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Založeno roku 1919

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.– 31. 10. 2010

ZAHRADNICTVÍ
Nabízíme sloupové hrušně, slivoně, jabloně, 
dřeviny na živé ploty.
Nově: prodej krmítek a budek pro ptáky.
Pracovní doba: st, čt 8–12, 13–17; pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, tel. 731 507 260,
v.rozmarinova@seznam.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. 

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

MVDr. Tomáš Staněk
Hornoměstská 357, tel.: 605 129 170

Široký výběr chovatelských potřeb za příznivé ceny. Sou-
částí veterinární ordinace. Věrnostní program pro vás: 
Eukanuba 10+1 zdarma, Purina Pro Plan Partner 5+1 
zdarma, Hill’s 6+1 zdarma. Ostatní krmiva: každé sed-
mé balení stejné značky se slevou 50 %. Těšíme se 
na vaši návštěvu. www.veterinavelkemezirici.webnode.cz

Dnes
začínají

podzimní školní 
prázdniny 

od 27. do 29. 10. 2010.

Zítra, 28. 10. 2010,
koncert

Michala Davida

v Jupiter clubu od 20 hodin. 
Více na straně 8

Uzavírka na 
Třebíč končí

Podle informací tiskové mluvčí 
kraje Vysočina bude uzavírka 
na Třebíč ukončena 31. 10. – 
tak, jak bylo avizováno.

Je zrušena 
autobusová 

zastávka
Autobusová zastávka v ulici 
Bezděkov bude mimo provoz 
až do 7. 11. 2010.

Nenechte si ujít 
výstavu

Do pátku 29. října můžete ještě 
navštívit výstavu akademic-
kého malíře Josefa Kremláč-
ka ve výstavní síni Jupiter 
clubu.
Více na straně 8

Přecházíme na 
zimní čas

V neděli 31. října dochází ke 
změně letního času na zim-
ní, posunutí ze 3. hodiny na 
2. hodinu.

Připravily Simona Fňukalová
a Iva Horká

Velkomeziříčsko 
v pdf

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

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Bezděkově 
ve Velkém Meziříčí byla dokončena minulý týden. 
Práce byly zahájeny počátkem srpna letošního roku. 
Během nich došlo k výměně vodovodního potrubí 
v úseku dlouhém více než tisíc metrů. K tomu při-
byly ještě tři části, které si vyžádaly i rekonstrukci 
kanalizace. Postupně rozkopaná s dílčími dopravními 
uzavírkami byla tedy celá oblast Bezděkova od kři-
žovatky s Vrchoveckou až po křižovatku s ulicí Nad 
Gymnáziem. Nyní již pracovníci Gremisu dokončují 
přípravy pro následnou opravu povrchu komunikace, 
která by měla proběhnout v prvním listopadovém 
týdnu. Provádět ji bude Colas.

Kvůli pracím v minulém týdnu bylo sídliště nad 
gymnáziem v úterý 19. října bez pitné vody. Například 
i studenti gymnázia měli proto v tento den ředitelské 
volno. Uzávěra vody byla nutná pro napojení nového 

Práce na Bezděkově fi nišují. Našel se 
při nich i pozůstatek dřevěného vodovodu

vodovodu na Bezděkově na hlavní vodovodní řad. Ten 
vede od gymnázia nahoru pod Fajtův kopec a všechny 
boční ulice jsou na něj napojeny. Voda měla být za-
stavena od osmi hodin ráno do dvou odpoledne. „Při 
napojování vlastně všechna voda z vodovodu vyteče, 
pak se znovu napouští. Potrubí se pak musí odvzdušnit, 
a to se do dvou hodin nepodařilo stihnout,“ vysvětluje 
stavbyvedoucí Vladimír Hort s tím, že obyvatelé zmi-
ňované lokality se tak někde vody dočkali až kolem 
půl desáté večer.

Během rekonstrukce narazili pracovníci v křižovatce 
Poštovní ulice s Bezděkovem na pozůstatek dřevěného 
vodovodního potrubí. Ze kterého období pochází, však 
nelze rozpoznat snadno a na nějaké bližší zkoumání 
nebyl čas. Spojené roury totiž pracovníci ponechali 
v zemi i nadále, avšak pitná voda jimi pochopitelně 
již dávno neteče.               (Pokračování na straně 5.)

Česká televize (ČT) v minulém 
týdnu informovala vedení Velkého 
Meziříčí o dalším postupu digita-
lizace v našem městě, které je při-
praveno na přelom října a listopadu 
letošního roku.

Analogové vysílání v našem městě končí, 
v neděli bude spuštěn digitální opakovač

„Krátce před půlnocí z neděle 
31. října na pondělí 1. listopa-
du 2010 ukončí řádný provoz 
analogový převaděč ČT2 Velké 
Meziříčí (30. kanál),“ sdělil Ště-
pán Janda z tiskového útvaru ČT 
na Kavčích horách v Praze, „jeho 
vysílání je od začátku října ozna-
čené piktogramem, což je symbol 
v podobě čtyř čtverečků v pravém 
spodním rohu obrazovky, vedle 
něhož se průběžně objevuje také 
textová lišta s bližšími informace-
mi. Podle těchto grafi ckých prvků 
velnutých přímo do obrazu diváci 
snadno poznají, že přijímají signál 

z vysílače, jehož vypnutí se blíží.“
Podle jeho slov pokrytí digitál-

ním zemským vysíláním České 
televize – multiplexem veřejné 
služby se všemi čtyřmi programy 
ČT – v územní oblasti Brno, kam 
naše město spadá, zajišťují vysíla-
če velkého výkonu Brno – Hády, 
Brno-město – Barvičova, Brno 
– Kojál a Mikulov – Děvín, které 
jsou všechny shodně na 29. kanálu. 
„Navíc bude ve vašem městě 31. 
října 2010 spuštěn digitální opa-
kovač ČT Velké Meziříčí – Fajtův 
vrch (33. kanál),“ dodal Janda. 
Příjem programů ČT v lokalitách 

s neuspokojivou intenzitou či kva-
litou signálu zemského digitálního 
vysílání v současnosti zajišťuje také 
satelitní digitální vysílání – kde-
koliv v České republice je možné 
bezplatně přijímat vysílání všech 
čtyř programů České televize z dru-
žice Astra 3A, respektive distribuci 
ČT HD z družice Astra 3B (platfor-
my CS Link a SkyLink).

Zmíněná veřejnoprávní televize 
vypne během letošního podzimu 
dalších devadesát analogových 

vysílačů a převaděčů a nadále 
rozšiřuje digitální vysílání – do 
konce roku přibude dvaadvacet 
dokrývačů.

Více informací o digitalizaci Čes-
ké televize lze získat ve zpravodaj-
ství ČT, v teletextu ČT1 od strany 
650, na stránkách internetového 
speciálu www.digict.cz i v Di-
váckém centru ČT – horká linka 
digitalizace 261 137 474 (denně od 
7.30 do 20 hodin).

Zprac.: Iva Horká

Někde mají jasno, jinde stále jednají
Vedení radnic se většinou obmění

V našem regionu se ve městech a městysech z výsledků komunálních 
voleb těší pravicové strany. Ve Velkém Meziříčí a v Měříně vyhrála ODS, 
ve Velké Bíteši a v Křižanově KDU-ČSL. To, že příští čtyři roky bude 
v čele Velkého Meziříčí stát Radovan Necid (ODS) jako starosta a Josef 
Komínek (ČSSD) na postu místostarosty, jsme psali již v minulém čísle. 
V té době ještě nebylo známo, kdo jmenovitě zasedne v městské radě. 
Od té doby došlo k dalšímu posunu v povolebních vyjednáváních. V so-
botu 23. října 2010 byla uzavřena a podepsána koaliční smlouva, která 
obsahuje ustanovení o zvolení vedení města, včetně radních. V radě tak 
podle smlouvy usednou Radovan Necid (ODS), Josef Komínek (ČSSD), 
Jindřich Hubl (VPM), Miroslav Jágrik (ČSSD), Jiří Michlíček (ODS), Ivo 
Šulc (Nezávislí) a Vincenc Záviška (VPM).

„Zastupitelé zvolení za ODS, ČSSD, Volbu pro město (VPM) a Nezá-
vislé do Zastupitelstva města Velké Meziříčí podepsali koaliční smlouvu. 
Ta obsahuje ustanovení o zvolení vedení města, včetně městské rady na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva 9. 11. 2010 a dohodu o společném 
postupu při správě města v začínajícím čtyřletém volebním období,“ 
uvedli v písemném tiskovém prohlášení zástupci koalice Necid, Komínek, 
Šulc a Záviška.

KDU-ČSL, která získala taktéž pět mandátů do zastupitelstva, se do 
vedení města ani do rady nedostala. Lídr lidovecké kandidátky a současný 
starosta města František Bradáč k povolebnímu vývoji v písemném tisko-
vém prohlášení sdělil: „V neděli 17. 10. 2010 jsem jednal s představiteli 
ODS Radovanem Necidem a Jiřím Michlíčkem. Bylo mně oznámeno, že jsou 
již dohodnuti s ČSSD a Nezávislými a nabídka pro KDU-ČSL a nezávislé 
kandidáty je dvě místa v Radě města, ale s podmínkou, že mezi těmi dvěma 
nebudu já. To mně v pondělí potvrdil místostarosta J. Komínek. V úterý za 
mnou na radnici přišli výše uvedení představitelé ODS (Necid, Michlíček) 
s tím, že podmínka mé neúčasti v Radě města padá, že si naopak přejí, 
abych v Radě města byl právě já, protože jsem prý slušný chlap. Nabízeli 
ale jenom jedno místo v radě. Dohodli jsme se, že stanovisko zvolených 
kandidátů za KDU-ČSL a nezávislé oznámím R. Necidovi v pátek 22.10. 
Naše stanovisko bylo takové, že požadujeme a máme zájem obsadit dvě 
místa v Radě města, protože to odpovídá volebnímu výsledku – zisk pěti 
mandátů v Zastupitelstvu města, stejně jako ODS a ČSSD. Navrženými 
kandidáty byli František Bradáč a Vít Ráček. Toto jsem v pátek dopoledne 
telefonicky oznámil ing. Necidovi. Dostalo se mi odpovědi, že platí nabídka 
pouze na jedno místo v Radě města, ale opět s podmínkou, že to nebudu 
já. V sobotu jsem se dozvěděl z médií, že byla podepsána koaliční smlouva 
mezi ODS, ČSSD a Nezávislými. Úsudek nechť si udělá každý sám.“

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti pak ještě přidali svoje písemné stano-
visko: „Kandidáti KDU-ČSL a nezávislých získali v komunálních volbách 
pět mandátů, tedy stejně jako ODS a ČSSD. Navíc náš lídr kandidátky 
František Bradáč získal absolutně nejvyšší počet preferenčních hlasů ze 
všech kandidátů. Měli jsme a máme zájem se adekvátně podílet na vedení 
města. Podmínky nám stanovené – pouze jedno místo v radě a nesmí to být 
František Bradáč – jsou však pro nás nepřijatelné a vzbuzují v nás pochyb-
nosti o čistotě úmyslů nově vzniklé koalice.   (Pokračování na straně 2.)

Pracovník Gremisu ukazuje pozůstatek dřevěného vodovodu. Ten je pravděpodobně z borového kmene a vede 
napříč křižovatkou ulic Bezděkov a Poštovní.                                                             Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města z 20. října 2010
 1. Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o právech a povinnos-

tech ke stavbě vodního díla, jde o novostavbu vodovodu v Mostištích, 
která se dotkne pozemků města v k. ú. Mostiště parc. č. 6/4, 48/1, 
48/7, 48/11, 54/1, 205/4, 205/5, 205/10, 213/5, 217/4, 882/32, 884, 
888/1, 888/4 a 892/1.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o právech a povinnos-
tech, spojených se vstupem na pozemek, jde o akci rekonstrukce 
zásobního řadu vodojemu Tři Kříže a dotčenými pozemky města 
jsou parcely č. 637, 2832/1 a 2834/1, k. ú. Velké Meziříčí.

 3. Rada města zrušila usnesení čís. 1753 ze dne 8. 9. 2010 a čís. 1794 
ze dne 6. 10. 2010 a souhlasila s ukončením výpůjčky části parc. č. 
5894 v k. ú. Velké Meziříčí mezi městem a Muzeem Velké Meziříčí 
dohodou ke dni jejího podpisu.

 4. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 350 tis. Kč – § 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky; roz-

dělení: 350 tis. Kč – § 4171 příspěvek na živobytí
b) Zdroj: 200 tis. Kč – § 4185 příspěvek na provoz motorového vozi-

dla; rozdělení: 200 tis. Kč – § 4173 mimořádná okamžitá pomoc
c) Zdroj: 35 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport; rozdělení: 12 tis. Kč – 

§ 3419 poskytnutí dotace pro Spartak Velké Meziříčí – volejbal
Účel: odměny za výjimečné sportovní výkony
5 tis. Kč – § 3419 poskytnutí dotace pro Ski klub Velké Meziříčí
Účel: odměny za výjimečné sportovní výkony
5 tis. Kč – § 3419 poskytnutí dotace pro SDH Lhotky – sport
Účel: odměny za výjimečné sportovní výkony
5 tis. Kč – § 3419 poskytnutí dotace pro Sokol Velké Meziříčí – 
atletika
Účel: odměny za výjimečné sportovní výkony
8 tis. Kč – § 3419 poskytnutí dotace pro HHK Velké Meziříčí – 
mladší žáci
Účel: odměny za výjimečné sportovní výkony

d) Zdroj: 5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport; rozdělení: 5 tis. Kč – 
§ 3419 dar účel: příprava sportovní kroniky za rok 2010

e) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary; rozdělení: 
5 tis. Kč – § 3429 dotace pro Český svaz včelařů, o. s., základní 
organizace Velké Meziříčí; účel: příspěvek na prevenci nemocí 
a léčení včelstev.

 5. Rada města souhlasila se zapojením transferů, přijatých na účet 
města v září a říjnu 2010
do upraveného rozpočtu 2010 města Velké Meziříčí:

Částka v Kč Poskytovatel Přijetí dotace Účel

4 438 876,32 Reg. rada regionu září 2010 Výstavba sítě 
 soudržnosti  dětských hřišť ve 
 Jihovýchod  Velkém Meziříčí
330 965 Min. fi nancí říjen 2010 Na úhradu nákladů 
   souvisejících se 
   zabezpečením 
   činností vykonáva-
   ných v oblasti soci-
   álně-právní ochra-
   ny dětí v r. 2010 – 
   IV. čtvrtletí
37 850 Úřad práce říjen 2010 Dohody o vyhraze-
   ní společensky 
   účelného pracovní-
   ho místa a poskyt-
   nutí příspěvku
1 324 704 Min. školství,  říjen 2010 Pro ZŠ Školní Vel-
 mládeže  ké Meziříčí na 
 a tělovýchovy  realizaci projektu 
   EU peníze školám
31 500 obce říjen 2010 Na výkon státní 
   správy na úseku 
   přestupků v roce 
   2009
19 800 Min. zem. říjen 2010 Na výsadbu mini-
   málního podílu 
   melioračních 
   a zpevňujících 
   dřevin.

 6. Rada města schválila provedení opravy místní komunikace v ulici 
Na Spravedlnosti dle varianty č. 1 předloženého návrhu – oprava 
pouze povrchu obalovanou směsí za cenu 116 771 Kč.

 7. Rada města povolila od 1. 1. 2011 vedení účetnictví ve zjednodu-
šeném rozsahu pro tyto příspěvkové organizace: Základní škola 
Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13; Základní škola Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20; Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, pří-
spěvková organizace; Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, 
Mostiště 50, příspěvková organizace; Základní škola a mateřská 
škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace; Městská 
knihovna Velké Meziříčí; Základní umělecká škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace; Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková 
organizace; Muzeum Velké Meziříčí; Městská správa bytů; Sociální 
služby města Velké Meziříčí; Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace.
Zjednodušený rozsah účetnictví je pro výše uvedené příspěvkové 
organizace defi nován takto:
a) sestavují účtový rozvrh v plném rozsahu (nepoužívají účtové sku-
piny); b) účtování v deníku a účtování v hlavní knize je prováděno 
zvlášť (není spojeno); c) nepoužijí ustanovení § 25 odst. 3 zákona 
o účetnictví s výjimkou odpisů; d) nepoužijí ustanovení § 26 odst. 
3 zákona o účetnictví týkající se rezerv a opravných položek, s výjim-
kou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů; 
e) nepoužijí ustanovení § 27 zákona o účetnictví, nebudou oceňovat 
majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona o účetnictví; 
f) sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro příspěvkové 
organizace zřízené územními samosprávnými celky prováděcím 
právním předpisem k zákonu o účetnictví; 

(Pokračování na straně 5.)

Na příjezdech do Velkého Mezi-
říčí se objevily ukazatele rychlosti. 
A nejen ty, u některých přechodů 
pro chodce ve městě přibyly i vý-
stražné blikače. Měly by vybur-
covat všechny řidiče ke zvýšení 
pozornosti a hlavně ke zpomalení, 
jedou-li příliš rychle. 

Město tyto dopravní prvky po-
řídilo pro zvýšení bezpečnosti 
provozu. Získalo na ně dotaci ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury více než čtyři sta šedesát 
tisíc korun. Částka pokryla osm-
desát procent fi nančních nákladů 
na zakoupení a instalaci jednoho 

Ukazatele rychlosti burcují řidiče ke zpomalení
blikače a tří informativních uka-
zatelů rychlosti. Další bezpečnostní 
prvky si Velkomeziříčští zaplatili 
z vlastní pokladny, aby akci mohli 
realizovat v takovém rozsahu, 
jaký plánovali původně. Připlatili 
si tak ještě asi čtyři sta padesát 
sedm tisíc korun na další tři bli-
kače a jeden ukazatel rychlosti.

