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Připravila Simona Fňukalová

Oznámení o uzavření interního lůžkového oddělení, interní 
JIRP a interní příjmové ambulance Nemocnice sv. Zdislavy a. s.

Nemocnice sv. Zdislavy a. s. v Mostištích 
oznamuje, že od 1. října 2011 v souvislosti 
s redukcí a restrukturalizací lůžkového 
fondu v Kraji Vysočina bude uzavřeno 
lůžkové interní oddělení, interní JIRP 
a interní příjmová ambulance.

Ostatní interní ambulance zůstávají beze změn v provozu (interní, 
gastroenterologická, kardiologická a endokrinologická ambulance).

Autorský 
galakoncert 

se skladbami 
Ladislava 
Prudíka

Pátek 30. září od 18 hodin 
v třebíčském divadle Pasáž.
Více na straně 3

Katolický dům 
v  K ř i žanově 
oslaví 80. výročí
Sobota 1. října, od 17 hodin 
(v 17 hodin mše sv. v koste-
le, poté oslavy pokračují od 
18. hodiny v Katolickém domě).
Více na straně 3

Cesta 
Pohádkovým 

lesem
v Měříně

Neděle 2. října od 14 hodin.
Více na straně 7

Drakiáda 
na Fajťáku

Neděle 2. října.
Podrobný program na straně 7

Vrátila se 
jednou v noci

Neděle 2. října v 19.30 ho-
din ve velkém sále Jupiter 
clubu. Divadelní komedie 
s Václavem Vydrou a Libuší 
Švormovou v hlavních rolích.
Více na straně 7

Výzva
Hledání 

ztraceného času
Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let 
působení naší kulturně spo-
lečenské organizace – Jupiter 
clubu, s. r. o. Rádi bychom 
v připravované publikaci za-
chytili činnost nejen této orga-
nizace, ale také těch, které ve 
Velkém Meziříčí zajišťovaly 
kulturní aktivity před jejím 
vznikem. Byly to JKP, SK 
ROH Vysočina či kulturní 
spolky. S ohledem na nedo-
statek informací se na vás 
obracíme s žádostí – máte-li 
v držení nějaké písemnosti 
(paměti), fotografi e nebo jiné 
související věci, prosíme vás o 
jejich zapůjčení, při zachování 
diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

Milan Dufek, 
ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

Hluk nesoucí se v posledních 
dvou týdnech z dálničního mostu 
Vysočina nad Velkým Meziříčím 
zachytil snad každý z obyvatelů 
města. Zejména v posledních 
dnech trval téměř po celý den až 
do večerních hodin, kdy ztichl 
takřka s úderem dvaadvacáté, 

Obyvatele zatím obtěžuje víc hluk 
než dopravní problémy

někdy i pár minut po. Je důsled-
kem prací, které na opravě mostu 
začaly a intenzivně pokračují. 
Pracovníci hned v prvních dnech 
odfrézovali povrch vozovky a poté 
se s bouracími kladivy pustili do 
odstraňování starého betonového 
podloží.

Dokud stát a kraj neuznají, že Velké Meziříčí 
je jedním z nejsložitějších dopravních uzlů na 
silnici 602 a nezačnou s námi spolupracovat na 
odstranění všech problémů, sami nemůžeme 
ve městě v otázce dopravních komplikací nic 
udělat. Město nemůže zakázat vjezd kamionů 
a nemůže k takovému opatření nijak přemluvit, 
či donutit kraj ani stát proti jejich vůli.

Silnice č. 602 je v majetku a ve správě kraje, záro-
veň slouží jako objízdná trasa pro dálnici. Se zave-
dením mýta (což považuji za ekonomický nesmysl 
s nedozírnými následky), stoupl počet kamionů, 
které naším městem projíždí, několikanásobně. Je 
to logické. Silnice je slušná, rovná, vede prakticky 
souběžně s dálnicí a není jediný důvod, proč by 
měly kamiony jezdit po zpoplatněné dálnici.

Pokusili jsme se kdysi prosadit, aby úsek 
dálnice mezi sjezdy Velké Meziříčí – západ 

Prezentace 
kultury 

a diskuze
Od roku 1992 provádí katedra 

teorie kultury (kulturologie) Filo-
zofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze dlouhodobý výzkum obyva-
tel Velkého Meziříčí, který se mimo 
jiné zabývá podrobně problemati-
kou kultury ve městě. V loňském ro-
ce navíc proběhl i výzkum zástupců 
organizací působících ve Velkém 
Meziř íčí v oblasti kultury. Ve 
čtvrtek 6. října proběhne v rámci 
setkání starosty s občany v Jupi-
ter clubu od 16 hodin prezentace 
výsledků a následná diskuze. Na 
prezentaci jsou zváni nejen občané, 
kteří se o kulturu zajímají, ale také 
lidé, kteří v oblasti kultury aktivně 
působí. Účelem prezentace totiž ne-
ní jen seznámit přítomné s výsledky 
výzkumu, ale vyvolat podnětnou 
diskuzi k současnému stavu kultur-
ních služeb ve městě a možnostem 
jejího vylepšení. „Věříme proto, že 
se prezentace zúčastníte a přispě-
jete do diskuze vlastními připomín-
kami a návrhy,“ zve na zmíněnou 
akci starosta města Velké Mezi-
říčí ing. Radovan Necid.       -rn-

Fotbalový stadion na Tržišti 
a Areál zdraví u Světlé jsou ze 
všech sportovišť ve Velkém Mezi-
říčí v nejhorším stavu. Shodli se na 
tom radní, kteří všechna městská 
sportovní zařízení osobně obešli, 
aby se podívali, jak na tom jsou. 
„Navštívili jsme fotbalový stadion, 
areál zdraví, zimní stadion, hřiště 
s umělým povrchem za třetí základ-
ní školou. Na příště nám ještě zbývá 
koupaliště,“ vyjmenoval starosta 
Radovan Necid a dodal, že areál 
zdraví je ve špatném stavu asi tak 
z poloviny, neboť byl před asi 
čtyřmi lety částečně rekonstru-
ován za asi sedm milionů korun. 
„Ale stav fotbalového stadionu je 
tristní, kromě tribuny, která byla 

před třemi lety nově postavena,“ 
zhodnotil Necid.

Jmenovaná dvě sportoviště jsou 
na tom nejhůř, ale to neznamená, že 
ta ostatní by nějaké úpravy nepo-
třebovala. „Dívali jsme se, co dřív 
a kde na to vzít peníze,“ zkonstato-
val starosta s tím, že po vyčíslení 
celkové částky nutné k opravám jim 
vyšlo více než 30 milionů korun.

Podle názoru starosty dnes volej-
balisti, kuželkáři, fotbalisti existují 
v až nedůstojných podmínkách. 
Opadané kachlíčky, sprchy v de-
zolátním stavu, každá židle jiná 
a všechny rozbité, jednoduchá okna 
propouštějící zimu, vše doslova pro-
vizorně polepené… „To je pohled 
jak za socializmu,“ podotkl Necid.

Fotbalovému stadionu chybí 
celé zázemí pro diváky, restau-
raci a hlavně pro samotné hráče. 
Fotbalový klub v podstatě existuje 
v nevyhovujících podmínkách už 
od doby, kdy byla ještě v akci Z po-
stavena jediná správní budova. Tu 
druhou má klub v nájmu. 

Areál zdraví se dočkal opra-
vy horní části budovy. Ale su-
terén s prvním nadzemním pat-
rem vyžaduje úpravy minimál-
ně za stejnou částku, tedy taky 
tak za sedm osm milionů korun. 
Opravu by potřebovaly i kurty 
a zídky mezi nimi a oplocení. 

Zimní stadion je ve slušném 
stavu, vyžaduje jen drobnější inves-
tice. Na sportovišti s umělou trávou 

Fotbalový stadion a areál zdraví jsou na tom nejhůř
v Čechových sadech však chybí tri-
buna, zázemí pro atlety, provizorní 
střídačky by bylo vhodné nahradit 
novými. Velkou investici si do bu-
doucna vyžádá koupaliště, kde do-
sluhuje technologie.     (Pokr. str. 2.) 

a Velké Meziříčí – východ zpoplatněn nebyl. 
Tím bychom alespoň dosáhli toho, že řidiči ka-
mionů, kteří nechtějí mýto platit (a znovu říkám, 
že se jim moc nedivím), by naše město objeli. 
Tento nápad ale defi nitivně padl se zavedením 
mýtných bran.

Dalším nápadem byl zákaz vjezdu nákladních 
aut (mimo místní dopravy) na silnici 602 do 
úseku mezi Měřínem a odbočkou na Kamenici. 
Tento úsek se zákazem by prakticky znemožnil 
objíždět mýto.

Policie k tomuto značení chtěla ještě nějaké 
doplňky, které dnes řeší odbor dopravy velko-
meziříčské radnice. Kraj, jako vlastník a správce 
silnice, zároveň odhadl osazení nových značek 
na půl milionů korun. Pokud by se tato akce 
podařila, velmi by to přispělo ke zmírnění do-
pravních komplikací ve Velkém Meziříčí.

Shrňme si tedy fakta a naše možnosti: kami-
ony do Velkého Meziříčí jezdí proto, že zčásti 
objíždějí dálnici kvůli úspoře mýta a zčásti 
proto, že je naše město křižovatkou dopravní 
trasy východní Čechy – Morava a Praha – Brno. 
Silnice, které naším městem vedou, jsou státní 
a krajské, to znamená, že my sami na nich ne-
můžeme nic dělat. 

Jsou tedy tři možnosti řešení, ovšem každá 
z nich má své velké ALE. Lze rozšířit mýtný 
systém i na silnici č. 602. To by ovšem zna-
menalo obrovský nárůst cen dopravy, a tedy 
všeho zboží pro všechny, kteří v sousedství 
takových zpoplatněných silnic bydlí. Nevím, 
zda si každý uvědomuje, že by to například 
zdražilo rohlíky v obchodech, nebo převoz cihel 
ze stavebnin ve Velkém Meziříčí na jeho rodinný 
domek do Měřína.  (Pokračování na straně 5.)

Velké Meziříčí trápí kamiony, 
zakázat je nelze a rozšíření mýta to nevyřeší

Hluk na mostě způsobují bourací kladiva, jimiž pracovníci odstraňují be-
tonové podloží pod svrchní vozovkovou vrstvou. Foto: Martina Strnadová

Jak již bylo řečeno, práce a s nimi 
i uzavírka celé levé poloviny mos-
tu trvají již více než čtrnáct dnů. 
S obavami očekávané dopravní 
zácpy v důsledku uzavírky se však 
zatím Velkému Meziříčí naštěstí 
vyhýbají. „Zatím je to dobré. Uvi-
díme, jak se situace bude vyvíjet 
dál,“ potvrzuje starosta Radovan 
Necid, „je dobře, že je provoz veden 
dvěma pruhy tam a jedním zpátky 
a pravidelně se to otáčí. Kalamity 
tady tolik nevznikají, jako kdyby by-
ly pruhy jenom dva,“ dodává s tím, 
že se na tom shodl i s vedoucím 
územního odboru policie ve Žďáře 
nad Sázavou Bohumilem Šlapákem. 
„Pomohli jsme tomu i jakousi osvě-
tou. I když se něco nahoře stane, tak 
kamiony ani auta nesjíždějí. Hned 
v první den prací ‚shořelo‘ jednomu 
řidiči v autě turbo. Okamžitě tam 
byli hasiči, velmi rychle to uhasili 
a uklidili auto na stranu,“ popisuje 
starosta jednu z prvních kompli-
kací, která nakonec proběhla bez 
větších problémů. Ve městě se pro-
jevila pouze asi dvoukilometrovou 
kolonou. Naposledy pak vznikla 
fronta z Karlova přes Novosady 
minulý pátek. Provoz ve Velkém 
Meziříčí je tedy zatím takřka ve 
„starých kolejích“. Ani na dálnici 
před zúženími do jednoho nebo 
dvou pruhů na začátku a na konci 
mostu nevznikají kolony a auta se 
celkem plynule řadí. „Doufám, že 
tak, jak to probíhá dosud, to bude 
pokračovat až do konce října,“ 
uzavírá starosta.

Martina Strnadová

Zájem byl o zdravé potraviny, 
i o prohlídku zvířecího koutku

Devátý ročník Dne zdraví proběhl minulý týden ve Velkém Meziříčí. 
Tentokrát se nekonal jako v předchozích letech ve velkém sále Jupiter 
clubu, ale na několika místech ve městě – například v předsálí kina Jupiter 
club, v prodejnách, které se zaměřují na zdravou výživu, či vybraných 
sportovištích. Hlavní centrum pak bylo v budově a na přilehlé zahradě 
na Ostrůvku, kde mají svoji pobočku Chaloupky. Tato organizace den 
zdraví ve spolupráci s Jupiter clubem a Městem Velké Meziříčí pořádala 
a zvolila nyní jiný systém. V prostorách na Ostrůvku si příchozí mohli 
ochutnávat biopotraviny, prohlédnout koutek se zvířátky, kde byl k vidění 
kozlík holandský, mláďata prasete gottingenského, slepice a kachny, dále 
prosklený včelí úl s označenou včelí královnou a další. Obzvlášť oblíbené 
bylo opékání jablek nad ohněm či pečení brambor v popelu, o což byl 
velký zájem.                                                 (Pokračování na straně 5.)

Zejména děti zaujal koutek se zvířátky. Na snímku holčička krmí čtyř-
měsíční prasátka gottingenská.                                       Foto: Iva Horká
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Předpisy a nařízení prakticky znemožňují 
skutečnou obecní samosprávu

Žijeme v reálném socializmu. 
Kromě toho, že nás „Svaz evrop-
ských socialistických republik“ 
zásobuje nesmyslnými předpisy 
o délce slunečního svitu, zahnutosti 
banánů a zákazu žárovek, sami naši 
poslanci a vláda si umí také pěkně 
zařádit. Obecní zastupitelstva a sta-
rostové jsou dnes pouzí vykonava-
telé předpisů shora a o samosprávě 
obcí tak nemůže být řeč.

Přiblížím to na jednoduchém 
případu. Lidé u nás ve Velkém 
Meziříčí chtěli, abychom na jedné 
autobusové zastávce zřídili pří-
střešek. Logická věc, řekl jsem 
si a nechal naše úředníky hned 
zpracovat přehled toho, kolik vůbec 
máme ve městě nezastřešených 
zastávek. Bylo jich sedmnáct, takže 
jsem chtěl, abychom je zastřešili 
všechny. Ovšem ouha! K takové 
marginálii se vyjadřuje hned ně-
kolik institucí a taková zastávka 
má přesná úřední pravidla – musí 
tam být autobusový záliv (tak se 
v jejich hantýrce fakt říká tomu 
parkovišťátku – pruhu u zastávky), 

za nebo před zastávkou musí být 
dvoumetrový pruh chodníku, a tak 
dále. Zkrátka, z těch sedmnácti za-
stávek můžeme zastřešit celých pět. 
Zbytek s problémy, některé vůbec. 
Přesto, že normální malý přístřešek 
by nevadil ani chodcům, ani dopra-
vě, naše předpisy jej nedovolí.

Lidem tedy bude dál pršet za 
límec, budou mi chodit spílat a lá-
teřit a celkem poprávu mi nebudou 
moc věřit, že mi to není jedno. On 
ten příběh s chodníky a zálivy totiž 
normálnímu člověku opravdu moc 
k věření není. Třeba jednou přijde-
me na to, že regulace a omezení 
zpravidla nefungují a reagovat na 
to, že nefungují, tím, že vymyslíme 
nějaké nové nařízení, je nebetyčná 
pitomost. Chtěl bych se dožít dne, 
kdy zastupitelstvo bude moci o své 
obci skutečně rozhodovat. Chtěl 
bych se dožít dne, kdy v novinách 
uvidím titulek: Poslanci zrušili 
nesmyslný zákon, který otravoval 
lidem život.

ing. Radovan Necid,
starosta Velkého Meziříčí

Zprávy z jednání Rady města 
dne 21. 9. 2011

1 . Rada města schválila:
● návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene čís. 

1027 C 11/51 mezi budoucím povinným Pozemkovým fondem ČR 
a budoucím oprávněným městem Velké Meziříčí s právem zřízení 
a provozování na pozemku PK parc. č. 537/6 v k. ú. Petráveč – 
skládka TKO – výtlaku průsakových vod s právem uložení přípojky 
kabelu NN do tohoto pozemku a jeho provozování. Budoucí smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. Budoucí oprávněný město Velké 
Meziříčí má povinnost jednat s nájemcem předmětného pozemku 
Hospodářským obchodním družstvem Lhotky (Březejc) o podmín-
kách realizace stavby a úhradě případných škod

● návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice k tíži pozemku 
města parc. č. 5901 (ost. plocha, ost. komunikace na Fajtově kopci) 
v k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení nového zemního kabelu NN, 
jeho provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby

● návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene čís. 1 019 C 11/51 
mezi budoucím povinným Pozemkovým fondem ČR a budoucím 
oprávněným městem Velké Meziříčí za účelem zřízení a provozování 
dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 5612/2 v Čechových sadech, 
k. ú. Velké Meziříčí s právem vstupu na pozemek za uvedeným 
účelem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na 
dobu neurčitou

● návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. České Budějovice k tíži pozemku města parc. č. 
5928/2 v Čechových sadech, k. ú. Velké Meziříčí s právem umístění 
zemního kabelového vedení, jeho provozování, údržby a oprav na 
dobu trvání stavby

● návrh Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 15469/663 mezi pronají-
matelem Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové a nájemcem 
městem Velké Meziříčí na pronájem pozemků skládky TKO v k. 
ú. Petráveč, kterým se prodlužuje doba nájmu o dalších pět let, t. j. 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti

● plán zimní údržby 2011 – 2012
● rozpočtové opatření: zdroj: 1,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

rozdělení: 1,5 tis. Kč – § 2310 prodloužení vodovodního řadu na ul. 
Sportovní – trvalé odnětí pozemku

● rozpočtové opatření: zdroj: 13 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 13 tis. Kč – § 2321 změna v PD Protipovodňová opatření

● rozpočtové opatření: zdroj: 126 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 126 tis. Kč – § 6171 úpravy dvora Náměstí 28

● rozpočtové opatření: zdroj: 2 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
rozdělení: 2 tis. Kč – § 3412 nákup sítě na tenisové kurty

● rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 poskytnutí daru na pořádání 17. ročníku 
Drakiády ve Velkém Meziříčí dne 2. října 2011

● rozpočtové opatření
zdroj: 181 tis. Kč – § 3322 dotace na KP č. 18288/7-4543 Zámek 
Velké Meziříčí
vlastník: rodina Podstatzkých
akce obnovy: obnova kamenných prvků arkády a kamenné dlažby 
na vnitřním nádvoří
zdroj: dotace k Kraje Vysočina – min. 20 % podíl z celkových 
nákladů = podíl města
10 tis. Kč – § 3322 dotace na KP č. 32261/7-4552 radnice č. p. 29
vlastník: Město Velké Meziříčí
akce obnovy: radnice č. p. 29 – výměna oken ve vikýřích
zdroj: dotace z Kraje Vysočina – min. 50 % z celkových nákladů 
= podíl města
rozdělení: 191 tis. Kč – § 3322 100 % předfi nancování opravy nemo-
vitosti v Městské památkové zóně č. p. 37 (parc. č. 821/2) – bývalý 
výměnek; vlastník: Město Velké Meziříčí; akce obnovy: izolace 
proti vlhkosti
zdroj: Program regenerace MPZ – Ministerstvo kultury ( 80 tis. Kč)

(Pokračování na straně 5.)

