
t
ý

d
e

n
ík

®

Podpořte 
ideály 
SvobodnýchIng. Ivana Horká, 

lídryně kandidátky

VOLTE ČÍSLO 2

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 19198. října 2014 RočníK XXV. číslo 35 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení
Základní škola a Střední škola 
Březejc si letos připomněla 
šedesát let od svého založení. 
U příležitosti tohoto jubilea se 
minulý pátek konaly oslavy pří-
mo v areálu dětského střediska 
v Březejci. 

Dopolední pro pozvané hosty, 
odpoledne pak pro bývalé žáky 
a  zaměstnance. Dopoledne po-
těšili přítomné svým programem 
samotní žáci a učitelé školy, kteří 
si ještě pozvali na pomoc hudeb-
ní skupinu MySami. Ředitelka 
školy Blanka Klapalová mimo 
jiné představila historii a  sou-
časnost zařízení, ale také podě-
kovala současným i bývalým pe-
dagogům, a též sponzorům akce. 
K  poděkování se připojila také 
bývalá ředitelka DS Březejc Věra 
Nestrašilová. Odpoledne pak 
na  oslavách vystupoval Taneční 
orchestr ZUŠ Velké Meziříčí pod 
vedením Josefa Vaňhary. Kdo 

z  návštěvníků měl zájem, mohl 
si prohlédnout školní prostory 
a podívat se, kde se žáci učí a co 
všechno umí kupříkladu vyro-
bit. „Odpoledne se sešlo kolem 
stovky našich bývalých žáků a za-
městnanců. Doufám, že se jim 
u nás líbilo, a že strávili příjemný 
den díky programu, ale též si po-
chutnali na pohoštění, které při-
pravila restaurace Jiřího Rauše,“ 
dodala ředitelka školy.

K historii 
a současnosti školy
Středisko Březejc bylo vybudová-
no v  roce 1952 z  finanční sbírky, 
kterou uspořádal mezi krajany 
v  Americe pan Adolf Kačer. Dva 
roky zde probíhaly letní ozdravné 
pobyty pro děti tělesně postižené 
ve 2. světové válce a děti postižené 
DMO, které tam jezdily z  ústavu 
na  Kociánce v  Brně. V  roce 1954 
byly zahájeny celoroční ozdravné 

pobyty a začala svoji činnost i ško-
la, kdy žáci základní školy na Koci-
ánce sem přijížděli na šestitýdenní 
pobyty i se svými učiteli. Postupně 
v  ústavu na  Kociánce přibývalo 
dětí s dětskou mozkovou obrnou, 
které nezvládaly učivo ZŠ, a proto 
byla pro ně zřízena v roce 1980 zde 
na Březejci zvláštní škola. Děti tam 
pobývaly celoročně, na  Kociánce 
zůstala pouze základní škola.
Od  roku 1996 v  souvislosti s  no-
vou školskou legislativou přestala 
být škola odloučeným pracoviš-
těm školy při ústavu na Kociánce 
a stala se školou s právní subjekti-
vitou s názvem Speciální školy pro 
žáky s více vadami Březejc. Vedle 
zvláštní školy pak vznikly další 
obory vzdělání, a to pomocná ško-
la a praktická škola. Od roku 2009 
bylo zahájeno vzdělávání v  učeb-
ním oboru Tkalcovské práce, škola 
nese název Základní škola a Střed-
ní škola Březejc.

Pokračování na straně 3

PRODEJ OVOCNÝCH 
STROMKŮ, DROBNÉHO 

OVOCE, RŮŽÍ

Ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum

v Budišově

po–pá  9–17 hodin, 
so 8–12 hodin

tel.: 568 875 403 
736 484 434, 736 484 435

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ 

PRO VAŠI STŘECHU

Zveme vás 9. 10. 2014
na naši prezentaci

ve Stavebninách Libor Smejkal

Oslavická 152/8,  Velké Meziříčí

Česká strana sociálně  demokratická
Vás srdečně  zve

ke komunálním volbám

Podpoř te naše kandidáty
10. a 11. ř í jna 2014 

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

www.zahradnictvivm.cz, tel.: 731 507 260

Sloupové hrušky, třešně, 
švestky. Fíkovník, kiwi, 
stáleplodící oranžová 
a červená malina. 
PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ 
od 15. 10. 
Otevřeno st, čt, pá 8–12, 13–17 

VOLTE KVALITNÍ KOŽENÉ BOTY 
PRO POHODLNOU CHŮZI

SLEDUJTE POVINNÉ ZNAČENÍ BOT:

OPRAVY BOT DO TÝDNE
Novosady 2045, VM, stipak@nextra.cz 

kůže (přírodní úseň) textilní materiál plast (syntetika)

sportB O T Y

Ředitelka školy Blanka Klapalová (na snímku), její žáci, učitelé a pozvaní hosté 
oslavovali minulý týden šedesát let školského zařízení ve středisku Březejc. Více foto 
na našem webu. Foto: Iva Horká

JAK VOLIT...
Informace 
k volbám 

do Zastupitelstva 
města a Senátu 
Parlamentu ČR 

najdete na straně 6 
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Poslední setkání starosty Radovana Necida s Velkomeziříčskými 
v tomto volebním období bylo spojeno s vyhlášením soutěže Roz-
kvetlé město a besedou s ekologem Viktorem Třebickým. Proběhlo 
v první říjnový čtvrtek v kinosále Jupiter clubu.

