací 
po turné v Hong 
Kongu, kde účin-
koval v zimních 
měsících v rám-
ci lední revue 
v Ocean Parku. 
Během sv ých 
produkcí v Čes-
k é  r e p u b l i c e 
představí show 
plnou scénických 
efektů a skvě-
lých artistických 
a d rezérských 
výkonů . Půjde 
například o vy-
stoupení Sedm 
Statečných, kde 
diváci zhlédnou 
výcvik poníků 
s pumami me-
dovými, lasovou 
show,  v ýcv i k 
psů. Akrobatka 
Haluna z mon-
golského Ulan-
bátaru, která je 
nositelkou stří-
brného klauna 
v kategorii juni-
orů na festivalu 
v Monte Carlu 2003, předvede taktéž svoje výjimečné umění. Nebude 
chybět ani výcvik tygrů sibiřských pouze pomocí bambusových hůlek. 
Stálicí programu je leopard na vodítku, ale objeví se též prvky klasické 
artistiky jako visutá hrazda v podání ukrajinské artistky Roxy. „Dále 
budou představeny nové přírůstky našich zvířat – mladá tygřice Tajga 
a zcela maličká puma medová,“ vyjmenovává Jiří Výška a slibuje zcela 
nové vystoupení na šálách, které předvede duo Kelly a Jindřich spolu 
s papoušky ara.

Majitel cirkusu nezapomíná na děti z dětských domovů a stacionářů 
či handicapované a nabízí jim při organizované návštěvě představení 
vstup zdarma.

Týdeník Velkomeziříčsko, který je už poněkolikáté mediálním partne-
rem cirkusového vystoupení v našem městě, pro svoje čtenáře připravil 
také soutěž o volné vstupenky a další bonusy. Namalujte obrázek na téma 
Cirkus podle vašich představ a doručte ho do redakce do 5. října 2010. Vy-
losovaní výherci získají volné vstupenky na některé z představení a jeden 
z nich navíc společné focení s principálem a jeho oblíbeným zvířetem.

Iva Horká

Jaromír Joo se svojí pumou během jedné z návštěv 
Velkého Meziříčí. Nyní do našeho města přiveze mimo 
jiné maličkou pumu i mladou tygřici.

Foto: Iva Horká

Drakiáda
byla přeložena
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Nikdy není pozdě…
Je tu znovu září. Zase je tu škola. Když je člověk mladý, tak se mu moc 

do té instituce nechce. A když je dospělý, tak se mu mnohdy po ní stýská. 
Říká si, že to bylo lepší, aspoň nebylo tolik starostí a problémů jako dnes. 
Ale je tady ještě jedna věc. Když vidím, jak děti kromě školy navštěvují 
různé kroužky a kurzy, tak si říkám, proč se mi tehdy nechtělo. Mohla to 
být hudební škola, a nebo nějaký jazykový kurz. Rodiče radili, ale dítěti 
se nechtělo. Za svou lenost člověk musí platit. Je ale mnoho takových, 
kteří v minulosti chtěli něco studovat. Jenomže jim to nedovolil režim. 
Oni také platí, ale za chyby systému. Ale možná ještě není pozdě? Jeden 
můj kamarád kněz se začal učit hrát na klavír v pětačtyřiceti. Dneska je 
mu přes padesát let a zvládá i varhany. Jedna bývalá farnice po odchodu 
do důchodu začala navštěvovat univerzitu třetího věku. Jeden domov pro 
seniory organizuje společné vzdělávání svých klientů. Jsou velmi spoko-
jení. Našlo by se mnoho takových, pro které není pozdě. Je však jenom 
jeden problém – je třeba chtít. A mít silnou vůli. To je ale asi náš největší 
problém.                                                                  P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb
od 29. 9. do 3. 10. 2010

Středa 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela – archandělů
 7.00 mše sv. za zemřelé předky z rodiny Teplých
 a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Oslavice mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve – Den 

modliteb za nová kněžská povolání
 7.00 mše sv. za zemřelého manžela a syna a za duše
 v očistci o. M. P.
17.40 pobožnost za nová kněžská povolání
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 1. 10. Památka sv. Terezie od dítěte Ježíše, panny a učitelky 
církve, 1. pátek v měsíci
 8.00 mše sv. za Elišku Práškovou, Elišku Filipovou 
 a Miladu Pospíchalovou a za živé a zemřelé 
 příbuzné o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. pro mládež k poctě sv. Judy Tadeáše o. L. Sz
Sobota 2. 10. Památka svatých andělů strážných
 7.00 mše sv. k poctě sv. Judy Tadeáše o. L. Sz.
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Švástovu
 a Havlíkovu o. M. P.
 7.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 3. 10. – 27. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Josefa a Růženu Strnadovy,
 jejich syna Josefa a přízeň  o. M. P.
 9.00 mše sv. za rodiče Stočkovy, syna, rodiče
 Šoukalovy, syny a snachu o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za zemřelou rodinu
 Chylíkovu a Novotnovu  o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Jaroslava Černého, jeho rodiče
 Aloisii a Theodora Křehlíkovy o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve čtvrtek 30. 9. v 17.40 bude pobožnost s adorací a mše sv. za nová 
kněžská povolání.

V pátek 1. 10. od rána do soboty 2. 10. bude ado-
race Nejsvětější Svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 
2. 10. v 8.00 bude setkání všech ministrantů. 
V sobotu 2. 10. v Netíně v 18.00 bude pouť první 
soboty (14.30 jdou pěší, 17.00 odjíždí autobus). 
V sobotu 2. 10. v 18.30 bude příprava rodičů před 
křtem a v 19.30 bude IV. příprava na manželství. 
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Kalen-
dáře na postavení na rok 2011 můžete zakoupit ve 
farní kanceláři za cenu 55 Kč. Náboženství pro 
děti II. stupně ZŠ a mládež, kteří nemají možnost 

se zúčastnit výuky náboženství ve škole, bude ve středu ve 13.30 nebo 
v 18.00 na faře.

Ohlášky pro Bory
Pátek 1. 10. Památka sv. Terezie od dítěte Ježíše, panny a učitelky 
Církve
17.30 Dolní Bory adorace Nejsvětější Svátosti
18.00 mše sv. za rodinu Fňukalovu o. M. P.
Neděle 3. 10. Neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. na úmysl rodiny Kučerovy, která se 
svěřuje do modliteb církve o. M. P.

Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Info: www.acvm.ic.cz

Kontakt:
Mgr. František Kameník,

e-mail: 
kamenikf@centrum.cz,

mob. 739 600 015

Českobratrská 
církev evangelická
19.30 hodin: Večer s histori-
kem umění Mgr. Martinem 
Pavlíčkem, Ph.D.: Jan Blažej 
Santini–Aichel (1677–1723): 
Génius barokní architektury 
a jeho dílo na Žďársku
9 hodin: bohoslužby
6. 10. 15 hodin: setkání dětí
Bohoslužby a další setkání se 
konají v Husově domě (Velké 
Meziříčí, U Světlé 24). Každý 
je zván. Další informace: www.
velke-mezirici.evangnet.cz   -PJ- 

Houbová žemlovka
Složení: 800 g hub, olej, 1 cibule, 

veka nebo rohlíky, 250 ml mléka, 
4 vejce, sůl, pepř, oregano, česnek, 
olej na vymazání, kapie, petrželka 
a rajče na ozdobu. Postup: Houby 
očistíme a rozkrájíme na kousky. 
Důkladně je ve studené vodě 
propláchneme a necháme okapat. 
Cibuli oloupeme a nasekáme na-
drobno. V pánvi rozehřejeme olej, 
nejdříve na něm zpěníme cibuli, 
potom přidáme houby. Dusíme pod 
pokličkou až se všechna tekutina 
z hub odpaří. Veku nakrájíme na 
plátky. Ve 150 ml mléka rozšle-
háme 1 vejce, přidáme sůl, pepř 
a oregano. Misku z varného skla 
nebo pekáček vymažeme olejem. 
Plátky veky namočíme v roz-
šlehané vaječné směsi a v jedné 
vrstvě urovnáme do pekáčku. Na 
ni dáme vrstvu dušených hub, 
opět poklademe vekou a vrstvy 
postupně střídáme (poslední tvoří 
veka). Zapékáme v předehřáté 
troubě asi 15 minut. Nakonec ve 
zbylém mléce rozšleháme vejce 
s česnekem a žemlovku zalijeme. 
Pokapeme trochu olejem. Upečeme 
do zlatova ještě asi během 15 minut. 
Na talířích ji zdobíme petrželkou, 
kapií, rajčetem a kyselou okurkou. 
Žemlovku podáváme teplou, ale 
chutná je i studená.

Houbová pizza
Složení: Těsto: 1 hrnek hlad-

ké mouky, 1 celé vejce, 5 lžic 
oleje, 1/2 prášku do pečiva, 1/2 
lžičky soli, mléko dle potřeby.
Směs: 1 velká cibule, 1 pórek, 1 čer-
vená paprika, 5 stroužků česneku, 
sůl a pepř dle chuti, houby, kečup, 
strouhaný sýr, olej. Postup: Zadělá-
me těsto jako na buchty, vyválíme 
na vymazaný plech, přidáme směs, 
kterou jsme podusili na oleji, posy-
peme strouhaným sýrem, dle chuti 

můžeme pokapat kečupem a dáme 
do trouby zapéct.

Houbový závin 
z listového těsta

Složení: 300–400 g hub, 1 lžič-

ka oleje, 1 cibule, půl lžičky kmínu, 
pepř, sůl, 2–3 vejce, 1 balení listo-
vého těsta, 20 dkg eidamského sýra, 
trochu petrželky. Postup: Očištěné 
houby nakrájíme na menší kousky. 
Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli 
přidáme houby, kmín, pepř a sůl 
a dusíme do měkka. Nakonec vklep-
neme vejce a necháme je srazit, dle 
chuti dokořeníme. Balíček listového 
těsta tence vyválíme, pokryjeme 
houbovou směsí, strouhaným sý-
rem, posypeme nakrájenou petr-
želkou a stočíme do závinu. Dáme 

na plech, potřeme rozšlehaným 
vejcem, posypeme trochou kmínu 
a pečeme v předehřáté troubě.

Rychlá houbová 
pomazánka

Složení: 250 g 
hub (žampionů), 
2 lžíce olivového 
oleje, 1 st roužek 
česneku, petržel, 
200 g krémového 
sýra. Postup: Hou-
by důkladně nase-
káme na maličké 
kousky. Rozehře-
jeme na pánvi olej 
a usmažíme houby 
spolu s česnekem, 
dokud nám hou-
by  n e z měk n o u . 
Necháme vychlad-
nout v pokojové 
teplotě. Poté dáme 
houby do misky 
a smícháme s kré-
m o v ý m  s ý r e m 
a špetkou petržele. 
Po řá d ně  p rom í-
cháme a podáváme 
s pečivem.

Houbové rizoto
Složení: 200 g hub (i žampionů), 

2 cibule, sůl, drcený kmín, 1/4 kg 
rýže, mletá paprika, 1/2 pytlíku 
mražené zeleniny ( jarní směs 
apod.), 1/4 l zeleninového vývaru 
(ze zeleninového bujonu), petrželka, 
olej. Postup: Na oleji zpěníme ci-
buli, přidáme očištěné a nakrájené 
houby, osolíme, posypeme drceným 
kmínem a dusíme do měkka. Rýži 
za syrova prudce opečeme na oleji, 
přidáme mletou papriku, mraženou 

zeleninu a dušené houby, zalijeme 
zeleninovým vývarem (aby byla 
rýže těsně potopená), zakryjeme 
poklicí a dáme do trouby péct na 
30-40 min., až se všechna tekutina 
vydusí a rýže je měkká. Hotové 
sypeme petrželkou. Je to rychlé 
a chutné jídlo.
Chlupaté knedlíky 

s houbami
Potřeby: 3 velké brambory, 3 roh-

líky, 1 vejce, sůl, 3 lžíce hladké mou-
ky, olej, 50 dkg čerstvých (nebo hrst 
sušených) hub, kmín. Postup: Rohlí-
ky nakrájíme na kostičky, brambory 
po očištění a omytí jemně nastrou-
háme, přidáme vejce, dobře promí-
cháme, osolíme, popřípadě ještě 
zahustíme moukou. Na pomoučně-
ném vále tvoříme knedlíky, házíme 
je do vroucí osolené vody a 20 minut 
je vaříme. Mezitím osmahneme 
na oleji nakrájené houby (sušené 
předem namočíme a při dušení více 
podlijeme), podlijeme, osolíme, 
okmínujeme a dusíme doměkka. 
Hotové knedlíky nakrájíme na ko-
lečka a polijeme houbami se šťávou.

Houbový guláš 
s cuketou

Suroviny: 1 větší cibule, 40 dkg 
čerstvých hub, 1 střední cuketa, 
2 lžíce kečupu, 15 dkg papriky, 
1 lžička mleté papriky, 1 lžíce 
worcestrové omáčky, olej, sůl, 
pepř. Postup: Na pánev dáme trochu 
oleje, přidáme na plátky nakrájené 
houby, osmahneme, přidáme na-
krájenou cuketu, mletou papriku, 
kečup, worcestrovou omáčku. Vše 
krátce dusíme a přitom mícháme. 
Pak přidáme nakrájenou cibuli 
a papriky a dusíme. Guláš můžeme 
jíst s pečivem, případně i s jinou 
přílohou – vhodné jsou těstoviny, 
rýže nebo brambory.