Průjezd Dolními Radslavicemi u Vel-
kého Meziříčí je komplikován uzavír-
kou silnice. Ve směru na Lhotky řidiči 
neprojedou vůbec, a to již od srpna 
letošního roku, ve směru na Březejc 
jen s omezením. Střídavou dopravu 
jedním a druhým směrem řídí se-
mafory umístěné na začátku a konci 
obce. Důvodem je přestavba opěrné 
zdi podél komunikace III/03720 kvůli 
její havárii a utržení silničního tělesa. 
Havárie se projevila prasklinou na 
vozovce již loni v listopadu, kdy 
také došlo k uzavření stometrového 
úseku komunikace od křižovatky 
v Radslavicích kolem kapličky do 
Lhotek. Objízdná trasa vede z Dol-
ních Radslavic do obce Březejc, po 
místní komunikaci do místní části 
Kúsky a odtud do Lhotek.
Kraj Vysočina zahájil práce na 
přestavbě opěrné zdi silnice již 
v srpnu. „Při zakládání opěrné zdi 
došlo k odkrytí těžko rozpojitelných 
zemin – skály. Projekt a práce tedy 
musí být aktuálně přehodnoceny,“ 
popsal průběh akce Jan Nechvátal 
z tiskového oddělení Kraje Vysoči-
na. Oprava havárie zdi proto byla 
následně rozdělena na vícero objektů. 
Prvním z nich je celková rekonstruk-
ce čtyřiapadesáti metrů opěrné zdi 
podél komunikace III/03720, což je 
ta ve směru do Lhotek. Dále je nutno 

Oprava zdi v Radslavicích pokračuje. Provoz řídí semafory
provést sanaci 33,5 metru svahu ko-
lem silnice III/03719, která prochází 
Radslavicemi od Velkého Meziříčí 
na Březejc. Svah bude vyztužen 
geomřížemi. Z toho důvodu si vyžádá 
opravu i stávající kamenná opěrná 
zeď kolem té samé silnice v délce 96 
a čtvrt metru. Opětovně u ní budou 
dozděny uvolněné kameny i vzniklé 
kaverny, následně bude vyspárována. 
Ve fi nále dojde k položení nové vo-
zovkové vrstvy, jež bude vyztužena 
tahovými geomřížemi.
Termín celkového dokončení prací 
kraj stanovil na 31. říjen 2011, při-
čemž komunikace měly být zprů-
jezdněny již do 30. září. Z důvodu 
přehodnocení prací se však termín 
dokončení celku o několik týdnů po-
sune. „Nanejvýš však o jeden měsíc. 
Vše bude předmětem jednání s do-
davatelem v následujících dnech,“ 
upřesnil Jan Nechvátal s tím, že ze 
stejného důvodu dojde i ke změně 
konečné hodnoty díla. „Zatím však 
nemáme k dispozici informaci jak,“ 
uzavřel. Původní cena akce byla 
vyčíslena na 4,25 milionu korun 
bez DPH.          Martina Strnadová

◄ Z Dolních Radslavic do Lhotek 
nelze projet kvůli rekonstrukci čty-
řiapadesáti metrů dlouhé opěrné 
zdi.         Foto: Martina Strnadová

Farníci spolu s kněžími neza-
pomínají na pátera Mons. Meto-
děje Kotíka, který sloužil 44 let 
v křižanovské farnosti. O tom, že 
byl velice činorodý člověk, není 
pochyb. Zůstalo po něm mnoho 
dobrého, a to jak v oblasti duchovní, 
tak i v té materiální. Jedním z jeho 
chvályhodných počinů je významná 
stavba, moderní kaple v Horní Li-
bochové na Křižanovsku. A právě 
před ní tamní farníci vztyčili kříž 
na Kotíkovu počest. Vzpomínková 
akce se konala v den hornolibochov-
ské pout i  ke 
cti svaté Lud-
mily v neděli 
dopoledne 18. 
září letošního 
roku. Mši sva-
tou před kaplí, 
neboli bazili-
kou minor, jak 
jí skromně ří-
kával P. Kotík, 
sloužil pomoc-
ný biskup čes-
kobudějovický 
Mons .  Pavel 
Posád za př í-
tomnosti kněží 
Tomáše Holc-
nera a Jana Ko-
tíka, příbuzného Metoděje Kotíka. 
Původně měl přijet také P. Karel 
Satoria z Křižanova, ale ten se 
nakonec omluvil.

Po mši svaté pak biskup kříž 
slavnostně požehnal a poděkoval 
Mons. Kotíkovi za jeho pracovitost 
a odvahu, se kterou se pouštěl do 
různých výzev, jakými byly opravy 

Biskup požehnal kříž pro P. Metoděje Kotíka

Fotbalový stadion a areál 
zdraví jsou na tom nejhůř

(Pokračování ze strany 1.)

Chybí peníze na 
opravy natož pak na 

stavbu bazénu
Stav městských sportovišť tedy 

rozhodně není ideální a jejich nutné 
opravy budou stát nemalé fi nance. 
K tomu někteří občané stále volají 
po krytém bazénu. Další z petic 
za jeho výstavbu mohou všichni, 
kterým bazén ve městě chybí, 
v současné době podepisovat. 

„Já bych jej taky chtěl, kdo ne, 
ale kde vezmeme peníze na jeho 
výstavbu a hlavně také na provoz?“ 

a stavby kostelů či 
kaplí. Nebál se ani 
toho, že nebude mít 

dostatek fi nancí na započatou akci. 
Pamětníci si jistě vzpomenou, jak 
vždycky říkával: „Peníze budou. 
Pán Bůh to zařídí.“

Zmíněná kaple v Horní Libocho-
vé od architekta Kolka překračuje 
svým vzhledem běžné sakrální 
stavby a upoutá pozornost na první 
pohled. „A ti, kdo na její výstavbě 

pracovali a baziliku důvěrně znají, 
potvrzují naprostou jedinečnost 
a originalitu myšlenky i pojetí,“ 

uvedl křižanovský kněz P. Tomáš 
Holcner. Důstojnější místo tedy 
nemohlo být vybráno.    Iva Horká

Biskup Pavel Posád žehná kříž před bazilikou v Horní Libochové, který farníci věnovali 
Mons. Metoději Kotíkovi.                                                                             2× foto: Iva Horká

ptá se starosta a zmiňuje příklad 
Pardubic, kde v současné době do-
končují stavbu nového aquaparku. 
Ten starý údajně ročně prodělával 
sedm milionů korun, jeho oprava 
vyšla na půl miliardy a předpokládá 
se, že nový bude v mínusu zhru-
ba patnáct milionů korun ročně. 

„Říkám zodpovědně – bude nám 
dělat obrovské problémy, najít 
v rozpočtu peníze na to, abychom 
vůbec opravili naše stávající spor-
toviště a dostali je do nějakého 
rozumného stavu. A to už nemluvím 
o tom, kde vzít na bazén,“ uzavírá 
starosta.

Martina Strnadová

Vyjma nové tribuny pro fanoušky (vpravo v pozadí) tvoří zázemí fotba-
lového klubu stará a nevyhovující budova v popředí, postavená ještě 
v „akci Z“.                                                        Foto: Martina Strnadová

Mons. Metoděj Kotík
Narodil se 18. 7. 1915 v Dolních Borech u Velkého Meziří-
čí. Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1940 v Brně. V Křižanově 
působil od roku 1966 až do svojí smrti. V roce 2010 oslavil 
nejen svoje kulaté narozeniny, ale také sedmdesát let kněž-
ství. Zemřel den po svých pětadevadesátých narozeninách – 
19. 7. 2010 – v Nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích.         -ivh-
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Vysočina nabízí už 860 km
jezdeckých stezek

Pro příznivce jezdecké turistiky byla v Kraji Vysočina vyznačena síť 
jezdeckých stezek o celkové délce 864 km doplněná o služby 150 jezdec-
kých stanic. O slavnostní otevření stezek se v areálu Hospodářského statku 
v Bohuslavicích postaral radní Kraje Vysočina pro oblast cestovního ru-
chu Tomáš Škaryd. „Projekt sítě hipotras 
doplňuje hustou mapu pěších a cyklotras, 
která čítá na Vysočině přes 
5,5 tisíce kilometrů. Za 
každou desítkou kilometrů 
značených tras jsou další 
desítky kilometrů naježděných při jejich značení a vyhledávání. Svou 
roli zde hrají i majitelé zastávek podél tras, kteří přichází s rozšířenou 
nabídkou služeb,“ upozornil Tomáš Škaryd. Podle předběžných odhadů 
využijí značené stezky stovky uživatelů měsíčně.

Síť značených tras pro pěší a cykloturisty je na Vysočině nově doplněna 
o značené trasy pro jezdce na koních. Páteřní jezdecké trasy vedou přes 
celý kraj a navazují na východočeské a jihočeské trasy, které směřují až do 
sousedního Rakouska. Podle slov Jiřího Kováře z Hospodářského statku 
v Bohuslavicích, který má s pohybem turistů všeho druhu na koňské trase 
již pět let zkušenosti, jsou hipotrasy velice vítaným zpestřením pro stále 
větší počet cyklistů.

Pro značení tras byla využita metodika značení používaná Klubem 
českých turistů, v regionu tak turisté najdou trasy s červenými, modrými, 
zelenými a žlutými jezdeckými značkami a navigují je směrovky s názvem 
Jezdecká stezka Kraje Vysočina. Při putování Vysočinou po značených 
trasách již nebudou mít jezdci problémy s blouděním či neprostupným 
terénem, ani s majiteli pozemků, kteří by jim zakázali vstup na jejich 
pozemek. I díky jezdeckým stanicím na trasách je turistika na koni v re-
gionu Vysočina mnohem pohodlnější, neboť poskytují potřebné zázemí 
pro turisty v sedle a ustájení pro jejich koně, mnohdy ale i řadu dalších 
zajímavých služeb. Jezdecké trasy tak přinášejí výhody turistům, koním, 
jezdeckým stanicím a též zatraktivnění celému regionu. Pro usnadnění 
orientace na trasách je turistům k dispozici soubor map obsahující vy-
značené jezdecké trasy na Vysočině, jejich podrobný popis, kontakty na 
jezdecké stanice a další služby. Zájemci si jej mohou vyžádat na adrese 
info@vysocinatourism.cz nebo vyzvednout v jezdeckých stanicích. Těm 
budou mapy předány na semináři s názvem Vysočinou v sedle, který se 
koná 27. září a jeho náplní je především společná diskuze nad problema-
tikou jezdecké turistiky.

Vyznačení jezdeckých tras bylo realizováno v rámci projektu podpo-
řeného z ROP Jihovýchod Vybudování sítě hipotras spolufi nancovaného 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehož nositelem 
je příspěvková organizace Vysočina Tourism. Projekt trval téměř dva 
roky a celkové náklady činily 2,8 milionu korun (92,5 % nákladů pokryje 
dotace z ROP Jihovýchod a dotace státu). Navázal na předchozí projekty 
realizované v letech 2005 – 2009, kdy byla v Kraji Vysočina zmapována 
situace jezdeckých stezek a stanic.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

Předminulou neděli byl na heř-
manovském hřbitově požehnán 
nový pomník kněze Františka Pa-
řila, který se narodil před sto lety 
ve Vidoníně u Heřmanova. Jeho 
ostatky byly po dlouhých šedesáti 
letech uloženy na důstojném místě 
u hlavního kříže. Páter Pařil byl 
3. 8. 1951 popraven na základě 
vykonstruovaného procesu. V něm 
se stal nevinnou obětí komunizmu. 
O pietním aktu na heřmanov-
ském hřbitově jsme informovali 
v minulém čísle našeho týdeníku. 
Dnes přinášíme stručné informace 
o samotném P. Pařilovi. Jde o vý-
ňatky z článku Marie Hladíkové, 
uveřejněné ve farním zpravodaji 
Zdiva, a z práce PhDr. Markéty 
Doležalové, které jsou publikovány 
na webových stránkách Ústavu pro 
studium totalitních režimů ČR.

František Pař i l se narodil 
27. ledna 1911 ve Vidoníně. Jeho 
rodiče Josef a Marie hospodařili 
na poměrně velké zemědělské 
usedlosti. Za velkých obětí nechali 
na kněze vystudovat dva syny – 
Františka a Severina, který dostal 
jméno po jednom z prvních šiřitelů 
křesťanství v Podunají, bavorském 
zemském patronu Severinovi.

Přeložení na faru blízko Babic se P. Pařilovi stalo osudným
(Volné pokračování z minulého čísla.)

Starší z bratrů, František, po 
měšťanské škole vystudoval reálné 
gymnázium v Tišnově a poté boho-
sloví. Na kněze byl vysvěcen v roce 
1937. Jeho prvním působištěm se 
staly Boskovice, poté byl přeložen 
do Deblína, do Třebíče, Ostrova 
nad Oslavou, Olešnice na Moravě, 
Podivína na Břeclavsku, Volfířova 
u Dačic, kde pobyl nejdéle ve své 
kariéře, celé čtyři roky. Jeho posled-
ním působištěm se v roce 1948 stal 
Horní Újezd na Třebíčsku, kousek 
od babické farnosti. Tak časté pře-
kládání nebylo v té době obvyklé, to 
až později. Sám Pařil se údajně před 
vyšetřovateli státní bezpečnosti 
(StB) vyjádřil v tom smyslu, že byl 
u tehdejší církevní hierarchie špatně 
zapsán a nebyl oblíben pro svoje 
kladné stanovisko k lidem.

Páter Pařil nebyl politicky ni-

kde organizován a ani se veřejně 
neexponoval. Avšak podle někte-
rých pramenů byli pravděpodobně 
katoličtí kněží postupně zataženi 
do takzvaného „babického proce-
su“. O Pařilovi měla StB zjištěno, 
že v poválečných letech agitoval 
mezi věřícími pro stranu lidovou 
a politiku komunistů kritizoval jako 
bezbožeckou a nezodpovědnou. 

Pro tyto a další výhrady vůči „li-
dově demokratickému zřízení“ byl 
důsledně sledován. Proto neunikly 
pozornosti jeho schůzky s jedním 
z jeho farníků Antonínem Mitys-
kou z Horního Újezda. Nezkušený 
mladík převzal po svém otci hospo-
dářství a tehdejší poměry a tlak na 
soukromé zemědělce ho postavily 
do situace, pro niž nedokázal najít 
řešení. Na jaře 1951 se stal snad-
nou kořistí pro Ladislava Malého, 
který se vydával za agenta západní 
zpravodajské služby. Ten obcházel 
krajem, vyhledával ochotné muže, 
kteří vystoupí otevřeně proti re-
žimu a vytvářel ilegální skupinu. 
Agent Malý posléze zneužil A. 
Mitysku i k navázání kontaktů s P. 
Pařilem. Mladý Mityska přivedl 
na faru do Horního Újezda nejen 
Malého, ale i sedláka Antonína 

Plichtu, partyzánského velitele 
z časů okupace, aktivního člena 
lidové strany a odpůrce kolektivi-
zace, který se skrýval v té době 
před zatčením. Pařil oba zemědělce 
dobře znal a důvěřoval jim. Zato L. 
Malý se mu nelíbil. I přes Pařilovo 
varování, že je jeho fara sledována, 
zůstali u něho dvě noci. Poslední 

úkol kapitána Malého – přepadení 
schůze členů vedení MNV Babice 
v místní škole 2. 7. 1951 – skončil 
zastřelením tří účastníků jednání, 
z nichž jeden byl učitel. Střelbu 
vyprovokoval L. Malý za účasti 
A. Mitysky. Následoval dramatický 
zátah na pachatele a jejich pomocní-
ky. Jihlavská StB poté zatýkala ve 
velkém. Pro Pařila si přišli 5. 7. 1951 
a dopravili ho do věznice v Jihlavě. 
Začali ho násilnými metodami vy-
šetřovat, čímž docílili jeho doznání, 
že podporoval činnost protistátní 
skupiny L. Malého a A. Plichty 
a ukrýval členy této skupiny na 
faře a zásoboval je potravinami. 
Nevyhnul se ani dalším smyšleným 
obviněním. Za to byl souzen v prv-
ním jihlavském monstrprocesu, 
uspořádaném deset dnů po střelbě 
v Babicích. Soud nad ním vynesl 

rozsudek smrti za velezradu a po-
moc sabotáži. Obhajoba i odvolání 
v této tragické justiční frašce byly 
pouhou zdržující formalitou. Už 
1. 8. 1951 Nejvyšší soud odvolání 
zamítl. O dva dny později – 3. srp-
na 1951 – byl P. František Pařil na 
dvoře jihlavské věznice popraven.

Zprac.: Iva Horká

Devadesátiletá Pařilova sestra Marie Dvořáková z Vidonína za rodinu 
u bratrova nového pomníku děkuje P. Tomáši Holcnerovi z Křižanova za 
obětavost, se kterou k přípravě a vlastní realizaci pietní akce přistoupil.

Foto: Iva Horká

Nový pomník P. Františka Pařila s jeho podobenkou na heřmanovském 
hřbitově.                                                                           Foto: Iva Horká

Dne 13. 1. 1931 podala Jednota čsl. Orla v Křižanově 
Okresnímu úřadu ve Velkém Meziříčí žádost o povole-
ní stavby katolického domu a orlovny. Stavební povole-
ní bylo vydáno 19. 3. 1931. Zakázku získala ve veřejné 
soutěži fi rma stavitele F. Kučery z Třebíče. Stavební 
projekt vyhotovil meziříčský stavitel Láďa Bartůněk.

Během zbytku měsíce března se začalo na stavbě 
pracovat. Výstavba nebyla jednoduchá, neboť sta-
veniště bylo značně zamokřeno. Původně zde byl 
rybník a proto musely být pod základy hlavní zdi od 
silnice zaráženy dubové piloty. Stavbu na místě řídil 
polír Frant. Pekárek z Dobré Vody a tehdejší kaplan 
P. František Hanuš. Za 6 měsíců mohlo být požádáno 
o kolaudaci stavby a 27. 9. 1931 byla stavba Katolického 
domu v Křiža-
nově slavnost-
ně  posvěcena 
křižanovským 
rodákem Msgr. 
Antonínem Bar-
tošem.