Lidí se tentokrát sešlo víc, než obvykle. Byli mezi nimi totiž nejen zájem-
ci o diskuzi se starostou, kterou si nenechal ujít ani pravidelný účastník 
a častý kritik práce radnice Antonín Dvořák, ale i výherci soutěže a ti, 
které zajímá vývoj ekologické stopy města (o ekolog. stopě více příště).
„Jsem vaším neustálým kritikem,“ přiznal Dvořák, který jako první při-
spěl do diskuze s Radovanem Necidem, a dodal, „ale když se mi něco 
líbí, tak to také pochválím. Například přestěhování informačního centra 
ze zadní kanceláře radnice do jejího vestibulu. To byla vaše dobrá akce.“ 
Krom toho měl připraveny mnohé další připomínky. Ta nejvíc kritická 
směřovala na tzv. malý obchvat, který by měl vést z Třebíčské zadem are-
álu bývalého Svitu pod Čechovými sady, ulicí Pod Strání. Ten je od de-
vadesátých let zanesen v územním plánu města, nicméně nejen Dvořák, 
ale i mnozí další jej považují aktuálně za zastaralý a nesmyslný. „Vždyť 
nyní bez problémů funguje objíždění šestsetdvojky vrchem přes Čecho-
vy sady bez problémů. Proč tedy ničit v centru zeleň…“ podotkl mimo 

jiné A. Dvořák. „Stále platí územní plán, kde obchvat je,“ odpověděl 
Necid a doplnil, „ale neobávám se po volbách tuto otázku otevřít.“ Poté 
se oba diskutující shodli, že víc by Meziříčí pomohlo dokončení čtvrté 
části obchvatu od  Třebíče a  protažení od  křižovatky před Slovnaftem 

dál směrem na Martinice, Křižanov až na Bystřicko. Krom kritiky malé 
okružní křižovatky Pod Hradbami/Třebíčská, dotazů na  aktuální ne-
zaměstnanost a zadlužení města pak A. Dvořák nechal prostor dalším. 
„Mám na vás ještě dalších 73 otázek, ale dám už jen poslední,“ zakončil 
a zeptal se na otázku týkající se kandidatury do komunálních voleb.
Další diskuze se točila třeba kolem rekonstrukce silnice na  Sokolov-
ské, kde se některým zdají být chodníky zbytečně široké na úkor par-
kovacích míst či možnému pruhu pro cyklisty. „Ten jsme zavést chtěli, 
i ve stoupání na Karlově, ale bohužel se tam rozměrově nevydal,“ sdělil 
starosta. Jak je to s prodejem rostlin na náměstí vysvětloval jedné z ta-
zatelek. Na radnici přišel před časem od místních podnikatelů podnět, 
aby město zakázalo cizím prodejcům prodej rostlin na náměstí. Podle 
právníků však z hlediska hospodářské soutěže nic takového město pro-
vést nemůže. Vydalo proto nový tržní řád s upřesňujícími údaji. Ten je 
již v platnosti a vyvěšen na úřední desce městského úřadu. 
Mimo mnohé kritiky a dotazů zazněla i poděkování – za obnovení pro-
vozu kina či za možnost pravidelného setkávání lidí se starostou po celé 
čtyři roky. „I já jsem rád, že jsem se s vámi mohl setkávat a oceňuji i kri-
tiku pana Dvořáka, neboť i  ta mi v mnohém pomáhala,“ rozloučil se 
Necid.

Když je v pohodě personál, klient to cítí, říká nový ředitel domova pro seniory

Nový ředitel Domova pro seniory Vítězslav Schrek. 
Foto: Iva Horká

Poslední setkání se starostou si nenechal ujít ani jeho věčný kritik

Od prvního září letošního roku vede velkomeziříčský domov pro 
seniory nový ředitel – Mgr. Vítězslav Schrek z Jihlavy. Ten vystřídal 
ve funkci bývalou ředitelku Mgr. Helenu Chalupovou na základě 
výsledku výběrového řízení.

Čtyřiačtyřicetiletý Schrek působil před svým nástupem do Velkého Me-
ziříčí deset let ve funkci zástupce ředitele Oblastní charity Jihlava. Vystu-
doval speciální pedagogiku na pedagogické fakultě UK Praha, absolvoval 
mimo jiné také kurz o řízení neziskových organizací či kurz manažerských 
dovedností pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, zakončený certi-
fikátem v roce 2013. Působil též jako externí hodnotitel EU projektů v pro-
gramech SROP a OP RLZ a další.
Co hodlá v domově zlepšit, aby se v něm obyvatelům žilo ještě lépe, o tom 
jsme si povídali v jeho kanceláři tři týdny po jeho nástupu. 
Jste z Jihlavy, ocitl jste se ve Velkém Meziříčí. Jak k tomu došlo?
Po deseti letech práce pro Charitu jsem se rozhodl, že změním svoje pů-
sobiště. Proto jsem se rozhlížel kolem sebe a hledal nějakou možnost. Při-
hlásil jsem se do několika výběrových řízení. Mezi nimi byla třeba pozice 
ředitele Centra sociálních služeb v  Jihlavě, pak jsem se ucházel o místo 
v ÚSP v Ledči nad Sázavou, ale také o post ředitele domova pro seniory 
ve Velkém Meziříčí. Tady mě zaujala kombinace služeb jak pro seniory, tak 
pro osoby s demencí.  Otázka dojíždění pro mě není žádným problémem, 
je to záležitost profesního uplatnění. Manažerských pozic není v jednom 
regionu nikdy dost, takže člověk, kterého to zajímá, se nedívá jenom kilo-
metr kolem sebe, ale třeba těch padesát. Což je celkem standardní.