Text a foto: Eva Mikysková, Třebíč

Libuškám se povedlo…
Ženy přijaly pozvání od švadlenky Libuše a organizátorky Libuše 

a slovy jedné účastnice: „…strávily při úterku inspirativní odpoledne 
plné nápadů, krásných modelů, vše v poklidné a přátelské atmosféře 
provoněné kvalitní zahraniční kosmetikou…“

Vše se odehrálo v učebně Jupiter clubu u zrcadlové stěny v úterý 14. 
září v odpoledních hodinách. Organizátorka Libuše pozvala do našeho 
města švadlenku Libuši z Bystřice nad Pernštejnem, která již více jak 
10 let ve svém ateliéru tvoří modely pro ženy všech věkových kategorií 
a různých postav.

Klade mimořádný důraz na individualitu každého zákazníka a na její 
práci je to znát. Tvoří s lehkostí, její modely jsou veselé až provokativní 
a hlavně nezruinují peněženku.

Zpestřením celé akce byla prezentace jedné zahraniční kosmetiky, 
spojená s líčením a diagnostikou pleti speciálním přístrojem, které téměř 
všechny ženy využily. I ručně vyrobené korálky a náušnice od slečny 
Karolíny v krásném aranžmá přispěly k něžnému „holčičímu“ prožitku. 
Na ochutnávku byly připraveny i wellness koktejly, ženy, pokud si donesly 
svůj hrneček, si mohly zdarma uvařit kávu nebo čaj. Velice nás potěšila 
přítomnost nejmladší účastnice odpolední módní show, čtyřleté Elenky 
se svojí maminkou. I pro holčičku se našel v ateliéru krásný model, 
pestrobarevné letní šatičky, které si samozřejmě odnášela domů. Ceny 
za modely byly velmi přijatelné a mnohdy nízká cena způsobila ve tváři 
ženy údiv. Každá žena měla možnost vyplněním testu „Víme, co vám 
sluší“ zjistit, jaký styl se k ní hodí, zda ležérní, klasický, romantický, 
sportovní, extravagantní či elegantní.

Slovy další účastnice: „…módní odpoledne bylo fajn, moc se mi líbilo, 
přijdu se podívat na další.“

„Další“ plánujeme v předvánočním čase a již nyní se na ženy opět těší 
švadlenka Libuše Buchtová a organizátorka Libuše Kotoučková.

Od roku 2006 se na základní 
škole Školní ve Velkém Meziříčí 
uskutečňuje vždy v dubnu soutěž 
ve sběru papíru. Do soutěže se 
pravidelně zapojují nejenom žáci, 
ale i řada rodičů a příbuzných, 
kteří dětem s papírem pomáhají. 
V jednotlivých letech jsme po-
stupně nasbírali 8,8 t; 18,5 t; 16,3 t; 
12,8 t a loni 13,3 tuny starého 
papíru.

Proč vlastně papír ve škole sbírá-
me? Pro životní prostředí – papír 
je druhotná surovina, 1 tuna staré-
ho papíru zachrání 17 stromů, naše 
škola nasbíraným papírem zachrá-
nila celkem 1 185 stromů! Pro svoji 
třídu – každá třída dostala slad-
kosti, první tři třídy na 1. stupni 
a první tři třídy na 2. stupni (s nej-

vyšším průměrem nasbíraného 
papíru na žáka) vyhrají dort. Pro 
svoji školu – za získané peníze 
(po odečtení nákladů za dopravu 
a odměny) nakoupíme po doho-
dě s žáky vybavení pro relaxaci 
a odpočinek (postupně to byly dva 
pojízdné pingpongové stoly, dva 
stolní fotbálky na chodby, malou 
lezeckou stěnu na chodbu 1. stupně, 
sedačky na chodby 2. stupně, boby 
do školní družiny).

I když je o starý papír stále menší 
zájem, podařilo se nám uzavřít 
smlouvu s firmou, která od nás 
tuto druhotnou surovinu výhodně 
vykoupí (1,50 Kč/kg a zdarma od-
veze), takže budeme v tradici sběru 
papíru pokračovat i v roce 2011.

Text a foto: ZŠ Školní

Sbíráš, sbírám, sbíráme…

Na věži kostela sv. Mikuláše bý-
valy zvony odnepaměti. Hlaholily 
na oslavu při církevních i světských 
slavnostech, zvaly věřící do chrámu 
k pobožnosti, klekání 
třikrát denně vyzýva-
lo k modlitbě. S oby-
vateli města i okolí se 
při úmrtí rozloučil 
zvonek umíráček, 
ke kterému se př i 
pohřbu podle majet-
nosti přidávaly další 
zvony. Šturmování 
na největší zvon Mi-
kuláš varovalo před 
náhle vzniklým ne-
bezpečím – ohněm 
či vodou.

Zvony bývaly čtyři, pátý umí-
ráček byl zavěšen na ochozu věže. 
Při občasných požárech věže byly 
někdy zničeny i zvony, ale vždy 
byly zase obnoveny buď nákladem 
města, nebo bohatých měšťanů.

V srpnu 1917 byly zvony zrekví-
rovány pro vojenské účely a násle-
dujících deset let sloužil jen menší 

zvon František a umíráček. V srpnu 
1927 byly svěceny tři nové zvony, 
ale i ty byly na jaře 1942 odebrány 
pro válečnou výrobu spolu s Fran-

tiškem. Ten však zni-
čen nebyl, takže se 
po válce zase vrátil 
na věž.

Nové zvony byly 
odlity teprve v letech 
1969 – 70 v Martini-
cích zvonařskou díl-
nou Gabriela Knose 
a Rudolfa Manouš-
ka. Vysvěceny byly 
v neděli 20. září 1970 
dr. Aloisem Michál-
kem z Klobouk mís-
to zaneprázdněného 

biskupa brněnského. Poprvé zvoni-
ly téhož dne v 21 hodin večer.

Již 40 let tedy na věži zvoní 
sv. Mikuláš, sv. Cyril a Metoděj, 
Panna Maria a sv. Josef. Ze starých 
zvonů zůstává sv. František z roku 
1791 a umíráček z roku 1706. 
Největší Mikuláš váží 2180 kg, 
umíráček jen 33 kg.              -ripp-

Velkomeziříčské zvony

Jak si pochutnat na houbách
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Pěvecké soubory

Sluníčko a Harmonie
začínají v úterý 5. října 2010 na 3. ZŠ Velké Meziříčí. 
Sluníčko 15.45–16.30 hodin, Harmonie 17–18 hodin.

Těší se na vás Věra Havlišová, Andrea Svobodová a Olga Komárková.

Zubní pohotovost
Sobota 2. 10. MUDr. Zdeňka 
Kreislerová, Bezručova 106/23, 
Žďár n.S., tel.: 566 621 000. Ne-
děle 3. 10. MUDr. Tomáš Kreisler, 
Bezručova 106/23, Žďár n. S., tel.: 
566 621 000.

Zdroj: http://www.nnm.cz

Slavnostní otevření odborných učeben 
v rámci projektu z Regionálních 

operačních programů EU
V květnu 2010 byl úspěšně dokončen projekt „Modernizace SOU Jana 
Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ a je plně využíván 
ke vzdělávání žáků střední odborné školy od 1. září 2010. Slavnostní 
otevření odborných učeben proběhne za účasti významných hostů ve 
čtvrtek 7. října 2010 v budově školy Tyršova 239.
Po slavnostním otevření bude probíhat v kulturním domě ve Velké Bíteši 
od 10 do 18 hodin Školní show k 10. výročí založení městské střední 
školy. Budou se zde prezentovat žáci školy v oborech vzdělání Mechanik 
seřizovač, Obráběč kovů, Cukrář, Kuchař-číšník a Kadeřník. Součástí 
show bude zábavný program spojený s módní přehlídkou.
Srdečně zveme bývalé zaměstnance, absolventy a veřejnost.

Žáci a zaměstnanci školy

Cesta do podzemí

Prodám
■ Jablečný mošt – čerstvý. Cena 
7 Kč/l. Do vašich nádob. V Lavič-
kách. Tel.: 608 035 550.
■ Dva kotle „štrébl“, články 3 ks. 
Cena dohodou. Tel.: 774 868 024.
■ Fiat Brava 1.4 12 V, r. v. 12/1996, 
benzín, modrá metalíza. Garážo-
vaný. Výbava: 2× airbag, originál 
autorádio, posilovač řízení, el. 
střešní šíbr, nastavitelný volant, el. 
přední okna, centrální zamykání, 
dělená zadní sedadla, zadní stěrač, 
otáčkoměr, manuální převodovka 
+ přední tlumiče a výfuk, 4× zimní 
pneu. Pěkný vzhled, nutno vidět. 
Cena 35.000 Kč. Tel.: 776 798 182.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Najeto 
27.000 km. STK do IX/2012. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Stavební vrátek, cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Kamna Fiko 1000, 80×53×87 cm, 
levý zadní vývod, cena 3.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 733 530 356.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Dveře vchodové, plastové, vč. 
zámků a kování, bílé a hnědé, PC 
15.000 Kč/ks, nyní 7.800 Kč/ks. Dále 
plastová okna a zahradní chatku 4×3 
m + přesah střechy 0,8 m. Vše nové 
z neuskutečněné stavby. Levně. 
Přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Med pastovaný a květový smí-
šený (tmavý). Tel.: 725 085 058, 
776 067 143.
■ Pravý lesní med 80 Kč za 1 kg. 
Tel.: 603 321 271.
■ Demižony 1 ks 10 l, 2 ks 15 l, 
2 ks 25 l. Váhu decimálku, kanystr 
plech. 20 l, 5 l plynovou bombu. 
Zvedák na auto Škoda. Cep na 
mlácení obilí, železný ševcovský 
stojan na přibíjení podrůžek. Vše 
levně. Tel.: 776 168 715.
■ Náhradní díly na Škodu Felicia 
(veškeré). Tel.: 608 034 567.
■ Sedací soupravu, hnědou v kom-
binaci se dřevem. Trojkřeslo + 2 křes-
la. Cena dohodou. Tel.: 737 149 604.
■ Nová kamna, zakázkové práce 
roz. 48×48 cm, výška 100 cm, pro-
sklená dvířka, velké topeniště, cena 
dohodou, kamna rozměr 32×44 cm. 
Vhodné do dílny, chalupy. Dále 
menší kamna, oboje v dobrém 

stavu, cena dohodou, levně. Tel.: 
776 008 310.

■ Štěňátka výmarského 
ohaře krátkosrstého s PP po 
lovecky vedených rodičích. 
Odběr: konec října 2010. Cena: 
6.000 Kč. Tel.: 605 140 764, 
ek.strasidylko@seznam.cz

■ Lesní med, 80 Kč/kg. Tel.: 
776 687 669.
■ Brankářskou hokejovou vý-
zbroj – kompletní. Tel.: 775 280 947.
■ Plynová kamna na PB, PB 
15 kg, Monitor LG. Levně. Tel.: 
723 240 119.
■ Kuchyňská kachlová kamna, 
dále rohovou lavici s úložným 
prostorem. Obojí cena dohodou. 
Tel.: 566 521 545, volejte 8–12 
a 13–17 hodin.
■ Pneumatiky i s disky, rozměr 
155×14 (Škoda 120). Levně. Tel.: 
731 255 045.
■ Štěně bígla tricolor bez PP. 
Štěně je očkované, odčervené, stáří 
7 týdnů. Pejsek, ihned k odběru. 
Cena 2.500 Kč. Tel.: 605 554 439.
■ Ječmen jarní, pšenici ozimou, 
konzumní a sadbové brambory 
odrůdy Adéla – Marabel a Belana. 
Cena dohodou. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576, nejlépe po 17. ho-
dině.
■ Selata. Tel.: 603 366 925.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
Koupím
■ Hoblovku s protahem a spodní 
frézu. Tel.: 733 502 674.
■ Řezbářská dláta a literaturu 
o truhlářství, tesařství, řezbářství. 
Tel.: 733 502 674.
Nemovitosti
■ Prodám RD ve VM, blízko středu 
města, 4+1+šatna, garáž, bez zahra-
dy. Nejsme RK. Tel.: 607 685 157.
■ Hledám ke koupi dům nebo 
chalupu k rekreaci v okolí V. Me-
ziříčí, Křižanova, V. Bíteše do 
1,5 mil. Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, ulice 
Družstevní, možnost i krátkodo-
bého pronájmu. RK nevolat. Tel.: 
732 565 767.
■ Prodám RD v Mostišt ích. 
V pěkném místě, po rekonstrukci. 
Možno i dlouhodobý pronájem 
s možností odkupu. Tel.: 736 111 315.

(Pokračování na straně 6.)

Jak hlasovat
ve volbách do zastupitelstev obcí

(Pokračování ze strany 2.) Občané 
členských států Evropské unie, 
kteří splňují podmínky pro přiznání 
volebního práva, mají právo, pokud 
požádali o zápis do dodatku stá-
lého seznamu voličů, hlasovat ve 
volbách do zastupitelstva obce. Vo-
lič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným ces-
tovním pasem České republiky.

Hlasovací lístek pro volby do za-
stupitelstva obce může být vytištěn 
oboustranně.