P ro veden í 
tělovýchovné 
a  v z dě l áva c í 
činnosti a pro 
ř í z e n í  je j í ho 
p r o v o z u  b y l 
ustaven Spolek 
Katolického 
domu v Křiža-
nově. Katolický 
dům měl sloužit mimo organizaci Orla, též organizaci 
lidové strany a svazu katolických žen. Proto jsou na 
plakátě k otevření katolického domu uvedeny jako 
svolavatelé Sdružené katolické spolky v Křižanově. 
Z činnosti spolku byly tenkrát v oblibě veřejná cvičení 
prostných a na tělovýchovném nářadí. Spolková čin-
nost – veřejná tělovýchovná cvičení, přenášky, schůze 
divadla a taneční zábavy a plesy – se rozběhla velmi 
čile a v Křižanově nastalo v tomto směru silné soutě-
žení mezi tělovýchovnými spolky Sokolem a Orlem.

Bohužel po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byla 
tato úspěšná činnost zastavena a katolický dům zabrala 

Katolický dům v Křižanově 
byl otevřen před 80 lety

německá armáda pro ubytování příslušníků Luftwafe, 
kteří se na křižanovském letišti – nedávno zbudovaném 
pro potřeby bývalé čs. armády – učili létat.

Dne 9. května 1945 v 8.45 byl Křižanov bombardo-
ván letectvem Rudé armády. Byly zasaženy většinou 
domy na křižovatkách ulic, aby byl průjezd městečkem 
zneprůchodněn. Při tom byl zasažen kostel i katolický 
dům. Budova byla obnovena fi rmou Požár z Křižanova. 
Spolek katolického domu opět zahájil svou činnost jako 
před válkou, ale bohužel jen krátce. Po únoru 1948 po 
sjednocení všech tělovýchovných organizací Spolek 
katolického domu v Křižanově zanikl.

V roce 1951 přešel katolický dům do vlastnictví 
obce, která provedla rekonstrukci malého sálu a v po-

schodí upravila 
dvě místnosti na 
obecní knihov-
nu a č í t á r nu. 
Od té doby se 
katolický dům, 
nebo orlovna, 
jak se mu běžně 
říkalo, začal na-
zývat kulturním 
domem.

V roce 1959 
z d e  P o d n i k 
místního hos-
podářství Kři-
žanov zavedl 
ústřední topení 

a vodovod a v sále vybudoval stupňovité hlediště, 
protože velký sál měl být nadále využíván jednoú-
čelově jako kino. Bylo sem pořízeno tehdy moderní 
širokoúhlé promítací zařízení. 8. května 1960 bylo kino 
slavnostně otevřeno. Nazývalo se Kino Máj a zahájilo 
provoz promítnutím barevného fi lmu s názvem U nás 
v Mechově, jehož exteriéry se točily v okolí u rybníka 
Křižovník a kolem letiště. Bohužel při rekonstrukci 
sálu na kinosál byla zazděna větrací okna do sklepení 
pod podlahou sálu, která měla za účel odvádět přeby-
tečnou vlhkost. 

(Pokračování na straně 4.)

Ladislav Prudík, rodák z Vysočiny, tedy krajan, 
je výborným, talentovaným hudebníkem i autorem. 
Narodil se 21. března 1962 v Dolních Heřmanicích 
u Velkého Meziříčí. V jeho 10 letech jej rodiče přihlá-
sili do LŠU, kde zahájil svou výuku hry na akordeon, 
poté baskřídlovku. Ladislav Prudík měl štěstí na 
výborného pedagoga Leopolda Krčála. Svoji výuku 
později rozšířil o hru na pozoun, klavír, kontrabas 
a baskytaru. Po ukončení druhého cyklu studia hry 
na pozoun na sebe upozornil výtečnou interpretací 
koncertu pro pozoun od Rimského Korsakova.

Aby měl s kamarády co hrát pro zábavu, začal 
Ladislav Prudík ve svých 13 letech rozepisovat z mag-
netofonu dvojhlasy od tehdy populární Moravanky 
a dalších kapel. Základní vojenskou službu absolvoval 
u vojenské hudby, kde hrál druhý pozoun. Své hudební 
vzdělání si doplňoval ve funkci pomocného archiváře. 
Se zájmem studoval partitury, zkusil první aranžmá 
a poté začal psát vlastní skladby pro malý dechový 
orchestr. Po vojně založil mladý muzikant vlastní 
kapelu Meziříčanku. Obtížně sháněl notový materiál, 
a proto se pustil do aranžování lidových písní pro 
potřebu Meziříčanky. Je s podivem, kolik aktivit měl 
a má skladatel a hudebník Ladislav Prudík. Další nád-
herný hudební nástroj, varhany, jako by jej přitahoval. 
Naskytla se mu příležitost hrát na varhany v kostele 
v Tasově, přičemž pilně studoval harmonii. Po záni-
ku DH Meziříčanky založil Ladislav Prudík obřadní 
hudbu s názvem Cereta. Ani pozoun u něj nerezavěl, 
příležitostně hrával se skupinou F-box. Začal se také 
více věnovat kompozici.

Vlastních skladeb Ladislavu Prudíkovi přibývalo, ale 
jak se říká, do šuplíku. Až, zcela náhodně, se při léčení 
v Luhačovicích setkal s Pavlem Nevařilem, kapelníkem 

Autorský galakoncert Ladislava Pru-
díka a Václava Maňase ml., 30. září 2011 
v 18 hodin, divadlo Pasáž, Třebíč.

Na podzim letošního roku se poprvé 
představí posluchačům z Třebíče a okolí 
komponovaný pořad, nazvaný Autorský 
galakoncert. V Třebíči budou v tomto 
pořadu prezentovány skladby současných 
žijících autorů dechové hudby, Ladislava 
Prudíka a Václava Maňase ml. Koncert pro 

Galakoncert dechové hudby
posluchače v Třebíči si připravuje vynikající 
dechová hudba Šohajka z Dolních Bojano-
vic. Průvodní slovo – externí redaktor Rádia 
Proglas Václav Kovář a Věra Gremlicová, 
za osobní účasti výše zmíněných autorů 
a osobností žánru dechové hudby. Pořada-
telé s Misií dechové hudby, dobrovolným 
mezinárodním sdružením, zvou všechny 
příznivce na nevšední zážitek.          

(Na snímku Ladislav Prudík) -vk-

Vlčnovjanky a po návratu domů, plný dojmů se setkání 
v lázních, složil polku. Požádal Stanislava Pěnčíka, 
renomovaného textaře, o text a vznikla polka Okolo Vlč-
nova, podle které je nazván CD nosič vydaný k 15. výro-
čí Vlčnovjanky. Ta byla první kapelou, jež v roce 1993 
nahrála skladbu Ladislava Prudíka, jenž se okamžitě 
zapsal do povědomí posluchačů. Hudební nakladatelství 
Editmu v roce 2002 vydalo k jeho 40. narozeninám 
profi lové CD s názvem O čem snívám. Na tomto nosiči 
jsou klasické polky a valčíky, ale také několik písní, do-
konce i skladba sakrální, slow i beat. Ladislav Prudík je 
členem volného mezinárodního sdružení Misie dechové 
hudby se sídlem v Moravských Budějovicích. Povinností 
každého člena je propagace a podpora kvalitní dechové 
hudby. Misionáři se setkávají nepravidelně. Na svých 
seminářích si sdělují poznatky, kritiku, vedou diskuze 
o dechové hudbě. Ladislav Prudík je jedním z členů, 
jehož vystoupení jsou zajímavá a podnětná. Po Vlč-
novjance projevily zájem o Prudíkovy skladby přední 
dechové hudby Šohajka, Doubravěnka, Stříbrňanka, 
Budějovanka, Zlaťulka a další, jež mají jeho skladby 
na nosičích. V současné době je uměleckým vedoucím 
kapely Muzikanti Ladislava Prudíka. Získal si oblibu 
posluchačů i přátele v hudebním ranku, ale je to stále 
ten zapálený muzikant, jehož hudba provází v každo-
denním životě. Ladislav Prudík je členem OSA, kde má 
přihlášeno na sto skladeb včetně aranží. Texty k jeho 
melodiím připsali přední textaři a textařky – Vladimír 
Salčák, Stanislav Pěnčík, Růžena Sypěnová, Hana 
Čiháková a mnozí další.

Ladislav Prudík ve svých skladbách ctí jejich 
lidový charakter, jemuž přidává určitou uměleckou 
hodnotu, jež malé dechové orchestry posouvá dál 
a zvyšuje kvalitu jejich repertoáru.         Václav Kovář

Foto: archiv KDFoto: archiv KD
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají 
každou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 
134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz. Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Ateista
Poslední dobou je možné slyšet v Evropě názor, že Češi jsou nejateis-

tičtější národ. Své soudy zakládají na statistických výsledcích sčítání lidu, 
zejména těch z roku 2001. Sociologové, kteří nějak nechápou náboženské 
cítění člověka a jeho touhu po transcendenci, omezují svá tvrzení na ona 
pouhá čísla. Na rozdíl od nich sociologové, kteří se zajímají o teologii 
nebo dokonce jsou teology, vědí, že nelze na základě čísel, která mů-
žeme přečíst v ročenkách, posuzovat stav víry. Na tomto místě nemohu 
nevzpomenout prof. Tomáše Halíka, který neustále odmítá zjednodušené 
tvrzení o ateismu většiny Čechů.

Musíme zdůraznit, že tato čísla mohou vyjadřovat jenom příslušnost 
k nějaké církvi nebo náboženskému společenství. Ale i s tím je problém, 
neboť jsem potkal několik málo katolíků, kteří sice byli pokřtění, ale měli 
problém s vyjádřením se, ke které církvi patří.

A tak se dostáváme k rozlišným postojům – nevěřící v Boha, věřící 
v Boha, ale „soukromě“ bez jakékoliv církve, věřící v Boha v církvi. Ale 
ještě mě trápí otázka, zda může existovat člen církve, ba praktikující, 
který je ateistou? Nikdy nezapomenu tvrzení našeho rektora semináře 
v Katovicích, dnes biskupa v Legnici, který říkával: „V Polsku je mnoho 
praktikujících ale nevěřících.“ Něco na tom je!

Když hovoříme o ateismu, tak bych se chtěl opět vrátit k dokumentu 
Gaudium et spes, kde lze přečíst, jaké mohou být druhy ateismu a jak 
se mezi sebou velmi liší. Jsou takoví, kteří Boha popírají, jiní si otázky 
o Bohu vůbec nekladou. Někteří se domnívají, že člověk o Bohu nemůže 
naprosto nic říct, jiní zkoumají otázku Boha nesprávnou metodou. Jiní si 
vytvářejí falešný obraz Boha. Někteří člověka tak vyvyšují, že tím víra 
v Boha téměř ztrácí sílu. Mnoho je těch, kteří odmítají jakoukoliv závislost 
člověka na Bohu, neboť člověk má být sám sobě cílem, jediným strůjcem 
a tvůrcem své historie. Podle jejich názoru to nelze sloučit s uznáním Pána.

Zdá se, že ta poslední forma ateismu, řekl bych nějaký skrytý ateistický 
postoj, nejvíce trápí dnešní svět a člověka (možná i formálně člena círk-
ve) – Já sám sobě jsem Pánem.                              P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 27. 9. do 2. 10. 2011
Úterý 27. 9. památka sv. Vincence z Paula, kněze
 7.00 mše sv. za Josefa Tomana, bratra Jana,
 sestru Hedviku a za rodiče Tomanovy a Sojkovy o. M. P.
16.30 mše sv. za zemřelou Oldřišku Fialovou a za živou
 a zemřelou rodinu z odpuštění všech hříchů
 a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu o. T. H.
Středa 28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa
 7.30 mše sv. za rodinu Langovu o. M. P.
 9.00 mše sv. za Václava Zezulu a syna Vašíka o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Václava Kubíčka a duše v očistci o. L. Sz.
Čtvrtek 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 7.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Maškovu
 a duše v očistci o. L. Sz.
17.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
18.00 Mostiště mše sv. o. M. P.
Pátek 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 8.00 mše sv. za živé a zemřelé rodiny Košábkovy
 a Slabých a duše v očistci o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodiče Janákovy a Bernatovy o. L. Sz.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. M. P.
Sobota 1. 10. památka sv. Terezie od dítěte Ježíše, panny a učitelky 
církve
 7.00 mše sv. za Ludmilu a Miloslava Bartošovy
 a za živou a zemřelou rodinu Bartošovu o. M. P.
10.30 svatba beze mše sv.: Josef Pešek – Nela Katonová o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodinu Polovu, Blahovu a Klímovu o. M. P.
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 2. 10. – 27. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za rodiče Anežku a Františka Klímovy
 a manžela Aloise Sýkoru o. M. P.
 9.00 mše sv. za rodinu Klímovu a Gajdošovu
 a duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti s udělováním svátosti křtu
 za děti, které přijímají křest o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Michalovy, Ludvíka Střechu,
 Hedviku Ambrožovou a duše v očistci o. L. Sz.

Farní oznámení
V úterý v 16.30 bude mše sv. pro všechny děti. Ve středu 28. 9. 2011 
slavíme slavnost sv. Václava. mše sv. budou v 7.30; 9.00; 18.00.
V pátek 14–16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti a 14.00–15.30 bude 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. V pátek v 19.00 v Hrbově bude mše 
sv. pro biřmovance 1., 2., 3. skupiny. V sobotu v Netíně v 18.00 bude pouť 
první soboty (14.30 jdou pěší, 17.00 odjíždí autobus). V sobotu v 18.30 
bude příprava rodičů před křtem a v 19.30 bude 4. příprava na manželství. 
V neděli 2. 10. po večerní mši sv. se uskuteční setkání Spolku Ludmila. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Na faře jsou v prodeji 
stolní kalendáře na rok 2012, 55 Kč/kus.

Přehled bohoslužeb pro Bory a okolí od 27. 9. do 1. 10. 2011
Středa 28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa
 9.45 Horní Bory o. M. P.
Pátek 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
17.30  Horní Bory adorace Nejsvětější svátosti
18.00 mše sv.  o. M. P.
Neděle 2. 10. 2011 – 27. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv.  o. M. P.

-P.LSz-

Českobratrská církev evangelická
2.10.: 9 hodin – bohoslužby (host: Joel Ruml, synodní senior ČCE 
a předseda Ekumenické rady církví v ČR), 10.30 hodin – beseda 
s hostem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi
Husův dům, U Světlé 24, bližší informace: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz                                                  -PJ-

Budoucnost planety je v našich rukách 
– projekt Comenius

Základní škola Hany Benešové v Borech se zúčastnila zahajovací 
schůzky projektu fi nancovaného z programu celoživotního učení v městě 
Hämeelinna ve Finsku, a to od 6. do 11. září 2011. Schůzky se zúčastnili 
koordinátoři a učitelé z osmi zemí Evropy: Česká republika, Finsko, 
Island, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko a Turecko. Česká republika 
a Polsko si s sebou přivezly také právě dva zástupce z řad žáků šesté třídy.

Cílem našeho projektu je, aby žáci poznali různé zdroje energie a naučili 
se s nimi hospodařit. Měli jsme možnost poznat a porovnat, jak funguje 
školství ve Finsku. Každá země mohla přispět svými nápady do projektu 
a zadali jsme si úkoly na první čtvrtletí tohoto školního roku.

Během následujících dvou let nás čekají schůzky v ostatních partner-
ských zemích – v prosinci na Islandu, v dubnu v Německu a v červnu je 
přivítáme a budeme hostit i v naší škole. Následující školní rok 2012/2013 
navštívíme zbylé čtyři země.

P. uč. Marta Aubusová, p. uč. Kateřina Brychtová

Kdysi býval matriarchát a býva-
ly rady stařešinů. Není tomu ani 
padesát let, kdy děti prarodičům 
vykaly a někde, zejména na venkově, 
i rodičům. Zkrátka a dobře, staří lidé 
bývali vážení a ctění. Mladí si uvě-
domovali, že jejich rodiče a prarodi-
če bývali také mladí – jako jsou dnes 
oni sami. Jestli se však jejich věku 
dožijí a získají zkušenosti, samozřej-
mě poplatné času, které jejich rodiče 
nabývali dlouhá léta, to zatím nikdo 
neví. Každý si ale přeje žít co nej-
déle a každému život kvapně utíká.

Nedávno jsem v anketě o stáří, 
vysílané na stanici ČR Praha 2, 
slyšela vyjádření dětí k problému 
starých lidí. K mému naprostému 
údivu některé z nich říkaly, že by 
staří lidé měli být odstěhováni ně-
kam daleko, stranou od ostatních.

Co nám to roste za nehumánní 
společnost? Jakým postojům učíme 
mládež a jaké ovoce v budoucnosti, 
tato „výchova“ dnešním rodičům 
přinese?

A co je to vlastně mládí, a co je 
stáří? Znám staré lidi, kteří mají 
mladého ducha i srdce, a mladé, 
sobecké a vlastně už i v objektivním 
mládí staré lidi okoralého srdce.

Jak tyto dnešní děti (a některé 
už tak byly vychovány i dříve), se 
jednou zachovají ke svým rodičům 
a starým spoluobčanům? Nebude 
a není to už nyní naše vina a vlastně 
vina celé, pouze na profi t zaměřené 
společnosti? Na jedné straně se mlu-
ví o prodlu-
žování věku 
pro odchod 
do důchodu, 
což je jistě správné s přihlédnutím 
k tomu, že lidský věk se skutečně 
prodlužuje. Ale…

Lidé kolem padesátky, což není 
žádné stáří, nýbrž doba zralosti, čelí 
na svých pracovištích od svých mlad-
ších kolegů často narážkám na svůj 
věk. Také někteří zaměstnavatelé, 
mnohdy, nechtějí přijímat starší lidi 
do zaměstnání. A protože podléhají 
jakémusi kultu mládí, neuvědomují 
si, že starší zaměstnanec jim může 
přinést více zkušenosti, spolehlivosti 
i odpovědnosti. (Winston Churchill 
byl v 86 letech jedním z nejúspěš-
nějších ministerských předsedů.).

Na druhé straně se k opravdu 
starým lidem nechováme vstřícně. 
Například jsou pečovatelské domy 
(viz Velké Meziř íčí) zaměřeny 

pouze na výdělek. Není pro ně pri-
oritou, aby jejich obyvatelé, které 
v podstatě ani dobře neznají, byli co 
nejdéle i přes svůj věk, eventuelně 
zdravotní handicap, čilí a schopní, 
ale záleží jim pouze na tom, aby si od 
domova kupovali co nejvíce služeb. 