Do projektu byly spolu s městem 
zapojeny i Mostiště, které však byly 
vyřazeny a dotaci nedostaly. Tři 
informativní ukazatele tedy za-
koupily z vlastního rozpočtu místní 
části, což je přišlo bezmála na dvě 
stě dvacet tisíc korun.

Připravují
rekonstrukci areálu na Karlově

Rekonstrukce areálu na Karlově ve Velkém Meziříčí pro potřeby 
technických služeb města by se měla rozběhnout v příštím roce. Nut-
ným stavebním i dalším úpravám nyní předcházejí veškeré přípravy. Do 
nového areálu se nastěhují celé technické služby a bude zde i překladiště 
bioodpadů a sběrný dvůr. 

Financování celé akce zajistí město z vlastních zdrojů, ale i z dotací. 
„Akce běží ve třech liniích. Tou první je projekt na nakládání s bioodpa-
dem, kde již rozhodnutí o dotaci máme. Další je sběrný dvůr, kde o dotaci 
žádat budeme a konečně třetí linie, tedy úprava pro samotný provoz 
technických služeb, bude celá fi nancovaná z vlastních zdrojů,“ vysvětluje 
způsob fi nancování rekonstrukce areálu starosta František Bradáč. 
Nakládání s bioodpadem si vyžádá nákup 

nových technologií
Projekt nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí si celkově vyžádá 

asi 19,2 milionu korun. Je rozdělen do dvou částí – stavební a technolo-
gické. Žádost o tuto dotaci podávaly samotné technické služby města na 
Státní fond životního prostředí (SFŽP). „Ten z ní stavební úpravy vyjmul 
a uznal nám jen dotaci na technologie,“ vysvětluje jednatel technických 
služeb Jaroslav Mynář. Finanční náklady technologické části projektu 
jsou 11 a tři čtvrtě milionu korun. Dotace ze státního fondu z nich po-
kryje devadesát procent. „SFŽP nám tedy přislíbil 9 milionů 132 tisíc 
korun,“ uvádí konkrétní částku J. Mynář. Za to bude nutné pořídit dvě 
auta – svozové vozidlo na bioodpad a další na kontejnery –, k tomu ještě 
manipulátor, štěpkovač, nádoby velkoobjemové i menší pro město i okolní 
obce. Výběr jednotlivých subdodavatelů, kterých bude asi šest, by měl 
proběhnout ještě do konce roku.

Realizace stavební části projektu byla vyčíslena na 7,1 milionu korun. 
Jde vlastně o výstavbu překladiště bioodpadu. Z oslovených fi rem byla 
nakonec vybrána Atika, která nabídla o asi dva miliony nižší cenu. 

Součástí areálu bude i sběrný dvůr
Druhou částí rekonstrukce areálu je výstavba recyklačního dvora. 

I na to je možné získat dotaci až do výše devadesáti procent způsobilých 
výdajů. Žádost o ni město připravuje a podá ji do operačního programu 
životního prostředí asi na přelomu roku. Sběrný dvůr vznikne hned u vjez-
du do nového areálu na Karlově, aby byl občanům snadno dostupný. Ti 
sem budou moci vyvážet tříděný odpad, jako plast, papír, sklo či železo, 
ale také velkoobjemový a stavební odpad, biologicky rozložitelný odpad. 
Dvůr bude zpětně odebírat elektrospotřebiče i nebezpečné odpady jako 
třeba chemikálie, léky, akumulátory a baterie apod. Kapacita dvora bude 
asi do 1300 tun odpadu za rok.

V době, kdy areál na Karlově nebyl nijak využívaný, město některé 
jeho části krátkodobě pronajímalo různým fi rmám. Nyní jim smlouvy 
postupně vypovídá, protože přípravné práce k rekonstrukci fi nišují 
a prostory je nutné do konce roku uvolnit.        Martina Strnadová

Někteří starostové odcházejí
Následující přehled, který volně navazuje na článek z titulní 
a z této strany, ukazuje, kdo kde a jak dlouho působil ve vedení 
měst a obcí. 

Velké Meziříčí
1994 – 1997 Václav Štipák, starosta / František Bradáč, místosta-
 rosta 
Po mimořádných komunálních volbách, které proběhly 20. 9. 1997, 
byl od 29. 9. 1997 do 1. 12. 1998 zvolen starostou František Bradáč 
a místostarostkou Jitka Kůpová.
1997 – 1998 František Bradáč (KDU-ČSL) / Jitka Kůpová (ODS 
 – bezpartijní)
1998 – 2002 František Bradáč / Vilém Lavický (ODS)
2002 – 2006 František Bradáč / Alois Nováček (ODS)
2006 – 2010 František Bradáč / Josef Komínek (ČSSD)

Velká Bíteš
1998 – 2002 Miroslav Báňa (ČSSD) / Alois Koukola (KSČM), 
 Dalibor Kolář (ODS) – neuvolnění
2002 – 2006 Miroslav Báňa / Alois Koukola (KSČM) 
2006 – 2010 Miroslav Báňa / Alena Malá (ODS)

Měřín
1998 – 2002 Ivo Rohovský (ODS) / Jiří Servít (ODS) – neuvolněný
2002 – 2006 Ivo Rohovský / Anna Oulehlová (ČSSD)
2006 – 2010 Jiří Servít / Anna Oulehlová (ČSSD)

Křižanov
Do roku 1994 Jindřich Novák / Antonín Kania (KDU-ČSL)
1994 – 1998 Antonín Kania / Eva Nagyová (KDU-ČSL, nezávisl.) 
 – neuvolněná
1998 – 2002 Antonín Kania / Eva Nagyová – neuvolněná
2002 – 2006 Antonín Kania / Eva Nagyová – neuvolněná
2006 – 2010 Antonín Kania / Marie Smejkalová (KDU-ČSL) – 
 neuvolněná

Připravila: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.) Za této situace se nemůžeme na činnosti Rady 
města podílet. Vůli většiny vyjádřenou koaliční dohodou však respek-
tujeme. Jsme přesvědčeni, že i bez naší účasti ve vedení a Radě města 
můžeme v zastupitelstvu vykonat mnoho dobrého pro Velké Meziříčí 
a jeho obyvatele. Tohoto úkolu jsme připraveni se beze zbytku zhostit. 
Nově vzniklé koalici přejeme mnoho úspěchů.“

Starostové Bradáč i Báňa odcházejí, 
Servít zůstává, Kania zatím neví

Ke změně ve vedení radnice dojde jak ve Velkém Meziříčí, kde po 
šestnácti letech nebude ve vrcholném vedení na postech uvolněných 
funkcí František Bradáč (KDU-ČSL), tak ve Velké Bíteši. Tam opustí 
po třech volebních obdobích (1998–2002–2006–2010) starostovské 
křeslo také Miroslav Báňa (ČSSD). Jeho ve vedení města vystřídá tamní 
podnikatel Milan Vlček, který byl lídrem kandidátky Občanského 
sdružení Za zdravé město bez kamionů a navíc získal největší počet 
hlasů od bítešských voličů. Našemu týdeníku to potvrdil Tomáš Kučera 
(KDU-ČSL), který se s největší pravděpodobností stane místostarostou. 
Lidovci tak budou mít v radě čtyři členy, další dva by měli být z Ob-
čanského sdružení Za zdravé město bez kamionů a jeden ze Sdružení 
nezávislých pro město Velká Bíteš, které do voleb vedl hoteliér Jiří Rauš. 
Konkrétní jména radních ale zatím zástupci koalice prozrazovat nechtějí. 
Ta by měla být známa po ustavujícím zasedání zastupitelstva, které je 
naplánováno na 10. listopad, stejně jako v Měříně. Tam podle předběžných 
informací zůstane na svém současném postu starosty i nadále Jiří Servít 
(ODS). Po jeho boku na pozici neuvolněného místostarosty podle jeho 
slov patrně usedne Ivo Rohovský (ODS), člen krajského zastupitelstva. Do 
rady jsou navrženi Jaroslav Pazdera a Roman Hnízdil (oba SNK Měřín 
a Pustina) a o posledním, pátém členu se ještě jedná. Lidovci podle sdělení 
současného starosty místo v radě údajně nepřijali. Předseda KDU-ČSL 
v Měříně Karel Pacal tuto informaci pro náš týdeník upřesnil: „My jsme 
odmítli akceptovat, aby ODS měla obě funkce ve vedení, tj. starostu 
i místostarostu. Proto jsme za nabídku na jedno místo v radě poděkovali 
a řekli, že do ní tedy nepůjdeme.“

V Křižanově působí současný starosta Antonín Kania šestnáct let. Do 
roku 1994 zastával funkci místostarosty a od volebního období 1994–1998 
až do nynějších komunálních voleb stál v čele městysu, a to pod křídly 
KDU-ČSL. Až nyní kandidoval za sdružení Hasiči Křižanov, kteří získali 
třetí nejlepší výsledek letošních komunálních voleb. Vítězství však patřilo 
lidovcům. Lídryně jejich kandidátky Marie Smejkalová, jež zastávala 
v uplynulém období pozici neuvolněné místostarostky, pro naše noviny 
uvedla, že pokud jí bude místo starostky nabídnuto, je připravena ho 
přijmout. Také Antonín Kania v telefonickém rozhovoru připustil, že se 
nad nominací na post starosty rozmýšlí a pokud by nabídka přišla, asi by 
ji přijal. Oba představitelé zmíněného městysu však další varianty nechtěli 
komentovat a odkázali na termín ustavujícího zastupitelstva, které se bude 
konat 12. listopadu 2010 od 16 hodin v Katolickém domě.                

                Iva Horká

Vedení radnic se většinou obmění

Jeden z ukazatelů rychlosti je i na příjezdu do města z obchvatu od Třebí-
če.                                                                               Foto: Martina Strnadová

Na nedodržení nejvyšší povolené 
rychlosti v obci, tedy padesátky, 
nyní řidiče upozorní ukazatele na 
příjezdech do města ze čtyř směrů, 
od Jihlavy, od Brna, a dva od Tře-
bíče. Výstražné blikače nabádají 
k ostražitosti před přechody pro 
chodce na Hornoměstské, na Osla-
vické, na Mírové a na Sokolovské 
ulici, a to v blízkosti škol.

Mostiště mají ukazatele rychlosti 
osazeny na příjezdech od nemocni-
ce, od Vídně i od Velkého Meziříčí.

Nainstalované nové ukazatele 
rychlosti jsou sice jen informativní, 
avšak i ty mají svůj podstatný vý-

znam. Podporují totiž nejen řidičovu 
bdělost, ale působí na něj i určitým 
sociálním tlakem. Každý kolemjdou-
cí díky nim totiž může vidět, jakou 
rychlostí vozidlo kolem jede. Někteří 
řidiči si navíc mnohdy ani neuvědo-
mují, že jedou rychleji, než by měli, 
a teprve až červené číslice a blikání 
je upozorní či vyburcují k tomu, 
aby zpomalili. Některé z informa-
tivních ukazatelů také mohou být 
doplněny bezdrátovou technologií, 
díky níž je možné stáhnout data do 
počítače a získat tak statistické údaje 
o dopravním provozu v místě pro 
další využití.   Martina Strnadová
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Sextet 6 tet hrál opět 
v Jupiter clubu

Ženský vokální sextet 6 tet z Velkého Meziříčí ve složení Jitka Fialová, 
Věra Havlišová, Olga Komárková, Andrea Svobodová, Markéta Štou-
račová a Radka Zedníčková zahrál opět v Jupiter clubu. V koncertním 
sále minulou středu se představil i se třemi doprovodnými hudebníky 
(L. Polášek, A. Pažourek, O. Duben) a posluchačům nabídl písně přede-
vším folkové a rockové, a to jak české, tak zahraniční. Zazněly skladby 
od Kamelotů, Jíšové, Kubišové, Navarové a Radůzy, Sester Steinových, 
Minehavy, Shinead O’Connor, Mascary a dalších. Soubor přidal i svých 
devět vlastních věcí (Stačí říct, Kotě, Pod okapem, Jsem jaká jsem a dal-
ší), které skládá O. Komárková i J. Fialová. Sextet koncertuje nejenom 
v našem městě, ale i za hranicemi okresu – vystoupil mimo jiné na Fol-
kových prázdninách v Náměšti nad Oslavou a v Telči, dále na festivalu 
Zahrada v Náměšti na Hané a krom toho přijal též pozvání na živý vstup 
do studia rádia Proglas letos v létě, kde členky souboru prezentovaly 
převážně svoje skladby.

Iva Horká
Zleva: M. Štouračová, J. Fialová, O. Komárková, A. Svobodová, V. Havlišová a R. Zedníčková. Vpo-
zadí O. Duben a L. Polášek.                                                                                   Foto: Iva Horká

Jistě jste mnozí z vás zaznamenali od počátku září 
lešení u Jupiter clubu. Důvodem jeho umístění byla 
oprava fasády budov č. p. 17 a 18. Protože jde o památ-
kové objekty, oprava probíhala dle přesně stanovených 
postupů ze strany státní památkové péče. Pro zajíma-
vost uvádím pohled do historie těchto domů.

 Komplex Jupiter clubu vznikl sloučením několika 
středověkých domů. Z průčelí jsou jednoznačně čitel-
né domy dva, přičemž i dům vlevo vznikl sloučením 
dalších středověkých domů, což je vidět na zalomení 
fasády a půdorysu. Dům vlevo je dvoupatrový, s asy-
metricky umístěným průjezdem. Dispozice přízemí 
domu je hloubkový čtyřtrakt, v přízemí zachovávající 
menší úseky renesanční výsečové klenby. Obdobně 
jsou zachovány renesanční klenby i v prvním patře. 
Evidenční listy památkového úřadu uvádí dobu vzniku 
kolem roku 1560, další úpravy pak v 2. pol. 19. století. 
Vzadu k této budově přiléhá novostavba se společen-
ským sálem. Z pravé strany v řadové zástavbě navazuje 
dvoupatrová budova, která byla postavena po roce 1973 
na místě historického domu č. p. 18. Vnější výraz této 
novostavby splňuje podmínky zapojení do historické 
okolní zástavby svým tříosým průčelím s kletovanou 
omítkou a s vykrojenou atikovou římsou. Dům č. p. 
17 je nemovitou kulturní památkou a v současné době 
spolu se sousedním domem č. p. 18 slouží jako kulturní 

centrum města. V rámci restaurátorského průzkumu 
fasády (provedl ak. mal. Jan Knor) na začátku 90. let 
minulého století byly na hlavním průčelí historické 
budovy nalezeny zlomky hlazené pekované omítky 
s rytou kresbou a šedě malované nároží na atice. Tyto 
fragmenty původních omítek jsou zachovány pod 
omítkou z 60. let minulého století.

Současnou opravu fasády provedla fi rma VM Re-
kostav, s. r. o., nátěry Chalupa a synové. Finančně byla 
celá akce hrazena z prostředků města a dvou dotačních 
titulů. Z grantového programu „Památkově chráněná 
území 2010“ kraje Vysočina a „Programu regenerace 
(památkových území) MPR a MPZ“ MK ČR.

Rád bych také odpověděl na otázku, která se objevila 
v některých předvolebních materiálech. Proč se nej-
prve opravuje fasáda, když se uvažuje o rekonstrukci 
Jupiter clubu? Pokud dojde na rekonstrukci, bude se 
týkat pouze společenského sálu, který přiléhá zezadu 
k této historické budově. Přestavba bude realizována 
od řeky Balinky a v historické části dojde pouze 
k nezbytným vnitřním úpravám, které souvisí se sou-
časnou provázaností obou traktů. Zásahy se dotknou 
sociálního zařízení, vzduchotechniky, vybudování 
výtahu pro bezbariérový přístup. Navíc by mohla 
nastat situace, že za několik let nemusí být opravy 
tohoto typu grantově podpořeny.   Mgr. Milan Dufek

Jupiter club v novém kabátě

Necelé dva měsíce trvala oprava fasády Jupiter clubu. Současně byla natřena okna i hlavní vchodové dveře.
Foto: Iva Horká

Co je to žárlivost? Pouhá emoce či spíše nemoc nebo dokonce šílenství? 
Podle autorky stejnojmenné divadelní hry Esther Vilarové je to droga. 
Její účinky na lidskou psychiku jsou různé, většinou však bolestné. Jak 
se s žárlivostí popasovat? Asi každý jinak, po svém. Tak jak to předvedly 
Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová a Jitka Moučková v rolích tří žen 
milujících jednoho muže.

Divadelní inscenaci brazilské autorky v režii Luďka Munzara uvedl 
velkomeziříčský Jupiter club v úterý 19. října v rámci podzimní divadelní 
sezony. Netradiční scéna tentokrát uvedla diváky současně do tří bytů 
v různých poschodích jediného domu. Žijí v nich tři ženy, které spolu 
vedou dialogy, aniž by se přitom osobně setkaly. Pojí je však vztah k jedi-
nému muži. Pětapadesátiletá právnička Helena s ním již dobrých osmnáct 
let žije ve spokojeném manželském svazku. (Pokračování na straně 5.)

