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Založeno roku 1919

tel.: 566 523 790, e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz

Nově zrekonstruovaná restaurace nabízí kuřácké a nekuřácké
jídelny. Možnost společenských akcí, svatby, srazy
a jiné společenské příležitosti až pro 100 hostů.
Otevírací doba: ne – čt 9 – 22 hodin, pá – so 10 – 24 hodin
Tel.: 566 543 435.

RESTAURACEKŘIŽANOVKŘIŽANOV

vás srdečně zve na

ve dnech 27.– 30. října 2010

ZAHRADNICTVÍ
Poradenství, údržba zahrad a veřejné zeleně. 
Nabízíme sloupové hrušně, slivoně, jabloně, 
dřeviny na živé ploty.
Pracovní doba: st, čt 8–12, 13–17 pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, tel. 731 507 260,
v.rozmarinova@seznam.cz.

Dnes
Volby
výsledky
čtěte na stranách 1, 2, 3, 5

V 19 hodin v koncertním sále 
Jupiter clubu

6 tet s kapelou

Stěhování
Úřad práce, odbor stát-
ní sociální podpory ve 
Žďáře  nad Sá zavou 
oznamuje, že od pátku 
22. 10. 2010 bude kon-
taktní místo státní sociál-
ní podpory přestěhováno 
na adresu: Hornoměstská 
864/39, Velké Meziř íčí 
(prostory  v přízemí u FÚ).
Ve čtvrtek 21. 10. 2010 
bude z provozních důvo-
dů na SSP zavřeno.

Jupiter club
má nové
webové
stránky
Navštivte nové webové stránky 
Jupiter clubu Velké Meziříčí, 
které jsme rekonstruovali podle 
nejnovějších standardů. Nabí-
zíme větší přehlednost, dostup-
nost, moderní design, optima-
lizaci pro vyhledávače a nový 
redakční xartCMS! systém.
Na www.jupiterclub.cz nalez-
nete novou strukturu všech 
publikovaných dokumentů 
včetně poskytovaných služeb. 
Využijte možnosti odběru 
novinek e-mailem. 

Mgr. Milan Dufek,
ředitel společnosti

Připravily 
Simona Fňukalová 

a Iva Horká

Vážení spoluobčané, 
jménem všech kandidátů KDU-ČSL a nezávislých 
vám děkuji za vaši podporu v komunálních volbách. 

Velmi si projevené důvěry vážíme. 
Ing. František Bradáč

DĚKUJEME ZA 20 550 HLASŮ 
PRO ZMĚNU.
ODS ve Velkém Meziříčí díky vám 
vyhrála volby. Chceme sestavit novou 
městskou radu pro otevřenou radnici. 
  Radovan Necid, 
  kandidát na starostu

sledujte odsvm.cz

Rybářství Velké Meziříčí, a. s. oznamuje široké veřejnosti, 
že 28. 10. 2010 pořádá

u Trnavy (směr Třebíč)
s prodejem živých ryb 
a hotových rybích specialit
přímo na hrázi rybníka.
Začátek akce okolo 7. hodiny, očekávaný konec výlovu okolo 
14. hodiny. Zájemci jsou srdečně zváni.

Pozvánka
na výlov Netínského rybníka, který proběhne 5. 11. 2010 od 7 hodin.

Možnost zakoupení čerstvých ryb a občerstvení. 

Restaurace Na Obecníku 
pořádá tradičního 

informace a prodej vstupenek
na tel.: 566 524 333.

AKČNÍ NABÍDKA
Panasonic TX-L32C2 LCD 82 cm, DVB-T 10.990 8.990
Panasonic TX-P37C2 Plazma, 94 cm, DVB-T 11.990 10.790
Panasonic TX-P42G20 NeoPDP, FULL HD 24.990 21.990

Dále nabízíme široký sortiment SET – TOP boxů a satelitní techniky. Ceny 
kompletů od 2.990, základní instalace 600 Kč.

Chcete se konečně
po letech marného snažení 

naučit dobře mluvit
ANGLICKY?

Využijte naší mimořádné nabídky 
kurzů s rodilými mluvčími!

Konverzační kurzy britské a americké
angličtiny

výuka probíhá ve všední dny 
nebo jednorázově o víkendu
Rozpis hodin a ceny zašleme

na vyžádání.
Agentura

ECO Velké Meziříčí –
Romana Procházková

tel. 602 325 108 email:
eco-prochazkova@seznam.cz

VÝSLEDKY
Komunální volby 
15. – 16. 10. 2010
Velké Meziříčí

Volební účast 46,99 %

ODS 21,99 %
ČSSD 21,79 %
KDU-ČSL 20,48
Volba pro město 12,09 %
KSČM 8,90 %
Nezávislí 7,41 %
TOP 09 7,32 % 

Velká Bíteš
Volební účast 64,07 %

KDU-ČSL 25,05 %
ČSSD 22,49 %
Obč. sdr. za zdr. Město 18,33 %
SNK pro město VB 10,76 %
ODS 9,09 %
KSČM 8,26 %
TOP 09 5,39 %
Suverenita-blok J. Bobošíkové 
0,63 %

Měřín
Volební účast 69,19 %

ODS 25,94 %
SNK Měřín a Pustina 20,12 %
KDU-ČSL 17,17 %
ČSSD 13,00 %
Pro městys Měřín 10,64 %
Sdr.NK Balinka 9,48 %
KSČM 3,65 %

Křižanov
Volební účast 60,03 %

KDU-ČSL 28,49 %
ODS 25,76 %
Hasiči Křižanov 20,76 %
KSČM 13,56 %
ČSSD 11,42 %

Zprac.: Iva Horká

Výsledek letošních komunálních 
voleb ve Velkém Meziříčí mnohé 
překvapil. Voliči totiž rozdělili 
hlasy tak, že tři největší strany zís-
kaly rovnoměrně po pěti mandátech 
do zastupitelstva našeho města. Ví-
tězem se ale přesto stala Občanská 
demokratická strana (ODS), která 
obdržela celkem 20.550 hlasů, což 
představuje 21,99 %. Velmi těsně 
tak porazila Českou stranu sociálně 
demokratickou (ČSSD), jež získala 
20.364 hlasů, tedy 21,79 % i Křes-
ťanskou a demokratickou unii-
Československou stranu lidovou 
(KDU-ČSL) a nezávislé kandidáty 
s počtem hlasů 19.139, tj. 20,48 %.

Tři mandáty pak získala zcela 
nová strana v našem městě, a to 
Volba pro město. Ta se svým ziskem 
hlasů 11.298 (12,09 %) obsadila 
čtvrtou pozici. Za ní skončila Ko-
munistická strana Čech a Moravy 
s celkovým počtem hlasů 8.321 
(8,90 %) a připadnou jí tak dvě 
místa v zastupitelstvu. Stejný počet 
mandátů – dva – mají Nezávislí, 
kteří dostali celkem 6.932 hlasů 
(7,41 %). Jeden mandát pak získala 
TOP 09, jíž voliči přidělili 6.844 
hlasů (7,32 %).

Nejvyšší počet preferenčních 
hlasů letos dostal současný sta-
rosta města ing. František Bradáč 
(KDU-ČSL), a to 1.366. Druhý byl 
s 1.271 hlasy ing. Jan Veleba (ČSSD 
– bez politické příslušnosti) a třetí 
ing. Radovan Necid s 1.235 hlasy.

‚Skokanem‘ komunálních voleb 
se stal RNDr. Petr Vrána (ČSSD 
– bez pol. příslušnosti), kterého 

Voliči rozdělili hlasy mezi tři největší strany téměř rovnoměrně
ODS i tentokrát předstihla ČSSD a KDU-ČSL

preferenční hlasy katapultovaly 
z nevolitelného 15. místa na třetí 
pozici, a tedy do zastupitelstva. To 
bude z poloviny nové. Jmenný se-
znam třiadvacetičlenného městské-
ho zastupitelstva najdete v dnešním 
čísle na straně tři.

Nejstarším zastupitelem je pak 
devětašedesátiletý ing. Vilém La-
vický (ODS) a nejmladším jeho 
stranický kolega, dvaatřicetiletý 
Mgr. Jiří Hort. Průměrný věk vel-
komeziříčských zastupitelů je 47 
let (muži 48 a ženy 42). Největší 
zastoupení mají lidé ve věku od 50 
do 54 let, kterých je osm (34,78 %). 
Z celkového počtu 23 je dvacet 
mužů a tři ženy. Dvě jsou z kandi-
dátky KDU-ČSL, a to PhDr. Marie 
Ripperová a Mgr. Pavla Kamanová, 
a jedna za Nezávislé – Mgr. Ivana 
Bíbrová.

Nejstaršími kandidáty letošních 
voleb ve Velkém Meziříčí byli 
pětasedmdesátiletí Olga Fikarová 
(ČSSD) a Milan Kratochvíl (ODS). 
Naopak nejmladšího kandidáta mě-
la TOP 09 – dvaadvacetiletého Jana 
Klímu z Olší nad Oslavou.

Na Velkomeziříčsku byli jedněmi 
z nejmladších kandidátů osmnác-
tiletí Marek Částek z Dobré Vody 
(Hasiči pro obec) a Martin Kra-
tochvíl se Zdeňkem Ludvíkem ze 
Strážku (Mladí vpřed). Nejmladším 
zastupitelem v našem regionu je 
jedenadvacetiletý Jiří Čech z Jívoví 
(Hasiči Jívoví). Ve žďárském okrese 
je pak mimo něho jeden z nejmlad-
ších nově zvolených zastupitelů tře-
ba také operní pěvec Jakub Pustina 
(28), který usedne do zastupitelstva 
ve Žďáře nad Sázavou za TOP 09. 
Další informace o volbách čtěte na 
stranách 2, 3 a 5.

Iva HorkáMladí lidé se objevili jak na kandidátkách, tak ve volebních místnostech 
u uren či v komisích. Účast byla ale i přesto ve Velkém Meziříčí o letošních 
komunálních volbách nejnižší – necelých 47 procent. Oproti ostatním 
městům našeho regionu – Velká Bíteš, Měřín, Křižanov –, kde byla všude 
nad 60 procent.                                                               Foto: Iva Horká
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Zprávy z jednání Rady města z 6. října 2010
(Dokončení z minulého čísla.)
 8. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu k ubytovací 

jednotce č. 1 na ul. Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí a k bytu č. 11 
na ul. Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí.
Dále Rada města souhlasila s přidělením bytové jednotky na ulici 
Uhřínovská 540/20 a se směnou bytů na ulici Čermákova, Velké 
Meziříčí.

 9. Rada města ve smyslu § 39/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů udělila souhlas s přijetím účelově určených darů 
pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí uvedených v žádosti ze dne 
27. 9. 2010 a daru pro Mateřskou školu Velké Meziříčí, příspěvkovou 
organizaci, uvedeného v žádosti ze dne 29. 9. 2010.

10. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služ-
by VM, s. r. o., schválila plán zimní údržby komunikací ve Velkém 
Meziříčí pro období 2010/2011.

11. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM, s. r. o., schválila předložené návrhy smluv č. 10/2010 a 11/2010 
o podnájmu části areálu na ulici Karlov 1398//54 společnosti Demonta 
– Elektro, spol. s r. o.

12. Rada města souhlasila s pronájmem tělocvičny v budově hasičské 
zbrojnice Velké Meziříčí pro taneční školu Aura ve spolupráci 
s Delfínem Velké Meziříčí.

13. Rada města projednala záměr Ski klubu Velké Meziříčí na vybudo-
vání rozhledny na Fajtově kopci. Rada města se seznámila s oběma 
předloženými návrhy variant uvedené rozhledny a podporuje realizaci 
návrhu arch. Hlaváčka.

14. Rada města po projednání žádosti místní organizace ODS ve Vel-
kém Meziříčí souhlasila se záborem náměstí v sobotu 9. října 2010 
v době od 14.30 do 17.30 hodin, a to z důvodu konání volebního 
mítinku.

Ing. František Bradáč, starosta města

Město Velké Meziříčí přispěje 
pěti tisíci korunami na dokončení 
komplexu památníku českosloven-
ským vojákům ve Skotsku. „Mezi 
nimi je totiž i jeden z našich rodáků 
František Urbánek. Rada města se 
k tomu proto přihlásila a peníze 
pošleme,“ říká starosta František 
Bradáč.

O příspěvek požádal město do-
pisem Paul Millar, předseda cha-
ritativních občanských sdružení 
pro výstavbu památníku česko-
slovenským vojákům ve Skotsku 
a Czech Memorial, jenž zastává 
i funkci generálního konzula ČR 
ve Skotsku. Válečný hrob má podle 
něj připomenout několik stovek 
českých a slovenských vojáků, kteří 
na severozápadním břehu Atlantiku 
prošli tvrdým výcvikem před na-
sazením do týlu nepřítele a jiných 
bojových akcí.

Památník samotný byl slavnostně 
odhalen již před rokem 11. listo-
padu 2009 ve skotském přístavu 
Arisaig, protože právě toto místo 
je posledním záchytným bodem 
existence mnoha těch, kteří bez 
váhání nasadili svoje životy za 

Na pomníku ve Skotsku bude jméno
zdejšího rodáka Františka Urbánka

svobodu jiných, mnozí život ztratili 
a často jsou pochováni neznámo 
kde. Britská vládní agentura Spe-
cial Operations Exekutive totiž 
měla za druhé světové války právě 
v přístavu severně od města Fort 
William výcviková střediska spe-
ciálních agentů. Loňského odhalení 
pomníku byli přítomni váleční 
veteráni, ale třeba i prezident České 
republiky Václav Klaus či delegace 
ministerstva obrany.

Nyní k dokončení komplexu 
památníku a jeho vyhlášení váleč-
ným hrobem chybí již jen osazení 
kameny se jmény jedenasedmdesáti 
padlých, které chce sdružení při-
pomenout i příštím generacím. Na 
jednom z nich se tak objeví i jméno 
Františka Urbánka. Vedle města 
Velké Meziříčí přispěli na vybudo-
vání pomníku i mnozí jednotlivci, 
fi rmy, organizace a orgány státní 
a veřejné správy z ČR, ale dokonce 
i občané třeba Velké Británie, Ka-
nady a USA.

Bližší informace najdete na 
www.czechmemorial.org nebo 
www.pomnikparasutistum.cz.

Martina Strnadová

Generálka státních maturit pro-
běhla v minulém týdnu od 11. do 
14. října na většině středních škol 
v republice. Zúčastnili se jí také 
studenti gymnázia, hotelové školy 
a obchodní akademie i střední 
školy řemesel a služeb ve Velkém 
Meziříčí. Naostro proběhnou státní 
maturity poprvé na jaře příštího 
roku. Všechny studenty při nich 
čeká povinně zkouška z jazyka 
českého a dále si budou volit mezi 
matematikou a cizím jazykem. Ve 
všech těchto předmětech si přitom 
ještě budou vybírat mezi dvěma 
stupni obtížnosti – základním 
a vyšším. Zvládnutí těžší varianty 
by v budoucnu mohlo být vstupen-
kou na vysokou školu.

Generálka minulý týden probí-
hala na základě stejného princi-
pu. Podle přesně daných pravidel 
studenti dělali didaktické testy 
a poté písemné práce z daných 
předmětů.

Na velkomeziříčském gymnáziu 
se zkoušky účastnily obě maturitní 
třídy – z osmiletého i čtyřletého 
studia. V českém jazyce a litera-
tuře si obtížnější variantu zkoušky 
zvolilo sedmadvacet, základní verzi 
pak třicet studentů. Zhruba půl na 
půl volili i maturanti z angličti-
ny – šestadvacet jich absolvovalo 
vyšší a sedmadvacet základní verzi 
zkoušky. Matematiku si vybrali jen 
čtyři studenti a všichni tu základní 
variantu obtížnosti. Podle ředitele 
školy Aleše Trojánka probíhala 
generálka na gymnáziu bez problé-
mů. Sám pak ideu státních maturit 

hodnotí celkově jako dobrou, ale 
jeví se mu příliš logisticky pojatá. 
„Já bych navrhoval státní matu-
ritu jen z písemné části, která by 
byla opravovaná centrálně. Ústní 
část zkoušky bych ponechal plně 
v kompetenci školy,“ hodnotí ředitel 
gymnázia. Co se týče technických 
detailů zkoušky, nesmyslný je 
podle něj zákaz pouštět studenty 
během písemek a testů na toaletu. 
Zejména při volbě obtížnější vari-
anty by pak měli třeba i dvě a půl 
hodiny sedět v lavici. „Co když 
bude někomu špatně?“ namítá A. 
Trojánek. Škola tak řešila situaci po 
svém a studenty na toaletu pouštěla, 
ovšem s dozorem na chodbách, aby 
nemohli opisovat.

Samotní studenti většinou zhod-
notili generálku státní maturity jako 
vcelku dobře připravenou. Přesto se 
jim některé věci nelíbily. Základní 
verze zkoušek u všech předmětů se 
jim vesměs jevila jako nenáročná. 
Vyšší verze českého jazyka a litera-
tury také. „Pravděpodobně bych ji 
napsala »z fl eku«,“ zhodnotila jed-
na z maturantek. Oproti tomu třeba 
angličtina jim připadala o mnoho 
těžší a měli na ni málo času. Co 
se týče náročnosti, byla podle 
nich srovnatelná s mezinárodní 
zkouškou. Po technické stránce 
se shodli na nesmyslnosti zákazu 
pití a odcházení na toaletu během 
zkoušek. Možnost vyzkoušet si 
státní maturitu uvítali, ale někteří 
pochybují o jejím smyslu. „Podle 
mnohých učitelů a žáků nenaplňuje 
cíle, které byly předem zveřejněné. 

Jsem tedy proti státní maturitě,“ 
vyjádřil se například gymnazista. 
Vítali by tedy raději úpravu „staré“ 
zkoušky. Jiní se zase zamýšlejí nad 
dvěma verzemi náročnosti. „Větši-
na gymnaziálních studentů bude 
skládat základní úroveň, stejně jako 
studenti ostatních středních škol, 
protože státní maturita nebude pod-
le mého názoru hodně dlouho brána 
jako vstupenka na VŠ. Tudíž není 
důvod, proč si volit vyšší obtížnost 
a zbytečně se tak stresovat,“ myslí 
si další ze studentek.

Na hotelové škole Světlá a ob-
chodní akademii si státní maturitu 
nanečisto vyzkoušelo celkem pět 
maturitních tříd, tedy asi sto třicet 
osm studentů. Většina jich zvolila 
tu jednodušší variantu. Z českého 
jazyka a literatury si obtížnější 
verzi zvolili pouze čtyři matu-
ranti. Dále maturovalo nanečisto 
z anglického jazyka devadesát 
osm studentů, z toho pět volilo 
vyšší verzi zkoušky, z matematiky 
jedenadvacet studentů, z toho tři 
z těžší varianty. Z devětatřiceti ma-
turantů z německého jazyka jenom 
jeden zvolil obtížnější zkoušku 
stejně jako z francouzštiny, kterou 
si celkem vybralo pět studentů. 
„Maturita u nás proběhla podle 
regulí a bez problémů,“ zhodnotila 
generálku státní maturitní zkoušky 
nanečisto ředitelka Marie Tomán-
ková. Podle její zástupkyně Marie 
Paľovové měli studenti zájem si 
novou maturitu otestovat ještě 
předtím, než bude naostro, stejně 
jako škola.

Zkušební státní maturitu ab-
solvovalo i pětačtyřicet studentů 
střední školy řemesel a služeb, což 
jsou dvě třídy nástavbového studia 
podnikání jak denní, tak dálkovou 
formou. „U nás složitější verzi zkou-
šek nevolil nikdo,“ sdělila ředitelka 
Alena Vodová, podle které i na této 
škole probíhalo vše bez potíží. 
Všichni opět povinně dělali zkoušku 
z češtiny, dále si osmnáct studentů 
zvolilo angličtinu, dvanáct němčinu 
a devětadvacet matematiku.