I když jsou to 
veřejná zaří-
zení, chovají 
se jako sou-

kromý hotel. Zapomínají, že každý 
obyvatel pečovatelského domova 
je s postupujícím věkem a případ-
nou nemocí, také jejich budoucím 
klientem. Na to by dobrý, když už 
obchodník, zapomínat neměl. Bylo 
by však lidské, radovat se z každé-
ho, kdo se dokáže o sebe postarat, 
a něčím se zabývat. Zkrátka těšit se 
z toho, že je někdo co nejdéle tělesně 
i duševně, na svůj věk, v pořádku. 
Pokud toto nebude naším cílem, 
budou muset staří lidé, jak o tom 
mluvily děti, opravdu být odsunuti 
na okraj společnosti a tam v nečin-
nosti si platit čekárnu na smrt.

Jsme sobecká a jen na profit 
zaměřená společnost, a to je velmi 
smutné. Ani vedení domova ani 
MHD nejsou schopni zařídit, aby 

u pečovatelského domova na Strmé, 
kde je kolem 25 důchodců ve věku do 
86 let, byla zřízena autobusová za-
stávka, byť jen na znamení. Domov 
patrně chce, aby si lidé brali jejich 
tzv. taxi, a mladí úředníci na MHD 
mají zato, že pro starého člověka, 
někdy chodícího i o holi, není těch 
asi 200 metrů od regulerní zastávky, 
žádná vzdálenost. Přitom asi neznají 
skutečnou zalidněnost dané oblasti, 
protože na Strmé jsou činžáky, kde je 
také mnoho starých lidí, kteří prý už 
v minulosti několikrát o bližší umís-
tění zastávky marně žádali. A nikdo 
nebere v úvahu, že v zimě, na náledí, 
je pro staré lidi vzdálenost třeba i jen 
300 metrů obtížná a nebezpečná.

Neměli bychom si přát, aby oby-
vatelé pečovatelských domovů ne-
byli nesvéprávní lidé, ale projevovat 
jim více porozumění a citu, který 
by se od správců takových zařízení 
právem očekával? Mysleme na stáří 
svých blízkých nebo i na své vlastní, 
které nikoho, bude-li žít tak dlouho 
jak by si přál, nemine a ve kterém 
bude potřeba stále více kvalitních 
penzionů pro seniory. Tedy i pro vás, 
dnešní mladíky. 

JUDr. Zdenka Čechová

Dvojí pohled

Cyklovýlet na Věterák
Ten, kdo se nezalekl třicetikilometrové trasy a vyrazil od velkomezi-

říčského SEV Ostrůvek na cyklistický výlet 18. září v neděli po obědě, 
opravdu nelitoval.

Pohodovým tempem pro menší i větší jsme absolvovali jedenáct 
mikrozastávek, abychom cestou do Budišova například odchytili raka 
říčního a pak vrátili řece, seznámili se s invazní netýkavkou žláznatou, 
popovídali si o zaniklé obci Nesměř, prohlédli sfi ngy v budišovském 
zámeckém parku a na kopci zvaném Věterák prozkoumali torzo větrného 
mlýna holandského typu.

Všichni účastníci úspěšně a bez potíží zvládli všechna úskalí jízdy na 
kole po cestách i necestách, dokonce i počasí nám přálo, tak nezbývá než 
popřát: Sportu zdar a cyklistům zvláště!

Cyklovýlet se uskutečnil v rámci Evropského týdne mobility za podpory 
Města Velké Meziříčí.                      

 Text a foto: ing. Jana Janová, SEV Ostrůvek

Profesor Jan Obšil
Již 65 let uplynulo šestého září od úmrtí pedagoga a historika Jana 

Obšila. Narodil se 16. listopadu 1879 v Července u Litovle. Po studiích 
na gymnáziu absolvoval Filozofi ckou fakultu Karlovy univerzity v Praze 
a studia zakončil státní zkouškou z dějepisu a zeměpisu v roce 1907.

Ve stejném roce nastoupil jako profesor na Gymnázium ve Velkém 
Meziříčí, kde působil až do svého penzionování v roce 1939. Jako profesor 
byl spíše mírný, zato však byl plný nadšení pro vlast, národ a jeho dějiny.

Kromě pedagogického působení byl autorem několika odborných historic-
kých prací, např. Boj Slovanů balkánských o svobodu r. 1912–1913, Politické dě-
jiny národa československého od roku 1848, Dějiny národů slovanských apod.

Zapojil se i do veřejného života. Byl jednatelem Politického klubu ve 
Velkém Meziříčí a členem řady místních dobročinných spolků. V letech 
1919 – 1920 byl také odpovědným redaktorem Velkomeziříčska, do 
kterého i později psal úvodníky a politické články.

V době druhé světové války byl zatčen a vězněn. Dožil se sice osvo-
bození, ale vrátil se s podlomeným zdravím a na následky válečných 
útrap zemřel 6. září 1946. Byl pohřben již na novém hřbitově na Karlově.

Podle jeho jména byla ostrá zatáčka ulice Třebíčské poblíž jeho vily 
nazývána současníky „Obšilova zatáčka“.                                      -ripp-

Katolický dům v Křižanově…
(Pokračování ze strany 3.) Tím se do dřevěné podlahy a stupňovitého 

hlediště sálu dostala dřevomorka a v osmdesátých letech hrozila havárie 
podlahy. Navíc masovým rozšířením televize začala návštěvnost kina 
upadat a obec stála před problémem, zda provést nákladnou opravu pro 
ztrátové promítání kina, či nikoliv. Do této situace přišel Listopad 1989.

Majetek právnických osob nebyl po sametové revoluci ze zákona 
restituován, objevil se však názor, že by bylo vhodné, aby obec předala 
budovu původnímu majiteli tedy Spolku katolického domu v Křižanově, 
a to formou darování. Této informace využil tehdejší výbor MO ČSL 
v Křižanově – jmenovitě jeho předseda Jan Bárta, místopředseda Ru-
dolf Toman společně s p. farářem Kotíkem a Josefem Nožičkou – , kteří 
znovuzaložili Spolek katolického domu v Křižanově a zaregistrovali 
jeho původní stanovy a požádali Obecní úřad v Křižanově o vrácení 
kulturního domu původnímu majiteli. Obecní úřad převedl kulturní dům 
Spolku katolického domu v Křižanově darovací smlouvou 20. 5. 1992.

Obnovený Spolek katolického domu v Křižanově zahájil rozsáhlou 
rekonstrukci spolkového domu a vybavil spolkový dům novým nábyt-
kem a zrekonstruoval bytové prostory. Spolek získal mladé členy, kteří 
se zasloužili o obnovení tradice plesů křesťanské mlédeže, obnovení 
ochotnického divadelního souboru a o nový program pořádání dětských 
prázdninových táborů. Činnost spolku byla a je umožněna aktivním zapo-
jením a prací celé řady dalších obětavých členů. Dnes nám nezbývá, než 
všem těmto členům spolku za jejich práci poděkovat a Spolku katolického 
domu v Křižanově popřát do dalších let mnoho zdaru.

80. výročí otevření Katolického domu v Křižanově oslavíme v sobotu 
1. října 2011 v 17 hodin ve farním kostele mší svatou za všechny živé 
i zemřelé členy a příznivce spolku a v 18 hodin v katolickém domě před-
náškou o historii spolku a besedou s občerstvením při muzice.

Ing. Karel Hromek, Křižanov
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
OKÉNKO RADNICE II.

 566 781 111

KOVO VM s. r. o., U Vody 1403/1, Praha 7

Přijme do pracovního poměru pro provozovnu
ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

SVÁŘEČE
možno i na ŽL

Nabízíme – nástup možný ihned nebo dle dohody
 – dobré platové podmínky

Kontakt: 566 520 394

JÍDELNÍ STOLY BUK, DUB, OLŠE
3.980,– 1.990,–

Bližší informace:
Kuchyňské studio – Komenského 5/119, Velké Meziříčí. Tel. 736 484 768

Í Í Š

Střední škola řemesel
a služeb Velké Meziříčí,
nabízí v rámci doplňkové 

činnosti

Cena oběda
pro cizí strávníky je 58 Kč.
Výdej 11.30 – 14.00 hodin

ve školní jídelně.

Informace: vedoucí šk. jídelny
pí Kravalová, 

tel: 566 523 241, e-mail: 
kuchyn@ssrsvm.cz.

Obec Skřinářov
hledá

zájemce o provozování

Objekt je volný od 1. 10. 2011.

Zájemci se mohou přihlásit 
na tel.: 725 101 275,

e-mail: skrinarov@tiscali.cz.

Otevřena od 3. 10. 
Masáže – refl exní, lymfatické, 

kinesiotaping aj.
Tel.: 728 382 202.

Přijmeme

Požadujeme
odborné vzdělání stavebního

směru, praxe výhodou.
Podrobný životopis zašlete na 
e-mail: l.horackova@gremis.cz 

do 30. 9. 2011.

Prodáváme nosnice 
(začínají nést). Prodej směsí pro 
nosnice: 10 kg – 85 Kč, 50 kg 
– 400 Kč. Tel.: 737 477 773.

MCM steel s. r. o.
Vyšehradská 1349/2, Praha 2

přijme do pracovního poměru
pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

– obsluhu CNC ohraňovacího lisu
– konstruktéra pro přípravu výroby
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
info@mcmsteel.cz

Velké Meziříčí trápí kamiony, 
zakázat je nelze…

(Pokračování ze strany 1.) Osobně 
to tedy považuji za další nepřímé 
zdanění obyvatel a naprosto nepři-
jatelnou věc. 

Druhý způsob je jednoduchý. 
Mýto ve smyslu elektronických 
krabiček a mýtných bran zrušit 
a vrátit se k dálničním známkám. 
Málo se totiž ví, že mýto do stát-
ního rozpočtu přináší jen asi o tři 
miliardy více, než původní samo-
lepky. Ty měly navíc obrovskou 
výhodu – nikoho nenutily dálnici 
objíždět. Ono velké ALE spočívá 
v tom, že české mýto je dnes největ-
ším zdrojem příjmů rakouské fi rmy 
Kapsch a tato fi rma udělá cokoliv, 
aby jej udržela a rozšířila podle 

předchozího odstavce. A jak znám 
ministerstvo dopravy, nejdražší 
a pro nás všechny nejnevýhodnější 
řešení obvykle zvítězí.

Konečně třetí způsob je nejlogič-
tější. Velký a malý obchvat Velkého 
Meziříčí. Město připravilo projekty 
a pozemky a obojí dalo k dispozici 
kraji a státu. Protože jde o krajské 
a státní silnice, musí ony obchvaty 
postavit kraj a stát. Chce to jen 
jedinou věc: uznat konečně, že oby-
vatelé našeho města mají právo na 
normální život, nikoliv na neustálé 
problémy s ucpaným údolím, ve kte-
rém žijeme. Velké ALE zde ovšem 
je v tom, že investice do dopravy 
jsou politickou záležitostí. To zna-

mená, že odstranění 
problému se musí tý-
kat maximálního po-
čtu vděčných voličů. 
Tak budeme doufat, 
že deset tisíc obyva-
tel města a miliony 
řidičů, projíždějících 
kolem po dálnici D1, 
je dostatečné číslo. 
Ing. Radovan Necid, 

starosta Velkého 
Meziříčí

Zprávy z jednání Rady města dne 21. 9. 2011
(Pokračování ze strany 2.)

2. Rada města souhlasila:
● s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a nájemcem na pronájem 

130 m2 z pozemku parc.č. 5768/2 U Starého nádraží, k. ú. Velké 
Meziříčí za účelem skladování palivového dřeva a příležitostného 
parkování osobního vozidla

● s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a Sborem dobrovolných 
hasičů Velké Meziříčí na pronájem pozemků parc.č. 3846/1 o výměře 
7 191 m2 a parc.č. 3846/2 o výměře 2.283 m2 v lokalitě Bejkovec, k. ú. 
Velké Meziříčí za účelem vybudování hasičského cvičiště pro mladé 
hasiče. V případě, že nájemce nezíská na vybudování hasičského 
cvičiště v termínu do 31. 12. 2012 státní dotaci, bude nájemní poměr 
ukončen písemnou dohodou smluvních stran. Písemnou dohodou 
smluvních stran lze také tento termín k získání dotace prodloužit

● se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru o ploše 
3.020 m2 v objektu na ulici Ke Třem křížům 1234, Velké Meziříčí.

● s pronájmem sálu kulturního domu ve Lhotkách pro oddíl SK Sokol 
Lhotky za účelem hraní stolního tenisu od 1. 10. 2011 do 15. 3. 2012 
v rozsahu 18 hodin týdně za podmínek uvedených v žádosti

● s pronájmem tělocvičny Bezděkov pro Základní školu a Praktickou 
školu Velké Meziříčí pro školní rok 2011/2012 za sazby pro sportovní 
oddíly, tzn. 130 Kč/h

● se zapojením transferů účelově přijatých na účet města, do uprave-
ného rozpočtu města Velké Meziříčí:
částka v Kč poskytovatel přijetí f. p. účel
 10 400  Úřad práce  srpen 2011 Dohoda o vyhrazení 

společensky účelného 
prac. místa a posky t-
nutí příspěvku č. ZRA-
-S-3035/2011
(5.200 Kč) a č.  ZR A-
-S-3042/2011 (5.200 Kč)

3. Rada města vzala na vědomí:
● informace o přípravě prodeje pozemků II. etapy v Hliništích na 

výstavbu rodinných domů dle předloženého geometrického plánu 
s tím, že na jednání rady města dne 5. 10. 2011 bude projednáno 
zveřejnění záměru prodeje spolu s navrhovanými podmínkami 
a doporučením zastupitelstvu města

1. Rada města povolila:
● ve smyslu § 23 odst. 4 zákona 564/2004 Sb. (školský zákon), výjimku 

z nejnižšího počtu žáků ve školním roce 2011/2012 pro Základní 
školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkovou 
organizaci, na 20 žáků v základní škole.

Ing. Radovan Necid, starosta města

V pátek 16. 9. 2011 navštívil naši základní školu ve Lhotkách toulavý 
autobus plný přírodovědně zaměřených pedagogů a odborníků z řad veřej-
nosti a při této příležitosti získala naše školní zahrada certifi kát Přírodní 
zahrada. Heslo tvůrců přírodních zahrad je: „Spolupracujte s přírodou 
– ona bude spolupracovat s vámi.“ A tak naše zahrada, byť na malém 
prostoru, nabízí zákoutí, ochranu a domov velkému počtu rostlinných 
i živočišných druhů. Děti vybudovaly mokrá i suchá stanoviště, skalky 
i divoký koutek poskytující skrýše ještěrkám, broukům a užovkám, pítko 
pro včely, hmyzí hotel, napajedlo pro ptáky, útočiště pro drobné hlodav-
ce. Nyní se můžeme v přírodní zahradě setkat na vlastní oči s členovci, 
obojživelníky a plazy. Z dotace Kraje Vysočina na podporu naplňování 
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 se nám podařilo 
vybudovat králičiště, které je atraktivní pro děti i všechny návštěvníky 
školy. Žáci tak mají možnost se blíže seznámit také se životem domácích 
zvířat, naučí se o ně pečovat a vyzkouší si, že starost o domácího mazlíčka 
není jednoduchá, vyžaduje pravidelnost a pečlivost. Radost z toho, že 
děti objevují nové obyvatele naší zahrady a mohou je pozorovat, se stává 
jim samotným tou nejlepší odměnou za úsilí, jež vynakládají při práci 
na školním pozemku.                             Text a foto: Mgr. Eva Součková

Základní škola ve Lhotkách
získala titul Přírodní zahrada

Menší pokrývačské práce,
výměna žlabů, mazání hřebenů, 
plechování komínů atd. Volat po 
18. hodině na tel.: 604 421 501.

hledá do svých řad nové tanečníky a tanečnice. Máš rá-
d(a) pohyb, tanec a zábavu? Poznáváš rád(a) nové lidi? A je ti 
alespoň 7 let? Pak neváhej a přijď mezi nás! Tancujeme kla-
sické country a line dance. Více na www.kosatky.tym.cz, tel.: 
739 470 248 (Tomáš Vidlák), e-mail: prectisi3@seznam.cz

(Pokračování ze strany 1.) Kromě toho probíhaly i další doprovodné 
akce jako třeba hodinka psychosomatiky, severská chůze, měření tlaku a 
cukru v krvi, prezentace a ukázka přírodních zahrad včetně poradenství 
začínajícím i stávajícím zahrádkářům, výroba podzimních panáčků, by-
linná terapie na bolesti kloubů a zad, praktická ukázka bylinné kosmetiky 
a nejrůznější přednášky na téma zdraví a životní styl. 

Prostoru pro zdravý oběd, cvičení, 
či ochutnávky bylo dostatek. Zájmu 
se mimo jiné těšila i konzumace čer-
stvého jablečného moštu či pečené 
zeleniny, klobás, produktů z krav-
ského, ale i kozího mléka a podobně. 
Vše pocházelo pochopitelně z bio-
farem.                                            Iva Horká

Zájem byl o zdravé potraviny, 
i o prohlídku zvířecího koutku

Čerstvý jablečný mošt chutnal do-
spělým, a jak je patrné ze snímku, 
tak i dětem.            Foto: Iva Horká

Zájemci si mohli v Jupiter clubu 
nechat zdarma změřit tlak i hladinu 
cukru v krvi.        Foto: Iva Horká
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Prodám
■ Konferenční stolek. Cena doho-
dou. Tel.: 737 446 218.
■ Zimní pneumatiky, 4 ks, obu-
té na plechových discích Škoda 
Felicia. Stav pneu je 90 %, cena 
500 Kč/ks. Dále prodám novou 
pneu Brillant s ráfkem na Felicii, 
rozměr 165/70 R 13, cena 500 Kč. 
Brzdové kotouče a brzdové destičky 
na Felicii, vše nové. Cena 600 Kč. 
VM. Tel.: 737 562 443.
■ Štěňata něm. špice bílého, 
středního, bez PP. K odběru za-
čátkem října. Cena 1.000 Kč. Tel.: 
737 986 734.
■ Ohýbačku plechu klempířskou. 
Tel.: 732 365 235.
■ Trekingové kolo Author, pán-
ské. Tel.: 725 784 109.

Brambory konzumní, baleno 
po 25 kg. Cena 4 Kč/kg. Měřín. 
Tel.: 732 914 159.

■ Tažený secí stroj, šíře setí 
150 cm. Plně  f unkční. Cena 
2.500 Kč. Tel.: 732 914 159.
■ Konzumní brambory. Baleno 
po 25 Kg, cena 5 Kč/kg. Tel.: 
737 916 835.
■ Brambory na uskladnění ze za-
hrady – ruční sběr 5 Kč/kg a krm-
né brambory 1 Kč/kg, možnost 
uskladnění, včelí med 90 Kč/kg. 
Tel.: 608 949 273
■ Myčku Bosh, levně. Na 12 
sad ve velmi dobrém stavu. Tel.: 
776  345  347
■ Brambory na uskladnění. Cena 
450 Kč/q. Tel.: 566 544 005.