Herečky rozehrály Žárlivost

Schválili výsledky 
vyhodnocení 

programu
V letošním roce šlo již o 2. výzvu 

grantového programu Rozvoj pod-
nikatelů 2010 – II., na jejíž fi nanční 
pokrytí vedení kraje aktuálně 
uvolnilo 7.000.000 Kč nad rámec 
původního letošního rozpočtu 
grantu. Z předložených 102 žádostí 
s celkovým požadavkem na poskyt-
nutí podpory ve výši 12.952.582 
Kč bylo uspokojeno 53 žadatelů. 
„V ekonomicky obtížné době tak 
vyslal kraj Vysočina jednoznačný 
signál, že stabilní a konkurence-
schopné podnikatelské prostředí 
je klíčovým faktorem udržitelného 
rozvoje Vysočiny a jako takové si 
zaslouží prioritní pozornost,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro oblast gran-
tové politiky Vladimír Novotný. 
Účelem poskytnutí prostředků ve 
výši až 150.000 Kč na projekt je 
zajistit spolufi nancování investič-
ních rozvojových záměrů podniků 
spojené s modernizací provozního 
a výrobního zařízení a provozních 
a výrobních prostor a s udržením 
stávajících pracovních míst, případ-
ně vytvoření nových. Podpora není 
použita na záchranu neživotaschop-
ných podniků. „I když v krizových 
letech 2009 a 2010 neměl rozpočet 
kraje Vysočina příznivé tendence, 
vrcholné politické vedení kraje si 
uvědomuje klíčovou roli funkčního 
podnikatelského prostředí na celko-
vou stabilizaci regionu a jeho další 
rozvoj a učinilo kroky k uvolnění 
mimořádných fi nančních prostřed-
ků a ty poskytnulo podnikatelským 
subjektům prostřednictvím výše 
jmenovaného grantového progra-
mu,“ konstatoval Martin Hyský, 
radní pro regionální rozvoj.

Olga Wiesnerová,
KrÚ kraje Vysočina

Vydají se na cestu 
z Vídně do Vídně

Osmnáctého listopadu vyrazí 
na cestu z Vídně u Velkého Mezi-
říčí do rakouské metropole Vídeň 
prostějovský turista Josef Klimeš 
s kamarádem. Start se podle jeho 
slov koná u kaple Svaté rodiny 
ve Vídni po večerní mši svaté, 
která začne v sedmnáct hodin. Do 
cíle by měli dorazit po jedenácti 
dnech, př ičemž mají putování 
rozdělené do čtyř etap. Během té 
první hodlají ujít trasu z Vídně do 
Brna, odtud do Mikulova a pak už 
do cíle. „Někdy po Velikonocích 
jsme jeli s kamarádem autobusem 
z Herálce do Brna. Samozřejmě 
s několikerým přestupem. Najed-
nou z přítele vylezlo: ,Ty vole, sme 
ve Vidni!‘ Což mne dost zarazilo,“ 
přibližuje šestapadesátiletý Klimeš 
a pokračuje, „že by mu hrabalo, či 
jsme se nějak rychle přesunuli do 
Rakouska? Nic z toho, i když tu 
první možnost bych předpokládal, 
protože na přesun v prostoru a čase 
nevěřím. Projížděli jsme obcí Vídeň 
u Velkého Meziříčí. A tak někoho 
z nás napadlo, že by byla sranda 
jít z této české Vídně do rakouské 
Vídně.“ Podle jeho vyjádření by po 
domluvě na děkanství ve Velkém 
Meziříčí měli cestou nést jejich 
zdravici do Svatoštěpánského dómu 
v oné druhé Vídni. „Na děkanství 
projevili o naši akci zájem, ač 
nejsme praktikující věřící. I obec 
Vídeň se k tomu staví kladně,“ uvedl 
Klimeš. Ten má za sebou několik 
delších pochodů, a to i přesto, že 
několik posledních let špatně vidí. 
Nejdelší byl 236 km z jeho bydliště 
na vrchol Sněžky a trval deset dnů. 
„Jinak chodím alespoň jednou za 
rok s kamarády na týden někam 
do hor. Slepnu sice pomalu, ale 
jistě, přesto se pořád jaksi té pěší 
turistiky nechci vzdát,“ dodal opti-
misticky Klimeš.              Iva Horká

O nízkoprahovém centru pro děti 
a mládež ve Velkém Meziříčí je 
rozhodnuto. Žďárská charita je bude 
provozovat v prostorách bývalé 
Obnovy na Hornoměstské ulici. Fi-
nanční prostředky pro činnost centra 
na dobu tří let poskytne kraj Vysoči-
na. Vedení města s provozovatelem 
i pronájmem zmiňovaných nebyto-
vých prostor od 1. 1. 2011 souhlasí.

Prostory, kde bude nízkopraho-
vý klub fungovat, vyžadují nutné 
stavební úpravy. Na jejich projekto-
vou dokumentaci město vyčlenilo 
třiaosmdesát tisíc korun. Finanční 
náklady celého projektu ještě nejsou 
vyčísleny zcela přesně, ale před-
běžně to vypadá minimálně na půl 
milionu korun. „Aby to však bylo 
dokonalé, bylo by potřeba víc, tak 
milion tři sta tisíc korun,“ odhaduje 

Nízkoprahový klub nabídne mladým zábavu i pomoc
starosta František Bradáč. Kolik 
peněz nakonec město do stavebních 
úprav pro nízkoprahový klub vloží, 
rozhodne už nové zastupitelstvo. 
„Já osobně bych byl pro to – udě-
lat co nejvíc. Jen pěkné, důstojné 
prostředí podle mě může být pro 
děti motivující k tomu, aby se cho-
valy slušně,“ je přesvědčen starosta.

Nízkoprahový klub ve Velkém 
Meziříčí zahájí činnost od 1. února 
2011, zpočátku nejspíš formou te-
rénní služby. Později pak už v upra-
vených prostorách, čemuž předchá-
zelo jejich dlouhodobé shánění. 
S poptávkou po této službě se totiž 
město setkává již několik let, jen se 
mu dosud nedařilo sehnat vhodný 
a hygienicky vyhovující objekt.

Centrum bude určeno dětem 
a mládeži od dvanácti do dvaceti let. 

Podle ředitelky oblastní charity ve 
Žďáře nad Sázavou Jany Zelené jde 
hlavně o vedení této rizikové věkové 
skupiny ke smysluplnému využití 
volného času, třeba právě v chrá-
něném prostoru nízkoprahového 
klubu. V něm budou platit pevná 
pravidla, samozřejmě slušné chová-
ní bez cigaret, alkoholu či drog. Jana 
Zelená na základě zkušeností říká, 
že tuto službu nevyhledávají jenom 
děti ze sociálně slabších rodin, ale 
i ty z velmi dobře situovaných. 
S nezájmem či s nedostatkem času 
ze strany rodičů nebo s problémy 
v kolektivu, ve škole apod. se totiž 
setkávají obojí. Podporu formou 
rady i odborné pomoci by měli najít 
v nízkoprahovém centru. A nejen 
to, ale i zábavu a prostor pro vlast-
ní aktivity.    Martina Strnadová

Hana Maciuchová a Jitka Moučková (dole) v divadelní hře Žárlivost na 
pódiu Jupiter clubu.                                          Foto: Martina Strnadová

Nízkoprahové centrum bude v budově bývalé Obnovy, hned vedle Billy. 
Foto: Martina Strnadová



ŘÁDKY NA NEDĚLI

Číslo 38 27. října 2010 strana 4

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

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

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

Kontakt:
Mgr. František Kameník,

e-mail: 
kamenikf@centrum.cz,

mob. 739 600 015

Českobratrská církev 
evangelická

31. 10.: 9 hodin – bohoslužby (Den 
reformace), 17 hodin – střední ge-
nerace (Radoslav Smejkal – Expo 
2010 a Čína)
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Připra-
vujeme pokračování projektu „Večer 
s hostem“ – účast přislíbili fi lozof Jan 
Sokol a ekonom Tomáš Sedláček. 
Termíny budou včas oznámeny. Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz  -PJ-

Th
Před několika dny jsem byl svědkem právnicko-teologické diskuze, která 

začala v Polsku. Není ani tak podstatné, o co šlo. Podstatnější je, že mnoho 
lidí mluví o věcech, kterým dokonce nerozumí. Není to nějaký špatný úmy-
sl diskutantů. Spíše výsledek malého vzdělání ve věcech náboženských. 
Už sv. Augustin tvrdil, že člověk musí vědět, aby věřil, i obráceně – je 
třeba věřit, aby bylo možné rozumově poznávat Boha. V křesťanství ono 
dvojí poznání Boha se doplňuje. A proto také církev vyzývá své věřící, 
aby poznávali nejenom obsah Bible – Starého a Nového zákona, ale také 
interpretaci, kterou ona sama předává. Každý z nás ví, že se děti a mládež 
školního věku účastní výuky náboženství. Samozřejmě bylo by možné 
diskutovat o formě této výuky. Ale je třeba také připomenout, že i dospělí 
věřící mají povinnost se nějakým způsobem vzdělávat ve věcech víry. 
Abychom nějak naplnili toto poslání, začalo v lednu 2009 náboženství 
pro dospělé, které jsme technicky pojmenovali teologická nebo biblicko-
teologická hodina. Přáním prvních zájemců, a bylo jich kolem 15, bylo 
studium dějin církve. Začali jsme dějinami křesťanské obce v Jeruzalémě. 
Byly křížové výpravy, čarodějnice, reformace, schizma, ale i životy řádů 
a svatých, katolické reformy nebo obnova křesťanského myšlení. Po více 
než roce jsme došli do začátku XIX. století. A vpádem dál až do součas-
nosti. Samozřejmě, že tady nejde o nějaké teologické přednášky na úrovni 
teologických fakult, ale spíše o seznámení s problémy, které se vyskytovaly 
a vyskytují ve společenství věřících. Je vždy přednáška, otázky, diskuze 
i námitky. Možná těch posledních je nejmíň, škoda. Kdyby nás bylo více 
s různými názory, určitě by naše setkání byla pestřejší a zajímavější. A pro-
to zveme nejenom věřící, ale každého, kdo by chtěl nějakým způsobem, 
třeba jenom svou přítomností, přispět k našemu dílu.

Setkání se konají každý všední čtvrtek po večerní mši sv., která začíná 
v 18 hodin.                                                            P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 27. 10. do 31. 10. 2010
Středa 27. 10.
 7.00 mše sv. k poctě sv. Judy Tadeáše a pomoc
 vyslyšení v beznadějných záležitostech o. L. Sz.
16.30 Oslavice mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 7.00 mše sv. za Miroslava Janáka, rodiče a bratra
 od manžela o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 29. 10. památka blah. M. Restituty Kafkové, panny a mučednice
 8.00 mše sv. za rodiče Vrbovy, syna Jaroslava, 
 vnuka Vlastimila a rodiče Kotrbovy 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 zemřelé rodiče,
 zemřelé bratry Jaroslava a Václava
 a za zemřelou rodinu Brabcovu o. L. Sz.
19.00 kající pobožnost pro biřmovance
Sobota 30. 10. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za zemřelé rodiče Královy, za živé
 a zemřelé příbuzné a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za manžela Františka Kunčara,
 sestru Jarmilu Dvořákovou, rodiče Nedomovy
 a rodinu Kunčarovu o. M. P.
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 31. 10. – 31. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za živé a zemřelé členy rodiny Navrátilovy
 a Žáčkovy, za duše v očistci a za Boží ochranu o. M. P.
 9.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Rosovu
 a Pospíšilovu, za víru v rodinách, za Boží pomoc,
 ochranu a za duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za děti,
 které přijímají křest o. L. Sz.
14.00 pobožnost za všechny zemřelé na novém hřbitově
18.00 mše sv. za rodiče Sedláčkovy, bratra a duše
 v očistci o. L. Sz.
Farní oznámení: Ve čtvrtek večerní mše sv. nebude. V pátek od 14 do 
16.30 bude adorace nejsvětější svátosti. Od 14 do 15.30 bude příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. V pátek v 19 hodin bude kající pobožnost se 
zpovědí pro všechny biřmovance. V sobotu v 18.30 bude příprava rodičů 
před křtem a v 19.30 I. příprava na manželství. Modlitby za zemřelé na 
novém hřbitově budou za týden v neděli ve 14 hodin. Děkuji všem, kteří 
pracovali ve farnosti. V neděli 31. 10. po večerní mši sv. bude setkání 
Spolku Ludmila. Kalendáře na postavení na rok 2011 můžete zakoupit 
ve farní kanceláři za cenu 55 Kč.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 29. 10. památka blah. M. Restituty Kafkové, panny a mučednice
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za Josefa Zástěru a jeho otce o. M. P.
Neděle 31. 10. výročí posvěcení kostelů
 9.45 Horní Bory mše sv. za živou a zemřelou
 rodinu Sukovu a Komínkovu o. M. P.
Farní oznámení pro Bory: Kalendáře na postavení na rok 2011 si můžete 
zakoupit v sakristii za 55 Kč. Za týden budeme slavit výročí posvěcení 
kostelů. Po mši sv. v Horních Borů bude průvod do Dolních Boru a tam 
bude svátostné požehnání.                                                                -LSz-

Sbor dobrovolných hasičů ve Vel-
kém Meziříčí uctil památku svého 
zakladatele Tita Kršky, od jehož 
úmrtí uplynulo 24. října 2010 rov-
ných 110 roků. Vzpomenuli tak na 
významnou osobnost historie dob-
rovolného hasičského hnutí a zakla-
datele moravského hasičstva vůbec.

Pietní slavnosti předcházela zá-
dušní mše v kostele sv. Mikuláše, 
požehnání novému historickému 
praporu SDH Velké Meziříčí s vy-
obrazením portrétu zakladatele 
sboru Tita Kršky a symbolů SH 
ČMS, města Velkého Meziř íčí 
a erbu rodiny Podstatzkých. Pa-
mátku zakladatele uctili všichni 
přítomní položením věnců jak k pa-
mětní desce na budově Kotvičky, 
kde stával jeho dům, tak i k pomní-

Vzpomínka na Tita Kršku

ku na starém městském hřbitově.
Slavnost i se mj. zúčastni l i 

zástupci Města Velké Meziříčí, 
Okresního sdružení hasičů ČMS, 
Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., 
Velkostatku rodiny Podstatzkých, 
zástupci okrsků z Měřína, Velkého 
Meziříčí a další veřejnost. Vzpo-
mínkové proslovy ze života a díla 
zakladatele přednesli zástupci SDH 
Velké Meziříčí a Hasičské vzájem-
né pojišťovny, a. s., které byl Titus 
Krška zakladatelem.

Dílo a myšlenky, které Krš-
ka zanechal, žijí s dobrovolnými 
i profesionálními hasiči dál. Ti 
budou nadále pomáhat všem lidem 
v nouzi, tak jak jim velí hasičská 
čest a odkaz zakladatelů „Bohu ke 
cti, bližnímu ku pomoci!“     -sdh-

Titus Krška se narodil 11. prosince 1841 v Třebíči jako nejmladší z devíti 
dětí. Začal studovat jihlavskou reálku, když ale po absolvování prvního 
ročníku zemřel jeho otec, musel nechat studia a jako patnáctiletý se stal 
písařem na třebíčském hejtmanství, u okresního soudu i v advokátní 
kanceláři.

V roce 1870 se přestěhoval do Velkého Meziříčí, kam se už předtím při-
ženil jeho starší bratr Eduard do hostince u Zlatého lva. Titus nastoupil jako 
úředník na meziříčskou radnici, později se stal městským tajemníkem.

Jeho zásluhou byla brzy zřízena Městská spořitelna, jejíž provoz byl 
zahájen 1. února 1872. Sídlo spořitelny bylo zpočátku v obecní kanceláři 
na radnici a její agendu vedli obecní úředníci Krška a Klusáček kromě 
své běžné činnosti. Teprve v roce 1884 se městská spořitelna přestěhovala 
na Obecník.

Mezitím však Krška pod vlivem pomlouvačné kampaně svých odpůrců 
z radnice odešel a zřídil si továrnu. Hlavním výrobním artiklem byly 
podpatky, které se vyráběly z odpadů kůže. Příležitostně se vyrábělo také 
vázání na lyže pro velkomeziříčské průkopníky lyžování z Klubu veloci-
pedistů. V roce 1907 se do prostor zaniklé továrny nastěhovala Vávrova 
strojírna. Dnes na tom místě stojí obchodní dům Kotvička.

Již v Třebíči založil Krška roku 1869 hasičský sbor, po jeho odchodu 
do Meziříčí se však jeho vedení změnilo na německé. Ve Velkém Meziříčí 
zřídil roku 1871 první český dobrovolný sbor hasičů na Moravě. Náčelní-
kem sboru se stal sám, starostou byl jeho starší bratr Eduard. Po Velkém 
Meziříčí se zasloužil o vznik hasičských jednot v mnoha městech i obcích. 
Byl autorem několika technických vynálezů (hadicová spojka, posunovací 
žebřík, kotvice na vytahování hadic) a odborných publikací pro činnost ha-
sičů. Podle vojenského vzoru vytvořil české hasičské názvosloví a povely, 
užívané dodnes. Od roku 1892 vydával první hasičský časopis Ochrana 
hasičská a roku 1898 vydal monumentální Hasičskou kroniku. Zasloužil 
se o vznik hasičské pojišťovny. Jeho zásluhou byla v roce 1875 založena 
ústřední jednota hasičů na Moravě, jejímž prvním starostou byl zvolen.

Po svém příchodu do Meziříčí v roce 1870 se zapojil také do činnosti 
místního ochot-
n ického spol-
ku, kde působil 
i jako režisér. 
Jako schopný 
výtvarník se po-
dílel též na výro-
bě kulis.