Na čem byste chtěl především zapracovat tady v domově?
Vzhledem k tomu, že jsem zde zatím krátce, tak jsem se nejprve seznámil 
s provozem, s ekonomikou a jsem rád, že jsem do toho poměrně rychle 
pronikl. Pochopitelně rozvojové oblasti naplánované mám, ale v tuto chví-
li řadím věci podle priorit. Mám především svoji představu o budování 
kultury v organizaci. Rád bych zúročil ty roky, které jsem tomuto téma-
tu věnoval a vzdělával se v něm. Domnívám se, že zařízení, které funguje 
a buduje vlastní kulturu, poskytuje i dobré služby. Další věc je samozřejmě 
kvalitativní rozvoj, to znamená prostor pro nové přístupy týkající se péče 
o obyvatele domova, a to jak pro skupinu seniorskou, tak pro klienty na do-
mově se zvláštním režimem. Navštívil jsem zařízení i v zahraničí, abych 
se podíval, jak to dělají jinde. Je přínosné zavádět do praxe inspirativní 
podněty odjinud. Rád bych, abychom se posunuli také v oblasti nových 
trendů a péče. Bývala ředitelka H. Chalupová tady nastartovala spoustu 
věcí, které fungují dobře, a  já v tom hodlám pokračovat, včetně univer-
zity třetího věku. Zdejší personál má obrovský potenciál, takže věřím, že 
najdeme cesty, jak se posunout v kvalitě o kousek dál. No a samozřejmě, 
zásadní je zadání zřizovatele, Kraje Vysočina. Ten primárně určuje, jak má 
zařízení fungovat a zde je zadání jednoznačné – je to nový, moderní objekt, 
který generuje spoustu provozních nákladů, což svým způsobem prodra-
žuje provoz. Takže musím nastavit provoz tak, aby byly poskytovány 
kvalitní služby, a zároveň aby byl provoz finančně efektivní.
Mohl byste uvést konkrétní příklad nějakého vylepšení?
Hodně jsem se zajímal o klienty s onemocněním Alzheimerovou choro-
bou, kteří tady žijí v domově se zvláštním režimem. Pokračování str. 4

Text a foto: Martina Strnadová

Zrestaurovali klasicistní psací stolek, biedermeierovské židle a barokní klekátko
V jídelně velkomeziříčského zámku byl minulý týden slavnostně ukončen 
projekt Velkomeziříčské restaurování. Během května, června a září letošního 
roku pracovali přímo před zraky návštěvníků velkomeziříčského muzea stu-
denti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně Jan Hulač a Michal Frys. Ti 
zmíněnou práci prováděli v rámci svojí odborné praxe, pracovali téměř denně, 
a někdy i o víkendu. Odborným garantem projektu byl Josef Filip z Velkého 
Meziříčí, který vlastní v našem městě restaurátorskou dílnu.
Přítomní, mezi nimiž byl i ředitel zmíněné školy a další pozvaní hosté, si pro-
hlédli zrestaurovaný klasicistní psací stolek z konce 18. století a dvě biederme-
ierovské židle (1820), které byly v minulosti uloženy v depozitáři. Studenti pak 
ještě opravili nohu barokního klekátka, u něhož se navíc snažili zlikvidovat 
červotoče. Restaurátoři pracovní postupy podrobně přiblížili v připravené pre-
zentaci a seznámili hosty s použitými technikami. „Pracovali jsme s vlastním 
ručním nářadím,“ uvedli mladíci, „potřebovali jsme například hoblice, kotlík 
na klíh, horkovzdušnou pistoli, vrtačku, žehličku apod. Další nářadí a materiály 
jsme si dle potřeby zapůjčili.“ V seznamu prováděných prací pak zmínili úkony, 
mezi něž patřila i nezbytná fotodokumentace před započetím i po skončení 
prací. „U stolku byla nutná demontáž, hrubé čištění od prachu, podlepování 
uvolněných dýh a spojů, výroba chybějících lišt, tmelení, retušování, nanesení 
povrchové úpravy a další,“ přiblížili Hulač s Frysem. U židlí pak odstranili ča-
lounění, které bude doplněno později, stejně tak byly nahrazeny staré výspravy 
novými a nutné bylo i nanesení a rozleštění povrchové úpravy.
Po skončení hlavního programu, který uvedla ředitelka muzea Irena Tronečko-
vá, pak následoval prostor pro dotazy a občerstvení. Iva Horká

Na snímku vlevo studenti u zrestaurovaného psacího 
stolku, dole je vidět barokní klekátko. Vpravo jsou 
opravené židle bez čalounění. 3x foto: Iva Horká

Přikázaný směr má zrychlit dopravu
Uzavřenou ulici Sokolovskou v  Meziříčí, jejíž 
poslední úsek je stále v opravě, objíždějí místní 
řidiči nejkratší trasou, tedy ulicí Nábřeží a ko-
lem Kauflandu. Ulice Nábřeží je v daném místě 
poměrně úzká, je na ni tedy zakázán vjezd ná-
kladním automobilům mimo povolené výjim-
ky. Přesto se zde ve směru od kablovky k mostu 
u Penny tvořila dopravní zácpa. Z důvodu ply-
nulosti provozu je proto při výjezdu z Nábřeží 
na ulici K Novému nádraží nově přikázaný směr 
jízdy vpravo. „Tato značka zde není samoúčel-
ně, při odbočování vpravo dává řidič jedoucí 
po Nábřeží přednost pouze vozidlu přijíždějící-

mu zleva po hlavní silnici II/360,“ vysvětlil ved. 
odboru dopravy Jiří Pospíchal úpravu provozu, 
která jej má zjednodušit a urychlit. „Když na si-
tuaci v místě dohlížela dopravní policie a dbala 
na respektování přikázaného směru jízdy vpra-
vo, nebyly větší problémy ani v době dopravní 
špičky,“ informoval Pospíchal s  tím, že policie 
přislíbila dohled i  v  následujících dnech. Kdo 
tedy chce projekt od  kablovky ulicí Nábřeží 
a  potřebuje odbočit doleva na  Třebíč, tak sice 
nemůže, ale má možnost zajet jednoduše napro-
ti na parkoviště u Penny, kde se otočí.