V záhlaví každého hlasovací-
ho lístku je uveden název obce 
a počet členů zastupitelstva obce, 
který má být zvolen. Kandidáti 
každé volební strany jsou uvedeni 
na společném hlasovacím lístku 
v pořadí určeném volební stranou, 
a to v samostatných zarámovaných 
sloupcích umístěných vedle sebe. 
Hlasovací lístky jsou distribuovány 
voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb (12. října 2010). V pří-
padě, že dojde k poškození nebo 
ztrátě hlasovacího lístku, může 
volič ve volební místnosti požádat 
okrskovou volební komisi o jiný 
hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího 

lístku
Po obdržení úřední obálky, pří-

padně hlasovacího lístku, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Pokud se volič 
neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno. 
V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků volič může 
hlasovací lístek upravit jedním 
z uvedených způsobů:
* Označit křížkem ve čtverečku 

v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu vo-
lební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany 
v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů 
zastupitelstva obce, který má 
být v obci volen. Pokud by byla 
označena tímto způsobem více 
než jedna volební strana, byl by 
takový hlas neplatný.

* Označit v rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem toho kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a to 
z kterékoli volební strany, nej-
výše však tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno. Počet členů zastupitel-
stva, který má být v obci zvolen, 
je uveden v záhlaví hlasovacího 
lístku. Pokud by bylo označeno 
tímto způsobem více kandidátů, 
než je stanovený počet, byl by 
takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, 

popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných 

sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě ozna-
čeným kandidátům. Z označené vo-
lební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupitelstva obce. 
Pokud má být voleno např. 11 členů 
zastupitelstva a je označena volební 
strana s 11 kandidáty a kromě toho 
5 kandidátů individuálně ze sloupců 
dalších volebních stran, je dáno 
označené volební straně 6 hlasů, a to 
pro kandidáty na prvních šesti mís-
tech. Pokud by byla tímto způsobem 
označena více než jedna volební 
strana nebo více kandidátů, než 
je stanovený počet, byl by takový 
hlas neplatný. Po úpravě vloží volič 
hlasovací lístek do úřední obálky.

Pokud volič neoznačí na hlaso-
vacím lístku ani volební stranu, 
ani žádného kandidáta, hlasovací 
lístek nevloží do úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo 
vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků do téhož zastu-
pitelstva, je jeho hlas neplatný.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného 

pro úpravu hlasovacího lístku 
hlasuje volič tak, že úřední obálku 
vloží před okrskovou volební komi-
sí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. S vo-
ličem, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu, 
anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek 
za něho upravit a vložit do úřední 
obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky.

Hlasování 
do přenosné volební 

schránky
Volič může požádat ze závaž-

ných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad (na Městském úřadě 
ve Velkém Meziříčí na podatelně, 
tel.: 566 781 111) a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém přípa-
dě vyšle okrsková volební komise 
k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové okrskové volební 
komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování.

Ve Velkomeziříčsku, které vyjde 
13. října, bude zveřejněno Ozná-
mení o dni a místě konání voleb. 
V něm je defi nováno, do kterých 
volebních místností půjdou občané 
města volit na základě trvalého 
bydliště zapsaného v občanském 
průkazu.                               -jšve-

Jelen kolizi nepřežil
Dne 23. 9. v ranních hodinách vběhl do cesty řidiči osobního vozidla 

Škoda Fabia na 81,5 km dálnice D1 jelen. Zvíře střet s vozidlem nepřeži-
lo. Osádka osobního auta vyvázla z nehody bez zranění. Hasiči zajistili 
havarovaný vůz proti požáru. Příčinu dopravní nehody vyšetřuje PČR. 
Motocyklista se střetl s dopravním vozidlem

Dne 22. září v 17.25 hodin jel dvaačtyřicetiletý řidič s Fiatem Marea 
Weekend po silnici ulice Hornoměstská ve Velkém Meziříčí směrem 
k ulici Jihlavská. Řidič zastavil svoje vozidlo u středu vozovky, kde 
chtěl odbočit u fi rmy Lacrum vlevo a dával znamení o změně směru 
jízdy vlevo. Řidič při odbočování vlevo ohrozil za ním jedoucího řidiče 
motocyklu Cagiva, který v tuto chvíli jel v levé polovině vozovky a došlo 
k nárazu přední částí motocyklu do pravého boku odbočujícího osobního 
vozidla Fiat. Čtyřiadvacetiletý motocyklista po střetu spadl z motocyklu 
mimo pozemní komunikaci a lehce se zranil. Způsobená škoda je ve výši 
50.000 korun.

Vloupal se do chaty u Křoví
V době od 20. do 22. 9. 2010 se vloupal neznámý pachatel do rekreační 

chaty u Křoví. Zde odcizil motorovou travní sekačku, motorovou kosu, 
kanystr a olej. Škoda je ve výši 30.000 korun.

Srazil chodkyni na chodníku
Dne 20. 9. nezjištěný řidič vozidlem značky Multicara ve Velkém 

Meziříčí na ulici Novosady odbočoval vpravo na ulici V Podloubí. Při 
přejíždění chodníku přehlédl zprava jdoucí sedmdesátiletou chodkyni 
a pravou přední částí vozidla narazil do jejího boku. Řidič z místa dopravní 
nehody odjel a dopravní nehodu neohlásil. Při srážce byla chodkyně lehce 
zraněna. Zranění dalších osob nebylo hlášeno. 

Okradli nakupující ženu
V době okolo 16. hodiny dne 20. 9. ve Velkém Meziříčí na ulici K No-

vému Nádraží oslovila osmačtyřicetiletou nakupující jiná žena. Paní v té 
době měla na držadle pojízdného nákupního košíku zavěšenou kabelku 
a v koši vezla nákup. Rozhovoru žen využil neznámý pachatel a ve chvil-
kové nepozornosti z držadla nákupního koše odcizil dámskou kabelku. Po 
odchodu neznámé ženy poškozená zjistila krádež kabelky a uviděla, jak 
neznámá žena a dva muži utíkali k přistavenému osobnímu automobilu 
stříbrné barvy. To odjelo rychlou jízdou směrem ke světelné křižovatce 
ulic K Novému nádraží – Sokolovská. V odcizené kabelce měla poškozená 
osobní doklady, peněženku, mobilní telefon, hodinky a fi nanční hotovost. 
Způsobená škoda dosahuje výše 4.700 korun.

Vybráno z policejního archivu                                                      -simf-

Ve čtvrtek 14. října 2010 ve stře-
disku ekologické výchovy Ostrů-
vek proběhne promítání obrázků, 
vyprávění a beseda věnovaná krasu 
(především tomu Moravskému), 
jeskyním, štolám a starým důlním 
dílům. S Mgr. Vlastislavem Káňou 
se opět vydáme za jeskyňáři do hlu-
bokých propastí, úzkých plazivek 
a cestami ponorných řek. Nahlédne-
me pod pokličku speleologie očima 

lidí, kteří jí zasvětili celý život. Pro 
ty, které se nespokojí pouze s vy-
právěním, je připravena celodenní 
exkurze do jeskyní Moravského 
krasu 23. 10. 2010. Srdečně zveme 
nejen fajnšmekry, ale i ty, pro které 
je podzemí velkou neznámou. Jeho 
tajemství čekají i na vás… Beseda 
bude zpestřena veselými historka-
mi z fotografování, kopání, plavení 
a objevování v podzemí.          -sevo-

Hřát si na prsou hada, jen pro odvážné?
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek pořádá od 1. do 3. 10. 2010 

teraristickou výstavu s doprovodnými přednáškami chovatele a zoologa 
Martina Maláč, který představí svět plazů, pavouků a různého hmyzu. 
Může si pořídit pamáetečnou fotku a zkusit si, jaké to je „hřát si na prsou 
hada“. Mimo zajímavostí o terarijních zvířatech se otevře rovněž téma 
jejich chovu a co všechno je potřeba k zařízení terária. Pro zájemce bude 
možnost hlubší diskuze s odborníkem, případně zakoupení vybraných 
plazů a pomůcek pro teraristy. Čekají vás gastronomické speciality 
z různých druhů hmyzu připravené dr. Marií Borkovcovou z Mendlovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Program teraristické výstavy
PÁTEK: 16–19 hodin přednáška na téma život a chov plazů, pavouků 

a hmyzu
SOBOTA:  9–17 hodin volná prohlídka s komentářem
 10 hodin ochutnávka hmyzích specialit;
 15 hodin přednáška na téma život a chov plazů, pavouků 
  a hmyzu

NEDĚLE: 9–16 hodin volná prohlídka s komentářem                     -sev-

Rezervační smlouva 
na nemovitosti

Rezervační smlouvou si kupující zajišťuje, že prodávající nebo spíše 
realitní kancelář či developer, nebude po určitou dobu jednat o převodu 
nemovitosti s jiným zájemcem. Rezervační smlouva se uzavírá na dobu 
určitou, během které má kupující výlučné právo na uzavření dalších 
smluvních dokumentů, které povedou ke koupi nemovitosti. Prodávající 
za rezervaci nemovitosti požaduje rezervační poplatek. Výše poplatku 
závisí na dohodě smluvních stran. Strany si ve smlouvě vymezují i důvody 
ukončení smlouvy a vrácení rezervačního poplatku. Tyto pasáže jsou 
velice důležité, protože vrácení rezervačního poplatku nebo jeho části 
závisí na tom, kdy a z jakých důvodů smlouva skončí. Strany si obvykle 
dohodnou, že každá z nich může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvo-
dů. Pokud odstoupí prodávající, rezervační poplatek se kupujícímu vrací, 
pokud odstoupí kupující, rezervační poplatek propadá prodávajícímu nebo 
realitní kanceláři. I toto musí být ve smlouvě výslovně zakotveno. Při 
současné situaci na trhu s nemovitostmi se také doporučuje ve smlouvě 
ošetřit vrácení části poplatku v případě, že nebude poskytnut kupujícímu 
bankovní úvěr v potřebné výši. Kupující by rozhodně měl požadovat, aby 
rezervační poplatek byl započten na kupní cenu nemovitosti.

Ivana Dočkalová

Hotel Pod Zámkem
přijme

recepční.
Bližší informace na tel.:
566 520 900.

Město Velké Meziříčí zveřej-
ňuje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 50/2 o výměře asi 39 
m2 v k. ú. Dolní Radslavice 
za účelem skladování dříví. 
Zveřejněno 27. 9. 2010.
Ing. F. Bradáč, starosta města
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Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníka na pozici:

Požadujeme:
* SŠ technického zaměření ukončené maturitou * pokročilá znalost 
práce na PC * znalost čtení technických výkresů, prostorová 
představivost * znalost anglického nebo německého jazyka 
výhodou * praxe v příbuzném oboru výhodou, nikoli podmínkou

Náplň práce:
* programování 3D měřícího přístroje * měření na 3D měřícím 
přístroji * analýza a prezentace výsledků měření * výkon funkce 

podnikového metrologa
Nabízíme:

* velmi dobré platové podmínky * 1,5 násobek mzdy ročně navíc, 
podíl na ekonomických výsledcích firmy * 6 týdnů dovolené 
* příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, posilovna, 

kult. a sport. akce apod.)

TECHNIK

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku doplněnou 
životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 578, e-mail: cestmir.votava@lisovnavm.cz;

jaroslav.pazdera@lisovnavm.cz

Stínicí a vratová technika Peterka
Látkové rolety ● Římské rolety ● Japonské posuvné stěny ● Vertikální žaluzie

Žaluzie ● Markýzy ● Venkovní rolety a žaluzie
Sekční a rolovací garážová vrata ● Okna

Zabýváme se dodávkou, montáží, servisem a poradenstvím v interierové a exterierové 
stínící technice. Velký výběr systémů a designových materiálů pro vaše příjemné bydlení.

Více na webu: www.designroll.cz
Kontakt: tel. 734 543 930 / email: peterka@designroll.cz

Termín 1:
9. a 16. 10. 2010 10× 90 min.
Termín 2:
23. a 30. 10. 2010 10×90 min.
Cena: 1.800 Kč
Cena je platná pouze při max. obsa-
zení tj. 6 osob.
Př í jem závazné př ihlášky vč. 
platby do 1. října 2010

na ulici K Novému nádraží 
(naproti Penny marketu).

Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov – Ruda nabízí k prodeji

konzumní brambory 
na uskladění

cena 5,50 Kč za kg
informace a objednávky na tel.: 566 522 972.

příspěvková organizace
Zámek 1, 594 51 Křižanov
Hledáme fyzioterapeuta
se zájmem o práci s lidmi s mentálním 
a kombinovaným postižením.
Žádosti se životopisem posílejte do 15. 10. 2010 
na e-mail: reditelka@uspkrizanov.cz nebo 
poštou na adresu: ÚSP Křižanov, Zámek 1, 
594 51 Křižanov

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE KŘIŽANOV

Hledám brigádníky
na rozvoz knih (vhodné i pro 

důchodce), oblast Třebíč. 
Tel.: 603 335 868.

Pronájem nebytových prostor 
na náměstí ve Velkém Meziříčí 

(110 m2). Tel.: 776 655 408.