Na  p o d z i m 
rok u 1900 se 
účastnil hašení 
tří hořících domů 
na náměstí, mezi 
nimiž byl také 
hotel Zlatý lev. 
Následkem vy-
če r p á n í  v š a k 
onemocněl 
a 24. 10. 1900 
zemřel. Pohřben 
je na Moráňském 
hřbitově, kde mu 
hasičská jednota 
nechala postavit 
pomník.    -ripp-

Titus Krška –
průkopník organizovaných hasičů

Výtvarné relaxační kurzy na ZŠ Školní
Od letošního podzimu se rozbíhají na 3. základní škole relaxační kurzy 

s výtvarným zaměřením. Navazují na Výtvarnou dílnu pro veřejnost, která 
fungovala v prvních dvou letech po otevření nové školy.

Materiální vybavení učebny výtvarné výchovy se od té doby rozšířilo 
a přibyla i nová keramická dílna, a tak se zájemci o relaxační tvoření 
mohou těšit na kurzy aranžování, drátování, batikování, pletení z pedi-
gu, keramiky, malování na hedvábí, mozaiky a mnohé další. Všechny 
pomůcky a většina kreativního materiálu budou k dispozici na kurzu. 
K jeho výborné úrovni a k usnadnění práce přispějí i ukázky hotových 
prací a pracovních postupů, ověřených ve výuce.

V říjnu už proběhly první kurzy aranžování – kytice s podzimním 
listím a vazba dušičkových věnců. V obou panovala dobrá nálada a tvo-
řivá atmosféra provoněná kávou. Přestože účastnice měly zprvu obavy 
z náročnosti pracovních postupů, jejich snaha byla nakonec završena 
pocitem uspokojení z originálních aranžmá vytvořených vlastníma 
rukama. Svá díla mohou účastnice navíc ukázat i mimo domov – stačí 
přístup k internetu a fotografi e z kurzu mají nadosah.

Do nejbližšího období připravuje lektorka Mgr. Jitka Ščerbová pod-
zimně zaměřený keramický kurz pro začátečníky i mírně pokročilé 
a adventní aranžování – méně tradiční aranžmá na podlouhlý stolek 
nebo okenní parapet.

Všechny kurzy jsou určeny nejen zručným a dovedným, ale i začáteč-
níkům – s těmi má lektorka nejvíce zkušeností.                              -J.Š.-

Soutěž O bramborovou pochoutku Vysočiny
Je brzy ráno 15. října 2010 a my odjíždíme na 3. ročník soutěže O bram-

borovou pochoutku Vysočiny do Havlíčkova Brodu. Jsme žákyně 2. roční-
ku oboru Kuchař – číšník Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí.

Soutěžíme s moučníkem nazvaným Bramborový dortík s medovými 
višněmi a jogurtovou šlehačkou a polévkou nazvanou Velkomeziříčská 
bramboračka.

Po dokončení soutěžních úkolů odborná porota vybrala tři nejlepší 
moučníky a polévky.

Jistě to porotci neměli jednoduché, protože všechny pochoutky byly 
nejen krásné, ale i chutné. Nakonec jsme se umístily na krásném 4. a 6. 
místě a v soutěži družstev na 6. místě.

Odpoledne jsme se spokojeně vrátily domů.
Michaela Rampouchová a Vlaďka Coufalová, 

studentky Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí
Bramborový dortík s medovými višněmi a jogurtovou šlehačkou
1 porce 200g včetně omáčky
Suroviny pro 6 porcí: brambory vařené 120 g, cukr krupice 120 g, vejce 

96 g, kakao 30 g, mouka hrubá 30 g, višně kompotované 300 g, šťáva 
z višní 300 g, máslo 20 g, med lesní 100 g, griotka 100 g, smetana 32% 
400 g, jogurt bílý 150 g, želatina za studena 30 g, hořká čokoláda 100 g, 
solamyl 20 g, citronová šťáva 20 g.

Postup: Uvařené, vychlazené a nastrouhané brambory vyšleháme 
s cukrem a žloutky do pěny. Postupně přidáme vyšlehaný sníh z bílků, 
mouku a kakao. Korpus upečeme.

Med zahříváme až zkaramelizuje, rozvaříme s máslem, griotkou 
a višněmi.

Jogurt promícháme s želatinou a vmícháme do ušlehané smetany. 
Z korpusu vykrájíme dortíčky, na které natřeme medové višně, ozdobíme 
jogurtovou šlehačkou a strouhanou čokoládou. Ve višňové šťávě s citro-
nem rozpustíme solamyl a provaříme. Dozdobíme višňovou omáčkou.

Takovýto „dýňový pozdrav“ zaslala našemu týdeníku čtenářka z Dobré 
Vody. Snímek, který se jí velmi líbil, pořídila v jedné zahradě ve Vídni 
u Velkého Meziříčí. Dýně se „prodrala“ mezi šprušlemi plotu a vykoukla 
ven. Pak už jen stačilo připevnit ceduli „dobrý den“ a nápad byl na světě. 
Doufáme, že se bude líbit i vám, milí čtenáři.                -red-, foto: spa-

Dýňový pozdrav
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Prodám
■ Škodu Felicii, r. v. 1995. Tma-
vomodrá, garážovaná. Výbava: 
autoradio, palubní počítač, zabez-
pečení proti krádeži, dálkové zamy-
kání. Tažné zařízení, katalyzátor, 
4× zimní pneu na discích. Cena 
20.000 Kč. Tel.: 737 187 530. Volat 
po 18. hodině.
■ Avii na součástky + mrazící ka-
binu, motocykl Cagiva (200 cm3), 
pozink. kotel k ohřevu vody, ND 
na Felicii (diesel), mrazák 120 l 
šuplíkový. Cena dle dohody. Tel.: 
739 902 188.
■ Škodu Felicii Van Plus, r. v. 
2000, najeto 94.000 km, STK 
10/2012, stav dobrý, eko daň již za-
placena, cena 35.000 Kč – dohoda. 
Tel.: 602 717 571.
■ Hurdy 8 m3, II. jakost. Tel.: 
602 533 407.
■ Destu 2,5 t, r. v. 1990, motor 
6911 Zetor. Nová baterie, nový star-
tér, dlouhé vidle. Cena 83.000 Kč. 
Tel.: 774 968 202.
■ Lyže běžky 150 cm (šedočer-
vené), zn. Elan, hůlky 120 cm, 
lyžařské boty Botas, vel. 37, 24 cm. 
Vše zachovalé. Cena 1.500 Kč. Tel.: 
737 763 404.
■ Brambory balené po 25 kg, 
cena 7 Kč/kg. Tel.: 737 916 835.
■ Brambory na uskladnění Adéla 
(bílé) a Laura (červené). Baleno po 
25 kg. Cena 7 Kč/kg. Možnost od-
běru během zimy. Tel.: 566 544 456 
po 18. hodině.
■ El. bojler zánovní na 180 l, 
ležatý, váha 85 kg, 230 V, cena 
1.000 Kč. Dále kotel Etka 12 – tep-
lovodní, na uhlí, cena 1.000 Kč. 
Tel.: 602 513 875.
■ Zimní pneu na discích, zn. Con-
tinental 195/65 R15 (Škoda Octavia) 
+ poklice Š. Octavia. Cena celkem 
5.000 Kč. Tel.: 604 783 489.
■ Malotraktor 4×4, hydraul., 
pračku Romo, starý šicí stroj. Tel.: 
608 461 007.
■ El. bojler – ležatý, Dražice, 
152 l, výkon 2 kW, 2 roky starý. 
Dále litinové radiátory – Kalor, 200 
článků, jako nové. Cena dohodou. 
Tel.: 721 115 741.
■ Podvozek k maringotce, délka 
7 m, cena 4.000 Kč. Tel.: 733 530 356.
■ Toyotu Yaris r. v. 11/2002, 
5dveřová, motor 1,0 l VVT-i, 50 kW, 
barva červená, nebouraná, garážo-
vaná, servisní knížka, velmi pěkná, 
1. majitel, najeto 164.000 km, cena 
77.000 Kč + zánovní zimní pneu 
zdarma. Tel.: 602 513 875.
■ Výklopná garážová vrata 
240 š, 200 v, šrotová cena. Tel.: 
776 327 612.
■ El. rozvaděč výstup 2×380 V, 
1×220 V, 1×24 V. Tel.: 732 887 532.
■ Zimní pneumatiky mírně ojeté 
165 R13 + disky – 4 ks. Autorádio 
Panasonic + 2 reproduktory. Cena 
dohodou. Tel.: 605 158 531.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Na-
jeto 27.000 km. STK do IX/2012, 
ekologická 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. hodině.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.

■ Škodu Octavia 97, modrá meta-
líza, max. možná výbava, litá kola, 
nové zimní pneu, nové brzdy, tažné 
zařízení, 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.
■ MZ ET2 150 modrá metalíza, 
zvedaný zadek, kufr, mlhovka, 
nosiče na brašny, nové pneu, moc 
pěkná. Najeto 7.000 km, r. v. 1990, 
cena 10.000 Kč. Tel.: 604 484 343.
■ Renault 5/ 1,4, stříbrná meta-
líza, elektrony, střešní okno, nová 
STK do 2012, pěkný, nerezlý, r. v. 
1987, km 137.000. Cena 13.000 Kč. 
Tel.: 604 484 343.
■ Kočár Roan Marita po jednom 
dítěti, šedá a bleděmodrá barva. 
Hluboká korba, velmi prostorná, 
sportovní korba, adaptér + autose-
dačka, síťka a pláštěnka. Původní 
cena 12.420 Kč, nyní 4.500 Kč. Tel.: 
737 563 187, 561 110 214.
■ Zachavoalý Brutar, kotlovou 
vložku (kotlinu), dvířka do komí-
nové pece. Odstředivku. Demižon 
50 l, zavařovací láhve na med (víč-
kové). Dívčí brusle 3,5 (100). Půdní 
frézu (domácí výroba) a chalupář-
ské věci. Tel.: 732 221 288. 
■ Rozkládací dvojsedák + tabu-
retka. Barva rezavohnědá, dva roky 
starý, původní cena 11.500 Kč. Dále 
odšťavňovač nerezový zn. Zelmer, 
původní cena 4.300 Kč. Prodejní 
ceny dohodou. Tel.: 773 699 447, 
775 432 124.
Koupím
■  E l e k t r o m o t o r  p a t k ov ý, 
380 V; 1,1–1,5 kW, 2800 ot. Tel.: 
608 022 589.
■ Starší gauč. Cena do 2.500 Kč. 
Tel.: 728 206 972. 
Nemovitosti
■ Prodám RD 5+1 po částečné 
rekonstrukci s velkou zahradou, 
8 km od VM. Cena 1.750.000 Kč. 
Při rychlém jednání možná sleva. 
Tel.: 724 670 562.
■ Mladý pár koupí byt 2+1 
nebo 2+kk ve Velkém Meziříčí. 
Případně i 3+1 nebo 3+kk. Tel.: 
776 041 060.
■ Prodám RD v Blízkově, částeč-
ně po rekonstrukci, kterou je nutno 
dokončit. V přízemí se nachází vel-
ká 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 skla-
dování uhlí a dřeva. Z kolny se 
vchází do malého sklepa. Před do-
mem je malá zahrádka a za domem 
také o něco větší. Cena 600.000 Kč. 
Při rychlém 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 Kř 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.
■ Prodám byt 3+1 v OV a ga-
ráž ve VM, cihlový dům, nová 
plastová okna. Tel.: 773 988 879, 
776 270 262.

(Pokračování na straně 6.)

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

(Pokračování ze strany 1.) Kmeny se jevily napohled jako poměrně za-
chovalé a podle namodralých částí dřeva mohlo jít o borovici. „Dřevěný 
vodovod z vrtaných kmenů dubu nebo borovice se běžně používal ve 
středověku, většinou přiváděl vodu do městské kašny. Tento způsob do-
pravy vody byl však obvyklý ještě v 19. století, v některých obcích přetrval 
i do století dvacátého,“ sdělila k objevu historička zdejšího muzea Marie 
Ripperová. Podle ní byl konkrétně Bezděkov zmiňován již v polovině 
16. století. Ale některé jeho části jsou novější. Potrubí by tedy klidně mohlo 
být z této doby, a nebo také o čtyři století mladší. „Ony se totiž dřevěné 
roury používaly také za války, když byl nedostatek cementu na výrobu be-
tonových,“ podotkla ještě M. Ripperová.    Text a foto: Martina Strnadová 

Práce na Bezděkově fi nišují
Garáž se vznítila

Dne 21.10. po 15.30 hodině došlo 
k požáru garáže v části Křenice 
ve Velkém Meziříčí (viz snímek). 
V garáži se nacházela dvě osobní 
motorová vozidla. Na zař ízení 
garáže a vozidlech vznikla škoda 
650.000 korun.

Dostal smyk
Dne 24. října kolem 10.25 hodin 

jel řidič s fi atem punto od Křiža-
nova k Pikárci. Po projetí levoto-
čivé zatáčky nezvládl řízení svého 
vozidla a najel na pravou krajnici. 
Aby se dostal zpět na silnici, strhl 
řízení vlevo. Dostal však smyk, 
sjel vpravo mimo komunikaci, kde 
vozidlem narazil do stromu. Při 
dopravní nehodě došlo k těžkému 
zranění řidiče a k lehkému zranění 
spolucestujícího. Způsobená škoda 
je ve výši 45.000 korun. 

Střetl se s vlakem
Dne 22. října v 9.40 hodin jel 

řidič s toyotou corolla od obce Nový 
Telečkov ke křižovatce se silnicí II. 
třídy. Po průjezdu pravotočivé za-
táčky v mírném klesání před želez-
ničním přejezdem vjel na železniční 
přejezd v době, kdy po kolejích jel 
z jeho pravé strany osobní vlak. Ten 
projížděl k železniční stanici Velké 
Meziříčí. Pro krátkou vzdálenost již 
nestačil strojvedoucí vlak zastavit 
a došlo ke střetu levé přední části 
vlaku s pravým předním rohem 
vozidla, které bylo následkem 
nárazu odhozeno vlevo mimo 
železniční trať. Ke zranění osob 
nedošlo. Alkohol – negativní. Ško-
da je odhadnuta na 125.000 korun.

Sebral i plazmové televizory
Neznámý pachatel se v době od 9. 

do 23. 10. 2010 vloupal do objektu 

na ulici Třebíčská ve Velkém Me-
ziříčí. Vnitřní prostory prohledal 
a odcizil plazmové televizory, 
osvětlení, topidla a plynové láhve. 
Majitelům na odcizeném zařízení 
byla způsobena škoda ve výši 
126.000 korun.

Poškodil reklamní panel
Neznámý pachatel v období od 

16. do 19. 10. nastříkal na reklamní 
panel v k. ú. Měřín žlutý nápis 
o rozměrech 20 × 2,5 metru. Jed-
náním pachatele došlo k poškození 
reklamního panelu a způsobená 
škoda je ve výši 35.000 korun.

Upadlo kolo při jízdě auta
Dne 20. 10. v 19.20 hodin jela 

řidička s vozidlem Peugeot 405 po 
silnici od Velkého Meziříčí k Jab-
loňovu. Při jízdě po přímém úseku 
komunikace se jí z nezjištěných 
důvodů uvolnilo levé přední kolo, 
které přejelo do protisměru. Došlo 
ke střetu kola a pravé přední části 
protijedoucího vozidla Mercedes 
C 220. Při dopravní nehodě nedo-
šlo ke zranění osob. Na vozidlech 
vznikla hmotná škoda ve výši 
62.000 korun. Alkohol – negativní.

Kradl měděný kabel
Neznámý pachatel se v době 

od 20.55 do 21 hodin dne 20. 10. 
pokusil odcizit pětižílový měděný 
kabel z areálu fi rmy na ulici Třebíč-
ská ve Velkém Meziříčí. Pachatel 
z dřevěné cívky odmotal pětižílový 
měděný kabel v délce 48 m. Ten 
odstřihl a pokusil se jej odcizit. Byl 
však vyrušen zaměstnancem fi rmy. 
Měděný kabel ponechal na místě. 
Jeho jednáním byla způsobena ško-
da převyšující 14.000 korun.

Vybráno z archivu PČR -simf-
Foto: archiv HZS

Herečky rozehrály Žárlivost
(Pokračování ze strany 3.) 
Jeho stabilitu naruší až čtyřicetiletá architektka Jane, kterou osud s mu-
žem svede dohromady, stane se jeho milenkou. Helena se o tom dozví 
a překvapivě začne s Jane komunikovat prostřednictvím faxu. Postupně 
dospějí k jakémusi podivně zvrácenému vztahu – ze sokyní se stávají 
důvěrnicemi. Helena se vnitřně týrá, když se nedokáže vzdát tajného 
sledování svého muže s Jane při milování. Dokonce se k tomu přizná. Jane 
má pro její bolest ze ztráty manžela pochopení. Snad s ní i soucítí, utěšuje 
ji. Přitom si však užívá, že ona je tou vítězkou v boji o jediného muže. 
Avšak jen do té doby, než stejnou bolest pocítí sama. Milence jí přebere 
další a jak jinak než povětšinou mladší nástupkyně, pětadvacetiletá stu-
dentka Iris. Tehdy nastává Helenina chvíle vrátit Jane její bolestné údery. 
Ona je tou, která má v tu dobu již ten správný nadhled, odstup. Zatímco 
Jane sžírá žárlivost… Ale ne nadlouho, protože kruh se již stejně pomalu 
uzavírá. Neboť muž nakonec opustí i Iris a vrátí se k Heleně. Zjišťuje, 
že ona je tou jedinou, kterou vlastně v životě doopravdy miloval. Tedy 
šťastný konec a vše tak, jak má být… Jenomže cit Heleny k manželovi po 
tom všem nemůže být stejný. Zjišťuje, že jí k lásce chybí právě ta trýznivá 
žárlivost. Stala se pro ni totiž drogou… „Z lásky lidé pletou svetry, píší 
básně, plodí děti, ale ze žárlivosti chtějí jen jedno – zabíjet. Žárlivost se 
stává drogou. Kdo jí jednou zakusil, pak mu musí chybět,“ říká Helena, 
která bez ní již svého muže milovat neumí.