Požadavky na uchazeče:
■ státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník 

s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let,
■ způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 

dobrá znalost českého jazyka,
■ tříletá praxe: – jako vedoucí zaměstnanec 

– nebo při výkonu správních činnos-
tí v pracovním poměru k územní-
mu samosprávnému celku nebo při 
výkonu stání správy v pracovním 
nebo služebním poměru ke státu,

– nebo ve funkci člena zastupitel-
stva územního samosprávného 
celku dlouhodobě uvolněného pro 
výkon této funkce, přičemž délka 
praxe musí být splněna v průběhu 
8 let bezprostředně předcházejí-
cích jmenování do funkce,

■ předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů,

■ vysokoškolské vzdělání,
■ znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook), 
■ řidičský průkaz skupiny B,
■ vysoké pracovní nasazení, časová fl exibilita, 

odpovědný přístup k plnění úkolů,
■ komunikační a vyjednávací schopnosti.

Výhody uchazeče:
■ znalost alespoň jednoho světového jazyka,
■ praxe v oblasti výkonu veřejné správy.

Nabízíme:
■ perspektivní pozici,
■ možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
■ jméno, příjmení a titul,
■ datum a místo narození uchazeče,
■ státní příslušnost uchazeče,
■ místo trvalého pobytu uchazeče,
■ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o po-

volení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
■ telefonické spojení, příp. kontaktní e-mail,
■ datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
■ strukturovaný životopis s uvedením údajů 

o dosavadních zaměstnáních, odborných 
znalostech a dovednostech,

■ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsí-
ců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem,

■ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání,

■ čestné prohlášení uchazeče o splnění předpo-
kladů dle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,

■ lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zá-
kona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta města Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

tajemníka městského úřadu
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 12. platové třídy 
dle platných právních předpisů. Pracovní poměr bude založen jmenováním 

na dobu neurčitou s nástupem nejdříve dne 1. 11. 2011.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 7. 10. 2011 do 12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí

k rukám starosty města ing. Radovana Necida
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, bude možné si je osobně vyzvednout na 
personálním úseku kanceláře tajemníka do 30 dnů po ukončení výběrového řízení. 

Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.
Ve Velkém Meziříčí 15. září 2011

Ing. Radovan Necid, starosta

■ Zařízení prodejny: prosklenou 
lednici LTH – HG – 500 G (3 roky 
v provozu), prosklenou vitrínu Pen-
guin III. – 1,5 m, mrazák pultový 
600 l, pokladnu Sharp, atd. Cena 
dohodou. Tel.: 776 006 514.
■ Konzumní brambory bílé Adéla 
a červené Laura. Baleno po 25 kg. 
Cena 6 Kč/kg. Dále krmnou pšenici 
a jarní ječmen za 400 Kč/q. Volejte 
po 18. hodině na tel.: 566 544 456, 
733 502 505.
■ Konzumní brambory, cena 
5 Kč/kg. Tel.: 776 795 761.
■ Puzzle. Různé motivy, značky 
např. Revensburger aj. Použitá (1× 
složená), ale ve velmi dobrém stavu. 
Balení od 500 až 3000 dílků. Levně. 
Tel.: 608 938 123.

■ Pšenici 400 Kč/q, ječmen 
360 Kč/q. Baleno v pytlích po 
50 kg, Měřín. Tel.: 732 914 159.

■ Med lesní. Cena 90 Kč. Tel.: 
732 948 320.
■ Konzumní brambory Adéla. 
Cena dohodou. Tel.: 736 255 513.
■ Venkovní žaluzie – 2 ks – roz-
měr 210 × 150 cm, jsou použité. 
Dále okna 210 × 150 cm, použitá, 
třídílná, vhodná např. na skleníky 
apod. Tel.: 566 522 386.
■ Skleníkové tabule – 50 ks, 
nepoužitých, rozměr 150 × 48 cm, 
tloušťka 4 mm. Vhodné na skleník, 
za symbolickou cenu 10 Kč za jednu 
tabuli. Tel.: 566 522 496.
■ Stroje na uzavírání plechovek 
za 1.000 Kč. Tel.: 604 707 111.
Koupím
■ Prkna asi 1 m3, délka 2 m, mo-
hou být starší. Volejte v poledne na 
tel.: 731 319 262.

■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
■ Kamna Petry. Tel.: 604 707 111.
Nemovitosti
■ Prodáváme ve Vel. Meziříčí 
rod. dům 2+1 na ul. Vrchovecká 
za cenu 790 tis. Kč (možnost slevy 
na 690 tis. Kč), dům v Podhradí za 
2,2 mil. Kč. Reality Vysočina. Tel: 
777 636 157.

■ Prodám rodinný dvougene-
rační dům v obci Tasov 2+1, 1+1 
po celkové rekonstrukci. Částečně 
zateplený, velká zahrada. Topení na 
pevná paliva, plyn. Cena dohodou. 
Tel.: 731 112 597.

Prodám zemědělskou usedlost 
v Račicích (10 km od Nového 
Města n. M.) + pole a les. Tel: 
737 381 180.

■ Garáž na ulici Bezručova. 
V r. 2010 opravena střecha, vrata u ga-
ráže jsou plechová. Tel.: 605 107 502.

■  Prodám cih lov ý by t 2+1 
na ul. Bezručova ve VM. Tel.: 
728 530 739.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, 
velikost kolem 500 m2. Předem dě-
kuji za nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■ Nabízím pronájem bytu 2+1, ul. 
Kolmá, VM. Možnost nastěhování 
ihned. Info na tel.: 777 158 797.
■ Hledám spolubydlícího do zaří-
zeného bytu ve VM. Nízký nájem! 
Info na tel.: 774 523 864.

Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí na ulici Záviš-
kova. Cena dohodou. Tel.: 
608 484 440.

■ Pronajmu byt 1+kk v Jihlavě 
na ulici Okružní. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Nástup možný ihned. 
Cena dohodou. Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu garsonku ve Velkém 
Meziříčí poblíž centra. Garsonka 
se nachází v klidném a příjemném 
prostředí okrasné zahrady. Možnost 
pronájmu i garáže ve dvoře domu. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Nabízíme k pronájmu zrekon-
struovaný byt 2+kk v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 775 714 714.
Různé
■ Doučím německý jazyk. Bliž-
ší informace poskytnu na tel.: 
737 446 218.
■ Přenechám urnový hrob na 
ústředním hřbitově ve Velkém Me-
ziříčí i s pomníkem, cena pomníku 
7.000 Kč. Tel.: 774 800 100.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Draka Kabely s. r. o., člen celosvětové skupiny Prysmian Group s 22.000 zaměstnanci v 50ti zemích světa,
největší kabelářská společnost na světě,

hledá do svého týmu zkušeného pracovníka na pozici Personální specialista.

Personální specialista
Náplň práce:

• V  souladu s  pracovně-právními předpisy 
a  s  personální strategií  regionu Danubian 
zodpovídá za personální procesy ve společnosti

• Vede personální agendu všech zaměstnanců 
a s tím související činnosti

• Provádí výběr a správné zařazení pracovníků. 
(vč. tvorby inzerátů, komunikace s  uchazeči 
a  s  personál. agenturami, výběrové řízení, 
vstupní školení, tvorba zaškolovacích plánů, 
tvorba popisů pracovních funkcí)

• Plánuje vzdělávání a osobní rozvoj pracovníků, 
vytváří vzdělávací plán, organizuje interní 
i  externí výcvik, vybírá a hodnotí dodavatele 
výcviku

• Provádí plánování zaměstnanců, personální 
controlling a reporting

• Zodpovídá za zaměstnanecké vztahy a interní 
komunikaci ve společnosti

• Spolupracuje s kolegy v rámci Danubian regionu 
i celé skupiny Prysmian Group

Požadujeme:

• SŠ vzdělání/VŠ vzdělání personálního směru 
výhodou

• 3 roky praxe v oddělení lidských zdrojů

• Znalost personálních procesů, pracovně právní 
legislativy

• Excelentní v komunikaci s lidmi, sounáležitost 
s firmou

• Dobré organizační schopnosti a prezentační 
dovednosti

• Znalost anglického jazyka slovem i písmem 
(denní komunikace)

Nabízíme:

• Zajímavá perspektivní práce v  mezinárodní 
společnosti

• Možnost podílet se na integračním procesu 
dvou světových firem

• Možnost odborného růstu a profesního rozvoje

• Benefity (příspěvek na stravování, příspěvek na 
penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, stabili-
zační odměny, bezplatné vzdělávání a kurzy…)

Draka Kabely, s. r. o.
Třebíčská 777/99
594 01 Velké Meziříčí
http://www.draka.cz

Žádosti o zaměstnání zasílejte společně s životopisem v Čj a Aj.

Kontakt:
Magda Svobodová
magda.svobodova@draka.com
Tel.: +420 566 501 581

Zubní
pohotovost

Středa 28. 9. MUDr. Kateř i-
na Škorpíková, Studentská 7, 
tel.: 566 690 123. Sobota 1. 10. 
MUDr. Marie Chromá, Křiža-
nov, zdravotní středisko, tel.: 566 
543 287. Neděle 2. 10. MUDr. Ivo 
Matonoha, Jimramov 265, tel.: 
566 562 619. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nut-
né telefonicky ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Turistické a informační 
centrum Velké Meziříčí

nabízí k prodeji
čtrnáctidenní

stolní kalendářestolní kalendáře
s perokresbamis perokresbami

OldřichaOldřicha
Inochovského.Inochovského.

Cena kalendáře
90 Kč.

■  Nauč ím účetn ict v í  – da-
ňová poradkyně, praxe 18 let, 
c e n a  d o h o d o u .  K o n t a k t : 
marie.valikova@seznam.cz, tel. 
775 074 646.

Zajistím hlídání dětí ve Vel-
kém Meziříčí a okolí. Mám 
VŠ vzdělání pedagogického 
směru. Tel.: 776 598 282.

■ Hledám opraváře mechanické-
ho psacího stroje. Tel.: 777 145 277.

■ Hledám vyučujícího angličtiny 
(základy), mohu pouze v sobotu, 
VM. Tel.: 606 175 714.
Daruji
■ Kámen v Tasově za odvoz – 
spěchá, tel.: 602 315 900.
■ Starší nábytek a kuchyňskou 
linku za odvoz. Tel.: 608 642 938.
Seznámení
■ Spolehlivý padesátník z ves-
nice hledá přítelkyni. Podzim ve 
dvou. Tel.: 603 320 513.

K celosvětovému dni zvířat 
(4. říjen) pořádá sdružení Agi-
lity Ad Astra den otevřených 
dveří. Přijďte se podívat, jak 
to vypadá na cvičišti a jak 
probíhají tréninky, a záro-
veň si můžete zkusit některý 
ze psích sportů (agility, po-
slušnost, frisbee). Zváni jsou 
všichni příznivci šelem! Dne 
4. října, od 17 hodin, cviči-
ště Agility Ad Astra Dolní 
Heřmanice, bližší info na 
www.utulekvm.estranky.cz. 

Srdečně zve 
tým Agility Ad Astra
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2011

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínky

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Příběh o lásce a válce. On ostřílený lodník, který už prožil na své lodi 
Africká královna kdeco, a jediné po čem touží je v klidu a závětří si uží-
vat. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Těžko byste hledali 
nesourodější pár než jsou oni dva… Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hra je monologem starší dámy, kte-
rá prožívá ve věku, kdy se většina 
jejích vrstevnic už dávno smířila 
s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané citové 
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýcha-
vou, dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě 
o deset let staršímu, než je ona 
sama. V dnešní době tvrdého kultu 
mládí a povrchní, fyzické krásy, 
kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ 
člověk ještě žije a možná vás překvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.
Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Starý mládenec Manuel pravidelně 
chodí ke hrobu své maminky, poví-
dá si s ní a každý týden jí vypráví, 
co nového se mu přihodilo. Sku-
tečnost si lehce přibarvuje, některé 
věci raději zamlčí, jenom aby se 
matce jevil v lepším světle. Když jí 
jednoho dne oznámí, že se konečně 
chystá oženit, očekává ho po návra-
tu domů neuvěřitelné překvapení. 
Jeho matka Fanny po deseti letech vstane z hrobu, aby na situaci osobně 
dohlédla a nevěstu si proklepla. Energická žena se tak znovu začne plést 
do života svého dospělého syna. Protože maminky jsou tu od toho, aby 
svým dětem pomáhaly ukazovat správnou cestu. Hrají: Václav Vydra, 
Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka a další.
Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Neděle 2. října 2011 v 19.30 hodin, Agentura Hanzlíček

Jednotlivé vstupné 290 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (001).

Pátek 30. září v 19 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 2. část
V tomto výpravném fi nále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené 
války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Režie Da-
vid Yates. V hlavní roli D. Radcliffe, R. Grint, B. Nighy, E. Watsonová, 
R. Fiennes. Fantasy fi lm USA, český dabing. Mládeži přístupný od 10 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 130 minut 
Úterý 4. října v 19.30 hodin
VIDITELNÝ SVĚT
Psychologický thriller s Ivanem Trojanem a Janou Hlaváčovou v hlavních 
rolích. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 104 minut 
Pátek 7., sobota 8. v 18 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Pohádka ČR od režiséra Václava Vorlíčka.V hlavní roli P. Černocká, 
H. Nováčková, J. Hrušínský, P. Nárožný, J. Somr. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 90 minut
Středa 12. v 19.30 hodin
ZKAŽENÁ ÚČA
Komedie USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli C. Diaz, 
J. Timberlake, L. Punch, J. Segel. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 92 minut
Sobota 15. v 19.30 hodin
MECHANIK ZABIJÁK
Akční krimi thriller USA, původní znění, české titulky. Ml. přístupný 
Vstupné: 74, 76 Kč 93 minut

Zahájili jsme moštování ovoce v moštárně na Fajtově kopci. 
V měsíci září to budou vždy jen soboty, v říjnu sdělíme even-
tuelně další dny a to podle vašeho zájmu. Podmínky mošto-
vání zůstávají stejné jako v minulých letech.   Výbor ČZS -zn-

Dnes, 27. 9. 2011, vzpomínáme 
2. smutné výročí úmrtí pana
Jiřího Rohovského
z Oslavičky. 

Stále vzpomínají 
manželka, synové a celá přízeň.

Odešel jsem dříve, než jsem chtěl, 
osud života mě předešel.
Měl jsem vás všechny rád,
odešel jsem a nikdo to nečekal. 
Kdyby to bylo možné, vrátil bych 
se zpět,
aby váš život nebyl tak smutný, 
jako teď.
Odešel jsem rychle, odešel jsem 
sám,
neřekl jsem sbohem, neřekl jsem 
vám.
Dne 29. 9. 2011 vzpomeneme 
2. smutné výročí, kdy nás ve věku 
49 let navždy opustil pan 
Jiří Frejlich 
z Blízkova. 

Stále vzpomínají 
rodiče a sourozenci.

Člověk ze života odchází jen jednou,
ale bolest, 
která po něm v srdcích zůstává,
se vrací tisíckrát.

Dne 2. října 2011 to budou již 
4 roky, co nás opustila naše drahá 
maminka a babička, paní
Františka 
Navrátilová. 

S láskou stále vzpomínají
dcera Růžena 

a vnučky Lucie a Marcela.

Nic z toho dobrého a krásného, 
co jsi kdy učinila, se neztratí…

Plán přednášek Vlastivědné 
a genealogické společnosti, o. s., 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter club, ZÁŘÍ, ŘÍJEN

27. 9. přednáška Vzpomínka na oslavy výročí Libor Smejkal
  Jakuba Demla v Tasově
4. 10. přednáška Povídání o Švédsku MUDr. Radim Střecha
11. 10. přednáška Velkomeziříčský fotograf Rudolf Skopec ing. Miloslav Fialka
18. 10. přednáška Laponsko Ondřej Herzán
25. 10. přednáška Za skalničkami Patagonie Jaroslav Baláž 

–prog-

Dnes, 27. září, uplynulo 20 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička a sestra, 
paní 
Marie Navrátilová. 

S láskou v srdci vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

dcery s rodinami. 

Vlastivědná a genealogická společnost si vás dovoluje pozvat na mimo-
řádně zařazený pořad 

„Povídání o Švédsku“ 
v podání MUDr. Radima Střechy, žijícího dlouhá léta v této krásné a zají-
mavé zemi. Přednáška se uskuteční v úterý 4. října 2011 ve 14.30 hodin 
v koncertním sále Jupiter clubu. Jste srdečně vítáni. Původně plánovaná 
přednáška Povodně v Lukách nad Jihlavou a Velkém Meziříčí se přesouvá 
na 1. 11. 2011.                                                                           Výbor VGS

Ústav sociální péče Križanov vás srdečně zve na kolektivní vý-
stavu

Tajnosti duše
v Galerii Černá linka, Pedagogická fakulta MU, katedra výtvarné 

výchovy, Poříčí 7, Brno. Výstava potrvá do 14. 10. 2011.

Oznamuje všem dětem,
že v neděli 2. října proběhne v Měříně tradiční cesta

POHÁDKOVÝM LESEM
Start: U kašny na Náměstí od 14 do 16 hodin.

Cíl: Chata pod sjezdovkou.
* kouzelná cesta pohádkovým lesem *

* pohádkové úkoly *
* pohádkové postavy a strašidla *

* odměna pro každého *
* atrakce *

* občerstvení *
Akci pro vás připravuje Kolpingova rodina Měřín.

Doprovodný program pro dospělé.
Zkušební jízdy na průmyslovém motocyklu RAHIER. 

Koncept: Ivo Kaštan 
Výrobce: AGADOS, spol. s r. o.

Akci podporuje: Mediální partner:
VELKOMEZIŘÍČSKO®

Pěvecký sbor HARMONIE při Základní škole Školní Velké Meziříčí
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí

vás srdečně zvou na reprízu muzikálu

SEV Ostrůvek zve 28. 9. 2011 na výlet Máme v lese mravence. 
Vláčkem dojedeme do Křižanova, kde nás bude očekávat Pavel 
Kříž ze ZO Českého svazu ochránců přírody Bory. Dále se už pěšky 
vydáme k přírodní památce Šebeň u Dobré Vody. Proběhne odborný 
výklad o PP Šebeň, největším známém jednolitém komplexu mrave-
nišť lesního mravence druhu mravence pospolitého u nás.          -jj-

ve středu 19. října 2011 od 17 hodin do velkého sálu Jupiter clubu. 
Vstupné: 30 Kč dospělí, 15 Kč děti. Prodej vstupenek na program. 

oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004-5.

tř d 19 říj 2011 d 17 h di d lkéh ál J it l btř d 19 říj 2011 d 17 h di d lkéh ál J it l b

– s několikanásobnou mistryní republiky ve street dance, milou 
a usměvavou Katkou Novotnou

– všechny moderní styly jako hip hop, house, new style apod., 
vystoupení se skupinou atd.