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. Mostiště, Velké Meziříčí
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení HTS – správce
► Předpoklady uchazeče:
státní občan ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá 
znalost ČJ, VŠ vzdělání technického směru (není podmínkou)
zkušenosti s vedením provozu, dobrá znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B, komunikativnost, časová fl exibilita.
► Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 

tyto náležitosti:
jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní přísluš-
nost, místo trvalého pobytu, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno připojit životopis s uvedením údajů o dosavad-
ním zaměstnání, odborných znalostech, dovednostech. Výpis z evi-
dence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce. Ověřenou kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 8. 10. 2010 
na adrese Nemocnice sv. Zdislavy, a. s.,
k rukám ing. Heleny Bučkové, Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:
Salonek 
v 1.  pa t-
ře naproti 
restauraci, 
kapacita 
m a x .  4 0 
osob (vhod-
ný k pořá-
dání abitu-
rientských 
srazů, 
rodinných 
oslav, slav-
nostních 
i smutečních hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).
Učebna velká – 2. patro, kapacita max. 30 osob.
Malá učebna – 2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.
Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.
Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).
Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).
Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).
K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvětlení, dataprojekce. Připojení na internet. Akce na 
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Podrobnější informace: Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz        -prog-

■ Prodám chatu s garáží ve 
VM (Karlov), pozemek 320 m2, 
zastavěná plocha 30 m2, vodo-
vodní a elektrická přípojka. Lze 
použít jako stavební pozemek. Tel.: 
608 544 345.

■ Prodám zánovní byt 4+kk 
(97 m2) v pěkné lokalitě uli-
ce U Světlé, a to včetně ga-
ráže, cena a podmínky při 
jednání, RK nevolat. Tel.: 
777 750 363.

■ Prodám byt 3+1 s garáží na ulici 
U Světlé. Tel.: 739 812 278.

■ Prodám byt 3+1 na ul. Bezděkov 
ve VM. Tel.: 605 451 062, 18–20 h.

Pronájem
■ Pronajmu byt – garsonku ve 
Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM, 
ul. Krškova. Tel.: 233 372 970, 
739 349 900.
■ Hledám pronájem bytu 1+1 
nebo 2+kk ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
732 549 438.
■  P ronajmu z ař í z e ný  by t 
3+1. Cena 6.500 Kč/měsíc. Tel.: 
777 177 635.
■ Pronajmu dlouhodobě RD 
s garáží v klidné lokalitě VM, 
v blízkosti školka a sportovní areál. 
Tel.: 605 186 457.
■ Pronajmu byt 3+1 v RD ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 566 521 545, 
volejte 8-12 a 13-17 hodin.
■ Pronajmu garáž na ul. Záviš-
kova ve VM. Tel.: 608 946 749.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM na ul. 
Mírová. Tel.: 737 413 254.
Daruji
■ Štěňata labradora, odběr asi 

konec září, VM. Tel.: 604 153 318.
■ Koťata – krásná, ochočená. Tel.: 
723 240 119.
Seznámení
■ 53/180 rozvedený, děti samo-
statné, žijící sám v RD na vesnici, 
hledá mladší pohlednou ženu, 
která by při vzájemných sympa-
tiích měla zájem se přistěhovat. 
Možno i cizinka. Jen vážně. Tel.: 
776 728 244.
Různé
■  Douč ím ang l ič t inu  – 
všechny úrovně. Příprava na 
zkoušky FCE. Konverzač-
ní hodiny. Office English. 
Dlouholeté zkušenosti. Tel.: 
731 074 097.

■ Upeču různé druhy cukroví 
na oslavy, svatby, vánoce. Tel.: 
603 486 635.
■ Půjčky – 100% schválení a vy-
placení peněz na zástavu nemovi-
tosti. Tel.: 732 565 767.

■ Hledám dva kocoury, kteří 
se ztratili po dopravní nehodě 
31. 5. 2010 na dálnici D 1 (141 
km od Prahy). Barva černá 
a černobílá, kocouři jsou bratři, 
takže je možné, že zůstali spolu. 
Oba mají na krku implantovaný 
čip. Miki, celý černý, nese číslo 
340 800 365. Niki, černobílý, 
340 800 363. Mám ještě naději, 
že s vaší pomocí koucoury na-
jdu? Předem děkuji za pomoc. 
Tel.: 737 738 296.

■ Hledám památník, který 
jsem dala v letech 1948-50 
Zdeňkovi Vašíčkovi k napsání 
a nakreslení. Byly v něm kres-
by Antonína Tesaře z Velkého 
Meziříčí. Rodinu, která pa-
mátník vrátí, odměním. Gusta 
Dokoupilová, tel.: 549 253 738, 
773 049 313 ve večerních ho-
dinách.

NPK Europe Mfg. s. r. o. přijme

pro následující činnosti:
 – úprava stávajících výkresů
 – konstrukce sestavních výkresů a detailů
 – tvorba katalogů strojů
 – příprava výkresů pro výrobu 
 – administrativní práce technického směru
Požadujeme:
 – znalost práce v 2-D a 3-D CAD, práce ve Word a Excel
 – základní materiálové znalosti
 – dobrá komunikace v AJ
 – ochotu cestovat (Holandsko, Japonsko, popř. USA)
 – spolupráci s výrobním oddělením
 – vysoké pracovní nasazení

Další informace na tel. 566 501 921.
Stručný životopis očekáváme do 14 dní.
NPK Europe Mfg. s. r. o.
Uhřínov 85
594 41 Uhřínov
e-mail: pokorny@npke.cz

Zveme vás na 1. tvořivý kurz pro veřejnost

v sobotu 9. října 2010 od 15 do 17 hodin na ZŠ Školní 2055 ve 
Velkém Meziříčí. Vstup pro účastníky z boku školy od tělocvičny 
(ulice Jižní). Přineste si: 20 pěkně vybarvených listů z javoru, 1 den 
lisovaných, drobné plody (kaštany, makovičky, šípky).
Zaváděcí cena: 250 Kč. Přihlášky do 7. října 2010: Mgr. Jitka Ščer-
bová, tel.: 566 782 346, e-mail: jitka@vytvarnezazitky.cz
Další informace na www. vytvarnezazitky.cz

U Světlé 19, tel.: 728 218 607.

Říjnová akce
na fasádní probarvené omítky: akrylátová omítka 
– balení 25 kg: všechny odstíny za stejnou cenu

950 Kč + DPH
struktura: 1,5 mm – rustikal (točená)
 2,0 mm – rustikal, rýhovaná
V den realizace vám fasádu domícháme na přesné množství. 

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

(Pokračování ze strany 5.)
Nemovitosti

Výkup kůží od 3. 10. v 9 h, každou 
1. neděli v měsíci. Sběrný areál 
K Novému nádraží. Cena 10 Kč/ks 
– králičí kůže. Tel.: 723 128 907
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kteří máte studentské 
taneční kurzy nějaký rok za sebou, nabízíme vám

ve  ve l ké m s á le  Ju p i t e r  c lu bu  ve  Vel ké m Me z i ř íč í .
STARLET taneční škola manželů Buryanových 
(výuka tanců standardních, latinskoamerických 
i moderních).
Začátečníci a mírně pokročilí: 8 vyučovacích lekcí, 
začátek kurzu v pondělí 4. 10. 2010 ve 21 hodin, 
ukončení kurzu 29. 11., možnost pokračování v kurzu 
pokročilých (leden–únor 2011). Uzávěrka přihlášek 
je 1. 10. 2010. Cena kurzovného 1.600 Kč/taneční pár.
Přihlášky a bližší informace na programovém oddě-
lení JC tel.: 566 782 005, 566 782 004, po–pá (8–16 hodin).

Plán přednášek Vlastivědné 
a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum  P/B/V  Předmět přednášky/besedy  Kdo přednáší

5. 10. přednáška Socotra Jemen Mgr. Marie Klementová
  Zemědělství bez traktorů VGS, 
12. 10.  Hledání minulého času přátelé z Luk
  Poslední mohykán na Vysočině nad Jihlavou
19. 10. přednáška Z Kozlova do Kapského Města Jitka Bradáčová

26. 10.  před. s hud. Arménie – Turecko Ondřej Herzán doprovod.

Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 
pouto. Všechny tři totiž milují jednoho muže. Každá se však s tímto 
vztahem vyrovnává po svém, a je na celý život poznamenána. Tak, jak 
člověka dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milen-
ce právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu 
služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Ra-
šilov, Vanda Hybnerová                                                                   -prog-

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh 
dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama se
be…                                                                                       (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 17. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palas

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Jednotlivé vstupné: 260 Kč. Programové oddělení JC, tel. 566 782 004. 
Změna programu vyhrazena!

Středa 29. v 18 hodin
KUKY SE VRACÍ
Film scenáristy a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný i poetický, ro-
dinný příběh, v němž hlavních rolích vystupují hrdinové ze světa dětské 
představivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze „zdravotních 
důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka – růžový medvídek Kuky. 
Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondrova 
fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním světě. 
Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se Kuky skutečně vydal 
za největším dobrodružstvím svého plyšového života? Kuky se vrací 
představuje v kontextu současné domácí kinematografi e skutečně jedi-
nečný snímek a to nejen pro své zaměření na rodinné publikum spojující 
dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci 
hraného a animovaného příběhu, plného akčních scén a vtipných dialogů. 
Režie: Jan Svěrák. Hrají: O. Kaiser, O. Svěrák, F. Čapka.
K. Nováková. Mládeži přístupný.
Vstupné:70, 72 Kč 95 minut
Čtvrtek 30. v 19 hodin
Filmový klub
SMLOUVA S VRAHEM
Protagonistou příběhu je zamlklý osamělý francouzský 
úředník Henri Boulanger, který po patnácti letech oddaných 
služeb v kafkovsky pochmurných kancelářích královských 
vodáren v Londýně dostane kvůli privatizaci hodinovou 
výpověď. Po dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si najme zabi-
jáka, aby ukončil jeho život, který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se 
však seznámí s prodavačkou růží Margaret, díky jejímž „modrým očím“ 
dostane novou chuť do života. Jeho kroky ale sleduje profesionální vrah 
jemuž zbývají dva měsíce života a chce „rozdělanou práci“ dokončit… 
V hlavní roli J.-P. Léaud, M. Clarkeová, K. Colley. Režie a scénář Aki 
Kaurismäki. Film Finska, Švédska, Francie, Velká Británie, SRN, 1990. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč  80 minut
Program kina na měsíc říjen 2010
Pátek 1. v 19.30 hodin
ČARODĚJŮV UČEŇ
Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se v současném Man-
hattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem 
Horvathem. Balthazar na to ale sám nestačí a proto vyhledá pomoc Davea 
Stutlera, zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené 
možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně. Čaroděj 
svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů tajného umění 
magie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí 
svých schopností postavit jedněm z nejagresivnějších – a nejzákeřněj-
ších – čarodějů všech dob. Dave je nucen v sobě najít veškerou odvahu 
k tomu, aby jako čarodějův učeň svůj výcvik přežil, zachránil město 
a získal srdce své vyvolené. Dobrodružné fantasy USA, původní znění, 
české titulky. Režie J. Turteltaub. V hlavní roli N. Cage, M. Bellucci. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Středa 6. v 19.30 hodin
AGORA
Film je výletem do starověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie za 
událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny 
své doby. Knihovny, která je dodnes symbolem moudrosti a vzdělanosti 
antického světa i jeho postupného zániku. Film je inspirován skutečnými 
událostmi, které nebyly doposud fi lmově zpracovány. Monumentální 
výprava starodávného světa byla postavena v přístavu Ricasoli na Maltě, 
kde se natáčely i fi lmy Troja či Gladiátor. Historické drama Španělska, 
původní znění, české titulky. Režie Alejandro Amenábar. Mládeži pří-
stupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 127 minut
Mimořádný předprodej vstupenek!
Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 4. října do pátku 
8. října 2010 každý den v kanceláři na program. oddělení JC od 8 do 
16 hodin – pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení 
a vyzvednutí vstupenek do pátku 8. 10.) Zbylé vstupenky budou vždy 
v prodeji hodinu před daným fi lmovým představením.
Pátek 8., sobota 9. v 19.30 hodin
KAJÍNEK
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je pova-
žován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku 
z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější 
člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajem-
stvím. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, 
příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipu-
lace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží 
se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Akční thriller 
ČR. Scénář a režie P. Jákl. V hlavní roli T. Vilhelmová, K. Lavroněnko, M. 
Dlouhý, V. Dlouhý, V. N. Bárta, A. Bendová. Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut
Sobota 16. v 19.30 hodin
(K)LAMAČ SRDCÍ
Romantická komedie Francie, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
V. Paradox, R. Duris. Režie P. Chaumeil. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 105 minut
Mimořádný předprodej vstupenek!
Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 11. října do úterý 
19. října 2010 každý prac. den v kanceláři na program .oddělení JC od 8 
do 16 hodin – pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení 
a vyzvednutí vstupenek do úterý 19. 10.) Zbylé vstupenky budou vždy 
v prodeji hodinu před daným fi lmovým představením.
Úterý 19. v 17.30 a 19.45 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
Komedie ČR. Scénář  M. Viewegh, režie T. Bařina.V hlavní roli M. 
Donutil, M. Vladyka, V. Hybnerová, T. Pauhofová, J. Budař. Mládeži 
přístupný od 12 let
Vstupné: 76, 78 Kč 100 minut

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první předsta-
vení divadelní sezony 2010/11 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
27. října 2010 od 19 hodin 

L. Chiarelli
Komedie v překladu Zdeňka Fibrina a v režii Jiřího Seydlera j. h. 
Luigi Chiarelli (1880–1947), italský dramatik a divadelní kritik, se na 
počátku dvacátých let minulého století proslavil jako zakladatel nového 
divadelního stylu tzv. Teatro grottesco, které odmítalo manýry a konvence 
realistického divadla a se smyslem pro paradoxy života odkrývalo rozpory 
mezi vnějším zdáním a vnitřní motivací lidských činů.
Maska a tvář je konvenční salónní komedie o banální nevěře, ale tato 
situace je autorem dovedena ad absurdum. Blazeované, znuděné postavy, 
které se ve hře pohybují, jakoby vypadly z dnešních bulvárních novin 
a časopisů, které hltavě sledují naši tzv. VIP společnost, v níž hlavní roli 
hrají masky, pod nimiž se jen stěží hledá skutečná tvář. Vážný problém 
nevěry a typicky italského řešení takového problému je Chiarellim divá-
kovi předložen jako fraška plná nečekaných situací a vtipného dialogu 
s dokonale propracovanými vztahy mezi jednotlivými postavami i mo-
tivacemi jejich konání.
Pozor změna! Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Pro-
síme přijďte včas!                                                                            -prog-

Vlastivědná a genealogická společnost a Jupiter club si vás dovolují 
srdečně pozvat na vzpomínkový večer

k 50. výročí úmrtí. 