Rafi novaná zápletka, humor, nadhled, ale i lidská slabost – o tom 
všem byla dámská jízda o mužích bez mužů.           Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 2.)
g) účtují v knihách analytických účtů a v knihách podrozvahových 
účtů; h) nepoužijí ustanovení § 59 až 64 vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou 
hodnotou nebudou sestavovat výkaz o peněžních tocích a výkaz 
o změnách vlastního kapitálu.

 8. Rada města schválila směrnici Rady města Velké Meziříčí č. 2/2010 pro 
výkon zřizovatelských práv vůči příspěvkovým organizacím města.

 9. Rada města souhlasila s pronájmem sálu kulturního domu Lhotky 
SK Sokol za účelem hraní stolního tenisu, a to od 25. 10. 2010 do 31. 
3. 2011. Žadatel uhradí náklady na elektrickou energii a pronájem 
odpracuje brigádně dle požadavků komise pro místní správu.

10. Rada města ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů udělila souhlas s přijetím účelově určeného daru 
pro Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, uvedeného 
v žádosti ze dne 6. 10. 2010.

11. Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledcích akce Otevření věže 
kostela a schválila Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí dotaci ve 
výši 4000 Kč na kompenzaci nákladů spojených s otevřením věže. 
Zdrojem budou tržby ze vstupného.

12. Rada města rozhodla, že v souladu s článkem 7 odst. 2 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných služ-
bách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie záměr uzavřít smlouvu o vzniku a závazku 
veřejné služby v městské hromadné dopravě přímo bez zadávacího 
řízení pro rok 2012.

13. Rada města vydává nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2010, kterým 
se mění nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2009, jímž se vymezují 
úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich 
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňo-
váním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací 
v zimním období.

14. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM, s. r. o., schválila pokračování v realizaci projektu Nakládání 
s bioodpady ve Velkém Meziříčí“ s tím, že doporučila Zastupitelstvu 
města Velké Meziříčí fi nancování stavební části projektu z fi nančních 
prostředků města.

15. Rada města: a) souhlasila s provozováním nízkoprahového centra 
ve Velkém Meziříčí.
b) schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Velké Meziříčí 
jako nájemcem a fi rmou ContiTrade Services, s. r. o., Objízdná 1628, 
Otrokovice jako pronajímatelem na pronájem nebytových prostor 
v objektu na poz. p. č. 361/12 na ul. Hornoměstská ve Velkém Me-
ziříčí za účelem vybudování a provozování nízkoprahového centra 
pro děti a mládež, nájemné, vznik nájemního poměru k 1. 1. 2011 
a jeho trvání na dobu minimálně tří let a dále pak na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
c) schválila uzavření podnájemní smlouvy s neziskovou církevní 
organizací Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sá-
zavou, Horní 22, na nebytové prostory uvedené v nájemní smlouvě 
uzavřené dle bodu 2 tohoto usnesení k provozování a zajištění služeb 
nízkoprahového centra pro děti a mládež ve Velkém Meziříčí, a to při 
dodržení všech smluvních podmínek předmětné nájemní smlouvy.

16. Rada města schválila text kroniky města Velké Meziříčí za rok 
2009.

17.  Rada města schválila rozdělení fi nančních prostředků – podílů 
od společnosti SATT Žďár nad Sázavou ve výši 90.000 Kč takto: 
a) 40.000 Kč – Sociální služby města Velké Meziříčí, účel: vyba-
vení střediska osobní hygieny v DPS na ulici Strmá. b) 50 000 Kč 
– Mateřská škola Velké Meziříčí, účel: pořízení průlezek do zahrad 
mateřských škol.                   Ing. František Bradáč, starosta města
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Ceník soukromé
inzerce

Jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu do rubriky 
»Prodám – koupím – vymě-
ním« je za cenu 25 Kč, s rá-
mečkem 35 Kč, s fotografi í 45 
Kč. K inzerátům pod značkou 
je navíc připočítán manipu-
lační poplatek 20 Kč. Do rub-
riky daruji bereme inzeráty 
zdarma. Příspěvky do rubrik 
»Blahopřání – vzpomínka 
– poděkování« jsou za cenu 
100 Kč bez fotografi e a 150 Kč 
s fotografi í.

Platba
Požadujeme platbu předem 
nejlépe v hotovosti, případně 
na fakturu, převodem, slo-
ženkou. Číslo účtu: Česká 
spořitelna, 1621489309/0800, 
variabilní symbol – 4649.

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

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
K Novému nádraží 1345
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141
www.horacke-vm.cz

Lánice 60
595 01 Velká Bíteš
Tel.: 566 533 062

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

přijme do pracovního poměru:

* KONSTRUKTÉRA 
Požadavky: praxe v oboru, znalost práce v CAD systému. 
Informace na tel.: 777 248 194 p. Požár. Nástup možný 
ihned.

* SVÁŘEČE 

* PRACOVNÍKA NA CNC OHRAŇOVACÍ LIS 
(vyučen ve strojírenském oboru, možnost zaškolení). Ná-
stup možný ihned. Informace na tel.: 777 123 868 p. Kozel 
nebo osobně na adrese: Jihlavská 229, Velké Meziříčí.

* PRACOVNÍKA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 
Požadavky: min. SŠ vzdělání, znalost NJ podmínkou, zna-
lost práce na PC, dobré komunikační schopnosti. Pracovní 
náplň: komunikace se zákazníkem, zpracování poptávek 
a nabídek, činnost při realizaci obchodu. Nabízíme dobré 
platové podmínky, práce v mladém kolektivu. Nástup možný 
ihned. Nabídky písemné na e-mail: info@vezeko.cz, adresa 
Jihlavská 229, Velké Meziříčí. 

Prodej kvalitních dřevěných a rašelinových briket za výhodné ceny, dobrá 
manipulace, snadné skladování. Dřevěné: Energo pr. 90 mm borovice 
54 Kč/10 kg, Energo hard pr. 90 mm dub, buk 59 Kč/10 kg, Ruf tvar cihla 
15×10×7 mm, bor 52/10 kg, Pini-Kay 50×50×300 mm dub 55 Kč/10 kg. 

Rašelinové: Rab tvar cihla 19×7,5×6 mm 42 Kč/10 kg.
Výhřevnost jako kvalitní hnědé uhlí. Doprava dle dohody. Tel.: 603 323 704.

(Pokračování ze strany 5.)
Pronájem
■ Pronajmu byt v os. vl. 2+1 na ul. 
Čechova od listopadu 2010. Tel: 
606 491 130.

■ Pronajmu dlouhodobě 
garsonku 40 m2 na okra-
ji města. Pokoj s kuchyň-
kou, komora, koupelna s WC 
a malá chodbička. RK nevo-
lat. Na SMS nereaguji. Tel.: 
604 726 835.

■ Pronajmu částečně zařízený 
byt 2+1 Na ulici Krškova ve Vel-
kém Meziříčí. Volný od 15. 11. 2010. 
Tel.: 605 524 146.
■ Pronajmu nebo koupím i poz-
ději RD ve Velkém Meziříčí a blíz-
kém okolí.Tel.: 725 778 999.
■ Pronajmu byt 2+1 nebo kan-
celář na ul. Novosady 4. Tel.: 
777 003 036.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Krškova ve Velkém Meziříčí. Vol-
ný od 11/2010, RK nevolat. Tel.: 
724 771 763 po 18. hodině.
■ 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-
stevní, Velké Mezi ř íč í .  Tel.: 
732 565 767.

výroba přívěsů a nástaveb nákl. automobilů

Náměstí 84/8
Velké Meziříčí
nabízí
– fl aušová paleta
– halenky, kostýmy
– společenské šaty 

Prodejna
přestěhována

do 1. patra.

Pronajmu prostory v centru 
města vhodné k podnikání 

nebo bydlení.
Tel.: 724 041 090

Pronajmeme pozemek s kanceláří

po bývalém autobazaru
u vjezdu do Lisovny plastů VM
Karlov, výjezd z VM směr Brno.

Tel.: 603 823 787, jaroslav.pazdera@lisovnavm.cz

■ 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.
Vyměním
■ Svařovací inventor 160 A, nový, 
v záruce, za svářečku TRIODYN, 
KS 250 a výše. Tel.: 606 605 738.
Seznámení
■ Je mi 30 let, hledám dívku 
k seznámení, samota je zlá. Jsem 
částečně inv. důchodce, mám rád 
jízdu na kole, nekuřák. Meziříč-
sko, Třebíčsko. Tel.: 732 441 727 
i SMS.
Různé
■ Půjčky – 100% schválení a vy-
placení peněz na zástavu nemovi-
tosti. Tel.: 732 565 767.
■ 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.



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, v koncertním sále
Datum P/B/V Předmět přednášky/besedy Kdo přednáší

 2. 11. přednáška Jemen Ludvík Vejmola
 9. 11. přednáška Kanada 2. díl Libor Smejkal
16. 11. přednáška Loučenský zámek,  VGS+přátelé z Luk n. Jihl
  pohlednice z Brtnice,
  Hledání minulého času
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
ŘÍJEN – LISTOPAD 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

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 Kaš-
par umí rozesmát i dojmout. Příběh 
dementního 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 Charlieho 
bezmeznou vírou v lepší budoucnost, 
vírou v sama sebe… (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/
Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/Franti-
šek Kreuzmann.

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 předsta-
vení divadelní sezony 2010/11 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
27. října 2010 od 19 hodin

L. Chiarelli
Komedie v překladu Zdeňka Fibrina a v režii Jiřího Seydlera j. h.
Pozor změna! Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 ho-
din. Prosíme přijďte včas!                                  -prog-

Dne 21. 8. 2010 by se dožil 75 let
Stanislav Kutil
z Netína a 26. 10. 2010 jsme vzpo-
mněli 7. výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.

Dnes, 27. 10. 2010, uplynulo 7 let, co 
odešel ve věku 85 let drahý bratr
Vincenc Kotačka.

S láskou a úctou vzpomíná
sestra Marie s rodinou.

Dnes, 27. října 2010, tomu je 20 let, 
kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan
Jan Pazdera
z Křižanova č. 164.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi.
Bude nám svítit na cestách,
po kterých jdeme sami.
Dne 1. listopadu 2010 tomu budou 
2 roky, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, mamin-
ka, babička a sestra, paní
Marie Syslová
z Černé.

S láskou vzpomínají manžel, syn 
a dcery s rodinami.

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
Pátek 29. října 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. 
Za použití všech svých schopností a roků zkušeností jako tajná agentka se 
musí vyhnout zajetí a ochránit svého manžela, jinak nejmocnější světové 
síly vymažou jakoukoli stopu o její existenci. Akční thriller USA, původní 
znění, české titulky. V hlavní roli A. Jolie. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut
Úterý 16. listopadu v 19 hodin
POČÁTEK
Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění 
extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, 
kdy je mysl nejzranitelnější. Cobbova vzácná schopnost z něj učinila vy-
hledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také z něj 
udělala uprchlíka a stála ho všechno, co kdy miloval. Teď dostane Cobb 
šanci na vykoupení. Jedna poslední akce mu může vrátit normální život, 
ale jen pokud se mu podaří provést nemožné – počátek. Místo dokonalé 
krádeže musí Cobb a jeho tým specialistů zvrátit běh věcí. Jejich úkolem 
není myšlenku ukrást, ale vnuknout ji. Pokud uspějí, půjde o dokonalý 
zločin, ale... Toto léto bude vaše mysl místem činu.V hlavní roli L. DiCa-
prio, J. Gordon-Levitt, E. Pageová, T. Hardy. Režie Ch. Nolan. Sci-fi  fi lm 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 148 minut
Středa 17. v 18 hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC
Poslední kapitola.
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý 
Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero 
horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa 
jedno velmi nerozumné přání. Animovaná rodinná komedie USA, český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 92 minut
Pátek 19. v 19.30 hodin
KAJÍNEK
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je pova-
žován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku 
z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější 
člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajem-
stvím. Akční thriller ČR. Scénář a režie P. Jákl. V hlavní roli T. Vilhel-
mová, K. Lavroněnko, M. Dlouhý, V. Dlouhý, V. N. Bárta, A. Bendová. 
Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut
Sobota 20. v 19.30 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
Komedie ČR. Scénář M. Viewegh, režie T. Bařina.V hl. roli M. Donutil, 
M. Vladyka, V. Hybnerová, T. Pauhofová, J. Budař. Ml. přístupný od 12 let
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut
Úterý 23. v 18 hodin
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
Čtyři národy, jeden osud.
Fantasy dobrodružství USA pro děti. Režie M. Night Shyamalan. Český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 74 Kč 104 minut
Středa 24. v 19.30 hodin
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli fi nančního žraloka Gor-
dona Gekka.
Drama USA, původní znění, české titulky. Režie Oliver Stone. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 132 minut
Čtvrtek 25. v 19 hodin Filmový klub
FISH TANK
Scénář a režie: Andrea Arnoldová. Film Velké Británie. Původ-
ní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 
123 minut
Pátek 26. v 18 hodin
KARATE KID
Akční rodinné drama USA. Režie: Harald Zwart. Český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 140 minut
Sobota 27. v 19.30 hodin
SINGLE MAN
Má život po smrti partnera ještě vůbec nějaký smysl? Romantický pří-
běh o izolaci jako součásti života a o důležitosti úplně obyčejných dní v re-
žii Toma Forda. Drama USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
C. Firth, J. Mooreová. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 101 minut
Úterý 30. 11., čtvrtek 2. 12. v 19.30 hodin
HABERMANNŮV MLÝN
Drama ČR. V hlavní roli: K. Roden, H. Herzsprungová, F. Weissová, Z. Kro-
nerová, J. Hrušínský, A. Hryc, O. Kaiser, B. Becker. Ml. přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 104 minut

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

nabízí k pronájmům 
následující prostory:
Salonek 
v 1.  pa t-
ře naproti 
restauraci, 
kapaci-
t a  m a x . 
4 0  o s o b 
(vhodný 
k pořádání 
abiturient-
ských sra-
zů, rodin-
ných 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. Připojení na internet. Akce na 
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

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

Nepůjde el. proud
Pátek 29. 10. 2010 od 7.30 do 
15.45 hodin, vypnutá oblast: Fran-
tiškov od č. p. 433 směr Petráveč, 
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 křižo-
vatky s ul. K Buči po odbočku 
na Dol. Radslavice, odběratelská 
trafostanice Velké Meziříčí lisov-
na Kralov (č. 201008).        E.ON

Zubní pohotovost
Čtvrtek 28. 10. MUDr. Ondřej 
Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, tel.: 
566 667 236.
Sobota 30. 10. MUDr. Petr Ko-
nečný, Žďárská 73, Nové Město na 
Moravě, tel.: 566 618 060.
Neděle 31. 10. MUDr. Anna Štěr-
bová, Studentská 7, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 690 124. Před 
vyhledáním stomatologické poho-
tovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny.

Zdroj: http://www.nnm.cz

Program Klubu zdraví v Třebíči
Klub zdraví v Třebíči zve své minulé příznivce i nové zájemce (děti, 
mládež i dospělé) na relaxační odpoledne (RO) a přednášky.Programy se 
uskutečňují v Adventním domě na Jungmannově ulici č. 16, v Třebíči. 
30. 10. (sobota) ve 14 hodin přednáška ThB. Jana Majera nejen pro ženy 
Jak komunikovat s mužem. Proč muži dělají to, co dělají? „Rozebereme 
hodinky, abychom viděli, čím to, že tikají.“ Jak vznikají problémy s ko-
munikací? Jak se dají změnit? Jak naplnit touhu po fungující a efektivní 
komunikaci, která bude potěšením jak pro muže, tak pro ženu?
31. 10. (neděle) 15 – 17.30 hodin relaxační odpoledne – výtvarná 
činnost – výuka technik a pravidel kreslení portrétu pod odborným 
vedením. Podmínkou účasti není zvládání jakékoliv úrovně dovedností 
kreslení. Jako obvykle se setkáme v přátelském prostředí při zajímavé 
činnosti, relaxační hudbě a čaji.                                         Klub zdraví 
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VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

pátek 29. 10. Čikov
úterý 16. 11. Studenec
sobota 20. 11. Vídeň

Československá popová ikona Michal David vystoupí se svojí kapelou 
v programu Mejdan roku dne 28. 10. 2010 od 20 hodin v Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí. Pokud jste se nedostali na jeho červnový koncert v O2 
aréně, máte možnost svou hvězdu vidět zblízka v klubovém prostředí. 
Michal David je autorem mnoha slavných písní a muzikálů. Celkem vydal 
šestnáct alb a jeho písně se objevily například i v hororu Hostel. Vy se tak 
můžete těšit na Céčka, Nonstop, Decibely lásky, Pár přátel a mnoho dalších.