Střední odborná škola Jana Ti-
raye ve Velké Bíteši se do akce 
nezapojila, neboť zatím nemá 
třídu, která by v letošním školním 
roce maturovala. „My máme v ma-
turitním oboru teprve druháky,“ 
vysvětlila ředitelka Marie Šabacká. 
Škola totiž získala status maturit-
ního oboru mechanik seřizovač 
v roce 2009.

Výsledky státní maturitní zkouš-
ky nanečisto zpracuje centrálně 
Cermat, kam učitelé po dopsání 
elektronicky zasílali testy k vy-
hodnocení. Jen část opravují školy 
samy. Jak uspěli, se pak všichni 
studenti dozvědí 3. listopadu. Poté 
si mohou podávat přihlášku ke 
státní maturitní zkoušce naostro. 
Smyslem generálky je prověřit, 
zda je na start státních maturit vše 
připraveno. Ty se mimochodem 
chystají již čtrnáct let a jen do kon-
ce tohoto roku má jejich příprava 
vyjít státní kasu na asi 570 milionů 
korun, z toho by 280 miliony měla 
přispět Evropská unie.

Martina Strnadová

Studenti maturovali nanečisto i v Meziříčí

Ošetřovali lípy na náměstí
Lípy na velkomeziříčském náměstí v minulém týdnu prořezala odborná 

fi rma. Ač je na jeden ze skupiny sedmi stromů vydáno odborem životního 
prostředí městského úřadu povolení ke skácení kvůli špatnému zdravot-
nímu stavu, zatím se likvidovat nebude.

„Jihlavští dendrologové provedli redukční řez a znovu stromy posu-
zovali,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Jiří Zachar s tím, 
že jejich závěr se shoduje s posudkem odborníků z brněnské vysoké 
školy zemědělské, kteří vloni v říjnu prováděli zátěžové tahové zkoušky 
na všech sedmi lípách. Zkoušeli odolnost stromů proti vyvrácení i proti 
zlomení. U jedné z lip zjistili takové poškození, že ji doporučili ke ská-
cení. U dalších tří lze dle jejich vyhodnocení předpokládat odumření do 
deseti let. A pouze zbývající tři stromy mohou růst ještě dlouhodobě při 
pravidelném odpovídajícím pěstebním zásahu.

Pracovníci městského úřadu lípy pravidelně sledují, a to zejména včetně 
té, která je určená ke skácení. „Zatím jsme lípu nechali ořezat a budeme 
ji nadále sledovat. Zjistili jsme, že se na ní objevila houba, která se roz-
množuje. Strom tedy pravděpodobně spěje k zániku. Kdyby hrozilo nějaké 
nebezpečí, pokácíme ji třeba během zimy či příští rok,“ dodává Jiří Zachar. 
Podle něj také někteří navrhovali, aby byl strom z bezpečnostních důvodů 
oplocen. Ale na náměstí, kde je velký provoz, pod stromy se chodí i parkuje, 
to dost dobře nelze. Velkomeziříčští občané také navrhovali vyhlásit sku-
pinu lip za památné stromy. To by mělo podle nich zajistit jejich zachování 
i do budoucna, kdy se plánují stavební úpravy náměstí.

Jihlavská odborná fi rma Petr Zvědělík – sdružení Stax, která minulý 
týden ořezávala lípy na velkomeziříčském náměstí, se specializuje na 

Jihlavští dendrologové minulý týden prováděli redukční řez lip na náměstí. 
Foto: Martina Strnadová

Poprvé za třicet let svojí existence vystoupila folková 
skupina Nezmaři ve Velkém Meziříčí. Minulý pátek 
večer přijela do našeho města na pozvání Jupiter clubu, 
zdejšího kulturního zařízení, kde se koncert konal. 
Na pódium v kinosále nastoupila ve složení Antonín 
Hlaváč, sólová kytara a zpěv, Šárka Benetková, zpěv 
a klávesy, Pavel Zajíc, dvanáctistrunná kytara a Pavel 
Drengubák, kontrabas.

Nezmaři zazpívali v našem městě poprvé
Po úvodních několika málo písních se Nezmaři vrátili 

o třicet let zpátky a posluchačům nabídli „písničky z ba-
biččiny krabičky“. Zazněla mimo jiné i jedna z nejstar-
ších skladeb Bodláky ve vlasech, dále Bylo by to krásný, 
Moře, Smíření, ale také například převzatá píseň Jen pár 
dní, Neuhádneš, Písek, který proslavila Pavlína Jíšová, 
Ráno bylo stejný, Kdo si zpívá má do ráje blíž, Když 
nad ránem ozvou se kohouti a spousta dalších. Muzi-

kanti se také pochlubili ojedinělým počinem, 
a sice, že hráli s Jihočeskou fi lharmonií. Po 
hodinu a půl dlouhém koncertu bez přestávky, 
zakončeném třemi přídavky, si pak zájemci 
v přísálí kupovali jejich nosiče. Výběr byl 
vskutku bohatý. Kapela totiž za svoji kariéru 
vydala celkem třináct samostatných nosičů 
a jedno DVD. To natočila právě u příležitosti 
třicátých narozenin, které spolu se stávajícími 
členy oslavili také ti minulí. „Přijeli všichni, 
kromě někdejší zpěvačky Lenky Slabé, která 
nyní trvale žije v Kanadě,“ odpověděl na 
naši otázku Pavel Drengubák. Ten pak ještě 
dodal, že fl uktuace v jejich kapele nebyla vy-
soká, prošlo jí čtrnáct muzikantů a zpěvaček. 
Z těch jmenoval Moniku Klimentovou, Ivetu 
Kolářovou, Janu Hruškovou, Lenku Slabou 
a Pavlínu Jíšovou. Posledně jmenovaná jiho-
česká zpěvačka je i po odchodu z Nezmarů na 
naší hudební scéně vidět a slyšet patrně nejvíc, 
koncertuje se svojí kapelou, jejíž členkou je 
také Jíšové dcera.                         Iva Horká

komplexní ošetření stromů – od výsadby po ošetření v dospělosti, včetně 
případného rizikového kácení. Je držitelem platného evropského certi-
fi kátu na posuzování dřevin. V minulosti již ve Velkém Meziříčí praco-
vala, a to při ošetření stromů na židovském hřbitově v letech 2007–2008 
i lip na náměstí v roce 2008. Dále ošetřovala také stromy na měřínském 
náměstí v roce 2007 a v dalších městech zejména Vysočiny, ale třeba 
také ve Švédsku.                                                            Martina Strnadová

Antonín Hlaváč a Šárka Benetková patří neodmyslitelně ke 
skupině Nezmaři.                                              Foto: Iva Horká

Novým starostou bude nejspíš Radovan Necid,
místostarostou Josef Komínek

Jména nového starosty, místosta-
rosty a radních našeho města budou 
známa nejdříve devátého listopadu 
letošního roku, kdy pravděpodobně 
proběhne ustavující zasedání měst-
ského zastupitelstva. Do té doby si 
obyvatelé mohou lámat hlavu nej-
různějšími kombinacemi. Už nyní 
jsou ale známy některé předběžné 
dohody mezi stranami. Podle nich 
by měl být starostou Radovan Necid 
(ODS) a místostarostou Josef Komí-
nek (ČSSD). „Jako vítězové voleb si 
nárokujeme pozici starosty a rovněž 
nabízíme jednání o složení městské 
rady všem subjektům zastupitelstva, 
vyjma KSČM,“ uvedl pro týdeník 
Velkomeziříčsko Radovan Necid, 
předseda místního sdružení ODS 
ve Velkém Meziříčí. Ten přidává po-
děkování voličům za oněch 20.550 
hlasů, které strana ve městě získala 
a dodává, že vítězstvím ODS ve Vel-
kém Meziříčí strana potvrdila pozici 
nejsilnějšího politického subjektu ve 
městě. Proto také byla iniciátorem 
povolebního vyjednávání a má 
podle Necidových slov zájem na co 
nejširší koalici, včetně KDU-ČSL, 

Nezávislých a Volby pro město. 
„O personálním obsazení rady 
města se ale bude i nadále jednat,“ 
uvedl předseda ODS Necid, který 
potvrdil, že dvě místa v ní budou ale 
zcela jistě patřit jeho straně.

Místopředseda místní organizace 
druhé nejsilnější strany, ČSSD, 
Josef Komínek prostřednictvím 
našeho týdeníku taktéž děkuje 
voličům za projevenou důvěru ve 
volbách. „Díky ní jsme dosáhli his-
toricky nejvyššího počtu zastupitelů 
ČSSD v našem městě,“ sdělil sou-
časný místostarosta města Komínek 
a přidal, že strana bude jednat se 
všemi politickými subjekty o slo-
žení vedení a rady města. „Ctíme 
výsledky voleb a v návaznosti na 
jejich vynikající výsledek požaduje-
me post místostarosty a zastoupení 
v radě,“ dodal Komínek. Podle 
jeho slov všech pět nově zvolených 
zastupitelů ČSSD souhlasí, aby se 
Radovan Necid stal příštím staros-
tou Velkého Meziříčí.

Také představitelé místní or-
ganizace KDU-ČSL, které voliči 
přidělili třetí nejvyšší počet hlasů, 

se k výsledkům letošních voleb 
vyjádřili. „Děkujeme všem voličům, 
kteří svým hlasem podpořili společ-
nou kandidátku KDU-ČSL a nezá-
vislých a dali jí tak pět mandátů 
v zastupitelstvu,“ uvedl předseda 
místní lidovecké organizace Fran-
tišek Bradáč, současný starosta. 
K povolebnímu vyjednávání se 
vyjádřil: „Na setkání s představiteli 
ODS v neděli mně bylo oznámeno, 
že ODS je již dohodnuta s ČSSD 
a Nezávislými na vytvoření koali-
ce, a že KDU-ČSL jsou nabídnuta 
dvě místa v radě, ale beze mne.“ 
K tomu dodal, že lidovci nabízené 
zastoupení v radě přijmou, ale bez 
podmínek. Lídr ODS Necid však 
v úterý našemu týdeníku sdělil, že 
tato podmínka již neplatí.

„Lídr kandidátky, současný 
starosta města Velké Meziříčí 
ing. František Bradáč, získal abso-
lutně nejvyšší počet preferenčních 
hlasů – 1366. To je jasným signálem, 
že občané našeho města si nepřejí 
změnu na postu starosty,“ míní ve 
svém prohlášení MO KDU-ČSL.

Iva Horká
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OKÉNKO KRAJE
 564 602 111Velké Meziříčí

Počet volených členů zastupitelstva – 23
Volební účast – 46,99 %
      Strana Platné hlasy Počet mandátůčíslo název celkem v %
1 Volba pro město 11 298 12,09 3
2 TOP 09 6 844 7,32 1
3 KDU-ČSL a nezávislí kandidáti 19 139 20,48 5
4 Česká str. sociálně demokrat. 20 364 21,79 5
5 Komunistická str. Čech a Moravy 8 321 8,90 2
6 Občanská demokratická strana 20 550 21,99 5
7 Nezávislí 6 932 7,42 2

Volby v jednotlivých okrscích VM
v. okrsek % účasti Vol.  TOP 09 KDU-ČSL ČSSD KSČM ODS  Nezávislí
  pro město  a nez.
ZŠ Oslavická 41,77 13,68 11,28 17,59 20,14 6,33 24,41 6,58
Tech. služby 48,52 9,72 7,61 21,43 22,16 9,95 21,67 7,45
SŠŘS 49,29 12,36 5,71 23,63 16,84 6,85 24,77 9,84
Jupiter club 38,16 16,07 6,20 19,27 18,37 9,29 23,84 6,95
ŠJ Poštovní 43,36 13,63 6,14 15,19 26,18 8,43 24,09 6,34
ZŠ a PŠ 48,73 11,32 5,74 16,71 29,02 12,17 18,51 6,53
ZDAR 50,24 9,32 8,77 16,48 23,17 11,18 22,72 8,35
Hrbov 54,59 12,79 4,07 26,40 23,12 11,01 18,14 4,48
Lhotky 71,71 14,64 8,53 28,03 21,31 7,10 13,46 6,93
Mostiště 53,81 7,81 5,39 29,67 21,35 10,19 17,53 8,05
Olší n. O. 51,58 8,28 6,68 42,65 18,49 6,63 12,19 5,08

Zvolení zastupitelé dle výsledku
 počet hlasů v %  pořadí na kandidátce pořadí zvolení
Volba pro město
Kaše Jiří MUDr. 1 029 9,10 3 1
Záviška Vincenc Ing. 945 8,36 8 2
Hubl Jindřich 671 5,93 7 3
TOP 09
Vokoun Miloš RNDr. 558 8,15 1 1
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
Bradáč František Ing. 1 366 7,13 1 1
Ráček Vít Ing. 1 025 5,35 3 2
Kratochvíl Stanislav 1 019 5,32 6 3
Ripperová Marie PhDr. 999 5,21 4 4
Kamanová Pavla Mgr. 949 4,95 7 5
Česká str. sociálně demokrat.
Veleba Jan Ing. 1 271 6,24 7 1
Komínek Josef 1 224 6,01 2 2
Vrána Petr RNDr. 1 065 5,22 15 3
Jágrik Miroslav 1 062 5,21 4 4
Blažek Pavel Mgr. 1 059 5,20 9 5
Komunistická str. Čech a Moravy
Lancman Karel JUDr. 584 7,01 2 1
Klement Martin 472 5,67 1 2
Občanská demokratická strana
Necid Radovan Ing. 1 235 6,00 1 1
Juda Petr MUDr. 1 122 5,45 7 2
Michlíček Jiří 1 095 5,32 2 3
Lavický Vilém Ing. 1 042 5,07 3 4
Hort Jiří Mgr. 1 027 4,99 12 5
Nezávislí
Bíbrová Ivana Mgr. 636 9,17 2 1
Šulc Ivo MVDr. 545 7,86 1 2

Velká Bíteš
Počet volených členů zastupitelstva – 21
Volební účast – 64,07 %
 Strana Platné hlasy Počet
číslo název celkem v % mandátů
1 SN pro město Velká Bíteš 5 329 10,76 2
2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 12 412 25,05 6
3 Česká str. sociálně demokrat. 11 142 22,49 5
4 Suverenita-blok J. Bobošíkové 312 0,63 0
5 Občanská demokratická strana 4 506 9,09 2
6 TOP 09 2 668 5,39 1
7 Komunistická str. Čech a Moravy 4 094 8,26 1
8 Obč. sdruž. za zdravé město 9 081 18,33 4

Zvolení zastupitelé dle výsledku
 počet hlasů v %  pořadí na kandidátce pořadí zvolení
SN pro město Velká Bíteš
Rauš Jiří 476 8,93 1 1
Štefek Jaroslav MUDr. 399 7,48 2 2
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Koubek Lad. Mgr. et Mgr. 801 6,45 4 1
Kučera Tomáš Ing. 794 6,39 1 2
Koubek Aleš Mgr. 682 5,49 7 3
Blaha Jiří 678 5,46 2 4
Zavadilová Eva Ing. 665 5,35 6 5
Kotík Jaromír MVDr. 587 4,72 3 6

Měřín
Počet volených členů zastupitelstva – 15
Volební účast – 69,19 %
      Strana Platné hlasy Počet mandátůčíslo název celkem v %
1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 2 501 17,17 3
2 Sdruž. nezáv. kand. Balinka 1 381 9,48 1
3 Občanská demokratická strana 3 778 25,94 4
4 Česká str. sociálně demokrat. 1 893 13,00 2
5 SNK Měřín a Pustina 2 930 20,12 3
6 Komunistická str. Čech a Moravy 532 3,65 0
7 Pro městys Měřín 1 550 10,64 2

Zvolení zastupitelé dle výsledku
 počet hlasů v %  pořadí na kandidátce pořadí zvolení
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Smejkalová Hana Mgr. 365 14,59 2 1
Benda Josef 268 10,71 3 2
Pacal Karel 228 9,11 1 3
Sdruž. nezáv. kand. Balinka
Dvořák Karel JUDr. 230 16,65 1 1
Občanská demokratická strana
Servít Jiří Ing. 608 16,09 1 1
Rohovský Ivo 395 10,45 2 2
Matějíček Petr Mgr. 342 9,05 3 3
Matějíčková Věra Mgr. 298 7,88 7 4
Česká str. sociálně demokrat.
Oulehlová Anna 360 19,01 1 1
Hloušková Ivana RNDr. 299 15,79 2 2
SNK Měřín a Pustina
Pazdera Jaroslav Ing. 352 12,01 1 1
Hnízdil Roman 339 11,56 3 2
Krejčí Vladimír 276 9,41 2 3
Pro městys Měřín
Horák Vojtěch 314 20,25 1 1
Horák Ivo 159 10,25 3 2

Křižanov
Počet volených členů zastupitelstva – 13
Volební účast – 60,03 %
Strana Platné hlasy Počet
číslo název celkem v % mandátů
1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 2 694 28,49 4
2 Občanská demokratická strana 2 436 25,76 3
3 Hasiči Křižanov 1 963 20,76 3
4 Komunistická str. Čech a Moravy 1 282 13,56 2
5 Česká str. sociálně demokrat. 1 080 11,42 1

Kraj Vysočina souhlasí se za-
vedením mýtného na vybraných 
krajských komunikacích II. tříd. 
Dvanáct vytipovaných úseků má 
pomoci přesunout tranzitní dopravu 
ze silnic nižších tříd na dálnici D1, 
silnice I. třídy, popřípadě na želez-
nici. „Jsme přesvědčeni, že vhodně 
nastaveným zpoplatněním se podaří 
regulovat pohyb nákladní dopravy 
po silnicích II. a III. tříd a zpomalí 
se tak devastace silnic nižších tříd, 
které nebyly dimenzovány na těžkou 
kamionovou dopravu. Za poslední 
dva roky kraj Vysočina opravil 
a modernizoval své silnice za čtyři 
miliardy korun,“ upozorňuje ná-
městek hejtmana pro oblast dopravy 
Libor Joukl.

Mezi vybranými úseky na Vy-
sočině fi gurují silnice II/602, která 
v celé své délce od hranic kraje 
až do Pelhřimova kopíruje dálnici 
D1 a na ní navazující silnice II/112. 
V případě, že ministerstvo dopravy 

Zavedení mýta vrátí kamiony 
na dálnici

rozšíří mýtný systém na velkou 
část silnic první třídy, bude hrozit 
na Vysočině objíždění i těchto 
úseků. Pak je Vysočina připravena 
navrhnout zavedení mýta také na 
II/405 Jihlava – Třebíč nebo II/347 
Habry – Humpolec a II/406 Jihlava 
– hranice kraje. Oba úseky kopírují 
trasu I/38.

Návrh kraje Vysočina na zpo-
platnění vybraných silničních 
úseků řazený podle důležitosti 
bude předložen ministerstvu do-
pravy, které se seznamem bude 
dále pracovat. „Předpokládá se, 
že náš i ostatní krajské seznamy 
ministerstvo posoudí a zredukuje 
nebo doplní například i podle 
výsledků celostátního sčítání do-
pravy v letošním roce. Následovat 
by mohlo výběrové řízení na do-
dávku technologie výběru mýta,“ 
odhaduje sled budoucích aktivit 
Libor Joukl.