V neděli 10. 10. 2010 v 18 hodin ve Špitálku.

Účinkují: Lucie Benešová, Vendula Příhodová, Tomáš Mrazík, 
Tomáš Kotačka. Dramaturgie PhDr. Libuše Mílková.

Technická spolupráce Jiří Kubiš. Hudební doprovod Michal Jančík. 
Účast přislíbili zástupci rodiny Zahradníčkovy.

Dne 30. září tomu bude již 40 let, 
co nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček, pan
Bohumil Martinek 
z Uhřínova. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě 
znamenají víc než ostatní. O to 
těžší je naučit se žít bez nich. Žádný 
čas není tak dlouhý, aby nám dal 
zapomenout na nejsmutnější den 
našeho života, kterým je pro nás 2. 
říjen, kdy to budou 3 roky, co nás 
navždy opustila naše drahá mamin-
ka a babička, paní 
Františka Navrátilová. 

Stále vzpomínají dcera Růžena 
a vnučky Marcela a Lucie. 

Jak smutno je nám bez Tebe, 
jak dlouhý je to čas, 
rádi bychom Tě spatřili 
a byli s Tebou zas. 
Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. 
Dne 3. října tomu bude 17 let, co 
tragicky zahynul náš syn 
Jaroslav Král 
z Blízkova. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 
Stále vzpomínají zarmoucení rodi-
če a sourozenci s rodinami.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Velkém Meziříčí 
s působností v okrese Žďár nad Sázavou pod patronací KÚ Vysočina ve 
spolupráci s Agro Envi – Info Jihlava, Městským úřadem ve Žďáře nad 
Sázavou a mediálním partnerem Velkomeziříčsko pořádají

výrobků zdravé výživy, biopotraviny, výrobků pro diabetiky, výrobků 
pro les a biokosmetiky v pátek dne 1. října 2010 od 9 do 16 hodin v sále 
Domu dětí a mládeže ve Žďáře n. Sázavou a přilehlých prostorách
Doprovodný program: 10–12 seminář k ekologickému zemědělství a bi-
opotravinám, sál domu dětí.
13. biojarmark je pořádán u příležitosti Měsíce biopotravin a ekologického 
zemědělství. Zúčastní se bioproducenti z regionu.

sobota 16. 10. Trnava
sobota 23. 10. Vídeň
úterý 16. 11. Studenec
sobota 20. 11. Vídeň
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VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 5. října 2010 
od 19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu
show travesti skupiny SCREAMERS
s názvem

Zábavný pořad Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou

Středa 13. října v 19.30 hodin na velkém sále JC
Firma P uvádí bláznivou francouzskou komedii Jean – Claudie Islerta

Neděle 28. listopadu

Tradiční rozsvícení vánočního osvětlení.                           -prog-

Čtvrtek 25. listopadu, v 19.30 hodin

Pátek 5. listopadu
tanečně zábavná show s Vlastimilem Harapesem

– termín tohoto vystoupení se z původně plánovaného 21. listopadu 
přesouvá na březen 2011

Pátek 15. října

(není součástí předplatného)

v 19.30 hodin v kinosále, 
vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
220 Kč na místě

Pátek 8. 10. 2010 v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné: 200 Kč 
v předprodeji a 240 Kč na místě. Zarezervované vstupenky je nutno 
vyzvednout do 30. 9.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pod vedením HANY CEJPKOVÉ 
pořádá

– kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, 1 lekce – dvě vyučovací hodiny)
– zahájení kurzu čtvrtek 7. října 2010 – ukončení kurzu – 10. února 

2011 – keramická dílna v Jupiter clubu – suterén
– cena zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, výpal 

keramiky
– kurz se uskuteční vždy ve čtvrtek 

cca v 16 hodin, pokud bude větší 
počet zájemců, uskuteční se 2 kurzy 
– tj. první od 15.00 do 16.30 hodin, 
druhý od 17.00 do 18.30 hodin.

Seznámení s různými technikami
– modelování a výroba dekorativní 

a užitkové keramiky
– práce na hrnčířském kruhu
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na 
tel. 566 782 004–5, programové oddělení Jupiter clubu.                -prog-

Muzeum Vysočiny Třebíč s Městským muzeem ve Velké Bíteši vás zve 
na výstavu

Výstavní sál Městského muzea ve 
Velké Bíteši. Do 8. října 2010. Pra-
covní dny: 8–12, 14–16 hodin. 

Stárnoucí profesor geometrie má šokující poměr se svou mladičkou žač-
kou. Přitom se mu do života neustále plete jeho bývalá manželka, jeho 
dospívající dcera a její hodně originální milenec… Ztřeštěná komedie, 
plná neskutečných zvratů a překvapení nenechá diváky ani na minutu 
vydechnout a hodně zaměstná jejich bránice. 
Hrají: Petr Novotný, Uršula Kluková, Klára Jandová, Petra Duspivová, 
Jaroslav Sypal
Vstupné: 260 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004 (001) nebo na progra-
movém oddělení JC
Změna programu vyhrazena!

Rezervace od 6. 10. tel.: 566 782 004–5, 001. 
Vstupné předprodej: 300 Kč, na místě 350 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004–5, 566 782 001.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 2. a 23. října 2010 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč. Rezer-
vace vstupenek na tel.: 566 782 004, 566 782 005, program.
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 
pátku před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu 
(a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. 
Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.       -prog-

s kapelou
20. 10. 2010 v 19 hodin v koncertním sále Jupiter clubu.

Taneční skupina Kosatky TJ Sokol vás zve na

K tanci a poslechu hraje skupina Xandi
V pátek 22. 10. 2010 v Blízkově U Harryho. 

Taneční vystoupení, tombola a výuka country tance čekají jen na vás.

Naprosto výjimečný koncert můžete 
navštívit během podzimních prázdnin. 
Československá popová ikona Michal Da-
vid vystoupí se svojí kapelou v programu 
Mejdan roku dne 28. 10. 2010 v Jupiter 
clubu ve Velkém Meziříčí. Pokud jste se 
nedostali na jeho červnový koncert v O2 
aréně, máte možnost svou hvězdu vidět zblízka v klubovém prostředí. 
Michal David je autorem mnoha slavných písní a muzikálů. Celkem 
vydal šestnáct alb a jeho písně se objevily například i v hororu Hostel. 
Vy se tak můžete těšit na Céčka, Nonstop, Decibely lásky, Pár přátel 
a mnoho dalších.

Cena vstupenky je 350 Kč v předprodeji a vstupenky lze zakoupit 
na těchto místech: Velké Meziříčí – Jupiter club, programové oddělení, 
tel: 566 782 004, eM Móda, Vrchovecká 74, tel: 564 409 319, Žďár nad 
Sázavou: Cestovní agentura Vysočina Tour – Lenka Fejfárová, Nádraž-
ní 464, tel: 566 624 164 / Třebíč – 1SHOP.CZ, Karlovo náměstí 47, tel: 
603 805 908 / Jihlava – CA Ježek – Drahomíra Šmerglová, Divadelní 8, tel: 
567 330 034. Dále v předprodejní síti Ticketportal a na www.ticketportal.cz. 
Vstupenky nerezervujeme!                                           -pp-

Sledujte týdeník Velkomeziříčsko, který je mediálním partnerem 
zmíněného koncertu Michala Davida. Připravujeme soutěž o volné 
vstupenky pro čtenáře.                                                                    -red-

Ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto tři výherce:
Zuzana Titzová, Tereza Smejkalová, Romana Neufussová.
Každý výherce získává 2 volné vstupenky na koncert skupiny 
Kryštof v sobotu 2. 10. 2010 v Jupiter clubu. 

SOUTĚŽ o volné vstupenky 

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

která se uskuteční 16. října 2010 v sále hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu hraje skupina F. K. Music Františka Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěny. 
Srdečně zvou pořadatelé

SDH Lhotky pořádá 9. 10. 
od 19 hodin v kulturním 

domě ve Lhotkách

(houslista z Hradišťanu!) 
aneb „Až do rána bílého“. 

Je možno poslouchat, zpívat 
i tancovat! 

K občerstvení je mimo jiného 
připraveno víno z Rakvic, 
burčák z Brumovic, pivo 

z Jihlavy a uzené z komína.

Jupiter club, s. r. o., Velké Me-
ziříčí si vás dovoluje pozvat na 
výstavu malíře a ilustrátora

Zahájení a vernisáž výstavy 
proběhne v neděli 10. října 
2010 v 10 hodin ve výstavní 
síni JC.
Zahájí ing. Karel Odehnal. 
Otevřeno: prac. dny 8–16. 
neděle 14–16 hodin.
Výstava potrvá do 29. 10. 2010.

„Mám ráda všechna řemesla a ještě víc lidi, kteří něco umí.“ To jsou 
slova autorky výstavy „…pro ženu“, která je pro návštěvníky otevřena 
v Galerii synagoga. O tom, že Lenka Hudečková je člověkem, který něco 
umí, rozhodně není pochyb. Její kolekce šperků, představená ve výstavní 
prostoře Galerie synagoga je toho důkazem. 

V autorské kolekci lze nalézt šperky ze stříbra, někdy v kombinaci 
s jiným materiálem, jako jsou korálky, kamínky, fi m nebo sklo, které si 
k těmto účelům sama spéká. Nejsou jí cizí ani šperky z mědi a bronzu, 
vypalované při vysokých teplotách.  Všechny tyto techniky ovládá Lenka 
Hudečková, absolventka Lidové konzervatoře, s dokonalou grácií,  pod-
pořenou řemeslnou zručností, ve které se promítá zkušené oko citlivé 
výtvarnice, jíž práce s barvami a materiály není cizí.

Vedle šperků jsou zde k vidění také textilní doplňky – zdobené šály, 
a celému prostoru dodávají příjemnou atmosféru umělecké fotografi e 
na téma „Žena a šperk“.

Výstava je prodejní a bude otevřena do 17. října 2010 denně, mimo 
pondělí. Neváhejte a zajděte potěšit oko do prostor Galerie synagoga 
během sychravých podzimních dní. Těšíme se na vás.                 -muz-

* do 30. září výstavní sál Městské knihovny Velké Meziříčí
otevřeno: prac. dny 8–16 h

* do 30. září výstavní síň Jupiter clubu

otevřeno: po, st, pá 7.30-11.30, 12.30-18.00 h, út a čt 7.30-12.30 h

* do 30. září Caffé Time, Pasáž Imca, Náměstí, Velké Meziříčí

obrazy z let 2004 – 2009, 2. samostatná výstava

* říjen 2010 Caffé Time, Pasáž Imca, Náměstí, Velké Meziříčí

tiffany lampy, vitráže, krasohledy, šperky

* do 8. října, Městské muzeum Velká Bíteš, výstavní sál. 

otevřeno: prac. dny 8–12, 14–16 h

* do 17. října, výstavní síň Galerie synagoga Velké Meziříčí

otevřeno denně kromě pondělí

Sajtna Kochánov pořádá v KD Netín dne 9. 10. 2010
zábavu se skupinou
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O víkendu 18. září 2010 proběhlo na 
hřišti ZŠ Školní 4. kolo krajského 
poháru družstev mladšího žactva.
Za TJ Sokol Velké Meziříčí na-

sbírali body:
Chevalierová Adéla 26 bodů (60 m, 
skok daleký, hod kriketovým míč-
kem)
Pacalová Nikol 10 bodů (60 m, skok 
daleký)
Strnadová Adéla 9 bodů (800 m, skok 
daleký, hod kriketovým míčkem)
Jelínková Karolína 1 bod (60 m)
Pacalová, Strnadová, Jelínková, 
Chevalierová 8 bodů (štafeta 60 m)
Trutna Jan 9 bodů (800 m, skok 
daleký)

