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V sobotu na fotbal
Poslední domácí zápas letošního 
roku sehrají velkomeziříčští fot-
balisté týmu A tuto sobotu – 17. 
11. – od 13. 30  hodin na hřišti 
u  Tržiště. Pouze v  případě ne-
příznivého počasí se bude hrát 
na  umělé trávě u  základní školy 
Školní v Čechových sadech 
ve VM.
Domácí tým přivítá fotbalisty 
z Bystřice nad Pernštejnem.

POZVÁNKA
Město Velké Meziříčí ve spolupráci se společností Povodí Moravy, s. p., 
Hochtief CZ, a. s. a Metrostav, a. s. si vás dovolují pozvat na 

slavnostní poklep základního kamene projektu 
PPO města Velké Meziříčí, 
který se koná ve středu 14. listopadu 2012
od 15 hodin na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Tak jako každý rok i letos 
vydalo Turistické informační 
centrum Velké Meziříčí stolní 
kalendář pro rok 2013. Ten 
nabídne každému možnost 
porovnání současného vzhledu 
města s fotografiemi dob 
minulých. V kalendáři je necelá 
třicítka dvojic snímků starý/
nový. 

„Historické fotografie pro jeho 
vznik zapůjčilo Muzeum Velké 
Meziříčí a  ing.  Antonín Havlát, 
který je zároveň autorem sou-
časných snímků. Text zpracovala 
PhDr.  Marie Ripperová,“ uved-
la Lenka Pešková z  turistického 
informačního centra, které sídlí 
v Radnické ulici. Tam si kalendář 
s  titulkem Časy se mění může-
te koupit za  100 Kč.„Když jsem 
listoval v  kalendáři našeho měs-
ta z  roku 2011 s  názvem Velké 
Meziříčí na  počátku 20. století 

se starými pohlednicemi – mi-
mochodem velice pěkným –, na-
padlo mě, jak se asi změnily ulice 
nebo celkové pohledy na  město 
za  uplynulých 60, 80 nebo i  100 
let. Vzal jsem kalendář, fotoapa-
rát a  chodil po  městě i  kolem 
něho a  hledal místa, na  kterých 
před mnoha a  mnoha lety foto-
grafové stavěli těžké dřevěné sta-
tivy s  velkými deskovými fotoa-
paráty, aby zvěčnili skutečný stav 
města v danou dobu. Díky těmto 
lidem dnes máme nádherné po-
hlednice našeho pěkného města,“ 
říká k práci na stolním kalendáři 
Antonín Havlát, velkomeziříčský 
fotograf. Podle jeho slov většinou 
nebyl problém v  ulicích města 
najít přesně místo, odkud stará 
pohlednice byla focena – tedy 
pokud tomu nebránila nová zá-
stavba. Ovšem celkové pohledy 
na město, to už bylo daleko hor-
ší. „Okolí Velkého Meziříčí se 

hodně změnilo a najít ta správná 
místa, odkud pohlednice vzni-
kaly, byl většinou velký oříšek,“ 
přiznává Havlát. V mnoha přípa-
dech se mu to také 
vůbec nepodařilo. 
Nicméně vzniklo 
dost dvojic nových 
a  starých fotogra-
fií. „A  protože mi 
to bylo líto, nechat 
si snímky jen pro 
sebe, oslovil jsem 
Květoslavu Hla-
díkovou a  Lenku 
Peškovou ze zdej-
šího informačního 
centra a nápad byl 
na  světě,“ přidává 
další podrobnos-
ti vzniku pozo-
ruhodného díla 
Havlát, „vytvoříme 
kalendář, sice z  ji-
ných fotografií, než 

jaké jsou v  tom z roku 2011, ale 
stejně zajímavých, a  ukážeme, 
jak se uplynulá doba podepsa-
la na  vzhledu Velkého Meziříčí 

a  okolí.“ Fotograf Havlát, jenž 
se specializuje především na  fo-
cení přírody, má dvojic snímků 
daleko víc, než jich je v letošním 

kalendáři. Proto slibuje, že zajis-
té ještě nějaké doplní a pokud se 
najde vhodná příležitost, tak je 
zveřejní. 

Přípravné i zemní práce 
na stavbě protipovodňové 
ochrany Velkého Meziříčí zača-
ly. Po desetileté snaze Velko-
meziříčských zajistit ochranu 
města před povodněmi, jež 
přinášejí řeky Balinka a Oslava, 
konečně došlo na skutky. Dnes 
bude v patnáct hodin na ná-
městí symbolicky poklepán 
základní kámen stavby.

Protipovodňová opatření, jež za-
hrnují stavbu zdí, provizorní hra-
zení, rekonstrukci Jeřábkova jezu 
a  likvidaci jiného, zvýšení kapa-
city obou toků či úpravy na  ob-
jektech stávající infrastruktury 
jako jsou například lávky a most, 
mají ochránit Velké Meziříčí 
před stoletými průtoky na  obou 
řekách. Dotknou se koryta Ba-
linky v  délce asi 1,4 kilometru 
a téměř dvoukilometrového úse-

ku Oslavy. Jejich realizace vyjde 
na 170 milionů korun bez daně, 
což pokryje dotace z ministerstva 
zemědělství. Zhotovitelem stav-
by, jež má být hotova do  konce 
roku 2013, je sdružení firem PPO 
Velké Meziříčí, jehož členy jsou 
společnosti Hochtief CZ a  Met-
rostav.  „Čas na realizaci je velice 
krátký, o  to intenzivnější budou 
informace o  průběhu stavby 
z naší strany směrem k občanům, 
protože pokud jsou lidé dosta-
tečně informováni, poté k  pro-
blematice přistupují jinak,“ při-
slíbil za investora Radim Světlík, 
generální ředitel Povodí Moravy 
(PMO). Stavba protipovodňové 
ochrany bude probíhat na  roz-
lehlém a  vysoce exponovaném 
území, což nebude jednoduché. 
„Můžeme odkopat jenom to, co 
zvládneme zabezpečit,“ podotkl  
Světlík. Harmonogram stavby tak 

bude podle něj průběžně upravo-
ván dle aktuálních klimatických 
podmínek. Může být zima s vel-
kým množstvím sněhu, který 
bude rychle tát. Práce tak budou 
probíhat v  souladu s  havarijním 
povodňovým plánem.

Zemní práce startují 
v bývalé kablovce
První zemní práce začnou 
na stavbě ochranné zídky ve fir-
mě Props. „To je v úseku Oslavy 
ve staré kablovce, ještě před are-
álem nkt cables. Dále bychom 
chtěli ještě do zimy začít i ve dru-
hém, asi dvousetmetrovém úseku 
na  Balince, od  lávky ke  koupa-
lišti,“ informoval za  zhotovitele 
PPO Velké Meziříčí Luboš Dalec-
ký s tím, že na konci listopadu by 
mělo dojít i k bourání jezu v nkt 
cables.
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Počátkem tohoto týdne začali pracovníci vyměřovat úseky pro stavbu 
protipovodňové ochrany Velkého Meziříčí, nejprve na Oslavě před areálem nkt 
cables. Foto: Martina Strnadová  Pokračování na str. 4

Stavba protipovodňové ochrany byla zahájena

Iva Horká

Časy se mění, ukazuje kalendář na rok 2013

Jedna ze dvojic snímků, která zachycuje dřívější stav a ten 
současný na náměstí ve Velkém Meziříčí, kde stojí Jupiter club. 
Reprofoto: Iva Horká

Zeptali jsme se starosty Velkého Meziříčí Radovana Necida, které-
ho 29. 9. 2012 postihla cévní mozková příhoda, jak pokračuje jeho 
rekonvalescence a kdy plánuje návrat do práce.

Jaká je Vaše aktuální rekonvalescence?
Mám za sebou čtyři týdny logopedické rehabilitace na brněnské od-
borné klinice, z toho poslední dva týdny velmi intenzivní a ještě jeden 
mě čeká. To znamená, že mne učí znovu vyslovovat některá slova. Můj 
úraz totiž způsobil, že neumím (nebo spíš neuměl jsem), vyslovit něja-
ká slova, která jsem ale znal. Jakoby pusa zapomněla ty pohyby, jestli se 

vyjadřuji jasně. Rehabilitace spočívá ve speciálních cvičeních výslov-
nosti a spoustě domácích úkolů, takže jsem se trochu vrátil do školní 
lavice.
Jak pokračuje léčba a jak se cítíte?
Na logopedii budu dojíždět už jen tento týden a pak mám domluveny 
jen občasné konzultace. Domnívám se, že v Brně vědí, co dělají: zatím-
co ještě před třemi týdny jsem měl problém s běžným provozním do-
rozuměním, dnes už snadno zvládám i složitější rozhovory a zadrhnu 
se jen tehdy, kdy se snažím mluvit rychle.  Zúčastnil jsem se třeba usta-
vujícího jednání krajského zastupitelstva bez jakýchkoliv komplikací.

Nenudíte se doma?
Doma se nenudím, protože ani moc doma nejsem. Každý den jsem 
několik hodin na  klinice. Z  Brna navíc dostávám poměrně velké 
množství domácích úkolů a mám silnou motivaci obnovit svoji řeč co 
nejrychleji. Zaměstnává mne také radniční elektronická pošta a denní 
konzultace s kolegy z radnice, kteří si už zvykli mi volat.  
Kdy plánujete návrat do práce?
Pokud vše půjde stejným tempem jako dosud, předpokládám, že ně-
kdy na přelomu roku se už budu práci na radnici věnovat naplno. 

Starosta se chce vrátit do práce na přelomu roku

Výzva
Prosíme čtenáře týdeníku 
Velkomeziříčsko, pokud 
mají doma staré pohledni-
ce našeho města, zdali by 
je mohli zapůjčit ke zdoku-
mentování a porovnání se 
současností.
Pokud se rozhodnete tento 
záměr podpořit a staré po-
hlednice k případnému dal-
šímu zveřejnění zapůjčíte, 
předejte je laskavě na infor-
mační centrum města Vel-
kého Meziříčí v přízemí rad-
nice. Zapůjčené pohlednice 
budou samozřejmě vráceny.

-ic, ah-

 Pokračování na straně 2
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Velké Meziříčí je devátým městem pro byznys na Vysočině
Obce jsou ve srovnávacím 
výzkumu Město pro byznys 
hodnoceny na základě padesáti 
kritérií rozdělených do dvou 
oblastí – podnikatelské pro-
středí a přístup veřejné správy. 
Druhou jmenovanou oblast, 
která se na celkovém hodno-
cení podílí padesáti procenty, 
mohou svým chováním radnice 
ovlivnit. Velké Meziříčí se 
v celkovém pořadí měst v Kraji 
Vysočina umístilo na devátém 
místě.

Mezi kritéria hodnocení podni-
katelského prostředí patří napří-
klad podíl podnikatelů či počet 
firem, podíl malých a  středních 
firem, přičemž čím vyšší jsou 
uvedená čísla, tím je město hod-
noceno lépe, dále cena za odvoz 
odpadu, kupní síla spotřebitelů, 
konkurence v  regionu, rozsah 
a  kvalita sítě dodavatelů/posky-

tovatelů služeb, stabilita krajiny 
(poměr ekologicky pozitivně vy-
užívaných ploch k  negativním; 
pozitivně hodnocené plochy 
– zahrady, travní porosty, lesy 
a  vodní plochy; negativně hod-
nocené plochy - orná půda, za-
stavěná plocha, ostatní plocha), 
znečištění ovzduší, počet lékařů 
(počet registrovaných pacientů 
na  jednoho lékaře), vzdálenost 
k  dálnici či k  rychlostní komu-
nikaci; cena stavebních pozemků 
a  bytů – průměrné kupní ceny 
v Kč/m2; kritérium se vypočítává 
dle velikosti města v  příslušném 
okrese, dopravní dostupnost, 
nezaměstnanost, průměrný mě-
síční plat, počet učňů a  středo-
školských studentů odborného 
vzdělávání, dostupnost pracovní 
síly. Do  kritérií v  oblasti přístu-
pu veřejné správy patří napří-
klad úspěšnost získávání dotací, 
kapitálové výdaje obce, objem 

dotací na  veřejnou dopravu, 
hospodaření radnice, podpora 
webových stránek – hodnocena 
je jednoduchost a  přehlednost, 
zohledňuje se samostatná sekce 
pro podnikatele již na domovské 
internetové stránce obce, odkaz 
na  formuláře z  domovské strán-
ky, počet formulářů, a  to, zda 
jsou formuláře uloženy ve  for-
mátu doc nebo pdf. Do  kritéria 
podpory webových stránek se 
hodnotí i  umístění a  rozsah ka-
talogu místních firem, údaj se 
vztahuje k hodnocenému městu. 
Dále úřední hodiny městského 
úřadu, počet strážníků, počet 
žáků ve třídě na ZŠ, služby a ote-
vřenost městského (turistického) 
informačního centra, poplatek 
za stánek, za předzahrádku či ze 
vstupného, daň z nemovitostí pro 
podnikatele, spokojenost s  pří-
stupem radnice, rozsah úředních 
hodin neboli dostupnost úřed-

níků a  jejich vstřícnost, ale též 
odborná kompetence, rychlost 
vyřizování agendy, přehlednost 
webových stránek úřadu, rozšíře-
nost korupčního prostředí a výše 
daně z nemovitosti. 
Nejlépe v  hodnocených krité-
riích obstál Humpolec, který 
se stal letošním vítězem. Vedl si 
totiž velmi dobře v  obou hod-
nocených oblastech – v přístupu 
veřejné správy i v oblasti podni-
katelského prostředí. Ve  druhé 
jmenované kategorii dokonce 
získal krajské prvenství. Druhé 
místo si odnesl loni pátý Pacov. 
Vedl si nejlépe hned v  několika 
kritériích – v  míře nezaměstna-
nosti, ceně bytů či dostupnosti 
pozemků a  prostorů pro podni-
kání. Město získalo první místo 
v jedné z hodnocených kategorií, 
a to v přístupu veřejné správy. Pa-
cov dosáhl také na  celorepubli-
kové prvenství v testu elektronic-

ké komunikace. Třetí Jihlava má 
zase v celém kraji nejvyšší počet 
firem a nejnižší dlouhodobou ne-
zaměstnanost. Pochlubit se může 
i  nejvyšším podílem výdajů vě-
novaných na veřejnou dopravu. 
V rámci průzkumu mezi podni-
kateli, který je součástí projektu 
Město pro byznys, se analytici za-
měřili i na kvalitu ovzduší v kra-
ji. Vyplynulo z něj, že znečištění 
ovzduší není nad průměrnou 
hodnotou ČR v  žádném z  měst 
Kraje Vysočina. Naopak Náměšť 
nad Oslavou a Moravské Budějo-
vice se umístily v první patnáctce 
hodnocených obcí s  nejnižším 
podílem emisí. 
Nejvíce od  roku 2007 vzrostl 
podíl škodlivých látek v  ovzduší 
v  Havl. Brodě (o  21 %), Třebíči 
(o  18 %) a  Humpolci (o  13 %). 
Nejvíce se emise snížily v  Ná-
měšti (o  7 %) a  Světlé nad Sáz. 
(o 3 %).  Připr.: Iva Horká

Celkové pořadí měst 
v Kraji Vysočina

1. Humpolec
2. Pacov
3. Jihlava
4. Nové Město na Mor.
5. Chotěboř
6. Pelhřimov
7. Havlíčkův Brod
8. Morav. Budějovice
9. Velké Meziříčí
10. Třebíč
11. Žďár nad Sázavou
12. Bystřice nad Pern-
štejnem
13. Náměšť nad Oslavou
14. Světlá nad Sázavou
15. Telč

Zdroj: www.mestoprobyznys.cz

Volnočasovka není 
sportovní oddíl města
Občanské sdružení Volnoča-
sovka Velké Meziříčí nerozšíří 
řady sportovních oddílů města 
pracujících s mládeží. A to 
alespoň pro příští školní rok 
2012/2013.

Nové občanské sdružení Volno-
časovka o  zařazení mezi spor-
tovní oddíly pro práci s  dětmi 
požádalo vedení města v  říjnu. 
Jeho žádost nejprve projednala 
sportovní komise města a  rada 
poté na  doporučení komise se 
žádostí sdružení nesouhlasila. 
„Sportovní komise konstatovala, 
že občanské sdružení nesplňuje 
podmínky dle zásad komise, ne-

boť není registrováno v  žádném 
sportovním svazu,“ informoval 
místostarosta J. Komínek a do-
dal, že Volnočasovka tak nemůže 
v příštím roce ani požádat o pří-
spěvek na svoji činnost prostřed-
nictvím systému dotací města 
sportovním oddílům, které pra-
cují s  mládeží ve  Vel. Meziříčí 
a  jeho místních částech. Spor-
tovní oddíly z této dotace mohou 
hradit například neinvestiční 
výdaje související s činností mlá-
deže v oddílu, což jsou pronájmy 
sportovišť, náklady na  provoz 
vlastního sportoviště, materiálo-
vé náklady, doprava či zabezpe-
čení soutěží. Martina Strnadová

Volnočasovka: Jsme Občanské sdružení, které působí ve Velkém 
Meziříčí a jeho okolí. Patříme do kategorie neziskových organiza-
cí. Snažíme se o smysluplné vyplnění vašeho volného času. Dveře 
k nám má otevřené kdokoli bez rozdílu věku či zdravotního stavu.

Klub českých turistu v Měříně 
vydal nový Oblastní turistický 
odznak s názvem Velkomezi-
říčsko.

Na jeho vydání má velkou záslu-
hu město Velké Meziříčí, které 
přispělo vysokou  finanční dotací. 
Velkomeziříčsko je oblastí zdravé 
neporušené přírody s  krásnými 
přírodními pa-
mátkami, ale 
i  s  mnoha his-
torickými, sta-
vebními  a tech-
nickými  
památkami.
Klub českých 
turistů v  Měří-
ně, stejně jako 
město Velké 
Meziříčí, srdeč-
ně zve všechny 
k  návštěvě této 
jihovýchodní části Českomorav-
ské vrchoviny. Všechna turisticky 
zajímavá místa uvedená v  tomto 
záznamníku najdete na  mapách 
KČT číslo 84 – Velkomeziříčsko 
a číslo 79 – Jihlavsko. Podmínky 

plnění odznaku OTO Velkomezi-
říčsko jsou jednoduché: absolvo-
vat turistický pochod Měřínská 
padesátka, navštívit šest povin-
ných turistických míst a nejméně 
deset z  dvaceti čtyř volitelných 
míst. Podmínky je možné plnit 
jakýmkoliv přesunovým pro-
středkem.  Plnění není časově 
omezeno, ani není podmíně-

no členstvím 
v  KČT. Cena 
záznamníku 
je díky dota-
ci MěÚ Velké 
Meziříčí pouze 
30 Kč včetně 
odznaku, kte-
rý bude pře-
dán po  splně-
ní podmínek. 
Záznamník je 
možné získat již 
v  prosinci 2012 

na  adresách: Ing.  Jaroslav Sysel 
Ve  Vrbí 445, 594  42 Měřín, tel.: 
605  863  241, jarsys@email.cz, 
a  na  MěÚ Velké Meziříčí, Rad-
nická 29/1, TIC, tel.: 566 781 047, 
ic@mestovm.cz.