Jitka Svatošová, KrÚ Vysočina

Borští školáci vytvořili rekord

Největším barevným motýlem přispěli borští školáci do netradiční 
zoologické zahrady. Není živý, ale je vytvořený z víček od PET lahví. 
Ani zoologická zahrada není skutečná, ale je na internetu a založila ji 
Agentura Dobrý den z Pelhřimova. Projekt má podpořit povědomí nejen 
školáků, ale nás všech o důležitosti třídění odpadů. Protože se agentura 
zabývá rekordy všeho druhu, projekt má také další cíl, a to vytvořit z víček 
největšího živočicha a zapsat do České knihy rekordů největší ZOO na 
internetu. A právě žáci základní školy v Borech nyní svým motýlem rekord 
této ZOO vytvořili. Skládá se totiž z více jak třiceti tisíc barevných víček. 
Předtím vedl čtrnáctimetrový papoušek, který byl také dílem borských 
školáků. „V ZOO už máme bezmála devatenáct set zvířat. Jen ZŠ Bory 
přispěla asi sedmdesátkou výtvorů,“ sdělil Luboš Rafaj z pelhřimovské 
agentury a dodal, že vedle ekologické výchovy chtěli dětem ukázat, že 
i z odpadu se dají vytvořit pěkné věci. Hodlají tedy postupně do akce 
zapojit školy v celé republice.

Na tvorbě zvířat z víček od PET lahví se podílejí všechny děti základ-
ní školy v Borech. Podle učitelky Věry Musilové si staví i v hodinách 
výtvarné a pracovní výchovy. Zhotovit obrovského motýla jim zabralo 
dvě hodiny času. Předtím museli všichni pilně sbírat víčka. Začali už 
v červnu a během prázdnin pak shromáždili dostatek materiálu na 
poslední rekordní výtvor. Žáci šestých a osmých tříd i školní družiny 
trpělivě skládali minulý pátek víčko vedle víčka, až vytvořili krásný 
barevný obrazec. Pak už jen pečlivě zdokumentovat a mohlo se bourat. 
A i to si děti opravdu užily.

Text a foto: Martina Strnadová

Zatím neznámí pachatelé řádili 
počátkem října letošního roku v Ta-
sově na Velkomeziříčsku. Podle 
dostupných informací kradli na 
několika místech v obci, kde mimo 
jiné odcizili také měděnou schrán-
ku s nápisem Jakub Deml a dvě 
vázy z téhož kovu na básníkově 
hrobě na tamním hřbitově. Našemu 
týdeníku to potvrdila policie i mís-
tostarosta obce pan Zacha. Podle 
jeho slov obec krádež nahlásila na 
Obvodní oddělení policie v Náměs-
ti nad Oslavou. „Jsem přesvědčen, 
že to bylo kvůli té mědi,“ domnívá 
se místostarosta. V to, že se ukra-
dený náhrobek najde, zástupce 
obce příliš nedoufá. Je to však o to 
smutnější, že právě zanedlouho, 

v únoru příštího roku, si veřejnost 
a příbuzní Jakuba Demla, kteří 
v jeho tasovské vile doposud žijí, 
připomenou padesáté výročí od  
úmrtí tohoto básníka a kněze. „Co 
k tomu říct? Tak dlouhou dobu to 
tam bylo a nikdy se nic neztratilo. 
Nemám opravdu slov, a kromě toho 
si myslím, že se nestihne do toho 
výročí udělat nový,“ okomentoval 
situaci básníkův příbuzný Antonín 
Vrba z Tasova.

Básník a katolický kněz Jakub 
Deml se narodil 20. srpna 1878 
v Tasově a zemřel 10. února 1961 
v třebíčské nemocnici. Vydal něko-
lik sbírek básní, které jsou v literár-
ním světě vysoce ceněny.

Iva Horká

Zloději ukradli náhrobek 
Jakuba Demla

Zvolení zastupitelé dle výsledku
 počet hlasů v %  pořadí na kandidátce pořadí zvolení
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Smejkalová Marie 472 17,52 1  1
Chromá Marie MUDr. 311 11,54 3 2
Kotíková Milada 305 11,32 9 3
Kamanová Lenka Mgr. 258 9,57 5 4
Občanská demokratická strana
Tvarůžek Stanislav 298 12,23 8 1
Pavlíková Jitka MUDr. 277 11,37 6 2
Sýkorová Jiřina 245 10,05 1 3
Hasiči Křižanov
Kania Antonín 266 13,55 1 1
Pařízek Zdeněk 262 13,34 2 2
Urban Petr 216 11,00 3 3
Komunistická str. Čech a Moravy
Engelhart Jan 222 17,31 1 1
Uhlíř Jaroslav 171 13,33 2 2
Česká str. sociálně demokrat.
Tomšíková Silvie Bc. 217 20,09 1 1

Připravila: Martina Strnadová (Pokračování na straně 5.)Vážení voliči,
děkujeme vám za projevenou důvěru, díky níž jsme dosáhli historicky 
nejvyššího počtu zastupitelů ČSSD v našem městě.
Touto cestou blahopřejeme všem zvoleným členům zastupitelstva 
města.
Budeme jednat se všemi politickými subjekty o složení vedení města 
a rady města a ctíme výsledky voleb.
V návaznosti na vynikající výsledek ve volbách budeme opět usilovat 
o obsazení postu místostarosty.
Chceme, aby hlavní body našeho volebního programu byly součástí 
programového prohlášení města Velké Meziříčí pro volební období 
2010 – 2014.
Dovolte i mně osobně, abych vám poděkovat za vaši důvěru a hla-
sy, kterých si velmi vážím a jsou pro mne velkou výzvou pro další 
volební období.

Josef Komínek, místopředseda MO ČSSD Velké Meziříčí

Česká str. sociálně demokrat.
Macholán Milan Ing. 727 6,52 4 1
Báňa Miroslav Mgr. 674 6,04 1 2
Pelán Tomáš Ing. 627 5,62 7 3
Šabacká Marie Ing. 626 5,61 2 4
Horek Svatopluk MUDr. 624 5,60 3 5
Občanská demokratická strana
Kratochvíl František 342 7,58 6 1
Malá Alena JUDr. 310 6,87 1 2
TOP 09
Zduba Miloš Ing. MBA 221 8,28 2 1
Komunistická str. Čech a Moravy
Koukola Alois Ing. CSc. 366 8,93 3 1
Obč. sdruž. za zdravé město
Vlček Milan Ing. 813 8,95 1 1
Pavlíček Jan 570 6,27 3 2
Navrátil Karel 524 5,77 2 3
Špaček Alois 523 5,75 4 4

Poděkování
Dovoluji si poděkovat voličům pátečních a sobotních komunálních 
voleb za podporu, které se mně dostalo a která mne mile překvapila. 
I když jsem časově vedením agrární komory plně vytížen, komunální 
politika mě velmi zajímá, protože je základem společnosti a státu. 
Bylo tomu tak vždy, a proto jsem se v minulosti v komunální politice 
aktivně angažoval. Vždy po boku svého přítele Boba Mikuláška. 
V letošních volbách jsem přijal nabídku PaedDr. Josefa Lázničky 
být jako nezávislý na kandidátce ČSSD. Nepočítal jsem, že mne 
posunete na první místo v rámci volené strany, nepočítal jsem 
s tolika hlasy. Volebnímu výsledku ale podřídím organizaci svého 
času, přijmu místo zastupitele našeho města a budu se snažit vaši 
důvěru nezklamat.                                                           Jan Veleba
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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

Zapomenuté transporty
Pamatuji si na ten večer, jako by to bylo včera. Sedím v dubnu tohoto 

roku spolu s dalšími asi 70 lidmi v sále na jihlavské evangelické faře. 
Díváme se společně na jeden dokument z čtyřdílné řady s názvem Zapo-
menuté transporty. Jsem zcela vtažen do děje a v některých okamžicích 
mám v očích slzy. Podobně na tom jsou i další. Hlavou mi běží spousta 
otázek a zároveň obdivuji vnitřní sílu těch, které slyším mluvit. Dokument 
končí a předstupuje před nás ten, který to všechno natočil a dal dohroma-
dy – mladý historik a politolog Lukáš Přibyl. Začíná jedinečná beseda. 
Na cyklu dokumentů o transportech do nacistických táborů v Lotyšsku, 
Bělorusku, Estonsku a Polsku pracoval Lukáš Přibyl celkem deset let. 
Shromáždil celkem 400 hodin fi lmového materiálu. Natáčel ve dvaceti 
zemích světa, na pěti kontinentech. Mnozí z těch, kteří v jeho doku-
mentech vyprávějí své příběhy, se zpočátku zdráhali na kameru vůbec 
promluvit. Bylo potřeba si získat jejich důvěru. Lukáš Přibyl si ji však 
svým citlivým přístupem, velkým respektem a osobním zájmem získat 
dokázal. Jednotlivé devadesátiminutové fi lmy jsou postaveny výhradně 
na výpovědích těch, kteří „nepravděpodobně“ přežili, a na množství 
archivních fotografi í a fi lmů. Silná vyprávění především českých a mo-
ravských obyvatel židovského původu jsou dokumentována autentickým 
obrazovým materiálem. Vyniká síla příběhu, komentáře záměrně chybí, 
aby nerozmělnily sugestivní zážitek. Natáčení jednotlivých rozhovorů 
předcházely tisíce telefonátů a dopisů, kdy „pracovním nástrojem“ byl 
i telefonní seznam cizí země. Podobně náročné bylo také shromažďování 
archivních dokumentů, mnohdy i dost kuriózní, když třeba autor cestoval 
po polském venkově a měnil lahve vodky za fotografi e nebo když se mu 
v Bělorusku podařilo dostat do archivů KGB. Proč o tom píšu? Zmíněný 
cyklus je možné zhlédnout v pondělí večer na programu ČT 2. První dva 
díly již byly vysílány, na další dva se ještě můžete podívat. Doporučuji, 
stojí to opravdu za to!                                                          Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 20. do 24. 10. 2010
Středa 20. 10.
 7.00 mše sv. za rodiče Říhovy a syna,
 rodiče Jirákovy a dva syny o. M. P.
19.00 Lavičky mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 21. 10.
 7.00 mše sv. k poctě sv. Judy Tadeáše o. L. Sz.
 9.00 rekolekční mše sv. o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Antonína Koštovala a rodiče Černých o. L. Sz.
17.00 Mostiště mše sv. o. M. P.
18.00 Vídeň mše sv.  o. M. P.
Pátek 22. 10.
 8.00 mše sv. za manžela a duše v očistci 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: za Václava Baiera
 a jeho rodiče a za rodinu Brychtovu z Kúsek o. M. P.
Sobota 23. 10.
 7.00 mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živé
 a zemřelé rodiny Vondráčkovu,
 Odstrčilíkovu a duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za Jaroslava Hladíka a rodiče Hladíkovy o. L. Sz.
Neděle 24. 10. – 30. neděle v mezidobí – Den modliteb za misie
 7.30 mše sv. za živé a zemřelé členy rodiny
 Machalovy, Bařínkovy, za Boží požehnání
 a ochranu Panny Marie o. L. Sz.
 9.00 mše sv. za Stanislava Jiráka, celou rodinu
 a za duše v očistci o. M. P.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za Marii
 a Jiřího Janouškovy a duše v očistci o. M. P.
17.30 růžencová pobožnost s požehnáním za misie
18.00 mše sv. za rodiče Bradáčovy, rodinu Bradáčovu
 a Homolovu  o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve čtvrtek 21. 10. po večerní mši sv. bude teologicko – biblická hodina. 
Všichni jste srdečně zváni. V pátek 22. 10. od 14.00 do 16.30 bude adorace 
Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Sbírka za týden bude 
na misie. Kalendáře na postavení na rok 2011 můžete zakoupit ve farní 
kanceláři za cenu 55 Kč.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 22. 10.
17.30 Dolní Bory adorace Nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za Miroslava Pola, rodiče, Vincence Horta
 a syna o. L. Sz.
Neděle 24. 10. – 30. neděle v mezidobí – Den modliteb za misie
9.45 Horní Bory mše sv. za rodiče Dostálovy
 a syna Jana o. L. Sz.
Farní oznámení pro Bory: Kalendáře na postavení na rok 2011 si můžete 
zakoupit v sakristii za 55 Kč. Sbírka příští neděli bude věnovaná na 
misie.                                                                                                  -LSz-

Českobratrská 
církev evangelická
14.30 hodin: děti
9 hodin: bohoslužby, 10.15 ho-
din: přednáška a rozhovor 
(„Respekt – jedna z podob 
lásky k bližnímu“), host: farář 
a psycholog Ivan Ryšavý
Zveme k účasti na bohosluž-
bách a dalších setkáních. Po-
kud není uvedeno jinak, ko-
nají se v Husově domě (Velké 
Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.
cz                                      -PJ-

Před 52 roky jsme zdárně ukon-
čili studium tehdejší čtyřleté Vyšší 
hospodářské školy (pozdější střední 
ekonomické školy) na Světlé ve 
Velkém Meziříčí. Bylo nás ve tří-
dě IV. A celkem 30, přesně napůl 
hoši a dívky, a to nejen z Velkého 
Meziříčí a okolí, ale i z Jihlavska 
a Třebíčska. Přestože jsme se po ma-
turitě v roce 1958 jako osmnáctiletí 
rozprchli podle umístěnek na svá 
pracoviště (nejdál do Sokolova), udr-
žovali jsme stále vzájemný kontakt 
a scházeli se na jubilejních setkáních 
po X letech, ačkoliv nám postupně 
ubývalo vitality mládí a přibývalo 
vrásek dospělosti. Když jsme se 10. 
května 2008 setkali po 50 letech 
od maturity v úctyhodném počtu 
23 bývalých studujících (žádného 
kantora již nebylo možné pozvat), 
dohodli jsme se, že nebudeme čekat 
dalších dlouhých 5 let, ale sejdeme 
se už za dva roky, až nám bude se-
dmdesát. A tak jsme se opět potkali 
ve čtvrtek 16. září v salonku restau-
race U Bílého koníčka ve Velkém 
Meziříčí, bohužel pouze v těsném 
nadpolovičním počtu 16 spolužáků 
(9 žen, 7 mužů). Letos jsme ztratili 
další dva spolužáky, takže se již 
nikdy nesejdeme se šesticí z nás 
(3 spolužáci a 3 spolužačky). Ze 
závažných zdravotních, rodinných 
či jiných důvodů se omluvili čtyři, 
někteří dlouhodobě na naše srazy 
nechodí. Jako vždycky předtím 
jsme zavzpomínali na dávnou dobu 
tehdejšího školství a na podmínky, 
v nichž jsme studovali – bez počíta-
čů, internetu a mobilů, zato bylo nut-
né umět dobře a rychle psát na stroji. 
Vzdělávali jsme se v předmětech 
český jazyk a cizí jazyky – ruský, 
německý nebo anglický, účetní evi-
dence, tělesná výchova, technologie, 

Setkání sedmdesátiletých spolužáků

socialistické hospodářství, těsnopis, 
hospodářské počty, předvojenská 
výchova, dějepis, matematika, che-
mie, fyzika, technika hospodářské 
administrativy, politická ekonomie, 
hospodářský zeměpis, statistika, 
československé právo, fi nancování 
a úvěrování, technika plánování, 
ekonomika odvětví a organizace 
podniků, z níž jsme maturovali – na-
víc z češtiny, ruštiny a účetní eviden-
ce. Vybaveni širokou škálou znalostí 
(mnohdy ani nevyužitých) jsme pak 
pracovali v různých ekonomických, 
účetních či jiných profesích, někteří 
vystudovali vysoké školy, mnozí 
zastávali vedoucí funkce ve svých 
zaměstnáních. Prožili jsme politické 
změny v srpnu 1968 a potom v lis-
topadu 1989. Měli jsme své rodinné 
a společenské úspěchy, radosti, pro-

blémy, zklamání i nesplněná přání. 
Každý tak podle svých schopností 
naplňoval životní poslání, které nám 
bylo v dimenzích lidských věků zde 
na zemi dáno. Teď už jsme coby dů-
chodci neprobírali pracovní témata, 
ale spíše se z pohledu zmoudřelých 
lidí shovívavě a s nadhledem vrátili 
do oné doby mladické nezralosti 
i zbytečných lumpáren a uznali, že 
profesoři a vychovatelé to s námi 
také neměli lehké. A nostalgicky 
jsme si uvědomili, jaká to byla 
krásná doba mládí. Připomenuli 
jsme si ji při prohlížení stránky 
publicistického seriálu „Spolužáci 
po letech“, vytištěné o naší třídě 
v týdeníku Vysočina 6. května 
2010 a po přečtení článku o našem 
studiu „Ze vzpomínek pamětníka“ 
uveřejněném v almanachu vyda-

ném ke konání Gastrodne Hotelové 
školy Světlá a Obchodní akademie 
12. května 2010. Připili jsme na zdra-
ví a další setkání, vyfotografovali se 
a popovídali si. Je sympatické, když 
se můžeme scházet při takovéto pří-
ležitosti – kéž nám to ještě několik 
let vydrží. Pokud jsme dosud úměrně 
svému věku fi t, snažme se úspěšně 
věnovat svým zálibám, aktivnímu 
odpočinku a být i v podzimu života 
spokojeni.

Text: Alois Bradáč,
Foto: Libor Smejkal

Autor článku, Alois Bradáč, 
dosud aktivní úspěšný vete-
ránský běžec, rodák z Mostišť, 
se dožil 2. října 2010 význam-
ného jubilea 70 let.

Mateřské centrum v Borech
Obec Bory se v roce 2009 přihlásila k principům udržitelného rozvoje 

a zapojila se do Místní Agendy 21. V rámci této místní agendy jsme v roce 
2010 uskutečnili už druhý projekt podporovaný krajem Vysočina, a vybu-
dovali jsme na místní faře mateřské centrum – zázemí pro nejmenší děti 
a jejich rodiče. Ing. arch. Jiljí Kučera nám navrhl krásné úpravy interiérů. 
S rodiči dětí jsme tu během léta odpracovali na úpravě místností a jejich za-
řízení zdarma víc jak 300 hodin. Na mateřské centrum byl použit i výtěžek 
z divadelního představení, které na jaře t. r. v Borech zorganizovala skupina 
nadšenců kolem Hany a Pavla Vávrových. Pomohla nám i řada místních 
podnikatelů. A tak to bylo dílo radostné a všem patří velké poděkování.

V jedné místnosti je volný prostor ke cvičení a hrám, kde je skluzavka 
a bazének s míčky, tunel na prolézání, ohrádka pro miminka a polštáře. 
Druhá místnost je malá školička se stolečky a židličkami, je určena 
k výtvarným činnostem, je tu i malá kuchyňka pro holčičky a hračky. 
Zde se odehrávají aktivity vzdělávací: jako např. artefi letika pro děti 
a maminky se Svatavou Drlíčkovou a zajímavé přednášky Mgr. Elen 
Sejrkové o výchově dětí.

Jednou do měsíce tu je večer pro dospělé, muzikoterapeutická relaxace 
se Svatavou Drlíčkovou. A to je záležitost opravdu mimořádná a sváteční.

Na dnu otevřených dveří, který jsme uspořádali 27. září, si všichni 
návštěvníci, včetně děkana, starosty obce a ředitele základní školy, 
mohli prohlédnout, jaké moderní a útulné prostředí na faře vzniklo. Bylo 
vybudováno s úctou a respektem ke staré budově fary a jsme rádi, že se 
v tomto prostředí dětem líbí.

Srdečně zveme na všechny aktivity do mateřského centra i maminky 
z okolních obcí.

Jsem ráda, že se můj nápad setkal s pochopením a podporou, že nám 
vyšlo vstříc Biskupství brněnské i velkomeziříčské děkanství a že si 
Komunitní škola v Borech vezme provoz MC pod svá křídla.

Text a foto: Blanka Křížová, koordinátorka MA 21

V Louckém klášteře ve Znojmě 
roste napětí, ale mladí sommelieři 
v nažehlené košili a černé somme-
lierské zástěře nedávají svoji nervo-
zitu znát. Profesionálním pohledem 
kontrolují karafy, degustační skle-
nice, vinné lahve a Chambrée na 
svých pracovištích.