Sedláček Karel 2 body (skok vysoký)
Celkový bodový stav – ml. žáky-

ně, stav v kole
1. TJ Spartak Třebíč 126 bodů
2. TJ Jiskra Humpolec 113
3. TJ Slavoj Pacov 68
4. Atletika Jihlava 62
5. TJ Sokol Velké Meziříčí 54
6. TJ Nové Město na Moravě 21
Celkový bodový stav – ml. žáci, 

stav v kole
1. TJ Spartak Třebíč 285 bodů
2. Atletika Jihlava 65
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 35
4. TJ Slavoj Pacov 14
5. Středisko volného času
 Ledeč nad Sázavou 13
6. TJ Sokol Velké Meziříčí 11

-mars-

MSDD
Starší dorost

1. SK Prostějov – FC VM 3:4 
(2:2)
Rozhodčí: Běhal – Polanský, Ma-
jer. Diváci: 35. Branky: Lisický 
(2.), Klimeš (18.), Kopečný (46.) 
– Kuřátko (11.), Štefka (19.), Prchal 
(79.), Liška (81.). Sestava: Dohnal 
– Nožička, Štefka, Weiss, Pospíšil 
– Malec (89. Maloušek), Smejkal, 
Prchal, Liška – Kuřátko (45. Ko-
zuň), Kameník (89. Pól).
Na začátku prvního poločasu ve 2. 
min. letěl míč do našeho vápna. Měl 
si pro něj vyběhnout Dohnal, ale ten 
zaspal a Lisický bez problému vsítil 
gól. Snažili jsme se kombinovat, 
ale povrch terénu nám to neumož-
ňoval. V 11. min. po rohu Lišky 
hlavičkoval Prchal do brankáře, 
ten následně hlavičku odrazil před 
sebe na Kuřátka, který bez větších 
problémů vstřelil gól. V 18. min. po 
krásném křížném centru domácích 
za naši obranu se míč dostal ke 
Klimešovi, a ten okamžitě překopl 
špatně postaveného Dohnala a bylo 
to 2:1. Neuplynula ani minuta a po 

rohu Lišky hlavičkoval do brány 
Štefka a bylo srovnáno. Do konce 
prvního poločasu jsme měli ještě 
tři nebezpečné akce, u kterých byli 
Kameník, Kuřátko a Liška.
Do druhého poločasu jsme vstu-
povali s tím, že se z hřiště soupeře 
dají odvézt body, ale ve 46. min. 
po centru domácích do vápna, 
padl míč před vybíhajícím Do-
hnalem a Kopečný bez žádných 
komplikací poslal vedení na svou 
stranu. V 58. min. po krásné při-
hrávce Smejkala na Lišku mezi dva 
obránce, centroval Liška okamžitě 
do vápna, ale míč prošel malým 
vápnem nikým neatakován. Kluci 
nezahazovali „fl intu do žita“, ale 
bojovali až do samého konce, proto-
že cítili převahu na své straně. V 79. 
min. to konečně přišlo, když po 
fantastickém centru Lišky ze strany 
do vápna hlavičkoval Prchal za záda 
brankáře. Neuběhly ani 2 minuty 
a po kombinaci Kozuně s Nožičkou 
centroval po zemi Nožička pod sebe 
do vápna na Lišku, a ten z voleje 
vsítil gól na konečných 3:4.
Tentokrát si vybral černý den 

Nedělní dopoledne 19. 9. 2010 pat-
řilo historicky prvnímu závodnímu 
„dog-treku“ v našem městě. Nejen 
psi, ale i lidé bez čtyřnohých kama-
rádů si mohli projít nebo projet na 
kole vytyčené trasy o délce 5, 10, 
30 a 50 km. Celkem se našeho treku 
zúčastnilo na 43 týmů, různého vě-
kového složení. Nejvíce zastoupené 
dráhy byly 5 a 10 km, jelikož větši-
na z pěších volila tyto trasy právě 
kvůli svým čtyřnohým šelmám. Na 
naši královskou disciplínu, trasu 50 
km, se odvážili pouze tři cyklo – zá-
vodníci, bezkonkurenčním vítězem 
se stal Tomáš Fejfárek s časem 2 h 
11 minut. Členové z kynologického 
cvičiště AD Astra Dolní Heřmanice 
v průběhu dne předvedli ukázky 
psích disciplín, jako je dog-dancing 
neboli tanec se psem, základy psí 
poslušnosti dospělých psů i štěňat, 
ukázky psích obran a dog fresbee. 
Hana Sedláková předvedla chůzi ve 
výstavním kruhu, společně s ukáz-
kou předvedení psa rozhodčímu 
a připojila také několik základních 
informací o vystavování psů na 
národních a mezinárodních vý-
stavách. Na závěr programu byly 
připraveny ukázky psího sportu 
agility, který je mezi členy AD 
Astra DH nejoblíbenější a pro oko 
diváka asi nejvíce zajímavý. Tento 
sport mohou provozovat všichni 
psi bez rozdílu velikosti, věku či 
původu. Důležitá je pouze pozitivní 
motivace psovodem, založená na 
odměňování hračkou nebo pamls-
ky. Během konání akce mohl každý 
účastník přispět jakoukoli částkou 
ve formě startovného, dále si za-

koupit výherní tombolu či tričko 
s logem naší akce. Finanční výtěžek 
z celé akce poputuje na obnovu již 
nevyhovujících kotců městského 
psího útulku. Věříme a pevně dou-
fáme, že se nám i příští rok podaří 
tuto akci uspořádat.
Speciální poděkování patří hlavně 
Janičce, Ladě, Hance, Leošovi, 
Monice, Nety, našemu rodičovstvu, 
partnerům, sourozencům, kolegům 
cvičencům z AD Astry a všem na-
šim kamarádům za pomoc s organi-
zací, našim čtyřnohým šelmám, ale 
hlavně sponzorům, kteří nás podpo-
řili a věnovali dárečky do tomboly. 
Zvláštní poděkování patří i divákům 
a závodníkům, kteří vydrželi až do 
úplného konce a dorazili i z 50 km 
trasy bez újmy na zdraví!
Ještě jednou díky moc všem!

Za pořadatele AD Astra DH 
ing. Martina Homolová

Sponzoři: MVDr. Erik Doležel/
Veterinární klinika DOVET, ky-
nologické cvičiště AD Astra Dolní 
Heřmanice, Město Velké Meziříčí, 
Envitec Biogas, Ingeld, Studio top, 
Giga computer, Steak house Coyot 
club, Hudební ráj, Poex Velké Me-
ziříčí, Tenzan reklamní agentura, 
Siko koupelny, Nowaco, Draka Ka-
bely Velké Meziříčí, Wiegel CZ, žá-
rové zinkování s.r.o., Ski klub Velké 
Meziříčí, Svět zvířat – veterinární 
klinika, Horácké autodružstvo VM, 
ZDAR autobusová a kamionová do-
prava, Meduňka, Prolog, TV servis 
na Sokolovské ulici, Alpa
Mediální partner: regionální týde-
ník Velkomeziříčsko

Dorost – příprava
Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Branky: Střecha, Špaček, Vondrá-
ček. Asistence: Štěpánek L. Sestava 
HHK: Hladík – Suk, Novotný, 
Vidlák, Kučera – Špaček, Von-
dráček, Beránek – Zajíc, Střecha, 
Štěpánek L. – Jašek.                 
VSK Technika Brno – HHK VM 
2:13 (1:3, 0:5, 1:5)
Branky: 3 Střecha, 3 Burian P., 
2 Špaček, 2 Vidlák, Štěpánek L., 
Kejda, Crha. Asistence: 2 Vidlák, 
Štěpánek L., Vonráček, Střecha 
F., Suk, Kučera, Beránek. Sestava 
HHK: Matoušek (Hladík) – Suk, 
Kučera, Vidlák, Novotný – Špa-
ček, Vondráček, Beránek – Burian 
P., Střecha, Štěpánek L. – Jašek, 
Kejda, Crha.
Turnaj starších žáků v Chotěboři
O tomto víkendu se zúčastnili starší 
žáci turnaje v Chotěboři. Přihlásilo 
se pět družstev: HC Chotěboř, 
SK Minerva Boskovice, HC Třebe-
chovice pod Orebem a HC Lomnice 
nad Popelkou. Turnaj se hrál na 
dvakrát patnáct minut čistého času, 
systémem každý s každým.
HHK VM – HC Chotěboř 5:2 
(3:0, 2:2)
Branky: 3 Strnad, Lainka, Drápela. 
Asistence: Tlapák, Burian. Vylou-
čení: 5:5. Využití: 1:0.

HC Boskovice – HHK VM 1:3 
(0:1, 1:2)
Branky: Šilpoch, Lainka, Tlapák. 
Asistence: Lainka. Vyloučení: 1:1.
HHK VM – HC Třebechovice p. 
O. 5:2 (3:0, 2:0)
Branky: 2 Strnad, Lainka, Šilpoch, 
Drápela. Asistence: Lainka, Tlapák. 
Vyloučení: 2:0. Využití: 1:0.
Lomnice n. P. – HHK VM 2:1 
(1:0, 1:1)
Branky: Burian. Asistence: Strnad. 
Vyloučení: 2:3.
Starší žáci HHK Velkého Meziříčí 
obsadili na turnaji druhé místo 
a získali stříbrné medaile.
Úspěšná sestava HHK: Vitešník 
(Juda J.) – Smažil, Bezák, Kampas, 
Klíma, Báňa – Šilpoch, Lainka, 
Tlapák – Strnad, Tichý, Burian – 
Bernat, Drápela, Mynář.       -hhk-

3. třída
HHK VM – HC Humpolec 8:5
Sestava: Pestr M. – Dvořák L., Po-
ledna M., Strádal D., Zacha S., Juda 
P., Šilpoch M., Vlach Z. Branky: 
Dvořák L. 6×, Juda P., Poledna M.

4. třída
HHK VM – HC Chotěboř 3:6
Sestava: Tlapáková L., – Barák 
M., Bíbr A., Bezák M., Juda M., 
Pacal L., Havliš M., Třeštík F., 
Šandra L., Kroutil R., Pražák 
M., Paták D., Krůza M., Řepa V. 
Branky Juda M. 3×           -jud-

Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – Sokol Juliánov 5:6, 
19:5 (7:2), nájezdy 10:9
V souboji osobních obran se pohyb-
livější soupeř dostával častěji do 
brankových příležitostí a v závěru 
zvítězil nejtěsnějším rozdílem. 
Druhá část souboje byla z naší 
strany výrazně zdařilejší. Důsledná 
obrana a rychlý přechod do útoku 
nedovolily soupeři příliš často do-
stávat se do nebezpečné blízkosti 
naší svatyně. Druhý poločas Brněn-
ští již zcela odpadli, domácí naopak 
kolektivním výkonem stanovili 
výrazný brankový rozdíl. První 
soutěžní branku zaznamenal dobře 
hrající Dominik Buchta.
Hráli: Macoun Filip – Stupka To-
máš (7), Blaha Tomáš (5), Janíček 
Martin (5), Drápela Vojtěch (3), 
Svoboda Filip (3), Buchta Dominik 
(1), Fiala Martin, Šroler Dominik.
Trenéři Mgr. Živčic Pavol, ing. Ši-
dlo Ladislav, Janíček Martin.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – Sokol Juliánov 35:9 
(16:2)
„Vydřené“ vítězství v minulém kole 
se psychicky pozitivně odrazilo i na 
důkladné předzápasové přípravě. 
Výborný vstup domácího kolektivu 
do souboje již od úvodních minut 
znamenal zmar pro snaživého sou-
peře. Naše důsledná aktivní obrana 
v dalších minutách zcela nabourala 
herní projev hostů a již do poločasu 
byl patrný na ukazateli skóre vý-
razný gólový rozdíl. Ani po změně 
stran domácí nepolevili a výsled-
kem bylo vysoké vítězství.
Hráli: Drápela Vojtěch – Veselý 
Jan (10), Pavliš David (7), Stupka 
Tomáš (6), Lečbych Jan (4), Janí-
ček Martin (4), Fiala Martin (2), 
Svoboda Filip (1), Blaha Tomáš 
(1), Macoun Filip. Trenéři Janíček 
Martin, Mgr. Živčic Pavol.