Vydali nový turistický 
odznak Velkomeziříčsko

Jaroslav Sysel

Blížící se Vánoce pociťují i pracovníci technických služeb. Ti instalovali vánoční 
výzdobu na náměstí už minulý týden. Její rozsah zůstává stejný jako v loňském 
roce. Výzdoba se rozsvítí na první adventní neděli 2. 12. Text a foto: Iva Horká

Instalovali vánoční výzdobu

Starosta se chce vrátit...
 Pokračování ze strany 1

Záleží ovšem na tom, jak tem-
po mého uzdravování posoudí 
lékaři. Tento týden mi končí re-
habilitace na klinice a pak už se 
budu postupně do běžného pra-
covního tempa vracet. Postup-
ně znamená, že nejdříve k  ná-
vštěvám radnice využiji denní 
vycházkové bloky, které mám 
v  rámci neschopenky, pozdě-
ji budu objem času na  radnici 
zvyšovat. Co se týká samotné-
ho řízení města, je mi dnes vel-
kou oporou pan místostarosta 
Komínek. Nejenom že zvládá 
chod radnice – tedy obrazně 
řečeno práci za dva, ale snaží se 
mi poskytnout i maximum in-
formací tak, abych mohl podle 
svých možností k chodu města 
říci své i já. Ukázalo se, že právě 
v takových nestandardních situ-
acích se lidé projevují skutečně, jací jsou. Pan místostarosta je dobrý 
kolega a dobrý spolupracovník. Také kolegové z městské rady potvr-
dili, že jsou schopným týmem a v neposlední řadě se projevilo dobré 
nastavení chodu radnice pod vedením nového tajemníka.  
Změníte něco po návratu do práce?
Nemám moc co měnit. Nejsem typický politik, sám sebe vidím spíš 
jako manažera. To znamená, že řeším problémy tak, jak přijdou a zá-
roveň se snažím plnit dlouhodobé cíle. To se nezmění. Jen se budu 
snažit víc času věnovat sportu a odpočinku. Připravila: Iva Horká

Počet prvních tříd ve velkomeziříčských základních školách by 
mohl být v příštím školním roce o jednu vyšší. Vedení města totiž 
očekává, že k zápisu přijde víc dětí, než loni. 

„Odbor školství nám oznámil počet prvňáků, kteří by mohli ve škol-
ním roce 2012/2013 nastoupit do prvních tříd. Je jich sto padesát jed-
na, což je hodně. A k nim je ještě sedmnáct odkladů školní docházky, 
to znamená, že těch dětí je sto šedesát osm,“ uvedl místostarosta města 
Josef Komínek a dodal, že radním se číslo zdálo vysoké, a proto po-
žádali ředitelku mateřské školy ve městě, aby počet prověřila. Pokud 
se údaj potvrdí, vedení města bude muset změnit počet prvních tříd, 
a to z pěti na šest. S tím bude nutné upravit i vyhlášku města, kterou 
se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem, tedy tu 
o spádovosti. Údaj o počtu dětí je zatím samozřejmě jen orientační. 
„K  zápisu mohou přijít ještě děti odjinud, nebo naopak se mohou 
rodiče rozmyslet přímo při zápisu,“ podotýká místostarosta s tím, že 
podle zkušeností z minulých let se ale většinou předem odhadovaný 
počet prvňáků od skutečného tak zásadně neliší. „Kdyby to tak zůsta-
lo, měli bychom konečně pořádně naplněné první třídy, v každé víc jak 
dvacet dětí,“ poznamenal J. Komínek. Půjde-li tedy dětí do prvních 
tříd v příštím roce víc, aby přibyla celá jedna třída, bude vedení města 
řešit, na které škole se tak stane. Aktuálně je na Komenského jedna 
a na Oslavické a Školní po dvou. Martina Strnadová

Prvňáčků možná přibude

Registr vozidel bude uzavřen
MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství ozna-
muje, že 5. 12. 2012 (středa) budou pracoviště registru vozidel i re-
gistru řidičů (Náměstí 14/16, Velké Meziříčí – 2. patro) uzavřena pro 
veřejnost (z důvodu zkoušek pracovníků). Dále budou pracoviště re-
gistru vozidel i registru řidičů uzavřena 14. 12. 2012 (pátek) z důvodu 
školení zaměstnanců úřadu. -měú-

Prvním mužem Vysočiny se opět 
stal MUDr.  Jiří Běhounek z  Pel-
hřimova. Ve funkci hejtmana ho 
minulý týden potvrdilo Zastu-
pitelstvo Kraje Vysočina, které 
poprvé od podzimních voleb za-
sedlo v novém složení. Pětačtyři-
cetičlenný zastupitelský sbor volil 
kromě hejtmana, jeho náměstků 
i  zbývající členy krajské rady. 
K  šesti známým tvářím z  minu-
lého volebního období přibyla tři 
nová jména. Nově v  Radě Kraje 
Vysočina zasedne starostka obce 
Bransouze Jana Fialová, podni-
katel Zdeněk Chlád z Ledče nad 
Sázavou a  neuvolněným radním 
se stal starosta Budišova Petr 
Piňos. Ve  vedení kraje vystřídají 
Josefa Matějka, Zdeňka Ryšavého 
a Tomáše Škaryda. Vedle nich za-
sednou známé tváře – kromě Bě-
hounka ještě Vladimír Novotný, 
Libor Joukl, Martin Hyský, Petr 
Krčál a Marie Kružíková.

Běhounek je znovu 
hejtmanem

Iva Horká

R. Necid na aktuální fotce.
Foto: Jiří Michlíček
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Když zavzpomínáte na úplné začátky Vašeho působení, jak to vypa-
dalo v Ústavu sociální péče Křižanov (ÚSP), když jste poprvé pře-
kročila jeho práh? 
Obecně počátky provozu ústavu v zámecké budově byly poměrně ná-
ročné. V budově byla nízká teplota, topilo se pouze hnědým uhlím. 
Voda byla zavedena jen na  některých odděleních. Rozvod elektřiny 
byl v havarijním stavu. Pracovní podmínky v přímé péči a pomocných 
provozech byly velmi těžké.
Jaké byly Vaše osobní začátky v tomto zařízení?
Do ústavu jsem nastoupila v době, kdy o děti pečovaly i řádové ses-
try. Měla jsem na starost stravovací provoz a sklady. Postupem času 
jsem zastupovala vedoucího ústavu a po  jeho odchodu do důchodu 
jsem se stala vedoucí tohoto zařízení.  Po celou dobu jsem si postupně 
dodělávala potřebné odborné vzdělání a pokračuji v  tom v podstatě 
dodnes. Prošla jsem sociálně právní školou přes magisterské speciálně 
pedagogické vzdělání až po doktorské studium na Masarykově uni-
verzitě v Brně. Ve vedení ústavu působím od roku 1982. V roce 2003 
jsem prošla konkurzem na ředitele a Radou Kraje Vysočina jsem byla 
jmenována v roce 2004 ředitelkou ústavu.
Proč jste si vybrala právě sociální oblast?
Můj první nástup na zámek byl spíše dílem náhody. V průběhu času 
jsem si však uvědomila, že mě tato práce opravdu zajímá a naplňu-
je. Propojuje se v ní sociální oblast i manažerská dovednost. Dodnes 
mě baví neustále zlepšovat podmínky pro život lidí  v našem zařízení. 
Mám radost, že se nám podařilo zapojit se do celorepublikového pro-
jektu Transformace sociálních služeb. Tento projekt umožní našim kli-
entům bydlet v malých domácnostech a žít běžným způsobem života.
Kolik klientů a personálu měl ÚSP?
V roce 1960 byl v prostorách zámku zřízen ústav pro postižené děti.  
Prvního června toho roku bylo přijato prvních 25 dětí, o které se sta-
raly řádové sestry. Postupně se ústav rozšiřoval, přibývalo dětí i civil-
ního personálu. Původně bylo zařízení určeno pouze pro postižené 
děti a mládež do 26 let. Nyní poskytujeme službu lidem od 18 let, a to 
s mentálním a kombinovaným postižením. Horní věková hranice není 
omezena.  Náš nejstarší klient oslavil 63. narozeniny.  Nejvyšší kapa-
cita ústavu se pohybovala až kolem 180 obyvatel.  V současné době 
máme 142 obyvatel. Komplexní péči zahrnující oblast zdravotní, vý-
chovnou, rehabilitační, terapeutickou a ostatní pomocné provozy za-
jišťuje celkem 100 pracovníků. 
Jak vypadala péče před 40 lety ve srovnání s nynějškem?
Za 40 roků se výrazně posunul styl péče. Dříve převažovala zejména 
péče zdravotní a ošetřovatelská, nyní je kladen hlavně důraz na indivi-
duální potřeby klientů, jejich vzdělávání, zapojení do různých terapií 
a posilování samostatnosti klientů.   Obecně během času je tendence 

snižovat počet klientů v  ústavu, zařazovat pracovníky sociální péče 
a snižovat počet zdravotnického personálu. V počátcích ústavu byly 
velké pokoje pro více obyvatel, dnes se snažíme zajistit obyvatelům 
soukromí v menších počtech na pokojích. 
Co všechno se pod Vaším vedením změnilo či vybudovalo?
Spoustu energie v průběhu celé doby jsem věnovala náročným opra-
vám renesančního zámku v Křižanově, který je památkově chráněný.  
Zámek jako takový byl v podstatě pro potřeby ústavu nevhodný, jsou 
zde velké místnosti s vysokými stropy, každý zásah musí schvalovat 
památkáři. Mnoho sil stálo dát jej po technické stránce do vyhovující 
podoby a tento proces pokračuje v podstatě neustále. Průběžnými zá-
sahy se snažíme zlepšovat životní podmínky obyvatel zámku. Podařilo 
se postavit za zámkem novou budovu, ve které je umístěn stravovací 
provoz a vzdělávací centrum.
Došlo k velkým změnám, co se týče péče a aktivit?
Jak jsem již zmínila výše, za  uběhlou dobu došlo celosvětově k  vel-
kému posunu v  péči o  handicapované. Vnímám posun od  nálepky 
vzdělavatelný/nevzdělavatelný, kterou kdysi děti dostávaly, ke  snaze, 
aby i handicapovaní mohli žít plnohodnotný život, v rámci možností 
co nejvíce podobný tomu, jaký žijeme my všichni.  Postupně se snaží-

me snižovat závislost na pečující instituci a posilujeme samostatnost.  
Součástí péče se stal nácvik každodenních běžných činností v rámci 
samostatného bydlení s podporou – např. pomoc při přípravě stravy, 
hospodaření s penězi, nakupování, praní, úklid domácností atd. Kli-
enti mají možnost svobodného výběru volnočasových aktivit.  Samo-
zřejmě část naší klientely s velmi těžkým postižením bude celoživotně 
plně odkázána na péči okolí, ale i těmto lidem se však snažíme udělat 
život příjemným a snažíme se respektovat jejich individuální potřeby.  
Jací byli z Vašeho pohledu klienti tehdy a nyní? Zpozorovala jste 
nějakou výraznou změnu? Třeba i ve společnosti, jak se chovali lidé 
k postiženým dříve a nyní?
Naši klienti se mění málo. Někteří prožili „na zámku“ celý svůj život. 
Proto pro nás není tehdy a nyní. Jsou to ve velké míře ti stejní lidé, 
snažíme se však přizpůsobovat služby jejich individuálním potřebám. 
Pokud bych měla zobecnit a srovnat klientelu ústavní péče – nyní díky 
podpoře rodinné péče a pomocných institucí více dětí zůstává v rodi-
nách. Je více denních či týdenních stacionářů, jež částečně odlehčují 
rodičům.  Lidé se zdravotním postižením se dostávají do celodenních 
institucí v pozdějším věku, kdy už jejich vlastní rodiče stárnou či umí-
rají a nejsou schopni se o své odrostlé, avšak stále nesamostatné děti 
postarat. 
Co považujete za  svůj největší osobní úspěch ve  vedení ústavu 
za těch 40 let a co byste ještě ráda udělala, čeho dosáhla?
Těší mne neustále se zlepšující podmínky života obyvatel sociálního 
zařízení, rozšíření nabídky terapií a aktivit. Užitečné bylo zbudování 
vzdělávacího centra a  zajištění všech stupňů vzdělání pro zdravotně 
postižené.  Velkým krokem bylo rozhodnutí zapojit se do  projektu 
Transformace sociálních služeb.  
Jde o to, že část klientů opustila či opustí zdi našeho zámku a začnou 
vést běžný život v  malých domácnostech s  větší či menší podporou 
zaměstnanců ústavu. Jde o obecný trend, v němž se snažíme decent-
ralizovat péči velkých ústavních kolosů a vytvořit pro klienty životní 
podmínky, co nejvíce podobné těm běžným. Transformací zlepšíme 
komfort bydlení a možnost poskytovat služby dle individuálních po-
třeb. 
V rámci transformace máme naplánovanou výstavbu rodinných domů 
v různých lokalitách Žďárska – Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštej-
nem, Žďár nad Sázavou, Křižanov, Bobrová –, a to za použití finanč-
ních prostředků z evropských fondů a zřizovatele Kraje Vysočina. 
Náš ústav spadá do vlny částečné transformace, kdy nezaniká „mateř-
ské“ zařízení. Uvolněné prostory zámku budou dále využity ke kva-
litnějšímu prostředí pro klienty, jež v něm zůstávají. I v rámci tohoto 
zařízení se budeme snažit vytvořit menší domácnosti. 

Rozhovor s Marií Bartoškovou, ředitelkou ÚSP 

Připravila: Iva Horká

PhDr. Marie Bartošková ve své pracovně se 
skleněnou medailí,  kterou jí předal hejtman Kraje 
Vysočina 25. 10. 2012. Foto: Iva Horká 

Nevšední snímky zvěře, krajiny, 
zážitky z fotolovů, povídá-
ní o přírodě, to vše nabídl 
návštěvníkům besedy v Jupiter 
clubu (JC) zdejší fotograf Anto-
nín Havlát. V rámci svých pra-
videlných přednášek a besed jej 
v úterý 6. listopadu do koncert-
ního sálu JC pozvala Vlastivěd-
ná a genealogická společnost. 
Ale přijít mohl každý zájemce 
a milovník přírody.

Byla to právě láska k  přírodě, 
která Antonína Havláta přived-
la k  fotografování savců, ptáků, 
obojživelníků i  hmyzu, nebo 
stromů či květin. Absolvent les-
nické fakulty je od  roku 1989 
členem Klubu fotografů příro-
dy a má za  sebou desítky výstav 
nejen v  České republice. Zájem-

cům, kteří s ním přišli pobesedo-
vat, ukázal své dva filmy. První 
měl název Králové lesa a byl vě-
novaný jelení říji, jak sám po-
dotkl, svátku fotografů přírody. 
A druhý byl o krásách lesa. Oba 
byly dokladem toho, že neotře-
lým a  atraktivním způsobem lze 
zachytit i  naši známou českou 
přírodu.
Na  úvod Antonín Havlát přede-
slal něco k  etice fotografování. 
„My do lesa chodíme s pokorou,“ 
říká fotograf a  podotýká, „dnes, 
kdo má peníze, nemá problém 
pořídit si špičkové fotografické 
vybavení a  dělat exotické fotky. 
Někomu se to daří, někomu ne. 
Jenom dobrá technika pocho-
pitelně nestačí. Navíc, někteří 
v honbě za atraktivní fotkou, kte-
rou chtějí dobře prodat, neváhají 

ničit a  lámat. Takoví nám pak, 
bohužel, nedělají dobré jméno.“
Další povídání se už neslo ve ve-
selejším a  příjemném duchu. 
Nechyběly ani zážitky z přímého 
kontaktu s  divokou zvěří. Pří-
tomní se také dozvěděli o  tom, 
jak většinou ty nejlepší fotky 
vzniknou jen s velkým štěstím. 
„I  když tomu štěstí musíte jít 
naproti, znát přírodu, vcítit se 
do  zvířete a  být trpěliví, pak 
máte šanci uspět,“ poradil Havlát 
a jako příklad uvedl, že do zdejší 
obory chodí už třicet let a teprve 
letos se mu tam podařilo vyfotit 
souboj daňků. Stejně tak často 
fotograf o  nějaký záběr přijde 
ve  vteřině a  podobný už nikdy 
neudělá. Ale i  v  tom je kouzlo 
fotografování přírody. Zájemci 
o  techniku se mohli seznámit s 

jeho fotografickým vybavením, 
které začíná v  současné době 
digitálním fotoaparátem (zrcad-
lovkou) s  kvalitním objektivem, 
stativem a  pokračuje maskova-
cím oděvem či krytem, pak po-
čítačem s programem pro úpravu 
fotek a dalším. I když i Antonín 
Havlát začínal s klasickým fotoa-
parátem s černobílým filmem. 
„Černobílá fotografie měla svoje 
kouzlo a má je dodnes. To vlastně 
malujete světlem,“ poznamenal 
Havlát.
Závěrem došlo na dotazy zájem-
ců. Ti, kteří se zeptat nestihli, 
mají šanci příště, a to 20. listopa-
du, kdy bude následovat druhý 
díl fotografova povídání o  jeho 
lovech beze zbraní. Besedovat 
se bude opět v Jupiter clubu od 
14.30.

Fotograf Antonín Havlát přiblížil zážitky z lesa

Fotograf Antonín Havlát z Velkého Meziříčí na besedě 
s genealogy předvedl také maskovací oděv, zvaný 
hejkal. Foto: Martina StrnadováMartina Strnadová

Tančili opět v bílém
Mladé dívky jako nevěsty, jejich partne-
ři v černých oblecích. Takový obrázek 
nabídl velký sál minulý pátek a sobotu, 
kdy se konala tradiční bílá prodlouže-
ná. Ta proběhla v rámci kurzů a spo-
lečenského chování pro mládež, kte-
ré pořádá Jupiter club Velké Meziříčí. 
Studenti zdejších středních škol ukázali 
nejen sami sobě, ale též rodičům, příbuz-
ným a přátelům, jaké pokroky v tanečních 
udělali za dva měsíce pod vedením zkuše-
né lektorky Vlasty Buryanové ze Starletu 
Brno. Ta kromě udílení rad v tanci mladé 
dívky a hochy také nabádá ke správnému 

chování ve společnosti. Na bílé prodlouže-
né pak ještě v roli moderátorky ‚zpovídala‘ 
nejlepší tanečníky, jaké mají plány do bu-
doucna, či co je baví ve škole i mimo ni. 
Nejlepšího tanečníka vybíraly dívky tak, 
že mu připínaly na klopu saka mašličky. 
Sobotní vítěz jich kupříkladu získal osm-
náct. Svoje taneční umění musel prokázat 
v nepřeberném množství tanců od latin-
sko-amerických počínaje a až po lidové 
konče. Krom toho na úvod plesu v bílém 
studenti zatančili polonézu. Do rytmu 
jim k tomu hrála místní skupina M.E.Š.

Iva Horká

Barevná prodloužená

Jupiter club s. r. o. Velké Mezi-
říčí a taneční škola STARLET 
Brno manželů Buryanových 
pořádá v pátek 30. listopadu 
2012 od 19 hodin  
BAREVNÝ  PLES. 
Hraje taneční skupina M.E.Š. 
Vstupné: 100Kč, 20 Kč mís-
tenka. Vstup pouze ve spole-
čenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek 
na program. oddělení JC, tel.  
566 782 004, 566 782 005.