Dne 15. září se zúčastnil tým 
studentů z Hotelové školy Světlá 
Velké Meziříčí mezinárodní sou-
těže Grand Prix sommelier Zno-
jemský hrozen 2010, při které se 
poměřují odborníci na víno. Měli 
jsme za cíl v soutěži juniorů do 21 
let obhájit prestižní pozici, kterou 
jsme na předchozích soutěžích 
získali. Podařilo se! Náš student 
Tomáš Ventruba získal v souboji 
na mezinárodním poli krásné třetí 
místo.

Sommelierství je mladý obor za-
měřený na nápojovou gastronomii. 
Soutěžící je hodnocen za odborné 
znalosti o nápojích, zejména o víně, 
za dovednosti při degustaci a serví-
rování a za komunikaci se zákazní-

kem. Soutěž probíhala ve čtyřech 
kolech. S napětím jsme sledovali 
postup Tomáše až mezi tři fi nalisty. 
Oba jeho úspěšnější soupeři jsou 
již sommelieři z povolání. Tomáš 
Ventruba se ke svému úspěchu do-
pracoval přípravou ve škole a v od-
borných kurzech, praxí v prestiž-
ních gastronomických provozech 
a také tříměsíční stáží v Anglii. 
Hotelová škola Světlá ve Velkém 
Meziříčí poskytuje vzdělání již 110 
let. Kromě odborného vzdělávání 
v gastronomické oblasti klademe 
důraz na všeobecné a ekonomicky 
zaměřené předměty a na znalost 
cizích jazyků. Vybraným žákům 
zajišťujeme zahraniční stáže v Itá-
lii, Německu, Velké Británii a ve 
Francii. Absolventi naší školy jsou 
jednak připraveni na práci v oblasti 
stravovacích a ubytovacích služeb 
a v cestovním ruchu, jednak mohou 
pokračovat ve studiu navazujících 
oborů na vysoké škole.

MVDr. Růžena Marková,
zástupkyně ředitelky školy

Hotelová škola Světlá 
Velké Meziříčí se těší 
ze soutěžního úspěchu
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      Strana Platné hlasy Počet
číslo název celkem v % mandátů

Baliny (volební účast 58,33 %)
 1 Nezávislé Baliny 276 100,00 7

Blízkov (76,33 %)
 1 Sdruž. nezáv. kand. Blízkov 352 24,09 2
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 712 48,73 5
 3 Sdruž. nezáv. kand. Dědkov 299 20,47 2
 4 Václav Puža, NK 98 6,71 0

Bory (52,42 %)
 1 Nezávislí demokraté 1 169 29,94 5
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 2 056 52,65 8
 3 Česká str. sociálně demokrat. 680 17,41 2

Březejc (62,50 %)
 1 Za rozvoj obce 298 93,42 5
 2 Eva Simonidesová, NK 21 6,58 0

Černá (60,58 %)
 1 František Simandl, NK 115 9,56 1
 2 Jana Hradová, NK 91 7,56 1
 3 Ivana Šťastná, NK 44 3,66 0
 4 Tomáš Mutl, NK 79 6,57 1
 5 Vítězslav Plocek, NK 131 10,89 1
 6 Zdeňka Jakubcová, NK 112 9,31 1
 7 Jitka Kourková, NK 74 6,15 0
 8 Petr Vostál, NK 105 8,73 1
 9 Ivana Neumannová, NK 37 3,08 0
10 Jindřich Huška, NK 122 10,14 1
11 Jitka Pacalová, NK 110 9,14 1
12 Marie Coufalová, NK 79 6,57 0
13 Stanislav Simandl, NK 104 8,65 1

Dobrá Voda (70,88 %)
 1 Občan. sdruž. pro sport a mládež 226 14,66 1
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 434 28,15 3
 3 Dobrá Voda 505 32,75 3
 4 Hasiči pro obec 377 24,45 2

Dolní Heřmanice (69,12 %)
 1 Sportovní klub 261 11,14 1
 2 Česká str. sociálně demokrat. 558 23,82 2
 3 Hasiči 326 13,91 1
 4 Jistota a poctivost 1 198 51,13 5

Dolní Libochová (72,22 %)
 1 Za obec krásnější 623 100,00 7

Heřmanov (73,96 %)
 1 František Bajer, NK 72 6,94 1
 2 Pavla Chadimová, NK 116 11,19 1
 3 Věra Dočkalová, NK 71 6,85 1
 4 Petr Brychta, NK 99 9,55 1
 5 Václav Dvořák, NK 64 6,17 1
 6 Vlasta Bajerová, NK 96 9,26 1
 7 Josef Holánek, NK 84 8,10 1
 8 Oldřich Požár, NK 61 5,88 1
 9 Petr Zeman, NK 60 5,79 0
10 Marie Kejdová, NK 50 4,82 0
11 Marcela Lundová, NK 44 4,24 0
12 Josef Paták, NK 59 5,69 0
13 Josef Holánek, NK 57 5,50 0
14 Petr Lunda, NK 36 3,47 0
15 Josef Chromý, NK 68 6,56 1

Horní Libochová (72,96 %)
 1 Sdružení nezávislých kandidátů 337 44,64 3
 2 Horní Libochová 418 55,36 4

Horní Radslavice (74,03 %)
 1 Magda Komínková, NK 50 20,75 1
 2 Radek Pospíšil, NK 18 7,47 0
 3 Pavel Kubiš, NK 37 15,35 1
 4 Otakar Mikyska, NK 46 19,09 1
 5 Jitka Dohnalová, NK 42 17,43 1
 6 Zdeněk Kafka, NK 48 19,92 1

Chlumek (60,39 %)
 1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 525 100,00 7

Jabloňov (69,40 %)
 1 Jana Šabatová, NK 52 4,42 0
 2 Jiří Smejkal, NK 26 2,21 0
 3 Blanka Fňukalová, NK 12 1,02 0
 4 Pavel Švec, NK 166 14,12 1
 5 Eva Novotná, NK 155 13,18 1
 6 Lucie Bojanovská, NK 14 1,19 0
 7 Jiří Tuček, NK 41 3,49 0
 8 Libor Broža, NK 74 6,29 1
 9 Josef Dvořák, NK 142 12,07 1
10 Jana Součková, NK 60 5,10 0
11 Václav Rous, NK 19 1,62 0
12 Zdeněk Chmelař, NK 32 2,72 0
13 Michaela Báňová, NK 21 1,79 0
14 Zdeněk Milota, NK 82 6,97 1
15 Václav Dobrovolný, NK 40 3,40 0
16 Miloš Holík, NK 50 4,25 0
17 Jan Bojanovský, NK 108 9,18 1
18 Blahoslav Dufek, NK 82 6,97 1

Jívoví (80,34 %)
 1 Ženy Jívoví 465 37,11 2
 2 Hasiči Jívoví 788 62,89 5

Kadolec (59,84 %)
 1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 37 12,85 1
 2 Eva Karásková, NK 37 12,85 1
 3 Jiří Novák, NK 57 19,79 1
 4 Komunistická str. Čech a Moravy 43 14,93 1
 5 Antonín Jurán, NK 33 11,46 1
 6 Antonín Kružík, NK 47 16,32 1
 7 Jitka Jičínská, NK 34 11,81 1

Kněževes (73,64 %)
 1 Za rozvoj obce 1 573 100,00 7

Kozlov (59,88 %)
 1 Jaroslav Heralecký, NK 66 10,61 1

 2 Erika Hublová, NK 72 11,58 1
 3 Jaromír Plodek, NK 56 9,00 1
 4 Robert Chatrný, NK 30 4,82 0
 5 Karel Eliáš, NK 78 12,54 1
 6 Andrea Milotová, NK 26 4,18 0
 7 Jakub Michálek, NK 49 7,88 0
 8 Jiří Karásek, NK 72 11,58 1
 9 Lubomír Částek, NK 60 9,65 1
10 Jaroslav Ambrož, NK 87 13,99 1
11 Marie Janáčková, NK 26 4,18 0

Krásněves (75,59 %)
 1 Sdruž. Starost. a Nezáv. a NK 790 72,21 5
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 304 27,79 2

Kundratice (61,33 %)
 1 Miroslav Sysel, NK 46 11,50 1
 2 Stanislav Bajer, NK 60 15,00 1
 3 František Kudláč, NK 66 16,50 1
 4 Iva Šotnerová, NK 53 13,25 1
 5 Jaromír Kopáček, NK 54 13,50 1
 6 Roman Mička, NK 57 14,25 1
 7 Bohuslava Rösslerová, NK 64 16,00 1

Lavičky (61,06 %)
 1 Za rozvoj obce a obec krásnější 821 57,01 4
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 619 42,99 3

Martinice (85,42 %)
 1 Za rozvoj obce Martinice 480 24,53 2
 2 Za obec novější 716 36,59 2
 3 Poctivost a slušnost 761 38,89 3

Meziříčko (81,34 %)
 1 Radka Rychlá, NK 60 7,33 1
 2 Pavel Seknička, NK 91 11,12 1
 3 Jan Zeman, NK 84 10,27 1
 4 Roman Seknička, NK 63 7,70 1
 5 Markéta Březková, NK 83 10,15 1
 6 Lubomír Izdný, NK 35 4,28 0
 7 Stanislava Slabá, NK 40 4,89 0
 8 Milan Březka, NK 48 5,87 1
 9 Dita Janečková, NK 24 2,93 0
10 Josef Zeman, NK 35 4,28 0
11 Libor Kopřiva, NK 62 7,58 1
12 Jan Mokrejš, NK 88 10,76 1
13 Jana Sekničková, NK 57 6,97 1
14 Martina Šestáková, NK 19 2,32 0
15 Martin Zeman, NK 29 3,55 0

Moravec (61,34 %)
 1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 1 725 71,99 7
 2 Česká str. sociálně demokrat. 671 28,01 2

Netín (69,26 %)
 1 Sdruž. nezáv. kand. Netín 539 35,72 3
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 632 41,88 4
 3 Nezávislí kandidáti Netín 338 22,40 2

Nová Ves (85,93 %)
 1 Josef Loup, NK 47 8,74 0
 2 SNK Za obec krásnější 491 91,26 7

Ořechov (61,78 %)
 1 Petr Pekárek, NK 100 9,15 1
 2 Michal Vížďa, NK 87 7,96 0
 3 Petra Slámová, NK 132 12,08 1
4 Jana Bednářová, NK 99 9,06 1
 5 Antonín Blaha, NK 88 8,05 1
 6 Blanka Komínková, NK 112 10,25 1
 7 Libuše Jandová, NK 93 8,51 1
 8 Helena Celá, NK 99 9,06 1
 9 Roman Sklenář, NK 91 8,33 1
10 Václav Horký, NK 107 9,79 1
11 Josef Marek, NK 85 7,78 0

Oslavice (68,12 %)
 1 Oslavické ženy 346 14,13 1
 2 Občanská demokratická strana 362 14,78 1
 3 Za rozvoj obce 828 33,81 4
 4 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 469 19,15 2
 5 Marie Pospíšilová, NK 100 4,08 0
 6 Vladimír Čermák, NK 84 3,43 0
 7 Zdeněk Hanák, NK 76 3,10 0
 8 Luboš Žundálek, NK 184 7,51 1

Oslavička (78,05 %)
1 Lenka Dvořáková, NK 35 9,46 1
2 Josef Švec, NK 34 9,19 1
3 Markéta Šulová, NK 54 14,59 1
4 Eva Bednářová, NK 15 4,05 0
5 Milan Černý, NK 6 1,62 0
6 Jaroslav Vaněk, NK 53 14,32 1
7 Miroslava Babáčková, NK 43 11,62 1
8 Dušan Koch, NK 55 14,86 1
9 Ivan Komínek, NK 44 11,89 1
10 Aleš Sedlák, NK 31 8,38 0

Osová Bítýška (56,03 %)
 1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 3 233 71,91 10
 2 Česká str. sociálně demokrat. 1 263 28,09 3

Osové (72,55 %)
 1 Sdruž. nezáv. kand. 199 100,00 7

Otín (68,69 %)
 1 Jiří Mrázek, NK 142 12,11 1
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 454 38,70 3
 3 Sdruž. nezáv. kand. Otín 577 49,19 5

Pavlínov (76,41 %)
 1 Hasiči 655 56,81 5
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 462 40,07 4
 3 Vladimír Hromas, NK 36 3,12 0

Pavlov (65,17 %)
 1 Sdruž. nezáv. kandidátů Pavlov 435 42,73 3
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 583 57,27 4

Petráveč (56,95 %)
 1 Česká str. sociálně demokrat. 530 94,64 9

 2 Alice Trojanová, NK 30 5,36 0
Pikárec (76,54 %)

1 Ženy pro Pikárec 351 26,10 2
2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 952 70,78 7
3 Vilém Augustýnek, NK 42 3,12 0

Radenice (73,95 %)
 1 Stanislava Mendlová, NK 46 12,96 1
 2 Radek Král, NK 45 12,68 1
 3 Marie Blahová, NK 54 15,21 1
 4 Josef Večerka, NK 47 13,24 1
 5 Lukáš Němec, NK 52 14,65 1
 6 Josef Sýkora, NK 67 18,87 1
 7 Mojmír Karásek, NK 44 12,39 1

Radkov (80,39 %)
 1 Ludmila Habánová, NK 92 12,11 1
 2 Josef Kříž, NK 55 7,24 1
 3 Jiří Válek, NK 40 5,26 0
 4 Ludvík Hamřík, NK 42 5,53 0
 5 Jan Pečinka, NK 99 13,03 1
 6 Pavel Roudenský, NK 91 11,97 1
 7 Tomáš Tulis, NK 45 5,92 0
 8 Stanislav Jež, NK 27 3,55 0
 9 Ondřej Pivoňka, NK 81 10,66 1
10 Karel Voneš, NK 59 7,76 1
11 Roman Šikula, NK 88 11,58 1
12 Dana Lisá, NK 41 5,39 0

Radostín nad Oslavou (63,40 %)
 1 Česká str. sociálně demokrat. 1 591 29,79 4
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 3 749 70,21 11

Rousměrov (57,69 %)
 1 Libor Klusáček, NK 29 9,21 1
 2 Dana Šikulová, NK 45 14,29 1
 3 Bohumír Kudílek, NK 31 9,84 1
 4 Marie Slabá, NK 43 13,65 1
 5 Jan Nevrkla, NK 44 13,97 1
 6 Miroslav Slabý, NK 39 12,38 1
 7 Jana Hladíková, NK 39 12,38 1
 8 Petr Ďásek, NK 25 7,94 0
 9 Petr Beneš, NK 20 6,35 0

Ruda (59,93 %)
 1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 64 5,93 0
 2 Miluše Roblová, NK 34 3,15 0
 3 Karel Dvořák, NK 123 11,40 1
 4 Zdeněk Pelánek, NK 82 7,60 1
 5 Zdeněk Horký, NK 65 6,02 0
 6 Miloslav Koudela, NK 71 6,58 1
 7 Jaromír Křehlík, NK 69 6,39 1
 8 Radek Sochor, NK 48 4,45 0
 9 Oldřich Buršík, NK 66 6,12 0
10 Pavel Pyszak, NK 20 1,85 0
11 Jiří Kubíček, NK 40 3,71 0
12 Jan Žák, NK 80 7,41 1
13 Vít Staněk, NK 118 10,94 1
14 Petr Musil, NK 43 3,99 0
15 Marie Baráková, NK 68 6,30 0
16 Jaromír Března, NK 88 8,16 1

Sklené nad Oslavou (62,16 %)
 1 Za obec krásnější 630 100,00 7

Stránecká Zhoř (69,96 %)
 1 Nezávislí 1 025 33,33 4
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 353 11,48 1
 3 Kochánovští pro obec 663 21,56 2
 4 Sdruž. nezáv. kand. 1 034 33,63 4

Sviny (78,57 %)
 1 Obnova venkova 160 54,98 3
 2 Za rozvoj obce Sviny 131 45,02 2

Tasov (65,50 %)
 1 Zájmy občanské 970 36,52 3
 2 Pro Tasov 1 686 63,48 6

Uhřínov (82,61 %)
 1 Pro ještě lepší Uhřínov 592 50,30 4
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 585 49,70 3

Vídeň (62,94 %)
 1 Nezávislí 1 186 72,10 7
 2 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 459 27,90 2

Vlkov (63,76 %)
 1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 418 39,18 3
 2 Česká str. sociálně demokrat. 649 60,82 6

Zadní Zhořec (85,34 %)
 1 Martin Nečas, NK 65 8,55 1
 2 Marie Svobodová, NK 56 7,37 1
 3 Zdeněk Toman, NK 57 7,50 1
 4 Karel Svoboda, NK 49 6,45 0
 5 Milan Melichar, NK 62 8,16 1
 6 Jan Král, NK 65 8,55 1
 7 Karel Jůda, NK 50 6,58 0
 8 Růžena Klímová, NK 76 10,00 1
 9 Antonín Klusák, NK 91 11,97 1
10 Dagmar Tesařová, NK 54 7,11 0
11 Jiří Pokorný, NK 66 8,68 1
12 Petra Svobodová, NK 69 9,08 1
Bystřice n. P. – ČSSD (33,07 %), Sdruž. za rozvoj bys-
třic. regionu (15,57 %), KSČM (13,34 %), KDU-ČSL 
(10,23 %), ODS (9,99 %), Volba pro Bystřici (9,36 %), 
SNK ED (8,27 %) a Děl. str. soc. spravedlnosti (0,18 %).
Nové Město n. M. – ČSSD (21,48 %), Nový směr 
(17,67 %), SNK pro obce (11,36 %), TOP 09 (11,16 %), 
ODS (9,57 %), KDU-ČSL (8,37 %), KSČM (6,73 %), SNK 
a SNK ED (5,56 %), Novoměšťáci (3,89 %), Suverenita 
(2,26 %), Zemanovci (1,62 %), Str. svob. občanů (0,33 %).
Žďár n. S. – ČSSD (32,02 %), ODS (18,21 %), TOP 09 
(18,06 %), KDU-ČSL (13,57 %), KSČM (11,00 %), Ze-
manovci (5,81 %), SZ (1,13 %), Str. svob. občanů (0,20 %).

Připravila Martina Strnadová, zdroj www.volby.cz

Havarovala u Mostišť
Dne 16. 10. v 15.30 hodin jela řidička s oplem corsa 

od Vídně k Mostištím. Po projetí prudké pravotočivé 
zatáčky nezvládla řízení svého vozidla, najela na 
pravou krajnici a sjela do pravého silničního příkopu. 
Zde přední částí vozidla narazila do stromu a vozidlo 
se převrátilo na pravý bok. Při dopravní nehodě došlo 
k lehkému zranění řidičky, se kterým byla převezena 
do nemocnice. Alkohol – negativní. Škoda je odhad-
nuta na 20.000 korun.

Nadýchal alkohol při silniční kontrole
Dne 16.10. ve 12.45 hodin bylo hlídkou DI Žďár nad 

Sázavou zastaveno a kontrolováno v Křižanově vozidlo 
Peugeot 106. Řidič hlídce nepředložil všechny doklady 
předepsané pro provoz a řízení motorového vozidla 
a po podrobení dechové zkoušce mu bylo naměřeno 
2,36 ‰ alkoholu v dechu.

Kradli měděný plech
Neznámý pachatel v době od 14. do 15. 10. v Rudě 

odcizil ze střechy přístřešku u místního kostela měděný 
plech o velikosti 22 m2. Způsobená škoda je ve výši 
30 000 korun.

Kradl v prodejně
Neznámý pachatel v době od 15. do 16. 10. rozbil 

nalezenou dlažební kostkou skleněnou výplň dveří 
prodejny v Pikárci, vnikl do prostor prodejny a z pro-
dejního pultu odcizil cigarety různých značek, dobíjecí 
kupóny mobilních operátorů, láhev alkoholu a drobné 
mince. Způsobená škoda přesáhla 5.000 korun.