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

► v pátek 12. l istopadu 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 pou-
ze ve společenském oděvu. Rezervace a prodej vstupenek na 
oba plesy na program. oddělení JC, tel. 566 782 004 (005).

Sbor dobrovolných hasičů a Obec Osová Bítýška vás zvou na
vystoupení cimbálové muziky

umělecký vedoucí Jiří Pavlica.
Sobota 20. listopadu 2010 v Centru kultury, sportu a zájmových 

činností v Osové Bítyšce. V 19 hodin, vstupné 230 Kč. 
Předprodej vstupenek od 8. 11. 2010 na obecním úřadě nebo 1 hodinu 
před zahájením koncertu přímo v hale.                                       -ob-

Výherci soutěže pořádané týdeníkem Velkomeziříčsko o volné 
vstupenky na koncert Michala Davida: Iveta Kafková a Alena Ja-
nečková z Velkého Meziříčí, Marcela Švecová a Irena Doubková 
z Oslavice, Marie Kuřátková z Měřína a Karel Fic z Křižanova. 
Každý výherce získává 1 volnou vstupenku.                           -red-

výstava k 60. výročí 
OBNOVENÍ ČINNOSTI 
LOUTKOHERECKÉHO 
SOUBORU
ve Velkém Meziříčí.

Potěší nejen 
děti, ale i dospělé. Děti i dospělí si 
mohou loutky prohlédnout tak blízko, 
jak je na jevišti neuvidí. 
Zahájení v sobotu 6. listopadu 2010 ve 
vestibulu kina JC v 16 hodin.
Otevřeno: po–pá 8–16 hodin, ne 14–
16 hodin. Potrvá do 28. listopadu 2010.

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

* říjen 2010 Caffé Time, Pasáž Imca, Náměstí, Velké Meziříčí
Jitka Valová – Tiffany vitráže

tiffany lampy, vitráže, krasohledy, šperky

* do 29. října, výstavní síň Jupiter 
clubu

prac. dny 8–16 hodin.

* do 14. listopadu, Galerie synago-
ga Velké Meziříčí

Pravdivost, soucit, snášenlivost
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 rozpoutal 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.     

             -muz-

výstava obrazů umělců s medi-
tační praxí Falun Gong
www:http://falunart.org/

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na výstavu

Vernisáž v pátek 19. 11. 2010 v 19 hodin na výstavní síni JC.
Otevřeno každý všední den od 8 do 16 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin.
Výstava potrvá do 9. prosince 2010.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 6. a 20. lis-
topadu 2010 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo 
s názvem 

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

Po skončení pohádky proběhne zahájení výstavy 

POHÁDKOVÝ SVĚT LOUTEK

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče
rozsvítit světýlka na náměstí. Vezměte s sebou světýlka

v podobě lampionů, svíček, prskavek…
Zazpívá Pěvecký sbor při ZUŠ

Rozsvícení vánoční výzdoby
Nebeský pošťák
Balonky štěstí

Divadelní pohádka SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Výstava loutek

Neděle 28. listopadu 2010
Začátek v 17 hodin
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ŠACHY

STOLNÍ TENIS

FOTBAL B

HÁZENÁ HOKEJ B KUŽELKY
II. liga mužů Morava Jih

TJ Sokol Juliánov – TJ Sokol VM 
18:27 (10:16)
Naše družstvo zajíždělo na půdu 
Juliánova s jasným cílem zvítězit 
a odrazit se ode dna tabulky. Dobrá 
příprava na zápas se projevila již 
v úvodu utkání, když se nám poda-
řilo vytvořit tříbrankový náskok. 
Dobře organizovaná obrana s vý-
borně chytajícím Liborem Kotíkem 
znamenala šestigólový náskok v po-
ločase, který mohl být ještě vyšší, 
ale bohužel se nepodařilo proměnit 
několik vyložených šancí.
V úvodu druhého poločasu ještě 
Juliánov vystrčil drápky a díky 
několika přesilovým hrám ještě 
snížil brankový rozdíl, ale pověstný 
hřebíček do rakve zaklepl Brňanům 
dobře bránící Pavel Kříbala z trhá-
ku. Od té chvíle už naši hráči sou-
středěným výkonem dovedli utkání 
do vítězného konce. Střelecky se 
dařilo probuzenému „šuterovi“ Ví-
ťovi Večeřovi. Do utkání nastoupil 
také Vojta Hron, který u nás bude 
hostovat z Nového Veselí a s jeho 
příchodem si slibujeme zlepšení 
útočné hry přes pivota.
7 m – hody 8/5:2/1, vyloučení: 5:11
Sled branek: 0:3, 2:5, 4:6, 5:9, 6:11, 
7:15, 8:16, 10:16, 12:17, 12:22, 14:23, 
16:25, 18:27

Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Večeřa Vítězslav 
(8), Kříbala Petr (3), Kaštan Jiří 
(3), Chlubna Tomáš (3), Konečný 
Ladislav (3), Fischer Radim (2/1), 
Živčic Pavel (2), Kříbala Martin (2), 
Kříbala Pavel (1), Matušík Roman, 
Necid Miloš, Hron Vojtěch, trenér 
Vaverka Vlastimil.

Jihomoravská liga
TJ Sokol Dolní Cerekev – TJ 
Sokol VM B 32:25 (17:12)
Od úvodních minut bylo utkání 
velmi vyrovnané, obě družstva se 
střídala ve vedení, až do dvacáté 
minuty. Pak přišla série vyloučení 
a Cerekev dokázala přesilovky 
zužitkovat a do poločasu si vypra-
covala 5brankový náskok. Druhá 
půle nezačala moc dobře, když hned 
v úvodu rozdíl ve skóre narostl ještě 
o další tři branky (21:13) a domácí 
stále lépe hráli dopředu a navyšovali 
náskok (28:18). Pak se začala dařit 
kombinace a sérií šesti branek v kuse 
se podařilo rozdíl snížit (29:24). 
V závěru už, ale nezbyly síly na 
zvrat či ještě vylepšení výsledku.
7 m – hody 5/3:3/3, vyloučení: 6:7
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Dočkal Adam – Strašák Pavel 
(11/3), Necid Miloš (6), Rosa Ja-
kub (5), Kubiš David (2), Trojan 
Vítězslav (1), Babáček Petr, Smolík 
Michal, Hugo Jaroslav, trenér Šidlo 
Ladislav                            -šid-

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol Dolní Cerekev – Sokol VM 
21:26 (10:12)
Utkání proti poslednímu družstvu 
tabulky se pro naše barvy nevyvíjelo 
od prvních minut zdárně. Důrazná 
hra domácích a zejména osobní 
obrana na ostrostřelce Jana Veselého 
znamenaly vážný problém pro naše 
snahy. Statická útočná hra plná chyb 
byla signálem pro trenérský time-
out. Následné změny v sestavě pak 
výrazně oživily další herní projev 
Velkomeziř íčských. Excelentní 
výkon brankáře Vojtěcha Drápely 
přinesl řadu brejkových situací a do 
poločasu i důležitou změnu v dosa-
vadním vývoji utkání. Poločasová 
pauza včetně trenérské domluvy 
byly viditelným impulsem pro zvý-
šenou aktivitu křídel a souhru spojek 
s pivotem. Nástup do druhé půle se 
vyvedl na výbornou (11:13, 13:20), 
na což domácí nedokázali reagovat. 
Vítězství znamená, že jsou naši 
hráči stále ve hře o čtvrté postupové 
místo do žákovské ligy, se kterým se 
na začátku soutěže nepočítalo.
Hráli: Drápela Vojtěch – Veselý 
Jan (6), Pavliš David (5), Janíček 
Martin (4), Stupka Tomáš (3), Svo-
boda Filip (2), Blaha Tomáš (2), 

Fiala Martin (2), Lečbych Jan (2), 
Pažourek Tomáš, Macoun Filip. 
Trenér Janíček Martin.

Východočeská divize mladší 
žákyně

Turnaj Ledeč nad Sázavou
Sokol VM – Žirovnice 10:24 (3:10), 
– SHK D-P Pardubice 5:8 (3:4), Le-
deč nad Sázavou 10:7 (4:4), – Jiskra 
Havlíčkův Brod 14:27 (8:12)
Hrály: Šabacká Jarmila (2) – Záviš-
ková Kateřina (18), Uchytilová Agáta 
(16), Pavlíčková Tereza (1), Pacalová 
Lenka (1), Buchtová Eliška, Zezu-
lová Denisa, Bíbrová Daniela. Tre-
néři Jelínková, Závišková, Vidlák.

Pozvánka do haly za Světlou:
čtvrtek 28. října
10.00 mladší žáci – Sokolnice, 11.15 
starší žáci – Sokolnice, 13.00 osmi-
fi nále Českého poháru žen Sokol 
Poruba – W.H.I.L.
sobota 30. října
11.00 I. liga mladší dorostenky 
– Tatran Bohunice, 13.00 II. liga 
ženy – Tatran Bohunice
neděle 31. října
9-17.00 Východočeská divize starší 
žákyně, soutěžní turnaj Havlíčkův 
Brod, Pardubice, Žirovnice, Velké 
Meziříčí A, B.

www.hazenavm.cz -záv-

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

Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – Spartak 
Velká Bíteš B 14:4
Sestava Lhotky: Doubek 4, Chylík 
4, Nevrtal T. 3, Rössler 3

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – KST Borov-

nice A 9:9
Sestava Lhotky: Krčál 1,5, Kupka 
V., Rössler 3, Nevrtal T. 4,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – ST Velké 
Meziříčí D 3:15
Sestava Lhotky: Bednář, Holubář 
P., Kupka V. 2, Marek 1

-chyl-

Dorost
HC Blansko – HHK VM 1:7 (1:3, 
0:2, 0:2)
Branky: 2 Vondráček, Jašek, Burian 
P., Vidlák, Střecha, Špaček. Asisten-
ce: 2 Štěpánek L., Kejda, Jašek, Vid-
lák, Vondráček. Sestava HHK: Ma-
toušek (Hladík) – Vidlák, Kučera, 
Novotný, Krejčí – Špaček, Vondrá-
ček, Štěpánek L. – Burian P., Stře-
cha F., Zajíc – Jašek, Kejda, Crha.
Středa 27. 10. 2010 HHK Velké 
Meziříčí – SHKM Hodonín B, za-
čátek utkání v 16.00 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)

Starší žáci
HHK VM – HC Uherské Hradiště 
2:12 (1:2, 0:3, 1:7)
Branky: 2 Kampas M. Asistence: 
Kampas J. Sestava HHK: Vitešník 
(J. Juda) – Smažil, Bezák, Kampas 
F., Jaroš, Fiala – Tlapák, Kampas 
M., Strnad – Kampas J., Tichý, Bu-
rian – Bernat, Červinka. Rozhodčí: 
Musil – Sysel, Pospíšil. Vyloučení: 
2:5. Střely na branku: 20:54.
Sobota 30. 10. 2010 HHK Velké 
Meziříčí – VSK Technika Brno, za-
čátek utkání v 11.30 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)                       -hhk-

HHK Velké Meziříčí B
V sobotu 23. 10. 2010 začala sezona 
pro B tým našich hokejistů. V letoš-
ní sezoně bude hrát krajskou soutěž 
Vysočiny, která má 6 účastníků. 
Kromě našeho mužstva to budou 
Humpolec B, Ledeč nad Sázavou, 
Světlá nad Sázavou B, Telč a Žirov-
nice. Hrací systém je čtyřkolový 
a domácí zápasy bude béčko hrát 
vždy v neděli v 16.30 hodin. Všech-
ny zápasy se hrají na vítězství, při 
nerozhodném stavu určí vítěze 
samostatné nájezdy.
Do bojů o „krajské“ body povede 
naše hráče, tak jako v předchozích 
sezonách, trenér Jeřábek. Z loň-
ského kádru odešli Šlapal, Šmejkal 
a Vondráček do městské ligy. 
Posilami jsou Hubl, který přešel 
z A týmu HHK a Pokorný, jenž hrál 
vloni městskou ligu.
Přejeme našim hokejistům hodně 
vítězných zápasů ve staronové 
krajské soutěži a věříme, že je přijde 
povzbudit hodně diváků.

1. kolo KSM Vysočiny
HC Ledeč n. Sáz. – HHK VM 2:7 
(0:2, 1:2, 1:3)
Branky: 35. Dudák (Brýdl), 55. 
Brýdl (Zour) – 2. Vrána (Hubl, In-
valid), 4. Navrátil (Tůma, Pokorný), 
25. Navrátil (Martinec, Kudláček 
M.), 35. Vrána (Pelíšek), 43. Kudlá-
ček J. (Malec, Šoukal), 46. Šoukal, 
54. Malec (Šoukal, Kudláček M.). 
Vyloučení: 4: 3, navíc 2+20 domácí 
Hrabaň a trestné střílení (Pelíšek 
neproměnil). Využití: 1:1. Sestava 
HHK: Štourač, Komínek – Kudlá-
ček M., Pokorný – Trnka, Invalid 
– Peterka – Šoukal, Kudláček J., 
Malec – Martinec, Tůma, Navrátil 
– Pelíšek, Vrána, Hubl.

Začátek zápasu vyšel lépe hostům, 
kteří lépe bruslili i kombinovali a ze 
dvou dorážek do 5 min. se dostali do 
pohodového vedení. Jak však ukáza-
la druhá desetiminutovka, té poho-
dy bylo až příliš. Laxní hrou, zvláště 
při rozehrávce z obranného pásma, 
pustili domácí do několika šancí, a ti 
jim chvílemi i zle zatápěli. Jenom 
díky výbornému Štouračovi zůstalo 
po první třetině jejich konto čisté.
Po domluvě v kabině hráči HHK 
hru uklidnili, víceméně kontrolova-
li a dvěma vydařenými kombinace-
mi druhého útoku a dvojice Pelíšek, 
Vrána zvýšili skóre. Hráčům Ledče 
se však podařilo z protiútoku snížit 
a ve zbývajících pěti minutách 
druhé části hosty přestříleli. Do 
třetí třetiny nastoupili Meziříčští 
s úkolem nikam se zbytečně netla-
čit, pokrýt střední pásmo a častěji 
střílet. I díky tomu se jim podařilo 
ještě třikrát skórovat zásluhou prv-
ního útoku. Nejprve se mu povedla 
útočná akce téměř na jeden dotek, 
poté vypíchl Šoukal na útočné mod-
ré domácím puk a po samostatné 
akci zavěsil. Poslední gól padl při 
přesilovce. Hokejisté Ledče se k ni-
čemu kloudnému nedostali a snížit 
na konečný rozdíl pěti branek se jim 
podařilo pouze v početní výhodě.
Úvodní zápas nové sezony muži 
HHK B zvládli, ale pravda je, že 
soupeř jejich kvality moc neprově-
řil. Pokud se dostali do problémů, 
tak pouze ve chvílích, kdy přestali 
bruslit a ztratili důraz. Teprve další 
zápasy zřejmě ukáží skutečnou 
kvalitu nové krajské soutěže.
Hned ten následující hrajeme doma 
proti Světlé nad Sázavou B. Všech-
ny zápasy na místním ZS budou 
ve stejném čase, a to o nedělích 
v 16.30 hodin.                         -ht-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Sokol Cetoraz
2596:2588 * 7:1
Baloun 460:457 Macek
Korydek 392:423 Lhotka
Lavický B. 437:423 Novotný
Badalík 422:408 Klimek
Lavický Ji. 435:434 Čejka
Starý 450:443 Berka
V infarktovém utkání dokázali naši 
hráči, že mají pevné nervy a těsně 
zvítězili o 8 kuželek.
Spartak VM – TJ Třebíč C
2596:2653 * 3:5
Baloun 419:456 Čermák
Badalík 439:425 Kohout
Lavický B. 417:457 Pavlas
Krejska 433:464 Gregorovič
Lavický Ji. 428:410 Toman
Starý 460:441 Blatný
Druhý domácí zápas náš tým ne-
zvládl a prohrál o 57 kuželek.
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
PSJ Jihlava D – Spartak VM B
1702:1611 * 5:1
Kavina 450:396 Mička
Souček 378:434 Lavický Jo.
Rosendorfská 421:343 Lavický F.
Partlová 453:438 Víteček
Ani ve druhém zápase na PSJ náš 
tým body nezískal.

Start Jihlava C – Spartak VM C
1633:1559 * 4:2
Chvátal 420:382 Bača
Janovský 410:418 Mátl
Paluska 411:352 Lavický A.
Wania 392:417 Weiss
Jihlavští vyhráli díky vyrovnaným 
výkonům.
Spartak VM C – PSJ Jihlava C
1567:1520 * 5:1
Bača 344:393 Ježková
Mátl 432:374 Kolářová
Lavický A 387:366 Pevný
Weiss 404:387 Pevná
Po slabším začátku, naši hráči 
využili domácího prostředí a za-
slouženě vyhráli.