Po plese v bílém, který se konal v pátek 9. a v sobotu 10. listopadu 
2012 ve velkém sále Jupiter clubu, na tanečníky čeká ještě barevná 
prodloužená. Ta proběhne 30. 11. 2012. (Více info v boxu na pravé 
straně tohoto příspěvku.) 2x foto: Aleš Horký
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Základní informace o stavbě PPO 
Velké Meziříčí
Zahájení akce: listopad 2012
Náklady: 170 milionů Kč bez DPH
Investor: Povodí Moravy, s. p.
Financování: Program MZe – Podpora prevence před povodněmi, II. etapa
Zhotovitel: sdružení firem Hochtief CZ, a. s. (vedoucí účastník), 
a Metrostav, a. s. 
Předpokládaný termín ukončení: konec roku 2013
PPO zahrnují: úpravy koryt řek Balinky a Oslavy, úpravy mostních objektů, 
výústí kanalizační sítě, vybudování ochranných zídek či zvýšení dosavadních 
nábřežních zdí podél obou koryt, úpravu Jeřábkova jezu na vakový, zrušení 
jezu a přeložení mostu v areálu nkt cables

Stavba protipovodňové ochrany...
Obyvatele ani dopravu ve městě by stavba ochrany 
před povodněmi neměla příliš omezovat. „Na hlav-
ní komunikaci ve městě nepředpokládáme žádnou 
uzávěru. To maximálně někde v místě, kde budou 
příjezdy k toku a výjezdy ze stavby, ale jinak bychom 
se této silnici měli stavebním ruchem vyhnout,“ po-
znamenal Miroslav Pouzar z Povodí Moravy.

Město přispělo více než třemi 
a půl milionem korun
Ochrana města před povodněmi je pro jeho oby-
vatele zcela zásadní. S hrozbou velké vody se totiž 
potýkají poměrně pravidelně, zejména zjara. Prů-
běh a následky poslední velké povodně z roku 1985 
zachytil na videokameru současný radní města Jiří 
Michlíček. Jeho záběry ukazují vodu, jež zatopila 
náměstí, valila se kolem luteránského gymnázia Ko-
menského ulicí dál. Dnes lze například v průchodu 
u brány nalézt značku, do jaké výše až hladina vody 
sahala. „Asi dvě a půl hodiny trvalo, než voda zase 
spadla, a za tu dobu nadělala samozřejmě obrovské 
škody,“ poznamenal Michlíček.

Vedení města proto víc jak deset let usilovalo o vý-
stavbu ochrany před povodní. „Už od  roku 2002, 
kdy začala první studie proveditelnosti. V  roce 
2007 bylo vydáno územní rozhodnutí a v roce 2010 
schválen projekt pro stavební povolení,“ popsal 
místostarosta města Josef Komínek dlouhý průběh 
příprav a dodal, „jsme rádi, že se to konečně podaři-
lo a ochráníme obyvatele od stoleté vody.“ Podle něj 
bylo pro zástupce města nejproblematičtější a nej-
zdlouhavější vůbec vyřídit majetkové vypořádání 
s vlastníky jednotlivých, stavbou dotčených pozem-
ků. Šlo vesměs sice jen o pár metrů, ale mnozí lidé 
je nechtěli prodat. 
„Po dlouhých jednáních a s kompromisy se to po-
dařilo vyřešit,“ podotkl místostarosta s  tím, že 
za výkup pozemků dalo město asi jen kolem dvou 
set tisíc korun. Celkem se však na přípravě protipo-
vodňových opatření podílelo částkou 3 miliony 246 
tisíc korun. K  ní je nutno připočíst ještě 400 tisíc 
korun za zmíněnou studii z roku 2002. „V roce 2006 
zastupitelstvo schválilo, aby město do  protipovod-
ňových opatření šlo,“ doplnil ještě Komínek.

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Zástupci Povodí Moravy: zleva generální ředitel Radim Světlík, technicko-provozní 
ředitel Mojmír Pehal a Miroslav Pouzar při jednání na radnici. Foto: M. Strnadová

Stejní lidé, jako hodlají stavět BPS ve Velkém Mezi-
říčí a Lavičkách, byli dříve žádat o stavbu BPS Osla-
vice. Byl jsem přesvědčen, že vydání souhlasného 
stanoviska se stavbou BPS je výhradní pravomocí 
zastupitelstva obce. Dle zákona č.128/2000 Sb. o ob-
cích. V  §84 odst. 2 vyhrazeno zastupitelstvu obce 
pod bodem b) schvalovat program rozvoje obce.
Jsem přesvědčen, že stavba areálu BPS má podstat-
ný vliv na rozvoj obce. Proto jsme několikrát jedna-
li o  této možnosti na zastupitelstvu obce Oslavice. 
Byli jsme se podívat na BPS Vysoké Studnice. Stav-
bu BPS jsme nepodpořili ze tří hlavních důvodů: 
plánována příliš blízko zástavby rodinných domů 
a  nedostatečné úzké cesty pro zásobování areálu, 
kdo bude majitelem BPS. Nejsem zastánce toho, 
aby velká firma měla smlouvy s mnoha drobnými 
zemědělskými družstvy (ZD) nebo soukromými ze-
mědělci. Menší ZD mají krmení pro svůj dobytek, 

případně pěstují obilí, brambory na výrobu potravin. 
Ne každý rok se sklidí odpovídající úroda. Jakmile 
by družstva či drobní zemědělci museli plnit pod 
sankcemi dodávky do BPS, tak budou muset ošidit 
krmení, pěstování obilí, aby splnili dodávky do BPS. 
Toto je snad hlavní důvod, proč drobní zemědělci by 
takové smlouvy o  dodávkách neměli podepisovat. 
Pokud je BPS rozumné kapacity ve vlastnictví veli-
kého ZD, které „topí“ v BPS ze svých přebytků (neo-
hrožuje chov dobytka a pěstování základních surovin 
pro potraviny) a především vyprodukovaného hnoje, 
pak to, myslím, smysl má. Otázka na zamyšlení: Ze 
základních zemědělských komodit by se měly vyrá-
bět potraviny. Proč tyto firmy nepřijdou s projektem 
energetického využívání odpadků (místo surovin pro 
potraviny), které máme na  skládkách a  nevíme, co 
s tím? Odpadků bude stálý dostatek.

Ing. Pavel Janoušek, starosta obce Oslavice

Bioplynka: Jak to bylo v Oslavici? Přijmout kritiku je umění
Nemohu nezareagovat na urážli-
vý článek pana starosty ing. Ra-
dovana Necida z minulého čísla 
Velkomeziříčska. Pokud vím, do-
posud jeho osobu nikdo neurážel 
různými přirovnáními, kterými 
častoval mého manžela Pavla 
Peška. Opravdu žijeme v době, 
kdy diskuze a vyjádření nesou-
hlasu s daným problémem (viz 

bioplynová stanice) ustoupily do 
pozadí a urážky se staly samo-
zřejmostí? Myslím si, že tato for-
ma je velmi nehodná postavení 
prvního muže našeho města, ob-
zvlášť, pokud uráží člověka, který 
se pohyboval 13 let v řízení jeho 
chodu. Ten to zřejmě, jak nazval, 
„obkoukané z parlamentních te-
levizních přenosů“ mít nebude. 

A mohu ho ujistit, že tyto přeno-
sy doma opravdu nesledujeme. 
Patolízalství a přikyvování není 
dobrým rádcem. Přijmutí nesou-
hlasu a kritiky, to je umění.
Přeji panu starostovi pevné zdra-
ví a brzké uzdravení.

Mgr. Radka Pešková, 
pouhá učitelka, manželka proda-

vače stavebních lepidel

Nemají snad občané právo zasahovat 
do veřejného dění tohoto města?
A zase ta bioplynka
Milí spoluobčané, při čtení mi-
nulého čísla týdeníku Velko-
meziřičsko jsem byla poněkud 
šokována emocemi a  jízlivostí 
nabitým článkem pana starosty 
Necida.
Napadl v něm pana Peška 
a  „jemu podobné" ze šíření lží, 
polopravd, politikaření. Je s  po-
divem, že se pan starosta ve svém 
článku, který vyšel 19. 9. snažil 
dívat na výstavbu bioplynové sta-
nice bez emocí. Zřejmě vyrovna-
ný člověk! Jak by taky ne. Bydlet 
v  jejím okolí nebude, nechodí 
do této klidné lokality na vycház-
ky... tak, proč by ne!
Ale ouha! Teď mu emoce zatem-
nily mysl natolik, že zde veřejně 
pere své špinavé prádlo a zachází 
tak daleko, že uráží pana Peška, 
jako – cituji – ,,prodavače staveb-
ních lepidel".
Sám, jako prodavač výpočetní 
techniky, na  tom není o  mnoho 
lépe nebo má snad pocit, že jde 
o  lepší prodejní artikl? Tedy ani 
on, z mého pohledu, není žádný 
super odborník na  tuto proble-
matiku. (Koneckonců, tuto zemi 
vedou přece samí odborníci 
a všichni víme kam.)
Z  jeho článku – a  nejen z  něho 
– mám pocit nechutného poli-
tikaření! Nemají občané právo 
zasahovat do  veřejného dění to-
hoto města? Nemají právo sepi-
sovat petici (to jsme si ověřovali 
u právníka) a vystupovat zákon-
ným způsobem proti věcem, se 
kterými nesouhlasí? Svoboda 
slova a projevu, právo na svůj ná-
zor je jeden z pilířů demokracie! 
A ta, pokud je mi známo, proza-
tím v  naší zemi stále trvá. Jako 
politik a  profesionál by měl být 
starosta  schopen snést opozici, 
opačný a nesouhlasný názor bez 
toho, aniž by odvetou z jeho stra-
ny bylo špinění a urážení. U nás 
se vždy říkalo pořekadlo – potre-
fená husa…
Pobavily mě i výroky typu, že je 
to panu starostovi jedno, jestli 

zde bioplynka stát bude, či ni-
koliv. No, nevím, nevím. Podě-
lím se s vámi o to, s čím jsme se 
společně se svými sousedy na ně-
kterých odborech, které jsme 
na radnici navštívili, setkali. Ne-
byli s námi moc ochotni komuni-
kovat otevřeně, a když už nějaké 
info vypustili, tak pouze neofici-
álně, protože nikdo neměl odva-
hu jít proti přání radnice. Když 
jsme potřebovali vyvěsit petici 
na  nějakém veřejném místě, 
např. v obchodech, setkávali jsme 
se s  odmítavými postoji, proto-
že si to nikdo s  radnicí rozházet 
nechtěl. Co kdyby náhodou! 
Zvláštní, proč taková paranoia 
a obava, když radním je to přece 
úplně jedno, zda bioplynka v této 
lokalitě bude, nebo ne? Proč nám 
bylo řečeno, že ze strachu o práci 
nejsou ochotni proti bioplynce 
vystoupit? Jaké závěry si z  toho 
máme vyvodit?
Jiný názor, odlišný úhel pohledu, 
zdravá kritika jsou přece vždy ne-
smírně důležité! Umožňují kom-
plexnější a  vyváženější pohled 
na danou věc. 
Osobně si velice vážím pana Peš-
ka za to, že je schopen veřejně se 
vyjádřit proti názoru pana sta-
rosty. Je totiž téměř jediný, který 
takto jednal a  šel proti proudu. 
A řekla bych, že si tím moc nepo-
mohl. Naopak! Ale více takových 
lidí.
Jak moc velký odborník pan Pe-
šek na  problematiku bioplynek 
nebo prodej stavebních lepidel 
je, nebo není, nedokáži posou-
dit. Osobně ho neznám. Ale pan 
Pešek nebyl jediný, kdo se od-
mítavě vyjádřil proti bioplynce 
veřejně. I  pan Hanák, předseda 
ZD Oslavice, vyjádřil svůj názor, 
který se dle mého názoru sho-
doval s  vyjádřením pana Peška. 
Zajímalo by mě, jak by se pan 
starosta o  panu Hanákovi vyjá-
dřil. Několik výrazů mě napadá, 
ale to nechám na panu starostovi. 
Není ing.  Hanák dostatečně od-
borně způsobilý na  to, aby tuto 

problematiku zhodnotil? Proč 
tedy pan starosta stejně neurva-
lým způsobem neshodil i  článek 
pana Hanáka? Nebo jeho kritika 
je zahrnuta ve  větě ...pan Pešek 
a jemu podobní?
Na mnoha místech v ČR občané 
i  radní nesouhlasí s  výstavbou 
bioplynek v  jejich lokalitách. 
Např. v Otrokovicích, Pozořicích, 
ve Slaném, v Krahulčí a na mno-
ha dalších místech včetně Osla-
vice. Jsou to ale tmáři! Proč asi? 
Potřebovala bych vysvětlit i  to, 
proč se neustále zvyšuje cena 
za elektřinu, když nám na polích 
vyrůstá jako houby po  dešti na-
místo plodin obrovské množství 
fotovoltaických panelů a  bioply-
nek? Proč se tak vysoké dotace 
vráží do  podpory těchto projek-
tů, když je u nás tolik problema-
tických oblastí – zmíním zdra-
votnictví, zemědělství, sociální 
služby atd? 
Kdo má z  takových projektů 
prospěch? Je to skutečně široká 
veřejnost nebo jen několik málo 
vyvolených?
Když sleduji politiku v naší zemi, 
nestačím se divit, jaká špína a to-
talita v  jednotlivých stranách 
panuje. Všichni společně musí 
lobovat za  ty samé věci a  běda, 
když tomu tak není. Říkám tomu 
totalitní demokracie a  bohužel, 
co politici na  všech úrovních 
předvádějí, vyvolává znechucení. 
Nezatěžujte nás, pane starosto 
a vám podobní, svými politický-
mi šarvátkami. Z těchto a podob-
ných důvodů řadoví občané poli-
tiku nesledují, narušuje to trávení 
a klidný spánek.
Omlouvám se všem za  použití 
stejného literárního stylu, jaký 
použil pan starosta. Dělám to 
v naději, že si možná uvědomí, že 
je možné jednat slušněji, korekt-
něji, profesionálněji! 
Vystupujete proti nám, občanům 
tohoto města, voličům, plátcům 
daní, ze kterých jsou mimo jiné 
placeni politici na  všech úrov-
ních. Děkuji!

Páchali škody na nádraží i automobilu
Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v 
době od 17.45 do 18.30 hodin 1.11. dopustil v pro-
storu železniční stanice Křižanov krádeže. Zloděj 
tam odstřihl a odcizil čtyři měděné propojovací 
kabely od stykového transformátoru ke kolejnici. 
Způsobil tak škodu nejméně 12.000 korun. Pachatel 
je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže.

Poškodil zaparkované auto
Policisté z OO Velké Meziříčí prošetřovali 26. 10. 
oznámení od majitele vozu Ford C-Max. Majitel 
ho zaparkoval před prodejnou na ulici K Novému 
nádraží ve Velkém Meziříčí okolo  desáté hodiny. 
Když se o hodinu později ke svému automobilu vrá-
til, zjistil, že má poškozený lak na pravém i levém 
boku. Neznámý pachatel se dopustil přečinu poško-

zení cizí věci. Škoda je předběžně 55.000 korun.

Řídil s 2,25 promile
Policisté z DI Žďár nad Sázavou zastavili a poté kon-
trolovali 4. 11. krátce před 18. hod. na silnici II/602 
v  Měříně vozidlo Škoda Felicia. U  řidiče provedli 
dechovou zkoušku a muži naměřili 2,19 promile 
alkoholu v dechu. Při opakované dechové zkoušce 
se naměřená hodnota ještě zvýšila na  2,25 promi-
le. Policisté řidiči zakázali další jízdu a na místě mu 
zadrželi řidičský průkaz. Při dokumentování jeho 
protiprávního jednání navíc zjistili, že nebyl za jízdy 
připoután bezpečnostním pásem. Ve  věci byly za-
hájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spá-
chání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dana Tvrdá
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 14. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice mše sv. 18.00 – o. Parajka, 
Lavičky mše sv. 18. 00 – o. Prajka. Čtvrtek 15. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 
18. 00 mše sv. – o. Prajka, Hrbov 18.00 mše sv. – o. Parajka. Pátek 16. 11.: 
8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti a příleži-
tost ke svátosti smíření, 16. 30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory mše 
sv. 13.00 – o. Parajka. Sobota 17. 11.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. 
– o. Parajka, Lavičky mše sv. 8.00 – o. L. Sz. Neděle 18. 11.: 7.30 mše sv. – o. 
Parajka, 9.00 mše sv. – o. Prajka, 10. 30 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. 
– o. L. Sz., Martinice 10.30 poutní mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 16. 11. 
Dolní Bory 17.30 adorace nejsv. svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 
18.00 mše sv. – o. Parajka; 18. 11. Horní Bory v 9.45 mše sv. – o. Parajka.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání dětí a mládeže, kteří nemají nábo-
ženství ve  škole. Ve čtvrtek bude teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 
příležitost ke svátosti smíření, 14.00–16.30 adorace. Na faře jsou v prodeji 
stolní kalendáře na rok 2013. Do 16. 11. se pořádá sbírka zimního obleče-
ní pro chudé lidi bez domova (použité oblečení a další, co pomůže přežít 
zimu našim bližním v Brně – pouze pro dospělé: pánské bundy,  kalhoty, 
svetry, ponožky, čepice, šály, rukavice, spacáky a deky, zimní boty – pouze 
vel. 42 nebo větší. Noste na faru v úředních hodinách. Pán Bůh zaplať!
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby 18. 11. od 9 hodin 
v Husově domě (U Světlé 24), www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění v neděli od 9.00 v areálu 
bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM, ww.ac-vm.cz

Odpustky v Roce víry

P. Lukasz Szendzielorz

Žáci Střední školy řemesel a slu-
žeb Velké Meziříčí se zúčastnili 
soutěže o  nejlepší samostatnou 
odbornou práci v oboru vzdělání 
kuchař – číšník, kterou připravila 
Hospodářská komora ČR ve spo-
lupráci s  tvůrci jednotných za-
dání ze škol a Národního ústavu 
pro vzdělávání. V  letošním roce 

proběhl první ročník. Cílem bylo 
ocenit nejlepší žákovské práce 
připravené dle jednotných zadání 
závěrečných zkoušek.
Naše škola získala čestné uznání 
za vysokou úroveň praktické přípra-
vy. V I. kategorii se na 3. místě umís-
tila žákyně Nicole Čermáková.