– od 12. října každou středu v 16.00 (děti 7–10 let), 17.00 (junioři 
11–13 let), 18.00 (mládež od 14 let a dospělí) v Novém Svitu, za 
10 lekcí 500 Kč, je třeba se přihlásit – přihlášky a informace na 
www.TanecniSkolaAura.cz nebo TanecniSkolaAura@seznam.cz
nebo tel. 776 282 530

Od října také ZUMBA, LATINA PRO ŽENY, SPOLEČENSKÉ 
TANCE A ZUMBA PRO DĚTI a další.

91,2 FM – Hitrádio Vysočina 
exkluzivně pro Velké Meziříčí

 Nejposlouchanější rádio v celém kraji zřídilo speciální vysílač jenom 
pro Velké Meziříčí a nejbližší okolí. Díky němu si teď můžete na frek-
venci 91,2  FM naladit Hitrádio Vysočina v perfektní kvalitě. V historii 
rádia nemá zřízení takového speciálního vysílače pro jedno jediné město 
obdoby.  „Jde o logický krok. K Velkému Meziříčí máme vztah, máme 
tu hodně věrných psoluchačů, podporujeme tady spousty akcí, spolu-
pracujeme například s místním Jupiter clubem nebo fi rmou Opel auto 
Dobrovolný, na jejíž budově je vysílač umístěný“, říká ředitel Hitrádia 
Vysočina František Vostál. Ve Velkém Meziříčí často narazíte i na pro-
moteam Hitrádia Vysočina. Můžete za ním vyrazit například už v neděli  
2. října, kdy na Fajtově kopci proběhne 17. ročník drakiády, největší akce 
pro děti ve Velkém Meziříčí a Hitrádio Vysočina ji podporuje dlouhodobě. 
Programem budou provázet oblíbení moderátoři Hitrádia Vysočina Milan 
Řezníček a rodák z Velkého Meziříčí Jirka Doležal, kteří uvedou třeba 
zpěváka Petra Bendeho, country tance nebo soutěže pro děti.    -sur- (pi) 
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VÝSTAVY

JUPITER CLUB UVÁDÍ

Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011
Jiří Stivín studoval kameru na FAMU, ale 
po absolutoriu se věnoval výhradně hudbě. 
Jeho hudební projev charakterizuje nespou-
tanost, improvizace, časté střídání hudeb-
ních stylů. V letech 1970–73 účinkoval jako 
člen, sólista a nakonec i dirigent činoherní-
ho orchestru Národního divadla v Praze. Od 
osmdesátých let se především se souborem 
Collegium Quodlibet hojně věnuje provozo-
vání skladeb klasické hudby. Věnuje se také tvorbě hudby pro fi lm 
a divadlo. Pravidelně na konci listopadu organizuje koncert k poctě 
sv. Cecilie v Dvořákově síni pražského Rudolfi na a ve Všenorech 
u Prahy pořádá improvizační víkendy zaměřené na hudební, výtvarné 
a multimediální aktivity. Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)

V pátek 4. l istopadu 2011 
v 19. 30 hodin v k inosále 
JC, vstupné 190 Kč, rezerva-
ce a prodej vstupenek na tel. 
566 782 004 (001) nebo na pro-
gram. oddělení JC.

David Šír jako

Vážení přátelé společenského tance a všichni,
kdož máte studentská taneční nějaký rok za sebou, 
nabízíme vám

Jde o 8 vyučovacích lekcí, začátek kurzu bude v pondělí 10. října 2011 
ve 21 hodin, kurz bude ukončen 28. listopadu, možnost navázání na kurz 
pokročilých (leden – únor 2011), uzávěrka přihlášek 7. října 2011. Cena 
kurzovného je 1.600 Kč/taneční pár. Přihlášky a bližší informace na 
program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 005, 566 782 004, po–pá 
(8–16 hodin).                                                                                    -prog-

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
STARLET taneční škola manželů Buryanových 
(výuka tanců standardních, latinskoamerických i moderních)

Travesti show
skupiny SCREAMERS
středa 5. října 2011
od 19.30 hodin na velkém sále 
Jupiter clubu tentokrát s názvem

Vstupné: 240 Kč, stolová úprava. 
Prodej vstupenek na prog. oddě-
lení, tel.: 566 782 004–5.
Výzva k odběru vstupenek.

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

kurzovné 2.200 Kč (16 lekcí, lekce – dvě vyučovací 
hodiny); zahájení ve čtvrtek 6. října 2011, ukon-
čení 9. února 2012; v keramické dílně v Jupiter 
clubu – suterén; cena zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny 
na osobu, výpal keramiky. Každý čtvrtek cca v 16 hodin, při větším 
počtu zájemců proběhnou 2 kurzy (první 15.00–16.30, druhý 17.00 
–18.30). Seznámení s různými technikami – modelování a výroba 
dekorativní a užitkové keramiky; práce na hrnčířském kruhu.
Př íjem př ihlášek do 30. zář í 2011 na tel. 566 782 004–5, 
program@jupiterclub.cz, program. oddělení JC. 

Velké Meziříčí 2011–2012
Jupiter club, s. r. o., ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o. 
pro vás připravily cyklus šesti koncertů pod záštitou starosty města 
Velkého Meziříčí ing. Radovana Necida. Koncerty se konají za 
podpory kraje Vysočina a Nadace Českého hudebního fondu Praha.

* Souboj klavírních improvizátorů – 23. 11. 2011, Zdeněk Král, To-
máš Ibrmajer – klavír. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).

* Slavnostní novoroční koncert s přípitkem starosty – 3. 1. 2012
* Moravské klavírní trio a hosté – Jana Ryšánková – klavír, Jiří 

Jahoda – housle, Miroslav Zicha – cello, Miki Isochi (Japonsko) – 
mezzosoprán, další operní sólista v jednání, vstupné: 180/130 Kč 
(děti, studenti, senioři).

* Romantické kytary Karla Fleischlingera – 14. 3. 2012, vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři).

* Koncert mladých umělců – Trombonový recitál – 18. 4. 2012, 
vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).

* Dámské kvarteto Beladona Quartet – 20. 5. 2012, vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři).

Předprodej vstupenek a abonentek a bližší info: Jupiter club, s. r. o., 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004, 
566 782 001, e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.
Jsme rádi, že hru Caveman máte mož-
nost zhlédnout i u nás v Jupiter clubu. O 

toto před-
stavení je 
obrovský zájem a bývá na něj 
ve všech městech beznadějně 
vyprodáno.
V této one man show hrají v alter-
naci Jan Holík nebo Jakub Slach.
Pátek 14. října v 19.30 hodin ve 
velkém sále JC, vstupné 290 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na 
tel.: 566 782 004, 001 nebo na pro-
gram. oddělení JC. Rezervované 
vstupenky je nutné vyzvednout, 
jinak budou dány do volného pro-
deje! Změna programu vyhrazena!      

-zh-

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 8. 
a 22. října 2011 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo 
s názvem

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-

Ve čtvrtek 29. září 2011 začíná ve velkém sále Jupiter clubu 
Zumba s lektorem Jiřím Bánovským z Taneční školy Aura. 
Více info na program. oddělení, tel.: 566 782 004-5.

Koncert

Pátek Pátek 
21. 10. 21. 10. 

19.30 h19.30 h
 velký sál  velký sál 

JCJC
vstupné vstupné 
350 Kč350 Kč

* Muzeum Velké Meziříčí

Anna Franková – odkaz pro současnost
Do 31. 10. Výstava zapůjčená ze Židovského muzea v Praze. Základ 
tvoří příběh rodiny Frankových, jejichž osud je zasazen do kontextu 
světových událostí a historie holocaustu. Jde o českou verzi mezinárod-
ní putovní výstavy Nadace Anny Frankové v Amsterodamu, kterou již 
navštívilo přes 5 milionů návštěvníků ve více než 32 zemích. 

* Jupiter club, výstavní síň

Petr Fafílek
Nálady Vysočiny
Prodejní výstava obrazů bude 
otevřena od 3. do 31. 10. 2011 
v pracovní dny 8–16 hodin, neděle 
14–16 hodin.

* Jupiter club, předsálí kina

Výstava prací 
členů ZÚ DDM VM
Do 7. 10., prac. dny 8–16 hodin nebo před každým fi lmovým předsta-
vením. Výstava pořádaná ve spolupráci DDM VM a Jupiter clubem. 

* Galerie Dvorek, Meziříčská 109, Křižanov

Vosková batika Heleny Berkové
Do 22. 10. 2011.

Vážení návštěvníci městské knihovny,
srdečně vás zveme na právě probíhající výstavu Ze života hmyzu, 

kterou pro vás připravili žáci Výtvarného oboru při ZUŠ VM pod vedením 
Dagmar Masnicové. V našem výstavním sále 
tak budete moci nahlédnout do hmyzí říše 
prostřednictvím různorodých výtvarných 
technik (kresba, malba, grafika). Spatříte 
např. vývojové fáze motýla, maskování můr, 
souboje brouků či kladení vajíček. Hraví je-
dinci si mohou poskládat broučí pexeso, které 
je zdobeno oboustranným linorytem, anebo 
z papírových kostek sestavit velkého brouka. 
Výstavu malých výtvarníků, tedy dětí od 8 
do 11 let, můžete navštívit v běžné otevírací 
době městské knihovny, a to až do 2. 11. 2011.

Těšíme se na vaši návštěvu.
PS: Při vstupu do knihovny se ještě nezapomeňte pozdravit s Arthurem 

Millerem, jehož 96. výročí narození si v těchto dnech připomínáme. 
Doprovází ho tam i skvělá Marilyn Monroe. Soutěžní otázka „Co našla 
Marilyn v Arthurově  saku?“ čeká právě na vás. Zajímají nás vaše kre-
ativní odpovědi, díky nimž můžete soutěžit o cenu (dárek s motivem 
Marilyn Monroe).                                                                                -dc-

* Jupiter club, předsálí kina, od 14. do 31. 10. 2011

Radost z našich rukou
Vernisáž v pátek 14. 10. v 15 hodin. Výstavu pořádá Dětské středisko 
Březejc ve spolupráci s Jupiter clubem.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Muzikanti Ládi Prudíka pořádají 
v neděli 30. října 2011 na velkém sále Jupiter clubu od 15.30 hodin

Zpěvačka Debbi vyráží na své první klubové turné Debbi Metaxa tour 
2011. Se svou doprovodnou kapelou se představí ve čtrnácti městech České 
republiky. Zahraje nejen repertoár ze svého prvního alba, včetně Písně 
roku Touch The Sun, ale i své další oblíbené hity. Ve Velkém Meziříčí 
vystoupí na veřejné generálce 13. 10. 2011 od 19 hodin. Předprodej 
vstupenek na program. odd. JC (80 Kč, na místě 100 Kč).                 -zh-

K tanci i poslechu hrají dechové, ale i populární skladby.
Přijďte příjemně strávit odpoledne. 
Vstupné: 100 Kč, stolová úprava. Rezervace míst 
a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu tel. 566 782 004-5.
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LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY

MSDD
Starší dorost

FK APOS Blansko – FC VM 
0:1 (0:1)
Rozhodčí: Chabiča – Mach, Hlu-
binka. Diváci: 60. Branky: Hejt-
mánek (9.). Karty: Maloušek (39.). 
Sestava: Dohnal – Maloušek, 
Štefka, Jahoda, Bradáč – Kameník, 
Prchal, Ráček, Bárta – Zsihovics 
(60. Nápravník) – Hejtmánek (89. 
Š. Ostrý).
V 8. kole jsme zajížděli k vedoucí-
mu celku tabulky, který ještě ne-
poznal hořkost porážky. K zápasu 
nemohli nastoupit pro nemoc nej-
lepší střelec Polanský a Láznička.
Hned v úvodu zápasu vst řelil 
v 9. min. rychlý gól Hejtmánek, 
když dokázal letící míč usměrnit 
z první za záda brankáře Němce. 
Ve 22. min. poslal Maloušek mezi 
obránci míč Hejtmánkovi, ale 
Hejtmánek střílel jen do náručí 
brankáře. Ve 26. min. zahraný 

roh domácích skončil těsně nad 
břevnem. Ve 27. min. po zahraném 
autu přihrával Hejtmánek do běhu 
Ráčkovi, který v samostatném 
úniku střílel těsně vedle tyče. O mi-
nutu později skončil zahraný PVK 
Jahody na hlavě Prchala, ale Prchal 
mířil jen do brankáře. Následný vý-
kop skončil u Trtílka, a ten tvrdou 
střelou minul bránu. Ve 41. min. 
zahraný domácí roh prošel naším 
malým vápnem, když na poslední 
chvíli vykopl míč brankář Dohnal, 
ale tak nešťastně, že trefi l útočníka, 
ale míč se odrazil naštěstí do záme-
zí. V 44. min. jsme mohli vstřelit 
gól, ale nikdo nedokázal zareagovat 
na dobré přihrávky v malém vápně. 
V nastavení se vyznamenal exce-
lentním zákrokem Dohnal, který 
zlikvidoval nebezpečnou střelu 
směřující k tyči.
Ve druhém poločase v 51. min. se 
dostal do dobré šance Kameník, 
ale jeho střela skončila mimo brá-

nu. O dvě minuty později udělal 
Zsihovics velké problémy domá-
címu brankáři, když jeho střelu 
letící pod břevno musel na poslední 
chvíli brankář vyrazit konečky 
prstů na roh. V 66. min. se dostal 
míč k neobsazenému domácímu 
hráči, ale ten v jasné gólové šanci 
minul bránu. V 69. min. po akci 
Kameníka s Nápravníkem se dostal 
míč k Ráčkovi, jemuž obránce za-
blokoval střelu, a následný míč se 
odrazil k Malouškovi, který z první 
pálil těsně nad břevno. V 80. min. 
po několika střelách domácích do 
našich obránců směřovala ta po-
slední do šibenice, ale Dohnal opět 
fantastickým zákrokem vyrazil na 
roh. V 87. min. se dostal do sa-
mostatného úniku Hejtmánek, ale 
v jasné gólové pozici nedal branku.
Začátek utkání byl vyrovnaný, ale 
postupně jsme byli lepším týmem. 
Udělené pokyny před zápasem 
hráči dodrželi a zaslouženě jsme 
vyhráli. Hráči zaslouží za předve-
dený výkon pochvalu.           -ls-

Oblastní přebor Východní Čechy
Turnaj Pardubice

Mladší žákyně
Druhý soutěžní turnaj nezastihl 
náš celek hráčsky kompletní, tudíž 
nebyl výsledkově tak vydařený jako 
úvodní. Pochvalu však zaslouží 
dívky za velmi bojovný a obětavý 
výkon. Nakonec z města perníku 
odjíždíme se dvěma vítězstvími. 
Nejprve jsme nestačili na domácí 
tým, kterému jsme podlehli 3:14 
(2:7), následně nám „naložil“ celek 
Žirovnice 1:14 (1:13). Třetí souboj 
už vyzněl pro naše barvy, když 
jsme jasně přehráli Turnov 18:0 
(10:0) a v posledním turnajovém 
vystoupení se podařilo zdolat ve 
vyrovnaném souboji hráčky Ledče 
nad Sázavou 12:8 (6:3).
Hrály: Šabacká Jarmila – Pacalová 
Lenka, Zezulová Denisa, Buchtová 
Eliška, Singerová Klára. Trenérka 
Pacalová Lenka.

Starší žákyně
První soutěžní kolo bylo před-
znamenáno náhlým odstoupením 
družstva Žirovnice ze soutěže. Úvod 
turnaje obstaral souboj pořádajícího 
oddílu SHK D-P Pardubice a Ha-
vlíčkova Brodu. V něm se nakonec 
radovaly ze zaslouženého tříbranko-
vého vítězství Havlíčkobrodské. Náš 
nově se tvořící celek nastoupil právě 
proti vítězi předchozího duelu, což je 
úřadující vicemistr ČR. Od úvodních 
minut jsme hráli aktivně a dokázali 
nacházet skuliny v soupeřově vysu-
nuté obraně, drželi si neustálý ná-
skok. I ve druhém poločase se nám 
dařila útočná hra, zvláště se výborně 
prezentovala dvojice Denisa Janeč-
ková, Eliška Koudelová. Rychlé 
a přímočaré akce vynesly více než 
nadějný čtyřgólový náskok (18:14) 
a v závěrečné pětiminutovce i vede-
ní 19:16. Neproměnění vyložených 
šancí a několik chyb v rozehrávce 
soupeř využil a dokonale obrátil 
výsledek ve svůj prospěch.
Druhý souboj proti domácímu 
týmu byl naopak od prvních minut 
záležitostí Pardubických, které 
snadno trestaly naše nedůslednosti 
v obranné i útočné hře (3:6, 5:8). 
Naše hodně těžkopádné akce bez 
nápadu, zakončené nepřesnou stře-
lou, dávaly prostor k rychlým brej-
kům domácím. Až v závěru prvního 
poločasu se podařilo důslednější 
obranou donutit soupeřky k chybám 
a srovnat skóre. Po změně stran 
jsme se sice nevyvarovali výkyvům 
a chybám, leč hra již měla viditelně 
lepší úroveň. Na rozehrávce se 
dařilo Kateřině Záviškové, v obran-
ných činnostech získaly množství 
míčů Romana Doležalová a Soňa 
Bačová. Dvě minuty před koncem 
jsme se dostali do dvoubrankového 
vedení (20:18). Neproměnění tří 
vyložených šancí z hranice branko-
viště a následně úspěšně zakončené 
brejky soupeřem, znamenaly opět 
nejtěsnější prohru.

V barvách starších žaček si odbyla 
premiéru odchovankyně třebíčské 
házené Vendula Sedláčková, dále 
věkově naše mladší žákyně Agáta 
Uchytilová, Denisa Zezulová, 
v brance pak nejmladší účastnice 
a naděje Jarmila Šabacká.
Výsledky:
Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 19:20 (10:9)
Sokol VM – SHK D-P Pardubice 
20:21 (11:11)
Hrály: Šabacká Jarmila – Janečková 
Denisa (14), Koudelová Eliška (11), 
Závišková Kateřina (6), Uchytilová 
Agáta (4), Bačová Soňa (2), Uhlí-
řová Eva (2), Doležalová Romana, 
Sedláčková Vendula, Zezulová 
Veronika, Zezulová Denisa. Trenéři 
Záviška, Vidlák.