Text a foto: Martina Strnadová

Zapáchal hnůj
Občany VM 30. 9. obtěžoval zápach, zejména v jižní 
části města, k Oslavici. Odbor ŽP MěÚ a HZS prove-
dl kontrolu a jako původce identifikoval zeměd. spol. 
se sídlem v Oslavici, která hospodaří i na pozemcích 
na levé straně obchvatu z VM směrem na Třebíč. 
Ta rozváží na pole hnůj s příměsí neupotřebitelných 
zbytků konzervovaných krmiv. Podle zásad správné 
zeměd. praxe je povinností organická hnojiva do 
24 hod. po jejich aplikaci zapravit do půdy. Během 
osobního jednání s kompetent. pracovníky družstva 
bylo přislíbeno, že pro organizaci dalších prací více 
zohlední směr větru a rozptyl. podmínky, aby obtě-
žování zápachem pokud možno předešli.     J. Zachar
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Která okna zaujala těmi nejrozkvetlejšími květinami v truhlících, komu 
se letos nejkrásněji rozkvetla předzahrádka domu, to již potřetí hodnotila 
odborná komise i sami lidé hlasováním na webu města. Velké Meziříčí 
v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 opět vyhlásilo soutěž 
Rozkvetlé město nejen pro Velkomeziříčské, ale i pro obyvatele a firmy 
místních částí Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Hrbov, Svařenov a Mostiš-
tě, kteří se mohli přihlásit od 1. 6.  do 15. 8.

Mezi patnácti soutěžícími o nejhezčí výzdobu oken zvítězila Hana Oulehlová z Hr-
bova, jejíž rozkvetlá okna se nejvíce líbila veřejnosti i odborné komisi. Hned za ní 
se umístila Věra Lisá z Mostišť a třetí místo patří společnosti Lisovna plastů. V klání 
o nejrozkvetlejší předzahrádku soutěžilo třináct zájemců a výsledky byly velmi těs-
né, takže oceněných bylo víc. Jindřiška Podsedková ze Lhotek posbírala dvě oceně-
ní, neboť odborná komise jí přiřkla první místo a hlas veřejnosti druhé. Z hlasování 
v této kategorii vzešly ještě dvě další vítězky, a to Jiřina Fialová z VM a Vlasta Krejčo-
vá z Mostišť. Druhá místa pak patří ještě Vlastě Svobodové z Dol. Radslavic a Miluši 
Mezlíkové z Mostišť. Na třetí příčce se umístily Pavlína Čtveráčková z Mostišť a Ma-
rie Ráčková z VM. Všechny zúčastněné převzaly minulý týden během slavnostního 
vyhlášení soutěže v kinosále Jupiter clubu ceny z rukou starosty města Radovana 
Necida. Ten poděkoval nejen jim za výzdobu města a jeho místních částí, ale i spon-
zorům, kteří poskytli ceny. Jsou to Zahradnictví Rozmarínek Vídeň, Město Velké 
Meziříčí a Zdravý Kraj Vysočina. Kdo nevyhrál nyní či se nestihl přihlásit, má šanci 
v dalším ročníku soutěže Vánoční město 2014.

Starostové Žďárska navštívili zrekonstruovanou úpravnu vody v Mostištích

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení
Pokračování ze strany 1
V současnosti škola nabízí tyto obory vzdělání: Základní škola, Základní 
škola speciální, Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá, Učební 
obor Tkalcovské práce. Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví 
i do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou. V rámci této přísluš-
nosti připravuje pro žáky celou řadu aktivit i mimo vyučování (pořádání 
výstav, exkurzí, výletů, programů k různým významným dnům, návštěvy 
solné jeskyně, realizace canisterapie, muzikoterapie apod.). „Vypracovali 
jsme několik projektů, na základě kterých nám byly poskytnuty na realizaci 
těchto aktivit finanční prostředky v rámci poskytování dotací na podporu 
naplňování a propagace principů Agenda 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina,“ 
vyjmenovala Blanka Klapalová, „dotace na další rozvoj školy jsme získali 
i zapojením se do projektů známých pod názvem EU peníze základním 
školám a EU peníze středním školám.“ Při škole pracuje Speciálně pedago-
gické centrum na odloučeném pracovišti ve Velkém Meziříčí, které zaháji-
lo činnost v září 2007, v současnosti sídlí na ulici U Tržiště 3. Jde o školské 
poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby žákům s tělesným, 
mentálním, kombinovaným postižením a žákům s narušenou komunikač-
ní schopností, jejich rodičům, školám i široké veřejnosti. SPC má celostátní 

působnost, služby jsou bezplatné. V současnosti se stará o 1 156 klientů.
„V  roce 2010 jsme byli pověřeni MŠMT a  krajem Vysočina koordinací 
logopedické péče v kraji Vysočina, při SPC vzniklo Krajské koordinační 
centrum logopedické péče ve školství. Podpořit rozšíření logopedické pre-
vence do mateřských škol a 1. stupně ZŠ jsme se rozhodli vypracováním 
projektu s názvem Koordinace logopedického vzdělávání v Kraji Vysočina.  
V rámci projektu byl vytvořen Kurz logopedické prevence pro pedagogické 
pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ. Projekt byl schválen a podpořen z Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,“ přiblížila činnost 
ředitelka školy, „jeho realizace probíhá v období od 1. 4. 2013 do 31. 12. 
2014, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a  státním roz-
počtem ČR a schválená finanční dotace činí 1.605.146,92 Kč.“ V současné 
době bylo proškoleno 80 pedagogických pracovníků z kraje Vysočina. 
Od září školního roku 2013/2014 byl při ZŠ a SŠ Březejc otevřen první 
ročník logopedické třídy.  Z důvodu dostupnosti pro děti a jejich rodiče 
je třída umístěna v prostorách ZŠ Oslavická, Velké Meziříčí. Žáci jsou vy-
učováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 
výuka je rozšířena o  předměty Logopedická intervence a  Komunikační 
dovednosti, to je celkem o tři hodiny týdně. 

Na oslavách vystoupil také Taneční orchestr ZUŠ Velké 
Meziříčí pod vedením Josefa Vaňhary, Dis. Foto: ZŠ a SŠ Připr.: Iva Horká

Zleva: Žáci ve scénce a ve třídě Jitky Fialové 
a pedagogové školy. 3x foto: Iva Horká

Místo, kde se voda z přehra-
dy mění na pitnou a směřuje 
odtud k více než 80 tisícům 
obyvatel Žďárska a Třebíč-
ska, navštívili 25. září místní 
starostové. 