Hana Lavická, učitelka OV

Soutěžili o nejlepší práci

Každoročně pořádá Hotelová ško-
la Světlá a OA ve Velkém Meziříčí 
řadu odborných kurzů – barman-
ský, sommelierský, cukrářský, stu-
dené kuchyně, barista, carving, 
vyřezávání ovoce a  zeleniny, čo-
koláda a bonbony… Studenti tak 
mají možnost dalšího odborného 
růstu. O tom také svědčí nespočet 
ocenění, která na odborných sou-
těžích získávají.
Ve  dnech 15.–17. října 2012 zís-
kávali studenti Světlé nové prak-
tické zkušenosti ve  výrobě dezer-
tů a  dortů. Cukrářský kurz vedla 
Pavlína Berzsiová, viceprezidentka 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 
A  jak hodnotí kurz sami žáci? 
Uvádíme několik postřehů žá-
kyně 3. ročníku Moniky Laubo-

vé: „První den jsme si vyzkoušeli 
přípravu malých dezertů, druhý 
den jsme vyráběli čajové pečivo 
a třetí den dohotovovali slavnost-

ní dorty, které jsme začali vyrá-
bět již od  prvního dne. Nejprve 
jsme upekli korpus, dort jsme 
promazali, aby nám stihl krásně 

ztuhnout v lednici, a potom jsme 
vyráběli ozdoby na  dort, potáhli 
ho hmotou, krásně vyhladili, na-
zdobili a mohla se chystat výstava. 
Někteří z  nás šli připravit sto-
ly, zbytek aranžoval cukroví 
na mísy. Může se zdát, že v  tom 
by neměl být problém, opak byl 
však pravdou, i tady jsme se do-
zvěděli mnoho zajímavého, určité 
zásady, které se musí dodržovat. 
Na výstavu našich výrobků se při-
šli podívat spolužáci a  vyučující. 
Převzali jsme osvědčení o  absol-
vování kurzu a  poté následovala 
sladká, dlouho očekávaná tečka 
– spravedlivě jsme si vše rozdělili, 
aby se na  všechny dostalo. Mys-
lím, že si pochutnali všichni.“ 

Text a foto: HŠ a OA V. Meziříčí

Studenti ze Světlé se zúčastnili cukrářského kurzu

Začátkem října se konal již 4. 
ročník Týdne sociálních služeb 
ČR. Projekt vyhlášený Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb 
ČR a  Ministerstvem práce a  so-
ciálních věcí nabídl řadu aktivit, 
jejichž společným cílem bylo 
představit veřejnosti náročnou 
a zodpovědnou práci desetitisíců 
zaměstnanců sociálních služeb.
S Týdnem sociálních služeb ČR je 
již tradičně spojen také Den ote-
vřených dveří, do  kterého se za-
pojilo 400 zařízení sociálních slu-
žeb po celé republice. Mezi nimi 
bylo možné (ve  středu 10. října) 
navštívit i nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Wellmez, které 
spadá pod Oblastní charitu Žďár 
nad Sázavou.  
Nabídku návštěvy využili zástupci 
Kraje Vysočina (Petr Krčál a Věra 
Švarcová), žáci velkomeziříčské 
základní a  praktické školy v  do-
provodu výchovné poradkyně 
a několik zájemců z řad veřejnosti.
Všichni zúčastnění si mohli pro-
hlédnout prostory, seznámit se 
s  činností Wellmezu, pracovním 

týmem, pravidly a  právy uživa-
telů služeb. Na vlastní kůži si tak 
mohli vyzkoušet, jak to v nízko-
prahovém klubu funguje. Návrh 
zapojit se platil i pro aktivity na-
bízené uživatelům.
Krom toho proběhlo promítání 
dokumentárního filmu Šitkredit, 
jenž se zabýval půjčováním pe-
něz od  nebankovních subjektů 
a  upozorňoval na  skryté hrozby, 
které tyto smlouvy obsahují spo-
lečně. Uvedeny byly i příběhy ne-
jen těch, kteří se do  této situace 
dostali v  důsledku špatného od-
hadnutí vlastní situace, ale i těch, 
jež se topí v  dluzích jako kořist 
žraloků na  špatně regulovaném 
trhu s půjčkami.
Na závěr týdne sociálních služeb 
11. října zorganizovali uživate-
lé a  pracovníci Wellmezu úklid 
kolem řeky Balinky. „Místo 
které jsme si vzali za cíl uklidit, 
byla cesta podél řeky mezi ulicí 
Třebíčskou a  modrým mostem 
u  panelových domů. Aktivita 
proběhla ve  spolupráci s  vý-
chovným ústavem, kterému pa-

tří velké poděkování. Celkově 
se na sběru podílelo více jak 30 
lidí. Díky snaze a píli všech pří-
tomných se podařilo nasbírat tři 
plné pytle odpadků,“ zhodnotil 

společně strávené odpoledne 
sociální pracovník Wellmezu Jiří 
Dvořák.

Marek Sušinka, vedoucí Wellme-
zu, foto: archiv Wellmezu

Uživatelé Wellmezu uklízeli okolí řeky Balinky

Obří stonožka, lesní zrcátka, 
šlehání vody, malování proutím 
nebo třeba chůze parkem posle-
pu, to je jen výběr z aktivit, kte-
ré si na semináři Nebojte se učit 
venku vyzkoušeli učitelky MŠ či 
příznivci předškolního vzdělává-
ní ve  velkomeziříčských Čecho-
vých sadech.
Ve středu 24. 10. připravila orga-
nizace Chaloupky, o. p.  s., Velké 
Meziříčí vzdělávací akci na téma 
Nebojte se učit venku. 20 zájem-
ců se mohlo seznámit s tradiční-
mi i  netradičními podzimními 
činnostmi. Všechny se konaly 
venku: v zahradě, u řeky, v parku.
Lektorka Lenka Hronešová z or-
ganizace SEVER v  Hradci Krá-
lové nemusela příliš zdůrazňo-
vat důležitost pobytu dětí venku 

za  každého počasí. Učitelky 
mateřských škol z  nejrůznějších 
končin Kraje Vysočina, které 
jsou zapojeny do  sítě Mrkvička, 
si toho jsou vědomy. Přijely si 

na seminář hlavně pro inspiraci. 
Zkusily si, jak lovit drobná vod-
ní zvířátka, jak malovat do vody 
a  pak obrazce přenést na  papír. 
Hrály si na  déšť, hledaly pokla-

dy v  parku, pozorovaly zrcadly 
koruny stromů, nacházely čáry 
ze svých dlaní ve větvích. Malo-
valy stromy barvami z  přírody. 
Součástí semináře byla také pro-
cházka divočinou či poslouchání 
a následné malování zvuků nebo 
hra na obří stonožku.
„Z  vašich seminářů zaměřených 
na  přírodu a  pobyt dětí v  ní si 
vždycky odnáším plno nápadů. 
Těší mne, že podobné akce pořá-
dáte. Vždy je vedou výborní lek-
toři, kteří nám mají co předat,“ 
pochválila organizátory jedna 
z účastnic.
Na  jaře příštího roku Chaloup-
ky pro zájemce chystají Toulavý 
autobus po  zajímavých školkách 
a  jejich zahradách v  Kraji Vyso-
čina. 

Učitelky absolvovaly seminář Nebojte se učit venku

Naše ZŠ ve Lhotkách se jako jedi-
ná škola v  Kraji Vysočina umís-
tila v Top 10 v soutěži Škola plná 
ovoce o  nejzajímavější dopro-
vodný program projektu Ovoce 
do škol. 
Tento projekt je financován 
z  prostředků EU, která poskytu-
je 73 % celkové částky podpory, 
zbylých 27 %  je dotováno z  ná-
rodního rozpočtu ČR. Na  čers-
tvé ovoce a  zeleninu mají nárok 
zcela zdarma všichni žáci 1. až 5. 
ročníků základních škol. I  když 
dodávky ovoce a zeleniny do škol 
několikrát za  měsíc nezajistí 
správné stravování, pomáhají dě-
tem naučit se, že ovoce a zeleninu 
mají zařadit do  svého jídelníčku 
každý den.    
Cílem projektu je zvýšit u  dětí 
oblibu ovoce a  zeleniny, přispět 
ke změně jejich stravovacích návy-
ků, tím bojovat proti dětské obezi-
tě, a tak zlepšit zdravotní stav mla-
dé populace. Školy by se na změnu 
stravovacích návyků žáků měly 
zaměřit především v  rámci svých 
doprovodných opatření, a  to jak 
ve výuce, tak při realizaci tematic-
ky zaměřených akcí. 

Proto připravuje pro děti zábav-
nou formou různé podpůrné 
programy. 
V soutěži připravené společností 
Laktea bylo naším úkolem před-
stavit aktivity, které s dětmi rea-
lizujeme, ať už jsou to výtvarné 
soutěže, výlety a  exkurze, pří-
prava zdravých svačin s  ovocem 
a zeleninou, vzdělávání o původu 
a  pěstování rozmanitých druhů 
ovoce a zeleniny, o  jejich význa-
mu pro zdravou výživu atd.
Přihlášky do  soutěže zaslalo 73 
škol z  celkového počtu více než 
2100 škol, jimž Laktea ovoce a ze-
leninu dodává. Dvacet přihláše-
ných škol postoupilo do druhého 
kola, v  němž porota složená ze 
zástupců ministerstva zeměděl-
ství, ministerstva školství, mlá-
deže a  tělovýchovy, ministerstva 
zdravotnictví, Potravinářské 
komory, Státního zemědělského 
a  intervenčního fondu vybrala 
deset nejlepších, kteří obdrželi 
pro svoji školu věcné ceny.
Děkuji tímto kolegyním i  dě-
tem za  aktivní účast v  projektu 
a za reprezentaci naší školy.

Eva Součková, ředitelka ZŠ 

Škola ve Lhotkách 
podporuje zdravou výživu

Text a foto: -chal-

Slavnostní bohoslužbou na Svatopetrském náměstí v Římě zahájil 11. října 
papež Benedikt XVI. Rok víry. Začátek tohoto jubilea je spojený s padesá-
tým výročím slavnostního zahájení Druhého vatikánského ekumenického 
koncilu. Tento rok má být zvlášt věnovaný vyznávání pravé víry a její správ-
né interpretaci četbou či spíše zbožnou meditací koncilních dokumentů 
a článků Katechismu katolické církve. V prožívání Roku víry bude velmi 
užitečný velký dar odpustků, které církev z titulu své moci, získané od Kris-
ta, nabízí všem, kdo jsou k tomu patřičně disponováni a splní zvláštní před-
pisy pro jejich získání. V průběhu celého Roku víry, od jeho vyhlášení 11. 
10. 2012 až do 24. 11. 2013 po celý den, mohou získat z Božího milosrden-
ství plnomocné odpustky časného trestu za své hříchy, a to i v prospěch duší 
věrných zemřelých, všichni jednotliví věřící, kteří mají opravdu kající smýš-
lení, platně se vyzpovídali, přistoupí k svátostnému přijímání a pomodlí se 
na úmysl Nejvyššího velekněze: a) pokaždé, když se zúčastní alespoň třikrát 
na kázání posvátných misií nebo alespoň na  třech přednáškách o doku-
mentech Druhého vatikánského koncilu a o článcích katechismu katolic-
ké církve v kterémkoli kostele nebo na vhodném místě; b) pokaždé, když 
formou pouti navštíví papežskou baziliku, křesťanské katakomby, posvátné 
místo ustanovené ordinářem pro Rok víry a zúčastní se tam na nějakém 
obřadu nebo alespoň setrvají přiměřený čas v usebrání při zbožné meditaci 
a zakončí modlitbou Otče náš, Vyznáním víry v jakékoli právoplatné formě, 
invokacemi k Panně Marii a eventuálně (dle zasvěcení místa) k svatým apo-
štolům či svatým patronům; c) pokaždé, když ve dnech stanovených míst-
ním ordinářem pro Rok víry se na některém posvátném místě zúčastní slav-
nostního slavení eucharistie nebo liturgie hodin a pomodlí se Vyznání víry 
v jakékoli právoplatné formě; d) jestliže v jeden svobodně zvolený den bě-
hem Roku víry vykonají zbožnou návštěvu u křtitelnice nebo jiného místa, 
kde přijali svátost křtu, a v jakékoli právoplatné formě obnoví křestní sliby.
Diecézní a eparchiální biskupové anebo osoby jim právně postavené na roveň 
mohou u příležitosti význačné oslavy, v den nejlépe tomu během této doby 
vyhovující (např. 24. 11. 2013 o slavnosti Ježíše Krista Krále) udělit papežské 
požehnání spojené s plnomocnými odpustky, jež mohou obdržet všichni vě-
řící, kteří takové požehnání přijmou zbožně. 
Biskup brněnský v návaznosti ustanovuje následující posvátná místa, kde 
lze za daných podmínek získat plnomocné odpustky: katedrála sv. Petra 
a Pavla v Brně, kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, kostel sv. Anny v Ža-
rošicích, kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách, kostel 
Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Mor. krasu, kostel Panny Marie Karmel-
ské v Kostelním Vydří, kostel Narození Panny Marie na Vranově u Brna, 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru n. S. (např. 
v den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2013).
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Nábytek NEKO 
přináší nabídku 
matrací vyrobe-
ných ze stude-
ných pěn, visko-
elastických pěn, 

biopěn, antibakteriálních pěn atd. Studená pěna se vy-
značuje výbornou tvarovou stálostí, elasticitou a mož-
no ji kombinovat s různými druhy pěn. Viskoelastická 
pěna (lína pěna) s  otevřenou buněčnou strukturou, 
která mění svoji tvrdost  v závislosti na teplotě. Zmír-
ňuje tak bolest zad. Biopěna (studená i viskoelastická) 
je pěna vyrobená s příměsí přírodních olejů. To má vliv 
na ekologii a přináší tak více přírody do našich ložnic.

Velká Kateřinská 
sleva v Neku

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy 
a silničního hospodářství –

agendy dopravních přestupků
na dobu neurčitou

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: 1. 1. 2013.

Stručné vymezení pracovní náplně: 

Pracovník řešící agendu dopravních přestupků (projednávání pře-
stupků a správních deliktů, zápis bodů do registru řidičů v rámci 
bodového hodnocení řidiče, atd.).

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trva- 
 lým pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za beúhonnou
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouze-
 na pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin
 spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřej- 
 né správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, 
 jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  
 nebo vyšší odborné vzdělání,
• znalost přestupkové agendy výhodou,
• práce ve veřejné správě výhodou,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém   
 řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu  
 na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních říze- 
 ní souvisejících výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• spolehlivost, flexibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsa-
hovat 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 povolení k po-
 bytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,  
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních  
 činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích  
 státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
 nost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
 domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným pro- 
 hlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 16. 11. 2012 
do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdyko-
liv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 1. 11. 2012
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového 
řízení skartovány.     

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Tak jako každý rok i letos vydalo Turistické informační centrum Velké 
Meziříčí čtrnáctidenní stolní kalendář pro rok 2013. Kalendář na-
bídne každému možnost porovnání současného vzhledu města s  fo-
tografiemi dob minulých. Historické fotografie pro vznik tohoto ka-
lendáře zapůjčilo Muzeum Velké Meziříčí a ing. Antonín Havlát, který 
je zároveň autorem současných snímků. Text zpracovala PhDr. Marie 
Ripperová. Kalendáře se prodávají v Turistickém informačním cen-
tru Velké Meziříčí, Radnická 29/1 za 100 Kč.                Lenka Pešková

Informační centrum má nové kalendáře

Městský psí útulek daruje
▶ křížence německého ovčáka 
 – fenka, barva „šedovlk“,   
 stará 7 měsíců
▶ křížence belgického ovčáka, černý, 
 starý 1 rok
▶ jezevčíka krátkosrstého, starý 6 let
▶ westíka, starý 3 roky
▶ boxera Tel.: 723 778 248

ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
které se koná ve středu 21. listopadu 2012 
od 15 do 17 hodin.

Pozvánka na

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, 
pořádá pro kluky a holčičky, kteří se chystají
do naší školy, již tradiční 

Přijďte za námi v tyto 
středy vždy od 15 do 
16.30 hodin:
28. listopadu 2012 
a 9. ledna 2013.
Co vás čeká? Seznámíte 
se s prostředím školy 
a zahrajete si na malé 
školáky. 
Na návštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd
Michaela Floumová, Eva Pažourková, Barbora Rösslerová 
a paní ředitelka Dagmar Suchá.                                             -zš-

MINIŠKOLIČKU

V letošním roce bude VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
již počtvrté v Jupiter clubu.
Všichni, kteří chtějí udělat radost nejenom 
sobě a svým blízkým, mohou od středy 
14. listopadu 2012 navštívit programové 
oddělení v Jupiter clubu (I. patro), vybrat si 
přáníčko a zakoupením dárku splnit vánoč-
ní přání dětí z Dětského střediska v Březejci. 
Věříme, že tuto akci podpoříte a bude stejně 
úspěšná jako v  minulých letech. Vánoční 
přání můžete splnit nejpozději do  pondělí 
17. 12. 2012.                                                                                                                  -hs-

Vánoční strom splněných přání

Vážení zákazníci!
Ve dnech 

od 19. do 24. 11. 
na vás čeká

VELKÁ 
KAT E Ř I N SKÁ 

SL E VA
NA  L O Ž N IC I 

KAT E Ř I NA

Antibakteriální pěna je pěna ULTRAFRESCH, přináší 
antibakteriální a antimykotickou ochranu. Likviduje 
plísně, houby, řasy, roztoče. Kokosové vlákno je pří-
rodní surovina, vyrobená ze skořápek ořechů, spojená 
pomocí latexu. Zvyšuje tuhost matrace, má antibakte-
riální vlastnosti a je odolnější vůči deformaci. 
Naše nabídka ma-
trací vyrobených 
podle nejnověj-
ších technologií, 
splňuje požadav-
ky kladené na 
zdravý spánek, 
zajišťuje ideální 
ortopedické vlast-
nosti a přináší tak 
novou kulturu 
zdravého spaní.  
  (článek je součás-
tí placené inzerce)

Zveme všechny kluky a holčičky, kteří by si rádi 
vyzkoušeli, jak to vlastně v opravdické škole 
chodí…

Na všechny děti se těší paní učitelky
Petra Duchtíková a Andrea Svobodová

POHÁDKOVÁ MINIŠKOLIČKA
pondělí 3. 12. 2012 v 15.30 hodin ▶ tvořivá školička
středa 16. 1. 2013 v 15.30 hodin ▶ sportovní školička

Volnočasovka, o. s., Velké Meziříčí zve všechny děti na
▶ Výtvarnou dílničku – vyrábíme svůj vlastní TUŽKOVNÍK  

17. 11. 2012, 15–16 hodin
▶ Setkání příznivců rodiny Simpsonových 

18. 11. 2012 od 15 hodin
VM, Poříčí 11, www.volnocasovka.cz

přijme
pro pracoviště čistírny odpadních vod ve Velké Bíteši

STROJNÍKA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
– PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE

Požadujeme:
– vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru elektro
– platné osvědčení vyhl. č. 50/78 Sb., kvalifikaci podle § 6
– řidičský průkaz sk. B
– praxi v oboru elektro
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2013.

Vodárenská akciová společnost, a. s. 
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou
e-mail: divize@vaszr.cz

Písemnou nabídku s životopisem, uvedením praxe 
a telefonickým kontaktem zašlete na adresu:

www.gvm.cz
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■ Konzumní brambory – bílé 
i červené. Baleno po 25 kg. 
Cena 5 Kč/kg. Tel.:  566 544 456, 
733 505 502, večer.
■ Škodu Felicii, 1,3 MPi, r. v. 
1999 (nový model), nová STK 
na dva roky, tažné zařízení, cen-
trální zamykání, rádio, pěkný 
stav bez koroze, cena 25.000 Kč, 
dohoda možná. Tel.: 775 054 444.
■ Kancelářský nábytek, prodám 
levně – 2 stoly, 3 skříňky, 3 ko-
lečková křesla, šatní skříň, kon-
tejner, 2 knihovny a počítačový 
stolek. Cena celkem 7.800 Kč 
(původní cena 25.800 Kč). Vo-
lejte od 12 do 18 hodin na tel.: 
775 073 810.
■ Pšenici a  ječmen. Dále přijí-
mám objednávky na  brambory 
konzumní + sadbu odrůd Marabel, 
Belana, Adéla. Tel.: 607  299  168, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Moped Korádo, r. v. 2000. Bar-
va červená. Perfektní stav. Litá 
kola, blikače, tachometr. Cena 
dohodou. Tel.: 731 240 613.
■ Boudu pro psa – pěknou, 
zateplenou. Dále prodám kou-
pelnovou ocelovou vanu, málo 
používanou. Vestavný čtyřplo-
týnkový panel do kuchyňské lin-
ky. Proorávačku brambor (pro-
orávání, vláčení). Vše levně. Tel.: 
774 109 724.
■ Vysavač Rainbow, i s el. klepa-
čem a vším příslušenstvím. Plně 
funkční. Levně. Tel.: 603 769 672
■ Domácí vajíčka. Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Odčervená. K  odběru ihned. 
Cena 1.300 Kč. Bližší info na tel.: 
731 180 297.
■ Vietnamská selátka na výkrm 
či chov. K odběru od 14. 11., lze 
zamluvit předem. Cena za  sele 
500 Kč. Tel.: 733 530 356.
■ Selata. Tel.: 737 825 873, po 19. 
hodině.