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – TJ Třebíč
1206:1250 * 1:3
Mička 423:377 Myška
Trnka 389:433 Dobeš
Fajmonová 396:440 Caha
I přes prohru, jedno pozitivum by 
se našlo, Iveta zahrála nový rekord 
dorostenek.
Sokol Častrov – Spartak VM
1089:1098 * 1:3
Fojt 349:325 Žák
Lapka 361:392 Trnka
Švácha 379:381 Mička
Domácí podali slabý výkon, a tak 
naši hráči překvapivě zvítězili 
a body přivezli domů.          -sta-

Krajský přebor Vysočiny – 
družstva

1. kolo nové sezony 2010/2011:
Jiskra Havlíčkův Brod A – Spar-
tak Velké Meziříčí A 7:1
Body za hosty: Bárta a ing. Nedoma 
(C) po 0,5 – Kopr, Mrazík, Janák 
Jos., Mgr. Mejzlík, Jan a Čtverá-
ček 0 b.
Hned na úvod právě odstartovav-
šího ročníku utrpěli naši hráči 
hrozivý debakl. Porážka, kterou 
jim tentokrát uštědřili Brodští, byla 
opravdu potupná, bohužel, a dost 
mrzí. Svůj štít neupustili pouze 
mladý Bárta a spolehlivý kapitán 
Nedoma, kteří jako jediní dokázali 
ve svých partiích vydolovat alespoň 
tu remízu. Ale že z našich nevyhrál 
vůbec nikdo, je skutečně poněkud 
zarážející… Vždyť ještě vloni 
téhož soupeře u něj doma porazili. 
Ovšem, pravda, vloni není letos. 
Zázraky se sice občas dějí, ale jen 
málokdy se opakují –a kromě toho, 
kdeže loňské sněhy jsou…
Ostatní výsledky kola: Jiskra Hum-
polec A – SF Gambit Jihlava B 
5:3, SF Gambit Jihlava A – Caissa 

Třebíč C 3:5, TJ Náměšť n. Osla-
vou – TJ Žďár nad Sázavou A 3:5 
(za domácí žák Vít Kratochvíl 
z VM 0,5 b. za remízu s výkon-
nostně velmi silným hráčem Žďáru 
J. Pavlišem), Sokol Bedřichov B 
– ŠK Sklárny Bohemia Světlá nad 
Sáz. A 3,5:4,5.
Snad se příště naši doma vzchopí 
a předvedou se ve výrazně lepším 
světle.
Regionální soutěž – sk Východ

1. kolo: Spartak Velké Meziříčí 
B – Sokol Opatov 1,5:3,5
Za domácí Dočkal 1 b. – Kučera 
(C) 0,5 b. – Dvořák J., Urbánek 
a Zeman 0 b.
Moc dobře nezahájili své účinko-
vání v nastávající sezoně ani mezi-
říčští béčkaři. V kulečníkovém sa-
lónku restaurace U Kozů neslavně 
podlehli sloučenému týmu Opatova 
a Kněžic (okr. Třebíč). Zbývající 
výsledky RSV: Sokol Jámy – Sokol 
Nové Veselí1:4, Spartak Velká Bíteš 
– Sokol Jemnice 5:0.

Přebor Velkého Meziříčí
Upozorňujeme účastníky místní 
ligy jednotlivců, že začátky čtvrteč-
ních kol v restauraci v Domě zdraví 
se posouvají už na 18. hodinu.    -vp-

MSDD st. dorost
MSK Břeclav – FC VM 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Gasnárek – Krška, 
Smutný. Diváci: 25. Branky: Le-
včík (19.) a Segundo (59.). Karty: 
žlutá – Smejkal (88.). Sestava FC 
VM: Dohnal – Maloušek, Štefka, 
Pokorný, Pospíšil – Kameník (66. 
Láznička), Prchal, Jahoda, Smejkal, 
Malec – Liška.
Začátek utkání byl z naší strany vel-
mi opatrný. Soupeře jsme nečekaně 
tlačili, měli jsme několik šancí. 
Pak ale v 19. min. domácí obránce 
centroval dlouhý míč za naši obra-
nu, kde se v souboji odrazil přímo 
k Levčíkovi, který nekompromisní 
střelou pod břevno nedal Dohnalovi 
šanci. Po inkasovaném gólu jsme 
měli chuť vyrovnat. Břeclav jsme 
zatlačili a dobývali její obranu. 
Bohužel bezvýsledně.
Ve druhém poločase v 50. min. 
trefi l Smejkal břevno. V 59. min. 
dostal míč do běhu Segundo, který 
si naběhl středem hřiště nikým 
neatakovaný a střelou k tyči zvýšil 
skóre na 2:0. Opět po krásné akci 
Smejkal Liška, střílel Liška těsně 
nad břevno. V 73. min. centroval 
Malec krásný míč do vápna na 
Lišku, ale ten v malém vápně střílel 
jen do stojícího brankáře. V 81. min. 
mohl dát další gól Segunda, ale ne-
trefi l odkrytou prázdnou bránu.
Dnes jsme mohli nečekaně brát 

body, ale opět inviduálními chy-
bami jsme prohráli. Kluci zaslouží 
velkou pochvalu, protože předvedli 
nejlepší výkon ze všech odehraných 
zápasů. Dobře se pohybovali v blo-
ku a zakládali slibné akce. Podržel 
nás brankář Dohnal, který se musel 
v bráně pořádně otáčet.

-ls,sme-
MSDD ml. dorost

Břeclav – V. Meziříčí 7:1 (0:0)
Střelec: 65. Hejtmánek. Rozhodčí: 
Krška; ž. k. 2:1; diváků 15. Sestava 
FC VM: Sysel – Benda, Komínek, 
Nápravník, Procházka – Ostrý M. 
(41. Pokorný), Štefka, Láznička, 
Bradáč (56. Ostrý Š.) – Hejtmánek, 
Rosický.
Ve vyrovnaném prvním poločase 
obě mužstva spíše myslela na 
obranu. Hra se odehrávala ve středu 
hřiště a ani jeden tým si za celých 
40 minut nevypracoval šanci.
Prvních deset minut druhé půle byl 
přesnou kopií prvního poločasu. 
Jenže poté udělali velkomeziříčští 
hráči během 15 minut v obranné 
činnosti čtyři hrubky a domácí je 
všechny potrestali. Za hosty sni-
žoval na 4:1 Hejtmánek. V dalším 
průběhu zápasu domácí přidali ještě 
další tři branky.                      -kol-
Okresní přebor – jednotná pří-

pravka
FC VM – D. Rožínka 2:2
(branky: 2 Mirek Malata)      -ves-

I. A tř. sk. B
FC VM B – FC Čáslavice-Sá-
dek 1:0 (1:0)
Střelec: 10. Souček. Rozhodčí: 
Mach – Eibl, Zabilka. Sestava 
domácích: Invald – Netolický, Ha-
lámek, Střecha, Mucha O. – Kafka, 
Souček, Jedlička (74. J. Večeřa), 
Bouček (90. Simandl) – Vítek 
(52. Beran), Ďurica. Diváků: 80.
Do samostatného úniku se hned 
v úvodu dral dravý J. Rygl a stoper 
Střecha jej musel zastavit jen za 
cenu taktického faulu, po němž po 
zásluze následovala žlutá karta. 
Domácí důsledně bránili vlastní 
polovinu čekajíce na možnost 
rychlého kontru, kterým by pře-
číslili nátlakově hrajícího soupeře. 
Dařilo se, prvního ohrožení branky 
Čáslavic-Sádku dosáhli naši fotba-
listé po dobře sehraných rohových 
kopech, zakončující hráči si ale 
ještě seřizovali mířidla. Pak už to 
ale přišlo – po faulu před poku-
tovým územím nejdříve Souček 
rychle rozehrál na Netolického, ale 
následovalo přerušení hry a přísná 
žlutá karta pro velkomeziříčského 
kapitána, kterou mu rozhodčí 
udělil za nerespektování faktu, že 
dosud nedal hvizdem pokyn ke hře, 
ač měl být dle jeho soudu v této 
situaci udělen. Standardní situaci 
ale nechal hostující jihočeský sudí 
Mach opakovat a (pro domácí) 
dobře udělal. Souček totiž výstavní 
bombou „angličanem“ z dobrých 
dvaadvaceti metrů vymetl šibeni-
ci čáslavické branky a poslal náš 
tým do vedení. Hosté se pokusili 
roztočit svůj ofenzivní kolotoč, 
narazili však jen na konsolidované 
domácí formace, ze kterých se 
ovšem Benfika nebála vyrážet 
k četným kontrům, a to nikoliv 
pouze individuálním – domácí 
hráči předváděli zdařilé brejkové 
kombinace, při kterých si oko di-
váka přišlo na své.
V podobném duchu se pokračovalo 
i po přestávce. O co větší byl tlak 
mužstva Čáslavic, tím zoufalejší 
byl jejich herní projev v závěrečné 
fázi. V domácích sítích uvízl ja-
kýkoliv pokus o fi nální přihrávku 

a naopak se otvíral prostor pro další 
brejky tažené zhusta Beranem či 
Boučkem, na nebezpečnou kon-
covku ale už mnohokráte nedošlo. 
Důležitější ale v těchto momentech 
bylo hrát co nejdéle na polovině 
hostí a držením míče ulevit jinak 
značně zaneprázdněným defenziv-
ním řadám – to se podařilo nejen 
jmenovaným, ale třeba i dobře hra-
jícím Ďuricovi a Jedličkovi, s nimiž 
si následně ve stejné roli nezadal 
ani střídající J. Večeřa. Všichni naši 
hráči sváděli statečný boj s hosty, 
jejichž zuřivé útočení ve fi nále pře-
šlo k zoufalým snahám vymodlit 
si fi lmováním penaltu a bohužel 
došlo i k unfair zákrokům, kte-
rých se počal dopouštět klíčový 
hráč hostujícího celku Šimek – je 
s podivem, že takto vynikající 
fotbalista má potřebu uchylovat 
se k tak zákeřným faulům a ještě 
více zarážející je fakt, že utkání 
dohrál, aniž obdržel červenou 
kartu. Defi nitivní marasmus hostí 
podtrhl ve finále jejich gólman 
Dítě, který se vydal při standardní 
situaci na zteč domácí branky, ale 
nakonec byl rád, že nešel pro druhý 
„kousek“ do vlastní sítě, neboť ná-
sledná Ďuricova dalekonosná střela 
z poloviny hřiště jeho opuštěnou 
branku nakonec minula. Závěrečná 
radost domácích nebrala konce. Šlo 
by vyzdvihout tradičně výborného 
Součka či Netolického, který podal 
jeden ze životních výkonů nebo… 
Ne, ne – tato věta by měla pokračo-
vání od dalších dvanácti částech… 
Absolutorium si za nedělní výkon 
zaslouží všichni domácí hráči bez 
výjimky. 

-kre-
1. Čáslavice-Sádek 12 9 1 2 30:14 28
 2. Kouty 11 6 4 1 28:12 22
 3. Hartvíkovice 12 6 4 2 23:15 22
 4. Bohdalov 11 6 2 3 30:18 20
 5. Rantířov 11 6 1 4 28:26 19
 6. V. Meziříčí B 11 4 5 2 15:11 17
 7. Náměšť-Vícenice 11 5 1 5 20:22 16
 8. Přibyslavice 12 4 3 5 25:22 15
 9. Třešť 11 4 3 4 16:16 15
10. Rapotice 11 4 2 5 30:26 14
11. Stonařov 11 3 2 6 15:23 11
12. Bedřichov 12 1 5 6 18:36 8
13. Křoví 12 1 4 7 24:38 7
14. Budišov-Nárameč 12 1 3 8 21:44 6
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJFOTBAL

VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

BASKETBAL
MSD sk. D

FC VM – HFK Třebíč 0:1 (0:1)
Střelci: Chlup (27.). Rozhodčí: Klí-
ma – Caletka, Podaný, DS Dolek, 
ž. k. Krejčí (57.), L. Němec (86.) – 
Beer (90.), Svoboda (60.), bez č. k. 
Diváků 614. Sestava FC VM: Chalu-
pa – Z. Mucha, P. Mucha, Z. Večeřa, 
J. Krejčí – Dufek, L. Němec, Berka, 
Netrda – Z. Veselý (62. Beran), 
F. Pokorný. Sestava HFK: Beer – 
Havránek, Křivánek (62. Smažil), 
Komínek, Svoboda – Pacholík, 
Vejmelka, Florián (82. Chalupa P.), 
Durda – Linhart (88. Flekal), Chlup. 
Meziříčští, kteří nastoupili bez 
zraněné opory J. Horta, chtěli v tra-
dičním regionálním derby před po-
četnou diváckou kulisou dokázat, že 
se v čele tabulky neocitli náhodou. 
Bohužel pro ně, roli domácího pa-
pírového favorita nezvládli. Nechali 
se zaskočit agresivním napadáním 
soupeře, dohráváním osobních sou-
bojů za mez únosnosti a v úvodním 
dějství celkově vyšším nasazením 
hráčů HFK. Přesto měli domácí už 
ve třetí min. velkou šanci jít do ve-
dení. Po centru zprava obrana hostů 
nestačila adekvátně zareagovat, míč 
se dostal až na levou stranu k Netr-
dovi a protože Beer vyběhl daleko 
do prostoru šestnáctky, byla branka 
prázdná. Netrda dostal ale míč do 
protipohybu a poslal jej přímo do 
rukavic třebíčského brankáře. HFK 
odpověděl o 5 min. později svým 
prvním rohem, aniž by Chalupu 
v brance Velmezu ohrozil. Po faulu 
na Pacholíka pak Třebíčští kopali 
od rohu tr. kop a tentokrát už musel 
meziříčský gólman vyboxovat míč 
z dosahu dlouhánů soupeře daleko 
za šestnáctku. Průnik Dufka po 
pravé straně už gólový podtext měl, 
zvláště když před malým vápnem 
přesně našel nabíhajícího Veselého. 
Ten však v nelehké pozici polovyso-
ký míč nezkrotil a poslal jej zblízka 
nad. Podobně se vedlo hostujícímu 
Linhartovi po tr. kopu a následném 
rohu, kdy slabě odvrácený míč 
poslal z hranice šestnáctky sice 
tvrdou, nicméně nepřesnou střelou 
nad břevno. Po dalším v pořadí 
třetím rohu HFK už hosté trestali. 
Hráči domácího celku opětovně ne-
dokázali míč odvrátit do bezpečné 
vzdálenosti, navíc nechali Chlupa 
z hranice vápna pohodlně zamířit 
a Chalupa se po míči natahoval 
marně. Domácí pak zvýšili obrátky, 
zahrávali čtyři po sobě jdoucí rohy 
při nichž jediná střela L. Němce 
trefi la ve vápně operujícího Večeřu. 
Závěr poločasu patřil spíš HFK. 
Nejprve Pacholík málem přehodil 

vysunutého Chalupu, následovaly 
dva slepené rohy a další vynikající 
zákrok domácího gólmana. Rychlý 
kontr hostů a Floriánova střela 
z gólové pozice míjející břevno dění 
v první půlce uzavřely. Po přestávce 
Velmez, ve snaze odčinit úvodní 
dějství, přidal na agresivitě, nasa-
zení a zjednodušil hru. Domácím to 
vyneslo pátý a šestý roh, po němž se 
v gólové pozici ocitl P. Mucha, míč 
mu ale v rozhodující chvíli odskočil 
a bylo po nadějích. V 60. min. při 
hostech stáli všichni svatí, když po 
tr. kopu z třiceti metrů se k míči 
uvnitř šestnáctky dostali Pokorný 
a L. Němec, jenže obě střely, které 
by jinak měly smrtící účinek, Tře-
bíčští dokázali zblokovat i za cenu 
hraní rukou, ale p. k. se nepískal. 
Přibývající minuty Meziříčským 
na klidu nepřidaly. Hosté se víc 
stáhli, zhustili střed a nakopávané 
míče se většinou stávaly kořistí 
vysokých zadáků HFK. Přesto se do 
výhodných pozic postupně dostali 
Berka, střídající Beran, Z. Mucha 
a Netrda. Nevhodně zvolená řešení, 
nedůrazná koncovka a Beer – s tě-
mito překážkami se hráči Velmezu 
nedokázali vyrovnat. Největší šanci 
zápasu, kdy už Velmez hrál vabank, 
měl v 86. min. Pacholík, který v roli 
osamělého střelce přes vybíhajícího 
Chalupu netrefi l prázdnou branku.
Trenér Volf řekl po utkání: „Dnes 
jsme to nebyli my. Nevytvořili 
jsme si téměř žádné šance, chybělo 
nasazení a kazili jsme předfi nální 
přihrávky. Hráčům Třebíče jsme 
nechávali moc prostoru, a důkazem 
toho byla inkasovaná branka, kdy si 
hráč zpracoval míč, otočil se s ním 
a zamířil. Situace, které jsme měli 
řešit jednoduše, jsme překombi-
novali a obráceně. Potěšil mě jen 
výkon brankáře Chalupy a mladého 
Zdeňka Večeři, který nastoupil za 
zraněného Jirku Horta.“
Příští sobotu, tj. 30. 10., nás hostí 
Konice se začátkem ve 14.00. Od-
jezd předběžně stanoven na 11.45.