2. liga mladší dorostenci
Sokol VM – Sokol Kostelec na 
Hané 27:18 (15:10)
Družstvo mladšího dorostu bylo 
do letošního soutěžního ročníku 
nasazeno do 2. ligy oblast Morava. 
Díky chystané reorganizaci soutěží 
budou na sezony sestupovat z naší 
devítičlenné skupiny tři družstva do 
regionálních divizí. Cílem našeho 
mladého celku je zachování účasti 
i pro následující ročník. V premié-
rovém ligovém utkání „byla povin-
nost“ získat oba body. Soupeřovo 
silové pojetí hry příliš nesvědčilo 
našemu technickému týmu. Nervo-
zita v úvodních minutách pak byla 

evidentní, tvrdost převažovala nad 
technikou. Kostelečtí si po prvních 
dvacet minut udržovali mírné ve-
dení. V závěru prvního dějství po 
trenérském time-outu se podařilo 
díky zlepšené defenzivě a efektivně 
sehraných útočných akcích otočit 
dosavadní nepříznivý vývoj (9:10, 
15:10). To se v pozdějším vývoji 
utkání ukázalo jako rozhodující. Po 
přestávce jsme pokračovali v nasta-
veném trendu a soupeři nedali pro-
stor ke zdramatizování. Premiérové 
ligové body tak zůstaly na domácí 
palubovce. V příštím kole přivítáme 
silný celek STM Olomouc.
Výborným výkonem se blýskl na 
postu brankáře Petr Horák. V útoku 
se výrazně dařilo triu spojek Jan 
Svoboda, Jakub Juránek, Michal 
Krátký.
Hráli: Horák Petr – Svoboda Jan 
(7), Krátký Michal (6), Juránek 
Jakub (5), Pavliš David (4), Pospíšil 
Martin (3), Pospíšil Jan (1), Lečbych 
Jan (1), Veselý Jan. Trenér Janíček 
Martin.
Východočeská divize mladší žá-
kyně – turnaj Havlíčkův Brod

Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 8:16 (4:10), – Žirovnice 9:8 
(7:2), – Ledeč nad Sázavou 13:7 
(9:2)
Druhý soutěžní turnaj zahájily naše 
hráčky vítězstvím, když dokázaly 
zejména v prvním poločase jasně 
přehrát celek Žirovnice a oplatit 
mu nejtěsnější porážku z minulé-
ho kola. Souboj s pořadatelským 
týmem byl od prvních minut lépe 
rozehrán ze strany soupeřek, které 
se dokázaly prosazovat ze všech po-
stů. Při omluvené neúčasti hráček 
Pardubic pak naše naděje v závě-
rečném souboji s Ledečskými měly 
od prvních minut herní a střeleckou 
převahu a zaslouženě si na své 
konto připsaly druhé turnajové 
vítězství.
Hrály: Šabacká Jarmila – Závišková 
Kateřina (16), Uchytilová Agáta 
(14), Zezulová Denisa, Pacalová 
Lenka, Singerová Klára, Buchtová 
Eliška, Bíbrová Daniela. Trenérka 
Pacalová.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 2. října: 9.00 II. liga ml. 
dorostenci – STM Olomouc; 11.00 
I. liga ml. dorostenky – Poruba; 
13.00 II. liga ženy – Prior Olomouc; 
15.00 II. liga muži – Kuřim; 17.00 
JM liga muži B – Kuřim B
neděle 3. října: 8.00 Divize st. 
žáci – Kuřim; 9.15 Divize ml. žáci 
– Kuřim                              -záv-

Začátky domácích utkání HHK VM: ČTVRTEK 18.00, SOBOTA 17.30
 1. kolo 2. 10. 2010 sobota 17.30
 HHK Velké Meziříčí HC Grewis Plumlov
 2. kolo 9. 10. 2010 sobota 17.00
 Brumov – Bylnice HHK Velké Meziříčí
 3. kolo 13. 10. 2010 středa 18.00
 HC Šternberk HHK Velké Meziříčí
 4. kolo 16. 10. 2010 sobota 17.30
 HHK Velké Meziříčí HC Uherský Brod
 5. kolo 23. 10. 2010 sobota 17.30
 HHK Velké Meziříčí HC Uherský Ostroh
 6. kolo 27. 10. 2010 středa 18.00
 HK Kroměříž HHK Velké Meziříčí
 7. kolo 30. 10. 2010 sobota 17.30
 HHK Velké Meziříčí HC Moravské Budějovice
 8. kolo 3. 11. 2010 středa 18.00
 HC Spartak Velká Bíteš HHK Velké Meziříčí
 9. kolo 6. 11. 2010 sobota 17.30
 HHK Velké Meziříčí HC Břeclav B
10. kolo 14. 11. 2010 neděle 17.00
 SK Minerva Boskovice HHK Velké Meziříčí
11. kolo 17. 11. 2010 středa 18.00
 HHK Velké Meziříčí HC Kometa Úvoz
12. kolo 20. 11. 2010 sobota 16. 00
 Dynamiters Blansko HHK Velké Meziříčí
13. kolo 27. 11. 2010 sobota V O L N O                                 -hhk-

Ve dnech 10.–12. září se konal 
v dánské Kodani mezinárodní tur-
naj v curlingu vozíčkářů. Družstvo 
České republiky odlétalo na tento 
turnaj 10. 9. v ranních hodinách 
a v základní sestavě nechyběli M. 
Charvátová a P. Gottlieb členové 
velkomeziříčského klubu HSC. To-
hoto turnaje se účastnila družstva 
domácího Dánska, Finska, Ruska, 
Německa a dvě družstva Norska. 
Prvním soupeřem českého týmu 
v pátek ve večerních hodinách bylo 
družstvo Německa. Po skvělém 
začátku českého týmu se německý 
soupeř (účastník MS a olympiády 
2010) dostal do hry a těsně zvítězil. 
Další zápasy v sobotu i v neděli pro-

Nikol Pacalová při skoku dalekém.                  Foto: Martina Strnadová

kazovaly vzestup a skvělou pohodu 
v českém týmu, následkem čehož 
bylo jasné vítězství nad týmem 
z Ruska a Norska B. Pouze Norsko 
A si s českou reprezentací pohrálo 
jako kočka s myší a čeští hráči byli 
rádi, když si se soupeřem podali 
ruce na ukončení. Nakonec si české 
družstvo odvezlo z Dánska 5. místo. 
Další přípravný turnaj, krom ná-
ročných tréninků v Praze, se bude 
konat v listopadu v Praze a poslední 
v německém Schwenningenu. Pak 
bude český tým, doufejme, že i za 
účasti členů velkomeziříčského 
klubu, bojovat na přelomu února 
a března 2011 o první body na 
mistrovství světa na domácím ledě 
v curlingové hale v Roztylech.

-char-

brankář Dohnal, který měl podíl na 
třech brankách. Terén byl pro oba 
dva týmy stejně těžký, ale my jsme 
se s tím lépe vyrovnali.         

 -sme,ls-
Mladší dorost

Prostějov – FC VM 1:1 (0:1)
Střelec: 24. Komínek. Rozhodčí: 
Polanský; žk 1:4; diváci 35. Sestava 
FC VM: Řeháček – Pazderka, Vo-
neš, Nápravník, Rosický – Bárta, 
Láznička, Bradáč, Ostrý M. – Ko-
mínek, Benda.
Velkomeziříčští odjížděli k zápasu 
vinou nemocí pouze se 13 hráči. 
Samotné utkání se hrálo za stálého 
deště na hřišti hraničícím s regu-
lérností. Od úvodního hvizdu to byl 
boj o každý kousek hřiště. Hosté se 
na těžkém terénu lépe pohybovali 
a vytvořili si šance. V 10. minutě 
branku Komínka sudí Polanský pro 
ofsajd neuznal. Vše si Komínek vy-
nahradil v 24. minutě, když obešel 
dva obránce domácích a nekom-
promisně zavěsil. Do konce první 
půle se hra většinou odehrávala ve 
středu hřiště, kde se míč zastavoval 
v kalužích vody.
V druhém poločasu se domácí sna-
žili vyrovnat, ale hosté je do šancí 

nepouštěli. Sami naopak hrozili 
rychlými protiútoky. Domácím se 
nakonec podařilo vyrovnat deset 
minut před koncem, když Velkome-
ziříčští hráči na třikrát nedokázali 
odkopnout míč z hranice šestnáct-
ky, střelou pod břevno.
Hosty musí mrzet neproměněné 
šance Komínka a Bárty v závěru 
utkání.                                   

   -kol-
Krajský přebor
Starší přípravka

FC VM – Pelhřimov 4:2
branky: 3 Partl, Koudela
FC VM – Pelhřimov 4:5
branky: 2 Sysel, Vošmera, Čech
FC VM – FŠ Třebíč 2:10
branky: Chalupa, Koudela
FC VM – FŠ Třebíč 2:13
branky: Vošmera, Benda

Mladší přípravka
FC VM – Pelhřimov 4:6
branky: Havlík, Cerkal, Raus, 
Vošmera
FC VM – Pelhřimov 1:19
branky: Broža
FC VM – FŠ Třebíč 7:16
branky: 3 Vošmera, 2 Todorov, 
2 Raus
FC VM – FŠ Třebíč 0:9           -ves-

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí 
zve do svých řad
chlapce a děvčata narozené 1995–2002
se zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

MSD sk. D
FC VM – Sparta Brno
Vzhledem ke stávajícím klimatic-
kým podmínkám a aktuálnímu 
stavu hrací plochy, kterou dele-
govaní rozhodčí, Gasnárek jako 
hlavní spolu s Drozdy a Stehlíkem, 
uznali za nezpůsobilou, bylo utkání 
po dohodě vedení obou mužstev 
odloženo na 6. 10. se začátkem 
v 15.30.

-ber-
OP mužů II. třída

Rad. Svratka – O. Bítýška 3:1 
(2:1)
Diváků: 150. Branky: Šoustar 
Jaroslav, Dvořák Josef, Komínek 
Lukáš – Brychta Rudolf; Rozhodčí: 
Teplý Radek, Rotkovský Petr, Har-
vánková Iveta; ŽK: 1:2
Nedvědice – Radostín 2:2 (0:0)
Diváků: 50. Branky: Pospíšil Jan, 
Prudký Zdeněk – Prokop Lukáš, 
Kohout Josef; Rozhodčí: Vidlák 
Karel, Dvořák Ondřej, Mikyna 
Jaroslav; ŽK: 1:1
Ujčov – Bystřice B 0:2 (0:1)
Diváků: 120. Branky: Krošlák To-
máš, Buchta Jan; Rozhodčí: Soukup 
Jiří, Večeřa Pavel, Juda Jaroslav

Bobrová – Nová Ves B 1:2 (0:0)
Diváků: 70. Branky: Hluštěnko 
Alexandr – Starý Josef, Novotný 
Tomáš; Rozhodčí: Nahodil Petr, 
Drbůšek Jan, Soukupová Věra; 
ŽK: 1:2
D. Rožínka – Vír 0:1 (0:1)
Diváků: 50. Branky: Matuška 
Marek; Rozhodčí: Myška Roman, 
Skryja Stanislav, Stratený Michal; 
ŽK: 2:3; ČK: 1:0
Rovečné – Bory 2:3 (0:2)
Diváků: 50. Branky: Navrátil Ja-
roslav, Dlouhý Vojtěch – Špaček 
Milan, Vávra Martin, Todorov 
Patrik; Rozhodčí: Vévoda Jiří, 
Tomášek Petr

Zdroj: www.fotbal.cz
 1. Radostín 7 5 2 0 22:8 17
 2. Bory 7 5 0 2 16:9 15
 3. Nedvědice 7 4 1 2 22:14 13
 4. Bobrová 7 4 1 2  9:6 13
 5. Rad. Svratka 7 3 3 1 21:16 12
 6. Bystřice B 7 4 0 3 16:13 12
 7. Nová Ves B 7 3 1 3 14:15 10
 8. Vír 7 3 1 3 11:18 10
 9. D. Rožínka 7 2 1 4 10:9  7
10. O. Bítýška 7 2 1 4  8:13  7
11. Svratka 6 2 0 4 10:13  6
12. Ujčov 7 1 2 4  9:13  5
13. V. Bíteš B 6 1 2 3 10:19  5
14. Rovečné 7 1 1 5  5:17  4

Dnes od 18 hodin poslední přípra-
va proti Kometě Úvoz. V sobotu 
od 17.30 ostrý start do soutěže 
proti HC Grewis Plumlov.
HHK VM – HC Moravské Budě-
jovice 3:6 (0:3, 2:3, 1:0)
Branky: 21. Chlubna (Novák, 
Střecha), 26. Rosendorfský (No-
vák), 49. Krča (Novák, Troščák) 
– 9. Válek O. (Štěpka), 18. Válek 
O. (Vlašín), 19. Langmann (Válek 
P.), 28. Štěpka (Kočí), 29. Válek O. 
(Štěpka), 40. Kočí (Langmann). 
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Nikodým (Štourač) – Střecha, Ro-
sendorfský, Šerý, Bartejs, Štěpánek 
– Krča, Troščák, Novák – Chlubna, 
Barák, Vlašín – Nedoma, Janák, 
Burian – Beránek, Kochánek. 
Sestava HC Moravské Budějovice: 

Havlík (31. Adamec) – Boudný, 
Kočí, Válek Petr, Vlašín, Jaskula, 
Langmann, Krčál, Topol, Válek 
Oldřich, Štěpka. Rozhodčí: Kavina 
– Maloušek, Pospíšil. Vyloučení: 
6:7. Využití: 0:1. Střely na branku: 
32:32. Diváci: 140.