■ Malotraktor, sekačku domácí 
nebo tovární výroby. Sekačku 

MF 70, Vari, Reform, možno i s 
příslušenstvím. Mám zájem o pá-
sový traktor a traktor bagr. Tel.: 
739 704 374.
■ Motocykl Jawa – ČZ 350, 250, 
175, 125 – kývačka (panelka, 
moped Stadion, skútr ČZ, skútr 
Tatran, Jawu 90, přívěsný vo-
zík PAV). Vše i  v  horším stavu 
na ND. Tel.: 732 504 158.
■ Noviny a  nesešité letáky veli-
kosti minimálně A3, 2 Kč za  kg. 
Tel.: 604 844 919.
■ Výklopná garážová vrata, za-
chovalá a funkční. Volejte na tel.: 
728 685 443.

■ Prodám slunný  cihlový byt 
3+1 v OV  s balkonem, možnost 
přikoupení garáže. V překrásné, 
žádané lokalitě se zelení před 
domem a parkováním. Orienta-
ce V+Z, 2. podlaží, rekonstruk-
ce místností, podlah, koupelny, 
elektroinstalace, plynového tope-
ní a rozvodu vody a odpadů.  V 
přízemí 3 sklepní prostory, In-
ternet, satelit TV. Místnosti v m2: 
obýv. pokoj 18, ložnice 14, pokoj 
9, kuchyň 5, chodba 7, koupelna 
3,5. Pro vážné zájemce cena na 
místě dohodou. Tel.: 775 076 188. 
■ Prodám garáž na Františkově. 
Cena dohodou. Tel.: 723 117 656.
■ Prodám, případně pronajmu 
garáž na ulici Družstevní, cena 
dohodou. Tel.: 605 762 775.
■ Prodám zděný slunný byt 3+1 
v  OV, o  výměře 77 m2, v  uli-
ci Ke  Třem křížům ve  Velkém 
Meziříčí.  Byt  se nachází v  1. 
NP a  je po částečné rekonstruk-
ci (nová plast. okna). Součástí 
bytu je garáž (15 m2) a  prostor-
ná lodžie (6 m2). K  dispozici je 
sklep, kočárkárna a zahrádka (36 
m2). Koupelna je zděná s vanou, 

WC je samostatně. Volný ihned. 
Tel.: 605  959  464, 773  959  464, 
776 798 182.
■ Prodám stavební pozmek 
u Vel.  Meziříčí. Tel.: 777 617 675.
■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 724 342 737.

 ■ Pronajmu nově zrekonstruo-
vaný byt 3+kk (83 m2) od 1. 12. 
2012. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 723 349 761.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ulici 
Hornoměstská. Tel.: 605 408 211, 
po 18. hodině. 
■ Pronajmu samostatnou by-
tovou jednotku 3+1 o  rozloze 
120 m2 v 1. podlaží RD. Dům se 
nachází v  pěkném, klidném pro-
středí městyse Kamenice u  Jihla-
vy, u sportovního areálu. V místě 
je škola, školka, obvodní a dětský 
lékař, zubař a obchodní síť. Vzdá-
lenost od Jihlavy 18 km, pravidel-
ná autobusová doprava. Zastávka 
3 min. od  domu. Byt má nová 
plastová okna, novou koupelnu. 
Samostatný vchod, velký úložný 
prostor pod schody do bytové jed-
notky. Samostatné měřiče plynu, 
el. a  vody, parkování na  oploce-
ném pozemku. Tel.: 737 751 049.

■ Gauč 1½ lůžkový, velmi zacho-
valý, za odvoz. Karlov VM, tel.: 
604 104 366.

■ Upečeme cukroví na Vánoce. 
Tel.: 737 432 934.
■ Ušiji vše. Ceny rozumné. Tel.: 
605 178 302.
■ Jízda na koni. Zkušenějšímu 
jezdci nabízím možnost jízdy na 
koni za pomoc při ošetřování 
koní. Rodinná stáj nedaleko VM. 
Věk nad 15 let, spolehlivost, sa-
mostatnost, docházka minimálně 
2× týdně. Více info na e-mailu: 
meggikone@seznam.cz

pRodáM - koUpíM - vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

Havlíková Miluše, tel.: 608 861 108, MHavlikova@obchod.rsts.cz 
Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí

HLEDÁME 
BRIGÁDNÍKY 

(MUŽE) NA NEPRAVIDELNOU 
VÝPOMOC 2-3 DNY 

V TÝDNU.

Tel.: 604 214 453

PRÁCE I PŘI 
ZAMĚSTNÁNÍ.

Tel.: 728 753 966.

DLOUHODOBÁ 
BRIGÁDA
4–16 tis./měs. 

Tel.: 724 885 701
▶ ▶

Havlíková Miluše, tel.: 608 861 108, MHavlikova@obchod.rsts.cz 
Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí

HLEDÁTE PROSTOR PRO 
SPOLEČENSKÉ AKCE?

Restaurace Nový Svit na-
bízí společenský sál,  ideál-
ní pro pořádání rodinných 
oslav, slavnostních hostin, 
firemních i  nefiremních 
večírků a  dalších akcí dle 
vašich plánů. Sál má vlastní 
ozvučení, místo pro tanec – to vše doplněno o vyni-
kající kuchyni a milou obsluhu naší restaurace.

Navštivte nás přímo v centru 
Velkého Meziříčí!

Restaurace 
Nový Svit
Náměstí 13/15 
Velké Meziříčí

Tel.:
 702 005 788

Fitness Nový Svit slaví 1. výročí otevření
V Galerii Nový Svit na náměstí ve Velkém Meziříčí 
zahájilo v  listopadu loňského roku provoz Fitness 
Nový Svit. 
V tomto sportovním centru o rozloze kolem dvou 
set metrů čtverečních zákazníci naleznou špičkové 
technické vybavení pro svoje sportovní vyžití, ale 
i  vynikající vzduchotechniku. Fitcentrum také vy-
užívá sál, který je součástí nákupní galerie, pro hro-
madné lekce jako bootcamp, bodyforming, pilates 
a nově i power jógu.
Díky těmto službám si toto fitcentrum získalo řadu 
pravidelných zákazníků všech věkových kategorií. 
To se povedlo především díky vysoce profesionál-
nímu personálu, který si zakládá na zodpovědném 
přístupu ke své práci a je ochoten poradit všem zá-
kazníkům s jejich cvičebními plány. 
Zákazníci se během roku mohli také setkat s řadou 

významných osobností kulturistiky. V srpnu letoš-
ního roku přijal pozvání k exhibici Ondřej Mlaka, 
několikanásobný mistr ČR v kulturistice, absolutní 
mistr ČR, mistr na mezinárodním mistrovství ČR 
a Rakouska, vícemistr světa. V říjnu pro změnu při-
jela Šárka Dědková, mistryně republiky, vicemistry-
ně Evropy, 2. místo Aminostar Natural Cup, a Jenda 
Caha, absolutní vítěz Natural Universe 2010. Obě 
tyto exhibice se těšily velkému zájmu a  příjemně 
obohatily dění ve Fitness Nový Svit.
Pro oslavu ročního výročí otevření, které bude 
28. 11. 2012, je pro zákazníky připravena další 
akce. Ve  fitness bude probíhat ochutnávka potra-
vinových doplňků, zdarma měření tělesného tuku, 
vody atd. včetně poradenství od  wellness studia 
Víta Brabce, a prodej zvýhodněných permanentek.

(článek je součástí placené inzerce)

Jelínkova vila je 3. nejlepší minipivovar v ČR
Ve čtvrtek 1. 11. 2012 v Litoměřicích byly Sdružením 
přátel piva rozdány tradiční výroční ceny pro nejlepší 
piva, pivovary a pivovarské osobnosti. Náš minipivovar 
se umístil ze 130 tuzemských minipivovarů na 3. místě.
Výsledky kategorie minipivovarů: 1. Klášterní pivovar 
Strahov; 2. Únětický pivovar; 3. Malostránský pivovar 
Velké Meziříčí (Jelínkova vila) a Pivovar Matuška Brou-
my; 4. Pivovarský dvůr Chýně.

Text a foto: -bv-

www.novysvit.cz
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VzpomínkyBlahopřání

společenská RUbRika

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
20. 11. Fotografické lovy beze zbraní – II. část, ing. Antonín Havlát
27. 11. Cejlon, prof. JUDr. Josef Fiala, CSc
  4. 12. Hudba dávných časů, Mgr. Svatava Drlíčková
11. 12. Peru, ing. Miroslava Kneslová

Přednášky vlastivědné a genealogické 
společnosti – listopad, prosinec 2012

POZVÁNKA
Setkání pracovníků 

pomocných provozů Kablo 
pátek 30. 11. 2012 

Restaurace Nový Svit 
v 15 hodin.

Český svaz žen Velké Meziříčí
srdečně zve všechny vyznavače tance 

a posezení v příjemné společnosti 
na tradiční

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
pořádanou v pátek 23. 11. 2012 

v sále hasičské zbrojnice od 20 hodin.
K tanci i poslechu hraje SONG ACCORD DALEŠICE. 

Předprodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu
tel.: 566 782 005 (004). 

POZVÁNKA
Tradiční setkání bývalých (i současných) spolupracovníků 

Agropodniku Velké Meziříčí 
se uskuteční v pátek, 16. 11. 2012, 

v restauraci U Wachtlů ve Velkém Meziříčí.  Začátek v 17.00
Srdečně všechny zve organizační výbor.

MS Hrbov vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ 
POSLEDNÍ LEČ
17. 11. 2012 od 20 hodin

v KD Hrbov
Hudba, tanec, 

zvěřinové speciality...

Sajtna Kochánov pořádá 
zábavu se skupinou 

Street 69. 
17. 11. v KD Netín 

od 20 hodin
Proběhne také křest 

nového CD. 

MS Pavlínov – Stránecká Zhoř 
vás srdečně zve na  Poslední leč
24. 11. 2012 V KD Uhřínov 
od 19.30 hodin
K tanci a poslechu hrají 
Pikardi
Bohatá tombola, myslivecká kuchyně...

Místostarosta města Velké Meziříčí přivítal v sobo-
tu 3. 11. 2012 nově narozené občánky našeho města:
Petra Anastázie Juranová, Robin Ubr, Kristýna 
Netušilová, Samuel Strnad, Sabina Slabá, Filip 
Ambrož, Klára Sedláková, Ota Jan Benáček, Nela 
Henešová, Gabriel Dvořák, Jolana Mikulášková, 

Jan Janoušek, Nikola Novotná, Michal Pol, Vilém 
Pol, Karolína Komínková, Simona Konečná, Filip 
Hrnčíř, Zuzana Audy, Dominik Kaman, Elena Šab-
acká, Adam Urbánek, Patricie Teplá, Jakub Chromý, 
Damon Peroutka, Matyáš Vala, Matouš Mikulášek. 

-měú-, foto: Jitka Bradáčová

Slavnostně přivítali nové občánky 

MS Družba Vídeň 
a Dobrá Voda  

pořádají 
24. 11. v KD Vídeň 

tradiční Poslední leč.
Hraje Maraton, 

bohatá zvěřinová tombola.

❧ Odešel jsi tiše, jak osud si přál, 
však v našich srdcích žiješ stále 
dál. ❧

Dnes, 14. listopadu 2012, uply-
nuly dva roky, kdy nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a bratr, pan 

Jiří Mazánek. 

Stále vzpomínají manželka Anna, 
dcery Marcela, Hana, Silvie

 s rodinami 
a sestra Dana s rodinou.

Dne 30. října 2012 uplynulo 5 
let, kdy nás opustil milovaný ta-
tínek, tchán, dědeček a praděde-
ček, pan 

František Mazánek 
z Nové Vsi u Heřmanova. 

Stále vzpomínají snacha Anna 
a dcera Dana s rodinami.

Devítku a nulu život mi píše,
společně slavnostně zvedněme 
číše.

Dne 19. listopadu se dožívá 90 let 
paní 

Anna Vejmolová 
ze Stránecké Zhoře. 

Za její nesmírnou obětavost 
a laskavou péči jí vše nejlepší, 

hodně zdraví přejí rodiny 
Mokrých a Smažilova, 
hlavně Terezka a Jirka.

▶ 19. 11.
od 18.30 
výstavní sál 
Klubu kultury 
Masarykovo 
nám. 5, Vel.Bíteš 

▶ 20. 11. od 
18.30 víceúčelový 
sál Nového Svitu, 
Náměstí 13/15, 
Velké Meziříčí Vstupné dobrovolné. 

Pořádá Apoštolská církev.

OBEC MARTINICE ZVE VŠECHNY
V SOBOTU 17. LISTOPADU

NA TRADIČNÍ 
SVATOMARTINSKOU POUŤOVOU ZÁBAVU 

SE SKUPINOU MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA

ZAČÁTEK VE 20 HODIN 
V KD MARTINICE

Myslivecké sdružení Balinské údolí 
srdečně zve na 

Poslední leč
KD Oslavice 24. 11. 2012 od 20 hodin

hraje: F-BOX
bohatá zvěřinová tombola
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kUltURní a společenské akce

Prodej vstupenek: program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 
(001), jednotlivé vstupné 300 Kč

vÝstavy

Divadelní sezona podzim 2012

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johnny
Vtipná, optimistická, ale zároveň 
závažná výpověď o  hledání lásky 
a  sbližování dvou osamělých lidí. 
Příběh této hry se může odehrát 
na  Proseku stejně jako na  Manha-
ttanu. Důležitý je v něm tragikomic-
ký vztah dvou životních outsiderů, 
drzé číšnice a kuchaře, který se právě 

vrátil z kriminálu. Situace se nečekaně lámou v rych-
lých střizích, hra není upovídaná, není čas na  psy-
chologické prodlévání. A protože je to hra americká, 
nechybí samozřejmě šťastný konec, pravda, trochu nalomený… 
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

Jupiter club, s. r. o., uvede Koncert Jakuba Smo-
líka s  kapelou v  neděli 25. 11. 2012 ve  vel-
kém sále v  19.30 hodin. Vstupné 300 Kč. 
Rezervace a prodej na programovém oddě-
lení JC (po–čt 8–16, pá 8–14 hodin), tel.: 
566 782 004 (001). Vstupenky je nutno 
vyzvednout do  16. listopadu, jinak 
budou dány zpět do volného prodeje. 
Změna programu vyhrazena.

Jakub Smolík s kapelou

Koncertní sezona 2012-2013 
– KPHU. Cyklus koncertů 
KPHU (Kruh přátel hudby) je 
pořádán pod záštitou starosty 
města Velkého Meziříčí a kona-
jí se za podpory Kraje Vysočina 
a  Nadace Českého hudebního 
fondu Praha.

KATEŘINSKÉ ZPÍVÁNÍ S VYSOČANKOU 
- malá dechová hudba Brtnice

KD Vídeň  neděle 25. listopadu 2012 ve 14 hodin
vstupné v neděli 150 Kč, předprodeji 100 Kč, předprodej: Květiny Verunka, 
Novosady, Velké Meziříčí, Pekařství Josef Elis, Sokolovská, Velké Meziříčí 

Mediální partner 

Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 24. 11. 
2012 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
ZAČAROVANÝ LES. Pohádka je vhodná pro děti od 5 let. 
Vstupné: 40 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004-5, program. 
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 
pátku před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu 
(a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. 
Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Výstava mandal v domově pro seniory
Domov pro seniory Velké Meziříčí 
zve veřejnost na výstavu obrazů 
arteterapeutky a malířky 
Jany Havlíkové 
v prostorách U3V domova pro seniory 
do 16. 11. 2012, 
pracovní dny 10.00–16.30 hodin.  

Jupiter club, s. r. o., uvede

ADVENTNÍ SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ
S blížícím se časem vánočním zveme srdečně 

děti a rodiče rozsvítit vánoční strom 
a světýlka na náměstí.

Vezměte s sebou světýlka v podobě lampiónů, 
svíček, prskavek…

Neděle 2. prosince 2012, náměstí od 16.45 hodin

Program: 
▶ Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby

▶ Vystoupení skupiny ŽALOZPĚV

▶ Nebeský pošťák

▶ Divadelní pohádka: 

N O S Á Č K O V A  D O B R O D R U Ž S T V Í

 –  P I N O K I O

Muzeum Velké Meziříčí
do 30. 12. 2012
výstava kostýmů a rekvizit z po-
hádkového seriálu Arabela
www.muzeumvm.cz
www.vystava-arabela.cz
otevírací doba: denně mimo pon-
dělí, 9-12, 13-16 hodin
vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč děti

úterý 4. 12. 2012, velký sál 19.30 hodin, 
vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 
Kč. Předprodej vstupenek na program. od-
dělení JC, tel.: 566 782 004 (001).

Vánoční koncert 
Leony Machálkové

Komici vystoupí opět v Jupiter clubu
Ti nejlepší z pořadu Na stojáka, stand up comedy show
Miloš Knor, Ruda z Ostravy, Marek Daniel, Lumír Tuček
5. 12. 2012 od 19.30 hodin v Jupiter clubu.
Vstupné 220 Kč. Předprodej v Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005, 001).

Klavíristka Kyoko Asaka zahraje v Meziříčí
▶ Pátek 16. 11. 2012 v 19 hodin, 
Jupiter club
Asijská klavírní perla 
Kyoko Asaka
Absolventka vysokých hudebních 
škol v Osace, Výmaru a Mnicho-
vě, držitelka 2. ceny v mimořádné 
konkurenci Mezinárodní klavírní 
soutěže ve Vídni v r. 2007, členka 
prestižního mnichovského kla-
vírního sdružení „Pianistenclub 
München“. Vstupné: 150/120 Kč 
(děti, studenti, senioři), prodej 
vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (005).
Další koncerty: 
Novoroční koncert s  přípitkem 
starosty – Moravské klavírní trio 
a operní hosté  – Jana Ryšánková 
– klavír, Jiří Jahoda – housle, Mi-
roslav Zicha – violoncello, operní 
sólisté v jednání
Dechové kvinteto Belfianto 
Quintet ■ Sólo pro Jaromíra 
Zámečníka ■ Shadow Quartet 
& Hudební show v netradičním 
podání

Dětské středisko Březejc, Základní škola a Střední škola Březejc 
ve spolupráci s Jupiter clubem Velké Meziříčí
vás srdečně zvou na výstavu výrobků 
a prací našich klientů a žáků

TEN TVOŘÍ TO 
A TA ZAS TOHLE...

do 26. 11. 2012
v předsálí kina Jupiter clubu, Velké Meziříčí.
Otevřeno: po–čt 8–16, pá 8–14 hodin

Tereza Kostková a Aleš Háma se společně 
představí v divadelní hře Frankie a Johnny

Předadventní sobotní taneční odpoledne s kapelou Muzikanti La-
dislava Prudíka – sobota 1. 12. 2012 v 16 hodin velký sál JC, stolová 
úprava, občerstvení zajištěno, vstupné: 100 Kč v předprodeji, 150 Kč 
na místě, rezervace a prodej vstupenek na programovém oddělení JC 
tel. 566 782 004, 001

Muzikanti Ladislav Prudíka

Bratři Nedvědovi – Vánoční koncert
Úterý 18. 12. 2012 v 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 
350 Kč na místě.
Předprodej od 14. 11. 2012 na 
programovém oddělení JC.