1. liga mladší dorostenky
Jiskra Otrokovice – Sokol VM 
27:31 (17:15)
Již druhé ligové kolo znamenalo 
pro náš tým (při lichém počtu 
účastníků) podzimní soutěžní pre-
miéru. Do ní jsme vstoupili sebevě-
domě a první čtvrthodinu hry pro-
dukovali kvalitní hru. Úspěchem 
byla velmi dobrá obrana, v útoku 
se dařilo přečíslovat domácí tým 
hrou na dva pivoty. Za stavu 10:6 
přistoupili domácí trenéři ke změ-
ně defenzivní činnosti – osobním 
bráněním naší kanonýrky narušili 
do té doby kompaktní výkon. V ná-
sledujících minutách přibyly na naší 
straně chybné, místy nesmyslné 
přihrávky. To postupně vedlo ke 
srovnání skóre (11:11). Do poločasu 
pak domácí celek přebral inici-
ativu a jeho dvougólový náskok 
byl zcela zasloužený. Poločasová 
domluva a změny v rozestavení 
vnesly do našich řad zlepšení 
zejména obranné fázi a zpřesnění 
postupného útoku. Soupeř sice 
do desáté minuty druhého dějství 
držel vedení (20:17, 22:19), ovšem 
přesné zásahy Hany Kratochvílové, 
Kristýny Zezulové a Ivy Záviškové 
ukázaly cestu k úspěchu, „zavelely 
ke zteči“ (23:23). Výborná defen-
zivní práce Michaely Homolové 
a Kateřiny Studené, podepřená 
dobrým výkonem brankářky Ve-
roniky Syptákové, přinesla svoje 
ovoce v podobě důležitého vedení 
(24:26, 25:29). Bojovný a kolektiv-
ní výkon v závěrečné fázi udržel 
vybudovaný náskok a přinesl tak 
cenné vítězství. 7 m hody 4/4:1/1, 
vyloučení 2:0.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(9/1), Zezulová Kristýna (7), Zá-
višková Iva (6), Studená Kateřina 
(3), Rosová Terezie, Sedláčková 
Klára (2), Homolová Michaela (2), 
Fialová Eliška (2). Trenérky Radka 
Matušíková, Edita Partlová.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 1. října
11.00 1. liga mladší dorostenky – 
Veselí nad Moravou

13.00 2. liga ženy – Veselí nad 
Moravou B
Středa 5. října
18.00 osmifi nále Českého poháru 
žen – DHK Zora Olomouc
Z důvodů účasti českých družstev 
v evropských pohárech se po do-
hodě oddílů nakonec mění termín 
osmifinále Českého poháru. Ve 
středu 5. října přivítáme účastníka 
společné Česko – slovenské ligy W. 
H. I. L. a mnohonásobného mistra 
ČR – hráčky DHK Zora Olomouc. 
V jejich řadách se představí také 
dvě odchovankyně velkomeziříč-
ské házené: Anna Gebre Selassie 
a Ivana Salašová.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
2. liga Morava
Mladší dorost

TJ Sokol VM – DTJ Polanka nad 
Odrou 29:15 (16:3)
Začátek utkání byl spíše takovým 
oťukáváním a do 10. minuty vždy 
Polanka dokázala odpovědět na 
naši branku také brankou (3:3). 
Pak už naši „svatyni“ doslova 
zavřel Pepa Brabec a do konce 
poločasu již nedovolil ve spolu-
práci s dobře fungující obranou 
vstřelit hostům gól. O vítězi bylo 
prakticky rozhodnuto o poločase. 
Ve druhé půli již naši hráči udržo-
vali jasné vedení a do zápasu se tak 
mohla zapojit i celá lavička. Velmi 
dobrým výkonem se prezentoval 
Honza Pospíšil, autor 12 branek, 
na kterém byla znát poctivá letní 
příprava. Dorostenci si připsali 
zaslouženě první dva body do 
druholigové tabulky.
7 m hody 0:1/1 vyloučení: 4:2
Sled branek: 2:1, 3:3, 10:3, 16:3, 
17:4, 21:6, 22:10, 24:12, 27:14, 29:15. 
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pospíšil Jan (12), Juránek Jakub 
(4), Svoboda Jan (4), Pavliš David 
(3), Stupka Tomáš (2), Horák Petr 
(2), Blaha Tomáš (1), Lečbych Jan 
(1), Janíček Martin, Fiala Martin, 
Macoun Filip, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr.

Divize
Mladší žáci

TJ Sokol VM – SHC Maloměřice 
27:12 (12:4)
Osobní obrana 11:4, nájezdy 6:3
Soupeř přijel s malým množstvím 
hráčů, a tak byl po celou dobu utká-
ní oslaben o jednoho hráče. Naši 
této výhody využili a v „osobce“ 
zvítězili jednoznačně.
V utkání naši hráči na hřišti jasně 
dominovali. Po vystřídání střelec-
kých opor se i ostatní prezentovali 
houževnatým výkonem. Střelecky 
se dobře ukázal Kamil Babáček 
a v obranných činnostech se dařilo 
Vojtovi Svobodovi.
Sestava a branky: Kůra Petr – Svo-
boda Filip (15), Drápela Vojtěch 
(9), Babáček Kamil (5), Buchta 
Dominik (3/1), Svoboda Vojtěch (2), 
Kratochvíl František (1), Hnízdil 
Jan. Trenér Martin Janíček.

-šid-

Sobotní den 17. 9. 2011 patřil již 
2. ročníku akce uspořádané pro pej-
skaře a pejsky. Pejskaři i nepejskaři 
si mohli projít nebo projet vytyčené 
trasy o délce 5, 15 a 40 km. Cel-
kem se našeho závodního vejšlapu 
zúčatnilo na 39 týmů různého vě-
kového složení. Nejvíce zastoupené 
dráhy byly 5 a 15 km, 40 km dráhy 
se zúčastnil pouze jeden odvážný 
závodník na kole v doprovodu své-
ho čtyřnohého kamaráda. Členové 
z občanského sdružení Agility Ad 
Astra v odpoledním programu 
předvedli ukázky psích disciplín 
– základů poslušnosti, dogfrisbee 
a agility. Zapojit se mohli i diváci, 
a tak si vyzkoušet jednoduchost 
a zažít legraci př i tomto psím 
sportu, který se správnou motivací 
zvládne každý – od dětí až po do-
spělé. Hana Sedláková předvedla 
kadeřnickou psí show a připojila 
také několik užitečných rad ke 
správné péči o psa. Jako poslední 
se představil Leoš Krátký v tanci se 
psem, dnes již zpopularizovaným 
psím sportem díky Aleně Smolí-
kové a Keysi v Talentmanii. Během 
konání akce mohl každý účastník 
přispět jakoukoliv částkou ve formě 
dobrovolného startovného, dále si 
zakoupit výherní tombolu či tričko 
s logem naší akce. Finanční výtěžek 
z celé akce poputuje na vybavení 
nového cvičiště ve Velkém Mezi-
říčí, o kterém momentálně Agility 
Ad Astra jedná s městem. Věříme 
a pevně doufáme, že se vám letošní 
ročník, který se nesl v duchu uká-
zek práce našeho klubu, líbil a že 

se nám i příští rok podaří tuto akci 
zopakovat. Speciální poděkování 
patří převážně: Marti a Hance (za 
neskonalé úsilí při přípravách), Le-
ošovi (za posečený trávník a ostatní 
organizační věci), všem cvičencům 
a cvičníkům z Ad Astry, Romčovi 
za občerstvení a hlavně sponzorům, 
kteří nás i letos bohatě podpořili 
a věnovali dárečky do tomboly. 
Poděkování patří i divákům a zá-
vodníkům, kteří vydrželi až do 
úplného konce a dorazili ze všech 
tras bez újmy na zdraví! A speciální 
poděkování dobrovolníkům z řad 
diváků, kteří si osvojili nalezené 
kotě. Ještě jednou díky všem!

Za pořadatele Agility Ad Astra 
Jana Krčálová

Generální sponzor: MVDr. Erik 
Doležel / Veterinární klinika DO-
VET (krmiva Hills, Calibra, Eu-
kanuba)
Mediální partner: Město Velké 
Meziříčí, Music Data, Velkomezi-
říčsko, ObchodyVM, NovinyVM
Podpořili nás: Řeznictví u Maleč-
ků, Envitec Biogas Central Europe, 
HPH – jezdecká stáj, Ingelt, Žele-
zářství LS (Dibaq – Fitmin), Auto 
Dobrovolný, Symbol Graphics, 
POEX, Knihkupectví Charvátová, 
Salon psí, Agility Ad Astra, Wiegel, 
Svět zvířat, Zverimex náměstí, 
Passage Restaurant, Textil u Dvo-
řáků, rybářství Lencovi, Agados, 
Prolog, Kadeřnictví Lucie Troja-
nová, Studio Top, Optika Němec, 
Bioprodukt, PC next, Cyklosport 
Borůvka, foto Michlíček, foto 
Bradáčovi, obuv Štipák

V minulém týdnu zahájili soutěže 
mladší a starší žáci HHK.
Po odloženém prvním kole zajížděli 
naši žáci k prvnímu mistrovskému 
utkání do Chotěboře.

Starší žáci
HC Chotěboř – HHK VM 5:3 
(2:1, 2:2, 1:0)
Branky HHK: 5. Dvořák, 31. Dvo-
řák (Nevěčný), 38. Kapusta (Strnad, 
Kampas F.).
Sestava HHK: Juda J. – Kampas 
F., Bezák D., Pacalová, Novák, 
Báňa D. – Šilpoch, Strnad, Juráček 
– Nevěčný, Dvořák, Kapusta – Pa-
velka, Marková. Rozhodčí: Jambor, 
Odvářka.
Vyloučení: 4:3, využití: 1:0.

Mladší žáci
HC Chotěboř – HHK VM 2:3 
(0:0, 1:2, 1:1)
Branky HHK: 21. Juda M. (Bíbr), 
34. Úlovec (Pacal), 58. Havliš. Se-
stava HHK: Svoboda (Tlapáková) – 
Bezák M., Bíbr, Barák, Havliš, Juda 
M., Pacal, Řepa, Pražák, Třeštík, 
Šandera, Báňa M., Janoušek, Ka-

rásek, Úlovec. Rozhodčí: Jambor, 
Odvářka. Vyloučení: 1:3.
HC Ledeč n. Sáz. – HHK VM 2:2 
(1:1, 1:0, 0:1)
Branky HHK: 10. Juda M. (Loup), 
50. Juda M. (Barák). Sestava HHK: 
Svoboda – Bezák M., Bíbr, Barák, 
Havliš, Juda M., Pacal, Řepa, Pra-
žák, Třeštík, Báňa M., Janoušek, 
Karásek, Loup, Úlovec. Vyloučení: 
6:5, využití: 0:1, v oslabení: 1:0.

Program na tento týden:
Středa 28. 9. 2011 SK Horácká 
Slavia Třebíč – HHK ml. žáci, za-
čátek utkání v 11.00 (zimní stadion 
Třebíč)
SK Horácká Slavia Třebíč – HHK 
st. žáci, začátek utkání v 12.45 
(zimní stadion Třebíč)
Sobota 1. 10. 2011 HHK ml. žáci 
– SKLH Žďár n. S., začátek utkání 
v 9.30 (zimní stadion Velké Me-
ziříčí)
HHK st. žáci – SKLH Žďár n. S., 
začátek utkání v 11.15 (zimní sta-
dion Velké Meziříčí)

-hhk-

Přípravné závody
Dva přípravné závody Lyžařského 
poháru Vysočiny se uskutečnily 
17. a 18. 9. První Běh Mathyase 
Zdarského (zakladatele lyžování) 

byl závodem v přespolním běhu, 
který se konal v Kožichovicích 
u Třebíče. Naše početná výprava 
23 závodníků Ski klubu Velké 
Meziříčí ukázala, že letní příprava 

nebyla zbytečná a závodníci vy-
bojovali čtyři zlaté medaile – Ma-
tyáš Maňásek (kat. myšáci), Petr 
Vokoun (kat. přípravka), Kateřina 
Neumanová (předžákyně), Samuel 

Dušovský (předžáci). Dále 
pak dvě stříbrné a jednu 
bronzovou medaili.
V neděli jsme přejeli na 
Jalovec u Čichova, kde se 
konal závod ve slalomu 
(závodníci probíhají slalo-
movou trať na sjezdovce). 
Tam se našemu týmu dařilo 
ještě lépe a dosáhli na šest 
zlatých medailí – Matyáš 
Maňásek (myšáci), Daniel 
Ryška (přípravka), Natálie 
Malcová (přípravka dívky), 
Filip Vošmera (předžáci), 
Petr Molák (st. žáci) a De-
nisa Vošmerová (st. žákyně) 
– dále pak tři stříbrné a tři 
bronzové medaile.
Podrobné výsledky včetně 
termínů dalších závodů 
a fotografi í najdete na strán-
kách www.skivm.cz     -id-

ROZPIS SOUTĚŽE 
KRAJSKÁ LIGA 

JM a Z
Začátky domácích utkání HHK 
VM.: ČTVRTEK 18 hodin, SOBO-
TA 17.30 hodin

Základní část
1. kolo – 1. 10. 2011 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – HC Grewis 
Plumlov
2. kolo – 8. 10. 2011 sobota – 18.00 h
HCM Warrior Brno – HHK Velké 
Meziříčí
3. kolo – 15. 10. 2011 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – HC Uničov
4. kolo – 22. 10. 2011 sobota – 17.00 h
HC Brumov-Bylnice – HHK Velké 
Meziříčí
5. kolo – 29. 10. 2011 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – HC Morav-
ské Budějovice
6. kolo – 5. 11. 2011 sobota – 17.00 h
HC Uherský Brod – HHK Velké 
Meziříčí
7. kolo – 12. 11. 2011 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – Hokej Uher-
ský Ostroh
8. kolo – 17. 11. 2011 čtvrtek – 18.00 h
HK Kroměříž – HHK Velké Me-
ziříčí
9. kolo – 19. 11. 2011 sobota – 
17.30 h
HHK Velké Meziříčí – SK Minerva 
Boskovice
10. kolo – 26. 11. 2011 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – HC Dyna-
miters Blansko
11. kolo – 4. 12. 2011 neděle – 
16.30 h
HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
Velké Meziříčí
12. kolo – 10. 12. 2011 sobota 
(hlášenka)
HC Grewis Plumlov – HHK Velké 
Meziříčí
13. kolo – 17. 12. 2011 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – HCM Wa-
rrior Brno
14. kolo – 21. 12. 2011 středa – 18.00 h
HC Uničov – HHK Velké Meziříčí
15. kolo – 5. 1. 2012 čtvrtek – 18.00 h
HHK Velké Meziříčí – HC Brumov 
– Bylnice
16. kolo – 8. 1. 2012 neděle – 17.00 h
HC Moravské Budějovice – HHK 
Velké Meziříčí
17. kolo – 14. 1. 2012 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – HC Uher-
ský Brod
18. kolo – 22. 1. 2012 neděle – 17.00 h
Hokej Uherský Ostroh – HHK 
Velké Meziříčí
19. kolo – 28. 1. 2012 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – HK Kro-
měříž
20. kolo – 5. 2. 2012 neděle – 17.00 h
SK Minerva Boskovice – HHK 
Velké Meziříčí
21. kolo – 11. 2. 2012 sobota – 16.00 h
HC Dynamiters Blansko – HHK 
Velké Meziříčí
22. kolo – 18. 2. 2012 sobota – 17.30 h
HHK Velké Meziříčí – HC Spartak 
Velká Bíteš                             -hhk-

Foto: archiv ski klubu
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STOLNÍ TENIS 
LHOTKY

HOKEJ

FOTBAL FOTBALATLETIKA

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

MSD skupina D
FC VM – HFK Třebíč 2:4 (1:1)
Branky: 16. Simr, 59. Görner – 19. 
a 66. Koníř, 55. a 63. Florián. ŽK: 
0 – Komínek, Odehnal. Diváků: 
580. Rozhodčí: Kůrka, Ságl, Reich. 
Sestava FC VM: Kruba – Mucha Z., 
Souček, Mucha P., Krejčí – Hort, 
Görner, Berka, Smejkal (46. Bou-
ček), Netrda – Simr, na lavičce 
Invald, Kozuň a Vítek trenéři Ma-
ruška, Smejkal. Sestava HFK Tře-
bíč: Rousek – Odehnal, Svoboda, 
Havránek, Durda (80. Karásek), 
Florián (70. Kostelecký), Linhart, 
Komínek, Koníř, Čermák, Smažil 
(86. Jakub) na lavičce Beer a Čer-
mák, trenéři Bulička, Vašíček.
Lépe do utkání vstoupili domácí 
hráči, kteří si pohybem a důrazem 
v osobních soubojích vytvořili 
územní převahu, ale do zakončení 
se nedostali. Byli to však hosté, 
kteří se dostali jako první k za-
končení, ale střela Linharta Ros-
ťovi Krubovi starosti nenadělala. 
V dalších minutách dostali hostující 
hráči příležitost při třech rohových 
kopech, ale domácí obrana si vždy 
poradila. Do první vážnější šance se 
domácí dostali v 10. min., kdy se po 
centru z obrany se k míči dostal Eda 
Smejkal a po jeho rychlém přistrče-
ní se do vápna řítil Miloš Netrda, 
ale bohužel si míč příliš předkopl, 
a tak pro gólmana Rouska nebyl 
problém míč poklidit do své náruče. 
Ve 12. min. se při dalším rohu hostí 
ve vápně srazili dva hostující hráči, 
odražený míč těsně před gólmanem 
Krubou tečoval Smažil, a míč 
mířící do naší brány odkopl Jarda 
Krejčí. V 16. min. se naší obraně 
podařilo po dalším rohovém kopu 
hostů rychle přenést míč do středu 
hřiště, tam Eda Smejkal přiklepl 
Radkovi Görnerovi a jeho přesnou 
přihrávku zužitkoval Pavel Simr 
a dostal náš tým do vedení 1:0. 
Dlouho jsme se však z vedení 
neradovali. V 19. min. ztratil u au-
tové čáry míč Eda Smejkal, hosté 
se dostali do rychlého protiútoku 
a po přihrávce Linharta vyrovnal 
tvrdou střelou Koníř. Ve 21. min. 
byl po centru Lukáš Berky ve vápně 
faulován Pavel Simr, ale rozhodčí 
zákrok Havránka jako penaltový 
neposoudil. V dalších minutách nás 
hráči Třebíče díky přesnější při-
hrávce a většímu důrazu v osobních 
soubojích začal přehrávat, ale do 
nebezpečného zakončení se žádný 
z týmů nedostal.
Do druhého poločasu lépe vstoupili 
hráči HFK, a tak už ve 47. min. na 
gólmana Krubu běžel hráč Smažil, 
ale jeho přízemní střela naštěstí 
minula pravou tyč naší brány. V 55. 
min. se po našem rohovém kopu 
dostali hosté do rychlého útoku, míč 
se dostal k Floriánovi, ten nedal tvr-
dou střelou do levé šibenice Rosťovi 
Krubovi šanci a hosté se ujali vede-
ní 1:2. Nám se však podařilo rychle 
odpovědět a po centru Jirky Horta 
přihrál Pavel Simr Radkovi Görne-
rovi a jeho tvrdá střela znamenala 
v 59. min vyrovnání na 2:2. Místo 
toho, aby nás tento vyrovnávací gól 
povzbudil, byli to hostující hráči, 
kteří převzali iniciativu a po chybné 
přihrávce Patrika Muchy a pěkném 
centru do vápna Florián přesnou 
střelou dostal hostující tým v 63. 
min znovu do vedení. Když o chvíli 
později potrestal nedůraznou obra-
nu Koníř střelou z vápna pod břevno 
naší branky a zvýšil na 2:4, začaly 
se plány domácích na plný bodový 
zisk rozplývat. I když se nám poda-
řilo do konce utkání dostat do dvou 
velkých brankových příležitostí 
Jardem Krejčím a Pavlem Simrem, 
vynikající zákroky gólmana Rous-
ka již změnu skóre nepřipustily. 
A tak po týdnu odešel náš tým 

z druhého derby bez bodového zis-
ku a po tomto výkonu zcela zaslou-
ženě. Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Dnešní utkání jsme herně, ale 
hlavně psychicky vůbec nezvládli. 
Bohužel jsme prohráli většinu 
osobních soubojů, a tím umožnili 
soupeř i získat herní převahu. 
Po vyrovnaném prvním poločase 
jsme ve druhém derby naprosto 
zklamali a individuálními chybami 
umožnili soupeři rozhodnout o vý-
sledku zápasu. Ten nás dnes vyučil 
z produktivity, když většinu svých 
šancí úspěšně gólově zakončil.“  