Hromadné nehody na D1
Dne 14. 10. v 9.30 hodin došlo ke střetu šesti osob-

ních vozidel na 150. km dálnice D1 ve směru na Brno. 
K události vyjela jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Velké Meziříčí. Střet se obešel bez zranění 
osob. O přibližně 200 m dále však došlo k další do-
pravní nehodě – také šesti osobních vozidel. Při této 
nehodě byly dvě osoby zraněny. V 11.15 hodin byla 
havarovaná vozidla odtažena do odstavného pruhu 
a provoz na dálnici byl plně obnoven. 

Příčinu dopravních nehod vyšetřuje Policie ČR.

Při předjíždění se převrátil na střechu
Dne 13. 10. jel řidič s traktorem a s přívěsem po 

silnici II. třídy směrem od Čikova k Tasovu. Najel 
s traktorem na nerovnou vozovku a došlo k rozkmitání 
přívěsu za traktorem. Jeho levé kolo zachytilo o pravou 
přední část předjíždějícího VW Passat. Po střetu sjel 
automobil VW Passat mimo komunikaci a převrátil 
se na střechu. Žádný účastník dopravní nehody se 
nezranil. Hmotná škoda ve výši 110.000 korun vznikla 
jen u vozidla VW Passat.

Vloupali se do areálu fi rmy
Neznámý pachatel se v době od 12. do 13. 10. 

vloupal do objektu společnosti nacházející se v k. ú. 
Svařenov. Z vnitřních prostor odcizil téměř 800 metrů 
samonosných a plastových kabelů. Škoda je vyčíslena 
na 44.000 korun.

Dne 11. 10. vnikl neznámý pachatel do oktávky 
zaparkované na vjezdu před rodinným domem na ulici 
Karlov ve Velké Bíteši. Pachatel rozbil skleněnou vý-
plň levého zadního okna a ze zadního sedadla odcizil 
dámskou kabelku s peněženkou, fi nanční hotovostí 
a doklady. Vzniklá škoda je 9.000 korun.

Vybráno z policejního archivu. 
 -simf-

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 15.–16. 10. 2010 (Pokračování ze strany 3.)

Již 885 let uplynulo 
21. října od smrti Kosmy, 
děkana pražské kapituly 
u sv. Víta a autora nejstar-
ší české kroniky.

Kosmas se narodil ko-
lem roku 1045, a pocházel 
zřejmě ze zámožné rodi-
ny, pravděpodobně byl 
synem duchovního (ti se 
tehdy ještě běžně ženili – 
celibát se prosadil až ve 
12. století). Po studiích 
v Lutychu, která ukončil 
již jako zralý muž, se 
vrátil počátkem 90. let 
11.století do Čech a stal se 
členem pražské kapituly. 
Byl ženat a měl syna.

Jeho Chronica Boe-

morum (doslova Kronika 
Čechů) je sepsána v latin-
ském jazyce a hojně pro-
kládána citáty z antické 
literatury, které svědčí 
o Kosmově vzdělání. Za-
číná stavbou babylónské 
věže a vznikem Čechů, 
pak pokračuje až do Kos-
movy současnosti. Právě 
od něj víme o Libuši, 
Přemyslovi a dalších.

Původní rukopis se sice 
nedochoval, kronika však 
byla hojně opisována, tak-
že je známo hned 15 ruko-
pisů – opisů. Z Kosmovy 
kroniky čerpali všichni 
další autoři a zpracovatelé 
českých dějin.       -ripp-

Kosmas a jeho kronika

Ilustrační foto: archiv HZS
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Výkup kůží  každou 1. ne-
děli v měsíci v 9 h. Sběrný areál 
K Novému nádraží. Cena 10 Kč/ks 
– králičí kůže. Tel.: 723 128 907

prodej a půjčovnaprodej a půjčovna
doprava a servisdoprava a servis

vypisuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
v zařízení Nesa – denní stacionář ve Velkém Meziříčí.

Náplň práce:
– přímá práce se skupinou uživatelů s těžšími stupni kombinova-

ného postižení včetně vedení osobní dokumentace uživatelů 
a tvorby individuálních plánů

Nabízíme: 
– zajímavou a kreativní práci, možnost seberealizace a dalšího 

vzdělávání, nové pracovní prostředí.
Požadujeme:
– odborné vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. (minimálně SŠ), před-

poklady pro práci s lidmi s postižením, schopnost samostatné i tý-
mové práce, spolehlivost, zodpovědnost, potřebu dále se vzdělá-
vat a profesionálně růst, trestní bezúhonnost, znalost práce na PC.

Uvítáme:
– praxi v sociálních službách, zkušenosti s prací s lidmi s posti-

žením, řidičský průkaz skupiny B.

Žádost, strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na 
adresu: Nesa – denní stacionář, Čechova 1660/30, 594 01 Velké 
Meziříčí nebo na email: alena.poulova@caritas.cz.
Uzávěrka přihlášek: 22. 10. 2010. Nástup: listopad/prosinec 2010
Informace a dotazy: Ing. Alena Poulová, vedoucí denního staci-
onáře Nesa, tel. 777 155 376, email: alena.poulova@caritas.cz

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

montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395
Tel.: 602 950 763.

Doučím MAT., FYZ.
Připravím k přijímacím 

zkouškám na SŠ.
Viz http://www.mat-fyz.cz,

tel.: 774 621 703.

MCM steel s. r. o.
Vyšehradská 1349/2, Praha 2
přijme do pracovního poměru
pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

– konstruktéra pro přípravu výroby
– pomocná obsluha CNC strojů
Nabízíme – nástup možný ihned nebo dle dohody
 – dobré platové podmínky

Strukturovaný životopis zasílejte na e.mail:
michal@mcmsteel.cz

DROGERIE DOMUS

Přijímáme platební karty

Možnost výběru hotovosti 
CASH BACK

Při zakoupení parfémové kazety další vánoční kazeta zdarmazakoupení parféři zakoupení parfémozakoupení parfé

Provedeme vodoinstalace, re-
konstrukce koupelen A-Z, montáže 
umyvadel, WC, kohoutu, baterií, 
sprchových koutů. Topenářská 
montáž radiátorů, rozvodů, kotlů atd.

Tel.: 606 157 522.

Prodáváme kvalitní nosnice,
stáří 23 týdnů.
Hrbov 42, A. Novotný.
Tel.: 737 477 773. Prodám

■ Zimní pneumatiky mírně ojeté 
165 R13 + disky – 4 ks. Autorádio 
Panasonic + 2 reproduktory. Cena 
dohodou. Tel.: 605 158 531.
■ Starší nábytek z vyklizeného 
domu, velmi zachovalý, plně funkč-
ní, vhodný na chatu, chalupu nebo 
do dílny. Foto zašlu e-mailem. Cena 
dohodou. Tel.: 737 832 137.
■ Pás. brusku, srovnávačku šíře 
40 cm Rojek a frézku Ligmet. Tel.: 
604 171 964.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Najeto 
27.000 km. STK do IX/2012, ekolo-
gická daň zaplacena. Cena dohodou. 
Tel.: 731 670 262.
■ Stavební vrátek, cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ 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.
■  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

■ 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.
■ Pánské brusle Botas č. 8 málo 
používané, cena 800 Kč, č. 9 star-
ší zachovalé, cena 300 Kč. Tel.: 
776 598 282.
■ Válendu s úložným prostorem, 
2 roky stará. Jako nová. Tmavomodrá 
barva, pevný potah. PC 3.900 Kč, 
NC 1.700 Kč. Tel.: 605 384 929.
■ Škodu Octavia 97, modrá meta-
líza, max. možná výbava, litá kola, 
nové zimní pneu, nové brzdy, tažné 
klima. Tel.: 773 565 767.
■ Náhradní díly na Peugeot 306 – 
veškeré. Tel.: 608 034 567.
■ Škodu Felicia 1,3 GLx, najeto 
poctivě 98.000 km (servisní kníž-
ka), STK 5/2012, modrá metalíza, 
r. v. 1996, EKO poplatek za přepis 
je už zaplacen, zimní pneu, rádio, 
bez koroze, cena 26.000 Kč. Tel.: 
777 034 567.
■ Dívčí brusle, 50 Kč. Kočár – 
trojkombinaci, zachovalý, 300 Kč. 
Různé dětské oblečení. Velmi levně. 
Dohoda jistá. Tel.: 608 737 765.
■ MZ ET2 150, modrá metalíza, 
zvedaný zadek, kufr, mlhovka, nosi-
če na brašny, nové pneu, moc pěkná. 
Najeto 7.000 km, r. v. 10.000 Kč. 
Tel.: 604 484 343.
■ Renault 5/ 1,4, stříbrná metalíza, 
elektrony, střešní okno, nová STK 
do 2012, pěkný, nerezlý, r. v. 1987, 
km 137.000. Cena 13.000 Kč. Tel.: 
604 484 343.
■ Prodám cirkulárku se dvěma 
řeznými kotouči, průměr 40 cm 
a kabel 22 m. Cena 1.200 Kč. Tel.: 
721 338 168.
Koupím
■ Roselu Pennant, letošní od-
chov – nepř íbuzný pár. Tel.: 
608 354 520.
Nemovitosti
■ Prodám starší RD v Křižanově. 
Tel.: 731 415 786.
■ Prodám chatu s garáží ve VM 
(Karlov), pozemek 320 m2, zastavěná 
plocha 30 m2, vodovodní a elektric-
ká přípojka. Lze použít jako stavební 
pozemek. Tel.: 608 544 345.
■  P ro d ám R D  v  Bl í z kově , 
částečně po rekonstrukci, kterou 
je nutno dokončit. V přízemí se 
nachází velká kuchyň, obývací 
pokoj, ložnice, komora, koupelna 
a splachovací WC. V podkroví 
jsou dva pokoje. Teplá voda je 
z el. bojleru, vytápění ústřední na 
tuhá paliva. U domu se nachází 
kolna, která slouží ke skladování 
uhlí a dřeva. Z kolny se vchází do 
malého sklepa. Před domem je malá 
zahrádka a za domem také o něco 
větší. Cena 600.000 Kč. Při rych-
lém jednání možná dohoda. Tel.: 
603 179 020.
■ Prodám RD 5+1 v Křižanově 
nebo vyměním za menší + do-
platek. Cena 2.900.000 Kč. Tel.: 
737 628 038.

■ Koupím cihlový byt 3+1 v os. 
vlastnictví nebo vyměním 2+1 za 
3+1 s doplatkem. Tel.: 608 737 765.
■ Dražba RD v Dobré Vodě 
u K ř ižanova. Vyvolávací cena 
430.000 Kč. Tel.: 777 028 938.

■ Prodám byt 3+1, ul. Družstevní, 
Velké Meziříčí. Cena: 1.550.000 Kč. 
RK nevolat. Tel.: 732 565 767.
■ Prodáváme RD v Jabloňově, 
chaty na Letné a ve VM, stavební 
pozemek v Křižanově a Jabloňově, 
halu v Jidáškách ve VM, byt 3+1 ve 
VM, byt 2+1 ZR. Reality Vysočina. 
Tel.: 777 636 157.
■ Prodám byt 3+1 v OV a ga-
ráž ve VM, cihlový dům, nová 
plastová okna. Tel.: 773 988 879, 
776 270 262.
Pronájem
■ Pronajmu byt 1+kk po celkové 
rekonstrukci v Jihlavě na ulici 
Okružní 7. Cena 3.200 Kč + inkaso. 
Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu dlouhodobě gar-
sonku 40 m2 na okraji města. 
Pokoj s kuchyňským koutem, 
komora, koupelna s WC a malá 
chodbička. RK nevolat. Tel.: 
604 726 835.

■ Hledám pronájem pro 1 osobu 
ve VM. Tel.: 605 824 217.
■ Pronajmu garáž na ul. Záviško-
va ve VM. Tel.: 608 946 749.
■ Pronajmu tř ípokojový byt 
U Světlé. Možno i s garáží. Nastě-
hování možné od 1. 12. 2010. Tel.: 
739 812 278.
■ Nabízím pronájem bytu 1+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 604 325 962 
(večer).
■ Pronajmu byt 3+1, ul. Druž-
s tev n í ,  Velké Mezi ř íč í .  Tel .: 
732 565 767.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě  pro 1 osobu. Tel.: 
737 840 914.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Krš-
kova 5. Tel.: 725 647 172.
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM na 
ul. Poštovní. Nejlépe mladému 
páru (není podmínkou). Volejte 
večer od 20 do 21 hodin. Tel.: 
732 867 350.
■ Pronajmu nebytové prostory 
cca 90 m2 vhodné na obchod, ulice 
Hornoměstská. Tel.: 776 833 981.
■ Pronajmu garáž na náměs-
t í  ve Vel kém Mezi ř íč í .  Tel .: 
739 467 105.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Krškova ve Velkém Meziříčí. Vol-
ný od 11/2010, RK nevolat. Tel.: 
724 771 763 po 18. hodině.
Daruji
■ Štěňata labradora, odběr asi ko-
nec září, VM. Tel.: 604 153 318.
Seznámení
■ Je mi 30 let, hledám dívku k se-
známení, samota je zlá. Jsem částeč-
ně inv. důchodce, mám rád jízdu na 
kole, nekuřák. Meziříčsko, Třebíč-
sko. Tel.: 732 441 727 i SMS.
Různé
■ Doučím ČJ, AJ, RJ žáky ZŠ. 
Tel.: 777 691 117, nejlépe večer.
■ Nabízím pomoc v domácnosti, 
opatrování dětí, nemocné osoby. 
Případně jako společnice. Doprovod 
k lékaři. Mám ŘP, jsem mobilní. 
U vás doma nebo u mě. Když non-
stop, tak kdekoliv. Zaručuji slušné 
jednání, spolehlivost, trpělivost. 
Žena v důchodovém věku s praxí. 
Tel.: 605 178 302.
■ 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. na dálnici D 1 (141 km od 
Prahy). Jsou bratři, je možné že 
zůstali spolu. Oba mají na krku 
implantovaný čip. Miki, celý 
černý – číslo 340 800 365. Niki, 
černobílý, 340 800 363. Mám 
ještě naději, že s vaší pomocí 
kocoury najdu? Předem děkuji 
za pomoc. Tel.: 737 738 296.

■ Hledám práci – pomocná síla do 
kuchyně, uklízečka, domácí práce 
do výroby. Tel.: 605 424 687.
■ Měřín – Jihlava a zpět – hledám 
cestující na denní dojíždění autem 
do zaměstnání na ranní, odpolední, 
noční. Tel.: 605 424 687.

ve Velkém Meziříčí přijme

Náplň práce:
základní údržbářské práce budovy a vybavení, 
drobné opravy, venkovní úklid, rozvoz piva, 
práce s živými rybami

Požadujeme:
Řidičský průkaz sk. B (sk. B+E, C+E výhodou)
Jedná se o práci na hlavní pracovní poměr – HPP.
Informace v recepci hotelu nebo u pana Vítka, tel.: 724 250 315.

Nepůjde el. proud
Středa 20. 10. 2010 od 7.30 do 16.45 hodin, vypnutá oblast: ulice K Buči, 
Karlov (od č. p. 1001 po č. p. 594), Křižní, Na Spravedlnosti, Nová, Příční 
Slepá. Dále od 9 do 15 hodin: přehrada Mostiště, Nemocnice Mostiště, 
bytovky u nemocnice, Povodí, RD u mlýna Vídeň. Pátek 29. 10. 2010 od 
7.30 do 15.45 hodin, vypnutá oblast: Františkov od č. p. 433 sm. Petráveč, 
Františkov s. r. o. Karlov 220, Karlova u družstva 1175, 1368, Building 
centrum Karlov, Holcim, bytovky Karlov 1673/84, 1674/86. Odběratelská 
trafostanice Velké Meziříčí dřevo (č. 200998), ul. Karlov od křižovatky 
s ul. K Buči po odbočku na Dol. Radslavice, odběratelská trafostanice 
Velké Meziříčí lisovna Kralov (č. 201008).                                     E.ON

Zubní pohotovost
Sobota 23. 10. MUDr. Jiřina Foltanová, 
U Zbrojnice 404, Svratka, tel.: 608 069 430. 
Neděle 24. 10. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršo-
va 223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 129. 
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti 
je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby 
prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz



Číslo 37 20. října 2010 strana 7

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Poděkování

Vzpomínky

KINO JUPITER – ŘÍJEN

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

26. 10.  před. s hud. Arménie – Turecko Ondřej Herzán doprovod.
2. 11. přednáška Jemen Ludvík Vejmola
9. 11. přednáška Kanada – II. díl Libor Smejkal
  Loučenský zámek VGS,
16. 11.  Hledání minulého času přátelé z Luk
  Pohlednice z Brtnice nad Jihlavou

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

DIVADELNÍ SEZONA JC
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 
Rašilov, Vanda Hybnerová                                                      -prog-

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar 
umí rozesmát i dojmout. Příběh dement-
ního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Po-
tměšila 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 Charlie-
ho bezmeznou vírou v lepší budouc-
nost, vírou v sama sebe… (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 Palace

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

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

Dne 23. října vzpomeneme první 
výročí plné smutku a bolestí, kdy 
od nás náhle odešel manžel, tatínek 
a dědeček, pan
Josef Kadela
ze Stránecké Zhoře.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Taťko, kdybys věděl, jak nám 
chybíš. 

Odešel jsem dříve,
než jsem chtěl,
osud života mě předešel.
Měl jsem vás všechny rád,
odešel jsem a nikdo to nečekal. 
Kdyby to bylo možné,
vrátil bych se zpět,
aby váš život nebyl tak smutný,
jako je teď. 
Odešel jsem rychle, 
odešel jsem sám, 
neřekl jsem sbohem, 
neřekl jsem vám.
Dne 23. 10. 2010 to budou 3 roky, co 
tragicky zemřel ve věku 28 let náš 
drahý syn, bratr, švagr a strýc, pan 
Kamil Padalík.

S bolestí a láskou
vzpomíná rodina.