Předsilvestrovský taneční večer 
se skupinou Legendy se vrací
Sobota 29. 12. 2012 ve 20 hodin ve velkém 
sále Jupiter clubu, stolová úprava.
Po vystoupení skupiny Legendy se vrací, bude 
pokračovat Oldies disco. Vstupné: 200 Kč.

K lásce a pokoře pozval nás posvátný adventní čas, 
s vlídnými pohledy zazpívá koledy, alt, tenor, soprán i bas.

Jupiter club, s. r. o. uvede 
Vánoční koncert 
neděle 16. 12. a pondělí 17. 12. v 18 hodin, 
velký sál JC, vstupné: 110 Kč. rezervace 
a prodej na programovém oddělení JC 
tel.: 566 782 004 (001)
Podrobnější informace budou zveřejněny v příštím čísle.

Vánoční koncer v Jupiter clubu

Jupiter club s. r. o., vás zve na Vánoční Stetson aneb KDYŽ SE LÁSKA 
VRACÍ K NÁM v sobotu 22. 12. 2012 na velkém sále od 20 hodin. 
V  první části zazní písničky, které jistě pohladí po  duši a  připome-
nou, že vánoce se kvapem blíží. Ve druhé části kapela STETSON bude 
hrát k poslechu i k tanci. Zveme vás na vánoční posezení při svíčkách. 
Občerstvení zajištěno.Vstupné: 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč, 
stolová úprava. Rezervace vstupenek na program.oddělení Jupiter clu-
bu, tel.: 566 782 004-5.

Vánoční Stetson – Když se láska vrací k nám

neděle 18. listopadu 2012 
Smrtelná vražda – Ve vtipném krimi příbě-
hu plném překvapení a dramatických zvratů 
prožije módní návrhářka neuvěřitelnou noc 
se dvěma mladými muži, kteří se ocitnou 
v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde namí-
chány ve správném poměru, tak jako dobrý 
manhattanský koktejl. Ne náhodou, právě 
tam se příběh odehrává.; hrají: Vanda Hyb-
nerová, Martin Písařík, Michal Novotný

Ski Klub Velké Meziříčí vás zve na Cimbál Javorník – 17. 11. 2012 od 
19 hodin v restauraci na Fajtově kopci. Počet míst je omezen.  Rezer-
vace  na tel.: 724 425 848 nebo info@skivm.cz

Cimbál Javorník na Fajťáku

Ski Klub Velké Meziříčí vás zve na Večer s Rudou Jelínkem z Vizovic. 
24. 11. 2012 od 20 hodin. Degustace pálenek s produkce Rudolf Je-
línek Vizovice, k poslechu a tanci zahraje kapela Adriana. Restaurace 
na Fajtově kopci, počet míst je omezen. Rezervace na tel.: 724 425 848 
nebo info@skivm.cz

Večer s Rudou Jelínkem z Vizovic
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So 17. 11. 14.00–15.30
Ne 18. 11. 15.00–16.30
Út 20. 11. 16.00–17.30
So 24. 11. 13.00–14.30

Ne 25. 11. 13.30–15.00
Út 27. 11. 16.00–17.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

veřejné bRUslení

Valná hromada HHK
V úterý 18. prosince 2012 v 17 hodin se v restauraci zimního sta-
dionu ve  Velkém Meziříčí uskuteční valná hromada Horáckého 
hokejového klubu, o. s.
Program: 1. Úvod. 2. Výsledky hospodaření za  rok 2011. 3. Zpráva 
revizní komise. 4. Sportovní výsledky za sezonu 2011/2012. 5. Diskuze 
a závěr.

Pavel Zacha je patnáctiletý od-
chovanec HHK Velké Meziří-
čí, který je dnes členem klubu 
Bílí tygři Liberec. Věkově patří 
do  kategorie mladšího dorostu, 
ale za  ni nenastoupil během se-
zony ani do  jednoho tréninku 
nebo zápasu. Dokonce netrénuje 
ani s osmnáctiletými hráči z ex-
traligy staršího dorostu. Je pev-
nou součástí extraligové juniorky 
(dvacetiletí hráči) Bílých tygrů. 
Je jediným hráčem ročníku 1997 
v celé ČR, který hraje tuto kate-
gorii.
Pavel Zacha je hráčem, který má 
v  liberecké juniorce výsadní po-
stavení. Propracoval se na  pozici 
centra první lajny, je členem pře-
silovkové první formace, hraje 
oslabení i  rozhodující koncovky 
zápasů. Trenéři na něj sázejí a vy-
tvářejí mu obrovský prostor pro 

jeho rozvoj. Vždyť kategorie ju-
niorů je co do rychlosti a úrovně 
hry nesrovnatelná s  dorostenec-
kými kategoriemi. V dosavadním 
průběhu soutěže dosáhl 9 kanad-
ských bodů, což jej řadí i  mezi 
nejproduktivnější osmnáctileté 
hráče. V juniorské kategorii ode-
hrál všechny přípravné a  soutěž-
ní zápasy svého týmu. Tento fakt 

a  způsob, jakým si vede, na  něj 
strhl v poslední době velkou po-
zornost scoutů NHL a hráčských 
agentů od nás, ale také z Kanady 
a USA.

Patnáctiletý Pavel je stabilním 
členem české hokejové repre-
zentace sedmnáctiletých hráčů 
a  dokonce je v  širším výběru 
reprezentantů do 18 let. Na listo-
padové reprezentační akci U-17, 
trojutkání s  Finskem, které se 
uskutečnilo ve dnech 8.–10. listo-
padu v Roudnici nad Labem, Sla-
ném a Litoměřicích, zaznamenal 
další posun v  hierarchii národ-
ního týmu vedeného trenérem 
Jiřím Veberem, bývalým obrán-
cem české hokejové reprezentace. 
Jako nejmladší hráč týmu dostal 
pozici asistenta kapitána a  hra-
je na  postu centra první útočné 
a první přesilovkové formace.

První zápas se českému týmu vy-
dařil. Zvítězil nad stejně starými 
Finy 3:2, když vítězného gólu do-
sáhl několik desetin vteřiny před 
závěrečnou sirénou. Pavlova for-
mace zajistila všechny tři branky, 
on sám přidal jeden gól a  jednu 
asistenci. Dvě vteřiny před kon-
cem vybojoval puk a  poslal jej 
před branku na  své spoluhráče, 
kteří jej stihli dopravit ještě včas 
za záda finského gólmana.

Občas, poměrně vzácně, se v čes-
kém hokeji stane, že v  extralize 
dospělých naskočí do  zápasu 
šestnáctiletý hráč. Kdysi dávno 
tak v šestnácti debutovali Robert 
Reichel nebo Jaromír Jágr.  Start 
patnáctiletého hráče v  nejvyš-
ší výkonnostní kategorii mužů 
vlastně naše hokejové řády ani 
oficiálně neumožňují. Přesto Pa-
vel Zacha zřejmě nastoupí popr-

vé i v tomto věku za muže Bílých 
tygrů Liberec.
Během zápasu české sedmnáctky 
v  minulém týdnu přišla zpráva 
od  manažera hokejového klubu 
BT Liberec, že v  neděli se má 
Pavel hlásit na tréninku s áčkem, 
vyfasovat věci, zařídit formali-
ty a  v  pondělí před libereckou 

TipSport arénou nasednout o půl 
desáté do autobusu, který doveze 
tým na  letiště do  Prahy. Odtud 
odletěli na  zápas European Tro-
phy do Švýcarska.
Dne 13. 11. 2012 nastoupil 
od 19.45 hodin k zápasu evrop-
ské hokejové ligy proti SC Bern.

-pz-, foto: archiv Pavla Zachy

Pavel Zacha nastupuje v kategorii dospělých

Podzimní část ligy malé kopané je u konce
Poslední dva zápasy podzimní 
části ligy mužů malé kopané byly 
odehrány ve  čtvrtek 1. listopadu. 
Musíme zaklepat, že počasí vyšlo 
nad očekávání a  minimum zá-
pasů probíhalo v  prudkém větru 
či dešti. Právě tyto povětrnostní 
podmínky totiž umělou trávu 
ve Velkém Meziříčí charakterizu-
jí. Dnešními reporty přinášíme 
poslední letošní „příběhy“ ze zá-
pasů MKVM, v  žádném případě 
ale neusínáme zimním spánkem. 
Spolu s iTVM náš tým Malé kopa-
né Velké Meziříčí chystá na zimní 
pauzu představování soutěžních 
týmů a hlavně na základě zkuše-
nosti z  půlsezony také vylepšení 
a doladění celého chodu MKVM. 
Za zpětnou vazbu předem děkuje-
me a doufáme, že se malá kopaná 
v  našem městě rozjela do  dlou-
hých let své existence.

Retro Křižanov B – La Bucañe-
ros 1:10 (0:6)
Retro z Křižanova hostilo místní 
„Piráty“. O favoritovi bylo jasno. 
Kvalita Bukanýrů se ukázala již 
od počátku utkání, kdy na hřišti 
dominovali a  postupně nasázeli 
Křižanovu výprask deseti trefa-
mi. Za  Křižanov korigoval Pepa 

Milota junior, když pokazil čisté 
konto Liboru Smejkalovi, taktéž 
juniorovi, v bráně hostí. 
Bukanýři zabrali a po nevýrazném 
počátku soutěže jsou se skóre 6 - 0 
- 3 na třetím místě se stejným bo-
dovým ziskem jako SK Mostiště.
Vstřelené branky: Retro Křiža-
nov B – 38.’ Milota Josef ml. La 

Bucañeros – 7.’ Adam Pospíšil, 
11.’ a  19.’ Dočkal Aleš, 14.’ Bou-
ček Michal, 17.’ a  46.’ Malec To-
máš, 20.’ Adam Pospíšil, 36.’, 41.’ 
a 44.’ Smejkal Eduard. Obdržené 
karty: 13.’ Malinský Václav, 41.’ 
Horníček Radek (oba Křižanov).
Kašpaři VM – The Lost Genera-
tion 1:3 (0:1)
Zápas o šest bodů v dolní polovině 
tabulky se odehrál na UT číslo dvě. 
Po  standardní situaci otevřel skóre 
Jiří Fikr. Do  konce poločasu se již 
nic zajímavého na hrací ploše neu-
dálo, a tak bylo na Kašparech, jak si 
se situací poradí.
Druhý poločas začal stejně jako 
první, Jiří Fikr si postavil míč 
k  rozehrání standardky a  napálil 
ho nekompromisně do brány. 0:2 
pro TLG. Kašpaři se snažili dostat 
na  dostřel branky Jiřího Pavlase, 
ale míč za  jeho záda nedostali. 
Gólman Pokorný chtěl podpo-
řit snahu Kašparů o  kombinaci 
rozdáváním balónů na  polovině 

hřiště, ale soupeř trestal. ‚Ztra-
cená‘ generace dokázala, že není 
tak ztracená, a přehodila gólmana 
Pokorného Zdeňkem Bambulou 
– 0:3 pro The Lost Generation. 
V poslední minutě korigoval stře-
lou z úhlu Tomáš Bílek a nic víc se 
již na hřišti neudálo.
TLG byla důraznějším muž-
stvem a  vítězství si nejspíše za-

sloužila více než Kašpaři, kteří 
po slibném začátku soutěže her-
ně tápou.
Vstřelené branky: Kašpaři VM 
– 50.’ Bílek Tomáš. The Lost Ge-
neration – 3.’ Fikr Jiří, 27.’ Ma-
loušek Miloslav, 34.’ Bambula 
Zdeněk. Obdržené karty: 22.’ 
Polášek Radek, 46.’ Maloušek 
Miloslav (oba TLG) 

Okamžik ze zápasu Bukanýrů s týmem Retro 
Křižanov. Foto: Jitka Plašilová

Poslední utkání odehráli Kašpaři se Ztracenou 
generací. Foto: Jitka Plašilová

-bíl-

Hraje za klub Bílí 
tygři Liberec

Je členem 
reprezentace ČR

Startovat za dospělé 
bude ve Švýcarsku

Mostiště v okresním přeboru přehrály Křižanov

1. RH Centrum Brno 4 4 0 0 0 40:14 12
2. Náměšť n. O. 4 4 0 0 0 36:12 12
3. Veverská Bítýška 4 3 0 1 0 31:11 10
4. Zastávka 4 3 0 0 1 21:15 9
5. Šerkovice 4 2 1 0 1 28:19 8
6. Bulldogs Brno 4 2 0 0 2 19:22 6
7. Boskovice B 4 2 0 0 2 13:23 6
8. Mostiště 4 2 0 0 2 13:23 6
9. Křižanov 4 0 1 0 2 9:22 2
10. Nedvědice 4 0 0 1 2 8:26 1
11. Hrušky 4 0 0 0 4 11:23 0
12. Velká Bíteš B 4 0 0 0 4 9:28 0

-tom-

Společnost Wiegel Velké Meziříčí, s. r. o., pořádá 

4. ročník WIEGEL cupu v malé kopané,
na který vás tímto srdečně zveme!
Kdy: 8. prosince 2012 od 8 hodin.
Kde: v házenkářské sportovní hale u Světlé.
Startovné: 900 Kč za družstvo 
– nutno uhradit do 30. listopadu 2012.
Počet hráčů: 4+1. 
Pro první tři družstva a nejlepšího střelce hodnotné ceny.
Kontakt: Lukáš Machát, 728 225 382.

SK Mostiště – HC Sokol Křiža-
nov 5:4 (0:3; 4:1; 1:0)
Branky: Musil 2, Pokorný, Jiří 
Svoboda, Novák. Asistence: No-
vák, Václav Krejčí ml., Pokorný, 
Musil, Pokorný, Solař – Hudeček, 
Suchý, Bílovský, Pavelka, asisten-
ce Aleš Komínek, Smílek, Suchý, 
Lukáš Musil, vyloučení 4:7, na-
víc trestné střílení proti hostům, 
Pokorný (Mostiště) a Suchý (Kři-

žanov) oba 10 minut OT, bez vy-
užití, oslabení 0:1, rozhodčí Pe-
kárek, Musil, V. Sysel, 40 diváků, 
hráno na ZS ve Velkém Meziříčí. 
Domácí měli sice v úvodní části 
mírnou převahu, ale góly střílel 
Křižanov, který si až překvapi-
vě snadno vybudoval třígólový 
náskok. Ve  druhé třetině domá-
cí zlepšili pohyb, začali se více 
tlačit před křižanovskou branku 

a ve dvaatřicáté minutě bylo vy-
rovnáno. Pak mostišťský nápor 
přerušilo dvojnásobné vylou-
čení a  hosté přece jen vyrovnali 
hru. Hned po  druhé přestávce 
ale domácí přidali pátou branku 
a v nervózním závěru si už těsné 
vítězství pohlídali.
Bulldogs Brno – HC Spartak 
Velká Bíteš B 4:2 (0:2; 1:0; 3:0)
SK Mostiště na  internetu: www.

skmostiste.cz a také na Facebooku. 
Příští zápas: neděle 18. 11. v 17.00 
Mostiště – Šerkovice

Hokejoví mladší a starší žáci měli 
o víkendu volno. Nyní je čeká jih-
lavská Dukla. 
Dorost
HHK VM – HC Uherský Brod 
3:6 (2:5, 0:1, 1:0)
Branky a  asistence HHK: 8. Ne-
věčný, 13. Marešová (Kampas 
M.), 47. Kampas J. (Tlapák). 
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Crha Sladký, Kampas F., Báňa 
M. – Tlapák, Kampas J., Šilpoch 
D. – Nevěčný, Burian L., Tichý – 
Marešová, Kampas M., Báňa D. 
Rozhodčí: Dostál – Rous, Lain-

ka. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:0, 
v oslabení: 0:1, střely na branku: 
26:22, diváci: 45.
Hokejový dorost odehrál další 
mistrovské utkání proti Uher-
skému Brodu. Vstup do utkání se 
nepovedl, když po  19 vteřinách 
se hosté ujali vedení. V osmé mi-
nutě vybojoval puk za  brankou 
hostí Ondra Nevěčný a  šikovně 
jej zasunul do branky. Do vede-
ní šli naši dorostenci ve  třinácté 
minutě, kdy po šikovné přihráv-
ce Martina Kampasa prostřelila 
brankáře hostí Adéla Marešová. 

Vedení jsme neudrželi dlouho. 
Za  necelou půlminutu hosté 
srovnali. V  rozmezí dalších čtyř 
minut se hosté prosadili ještě tři-
krát a jednoznačně první třetinu 
vyhráli. Ve druhém dějství padla 
pouze jediná branka, a  to v naší 
přesilovce. V poslední třetině se 
naši dorostenci dostali do  pěti 
vyložených šancí, přesto se jim 
podařilo pouze snížit ve 46. mi-
nutě, kdy po  přihrávce Tomáše 
Tlapáka snížil na  rozdíl tří bra-
nek Jirka Kampas. Hosté si od-
vezli do  Uher, díky velmi dobré 

první třetině, oba body. O repa-
rát se pokusí dorostenci doma již 
tuto neděli s  týmem VSK Tech-
nika Brno.
Program na ZS VM: 17. 11. v 9.00 
HHK ml. žáci – Dukla Jihlava 
a v 11.00 HHK st. žáci – Dukla Jih-
lava. 18. 11. ve 12.15 HHK dorost 
– VSK Technika Brno
1. Hodonín B 8 7 1 0 52:21 15
2. Uherský Brod 7 6 0 1 50:19 12
3. Brumov-Bylnice 8 4 1 3 48:50 9
4. Velké Meziříčí 7 4 0 3 37:26 8
5. Minerva Boskovice 8 3 2 3 35:35 8
6. Warrior Brno 9 2 2 5 31:41 6
7. Bobři Val. Meziříčí 8 3 0 5 32:50 6
8. Technika Brno 9 0 0 9 13:58 0

O prohře dorostu rozhodla hned první třetina

-hhk-

-hhk-
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Městská hokejová liga

fotbalové vÝsledky

Šestý podnik Alpe Adria Cupu, 
evropského šampionátu silničních 
motocyklů, se jel v červenci v Po-
znani. Tamní trať se jezdci DRT 
racing teamu Viktoru Duškovi 
moc nelíbí. Navíc je podle něj slo-
žitá na nastavení motocyklu. 
Po absolvování volných tréninků 
byl jezdec na  šestém místě s  ča-
sem 1:37,3 min., což znamenalo 
druhou řadu na startovním roštu 
nedělního závodu a také zlepšení 
osobního rekordu na  této trati. 
Závod začínal slunným počasím, 
které se později změnilo v  deš-
tivé. Start se jezdci DRT racing 

teamu vydařil a do čtvrtého kola 
se pohyboval na  čtvrté pozici. 
„Z  důvodu použití měkké smě-
si pneumatiky, což byla chybná 
volba do takto chladného počasí, 
jsem se propadl ze čtvrté na šes-
tou pozici. V  průběhu závodu 
kvůli mokrým místům v  ně-
kterých částech trati docházelo 
k  mnoha pádům jezdců, proto 
bylo budování lepších pozic ve-
lice riskantní,“ zhodnotil závod 
Viktor Dušek. V cíli byl tedy na-
konec celkově šestý a  třetí v bo-
dování českých jezdců.