Program přípravy na tento 
týden:

Ve středu sehraje v přípravě A muž-
stvo mužů Horáckého hokejového 
klubu poslední utkání. Soupeřem 
mu bude tým HC Kometa Úvoz. 
V pořadí třetí a zároveň poslední 
přípravné utkání začíná ve středu 
29. září v 18.00 na našem zimním 
stadionu.
Ostrý start do soutěže bude mít 
A mužstvo mužů v sobotu 2. října. 
Soupeřem mu bude HC Grewis 
Plumlov. Utkání začíná v 17.30 hodin 
na našem zimním stadionu.   -hhk-

Volejbaloví junioři Spartaku 
vykročili do nové sezony

V právě uplynulé sobotě byl zahájen 
nový ročník mládežnických volej-
balových soutěží. Naše želízka start 
do nové, již jedenácté sezony nej-
vyšší soutěže zvládla a získala na 
domácí palubovce plný počet bodů, 
i když první vítězství je možno za-
řadit do kategorie šťastných.
Start do každé nové sezony je vždy 
tak trochu sázka do loterie, kádr 
hráčů se oproti loňské sezoně po-
chopitelně opět hodně obměnil, ze 
základní sedmičky hráčů odešel 
Málek, Vrána, Vašíček, ale i libero 
Novotný. Není proto divu, že se 
hráči místy na hřišti trochu hledali. 
Soupeř na tom nebyl o mnoho lépe, 
a tak byly k vidění místy nepříliš 
zdařilé akce na obou stranách.
Náš celek v prvním setu diktoval 
vývoj a poměrně jasně se ujal 
vedení, druhý set se karta obrátila 
a soupeř srovnal. Další dva sety 
byly kopií předchozího dějství, 
a tak se zápas rozhodoval až ve 
zkrácené hře pátého setu. Do stavu 
12:12 se bojovalo o každý míč, dvě 

chyby však daly jasnou a zdánlivě 
definitivní výhodu soupeři. Ten 
ji však nedokázal využít a našim 
hráčům se podařilo dvakrát zablo-
kovat útok soupeře a srovnat. Pak 
měl ještě jeden mečbol soupeř, tři 
body v řadě však rozpoutaly gejzír 
radosti na naší straně palubovky.
Sp. VM – DHL Ostrava 3:2 (19, – 
21, 21, – 20, 15)
Odpolední zápas již byl mnohem 
jednodušší, ale jenom díky tomu, 
že náš celek dokázal svého sou-
peře přehrávat. Utkání směřovalo 
k hladkému třísetovému vítězství 
našich barev, soupeř však nesložil 
zbraně ani za nepříznivého stavu 
2:0 na sety, v polovině třetího setu 
srovnal a závěr již byl zcela v jeho 
režii. Drama se však nakonec ne-
konalo, protože ve čtvrtém setu již 
měli naši hráči vývoj zápasu pod 
kontrolou, a zaslouženě si tak při-
psali další dva body do tabulky.
Sp. VM – DHL Ostrava 3:1 (21, 
21, – 18, 21)
Sestava VM: Kliment, Kučera, 
Lízal, Kameník, Uchytil, Krejska, 
Minář, Dvořák, Augusta, Vyletěl, 
Kašpar, Bláha.
Zbývající výsledky:

Zlín – Brno 3:0, 3:1
Dansport Praha – H. Králové 3:1, 
3:1
Příští víkend má soutěž reprezen-

tační přestávku o týden později se 
naši hráči střetnou, opět na domácí 
palubovce, s vedoucím Zlínem.

-kon-

St 29. 9. 10.00–11.30
So 2. 10. 14.30–16.00
Ne 3. 10. 13.30– 5.00
So 9. 10. 13.30– 5.00
Ne 10. 10. 14.00–15.30
So 16. 10. 14.30– 6.00

Ne 17. 10. 15.30– 7.00
So 23. 10. 14.15–15.45
Ne 24. 10. 13.45–15.15
St 27. 10. 10.00–11.30
Čt 28. 10. 12.45–14.15
Pá 29. 10. 10.00–11.30

So 30. 10. 14.30–14.15
Ne 31. 10. 14.15–15.45

Vstupné
bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč 

-vid-

Mistryně ČR v CTIF
Soutěžní družstvo žen sboru dob-
rovolných hasičů Velké Meziříčí 
odjelo 25. 9. 2010 do Dvora Králové 
nad Labem na Mistrovství republi-
ky v klasických disciplínách CTIF. 
Této soutěže se zúčastnila všechna 
družstva ČR, která v loňském roce 
soutěžila na mezinárodní olympi-
ádě v Ostravě. Představila se zde 
i družstva z Polska, Maďarska, 
Německa a Slovinska. Každé mělo 
pětiminutový limit na trénink 
jak požárního útoku, tak i štafety 
s překážkami. Naše ženy si hned při 
prvním přípravném pokusu udělaly 
osobní rekord 49,55. Tento výsledek 
družstvo povzbudilo k dalšímu 
výkonu a možnému vylepšení času 
v závodě.
Po prvních pokusech byly průběžně 
na druhém místě s rozdílem jedné 
sekundy. Druhý pokus provedly 

ženy bezchybně, a jak říká komen-
tátor „famózní požární útok na 
světové úrovni“. Tento čas 48.18 bez 
trestných bodů bude zapsán do kni-
hy národních rekordů v klasických 
disciplínách CTIF. Výsledný čas na 
štafetě 400 m s překážkami 68,01 
jim potvrdil 1. místo na mistrovství 
ČR pro rok 2010.
Tento úspěch družstva není jediný. 
Mimo klasické disciplíny CTIF ak-
tivně cvičí požární sport a v letoš-
ním ročníku ŽL v požárním útoku 
se jim daří, což dokazují svými 
vyrovnanými časy. Po 13. kole 26. 
9. ve Stanovištích byla ukončená 
Žďárská liga a naše družstvo žen 
A obsadilo 3. místo v konečném 
pořadí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
celému kolektivu žen za vzornou re-
prezentaci našeho sboru ale i města 
Velké Meziříčí.                      -kra-

Trenér Kratochvíl Stanislav, Sedláková Lucie, Bernatová Michaela, 
Kratochvílová Jana, Kašparová Pavlína, Bernatová Monika. Sedící: Kaš-
parová Jana, Konečná Monika, Domanská Markéta, Zimová Šárka.

Foto: archiv SDH VM

Český pohár Vysočina
ST VM – TJ Žďár nad Sázavou 
D 10:0
Body: Bazala Jan 3,5, Kampas Jan 
3,5, Klíma Petr 3
V sobotu se odehrálo další kolo 
Českého poháru Vysočiny. Naši 
stolní tenisté deklasovali tým ze 

Žďáru vysokým rozdílem. Další 
kola poháru budou pokračovat za 14 
dní. V naší skupině jsme skončili na 
druhém postupovém místě.
Dne 2. 10. startuje nový ročník kraj-
ských přeborů. První mistrovské 
utkání hrajeme doma a přivítáme 
soupeře z Jihlavy. Začátek je v 10 
hodin.

-pk-

2. liga mužů Morava Jih
TJ Sokol VM – TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod 27:16 (11:9)
Domácí vstoupili do prvního domá-
cího utkání proti papírově slabšímu 
soupeři s jasným cílem zvítězit. 
To se potvrdilo hned v úvodních 
minutách, když si domácí vytvo-
řili tříbrankové vedení. Havlíčkův 
Brod se nenechal odradit a svoji 
trpělivou až pasivní hrou dokázal 
střílet branky a držet s domácími 
krok. Našemu družstvu se dařila 
obrana, ale v útočné fázi byla hra 
místy kostrbatá a také neproměněné 
šance znamenaly jen dvoubrankové 
poločasové vedení.
Po změně stran domácí hru zrychlili 
a Havlíčkobrodští postupně odpada-
li. Šňůra pěti branek v rozmezí 12. 
až 18. minuty znamenala defi nitivní 
zlom v utkání. Po zbytek utkání 
se podařilo skóre navyšovat až na 
konečný jedenáctibrankový rozdíl. 
V utkání se střelecky dařilo věkově 
dorostenci Pavlovi Strašákovi, jenž 
v utkání nahradil Víťu Večeřu, 
který hostuje v extraligovém Brně. 
Návrat po ročním zranění se podařil 
Davidu Stoklasovi, který se blýskl 
dvěma chycenými 7 m hody.
7m-hody 2/2:0/2, vyloučení: 2:5. 
Sled branek: 4:1, 7:4, 8:6, 9:9, 11:9, 
13:10, 14:12, 19:13, 24:14, 25:15, 
27:16. Sestava a branky: Kotík 
Libor, Stoklasa David – Chlubna 
Tomáš (5/1), Matušík Roman (5), 
Strašák Pavel (4/1), Kříbala Petr (4), 
Živčic Pavel (3), Kříbala Martin (2), 
Fischer Radim (2), Konečný Ladi-
slav (2), Necid Miloš, Kříbala Pavel. 
Trenér Vaverka Vlastimil, asistent 
trenéra Šidlo Ladislav, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.

Jihomoravská liga mužů
TJ Sokol VM B – Tatran Bohuni-
ce B 23:28 (11:15)
Začátek první půle byl z obou stran 
velice vyrovnaný. Meziříčští hráči, 
ale velice těžko dávali branky 
proti dobře chytajícímu brankáři 
hostí. To znamenalo čtyřbrankové 
vedení Bohunic. Domácí družstvo 
se nevzdávalo a kombinační hrou 
a rychlým přechodem se snažilo 
zkorigovat výsledek. To se podařilo 
v 21. minutě, kdy se podařilo výsle-
dek stáhnout na rozdíl dvou branek. 
Pak ale přišlo několik nepřesností 
a opět neproměněné šance a bylo 
o výsledku rozhodnuto.
7 m – hody 2/3:2/1, vyloučení: 4:3. 
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Kůra Petr – Fischer Radim (7/1), 
Trojan Vítězslav (7/1), Strašák Pavel 
(3), Necid Miloš (2), Kříbala Petr 
(2), Rosa Jakub (1), Kubiš David (1), 
Kaštan Petr, Novotný Václav, No-
votný Radek, trenér Šidlo Ladislav.

Utkání Velkého Meziříčí 
2. liga mužů Morava Jih

2. kolo 2. 10. 15.00 TJ Sokol Velké 
Meziříčí – SK Kuřim
3. kolo 16. 10. 15.00 TJ Sokol Velké 
Meziříčí – SHC Maloměřice
4. kolo 24. 10. 17.00 TJ Sokol Juliá-
nov – TJ Sokol Velké Meziříčí
5. kolo 6. 11. 15.00 TJ Sokol Velké 
Meziříčí – HC Zlín
6. kolo 14. 11. 17.00 TJ Sokol Telni-
ce – TJ Sokol Velké Meziříčí
7. kolo 20. 11. 15.00 TJ Sokol Velké 
Meziříčí – TJ Sokol Sokolnice
8. kolo 28. 11. 10.30 Legata Husto-
peče – TJ Sokol Velké Meziříčí
9. kolo 4. 12. 15.00 TJ Sokol Velké 
Meziříčí – HK Ivančice
10. kolo 12. 12. 15.00 Tatran Bohu-
nice – TJ Sokol Velké Meziříčí

-šid-
I když to tak nevypadá, Matěj Uchytil (zády) opravdu smečoval rukou. 

Foto: Jaroslav Konečný

Jsou chvíle v životě každého z nás, 
kdy je potřeba se na chvíli trošičku 
pozastavit a uvědomit si, jak ten čas 
letí. A to se stalo v neděli 24. září, 
kdy oslavil v plné svěžesti, zdraví 
a chuti do života významné životní 
jubileum – 80 roků – pan Stanislav 
Dočkal. Na dlouhé cestě životem 
mu nemalou měrou pomohl jeho 
zájem o sport. Již v 16 letech sám 
začal s aktivní cyklistikou, později 
ještě s kopanou, atletikou a ovšem 
také s muzikou. Hra na trubku jej 
přivedla v době vojenské základní 
služby v Benešově do kapely, kde 
hrál na svoji oblíbenou trubku a i 
díky ní poznal v nedaleké Tožici 
svoji celoživotní partnerku – tedy 
manželku Marii. S aktivní kopanou 
a atletikou skončil již ve 25 letech, 
ale cyklistiku provozuje stále. A 
právě proto, že se sportem začínal 
sám, tak nejen ke kopané přivedl 
svého syna Stanislava. Později se 
jeho další zálibou stala i zahrádka, 
chata na Palčákách a samozřejmě 
návštěva všech sportovišť ve Vel-

kém Meziříčí při mistrovských 
zápasech – kde je věrným a pro svoji 
dobrosrdečnou povahu oblíbeným 
př íznivcem velkomeziř íčských 
hráček a hráčů. 
Takže nejen oni, ale i široká velko-
meziříčská sportovní veřejnost pře-
je jubilantovi do dalších let hlavně 
hodně zdraví, radosti a spokojenos-
ti jak v rodině, tak i při sledování 
dění ve velkomeziříčském sportu. 

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM – BOPO Třebíč B
2546:2459 * 5:3
Baloun 385:413 Dřevo
Korydek 474:376 Šupčík
Lavický B. 431:418 Janda
Krejska 386:440 Šplíchal ml.
Lavický Ji. 426:440 Šplíchal
Starý 444:372 Krutiš
Áčko po slabé hře se štěstím poráží 
nováčka soutěže.

Krajská soutěž Vysočiny 
skupina B

PSJ Jihlava E – Spartak VM B
1748:1551 * 6:0
Macko 446:386 Lavický F.
Fürst 413:402 Lavický Jo.
Strnad 417:310 Holas

Pausar 472:453 Víteček
Na výborně hrající domácí náš tým 
nestačil.
Spartak VM C – TJ Třebíč E
1616:1589 * 5:1
Bača 403:391 Toman
Lavický A. 382:385 Picmaus
Weiss 400:397 Brátka
Mátl 431:416 Novotný
Po zlepšeném výkonu naši hráči 
přesvědčivě vítězí.

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – PSJ Jihlava A
1224:1275 * 0:4
Žak 407:416 Rosendorfská
Mičková 376:400 Brychtová
Mička 441:459 Prokšová
Náš tým zahrál svůj nejlepší letošní 
výkon, ale na favorizované hosty to 
nestačilo.                                 -sta-