Jako jedni z mála tak měli mož-
nost vidět nově zmodernizované 
zařízení v hodnotě téměř 0,5 mi-
liardy korun, jež je v současnosti 
ve zkušebním provozu. A to díky 
Dnu otevřených dveří na úprav-
ně vody v  Mostištích, který pro 
ně připravila Vodárenská akcio-
vá společnost, a.s. (VAS), a Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko.
Starosty na  místě přivítal ředi-
tel VAS, divize Žďár nad Sáza-
vou ing.  Karel Fuchs společně 
s  předsedkyní předsednictva 
Svazu vodovodů a  kanalizací 
Žďársko ing.  Dagmar Zvěřino-
vou. „Chceme vám ukázat, že se 
z  místa, kde se povrchová voda 
upravovala desítky let, stal mo-
derní provoz pro výrobu kvalit-

ní pitné vody. Díky nejnovějším 
technologiím jsme připraveni 
reagovat na zhoršující se kvalitu 
povrchových vod odvislou ne-
jen od výkyvů v počasí a zajistit 
obyvatelům na Žďársku, ale také 
na  Třebíčsku, kvalitní pitnou 
vodu,“ připomenula Zvěřinová. 
Pro ilustraci doplnila, že někte-
ré technické vybavení úpravny 
vody, které bylo v  rámci rekon-
strukce demontováno, skončilo 
rovnou ve sbírce pražského tech-
nického muzea.
Předseda představenstva Vo-
dárenské akciové společnosti 
Jindřich Král starostům přiblí-
žil kroky, které v  současnosti 
společnost podniká ve  vztahu 
k  ceně vody. „Podařilo se nám 
na  Ministerstvu životního pro-
středí ČR a  Státním fondu ži-
votního prostředí domluvit, že 
se bude počínaje rokem 2015 
cena pro vodné a  stočné řídit 
upravenými pravidly. Zatímco 
dosud musela cena meziročně 

růst minimálně 5% nad inflaci, 
nově upravená pravidla počíta-
jí s nárůstem o 2%,“ řekl. Podle 
něj je právě v tomto rozdíl mezi 
VAS a  ostatními vodárenskými 
formami hospodařícími v  Čes-
ké republice. „Nás vlastní obce 
a města. Starostové na nás tlačí, 
aby se cena vody zvyšovala co 
nejméně, protože zastupují ob-
čany. Naopak ostatní vodáren-
ské společnosti mají vlastníky 
v zahraničí a  ti chtějí vykazovat 
co největší zisk,“ vysvětlil Král.
Starostové také dostali od  ře-
ditele žďárské divize řadu in-
formací týkající se představení 
VAS, jejího hospodaření a  za-
řazení na  vodohospodářském 
trhu. „S nárůstem ceny vody lidé 
výrazně začali šetřit. Zatímco 
v roce 1993 jsme fakturovali přes 
6 milionů m³ vody, v  roce 2012 
to byla polovina – 3,6 milionů 
m³ vody. Paradoxně tak voda dál 
zdražuje, protože my ji i v tomto 
menším objemu musíme dopra-

vit k  lidem a  náklady zůstávají 
stejné,“ přiblížil paradoxy Fuchs. 
Starostové pak měli možnost 
podívat se do  vnitřních prostor 
hráze nádrže Mostiště, kde vidě-
li tři horizonty, z nichž je možné 
jímat z  nádrže vodu pro další 
úpravu, ale také turbínu a  zaří-
zení sloužící k obsluze přehrady.
Následovala prohlídka zrekon-
struované úpravny vody, která je 
nejvýznamnějším zdrojem vo-
dárenské soustavy jihozápadní 
Moravy. Pitnou vodou jsou od-
tud zásobováni obyvatelé Žďáru 
nad Sázavou, Třebíče, Velkého 
Meziříčí, Velké Bíteše a  desítek 
dalších obcí. Voda je zde upra-
vovaná chemickou technologií. 
Jde o  dvoustupňovou separaci 
– flotaci a pískovou filtraci, která 
je doplněna ozonizací a  filtrací 
přes granulované aktivní uhlí. 
Součástí úpravny vody je i  ško-
licí středisko. „To je otevřeno 
po  domluvě i  žákům a  studen-
tům, kteří se zde dozvědí, jak je 

složité vodu upravovat a proč je 
potřeba si této komodity vážit,“ 
uvedl předseda představenstva 
s  tím, že si vůbec neuvědomu-
jeme, jaká je voda vzácnost a ja-
kou má skutečnou cenu.
„Velmi jsem uvítala možnost vi-
dět, jak to tady všechno funguje. 
Zaujala mě nejen prohlídka, ale 
i množství ekonomických infor-
mací z oblasti vodohospodářství. 
Pravdou je, že cena vody je podle 
mě vysoká, ale když člověk vidí 
ty investice vložené do  zajištění 
dostatku čisté vody pro občany, 
je asi potřeba tuto věc chápat,“ 
zhodnotila starostka obce Nová 
Ves Jitka Chocholáčová. Starosta 
obce Uhřínov Miloš Kováč sice 
nebyl v  původní úpravně vody, 
přesto jej prohlídka moderní 
úpravny vody zaujala. „Věřím, že 
tato investice povede ke  kvalit-
nější a lepší vodě,“ řekl. 
Iva Šebková, Vodárenská akciová 

společnost, a.s.
foto: archiv VAS

Zajímavosti 
k rekonstrukci 
Úpravny vody 
Mostiště
Cíl rekonstrukce: Zajištění 
kvality pitné vody ve vodá-
renské soustavě jihozápadní 
Moravy v regionu Žďársko, 
výstavba vodovodní sítě o dél-
ce 0,24 km, rekonstrukce vo-
dovodní sítě v délce 1,33 km, 
intenzifikace úpravny vody 
Mostiště na kapacitu 200 l/s 
včetně vybudování kalového 
hospodářství, výměny čerpa-
del a souvisejících rozvodů
Zahájení stavby: 22. 11. 2011
Předpokládané ukončení: 30. 
4. 2015
Celkové uznatelné náklady: 
407 mil. Kč
Dotace EU: 346 mil. Kč
Dotace SFŽP: 20 mil. Kč