-drt-, foto: archiv DRT racing

Jezdec Viktor Dušek skončil v Poznani šestý

I. B třída mužů skupina B
Bohdalov – Polná B 0:5
Hrotovice – Křižanov 2:0
Telč – Bystřice n. P. B 3:1
Měřín – Studenec 0:1
Šebkovice – Stařeč 1:1
1. Hrotovice 13 11 1 1 45:12 34
2. Velká Bíteš B 13 8 2 3 30:26 26
3. Polná B 13 7 3 3 36:23 24
4. Telč 13 7 2 4 32:20 23
5. Bystřice n. P. B 13 7 1 5 35:22 22
6. Křižanov 13 6 2 5 22:19 20
7. Rokytnice n. R. 13 6 0 7 16:28 18
8. Stařeč 13 5 2 6 19:26 17
9. Měřín 13 4 3 6 24:32 15
10. Jakubov 13 5 0 8 20:29 15
11. Studenec 13 4 2 7 20:25 14
12. Přibyslavice 13 3 4 6 22:25 13
13. Bohdalov 13 3 1 9 12:30 10
14. Šebkovice 13 2 3 8 13:29 9

OP mužů II. třída
Nová Ves B – Rožná 6:0 (6:0)

Radostín – Nedvědice 6:1 (1:0)
Moravec – Rozsochy B 2:0 (2:0)
Bory – O. Bítýška 2:2 (1:1) 
Rad. Svratka – Rovečné 1:0 (0:0)
Ujčov – Bobrová 4:3 (1:3)
Hamry – Svratka 6:2 (2:1)
1. Hamry 13 10 1 2 47:22 31
2. Radostín 13 9 2 2 44:18 29
3. Nová Ves B 13 9 0 4 46:30 27
4. Moravec 13 8 2 3 36:25 26
5. Rozsochy B 13 7 3 3 25:16 24
6. Rad. Svratka 13 7 1 5 31:25 22
7. Nedvědice 13 6 3 4 25:28 21
8. Svratka 13 5 2 6 31:32 17
9. O. Bítýška 13 4 4 5 23:31 16
10. Bory 13 3 5 5 32:32 14
11. Rožná 13 3 1 9 26:41 10
12. Ujčov 13 3 1 9 30:47 10
13. Bobrová 13 2 2 9 20:38 8
14. Rovečné 13 1 1 11 15:46 4

Odehráno poslední kolo podzimu.
Zdroj: www.fotbal.cz

Pohár Vysočiny
ST VM – HB Ostrov Havlíčkův 
Brod 4:6
Body: Řikovský Aleš 2/1, Kampas 
Jan 1/2, Pokorný Jan 1/2
Okresní přebor I. třída
ST VM B – Nížkov C 14:4
Body: Skryja Marek 4/0, Klíma 
Tomáš 3/1, Brabec Jaroslav 3/1, 
Šoukal Slavomír 2/2
Čtyřhra: Klíma, Šoukal; Skryja, 
Brabec
Okresní přebor II. třída
ST VM C – Velká Bíteš 8:10
Body: Bednář Ivan 4/0, Kořínek 
Stanislav 2/2, Dvořák František 
1/3
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Okresní přebor IV. třída
Netín C – ST VM D 15:3
Body: Vodák Petr 1/3, Mi-
nařík Jakub 1/3, Zelený To-

máš 0/4, Zelený David 0/4
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš
Oblastní soutěž 
Velká Bíteš C – ST VM E 15:3
Body: Prachař Václav 2/2, Mina-
řík Jakub 1/3, Kališ Petr 0/4, Vo-
dák Daniel 0/4
Dne 10. 11. se utkalo naše nej-
lepší družstvo se soupeřem 
z Havlíčkova Brodu. Vyrovnaný 
zápas dopadl šťastnou výhrou 
hostů 6:4. Protivník ukázal 
svoji sílu a  potvrdil první mís-
to v  soutěži. Druhý duel proti 
Žďáru byl odložen na  středu. 
Béčko potvrdilo roli favorita 
a  lehce vyhrálo. Jediný nepora-
žený hráč v  zápase byl Skryja. 
Nadále se dělíme o  první mís-
to s  Bystřicí. Céčko nestačilo 
na  Bíteš a  podlehlo 10:8. Nej-
lepším hráčem tohoto střetnutí 

byl Bednář. Družstva D a E obě 
prohrála vysoko 15:3.
Program:
Dnes, ve  středu 14. listopadu 
v  19.00 hraje družstvo ST VM 
A  proti TJ Žďár nad Sázavou 
(pohár Vysočiny). V  sobotu 17. 
listopadu v  10.30 ST VM A  – 
Nížkov (krajský přebor) a v 15.00 
ST VM – TJ Žďár nad Sázavou B 
(krajský přebor).
Okresní přebor III. třída
TK Autocolor Oslavice – Netín 
B 14:4
Body: Jaša Jaroslav 3,5, Trutna 
Jaroslav 3,5, Klusáček Patrik 3,5, 
Šoukal František 3,5
Okresní přebor I. třída 
TK Autocolor Oslavice A  – TJ 
Ždár n. S. D 6:12
Body: Bazala Milan 2, Jašek Petr 
2, Kupka Jiří 1

Prvoligové dorostenky doma proti Porubě nezaváhaly
I. liga mladší dorostenky
TJ Sokol VM – TJ Sokol Poruba 
35:28 (19:12)
Daleko lépe fyzicky vybavený 
celek Ostravanek tahal od úvod-
ních minut za  kratší konec. Do-
mácí hráčky „vlétly“ do  souboje 
dobře organizovanou obranou, 
za kterou se tentokrát daleko lépe 
dařilo brankářce Veronice Syptá-
kové. Rychlonohá křídla – Klára 
Sedláčková a Eliška Koudelová – 
díky zdařilé defenzivě dirigované 
Terezií Rosovou, dostávala přes-
né pasy za obranu soupeřek a bě-
hem první čtvrthodiny hry jsme 
si tak vypracovali šestigólový ná-
skok. Dobrá pohoda v týmu byla 
patrná i  na  souhře spojek s  pi-

votmankou Kateřinou Studenou. 
Řada útočných kombinací byla 
nápaditých s  vysokým branko-
vým efektem. Houževnatý sou-
peř se však nevzdával a neustále 
atakoval naši obrannou hráz. 
Do  poločasové přestávky jsme 
i  přes výrazné změny v  sestavě 
dokázali udržovat vysoké tem-
po hry, na kterém měla lví podíl 
dobře hrající Renata Škrdlová, 
a  po  zásluze vedli po  první půl-
hodině sedmibrankovým rozdí-
lem. Po  změně stran jsme zahá-
jili ofenzivně a  přesnými zásahy 
nejlepší prvoligové kanonýrky 
Hany Kratochvílové navýšili 
odstup až na  propastných dva-
náct gólů. Hostující tým změnil 

obrannou taktiku a donutil naše 
hráčky k  častějším individuál-
ním chybám. Náš herní projev 
v  této chvíli byl příliš rozháraný 
a z něho pak pramenily vyložené 
brankové příležitosti soupeřek. 
Zklidnění přišlo až v  závěrečné 
desetiminutovce, kdy se střelec-
ky ze střední vzdálenosti pro-
sadily spojky Denisa Janečková 
a  Markéta Partlová. Podařilo se 
nám opět dostat na  sedmigólo-
vý rozdíl, a  ten jsme pak udrželi 
i  díky velmi dobrým zákrokům 
brankářky Michaely Vávrové až 
do vítězného konce. 
7m hody 2/2:5/3, vyloučení 5:2. 
Střely 60:55. Sled branek: 3:0, 
6:2, 8:4, 11:5, 12:8, 15:9, 17:12, 

23:11, 29:17, 29:21, 31:26, 34:27. 
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Kratochvílová 
Hana (13/2), Koudelová Eliška 
(5), Partlová Markéta (5), Janeč-
ková Denisa (4), Sedláčková Klára 
(4), Studená Kateřina (3), Škrdlo-
vá Renata (1), Rosová Terezie, Ho-
molová Michaela, Nejedlá Micha-
ela, Závišková Kateřina, Uhlířová 
Eva. Trenéři Záviška, Matušíková, 
Partlová. 
1. H.Brod 7 6 0 1 241 : 208 12
2. Olomouc 6 5 0 1 176:121 10
3. Zlín 6 5 0 1 191:152 10
4. V. Meziříčí 6 4 0 2 193:163 8
5. J. Hradec 6 3 0 3 163:160 6
6. Bohunice 6 2 0 4 127:131 4
7. Karviná 6 2 0 4 162:181 4
8. Kunovice 1 0 0 1 20:45 0
9. Poruba 5 0 0 5 112:153 0
10. Pardubice 5 0 0 5 90:161 0

-záv-

MSDD sk. D
Starší dorost
FC Viktoria Otrokovice – FC 
VM 3:0 (1:0)
Rozhodčí: Bartoň – Polaštík, Mi-
táček. Diváci: 40. Branky: 2× Čík 
(61.), (81.), Petras (17.). Sestava 
FC: Jícha – Voneš, Štefka, Pokor-
ný, Nápravník – Doucha, Votou-
pal (77. Hejtmánek) – Láznička, 
Ráček, Bradáč (62. Krčál) – Ko-
mínek (46. Bárta).
Dohrávku proti Otrokovicím 
jsme hráli ve středu na umělé trá-
vě při plném osvětlení. 
První nebezpečná akce pro nás 
přišla v  15. minutě, kdy Ponížil 
poslal míč mezi obránce Štefku 
a  Pokorného, a  následně Petras 
šel sám na  Jíchu. Dvě minu-
ty nato ztratil míč před půlkou 
Štefka, sebral jej Lomaka, který 

vystřelil jedovatou střelu k  tyči. 
Tam zaúřadoval Jícha a musel ba-
lón vytěsnit. Z  následného rohu 
brankář míč vyrazil ale pouze 
na  Želetníka, který jej předal 
Petrasovi, a ten ho hlavou poslal 
do  úplně odkryté brány. Ve  22. 
minutě Voneš nepovedeným od-
kopem vyslal Petrase do  brejku, 
ale Jícha včasným vyběhnutím 
odkopl míč. Ve  23. minutě šel 
sám na  brankáře Komínek, ale 
trefil jen stojícího brankáře. Po-
dobně nezvládl zakončení ani 
Bradáč. 
I  od  počátku druhého poloča-
su soupeř naši bránu ohrožoval. 
V  61. minutě vyslal Štefka kol-
micí do běhu Bártu, který postu-
poval sám na  brankáře, ale ten 
střílel jen do něj. Následně bran-
kář vykopl dlouhý míč na  Číka, 

který šel sám na  Jíchu a  nedal 
mu žádnou šanci. Naši se snažili 
výsledek zvrátit, ale nepovedlo 
se to  Douchovi, ani Votoupalovi 
a  Krčálovi. V  81. minutě se za-
pomněl v ofsajdové pozici Voneš 
a byl z toho třetí gól, který vstřelil 
po sólu Čík.
„Do utkání jsme vstoupili hodně 
vlažně, když jsme vůbec nerea-
govali na soupeřův pohyb. V zá-
věru poločasu jsme měli mír-
nou převahu. Kdyby Komínek 
a  Bradáč proměnili gólovky, tak 
by zřejmě zápas vypadal úplně 
jinak, ale fotbal se hraje na góly. 
Ve  druhém poločase jsme začali 
hrát fotbal, ale to už bylo pozdě, 
protože si Otrokovice pohlídaly 
závěr zápasu,“ zhodnotil posled-
ní utkání podzimu trenér Libor 
Smejkal ml. -ls-

Starší dorost podlehl Otrokovicím Proběhla další střetnutí v ping–pongu

-pk-

-šou-

Extraliga 6. kolo
SK Netín – Agromotor VM 9:2
Plhák T. 2, Dvořák R. 2, Dvořák 
V., Dvořák D., Juda, Podsedek, 
Kolář – Šlapal, Sobotka
H. Heřm. – Tech. služby VM 4:9
Mejzlík J. 2, Pešek, Kypet – Chu-
doba 3, Šmejkal, Šlapal O., Šlapal 
D., Horký A., Chatrný, Todorov
HC Bory – HC Lukáš 5:5
Brůha 3, Hájek, Kuchař – Malát, 
Gis, Pokorný, Vošmera, Studený
HC Benetice – SK Afcon Kunšo-
vec VM 2:1
Mikuláš, Krejčí – Janoušek
1. SK Omega VB 5 5 0 0 28:8 10
2. HC Lukáš 6 4 1 1 46:19 9
3. SK Netín 5 4 0 1 40:18 8
4. HC Bory 5 3 1 1 32:18 7
5. Tech. služby VM 5 3 0 2 31:20 6
6. Sanborn VM 4 2 0 2 17:21 4
7. SK Kunšovec VM 5 2 0 3 12:20 4
8. Agromotor VM 6 2 0 4 24:38 4
9. SK Vídeň 5 1 0 4 12:27 2
10. HC Benetice 6 1 0 5 16:40 2
11. Horní Heřmanice 6 1 0 5 21:50 2

1. liga 6. kolo
SK Lavičky – HCF Dráhy VM 6:1
Čech 2, Nevěčný 2, Štěpánek, Po-
lák – Tomšík
Farma Měřín – HC Bory B 9:1

Štoček J. 5, Štoček F., Uchytil, Ja-
neček, Motyčka – Novák 
HC Tasov – Auto Dobrovolný 
VM 5:3
Páral 2, Švec, Robotka, Grec – Še-
fčík, Vlach, Vondráček Petr
Ořechov – SK Lavičky 3:6
Běloch, Kupka, Zeman – Nevěč-
ný 2, Čech 2, Barák 2
Farma Měřín – River VM 4:4
Půža 2, Kožený, Štoček F. – Rous, 
Lovětínský, Páral, Chmelíček
HC Bory B – HC Pikárec 6:5
Kovář 2, Pokorný, Zikmund, Ka-
rásek, Kotačka – Vařejka 2, Gloss 
2, Broža
HCF Dráhy VM – SK S.Zhoř 4:3
Bíbr, Láznička, Tomšík, Tuček – 
Kuřátko, Bartůšek, Kazda
1. SK Lavičky 6 6 0 0 51:16 12
2. SPL Radostín n. O. 5 4 1 0 28:10 9
3. Farma Měřín 6 2 3 1 30:23 7
4. HC Tasov 5 3 1 1 19:16 7
5. River VM 6 2 2 2 25:24 6
6. SK Stránecká Zhoř 6 3 0 3 25:27 6
7. HCF Dráhy VM 6 3 0 3 22:33 6
8. Auto Dobrovolný VM 5 2 1 2 35:16 5
9. NHÚ Balinka VM 5 2 0 3 24:23 4
10. HC Pikárec 6 1 1 4 18:32 3
11. HC Bory B 6 1 0 5 17:58 2
12. Ořechov 6 0 1 5 12 28 1

-vid-

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
30:27 (14:12)
V  7. kole nás los svedl s  aktuálně 
prvním celkem druhé dorostenec-
ké ligy HK Ivančicemi. Na  domá-
cí půdě jsme si věřili, že můžeme 
uspět, a to se nám také podařilo.
Do  utkání jsme vstoupili lépe 
a třemi brankami v řadě jsme se 
ujali vedení. Ivančice se ale rych-
le oklepaly a díky důrazné obra-
ně a  přesnému zakončení skóre 
obrátily (8. minuta 3:4). V  další 
pasáži hry jsme si díky dobře 
organizované obraně, kterou di-
rigoval Honza Lečbych, a  trpěli-
vému útoku, kde se prosazovali 
všichni hráči především po  in-
dividuálních akcích, vzali vedení 
zpět. Vedení se dařilo navýšit až 
na čtyři branky, ale kvůli zbyteč-
nému oslabení v  závěru první 
půle hosté snížili na  poločasový 
výsledek 14:12.

Úvod druhé půle se nám poda-
řil na  jedničku a  odskočili jsme 
soupeři, i  díky brejkům Tomáše 
Stupky, na  18:13. Houževnatý 
soupeř se nevzdával a  neustále 
dotahoval. Nad vodou nás drže-
la trojice spojek Pavliš – Janíček 
– Blaha, kteří neustále zatěžovali 
konto soupeře brankami. Ivan-
čicím se v  22. minutě podařilo 
snížit po sérii našich zbrklostí až 
na  rozdíl jediné branky (22:21). 
Naše družstvo díky vyrovna-
nější lavičce mělo v  závěru více 
sil. Brankami Ambrože a  Fialy 
jsme odskočili opět na  tři bran-
ky a  v  koncovce jsme už nepři-
pustili žádné drama. Dva body 
tedy zůstaly zaslouženě doma 
s  konečným brankovým účtem 
30:27. Herně a střelecky se dařilo 
Martinu Janíčkovi, který zatížil 
konto soupeře deseti brankami. 
Celé utkání jsme se opírali o spo-
lehlivý výkon Vojty Drápely, kte-

rý se procentem úspěšnosti blížil 
k  50 %. Díky cennému vítězství 
jsme si upevnili třetí příčku v ak-
tuální tabulce.
7m hody 3/3:7/4 vyloučení: 2:2, 
diváků 51. Sled branek: 3:0, 3:4, 
7:5, 11:7, 13:9, 14:12, 18:13, 20:17, 
23:20, 24:23, 26:25, 29:26, 30:27.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Janíček Martin (10/1), 
Stupka Tomáš (5), Fiala Martin 
(5/2), Pavliš David (4), Blaha 
Tomáš (4), Lečbych Jan (1), Am-
brož Michael (1), Macoun Filip, 
Frejlich Tomáš, Pažourek Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1. Rožnov p. R. 6 5 0 1 194:143 10
2. Ivančice 7 5 0 2 213:200 10
3. Velké Meziříčí 6 4 1 1 176:162 9
4. Zlín 6 4 0 2 180:151 8
5. Telnice 7 4 0 3 215:204 8
6. Dolní Cerekev 6 4 0 2 173:166 8
7. Polanka 6 3 0 3 140:147 6
8. Napajedla 7 2 1 4 178:187 5
9. Litovel 6 2 0 4 168:174 4
10. Prostějov 7 1 0 6 185:202 2
11. Nové Bránice 8 1 0 7 164:250 2