-ber-
 1. RSM Hodonín 13 7 3 3 20:13 24
 2. Vyškov 13 7 2 4 25:11 23
 3. Velké Meziříčí 13 6 4 3 19:16 22
 4. Rosice 13 6 2 5 24:15 20
 5. Třebíč 13 4 8 1 14:9 20
 6. Žďár n. S. 13 5 3 5 25:19 18
 7. Konice 13 5 3 5 20:19 18
 8. Vikt. Otrokovice 13 5 3 5 20:20 18
 9. Pelhřimov 13 4 5 4 20:20 17
10. Uherský Brod 13 5 2 6 12:14 17
11. Vrchovina 13 5 2 6 11:13 17
12. Blansko 13 5 2 6 17:20 17
13. Tasovice 13 4 4 5 17:25 16
14. Sparta Brno 13 4 3 6 11:16 15
15. Napajedla 13 3 5 5 17:17 14
16. DOSTA Bystrc 13 1 5 7 8:33  8

I. liga mladší dorostenky
HK Veselí nad Moravou – Sokol 
VM 20:21 (9:12)
Do souboje sousedů v tabulce 
„vlétla“ obě družstva ve svižném 
tempu. Útočně laděný domácí ce-
lek narážel na dobře formovanou 
aktivní obranu našich, díky které se 
dařilo udržovat si po většinu hrací 
doby prvního poločasu brankový 
odstup (2:6, 3:7, 5:8). V závěru první 
půlhodiny se začaly více prosazo-
vat veselské spojky, a to zejména 
díky nedůslednostem a častějším 
chybám naší obranné hry (9:9). 
Do přestávky se přeci jen po po-
hledných útočných akcích, v nichž 
hrála prim Eliška Koudelová, poda-
řilo získat si zpět nadějné třígólové 
vedení. Úvodní desetiminutovka 
druhé půle byla ještě v režii naše-
ho aktivně hrajícího týmu (11:14). 
Následná vyloučení a vychýlenou 
mušku využily domácí hráčky 
efektivně a v dalších minutách za-
čaly mít i více ze hry (12:14, 16:15, 

HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Branky: 13. Nekvasil, 29. Burian 
(Střecha, Smejkal), 32. Krča (No-
vák) – 2. Barák (Ťok), 23. Penák, 
23. Bauer (Horsák), 54. Vaněk 
(Penák), 60. Tóth. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Nikodým (Hladík) 
– Střecha, Šerý, Bartejs, Štěpánek, 
Chlubna – Krča, Troščák, Novák – 
Nekvasil, Barák, Vlašín – Beránek, 
Molák, Janák – Burian, Smejkal, 
Nedoma. Sestava Hokej Uherský 
Ostroh: Valúch (Hybler) – Fornů-
sek, Frolek, Horsák, Klauda, Ne-
vídal, Barák, Bauer, Jurča, Kolář, 
Němčický, Průdek, Penák, Tóth, 
Ťok, Uherek, Vaněk. Rozhodčí: 
Lerch – Černý, Šustr. Vyloučení: 
3:10, navíc Průdek (UHO) 10 min. 
OT. Využití: 0:0. Diváci: 240.
Ostatní výsledky pátého kola: Bo-
skovice – Velká Bíteš 7:1, Moravské 
Budějovice – Kometa Úvoz 9:4, 
Blansko – Kroměříž 4:3, Plumlov 
– Šternberk 1:8, Brumov-Bylnice 
– Uherský Brod 4:6.

Program na tento týden:
Středa 27. 10. HK Kroměříž – 
HHK Velké Meziř íčí, začátek 
utkání v 18.00 (zimní stadion 
Kroměříž)
V sobotu 30. 10. od 17.30 HHK 
Velké Meziříčí doma v derby proti 
HC Moravské Budějovice.    -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Uherský Brod 5 4 1 0 0 0 27:18 14
 2. HC TJ Šternberk 5 4 0 0 0 1 32:15 12
 3. HC Mor. Budějovice 4 3 1 0 0 0 26:14 11
 4. SK Minerva Boskovice 5 3 0 0 2 0 20:13 11
 5. Hokej Uherský Ostroh 5 3 1 0 0 1 24:18 11

 6. HC Sp. Velká Bíteš 4 2 0 0 0 2 15:20 6
 7. HC Grewis Plumlov 4 1 1 0 1 1 13:19 6
 8. Dynamiters Blansko 5 2 0 0 0 3 18:30 6
 9. HK Kroměříž 5 1 1 0 0 3 11:13 5
10. HC Kometa Úvoz 5 1 0 0 1 3 20:27 4
11. HHK Velké Meziříčí 5 1 0 0 0 4 11:16 3
12. HC Brumov-Bylnice 4 0 0 0 1 3 11:16 1
13. HC Břeclav 4 0 0 0 0 4 12:21 0
Další prohraný nebo prokoučovaný

zápas A mužstva HHK? 
Hokejové A mužstvo provází i na-
dále smůla. Pád z 2. ligy, loňská 
sezona, kdy chyběli hráči, ale zato 
zde byl trenér. Letos jsou hráči, ale 
bohužel, trenér chybí.
Letošní hráči i s mladíčky, kteří při-
šli do týmu, dokážou zahrát dobrý 
hokej a udržet krok i s mužstvy, kte-
rá jsou na předních místech tabulky. 
Velkou slabinou našich hráčů jsou 
přesilovky. Ale i amatér ví, že tak se 
přesilovky nehrají. Každý hokejista, 
ať už amatér nebo profesionál ví, 
že přesilovka se hraje z dorážky 
hráčem před brankou. Ale naši 
hráči jsou zřejmě trenérem posíláni 
do kouta, kde předvádí takzvaný 
kolotoč, a z těchto pozic se těžko 
střílí branky. Pokud trenér nechá 
takto stát hráče každou přesilovku 
a je s tím spokojený, tak je to trenér, 
který prokoučuje zápas.
Vedení HHK, zamyslete se nad tím, 
protože ty kluky to zřejmě takto 
dlouho bavit nebude.   Fanoušci HHK

VM B – Žďár n. S. C 7:11
body: Šoukal Slavomír 2/2, Klíma 
Tomáš 2/2, Kampas Jan 2/2, Skryja 
Marek 1/3
VM C – Oslavice B 13:5
body: Buk Martin 4/0, Kořínek 
Stanislav 3/1, Dvořák František 3/1, 
Zelený David 2/2
čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Lhotky D – VM D 3:15
body: Zelený David 4/0, Prachař Vít 
3/0, Zelený Tomáš 3/1, Schabský 
Luboš 2/2, Vodák Petr 1/0
čtyřhra: Zelený David, Schabský, 
Prachař, Zelený Tomáš
Jámy B – VM E 7:11
body: Prachař Václav 3/1, Minařík 
Jakub 2/2, Juda Zdenek 2/2, Němec 
Tadeáš 2/2
čtyřhra: Prachař, Minařík, Juda, 
Němec
Dne 24. 10. se hrála druhá kola 

Třetím kolem pokračovala o víken-
du extraliga volejbalových juniorů. 
Naše naděje odjely do Prahy změ-
řit své síly s nováčkem soutěže, 
Dansportem Praha. Každý souboj 
v novém ročníku je pikantní v tom, 
že lze těžko odhadnout sílu soupeře. 
Zvláště pokud jde o nováčka.
Kluci však v Praze zabojova-
li, zvládli na jedničku důležitou 
a vyhecovanou koncovku prvního 
setu a v konečném účtování přivezli 
dvě důležitá vítězství. Ta je pasova-
la do trojice nejlepších týmů skupi-
ny B. Vítězství se nerodila lehce, 
v obou zápasech domácí bojovali 
o každý míč, v koncovkách se však 
projevila přeci jenom větší zkuše-
nost našich hráčů. Stínem zápasu 
je zranění Petra Dvořáka. Příští 
kolo se hraje opět až za dva týdny 
(13. 11.) a naši hráči v něm přivítají 
na své palubovce zatím beznadějně 
poslední celek Hradce Králové.
Dansport Praha – Sp. VM 0:3 
(–25, –21, –23)
Dansport Praha – Sp. VM 0:3 
(–23, –21, –20)
Sestava: Kliment, Dvořák, Kučera, 

Lízal, Uchytil, Krejska, Minář, Ka-
meník, Kašpar, Bláha a Duben.

Tabulka EX-JRI, sk. B 
1.  Fatra Zlín 6 5 1 15:5 11
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 6 5 1 15:6 11
3. Volejbal Brno 6 4 2 13:8 10
4. DHL Ostrava 6 2 4 10:12  8
5. Dansport Praha 6 2 4  7:14  8
6. Slavia Hradec Král. 6 0 6  3:18  6
Muži v Želetavě neztratili ani set
Po dvou hladkých porážkách v prv-
ním kole muži neodjížděli na palu-
bovku Želetavy jako favorit. Pro-
kázali však svou kvalitu a přivezli 
domů dvě hladká vítězství.
V dalším kole hostí muži doma 
6. 11. celek SK Jihlava.
Sokol Želetava – Sp. VM 0:3 (–10, 
–23, –22)
Sokol Želetava – Sp. VM 0:3 (–15, 
– 8, –22)
Sestava: Havlíček, Kryštof, Hy-
bášek S., Vašíček R., Homola 
J., Holík O., Trojan, Plachetský, 
Hybášek R.                               -kon-

Tabulka KP 1 M–B
1.  Žďas Žďár 2 2 0 6:1 4
2. OA Třebíč 2 2 0 6:2 4
3. Sokol Želetava 4 0 4 2:12 4
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 4 2 2 7:6 6
5.  SK Jihlava 0 0 0 0:0 0

18:16). Fyzicky náročný a pro oko 
diváka pohledný souboj tak spěl 
k dramatickému rozuzlení. Závě-
rečná pětiminutovka byla pravou 
bitvou o každý míč. Domácí celek 
se prosazoval přesnou střelbou ze 
střední vzdálenosti, my jsme nao-
pak kontrovali velmi dobrou kom-
binační souhrou a přesnou střelbou 
z hranice brankoviště. Taktickými 
změnami na jednotlivých postech 
se podařilo oživit defenzivu a ze-
jména útočnou souhru, tento tah se 
nakonec ukázal jako zásadní a vedl 
ke zcela zaslouženému kolektivní-
mu vítězství. Střelecky a herně se 
skvělo duo Iva Závišková a Hana 
Kratochvílová, obrannou hru diri-
govaly Kristýna Zezulová, Terezie 
Rosová ve spolupráci s brankářkou 
Innou Hleba, neméně důležitým 
prvkem týmu byly výkony Natálie 
Nechvátalové a Kristýny Necidové. 
7 m – hody 5/4:2/2, vyloučení 1:4.
Hrály: Hleba Inna, Vávrová Mi-
chaela – Kratochvílová Hana (8/2), 
Závišková Iva (7), Koudelová Eliš-
ka (3), Nechvátalová Natálie (2), 

okresních přeborů. Naše B přiví-
talo ambiciózní tým Sokol Žďár 
nad Sázavou. Hosté přijeli s cílem, 
vyhrát. Úvodní čtyřhry soupeři 
zvládli a dostali se do vedení 2:0. 
Jednotlivé dvojhry byly vyrovna-
né, bohužel pro nás koncovky setů 
vyhrávali hosté, a to rozhodlo. Tým 
ze Žďáru si odvezl všechny tři body. 
C hrálo také doma proti Oslavici. 
V zápase jsme nedali hostům šanci 
a pohodlně vyhráli. Nejlepší výkon 
z našich hráčů předvedl Martin 
Buk. D hrálo ve Lhotkách a potvr-
dilo jasný cíl, postoupit o třídu výš. 
V tomto utkání zazářil David Zele-
ný. Náš nejmladší tým E zavítal do 
Jám. Utkání bylo dosti vyrovnané. 
Hráči předvedli vynikající výkon 
a zaznamenali svoji první premié-
rovou výhru v registrované soutěži. 
Nejvíce se dařilo V. Prachaři.
V sobotu sehraje naše A dvojzápas 
v KP 1 ve Žďáře a Nížkově.     -pk-

Zezulová Kristýna, Rosová Terezie, 
Sedláčková Klára, Kopečková Ka-
teřina, Janečková Denisa, Škrdlová 
Renata, Koudelová Tereza. Trenéři 
ing. Záviška, Mgr. Vidláková.

II. liga ženy
HK Veselí nad Moravou – Sokol 
VM 26:25 (14:11)
Domácí tým byl od úvodních mi-
nut daleko důslednější v obranné 
fázi, dokázal se po velmi dobře 
sehraných a zejména rychlých 
kombinacích častěji dostávat do 
bezprostřední blízkosti naší branky. 
Po zásluze mu pak patřilo i místy 
sedmibrankové vedení (2:0, 2:2, 
5:3, 9:3, 10:5, 13:6). Viditelná „nad-
vláda“ a uspokojení Veselských 
v dalších minutách daly šanci 
našim hráčkám. Ty se začaly snáze 
dostávat do brankových příležitostí, 
které však místy až trestuhodně 
zahazovaly (13:9). Po přestávce se 
obraz hry vyrovnával, díky zlep-
šení naší obranné fáze a zejména 
taktičtějšímu výkonu v postupném 
útoku (17:15, 18:19). Zlepšenou 
obranou se postupně dařilo zatlačit 

domácí celek do pasivnější útočné 
hry a po brejcích Terezy Hammero-
vé se vývoj utkání změnil (20:22). 
Závěrečné minuty, však opět náš 
celek psychicky nezvládl. Dvě 
hrubice v rozehrávce a „školácké“ 
útočné chyby rozhodly, že oba body 
zůstávají na palubovce interligové 
zálohy (51. minuta 21:23, 59. mi-
nuta 25:23). 7 m – hody 4/2:3/1, 
vyloučení 1:2.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. – 
Hammerová T. (7), Hrůzová J. (6), 
Klusáčková J. (4), Dvořáková Š. 
(2/1), Chlubnová J. (2), Plachetská 
Zu. (1), Svobodová Di. (1), Fischero-
vá Mi. (1), Salašová I. (1), Vidláková 
R. Trenér ing. Tvarůžek.        -záv-

Liga starších dorostenek
Studánka Pardubice – BK VM 
58:41 (25:26)
V sobotním ligovém zápase v Par-
dubicích náš tým tři čtvrtiny držel 
vedení v zápase. Děvčata výborně 
bojovala o každý míč a hlavně 
v obranné fázi byl výkon výborný. 
Zlom v zápase nastal, když se nám 
začaly množit fauly. V konečném 
účtování se pět našich hráček vy-
faulovalo a dvěma hráčkám chyběl 
k povinnému střídání jeden faul. 
Přesto jsme s bojovností a přístu-
pem všech hráček k zápasu mohli 
být velmi spokojeni.
SŠB Pardubice – BK VM 57:62 
(27:25)
V nedělním zápase nás čekal lepší 
ze dvou pardubických týmů. Do-
mácí tým si od začátku budoval ná-
skok, který na začátku druhé čtvr-
tiny dospěl až k 11 bodům (23:12). 
Obrovskou vůlí a zlepšením obrany 
jsme ukrajovali z náskoku bodík po 
bodíku až do poločasového rozdílu 
dvou bodů. Ve třetí čtvrtině jsme se 
přetahovali o vedení. Několikrát se 
našim děvčatům díky neuvěřitel-
nému nasazení podařilo přečíslit 
soupeře a vytvořit si situace dva na 
jednoho nebo tři na dva. Bohužel se 
drtivý tlak nepodařilo přetavit na 
jasné vedení a v závěru třetí čtvrti-
ny jsme se ze stavu 39:35 propadli 
na 39:42. Začátek závěrečné (čtvr-
té) části hry domácí potvrzovali 
úspěšnost a ujali se dokonce vedení 
47:39. I pět minut před koncem, 
když domácí vedli 51:44, věřil celý 
tým, že v zápase uspějeme. Čím dál 
více jsme začali atakovat soupeře 
a agresivním pojetím hry a zlepše-
nou koncovkou jsme se opět dostali 
i výsledkově do zápasu. V závěru 

zápasu už byl celý tým v takové 
euforii, že soupeř vůbec nevěděl, 
co se na hřišti děje. Koncovka byla 
přesně podle scénářů amerických 
soutěží, kde se oddechové časy stří-
dají na obou stranách a úmyslně se 
fauluje s následující střelbou trest-
ných hodů. Poslední náš oddechový 
čas 2.8 s před koncem přenesl hru 
na soupeřovu polovinu a všichni 
už věděli, že je vítězství naše. Po 
skončení zápasu vypukla velká 
radost jak na hřišti, tak v hledišti, 
protože na zápas nás doprovodil 
početný tým fanoušků, který naše 
děvčata mnohokrát podržel, za což 
jim srdečně děkujeme.
Sestava BK: Rapušáková Jasna, 
Syslová Petra, Vaďurová Radka, 
Nováková Lucie, Buková Šárka, 
Fňukalová Zuzana, Marková Ven-
dula, Zezulová Dagmar, Kamanová 
Anna, Kryštofová Veronika, Miku-
lová Lucie a Pražáková Aneta.

OP mužů
BK VM – BK Jihlava C 72:66
V prvním domácím zápase slavili 
naši muži vítězství proti soupeři 
z Jihlavy.

OP žákyně
Valosun Brno – BK VM 78:28, 
81:31
V prvních dvou zápasech naše 
žákyně prohráli v Brně s domácím 
Valosunem v obou zápasech. Ačko-
liv výsledky vapadají jednoznačně, 
tak zápasy rozhodně takto nevypa-
daly. Domácí hráčky se prosadily 
větší zkušeností. Na našem týmu 
byl patrný zřetelný pokrok ve 
výkonnosti a hlavně v bojovnosti. 
Dvojice trenérů Kamil Hugo a Petr 
Filla udělala s týmem hodně práce 
a pokud děvčata vydrží v chuti tré-
novat budou se zlepšovat zápas od 
zápasu.            www.basketvm.cz. 

-rap-

Poslední šlápnutí na bajku!
Čtvrtek 4. 11. 2010 – večerní 
výjezd na Dědkovskou horu

odjezd v 18.00 od obchodu JK cyklo
trasa: VM – Lavičky – Závist – 

Netín – Dědkov – Dědkovská hora 
– Blízkov – VM cca 35 km

výkonné svítilny a blikačky s sebou!

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

Petra Syslová v Pardubicích při rozcvičení.      Foto: Tomáš Rapušák