Martina Strnadová

Rozkvetlé město ovládli soutěžící z místních částí

Vítězky H. Oulehlová (vlevo) a J. Podsedková. 
Další foto na straně 4. Foto: Martina Strnadová

Oprava 602 je u konce
Velká oprava průtahu městem vstoupila do závěrečné fáze – oprava Sokolovské 
ulice od křižovatky u sv. Josefa po okružní křižovatku u Kauflandu. Starosta R. 
Necid děkuje všem za trpělivost s dopravními omezeními, které v Meziříčí trvají 
už celé léto.  Průtah městem opravuje kraj, jako vlastník silnice. „Jde o opravu, 
která se odkládala celá léta. Proto jsme na jednu stranu byli rádi, že kraj svoji 
rozbitou silnici spraví, na druhou stranu jsme si v Meziříčí všichni užili s objížď-
kami svoje,“ říká Necid a dodává, „znovu děkuji všem za trpělivost a považuji 
za malý zázrak, že se během komplikací nestala na objížďkách prakticky žádná 
vážná nehoda. Svědčí to o tom, že řidiči jsou ukáznění a dávají velký pozor.“ 
Do konce října kraj opravuje poslední úsek, tedy od křižovatky u sv. Josefa po 
nový kruhový objezd u Kauflandu. Objížďka pro nákladní auta vede pořád po 
nezpoplatněném úseku dálnice, pro osobní auta po ulici Nábřeží. „Zde už třetí 
den vyhodnocujeme situaci a pokud se budou velké zácpy opakovat, navrhneme 
změnu přednosti tak, aby se v úzké ulici tolik netvořily kolony. Máme také přislí-
benou vyšší součinnost s policií, protože zejména zahraniční kamiony nerespek-
tují zákaz do této objížďky vjíždět,“ řekl starosta. Uzavírky kvůli krajské opravě 
průtahu trvají už od května. Radnice spolu s krajem dosáhla zmírnění následků 
i poměrně ojedinělým řešením – přesvědčily stát, aby bylo město možné objet 
po dálnici D1 s tím, že zde po dobu uzavírek neplatí pro osobní ani nákladní 
auta nutnost za dálnici mezi sjezdy VM–západ a VM–východ platit. „Všichni si 
oddechneme, až oprava skončí a městem půjde zase normálně projet. Oprava 
přinesla ale i docela zajímavé pozitivum – z města téměř zmizela tranzitní kami-
onová doprava, která je zvyklá přes nás objíždět mýto,“ uzavřel starosta. -ran-
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fotogalerie soutěže rozkvetlé město velké meziříčí

Obsáhlá publikace jde do tisku po deseti letech pří-
prav. Ondřej Červený do  ní zahrnul dění v  téměř 
dvou stovkách obcí žďárského okresu. 
Rozdělil území na  regiony Velkobítešsko, Velko-
meziříčsko, Bystřicko, Novoměstsko a  Žďársko 
vzhledem ke  směru postupu Rudé armády a  ru-
munských vojsk. V textu uvedl i necelé dvě desítky 
obcí, které se později připojily k Jihomoravskému 
kraji, neboť také zde se odehrály důležité události, 
na které by se nemělo zapomenout. Jenom událos-
tem na Velkomeziříčsku je zde věnováno téměř sto 
stran. Autor uvádí fakta i výmluvná svědectví, do-
plněná desítkami dobových fotografií. K tématu se 
Ondřej Červený dostal před deseti lety jako redak-
tor regionálního tisku. Informace čerpal nejen z ar-
chivů, ale přímo od pamětníků druhé světové vál-
ky. Získal i některé dosud nepublikované fotografie 
ze soukromých sbírek, které někdy i  desetiletí le-
žely zastrčeny na  půdách. V  knize najdou čtenáři 
nejenom jména, ale i  příběhy tragicky zemřelých 
lidí, o  kterých třeba už někdy něco zaslechli, ale 
přesně si nepamatovali, jak to tehdy bylo. Jsou zde 
uvedena jména všech obyvatel okresu, kteří byli 
zabiti nebo zraněni během posledních válečných 
událostí. 
Kniha o 550 stranách formátu A4 s pevnou vazbou 
je dostupná za  cenu 490 Kč ve  velkomeziříčském 
knihkupectví U brány, případně ji lze objednat pří-