-myn-
 1. DOSTA Bystrc 9 7 1 1 19:7 22
 2. Žďár n. Sáz. 9 6 2 1 19:8 20
 3. Spytihněv 9 6 2 1 21:14 20
 4. Napajedla 9 6 0 3 13:9 18
 5. Vyškov 9 5 2 2 13:10 17
 6. Tasovice 9 4 4 1 17:13 16
 7. Sparta Brno 9 4 0 5 10:13 12
 8. Hodonín 9 3 2 4 12:12 11
 9. Pelhřimov 9 2 5 2 9:9 11
10. Polná 9 3 2 4 13:15 11
11. Bohunice 9 2 3 4 13:15 9
12. Třebíč 9 2 2 5 12:17 8
13. Vrchovina 9 2 2 5 5:12 8
14. Přerov 9 1 4 4 11:17 7
15. Vikt. Otrokovice 9 1 3 5 6:12 6
16. Velké Meziříčí 9 0 2 7 9:19 2
Příští kolo: 1. 10. v 15.30 
Bohunice – Velké Meziříčí

1. A tř., sk. B
FC VM B – FK Štěpánov 1:2 (0:2)
Rozhodčí: Škorpík – Pulpán, Šrá-
mek. Diváci: 80. Branky: Halámek 
(54. pen.) – Haraptso (22.), Vrzal 
(42. pen.). Karty: žlutá – Ďurica 
(43.), Veselý (44.), Pól (63.), Ne-
tolický (83.) Červená – Pól (89.). 
Sestava: Simandl – O. Mucha (68. 
Bouček), Halámek, Z. Večeřa, 
Netolický – L. Smejkal (46. Vítek), 
Ďurica (75. Malec), A. Pól, Veselý 
– Beran, Liška.
Velkomeziříčští po vysoké výhře 
v Rapoticích odcházeli tentokráte 
zklamáni, protože ze hry nedokáza-
li vstřelit gól. Vše začalo ve 22. mi-
nutě, kdy došlo k nedorozumění 
mezi Muchou a Smejkalem, míč 
převzal Haraptso a střelou k tyči 
rozvlnil síť. O pět minut později 
mohl vyrovnat Beran, ale hlavou 
v jasné pozici netrefil branku. 
V závěru poločasu fauloval Simandl 
Vrzala, a sám postižený gólmana 
z penalty překonal. Poslední tečku 
za prvním poločasem udělal Kut-
nyk, který trefi l tyč. Na začátku 
druhé půle přišel rychlý kontaktní 
gól po faulu na Berana a Halámek se 
z pokutového kopu trefi l přesně, 1:2. 
Domácí se hnali za vyrovnáním, ale 
dopouštěli se celé řady nepřesností, 
a tím Štěpánovu dopřávali rychlé 
protiútoky. Meziříčskou loď ale 
držel nad vodou brankář Simandl. 
V nastavení poslal Bouček do 
vápna ostrý míč, ten propadl až 
k osamocenému Veselému, ale ten 
vyrovnání odmítl, když branku 
trestuhodně přestřelil.
„V prvním poločase jsme soupeře 
tlačili, ale zbytečnými chybami jsme 
jej poslali nečekaně do vedení. Ve 
druhém poločase jsme po promě-
něné penaltě ožili, ale nedokázali 
jsme se prosadit přes štěpánovskou 
obranu, a tím jsme umožnili soupeři 
zakládat rychlé protiútoky,“ zhod-
notil utkání Libor Smejkal mladší.

-ls-
 1. Náměšť-Vícenice 8 8 0 0 34:9 24
 2. Rantířov 8 5 2 1 16:8 17
 3. Žďár n. S. B 8 5 0 3 17:8 15
 4. Křoví 8 4 2 2 24:18 14
 5. Třešť 8 4 1 3 13:13 13
 6. Třebíč HFK B 8 4 0 4 16:20 12
 7. Kouty 8 3 2 3 12:11 11
 8. Štěpánov n. S. 8 3 1 4 8:16 10
 9. Herálec (ZR) 8 3 0 5 21:22 9
10. Rapotice 8 3 0 5 18:20 9
11. Stonařov 8 2 2 4 14:21 8
12. V. Meziříčí B 8 2 1 5 13:17 7
13. Bohdalov 8 2 1 5 13:24 7
14. Budišov-Nárameč 8 1 2 5 12:24 5

1. B třída mužů skupina B
Křižanov – Měřín 1:0
 1. Telč 8 6 2 0 20:5 20
 2. Želetava 8 6 1 1 30:10 19
 3. Hrotovice 8 6 1 1 25:12 19
 4. Křižanov 8 6 0 2 13:13 18
 5. Stařeč 8 5 1 2 12:9 16
 6. Vrchovina B 8 4 2 2 11:4 14
 7. Jakubov 8 4 0 4 14:12 12
 8. Bystřice n. P. B 8 3 1 4 14:26 10
 9. Přibyslavice 8 2 3 3 19:18 9
10. Šebkovice 8 3 0 5 11:14 9
11. Studenec 8 2 1 5 14:24 7
12. Rozsochy 8 1 2 5 7:10 5
13. Měřín 8 1 0 7 9:19 3
14. Mohelno 8 0 0 8 10:33 0

OP mužů II. třída
Svratka – Bory 1:3 (1:2)
Branky: Crbo Michal – Vávra 
Martin 2, Špaček Milan. Rozhod-
čí: Mareš Ondra, Nebola Jaroslav, 
Novák Vladimír; ŽK: 2:3.
Počítky – V. Bíteš B 0:3 (0:0)
Branky: Škorpík Michal 2, Rozum 

David. Rozhodčí: Soukup Jiří, Bu-
dín Jan, Mikyna Jaroslav; ŽK: 1:2.
Rad. Svratka – O. Bítýška 2:0 (0:0)
Branky: Kříž Pavel 2. Rozhodčí: 
Novák Vladimír, Skryja Jaroslav; 
ŽK: 2:3.
Ujčov – Radostín 1:4 (1:0)
Branky: Zbořil Aleš – Novotný 
Jiří 2, Kovář Roman, Kozel Josef. 
Rozhodčí: Vévoda Jiří, Tomášek 
Petr; ŽK: 1:1.
 1. Nedvědice 7 6 0 1 26:10 18
 2. Nová Ves B 7 5 1 1 24:13 16
 3. Rad. Svratka 7 5 1 1 17:7 16
 4. Rovečné 7 5 0 2 11:9 15
 5. V. Bíteš B 7 4 2 1 11:3 14
 6. Bory 7 4 2 1 20:15 14
 7. Hamry 7 3 1 3 9:11 10
 8. Bobrová 7 3 0 4 14:13 9
 9. Ujčov 7 2 2 3 11:16 8
10. Počítky 7 2 0 5 10:14 6
11. D. Rožínka 7 1 2 4 9:28 5
12. Svratka 7 1 1 5 10:17 4
13. O. Bítýška 7 1 0 6 9:15 3
14. Radostín 7 1 0 6 12:22 3

Zdroj: www.fotbal.cz

V sobotu se otevírají brány kraj-
ské ligy jižní Moravy a Zlínska 
sezony 2011-2012.
První mužstvo HHK Velké Me-
ziříčí vstupuje do nové sezony 
domácím utkáním s mužstvem 
HC Grewis Plumlov. Hraje se 
v sobotu 1. 10. 2011 od 17.30 hodin 
na našem zimním stadionu.
Trenérská dvojice Dostál – Sysel 
věří, že bude mít k dispozici kom-
pletní kádr, který v minulém týdnu 
zasáhla chřipková epidemie. Více 
jak polovina mužstva musela na 
antibiotika, a tím vynechat tréninky 
i přípravné utkání.

Sobotní přípravné utkání:
HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Branky: 9. Krčál (Krča), 12. Krča 
(Krčál, Robotka), 36. Malec (Šou-
kal) – 1. Drdla, 7. Drdla (Vít), 
7. Trnka, 49. Mička (Souček), 
53. Drdla ( Rozmahel), 56. Drdla 
(Šidák). Sestava HHK VM: Niko-
dým (9. Štourač) – Robotka, Musil, 

Peterka, Chlubna, Kudláček M., 
Válek – Burian P., Smejkal, Burian 
V. – Nedoma, Šoukal, Krča – Ma-
lec, Hubl, Krčál. Sestava HC Spar-
tak Velká Bíteš: Valo (Nádeníček) 
– Rozendorf, Hekl, Skočovský, 
Buďa, Benda, Rozmahel, Koutný, 
Šidák, Vít, Drdla, Petrčka, Touška, 
Mička, Urbánek, Souček, Vychodil, 
Zvolánek, Trnka. Rozhodčí: Kavina 
– Maloušek, Pospíšil. Vyloučení: 
4:8, navíc: Nedoma (HHK) 5+OK, 
Peterka (HHK) 10 min OT – Mič-
ka (VB) 10 min. OT. Využití: 0:0, 
v oslabení: 2:1. Střely na branku: 
16:23. Diváci: 100.
Trenéři před přípravným utká-
ním museli hodně improvizovat. 
K mužstvu se připojilo pět hráčů 
B mužstva, již vyplnili mezeru 
po hráčích, kteří se doma doléčují 
z chřipky. Tato epidemie zasáhla 
dvě třetiny hráčů prvního mužstva. 
Všichni pevně věříme, že se muž-
stvo dá do středečního posledního 
přípravného utkání dohromady a že 
budou plně k dispozici na první 
mistrovské utkání.                      -hhk-

Program na tento týden:
Příprava:

Středa 28. 9. 2011 HC Spartak Velká Bíteš – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání v 18.00 (zimní stadion Velká Bíteš)

Mistrovské utkání:
Sobota 1. 10. 2011 HHK Velké Meziříčí – HC Grewis Plumlov, 

začátek utkání v 17.30 (zimní stadion Velké Meziříčí)

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol Kostelec na 
Hané 27:25 (13:12)
V prvním kole nové sezony čekal 
tým mužů velmi těžký a zkušený 
soupeř Kostelec n. H., který se-
stoupil z 1. ligy. Domácí ale začali 
bez ostychu a ujali se vedení 3:1. 
Pak převzal iniciativu Kostelec 
a udržoval si nejtěsnější vedení. Na 
obou stranách byly k vidění pestré 
útočné akce zakončené pěknými 
góly. V 23. minutě se konečně do-
mácím podařilo dostat do vedení 
11:10. Za nejtěsnějšího vedení 
se šlo i do šaten. Nebýt několika 
neproměněných vyložených šancí, 
mohlo být poločasové skóre v náš 
prospěch výraznější.
V druhé půli nenechali naši hráči 
nikoho na pochybách, že půjdou za 
vítězstvím a od začátku diktovali 
tempo hry. Do 39. minuty se ještě 
hosté drželi na dostřel jediného 
gólu. Pak se podařilo díky indivi-
duálním průnikům Jakuba Bezděka 
odskočit na 3 branky. V další fázi se 

již projevila lepší fyzická připrave-
nost a kondice domácích, kteří ještě 
náskok navýšili (22. minuta 25:20). 
Hosté se ještě snažili bojovným 
výkonem výsledek zkorigovat, ale 
naši hráči si výsledek kolektivním 
výkonem v poklidu pohlídali. Při-
psali si tak do tabulky první dva 
body za cenné vítězství.
„Nebýt mnoha neproměněných 
šancí v obou poločasech, především 
z postu křídel mohl být výsledek 
i průběh utkání jednoznačnější,“ 
dodal k zápasu trenér Vaverka.
7 m hody 1/1:3/2 vyloučení: 3:2
Sled branek: 3:1, 4:4, 5:6, 7:8, 9:10, 
11:11, 13:12, 15:13, 17:16, 19:17, 
22:18, 25:20, 26:23, 27:25. Sestava 
a branky: Stoklasa David, Kotík 
Libor – Bezděk Jakub (9), Fischer 
Radim (6/1), Kříbala Petr (4), Kří-
bala Martin (3), Strašák Pavel (3), 
Hron Vojtěch (2), Kaštan Jiří, Živčic 
Pavel, Babáček Petr, Konečný La-
dislav. Trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr.

Divize muži
TJ Sokol VM B – Sokol Hostěrád-
ky-Rešov 26:24 (12:10)

Od začátku utkání měli mírně na-
vrch hosté, kteří se ujali vedení 1:3. 
Pak se domácím podařilo srovnat 
krok a převzít otěže zápasu do 
vlastních rukou (19. minuta 9:5). 
Domácím se nepodařilo proměnit 
několik náskoků ze šestky a k tomu 
dvě „sedmičky“, a to znamenalo jen 
hubené poločasové vedení 12:10.
Začátek druhé půle vyzněl lépe pro 
Hostěrádky, které se zanedlouho 
brankově dotáhly. Naše příliš pro-
stupná obrana a k tomu gólově nee-
fektivní útok znamenaly opět obrat 
v utkání. Ve 22. minutě dokonce 
hosté vedli 19:22 a útočník hostí 
se řítil sám na našeho brankáře 
Ondru Poula, který vytáhl ze svého 
šuplíku bravurní zákrok. To jeho 
spoluhráče „nakoplo“ a bojovným 
kolektivním výkonem strhli vede-
ní na svoji stranu. V závěru si už 
naši hráči zkušenou hrou výsledek 
pohlídali.
7 m hody 4/1:4/2, vyloučení: 3:4, 
navíc hosté přímá ČK Král
Sled branek: 1:3, 2:4, 7:4, 9:5, 10:10, 
12:10, 13:12, 14:15, 17:16, 18:18, 
19:22, 22:23, 25:23, 26:24. Sestava 

a branky: Kůra Petr, Poul Ondřej – 
Necid Miloš (6), Trojan Vítězslav 
(5), Strašák Pavel (4), Živčic Pavel 
(4), Rosa Jakub (3), Novotný Radek 
(1), Kubiš David (1), Babáček Petr 
(1), Kříbala Pavel (1/1), Novotný 
Václav, trenér Šidlo Ladislav.   -šid-

4. kolo KP mladšího žactva 
ve vícebojích

V neděli 18. 9. proběhlo na atletic-
kém stadionu ve Velkém Meziříčí 
4. kolo krajského přeboru mladšího 
žactva ve vícebojích. Pro toto kolo 
byly zvoleny disciplíny 60 m, výš-
ka, 150 m, koule a 800 m.
Nejlepšího umístění dosáhla Agáta 
Uchytilová – získala 2 276 bodů 
a ve své kategorii zvítězila. Dařilo 
se i Elišce Běhounkové, která patří 
věkem ještě do kategorie přípravek 
– obsadila 6. místo.

Z výsledků:
děvčata

 1. Agáta Uchytilová 2 276 b
 6. Eliška Běhounková 1 525 b
12. Karolína Jelínková 1 298 b
22. Anna Leščenková 820 b
30. Barbora Všianská 595 b
34. Sára Suková 351 b

chlapci:
18. Jiří Studený 849 b
23. Karel Sedláček 623 b
30. Vladislav Koyš 372 b
28. Jan Švihálek 349 b
33. Jaroslav Běhounek 279 b
34. Štěpán Jůda 251 b
36. Jan Kutlvašr 250 b

Nábor hokejistů pro sezonu 2011/2012
Pro všechny zájemce z řad dětí. HHK Velké Meziříčí vás zve 
na místní zimní stadion, na kterém se uskuteční každé pondělí 
a čtvrtek nábor do hokejové přípravky.
Rádi přivítáme všechny děti ročníků 2006, 2005 a mlad-
ší, které se chtějí naučit základům bruslení a hokeje.
Vezměte brusle a přiveďte své děti mezi nové ka-
marády a dopřejte jim trávení volného času ve 
sportovním duchu.
Více informací na trénincích hokejové přípravky a tel. 731 904 231 
– Petra Judová

Září
St 28. 9. 13.00–14.30

Říjen
So 1. 10. 14.30–16.00
Ne 2. 10. 14.30–16.00
So 8. 10. 15.00–16.30
Ne 9. 10. 14.00–15.30
So 15. 10. 14.30–16.00
Ne 16. 10. 12.30–14.00

Krajský přebor III. třídy
TJCHS Chotěboř D – SK Sokol 
Lhotky A 10:4
Sestava Lhotky: Doubek 1, Chylík, 
Lavický 2, Nevrtal Z. 1       -chyl-

Karolína Jelínková (v černém) při jednom ze závodů. 
Foto: archiv atletika TJ Sokol VM

So 22. 10. 15.00–16.30
Ne 23. 10. 14.15–15.45
St 26. 10. 10.00–11.30
Pá 28. 10. 12.00–13.30
So 29. 10. 14.30–16.00
Ne 30. 10. 13.45–15.15

Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad 
chlapce a děvčata 
narozené 1995–
2003 
se zájmem o po-

hyb. Pravidelné tréninky pon-
dělí až pátek 15.30–19.30 
hodin ve sportovní hale za 
Světlou.