V současné době je dokončena oprava příjezdové komunikace do zahrád-
kářské kolonie Amerika. Byla provedena oprava cesty v délce 2 km. Na 
opravu byl použit řezaný asfalt. Celá akce byla prováděna svépomocí 
za brigádnické a drobné fi nanční pomoci některých tamních usedlíků. 
Dovoz materiálu zajišťoval nákladními auty pan Jaroslav Jelínek z Ná-
ramče (dovoz cca 150 tun), kterému tímto děkujeme za nezištnou pomoc. 
Rozvoz materiálu a úpravu terénu prováděl malou mechanizací bezplatně 
pan Jiří Pacal z Velkého Meziříčí. Taktéž děkujeme. O materiál a úpravu 
části cesty se dobrovolně postaral i pan Kašpar. A na závěr, poděkování 
patří též panu Emilu Dobrovolnému z fi rmy Opel Velké Meziříčí, který 
celou opravu cesty organizoval a cíleně vedl až do samého konce. Všem 
vzkazuje, ať se vám dobře jezdí do Ameriky.                                   -krat-

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí a Mgr. Vlastislav Káňa
vás zvou na exkurzi

v sobotu 23. října 2010.
Navštívíme jeskyni Hladomorna a Holštejnskou jeskyni, propadání 
potoka Bílá Voda a veřejnosti běžně nepřístupnou jeskyni Býčí skála. 
Fyzicky zdatnějším návštěvníkům nabídneme prohlídku Barové jeskyně. 
Ostatní účastníky čeká exkurze v huti Františka (muzeum těžby a tavby 
železa) a prohlídka jeskyní Jáchymka a Kostelík. Celou exkurzi doplní 
odborným výkladem Mgr. Vlastislav Káňa. Odjezd autobusem v 8 hodin 
od střediska Ostrůvek. Předpokládaný návrat do Velkého Meziříčí mezi 
18. a 19. hodinou. Cena: 250 Kč dospělí, 200 Kč děti, 500 Kč rodinné 
vstupné (v ceně je doprava, vstupné na Býčí skálu a průvodce). Doporu-
čujeme terénní oblečení a obuv, holínky na přezutí, baterku, svačinu na 
celý den, teplý čaj, peníze na vstupy a fotoaparát. Přihlášky na exkurzi 
a bližší informace ohledně vybavení: www.chaloupky.cz, tel.: 566 522 831, 
731 440 924, e-mail: ostruvek@chaloupky.cz nebo přímo v kanceláři 
střediska nejpozději do 20. října 2010.                                             -sev-

Středa 20. v 19.30 hodin
SEXY 40
Sexy Catherine Zeta-Jones si našla mladšího milence! 
Když svobodná matka v nejlepších letech zaujme o hodně let mladšího 
muže… Sandy je příkladná matka, která žije jen a jen pro svou rodinu. 
Jenže vše se zvrtne v momentě, kdy zjistí, že jí její manžel zahýbá. 
Rozhodne se postavit na vlastní nohy a začít nový život. Užívá si života 
plnými doušky až jednou jí nečekaně vstoupí do života mladíček Aram. 
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
C. Zeta-Jones, J. Bartha. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 74, 76 Kč 95 minut
Pátek 22., sobota 23. v 19.30 hodin
DÁL NEŽ SE ZDÁLO
Komedie o schůzkách na půli cesty.
Erinin ironický smysl pro humor a naprostá otevřenost úplně okouzlily 
Garretta. A to všechno u piva a u snídaně druhý den ráno. Jiskra přesko-
čila a byla z toho plnohodnotná letní láska a nikdo nečekal, že potrvá, až 
se Erin bude muset vrátit do San Francisca a Garrett zůstane kvůli práci 
v New Yorku. Jenže když se šest týdnů radovánek nenápadně změní v něco 
hlubšího, ani jeden z nich si není jistý, že to chce ukončit. A i když si 
Garrettovi kamarádi Box a Dan dělají legraci z jeho vztahu s telefonem, 
nechtějí svého „kámoše“ ztratit kvůli úletu s nejistým koncem. Stejně tak 
Erinina upjatá a až příliš ochraňující vdaná sestra Corrine chce zabránit 
tomu, aby se Erin vydala na tu neslavně známou cestu za zklamáním. Ale 
navzdory rozdílným pobřežím, opatrným kamarádům a rodině a několika 
nečekaným pokušením tenhle pár možná našel něco jako lásku a s pomocí 
textovek, „sextovek“ a nočních hovorů, možná tu vzdálenost překonají. 
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
D. Barrymore, J. Long. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 103 minut
Úterý 26., středa 27. v 19.30 hodin
MACHŘI
Někteří kluci dospívají později.
Komedie o pěti přátelích a bývalých spoluhráčích, kteří se po letech 
sejdou, aby vzdali poctu svému zesnulému basketbalovému trenérovi 
z dětství. Spolu se svými ženami a dětmi stráví víkend 4. července 
v domě u jezera, kde před léty slavili své vítězství. Navazují tam, kde 
přestali a zjišťují, proč zestárnout neznamená nutně dospět… Komedie 
USA, původní znění, české titulky. Režie Dennis Dugan. V hlavní roli 
A. Sandler, S. Hayek. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 74, 76 Kč 102 minut
Čtvrtek 21. v 19 hodin
Filmový klub
HADEWIJCH – MEZI KRISTEM A ALLÁHEM
Matka představená je šokována slepou a fanatickou vírou 
mladé novicky Hadewijch a pošle ji pryč z kláštera, aby 
objevila sebe samu. Hadewijch se znovu stává Céline, dva-
cetiletou dcerou ministra francouzské vlády. Její vášnivá láska k Bohu, 
vztek a setkání s Yassinem a Nassirem ji svedou na nebezpečnou stezku. 
Po vypovězení z kláštera se Céline vrhne do prozkoumávání svého 
okolí. Potkává arabského mladíka Yassina a brzy spolu s ním navštěvuje 
koncerty a projíždí se na skútru po Paříži… Hadewijch je fascinující 
studií následků, které mohou vzniknout z neomezené víry v boží lásku. 
Drama Francie, původní znění, české titulky. Režie Bruno Dumont. 
Mládeži přístupný. 
Vstupné: 49, 75 Kč 105 minut
Pátek 29. v 19.30 hodin 
SALT
Evelyn Salt je agentkou CIA, která složila přísahu služby, cti a vlasti. Když 
je přeběhlíkem obviněna, že je ruskou prozatímní nečinnou špiónkou, Salt 
uteče, aby očistila své jméno a jednou provždy dokázala, že je vlastenka. 
Akční thriller USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli A. Jolie. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut

Cítím velikou bolest nad ztrátou svého jediného syna 
Jaromíra Láňka. 
Chci poděkovat vám všem za projevovanou soustrast. Chápu to jako 
vyjádření přátelství k mému zesnulému synovi, a proto všem, kdo jste 
ho měli rádi a někdy jste mu pomohli, velmi děkuji. 

S úctou a zármutkem Věra Láňková

Výchovný ústav, základní škola a střední škola Velké Meziříčí, 
K Rakůvkám 1

ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá

Dětské odpoledne plné her
Školní hřiště VÚ, Nad Sýpkami

24. října 2010 od 14 hodin.
Vezměte s sebou dobrou náladu. Sladká odměna bude pro všechny.

V případě nepříznivého počasí přezůvky do tělocvičny s sebou.
Těšíme se na vás: děti a zaměstnanci VÚ.

L. Chiarelli
Komedie v překladu Zdeňka Fibrina a v režii Jiřího Seydlera j. h. 
Maska a tvář je konvenční salónní komedie o banální nevěře, ale tato 
situace je autorem dovedena ad absurdum. 
Pozor změna! Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Pro-
síme přijďte včas!                                                                            -prog-

Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi, Velké Meziříčí, Ostrůvek 2, 
594 01 Velké Meziříčí, tel.: 777 183 388, 
e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz, www.zdar.caritas.cz

► Dětská burza – Výdej věcí zpět
25. 10.: 9–12 hodin, 15–17 hodin, 26. 10.: 9–12 hodin, 15–17 hodin, 
27. 10.: 9–12 hodin.

► Besedy s psychologem Mgr. Lubošem Novotným 
v Kopretině
úterý 9. 11. v 9.30 hodin
Rozvrh dne podle biorytmu člověka a vzájemné působení vnitř-
ních orgánů, vliv stravy na psychiku
úterý 23. 11. v 9.30
Psychosomatika a vztahy – Psychosomatické důvody některých 
nemocí 

Po dohodě lze využít individuálního poradenství s Mgr. Novotným, 
které je třeba předem objednat u pracovníků Kopretiny.Těmi-
to besedami se účastníme kampaně Den zdraví za podpory MěÚ 
Velké Meziříčí a kraje Vysočina. Aktuální program naleznete na 
www.zdar.charita.cz/kopretina-program.                                               -kopretina-

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

nabízí k pronájmům 
následující prostory:
Salonek v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný 
k pořádání abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních 
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. 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-
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

sobota 23. 10. Vídeň
úterý 16. 11. Studenec
sobota 20. 11. Vídeň

Čtvrtek 25. listopadu v 19.30 hodin

Prodej na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004–5, 001. 
Vstupné předprodej: 300 Kč, na místě 350 Kč.

Z původně plánovaného 5. listopadu
přesunuto na únor 2011
tanečně zábavná show 
s Vlastimilem Harapesem

Týdeník Velkomeziříčsko je mediálním partnerem koncertu Mi-
chala Davida. Přinášíme vám soutěž o volné vstupenky na koncert 
28. 10. 2010 v Jupiter clubu. 
Soutěžní otázka: Jaké je vlastní pravé jméno Michala Davida?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a doručte do redakce 
nejpozději do pátku 22. 10. (včetně). Jména vylosovaných výherců 
pak zveřejníme ve Velkomeziříčsku 27. 10. 2010.

Naprosto výjimečný koncert můžete navštívit během podzimních 
prázdnin. Československá popová ikona Michal David vystoupí se svojí 
kapelou v programu Mejdan roku dne 28. 10. 2010 v Jupiter clubu ve Vel-
kém 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 šest-
náct alb a jeho písně se objevily například i v hororu Hostel. Vy se tak mů-
žete těšit na Céčka, Nonstop, Decibely lásky, Pár přátel a mnoho dalších.

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

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč. Rezervace vstu-
penek na tel.: 566 782 004–5, 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-

Neděle 28. listopadu, náměstí v 17 hodin

Tradiční rozsvícení vánočního osvětlení s programem. 
Dětský sbor ZUŠ pod vedením Zdeňky Němcové

Výstava loutek
Divadelní představení pohádky

Hanse Christiana Andersena – Sněhová královna
Balónky štěstí

-zh-

KD Netín, středa 27. 10. 2010, zve Sajtna Kochánov.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá 

► v pátek 12. listopadu 2010 
od 19 hodin
pro účastníky kurzu, kteří 
absolvují lekce tanečních v 19 
hodin

► v sobotu 13. listopadu 2010 
od 19 hodin
pro účastníky kurzu, kteří 
absolvují lekce tanečních 
v 17 hodin

Hraje taneční skupina M.E.Š., 
DJ BOND. 

Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve 
společenském oděvu. Rezervace a prodej vstupenek na oba plesy 
od 13. října 2010 na program. oddělení JC, tel. 566 782 004 (005).

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

tiffany lampy, vitráže, krasohledy, šperky

* do 27. října, výstavní sál Městské knihov-
ny Velké Meziříčí

* do 29. října, 
výstavní síň Jupiter clubu

prac. dny 8–16 hodin, neděle 14–16 hodin.

Pravdivost, soucit, snášenlivost
 To je název nové výstavy, která proběhne od 20. října do 14. listopadu 

2010 v prostorách Galerie synagoga.
Výstava zobrazuje nesmyslnost násilného pronásledování ve srovnání 

s hlubokým významem osobní kultivace a důležitostí pevného charakteru 
v čínské kultuře, tak jak to vidí umělci, kteří se kromě svého povolání věnují 
meditační praxi Falun Gongu. Tato tradiční metoda kultivace mysli a těla je 
od roku 1999 v Číně pronásledována vládními úřady pod vedením tamější 
komunistické strany. Protože praktikujících Falun Gongu bylo o 20 milionů 
více než členů strany, bývalý čínský vůdce Ťiang Ce-min přiměl vládu, aby 
proti Falun Gongu zahájila vyhlazovací kampaň, a tak znovu naplno roz-
poutal odvěký boj komunismu s přirozenou lidskou dobrotou a mravností.

Obrazy zachycují příběhy a zkušenosti samotných umělců a jejich 
přátel, kteří na vlastní kůži zažili mučení, tábory nucených prací a útlak. 
Zobrazují, jak se z obyčejných lidí stávají lidé neobyčejní, když jejich 
víra v pravdivost, soucit a snášenlivost narazí na lži, nenávist a krutost 
komunistického režimu. 

Tyto obrazy byly poprvé vystaveny v New Yorku v Národním klubu 
umění v listopadu 2004, poté cestovaly do Kanady, Austrálie, Nového 
Zélandu a nakonec do Evropy.

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 20. října 2010 v 17.30 hodin. 
Srdečně zveme všechny zájemce.

Více informací: www: http://falunart.org/                                   -muz-
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STOLNÍ TENIS LHOTKY

FOTBAL B STŘELBA

FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

HÁZENÁ MLÁDEŽ

OP mužů II. třída
Vír – O. Bítýška 0:1 (0:1)
Diváků 90. Branky: Večeřa Petr; 
Rozhodčí: Soukup Jiří, Rotkovský 
Petr; ŽK: 1:3.
Nová Ves B – Bory 1:2 (0:1)
Diváků 120. Branky: Novotný 
Tomáš – Karásek Jan, Špaček Mi-
lan; Rozhodčí: Porupka František, 
Dvořák Ondřej, Rosický Jakub; 
ŽK: 4:2.
V. Bíteš B – Rovečné 3:1 (0:1)
Diváků 50. Branky: Plechatý Ond-
řej, Čech Martin, Škorpík Michal – 
Navrátil Jaroslav; Rozhodčí: Teplý 
Radek, Myška Roman, Budín Jan.
Radostín – Bobrová 1:1 (0:0)
Diváků 50. Branky: Jurek Petr – 

Hluštěnko Alexandr; Rozhodčí: 
Zadinová, Teplý Radek, Mikyna 
Jaroslav; ŽK: 2:3.   

 Zdroj: www.fotbal.cz
 1. Nedvědice 11 8 1 2 35:18 25
 2. Bory 11 8 1 2 29:13 25
 3. Bystřice B 11 8 0 3 32:16 24
 4. Radostín 11 6 4 1 29:15 22
 5. Rad. Svratka 11 4 4 3 26:22 16
 6. Nová Ves B 11 5 1 5 23:20 16
 7. Bobrová 11 4 3 4 17:17 15
 8. Svratka 11 4 2 5 19:21 14
 9. V. Bíteš B 11 4 2 5 20:33 14
10. O. Bítýška 11 3 2 6 14:22 11
11. Rovečné 11 3 2 6 12:22 11
12. Vír 11 3 2 6 13:32 11
13. D. Rožínka 11 2 1 8 13:20 7
14. Ujčov 11 1 3 7 13:24 6

Starší žáci
HHK VM – HCD 48 Vídeň 12:3 
(3:1, 1:0, 8:2)
Branky: 4 Kampas M., 3 Kampas 
J., 2 Strnad, 2 Červinka, Tlapák. 
Asistence: 3 Burian, 2 Kampas J., 
Tichý, Strnad, Kampas F., Bernat, 
Fiala, Tlapák. Sestava: Vitešník 
(46. J. Juda) – Smažil, Bezák, Kam-
pas F., Fiala – Kampas J., Kampas 
M., Tlapák – Strnad, Tichý, Burian 
– Bernat, Červinka. Rozhodčí: Ma-
loušek – Pospíšil, Toman. Vylou-
čení: 3:4. Využití: 1:1, v oslabení: 
1:0. Střely na branku: 22:40. -hhk-

Krajský přebor III. třídy
TJ CH. S. Chotěboř D – SK Sokol 
Lhotky A 10:7
Sestava Lhotky: Doubek 1,5, Ko-
nečný 2, Musil 2, Nevrtal Z. 1,5
TJ ZOD Kámen A – SK Sokol 
Lhotky A 9:9
Sestava Lhotky: Doubek 3, Koneč-
ný 3,5, Musil 0,5, Nevrtal Z. 2
Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – Sokol Roveč-
né B 10:8

Sportovní střelecký klub Kablo Vel-
ké Meziříčí uspořádal dne 3. října 
2010 již 20. ročník střelecké soutěže 
o Pohár SSK Kablo Velké Meziříčí 
ve střelbě z libovolné a sportovní 
malorážky. Střílelo se 60 ran na 
vzdálenost 50 metrů vleže na kru-
hový terč, kde nejvyšší hodnota je 
10 bodů, což značí zasáhnout kruh 
o průměru 10 mm.
Soutěž se konala na klubové střelni-
ci v Martinicích a sešlo se na ní 20 
střelců ze sedmi střeleckých klubů 
z krajů Jihomoravského a Vysočina. 
Počasí tentokrát účastníkům přálo. 
Bylo zataženo a jen vítr trochu více 
foukal.
Putovní Pohár SSK Kablo Velké 
Meziříčí získalo družstvo SSK 
Žďár nad Sázavou nástřelem 1724 
bodů z osmnácti set možných, které 
střílelo ve složení Kaman P., Ma-
terna J., Hansl A. Druzí byli střelci 
SSK Kablo Velké Meziříčí – ve 
složení Kadela Z., Zelená Ivana, 
Zelená Iveta nástřelem 1716 bodů 
a třetí bylo družstvo SSK Bystřice 
nad Pernštejnem ve složení Musil 

O., Roháček J. a Fiala M. nástřelem 
1661 bodů.

Soutěž jednotlivců:
Kategorie I. – muži a junioři

Kaman Petr (1973) 592 bodů (SSK 
Žďár nad Sázavou)
Pěch Pavel (1971) 584 bodů (SSK 
Slatina Brno)
Materna Jiří (1964) 582 bodů (SSK 
Žďár nad Sázavou)

Kategorie II. – dorost, ženy, 
senioři

Šen k apou l  V la d i m í r  (1953) 
585 bodů (SSK Třešť)
Zelená Ivana (1991) 576 bodů (SSK 
Kablo Velké Meziříčí)
Hlaváček Stanislav (1954) 576 bodů 
(SSK Slatina Brno)
Díky sponzorům a mediálnímu 
partnerovi týdeníku Velkomezi-
říčsko bylo možno mezi nejlepší 
jednotlivce rozdělit 12 hodnotných 
věcných cen. SSK Kablo Velké 
Meziříčí touto soutěží zakončilo 
letošní malorážkovou střeleckou 
sezonu a přešlo na střelbu ze vzdu-
chových zbraní. Tyto střelecké 
soutěže se provádí již v halách, 
nebo tělocvičnách, kde nepůsobí 
nepřízeň počasí.                    -chyl-

MSDD st. dorost
FC VM – SK Líšeň 2:3 (1:1)
Střelci: Prchal (23.) a Malec (56.) – 
Walla (27.), Čoupek (57.) a Klusák 
(83.). Rozhodčí: Beneš – Sochor, 
Hájek. Sestava: Dohnal – Malou-
šek, Štefka, Pokorný, Pospíšil – Ko-
zuň (33. Láznička), Prchal, Jahoda, 
Smejkal, Malec – Liška.
V 11. kole jsme hostili tým Líšně, 
který se nachází na prvním místě 
tabulky. Na soupeře jsme vyruko-
vali s rozestavením 4-5–1.
Začátek zápasu byl z obou stran 
velice opatrný. Ve 23. min. po akci 
Kozuně, Smejkala, Lišky a Prchala 
posledně jmenovaný technickou 
střelou k tyči otevřel skóre. Neu-
běhlo ani pár minut a ve 27. min. 
se mohla radovat Líšeň, když letící 
centr do vápna Dohnal vyboxoval 
stěží před sebe k Wallovi, který ne-
dal brankáři šanci. Ve 29. min. Po-
korný střílel zdálky tvrdou ránu do 
brankáře. Do konce poločasu měla 
Líšeň ještě dvě vyložené šance.
Na začátku druhého poločasu se 
musel pořádně vytáhnout Dohnal, 
aby zlikvidoval nebezpečnou střelu 
na roh. V 54. min. Láznička předal 
do běhu Lišku, který ihned poslal 
míč na druhou stranu na úplně vol-
ného Prchala, ale ten samostatný 
nájezd zahodil. V 56. min. přihrá-
val Smejkal mezi dva obránce na 
volného Malce, a ten bez větších 
problému vsítil gól. Hosté hned 
oplatili také gólem. V 65. min. 
po PVK, zahrávaném Pokorným 
z půlky, hlavičkoval Jahoda jen do 
náručí brankáře. Po rohu Prchala 
hlavičkoval Štefka těsně nad břev-
no. V 82. min. letěl dlouhý míč na 
Lišku, host. obránce hlavičkoval 
k brankáři, ale ten byl natolik vy-
běhnutý, že musel posléze vytáhnou 
míč z brankové čáry. V 83. min. 
host. brankář nakopl dlouhý míč 

vzduchem do našeho vápna, Ma-
loušek jej podběhl a následně host. 
záložník odcentroval do vápna na 
Klusáka, a ten hlavou vsítil gól na 
konečných 2:3.
Zápas jsme po herní stránce zvládli, 
ale individuálními chybami jsme 
přišli o cenné body. Hlavní příčinou 
je velmi špatná docházka na trénin-
ky, která se v posledních zápasech 
projevila.                          -ls,sme-

MSDD ml. dorost
FC VM – Líšeň 0:1 (0:1)
Rozhodčí: Sochor; ŽK 1:1. Sestava 
FC VM: Řeháček – Benda, Komí-
nek, Nápravník, Procházka – Ostrý 
M. (41. Pokorný), Bárta, Láznička, 
Bradáč – Hejtmánek, Rosický 
(55. Štefka).
Domácí trenéři udělali několik 
změn v sestavě. V samotném utkání 
byli velkomeziříčští hráči minimál-
ně vyrovnaným soupeřem favorizo-
vané Líšni. O osudu utkání rozhodla 
20. minuta, když střela hostujícího 
Šidla z 25m k překvapení všech 
skončila v síti.
V úvodu druhé půle dvakrát zahro-
zili hosté, ale Řeháček byl na svém 
místě. Od 55. minuty byli domácí 
lepším týmem, zvlášť aktivně si 
počínal Hejtmánek. Nejprve sám 
před brankářem přestřelil. Za 
chvíli gólmana hostí obešel, ten ho 
zápasnickým chvatem povalil, ale 
píšťalka rozhodčího Sochora zůsta-
la překvapivě němá. Domácí dřeli 
do poslední minuty, leč vyrovnat se 
jim nepodařilo. Tentokrát nevyhrál 
lepší, ale spíš šťastnější tým.    -kol-

Starší žáci B
Jemnicko – FC VM B 0:1 (0:1)
Střelci: 33. min. Zsihovics. Sesta-
va: M. Kučera – J. Minařík, Juda, 
Hlávka, Benda – V. Procházka, 
Vokurka, Singer, P. Liška – Hejátko, 
Zsihovics. Do hry zasáhli: Prchal, 
Nevídal.                                    -kli-

Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol Nové Bránice – Sokol VM 
6:8, 6:19 (4:9), nájezdy 4:7
Hráli: Macoun Filip – Stupka To-
máš (9), Blaha Tomáš (6), Janíček 
Martin (6), Drápela Vojtěch (5), 
Ambrož Michalel (1), Pažourek 
Tomáš, Buchta Dominik, Šroler 
Dominik. Trenér Buchta Radek.