mo u vydavatele prostřednictvím emailové adresy: 
osvobozenizdarska@seznam.cz

-syp-, foto: archiv knihkupectví

Když je v pohodě personál, klient to cítí, říká nový ředitel domova pro seniory
Pokračování ze strany 2
Tato nemoc je stále neprobádaná, ale nicméně za tu dobu, co se tomu 
psychologové, sociální pracovníci a speciální pedagogové věnují, se už 
našly různé cesty, jak těmto lidem pomáhat. Jsou to třeba vzpomínkové 
terapie, kraj buduje svou první Alzheimer poradnu ve Ždírci u Jihlavy, 
kde vzniká koncept tzv. „memory garden“ – vzpomínkové zahrady. Je 
potěšitelné, že i ve Velkém Meziříčí jsme na podobné cestě, neboť kraj 
tady vybudoval zahradu přímo vedle budovy a je prioritně určena na-
šim seniorům. Jsou v ní prvky, které mohou působit na vybavování si 
vzpomínek u lidí trpících Alzheimerovou demencí. Ke zdravotnickým 
přístupům je vhodné přidat právě i tyto trendy – umožnit těmto lidem 
co nejpřirozeněji fungovat, a  to i přesto, že jejich mozek už zkrátka 
funguje jinak. Oni na  to opravdu reagují, cítí to a vybavují si určité 
vzpomínky a dovolím si říct, že jim tím často vrací chuť do života.
Potom jsme se dohodli s vrchní sestrou, že se pokusíme projít akre-
ditačním procesem zdravotnických služeb. Tuto akreditaci bychom 
chtěli získat v  roce 2015.  Zatím jí nepošlo žádné pobytové zařízení 
v sociálních službách v Kraji Vysočina. Stručně řečeno jde o to, že mu-
síme splnit určité standardy týkající se zdravotnických služeb a péče. 
Když uvedu jeden příklad, tak třeba bychom chtěli pořídit zástěny 
na dvoulůžkových pokojích, aby lidé měli větší soukromí, a další zále-
žitosti. Krom toho budeme obhajovat certifikát značky kvality.
A co vás oslovilo v zahraničí?
Zásadní rozdíl mezi českým a  rakouským přístupem ke  klientům 
s Alzheimerovou demencí je v otázce svobody. V našich podmínkách 
bohužel musíme naše klienty mít pod stálým dohledem, protože oni 
se jednoduše seberou a odejdou. A my jsme pochopitelně zodpovědní 
za jejich bezpečnost. Kdežto v Rakousku už jsou v těchto věcech dál. 
Snaží se, aby tito lidé měli volný a svobodný pohyb. Mají zcela otevře-
né oddělení i pro klienty s Alzheimerovou chorobou, ovšem to mají 
zabezpečené například detekčním páskem umístěným v  hodinkách, 
mají kamerový hlídací systém, takže jakmile ten člověk vyjde z  tak-
zvaného bezpečného prostoru, personál to okamžitě ví a podle toho 
jedná. Protože mají dostatek personálu, tak není problém, že někdo 

s  tím klientem absolvuje třeba procházku po okolí a zase se v klidu 
vrátí zpět. Je to samozřejmě o financích, o počtu personálu apod. Ale 
ta svoboda pohybu je pro nás velkou výzvou. Osobně si to představit 
dovedu, protože je to další krok k naplnění důstojnosti toho kterého 
klienta. Na což Rakušané velmi dbají, aby nebyla narušena svoboda 
pohybu těchto lidí.
Myslíte si, že je to náročné na vybavení i personál?
U nás je to spíš problém toho, že to oddělení je ve druhém patře. Kdyby 
bylo v přízemí, tak se nad tím přemýšlí mnohem líp. Co se týče tech-
nického zařízení a opatření, tam si nemyslím, že by byl problém. Ten 
je v otázce personálu. Ošetřující personál je tak zaměstnaný péčí, že 
není možné, aby se ještě věnoval klientům v tom smyslu, že by s nimi 
mohl jít na procházku apod. Východisko bych viděl v dobrovolnické 
činnosti či spolupracovnících. Na Charitě jsem měl ve své gesci dob-
rovolnictví a mám s tím celkem dobré zkušenosti. Takže bych se chtěl 
v tomto posunout dál. Což souvisí i s další mojí vizí – chci, aby domov 
byl součástí Velkého Meziříčí a ne jenom na jeho okraji, a to doslovně. 
Abychom dokázali propojit různé instituce, aby o nás všichni věděli 
a brali nás za vlastní. S lokalitou nic neuděláme, ta je daná, ale s tím 
ostatním bychom pohnout mohli. I když na druhou stranu má umís-
tění DS i svoje výhody, je zde více zeleně, klidu, než bylo třeba dole 
ve městě. Pamatuji si dobře starý domov důchodců. Tam by ale kupří-
kladu nikdy nemohl vyrůst takový park jako tady a podobně. Zkrátka 
si myslím, že integrace domova do života města je velmi důležitá. 
Jak to funguje při přijímání nových klientů? Kdo o  tom rozhoduje 
a jaká jsou kritéria?
Každý domov má standardní bodování a kritéria. Tento interní sys-
tém je veřejný, čili se s ním mohou všichni seznámit. Hlavní slovo má 
sociální pracovník a vrchní sestra. Bodový systém domova ve Velkém 
Meziříčí má celkem osm kritérií. Jedním z nich je například datum 
podání žádosti, druhé věk žadatele (přijímáme klienty, kteří splní 
podmínku věku 65 let), třetí je místo trvalého pobytu, přičemž Velké 
Meziříčí má nejvyšší počet bodů, pak je Žďársko, potom Vysočina a až 
poté občan z jiného kraje. Vzhledem k tomu, že jsme krajskou organi-

zací, zcela logicky upřednostňujeme lidi z našeho kraje. Dále hraje roli 
příspěvek na péči, to znamená čím vyšší stupeň závislosti, tím vyšší 
bodové hodnocení. Takže ti žadatelé, kteří mají vyšší stupeň závislosti, 
mají také větší šance na přijetí. Krom toho hraje roli také schopnost 
sebeobsluhy, to jsou kritéria, která po sociálním šetření určí, jak moc 
je ten člověk schopen se o sebe postarat. Pokud žadatel není schopen 
sebeobsluhy, má opět více bodů, a  tím pádem i vyšší šance. Obecně 
platí to, aby do zařízení našeho typu přicházeli primárně lidé, kteří už 
opravdu nejsou schopni se sami o sebe postarat. Je to trend národní, 
ministerstva práce, ale i trend celospolečenský a výchovný. Je mylné se 
domnívat, že když dejme tomu tatínek dosáhne věku 65 let a sem tam 
si zapomene nakoupit, špatně chodí a rodina se o něho nechce starat, 
tak že ho „strčí“ do domova. Tak to prostě fungovat nemůže. Stejně 
tak je hodně naivní představa některých lidí, kteří se domnívají, že si 
někdo „zaplatí“ místo v domově pro seniory se státní dotací. Zaprvé si 
to žádný ředitel dle mého soudu nedovolí, a zadruhé člověk, který má 
peníze, tak nemá zapotřebí uplácet státní zařízení, ale zaplatí si péči 
pro svého rodiče v soukromém zařízení.
Kolik máte nyní aktuálně obyvatel, kolik žádostí o přijetí do domova 
a kolik zaměstnanců?
Máme 94 klientů a 65 zaměstnanců na plný úvazek. Žádostí o přijetí je 
v tuto chvíli 110 do domova pro seniory a 29 do domova se zvláštním 
režimem. Musím ale podotknout, že klient může mít podané žádosti 
třeba do tří čtyř domovů a čeká, kde ho vezmou dřív. 
Hodláte dělat nějaké personální změny, jak to bývá poměrně často 
zvykem?
Nepřicházím s tím, že bych měl připravené nějaké personální změny. 
Mým cílem je, aby zaměstnanci udělali maximum pro to, aby naši kli-
enti dožili svůj život v našem domově důstojně a pokud možno spo-
kojeně. Takže chci, abychom všichni táhli za jeden provaz. K tomu je 
zapotřebí, aby náš tým by v pohodě, protože když není, tak se to pro-
jeví na kvalitě služby. A obyvatelé, i přesto, že jsou staří a dementní, 
tak všechno vnímají. Úkolem manažera je tyto věci správně kočírovat. 
Tohle je moje manažerská představa. Iva Horká