Házenkáři vybojovali cenné vítězství

-šid-

FC VM – FC Viktoria Otrokovi-
ce 1:6 (1:1)
Sestava: Bartošek – Heto, Hamřík, 
Hlávka, Chalupa – Krčál, Nevoral, 
Liška O., Liška P., (40. Kurečka). – 
Liška R., Horký (57. Novotný).
Velkomeziříčský mladší dorost své 
poslední utkání odehrál na  hřišti 
čtvrtého týmu Otrokovic. V  prv-
ním poločase byli hosté více než 
vyrovnaným soupeřem. Díky včas-
nému přistupování a koncentrova-

nému výkonu v obraně nepouštěli 
domácí do  vážnějších šancí. V  18. 
min. soupeř dokázal využít naše  
zaváhání, když vyraženou střelu 
pohotově umístil za  Bartoškova 
záda. Odpověď přišla záhy. Ve  20. 
min. prostrčil Liška R. mezi dvěma 
stopery na Horkého, a ten z hrani-
ce velkého vápna zkušeně přehodil 
domácího brankáře. Jestliže první 
poločas lze označit za  vyrovnanou 
partii. Tak ten druhý za hru kočky 

s  myší. Velkomeziříčské rozhodila 
sporná branka ze 46. min., kterou 
po  nepřehledné situaci na  malém 
vápně rozhodčí uznal, když domácí 
útočník hrál nejprve rukou a  poté 
snad míč ani nepřešel celým ob-
jemem brankovou čáru. Pak v  51. 
min. inkasovali naši potřetí a  bylo 
prakticky rozhodnuto. Od té chvíle 
bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. 
Proto není divu, že v jejich síti skon-
čily ještě tři branky. -kli-

Mladí fotbalisté šestkrát inkasovali

Nábor do házené
Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děvčata 
narozené 1995–2003 se zájmem 
o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondě-
lí až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.
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Divizní fotbalové áčko v Tasovicích remizovalo

kdy a kaM

na fotbal
tentokrát už v  sobotu 17. listo-
padu ve 13.30 muži A – Bystřice 
(na Tržišti, v případě nepříznivé-
ho počasí na umělé trávě)
na házenou
do sportovní haly za Světlou
v  sobotu 17. listopadu v  11.00 
ml. dorostenci – DTJ Polanka n. 
O., ve  13.00 ženy – HSK Bánov/
Vlčnov a v 15.00 muži – SK Kuřim
na volejbal
do tělocvičny u kostela
dnes, ve  středu 14. listopadu 
v  17 hodin odložený zápas Sp. 
VM – VK Ostrava
na hokej
v  sobotu 17. listopadu v  17.30 
muži A  – HC Lvi Břeclav B 
a  ve  středu 21. listopadu v  18.00 
muži A  – HC Uherské Hradiště 
(ZS VM)

Boccista Fajkus si udržel dobrou pozici v první lize

MSD sk. D
Sokol Tasovice – FC VM 2:2 
(0:2)
Střelci: 54. Paul, 87. Čerstvý – 31. 
a 42. Simr. Rozhodčí: Talpa, Ku-
čerík, Hrůza. Sestava FC VM: 
Invald – Z. Mucha, Souček, Po-
korný, Bouček – Dufek (56. Vy-
skočil), Krejčí, Šimáček, E. Smej-
kal (88. Doucha), Netrda – Simr, 
na lavičce Simandl, Jaroš, Kučera, 
trenér Smejkal. ŽK: Paul, Švarc, 
Helebrant – Šimáček, Krejčí, Po-
korný. Diváků: 150.
Na začátku prvního poločasu ve 2. 
minutě poslal Šimáček dlouhý míč 
za  obranu ke  Krejčímu, kterého 
nadvakrát zlikvidoval fantastic-
kým zákrokem brankář Gábor. 

Poté střílel z větší vzdálenosti Paul, 
ale jeho střelu dokázal Invald zne-
škodnit. Ve 12. minutě poslal Paul 
nebezpečný centr do  vápna, ale 
naštěstí se k  míči nikdo z  domá-
cích nedostal. V 19. minutě nahrál 
Netrda křižně na  Simra, jehož 
hlavičku musel brankář s velkými 
problémy chytit na brankové čáře. 
O  dvě minuty později střílel Čer-
stvý těsně vedle Invaldovy tyče. 
Ve  29. minutě Netrda zahrával 
PVK, ale jeho centr nedokázal Ši-
máček usměrnit hlavou do brány. 
Ve 31. minutě vyslal Netrda dlouhý 
míč na  Simra, který dokázal ob-
hodit vyběhlého brankáře a poslal 
Velkomeziříčské do vedení. Ve 35. 
minutě Smejkal předal mezi obrán-

ci do běhu Dufkovi, ale ten střílel 
v  těžké pozici těsně vedle brány. 
Ve  37. minutě po  zaspání naší 
obrany se vyrojil nečekaně sám 
před Invaldem Doležal, ale naštěstí 
ho dobrým reflexem Invald zlikvi-
doval. Ve  40. minutě přišel velmi 
lacino u  lajny o míč Netrda, když 
po  zatažení k  vápnu poslal Švarc 
do stoprocentní tutovky Doležala, 
jehož opět vychytal Invald. Ve 42. 
minutě Smejkal zahrál dlouhý roh 
na Součka, který předal hlavou míč 
před bránu, kam si naběhl Simr a  
bez problému vsítil gól.
Ve druhém poločasu ve 49. minutě 
poslal Dufek dlouhý míč na Smej-
kala, který mohl rozhodnout o zá-
pasu, ale v malém vápně trefil jen 

brankáře, jenž vyrazil míč na roh. 
Po  následném rohu Netrdy hla-
vičkoval Šimáček nad bránu. V 51. 
minutě střílel Doležal těsně vedle 
šibenice. V  52. minutě po  ztrátě 
Krejčího využili zaváhání domácí, 
ale Čerstvý nedokázal zužitkovat 
vyběhnutí Invalda. V  54. minutě 
fauloval Pokorný ve  vápně Pau-
la, kterého při pokutovém kopu 
zlikvidoval Invald, ale na vyražený 
míč už nedokázal zareagovat. V 57. 
minutě střílel Souček po zahraném 
rohu nad břevno. V  64. minutě 
po  centru domácích do  vápna, 
tečoval míč Doležal vedle brány. 
V  78. minutě hlavičkoval Doležal 
těsně nad břevno. V 81. minutě se 
dostal do rychlého protiútoku Vy-

skočil, který poslal míč pod sebe 
do vápna Simrovi, ale ten bohužel 
uklouzl na mokrém terénu. V 87. 
minutě vstřelil nečekaně gól Čer-
stvý, který využil zaváhání střední 
obrany, a následně dokázal obhodit 
Invalda.
„První poločas jsme začali dobře, 
vytvořili si několik šancí, menší 
územní tlak, ale pak přišlo dvacet 
hluchých minut. Ke  konci polo-
času jsme dali dva góly, a  to nás 
dostalo do pohody. Do druhé půle 
jsme šli s  odhodláním být aktiv-
ní a pozorní v defenzivě. Smejkal 
na začátku druhé půle neproměnil 
tutovku, což mohlo rozhodnout 
o výsledku utkání. V závěru zápa-
su po inkasovaném gólu z penalty 

byli domácí aktivnější. My jsme 
zbytečně zalezli na  vlastní vápno 
a  tam bránili. Domácí vyrovna-
li v  samotném závěru. Remíza 
je asi spravedlivým vyjádřením 
po  předvedené hře obou muž-
stev,“ zhodnotil výsledek utkání 
trenér Libor Smejkal starší.
1. Třebíč 14 10 3 1 20:6 33
2. Líšeň 15 10 2 3 28:14 32
3. Vrchovina 15 7 5 3 24:14 26
4. Napajedla 14 6 5 3 31:15 23
5. Velké Meziříčí 15 7 2 6 25:25 23
6. DOSTA Bystrc 15 6 3 6 20:26 21
7. Pelhřimov 15 6 2 7 24:28 20
8. Tasovice 15 6 2 7 21:25 20
9. Polná 15 5 4 6 29:28 19
10. Bystřice n. P. 15 5 4 6 20:29 19
11. Bohunice 15 4 6 5 25:20 18
12. Hodonín 15 5 3 7 20:18 18
13. Spytihněv 15 5 2 8 23:35 17
14. Vyškov 15 2 8 5 14:15 14
15. Vikt. Otrokovice 15 4 2 9 18:23 14
16. Vracov 15 3 3 9 13:34 12

-ls-

Boccia Brno 2012
I ve 4. kole 1. ligy OZP cupu v bo-
ccie konaném v  univerzitním 
kampusu v Brně zaznamenali Bře-
zejčtí výrazný herní úspěch. Ten-
tokrát se do finálových bojů ve své 
kategorii probojoval Martin Faj-
kus (kat. BC2). Jeho cesta do finále 
nebyla jednoduchá. V  semifinále 
se setkal s  Františkem Serbusem 
ze Sportovního clubu Jedličkova 
ústavu Praha, který se na herním 
žebříčku drží už dlouhou dobu 
na prvním místě. Martin však za-
bojoval a zvítězil nad F. Serbusem 
5:1. Toto vítězství ho vyneslo do fi-
nále. Tam podlehl Michalu Kořín-
kovi z  clubu Spastic Sport Praha 
2:6. Krásné 2. místo ve 4. kole OZP 
cupu Martinovi pomohlo k udrže-
ní se v první půlce žebříčku I. ligy. 
V každé kategorii je v I. lize místo 
pro 12 hráčů. Po součtu všech kol 

za rok 2012 obsadil Martin celkově 
5. místo ve své kategorii. Úspěšněj-
ší v  celkovém součtu za  celý rok 
byla Martinova klubová kama-
rádka Pavla Třísková (taktéž kat. 
BC2), která se pro rok 2012 může 
pochlubit v  celkových výsledcích 
4. místem. Březejčtí boccisté kate-
gorie BC 1 (těžší zdrav. postižení) 
skončili pro rok 2012 na 6. místě 
– Marie Folvarská – a na 7. místě 
– Rostislav Štursa. O těchto umís-
těních je třeba hovořit pochvalně, 
neb udržet se v boccistické 1. lize 
je stále těžší. S 1. ligou se pro příští 
rok rozloučí hráčka Karin Bučko-
vá, jejíž výsledky a neúčast v  jed-
nom kole OZP cupu znamenají 
celkově 10. místo v  její kategorii. 
A protože 3 poslední hráči v každé 
kategorii sestupují na  konci roku 
do 2. ligy, týká se tentokrát sestup 
i jí. Martin Fajkus zcela vlevo. Foto: Monika Doskočilová-dos-

Krajský přebor Vysočiny
Start Jihlava B – Spartak VM A 
2457:2389 * 5:3
Vestfál ml. 422:435 Baloun
Matějka 365:393 Starý
Chvátal 400:409 Lavický B.
Vestfál st. 437:369 Lavický Jo.
Mutl 408:389 Lavický Ji.
Paluska 425:394 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – TJ Třebíč F 
1573:1513 *5:1
Lavický F. 382:395 Michálek
Kamenský 395:356 Kružík
Mičková 377:363 Foltin
Mička 419:399 Toman
CHJK Jihlava B – Spartak VM C 
1629:1564 *5:1
Žaloudek 398:422 Badalík
Augusta 407:386 Bača
Kejnovský 402:362 Mátl
Vejvoda 422:394 Weiss -sta-

kUželky

II. liga žen
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
29:28 (17:14)
Herně vyrovnané utkání, ve kte-
rém oba celky vyprodukovaly 
řadu chyb a nepřesností. Po celou 
první část hrací doby jsme za sou-
peřkami pokulhávali zejména 
ve  spolupráci obrany s  branká-
řem. V ofenzivě jsme se sice často 
dostávali do velmi dobrých bran-
kových příležitostí, leč koncovka 
nebyla naší nejsilnější stránkou. 
Neškodná křídelní hra takřka 
s  nulovým efektem, jalová spo-
lupráce s pivotem, velká spousta 
ztracených míčů a zejména zbrk-
lá střelba z nepřipravených pozic 

spojek byly rozhodujícími fak-
tory v náš neprospěch. V závěru 
první půle úzkému kádru našich 
viditelně ubývaly síly. Nepřesné 
přihrávky „namazané“ Bohunic-
kým do  rychlých brejků pak 
znamenaly třígólový poločasový 
rozdíl. Po  změně stran se přeci 
jenom bojovností a  zlepšenou 
souhrou podařilo stabilizovat 
náš herní výkon. Postupně jsme 
se začali dotahovat na  dostřel 
Bohunických. V závěrečné dese-
timinutovce hry jsme se poprvé 
v průběhu utkání dostali do nej-
těsnějšího vedení. Následně ne-
proměněná sedmička a  „zkrat“ 
v útoku znamenaly „restart“ pro 

soupeřky. V  bojovném závěru 
využil soupeř domácí prostředí 
a nenechal si již ujít vítězství. 7m 
hody 2/1:7/6, vyloučení 2:2. Sled 
branek 4:4, 11:10, 15:11, 17:14, 
18:17, 22:22, 24:25, 27:25, 28:27.
Hrály: Babáčková Marcela, Zel-
níčková Marta – Kratochvílová 
Monika (12/2), Dvořáková Šárka 
(6/3), Hublová Hana (4), Plachet-
ská Jitka (4/1), Svobodová Diana 
(2), Pacalová Lenka, Necidová 
Soňa, Fischerová Michaela. Tre-
nér ing. Tvarůžek.
1. Karviná 8 7 0 1 217:177 14
2. Olomouc 8 6 0 2 208:160 12
3. Bohunice 8 5 0 3 217:187 10
4. V. Meziříčí 8 4 0 4 225:218 8
5. Velká Bystřice 8 1 0 7 174:200 2
6. Vlčnov 8 1 0 7 146:245 2

Házenkářky neuspěly v Bohunicích

-záv-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM A  – HK Ivančice 
21:20 (12:8)
V 7. kole jsme přivítali na domácí 
půdě družstvo Ivančic. Proti sou-
peři se nám na domácí palubovce 
tradičně daří a  i  postavení obou 
družstev v  tabulce nasvědčovalo, 
že jsme v utkání jasným favoritem.
Úvod utkání tomu nasvědčoval. 
Brankový účet sice otevřeli hosté, 
ale Meziříčští šňůrou tří branek 
šli do vedení. Naše družstvo vsá-
zelo na důraznou obranu, za kte-
rou spolehlivě chytal Libor Kotík. 
V útočné fázi už jsme tak úspěš-
ní nebyli. Ivančice svojí aktivní 
obranou eliminovaly naše spojky 
a jen těžko jsme se probíjeli přes 
obranný val hostí. Neustále jsme 
ale byli schopni držet těsné ve-
dení a  v  závěru první půle díky 

rychlému přechodu do  útoku 
jsme navýšili vedení na 12:8.
Začátek druhé půle vyzněl lépe 
pro naše barvy a náskok jsme ješ-
tě navýšili. Obrana oproti první 
půli už nebyla tak důrazná, nic-
méně se v útoku podařilo zlepšit 
pohyb spojek a neustále si udržo-
vat tříbrankový náskok. V 50. mi-
nutě jako by nám došly síly, hosté 
toho využili a  snížili na  20:19. 
Úspěšně sehrané kombinace 
a  přesné zakončení nám umož-
nily vrátit klidné vedení zpět (27. 
minuta 21:19). Ivančice v důleži-
tých momentech selhaly střelec-
ky a v závěru už jen kosmeticky 
upravily na konečných 21:20.
Díky zisku dvou bodů se nám daří 
po sedmi kolech držet kontakt s če-
lem tabulky a aktuálně třetí příčku. 
V příštím kole opět v domácím pro-

středí vyzveme tým z Kuřimi.
7m hody 3/3:0/2 vyloučení: 2:3 
počet diváků 85. Sled branek: 3:1, 
5:3, 6:5, 9:7, 12:8, 14:10, 16:13, 
18:16, 20:17, 22:19, 22:21. Sestava 
a branky: Kotík Libor, Stoklasa Da-
vid – Fischer Radim (7/3), Matušík 
Roman (4), Kříbala Petr (2), Živčic 
Pavol (2), Hron Vojtěch (2), Stra-
šák Pavel (2), Kaštan Jiří (1), Necid 
Miloš (1), Trojan Vítězslav (1), Po-
spíšil Jan, Bezděk Jakub, Kubiš Da-
vid, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Stoklasa David.
1. Bohunice 7 6 0 1 222:172 12
2. Hustopeče 7 6 0 1 202:158 12
3. V. Meziříčí 7 5 0 2 171:167 10
4. SK Kuřim 7 4 1 2 190:184 9
5. Telnice 7 3 2 2 183:178 8
6. Brno B 7 3 1 3 197:195 7
7. Kostelec n. H. 7 3 1 3 172:190 7
8. Maloměřice 7 2 2 3 197:176 6
9. Sokolnice 7 3 0 4 178:207 6
10. Ivančice 7 1 1 5 162:175 3
11. Prostějov 7 1 1 5 172:194 3
12. H. Brod 7 0 1 6 173:223 1

Muži neztrácejí kontakt s čelem tabulky

První mužstvo HHK Velké Mezi-
říčí hraje v sobotu proti Lvům z 
Břeclavi.
Po týdnu volna čeká první 
mužstvo HHK pořádná porce 
utkání. Během osmi dnů ode-
hrají tři mistrovská utkání. 
Jako první z trojice soupeřů 
HHK se v sobotu na našem 
stadionu představí rezervní 
tým břeclavských lvů. Naše 
mužstvo bude chtít navázat 
na výborně odehrané utkání s 

Warriorem Brno. Trenéři Sysel 
a Horký mají k dispozici kom-
pletní kádr. Utkání se hraje tra-
dičně v sobotu od 17.30 hodin 
na našem zimním stadionu.
Ostatní výsledky osmého kola: 
Velká Bíteš – Břeclav 3:7
Uherský Brod – Šternberk 3:6
Brumov/Bylnice – Boskovice 1:4
Warrior Brno – Uherské Hradiště 
9:3
Uherský Ostroh – Kroměříž 4:5
Plumlov – Blansko 4:8.

Tabulka Krajské ligy mužů již-
ní Moravy a Zlínska po osmém 
kole

První mužstvo HHK se utká s Břeclaví

1. Šternberk 8 7 0 1 0 42:24 22
2. Kroměříž 8 5 0 0 3 47:34 15
3. Velká Bíteš 7 5 0 0 2 32:20 15
4. Uherský Brod 7 4 1 0 2 26:29 14
5. Uherský Ostroh 7 3 2 0 2 25:16 13
6. Warrior Brno 7 4 0 0 3 34:28 12
7. Blansko HK 8 3 0 2 3 30:31 11
8. Brumov/Bylnice 7 3 0 0 4 37:41 9
9. Minerva Boskovice 8 2 1 1 4 27:32 9
10. Grewis Plumlov 6 2 1 0 3 34:27 8
11. Velké Meziříčí 7 2 0 2 3 24:31 8
12. Lvi Břeclav B 7 1 0 0 6 26:37 3
13. Uherské Hradiště 7 0 1 0 6 14:48 2-hhk-

-šid-

Zápas čtvrtého kola krajské soutěže mužů Kraje Vysočina mezi 
B družstvem Horáckého hokejového klubu Velké Meziříčí a  HC 
Ledeč nad Sázavou nebyl odehrán, protože se hosté nedostavili. 
O osudu utkání rozhodne STK.
Vzhledem k  tomu, že bylo odloženo i  telčské derby mezi muži 
a juniory, tak byl odehrán pouze zápas mezi Pelhřimovem B a Ži-
rovnicí. Domácí vyhráli 5:1.
Příště bychom měli hrát v sobotu 17. listopadu 2012 v Telči s juni-
orkou od 17 hodin. Jestli ovšem namrazí led.

Béčku nepřijel soupeř

-ht-

Vánoční turnaj 
v házené
spojený se setkáním bývalých 
a  současných hráčů a  hrá-
ček  velkomeziříčské házené 
se uskuteční v sobotu 29. 
prosince 2012 od  15 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.