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol Nové Bránice – Sokol VM 
30:31 (10:16)
Vstup do utkání vyšel našim hrá-
čům na výbornou, paradoxně však 
snadné vedení znamenalo v dalších 
minutách herní útlum. Poločasový 
rozdíl mohl znamenat jasnou zále-
žitost, která se ale nekonala. Řada 
vyloučení našich dávala domácímu 
týmu výhodné možnosti ke skóro-
vání. V závěru souboje se zřetelně 
projevil náš úzký kádr věkově 
starších žáků a úbytek fyzických 
sil měl za následek dramatickou 
koncovku. Nutno ocenit kolektivní 
soudržnost a bojovnost, která zna-
menala cenné body.
Hráli: Drápela Vojtěch – Pavliš 
David (8), Veselý Jan (7), Lečbych 
Jan (5), Janíček Martin (4), Stupka 
Tomáš (3), Blaha Tomáš (3), Fiala 
Martin (1), Macoun Filip, Ambrož 
Michael, Pažourek Tomáš. Trenéři 
Janíček Martin, Buchta Radek

II. liga mladší dorostenci
Sokol Sokolnice – Sokol VM 
16:41 (6:16)
Dosavadní podzimní neporazitel-
nost nás pasovala do role favorita 
tohoto druholigového souboje. Po-
četná rodičovská podpora, díky níž 
to bylo místy až domácí prostředí, 
znamenala velmi dobrý vstup do 
utkání. Od úvodních minut byl 
ústřední postavou našich barev 
brankář Josef Brabec, který se po 
nemoci úspěšně vrátil na svůj post. 
Kluzký venkovní povrch a ostré 
sluneční paprsky nás do poločasu 
citelně limitovaly, hráči se obtížně 
dostávali k rychlému přechodu do 
útočné fáze. Domácí se prezentovali 
zdlouhavou rozehrávkou často až 
za hranicí pasivní hry. Přechod na 
aktivní obranu dvou vysunutých 
hráčů přinutil Sokolnické k chybám 
a po řadě brejkových situací jsme 
si získali výraznější a zklidňující 
náskok. Ve druhém poločase dílo 
zkázy pro domácí tým dokonala 
vysunutá obrana. (34. min 7:20, 
43. min 9:28). Důležitým herním 
prvkem byl „návrat“ Petra Horáka 
z ochránce svatyně na post pivota, 
což znamenalo výrazné posílení 
našich herních činností.
Hráli: Brabec Josef, Blaha Martin – 
Pavliš David (9), Juránek Jakub (8), 
Horák Petr (8), Krátký Michal (6), 
Pospíšil Martin (6), Veselý Jan (6), 
Svoboda Jan (5), Pospíšil Jan (3), 
Blaha Tomáš. Trenér Janíček Martin.

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Kunovice 35:9 
(18:2)
Proti beznadějně poslednímu celku 
prvoligové scény, který přicestoval 
dokonce pouze se šesti hráčkami, 
se domácí od prvních minut pre-
zentovali jak jinak než ofenzivní 
obrannou hrou. Hodně pozměněnou 
sestavu díky zraněním a „těžko 
popsatelným dívčím důvodům“ 
dirigovala úspěšně Hana Krato-
chvílová, kterou na spojkách pod-

porovaly sestra Monika a Natálie 
Nechvátalová. Křídelní prostory 
pak ovládaly s menšími střelecký-
mi problémy „mladé pušky“ Klára 
Sedláčková a Kateřina Kopečková. 
Stěžejní post pivota s důležitými 
taktickými úkoly zodpovědně pl-
nila do doby nepříjemného zranění 
kotníku Kateřina Studená, která 
ve spolupráci s bravurně chytající 
brankářkou Innou Hleba úspěšně 
dirigovala naši defenzivu. Soupeř 
pod tlakem pohyblivé obrany často 
chyboval a skóre do poločasu zdárně 
narůstalo. Po změně stran jsme i přes 
zranění kotníků Kateřiny Studené, 
Markéty Partlové a kolene Moniky 
Kratochvílové dokázali udržet tem-
po hry a nebýt nebývalého množství 
nevyužitých vyložených branko-
vých příležitostí, mohl být výsledný 
rozdíl mnohem vyšší!!! 7 m – hody 
0:4/4, vyloučení 2:0.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(10), Kratochvílová Monika (4), 
Sedláčková Klára (4), Kopečková 
Kateřina (4), Partlová Markéta (4), 
Studená Kateřina (3), Nechvátalová 
Natálie (2), Zezulová Kristýna (2), 
Janečková Denisa (1), Koudelová 
Eliška (1). Trenéři ing. Záviška, 
Mgr. Vidláková, Partlová.

II. liga mladší dorostenci
Sokol VM – Slavia Fatra Napa-
jedla 49:17 (25:8)
Proti aktuálně poslednímu druž-
stvu druholigové tabulky domácí 
hráči začali aktivní obranou. Tato 
varianta nutila soupeře k častým 
chybám, které jsme trestali góly 
z rychlých útoků. Hra „kočky 
s myší“ přinesla vysoké vítězství 
připomínající spíše basketbalové 
skóre. V dalším kole poměříme síly 
s dosud neporaženým družstvem 
Rožnova pod Radhoštěm. Dle ta-
bulkových statistik bychom v tomto 
duelu měli být favoritem.
Hráli: Brabec Josef, Blaha Martin – 
Pavliš David (9), Horák Petr (8), Ju-
ránek Jakub (6), Krátký Michal (6), 
Pospíšil Martin (6), Veselý Jan (6), 
Svoboda Jan (5), Pospíšil Jan (3), 
Blaha Tomáš. Trenér Janíček Martin.

Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol VM – SHC Maloměřice 
13:2, 38:6 (17:2), nájezdy 12:7
Hráli: Macoun Filip – Stupka To-
máš (14), Blaha Tomáš (13), Janíček 
Martin (11), Svoboda Filip (8), 
Drápela Vojtěch (3), Ambrož Mi-
chael (2), Pažourek Tomáš, Buchta 
Dominik, Šroler Dominik. Trenér 
Janíček Martin.

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol VM – SHC Maloměřice 
39:27 (20:11)
Naše zdařilá souhra již do poločasu 
znamenala výrazné vedení. Po 
změně stran oba celky výrazněji 
pomýšlely na útočné akce, skóre 
utěšeně narůstalo. Naši hráči si po 
disciplinovaném výkonu připisují 
povinné vítězství. Střelecky se daři-
lo spojkám, zejména velmi dobrým 
výkonem na postu rozehrávky se 
předvedl Tomáš Stupka.
Hráli: Drápela Vojtěch – Veselý 
Jan (11), Pavliš David (10), Stupka 
Tomáš (8), Blaha Tomáš (5), Janíček 
Martin (4), Fiala Martin (1), Ma-
coun Filip, Svoboda Filip, Ambrož 
Michael, Klapal Vojtěch. Trenér 
Janíček Martin.                     -záv-

Vítězové II. kategorie – dorost, ženy, senioři

Hokej přípravka
V neděli 17. 10. 2010 zahájila ho-
kejová přípravka svoji turnajovou 
sezonu. První turnaj se uskutečnil 
v Jihlavě. Pro naše nejmenší zá-
stupce, kteří nastoupili ve věko-
vém rozmezí 5 až 8 let, nedopadl 
nejlépe. Obsadili 4. místo. Jaká ale 
byla radost se na ně dívat. Jejich 
bojovnost a zapálení do hry byly ne-
skutečné. Velké Meziříčí bojovalo 
proti týmu ze Žďáru nad Sázavou 
(1:6), Humpolce (2:6) a Ledče nad 
Sázavou (1:3). Branky: Vitešník D. 
3×, Nesvatba V. 0                    -hhk-

Sestava Lhotky: Doubek 2, Chylík 
2, Nevrtal T. 3,5, Večeřa 2,5

Okresní přebor IV. třídy
TJ Sokol Nížkov D – SK Sokol 
Lhotky C 11:7
Sestava Lhotky: Krčál 2, Kupka V. 
1, Marek, Nevrtal T. 4

Okresní soutěž
SK Sokol Uhřínov B – SK Sokol 
Lhotky D 1:17
Sestava Lhotky: Holubář F. 4, Kupka 
M. 4, Kupka V. 4,5, Marek 4,5  -chyl-

I. A tř. mužů sk. B
Sokol Bedřichov – FC VM B 1:1 
(0:0)
Branky: 72. Lacina – 62. Jedlička. 
Sestava hostí: Simandl – O. Mucha 
(45. Kafka), Večeřa Z., Střecha, 
Halámek – Netolický, Jedlička, 
Souček, Bouček – Ďurica, Beran 
(85. Kaminaras). Rozhodčí: Kůrka. 
Diváků: 40.
Hosté začali ve čtvrteční dohráv-
ce proti notně oslabené sestavě 
domácích od úvodních vteřin ná-
porem – po dvaceti sekundách se 
v nadějné pozici zjevil Netolický, 
ale rezultoval z ní jen ostrý souboj, 
ze kterého si domácí brankář Rou-
denský odnesl pořádný šrám. Po 
minutě hry napálil Beran z malého 
vápna břevno. Nadále se hrálo na 
jednu branku, domácí občas hro-
zili pouze individuálními průniky 
několika málo hráčů. Obrana hostí 
si ale vždy poradila. Benfi ka měla 
do poločasu další šance, ale jejím 
hráčům chyběl často důraz či poho-
tovost a rozvaha v zakončení, takže 
zůstalo jen u slabých a ukvapených 
střel. Stoprocentní příležitost za-
hodil těsně před pauzou Ďurica, 
když zcela sám hlavičkoval po 
Beranově přesném centru na přední 
tyč vedle.
Po přestávce velkomeziříčská re-
zerva ještě přidala, její nápor byl 
drtivý. Hru výrazně oživil Kafka, 
který se však uvedl obdobně jako 
jeho spoluhráči – po křídelním 
průniku napálil boční síť. Benfi ka 
šla v 62. minutě nakonec zaslouže-
ně do vedení, když Boučkův centr 
př izvedl výborným výskokem 
Jedlička za záda belhajícího se gól-
mana Bedřichova, který nedlouho 
po této akci pro předcházející zra-
nění střídal. Zdálo, se, že hosté 
mají utkání naprosto pod kontrolou, 
o to studenější sprchou byla vyrov-
návací branka domácích, když po 
mizerně sehrané standardce našeho 
celku přišel rychlý brejk Bedřicho-
va podpořený sérií navazujících 
chyb hostujících a domácí Lacina 
z první opravdu vyložené šan-
ce Bedřichova vyrovnal. Hosté 
zbraně nesložili, ale zvítězit jim 
nebylo souzeno.
Jipap Přibyslavice – FC VM B 
0:1 (0:0)
Branka: 47. Vítek. Sestava hostí: 
Simandl – Netolický, Střecha, Ha-
lámek, O. Mucha – Kafka, Jedlička, 
Souček, Bouček (84. Kaminaras) 
– Vítek (78. Večeřa), Ďurica (90. 
Malec). Rozhodčí: Sýkora. Divá-
ků: 60.

Od úvodních minut se hrál fyzicky 
náročný a osobních soubojů plný 
fotbal. Příležitosti se střídaly na 
obou stranách, ale oba brankáři 
podpoření defenzivními řadami 
se činili, takže zůstalo jen u „po-
lošancí“. Domácí byli velmi nebez-
peční ze standardních situací, ale 
velkomeziříčská svatyně střežená 
pozorným Simandlem s trochou 
štěstí odolala a sami hosté naopak 
kontrovali zdařilými protiútoky 
po rychlých přeneseních hry do 
křídelních prostorů.
Druhou půli hosté začali ještě 
lépe, nežli skončili tu první. Jed-
lička v rámci rychlého protiútoku 
našel Ďuricu, na jeho přesnou 
př ízemní př íhru podél branky 
si naběhl na zadní tyči Vítek 
a v koncovce nezklamal. Domácí 
byli jako opaření, naopak Benfi ka 
měla další velké šance na to, aby 
je dorazila. Výborná hlavička 
Vítka po dalším Ďuricově centru 
ale brankou neskončila, zvonila 
tyč, následně pak domácí brankář 
Šimeček výborným zákrokem 
vytáhl umístěnou ránu Součka. 
Mohlo být hotovo, ale nebylo. 
Jak už to tak bývá, vzedmuli se 
domácí k zoufalému náporu, při 
němž zahodili nejednu větší či 
menší brankovou příležitost. Poté 
se Přibyslavičtí dožadovali i poku-
tového kopu po Halámkově sou-
boji „tělo na tělo“ v rámci velkého 
pokutového území, rozhodčí však 
situaci vyhodnotil jako v souladu 
s pravidly a nepískalo se. Defi-
nitivně mohl Jipapu vzít veškeré 
naděje střídající Jakub Večeřa, jeho 
koncovce po chytrém průniku, kdy 
všichni bránící soupeři počítali 
s příhrou na nabíhajícího spolu-
hráče, však chyběly centimetry. 
Všechny body si tentokrát velko-
meziříčská rezerva vzít nenechala. 
Díky nezměrné bojovnosti a vel-
kému nasazení všech svých hráčů 
závěr zvládla. Výhru si hosté za 
kvalitní práci v celém utkání plně 
zasloužili.

-kre-
1. Čáslavice-Sádek 11 9 1 1 30:13 28
 2. Kouty 10 5 4 1 24:11 19
 3. Bohdalov 10 6 1 3 29:17 19
 4. Hartvíkovice 11 5 4 2 18:12 19
 5. Rantířov 10 5 1 4 24:25 16
 6. Náměšť-Vícenice 10 5 1 4 19:20 16
 7. Rapotice 10 4 2 4 27:21 14
 8. Přibyslavice 11 4 2 5 24:21 14
 9. V. Meziříčí B 10 3 5 2 14:11 14
10. Třešť 10 3 3 4 12:15 12
11. Stonařov 10 2 2 6 13:22 8
12. Bedřichov 11 1 5 5 17:32 8
13. Křoví 11 1 4 6 23:34 7
14. Budišov-Nárameč 11 1 3 7 20:40 6
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJFOTBAL

STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL

HÁZENÁ

BOCCIA

MSD sk. D
Slovan Rosice – FC VM 1:2 (0:1)
Střelci: Malata (65. z p. k.) – Veselý 
(11.), L. Němec (68.). Rozhodčí: 
Linhart – Kolář, Buček, DS Holík, 
ž. k. 3:2 (44. Veselý, 81. Invald), bez 
č. k. Diváků 200. Sestava FC VM: 
Invald – Z. Mucha, P. Mucha, Hort, 
J. Krejčí – Dufek (88. Večeřa), Ber-
ka, L. Němec, Netrda (74. Smejkal 
E.) – Pokorný, Veselý.
Meziříčští přijeli do Rosic i ten-
tokrát bez jedné ze svých opor, 
jmenovitě bez J. Jaroše, nicméně 
s cílem přerušit nepříliš úspěšnou 
sérii utkání se svými hostiteli. Tomu 
také podřídili vstup do zápasu. 
Už ve 2. min. hosté kopali roh, J. 
Krejčí vrátil přetažený míč před 
domácího brankáře Grubera, jenže 
v červeném nikdo poblíž nebyl. 
Vzápětí se po úhledné akci ve vý-
hodné pozici ocitl Netrda, ale jeho 
razantní navštívenka těsně minula 
břevno. Hned nato si domácí příz-
nivci zhluboka oddychli, když se po 
Netrdově rohu a signálu Velmezu 
přes Dufka dostal míč k Pokorné-
mu a Gruber měl co dělat, aby jeho 
hlavičku vyrazil do bezpečí. O šest 
minut později Z. Mucha obelstil na-
padajícího protihráče a přesnou dia-
gonálou přes víc jak polovinu hřiště 
vyslal do čisté šance Veselého. Ten 
nic nevymýšlel a bez váhání ne-
kompromisním volejem poslal svůj 
tým do vedení. Ani potom Velmez 
nepřestal hrát svoji hru. Vybojoval 
si další rohové kopy a svého soupeře 
do střeleckých pozic nepouštěl. To 
platilo až do 33. min., kdy hosté 
faulovali v blízkosti šestnáctky 
a dali tak Malatovi slušnou šanci. 
Ten sice vystřelil nebezpečně, ale 

přesto těsně minul. O tři minuty 
později zahrával Hort z hloubi pole 
tr. kop, k prodlouženému míči se do-
stal P. Mucha a bez přípravy vypálil. 
Domácí brankář vytáhl vynikající 
zákrok, konečky prstů vyškrábl míč 
podél vzdálenější tyče do zámezí, 
ale Pokorný se tam zjevil jako blesk, 
jenže v těžké pozici trefi l jen boční 
síť. Ovšem neúnavní hosté byli 
za dvě minuty zpátky. Akci rozjel 
L. Němec, před vápnem vyslal do 
volného prostoru svého kapitána 
Pokorného a obrana Slovanu už vě-
děla, že je zle. Naštěstí pro domácí 
na Pokorného gólový centr nikdo ze 
tří nabíhajících a nepokrytých spo-
luhráčů byť o milimetry nedosáhl. 
Teprve potom se dostali ke střelbě 
také domácí. Nejprve Pšikal z tr. 
kopu od boku šestnáctky donutil 
Invalda k ref lexivnímu zákroku 
a vzápětí tentýž hráč z výhodné 
pozice těsně minul pravou tyč. Po 
přestávce vyběhl na hřiště střída-
jící Šustr a dal kombinacím Rosic 
větší spád i přesnost. Domácí si 
vynutili územní převahu, jejímž 
vyvrcholením byl nařízený pok. 
kop ve prospěch Slovanu. S urči-
tostí lze říci, že se na každé straně 
v úvodním dějství vyskytl zákrok 
v poměru jedna ku jedné, za který p. 
k. odpískán být mohl. Ten, za který 
nakonec exekuce provedena byla, 
do této kategorie nepatřil. Nicméně 
Malata jej bezpečně proměnil a za-
čínalo se znovu. Ne však nadlouho. 
Meziříčští nespokojeni s předcháze-
jícím rozhodnutím po dalších třech 
minutách rozjeli akci, na jejímž 
konci se na hranici šestnáctky sou-
peře uvolnil L. Němec, jeho vlastní 
centr se k němu odrazem vrátil zpět 

a meziříčský špílmachr rozesmutnil 
rosické ochozy podruhé. Domácí si 
pak sice vynutili územní převahu 
dostali místy svého soupeře pod 
tlak, bylo to však i tím, že Velmez 
poněkud slevil ze své agresivity 
a dopředu už se tolik nehrnul. Jeho 
defenziva se vyvarovala větších 
chyb, a tak Meziříčí svůj záměr 
k velké radosti početné ekipy me-
ziříčských příznivců beze zbytku 
naplnilo. Dalším soupeřem Velme-
zu bude HFK Třebíč v následující 
neděli 24. 10. na Tržišti s obvyklým 
začátkem v 10.15.
„Prvních čtyřicet minut jsme jasně 
dominovali, vstřelili nádhernou 
branku, ale závěr prvního poločasu 
nás domácí zatlačili. Naštěstí jsme 
přežili, ale kdybychom proměnili 
stoprocentní šance, mohlo být 
rozhodnuto již po prvním dějství. 
Druhý poločas měly Rosice více ze 
hry, vstřelily vyrovnávací branku 
z pokutového kopu, ale jejich nad-
šení a euforii jsme utlumili dru-
hou brankou. Konec kluci zvládli 
s přehledem a zlomili tak »Komplex 
Rosice«,“ pochválil své svěřence 
trenér Milan Volf.                   -ber-
 1. Velké Meziříčí 12 6 4 2 19:15 22
 2. RSM Hodonín 12 6 3 3 17:13 21
 3. Vyškov 12 6 2 4 22:11 20
 4. Žďár n. Sáz. 12 5 3 4 25:16 18
 5. Konice 12 5 3 4 20:17 18
 6. Vikt. Otrokovice 12 5 3 4 20:17 18
 7. Rosice 12 5 2 5 22:15 17
 8. Třebíč 12 3 8 1 13:9 17
 9. Uherský Brod 12 5 2 5 12:11 17
10. Pelhřimov 12 4 4 4 19:19 16
11. Sparta Brno 12 4 3 5 11:15 15
12. Napajedla 12 3 5 4 17:16 14
13. Vrchovina 12 4 2 6 10:13 14
14. Blansko 12 4 2 6 16:20 14
15. Tasovice 12 3 4 5 14:25 13
16. DOSTA Bystrc 12 1 4 7 7:32 7

HHK VM – HC Uherský Brod 2:4 
(1:1, 1:1, 0:2)
Branky: 18. Střecha (Chlubna), 40. 
Troščák (Barák, Šerý) – 12. Šiller 
(Masař, Obadal P.), 36. Suhrada 
(Kojecký), 53. Šiller (Obadal P., 
Obadal L.), 58. Kubiš). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Nikodým 
(Štourač) – Střecha, Rosendorfský, 
Šerý, Bartejs, Štěpánek – Barák, 
Troščák, Vlašín – Kochánek, Mo-
lák, Chlubna – Burian, Smejkal, 
Nedoma – Beránek, Janák.
Sestava HC Uherský Brod: Vilímek 
(Struhelka) – Petrucha, Masař, Ko-
jecký, Surý, Suhrada, Šiller, Obadal 
P., Malíček, Obadal L., Vančura, 
Kubiš, Dovrtěl, Vaněk. Rozhodčí: 
Netopil – Lidák, Olšar. Vyloučení: 
4:6. Využití: 2:1. Diváci: 225.
Ostatní výsledky čtvrtého kola:
Břeclav – Moravské Budějovice 
2:6, Boskovice – Kroměříž 2:0, Ko-
meta Úvoz – Uherský Ostroh 5:2, 
Blansko – Šternberk 4:13, Plumlov 
– Brumov-Bylnice 2:3 SN.

Program na tento týden:
V sobotu 23. 10. hrají muži HHK VM 
doma proti Hokeji Uherský Ostroh, 
začátek utkání v 17.30 hodin (zimní 
stadion Velké Meziříčí).       -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Uherský Brod 4 3 1 0 0 0 21:14 11
 2. HC TJ Šternberk 4 3 0 0 0 1 24:14 9
 3. HC Moravské Budějovice 3 2 1 0 0 0 17:11 8
 4. Hokej Uherský Ostroh 4 2 1 0 0 1 19:15 8
 5. SK Minerva Boskovice 4 2 0 0 2 0 13:12 8
 6. HC Sp. Velká Bíteš 3 2 0 0 0 1 14:13 6
 7. HC Grewis Plumlov 3 1 1 0 1 0 12:11 6
 8. HK Kroměříž 4 1 1 0 0 2 8:9 5
 9. HC Kometa Úvoz 4 1 0 0 1 2 16:18 4
10. HHK Velké Meziříčí 4 1 0 0 0 3 8:11 3
11. Dynamiters Blansko 4 1 0 0 0 3 14:27 3
12. HC Brumov-Bylnice 3 0 0 0 1 2 7:10 1
13. HC Břeclav 4 0 0 0 0 4 12:21 0

V právě uplynulém víkendu odstar-
tovala i krajská jednička volejbalo-
vých mužů. Opět se hraje ve dvou 
skupinách, rozdělených především 
podle geografi ckého hlediska, hraje 
se dvoukolově, každý s každým, 
doma venku a po základní části 
prvá tři mužstva z obou skupin 
hrají o titul krajského přeborníka. 
Zbylá pak o umístění na sedmém 
až jedenáctém místě (skupina A má 
šest účastníků). V minulé sezoně 
náš celek jako nováček soutěže 
těsně nepostoupil do lepší skupiny, 
letos posílil, do mužstva se vrátil 
Miloš Kryštof a ze zahraniční mise 
se vrátil Roman Vašíček.
Prvním soupeřem a jak se ukázalo, 
možná favoritem celé soutěže jim 
byl celek ze Žďáru nad Sázavou. 
Rovněž jeho kádr výrazně posílil, 
ve žďárských dresech nastoupili 
i bývalí hráči meziříčské juniorky 
Ondra Kadlec a Jiří Moučka společ-
ně s několika mladými talentovaný-
mi hráči. Z loňské soupisky, lze říci, 
nezůstal kámen na kameni. A nutno 

přiznat, že zanechali v Meziříčí 
skvělý dojem.
Náš celek bohužel dokázal držet 
se soupeřem krok pouze v prvním 
utkání, kdy dokonce vyrovnal 
stav setů na 1:1, potom však již 
dominoval soupeř. Přesto je nutno 
pochválit i náš celek. Kluci to proti 
dobře hrajícímu soupeři nezabalili 
a k vidění byl i jejich zásluhou, 
kvalitní volejbal.
Odpolední zápas však již byl až pří-
liš jednoznačný a netrval ani hodinu.
Sp. VM – Žďas Žďár 1:3 a 0:3
(–18, 21, –14, –20) a (–10, –10, –17)
Sestava VM: Havlíček, Kryštof, 
Hybášek S., Vašíček R., Homola 
J., Holík O., Trojan, Plachetský, 
Hybášek R.
Zbývající výsledek: Třebíč – Žele-
tava 3:0, 3:2; Jihlava – volno
Tabulka KP 1M–B po 1. dvoukole:
1  Žďas Žďár 2 2 0 6:1 4
2 OA Třebíč 2 2 0 6:2 4
3  Sokol Želetava 2 0 2 2:6 2
4 TJ Sp. Velké Meziříčí 2 0 2 1:6 2
5  SK Jihlava 0 0 0 0:0 0
Za týden jede náš celek do Žele-
tavy.                                  -kon-

II. liga ženy
Sokol VM – Kunovice 28:30 
(15:15)
Od úvodních minut mělo utkání 
vzácně vyrovnaný průběh. Oba cel-
ky se pravidelně střídaly ve vedení, 
útočné činnosti lahodily divákovu 
oku, brankářky v domácím týmu 
Jana Lavická i kunovická Monika 
Pavlíčková předváděly svoje umění 
(2:3, 6:4, 8:9, 12:11). V závěru první 
části měly více ze hry díky přesnější 
kombinaci soupeřky (12:14). Naše 
hráčky se dokázaly v závěru herně 
zvednout a srovnat na poločasovou 
remízu. Po změně stran jsme zlep-
šenou obrannou hrou několikrát od-
skočili na tříbrankový rozdíl (20:17, 
22:19, 26:23). V nastalém oslabení 
(54. minuta) jsme zbytečně a ze-
jména netakticky třikrát chybovali, 
hostující hráčky to dokázaly 100% 
střelecky využít (26:26) a otočily 
dosavadní průběh. V dramatické 
koncovce se Kunovické vyzrálej-
ším herním projevem dokázaly 
častěji dostávat do střeleckých 
pozic a zejména je využívaly!!! 
Náš celek vyburcován diváky ještě 
stačil snížit až na nejtěsnější rozdíl 
(27:28). Poslední šance alespoň na 
remízu „zemřela“ v poslední minu-
tě nepřesnou přihrávkou do brejku. 
7m-hody 5/4:3/2, bez vyloučení.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. 
– Hrůzová J. (7), Plachetská Ji. (6), 
Klusáčková J. (4/3), Salašová I. 
(4), Chlubnová J. (2), Hammerová 
T. (2), Plachetská Zu. (1), Dvořá-
ková Š. (1/1), Mejzlíková K. (1), 
Vidláková R., Necidová S. Trenér 
ing. Tvarůžek.                               -záv-

II. liga mužů Morava Jih
TJ Sokol VM – SHC Maloměřice 
26:29 (12:11)
Naši hráči po dvou nevydařených 
utkáních chtěli dnes před domácím 
publikem bodovat. Hned od začátku 
utkání diktovali tempo hry a hráli 
s velkou bojovností. Maloměřice 
stále dotahovaly jednobrankový 
rozdíl. Před koncem poločasu jsme 

mohli ještě rozdíl navýšit, ale opět 
se projevila naše bolest posledních 
utkání, a to neproměněné vyložené 
šance.
Začátek druhé půle vyzněl lépe 
opět pro nás, když jsme si udržovali 
nejtěsnější vedení, ale pouze do 
9. minuty. V útoku příliš kostrba-
tou a stojatou hrou jsme vlastními 
chybami vybídli hráče z Maloměřic 
k čtyřbrankovému trháku (18:22). 
Naši kluci ale nic nevzdávali, 
zvýšili bojovnost a povzbuzováni 
výborným publikem stáhli na rozdíl 
jediné branky (21:22). Pak jsme ale 
opět inkasovali a nedokázali z bran-
koviště proměnit. Maloměřice na-
braly dech a odskočily na rozdíl tří 
branek, tento rozdíl udržely až do 
konce zápasu. K příštímu utkání za-
jíždíme na půdu ještě nebodujícího 
Juliánova, kde musíme za každou 
cenu zvítězit.
7 m – hody 2/2:1/1, vyloučení: 5:7. 
Sled branek: 2:2, 5:5, 7:7, 10:8, 11:9, 
12:11, 14:12, 15:15, 16:18, 18:21, 
21:22, 22:24, 24:27, 26:29.
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Kříbala Petr (4), 
Matušík Roman (4), Fischer Radim 
(4/2), Necid Miloš (3), Kaštan Jiří 
(3), Kříbala Martin (2), Konečný 
Ladislav (2), Strašák Pavel (2), Kří-
bala Pavel (1), Kaštan Petr (1), Živ-
čic Pavel. Trenér Vaverka Vlastimil, 
asistent trenéra Šidlo Ladislav, 
zodpovědný vedoucí Vodák Petr.

Jihomoravská liga mužů
TJ Sokol VM B – Sokol Brno IV. 
20:37 (12:17)
Utkání bylo vyrovnané pouze do 
20. minuty, kdy se našim hráčům 
dařily střelba i obrana a udržovali 
si mírný náskok. Pak ale soupeř 
zpřesnil útočné akce a vypracoval 
si pětibrankový náskok. V druhém 
poločase rozdíl ve skóre pouze 
nesrůstal, protože veškeré útočné 
snahy našich hráčů končily v rukou 
brněnského gólmana.
7 m – hody 3/2:0/3, vyloučení: 1:8
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Dočkal Adam – Necid Miloš (6), 
Strašák Pavel (6), Babáček Petr 
(4/1), Kubiš David (2/1), Hugo Jaro-
slav (1), Smolík Michal (1), Novotný 
Radek, zodpovědný vedoucí Šidlo 
Ladislav.                               -šid-

ST VM – Ledeč nad Sázavou 
10:4
body: Řikovský Aleš 3/0, Klíma 
Petr 3/0, Bazala Jan 2/1, Kampas 
Jan 1/0, Klíma Tomáš 0/2
čtyřhra: Bazala Jan, Kampas Jan
ST VM – TJ Humpolec 6:10
body: Řikovský Aleš 3/1, Klíma 
Petr 2/2, Bazala Jan 1/2, Kampas 
Jan 0/2, Klíma Tomáš 0/1
Bystřice – VM B – 5:13
body: Skryja Marek 4/0, Kampas 
Jan 3/1, Klíma Tomáš 2/2, Šoukal 
Slavomír 2/2
čtyřhra: Kampas Jan, Klíma To-
máš
Skryja Marek, Šoukal Slavomír
Nové Dvory – VM C – 5:13

body: Bednář Ivan 3/1, Buk Martin 
3/1, Dvořák František 3/1, Kořínek 
Stanislav 2/2
čtyřhra: Bednář Ivan, Buk Martin
Dvořák František, Kořínek Sta-
nislav
Sněžné C – VM D – 0:18
body: Zelený David 4/0, Prachař 
Vít 4/0, Vodák Petr 4/0, Schabský 
Luboš 2/2, Zelený Tomáš 2/2
čtyřhra: Zelený David, Prachař 
Vít
Vodák Petr, Schabský Luboš
VM E – Velká Losenice 2:16
body: Juda Zdenek 1/3, Němec 
Tadeáš 1/3, Minařík Jakub 0/4, 
Prachař Václav 0/4
Proti oslabené Ledči jsme brali 
povinné 3 body. Nakonec bez 
větších problémů jsme je doma 

uhájili. Hosté dokázali našim hrá-
čům vzdorovat pouze v úvodu, kde 
snížili stav na 5:4. Pak následovala 
řada jednoznačných dvouher a šňů-
rou zápasu jsme Ledeč doslova 
deklasovali.
Tradičně se dařilo našim nejlepším 
– Řikovskému a Klímovi P.
Odpoledne jsme přivítali jednoho 
z favoritů, družstvo Humpolec. Hos-
té přijeli posíleni dopolední výhrou 
z Jihlavy s jediným cílem vyhrát. 
Bohužel, jsme jim to celkem usnad-
nili. Prohrané úvodní čtyřhry daly 
zápasu jasný spád. Vzchopili jsme 
se až za stavu 1:7 a utkání dokázali 
ještě pěkně zdramatizovat. Nicméně 
zkušenější hosté si zápas nenechali 
vzít a jako první soupeř v soutěži 
brali z Velmezu všechny body. Za 

zmínku stojí, že Humpolec ještě vlo-
ni hrával divizi. Takže tato prohra 
nás nemusí zase až tak mrzet.
Příští kolo 30. 10. jedeme do Žďáru 
a Nížkova.
V neděli se rozběhly okresní kola, 
jak B tak i C vyhráli stejným roz-
dílem. Dobře se uvedl nový hráč 
v našem klubu Marek Skryja. D 
deklasovalo Sněžné rozdílem ně-
kolika tříd. Naši nejmladší hráči 
poprvé hrající za Velké Meziříčí 
nestačili na Velkou Losenici. První 
body pro nás vybojovali Zdeněk 
Juda a Tadeáš Němec.
V neděli pokračuje druhé kolo. B 
tým přivítá Žďár. C hraje derby 
s Oslavicí. D hraje další derby ve 
Lhotkách a naši nejmladší hráči 
jedou do Jám.                           -pk-

Integrovaná boccia poprvé na 
Vysočině

Sportovní hala centra kultury, 
sportu a zájmových činností 

v Osové Bítýšce
V sobotu 9. října pořádal Handicap 
Sport Club Velké Meziříčí a Han-
dicap Sport Club ze Žďáru nad 
Sázavou za velké podpory obecního 
úřadu v Osové Bítýšce turnaj o Po-
hár starosty Osové Bítýšky 2010 
v integrované bocci.
Po prezentaci družstev v devět ho-
din došlo k slavnostnímu zahájení, 
kterého se zúčastnili zastupitelé 
Osové Bítýšky, starosta Josef Mach, 
který přivítal všechny sportovce 
a pár slovy představil tuto nově 
otevřenou bezbariérovou sportovní 
halu a všem popřál skvělý sportovní 
zážitek, dále místostarosta Oldřich 
Machát, který měl největší podíl na 
tom, že se tento turnaj konal právě 
v této hale, dále zastupitel Jaroslav 
Katolický a Milan Malý, ředitel 
základní školy. Tito pánové byli 

i na závěr při předávání diplomů 
a krásných pohárů těm nejlepším. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo na 50 
sportovců, kteří bojovali ve čtrnácti 
tří a čtyřčlenných družstvech. První 
místo si z Osové Bítýšky odvezlo 
družstvo Paka 2 před Pačáky oba 
z Nové Paky, kteří jsou účastníci 
1. ligy této soutěže, a třetí místo 
si vybojovalo družstvo Tři Vlčci 
z Brna před Milánky z Velkého 
Meziříčí.
Organizátoři děkují sponzorům 
turnaje: výrobci masných a uzenář-
ských výrobků Sláma Velká Bíteš, 
fi rmě ELMACO – Martin Dvořák 
elektroinstalace a velkoskladu 
LIDL Česká republika, v. o. s., Strá-
necká Zhoř. Poděkování patří také 
kuchařkám za skvělý oběd, správci 
p. Štětkovi, rozhodčím za rozho-
dování skvěle sehraných zápasů 
a všem, kteří nějakým způsobem 
přispěli na krásné sobotní sportovní 
akci v Osové Bítýšce.
Mediálním partnerem tohoto turnaje 
a Handicap Sport Clubu Velké Me-
ziříčí je týdeník Velkomeziříčsko.

Sportovní akce Handicap Sport 
Clubu v září 2010

Šestice atletů si 26. září dovezla 
z podzimní atletiky SH v Bílině šest 
diplomů za stupně vítězů. Tři první 
místa, jedno druhé a dvě třetí místa. 
Krom skvělých výkonů i tři národní 
rekordy Míši Charvátové.
O dva dny později 28. září curleři 

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, doprovod 
10 Kč

Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děv-
čata narozené 1995–2002 se 
zájmem o pohyb. Pravidelné 
tréninky pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve spor-

tovní hale za Světlou.

z Velkého Meziříčí zahájili nový 
ročník ligy curlingu vozíčkářů 
v hale Praha Roztyly. Ze dvou dvou-
hodinových zápasech si Velkomezi-
říčští dovezli 2 body, a to za prohru 
s favoritem Nové Město nad Metují 
a jednoznačným vítězstvím nad 
nováčkem z Liberce. Druhé kolo se 
koná 28. 10.            Text a foto: -char-

Velmez vede v divizi