Veřejnost ohodnotila ženy na snímku v kategorii Nejhezčí květinová výzdoba oken. 
Foto: Martina Strnadová

Oceněné soutěžící v kategorii Nejhezčí předzahrádka. Hodnotila veřejnost. Foto: 
Martina Strnadová

Vychází kniha mapující osvobození regionuNávštěva dětí a mládeže z Evropské unie

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Wellmez, jedna ze slu-
žeb Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, poskytující pomoc dě-
tem a mládeži od 12 do 20 let, má 
v  září plné ruce práce. Snaží se 
službu co nejblíže představit dě-
tem a mládeži ve Velkém Meziří-
čí pomocí prezentace o  zařízení 
na  druhých stupních základních 
škol. Ukazuje se, že podporu při 
řešení nepříznivé životní situace, 

kterou poskytuje toto zařízení, 
potřebuje stále více dětí. Proto je 
nutné pracovat na tom, aby mla-
dí lidé věděli, na koho se obrátit 
v případě potíží, se kterým si neví 
rady. Dospělým se občas mohou 
zdát problémy dospívajících jako 
banalita, ale pro ně jsou tato té-
mata velmi důležitá. Řešení ob-
tížných situací je často cesta, kte-
rou se vydají dál životem.  
„V  září tohoto roku jsme kromě 

jiného představili naše zařízení 
studentům z projektu One of Us, 
který se zabývá tématem lidských 
práv, xenofobie a  rasismu. Stu-
denti měli možnost si zařízení 
prohlédnout, zjistit, jak funguje 
a vyzkoušet si aktivity, které nabí-
zíme naší cílové skupině,“ uvedla 
koordinátorka klubových aktivit 
Zdeňka Střechová, DiS.
Jiří Dvořák, DiS., vedoucí služby, 

foto: archiv Wellmezu
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příspěvky čtenářůřádky na neděli

Vlažnost? Lhostejnost?

Bohoslužby
Středa 8. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 9. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 
mše sv. – o. J. B. Pátek 10. 10.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 svátost 
smíření, 14.00–17.00 adorace nejsv. svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., DS 
13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 11. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. 
– o. J. B. Neděle 12. 10.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 
mše sv. – o. J. B., 17.15 růžencová pobožnost – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. 
L. Sz. Bory mše sv.: 10. 10. D. Bory 17.30 adorace nejsv. svátosti a svá-
tost smíření 18.00 mše sv. – o. J. B., 12. 10. H. Bory 9.45 mše sv. – host
Srdečně zveme všechny učitele, pedagogy, asistenty a  katechety 
na společnou mši svatou v pátek 10. 10. 2014 v 17 hodin v kostele sv. 
Mikuláše ve Velkém Meziříčí a poté na přátelské setkání na faře.
Českobratrská církev evangelická: neděle od 9.00 v Husově domě
Apoštolská církev: neděle od 9.00 v areálu bývalých lisoven, Moráňská

Ve  dnech 18.–21. srpna 2014 se 
konal na Gymnáziu Velké Mezi-
říčí XVII. seminář o filosofických 
otázkách matematiky a  fyziky. 
Seminář byl pořádán Komisí pro 
vzdělávání učitelů matematiky 
a  fyziky JČMF a  Gymnáziem 
Velké Meziříčí. Akce je určena 
hlavně středoškolským učitelům 
matematiky a  fyziky, ale zúčast-
ňují se jí i  vysokoškolští učitelé 
a  studenti magisterského i  dok-
torského studia z  celé republiky. 
Celkový počet letošních účastní-
ků byl 56.
V  programu byly zařazeny 
přednášky s  přesahem do  fi-
losofie, ale i  vystoupení, která 
pojednávají o  nových poznat-
cích v  našich oborech. Tradič-
ně nechyběly ani přednášky či 
aktivity, které se týkají výuky 
matematiky a  fyziky a  obecně 
pedagogických otázek. Po  slav-
nostním zahájení, které doplni-
lo vystoupení pěveckého sboru 
gymnázia, byly během tří dnů 
předneseny tyto příspěvky: E. 
Fuchs: Historie – inspirace pro 
současnost aneb Též o  stavu 

učitelů v  českých zemích; L. 
Pick: Kam nás vede klamná in-
tuice; P.  Dub, J. Spousta: Nové 
vydání učebnice D. Halliday; 
R. Resnick, J. Walker: Fyzika 
(viz obrázek dole); J. Spous-
ta, R. Kalousek: Podivuhodný 
grafen; J. Šimša: Nemonotónně 
o  monotonii funkcí; D. Hrubý: 
Problémy učitelské profese; M. 
Černohorský: Setrvačnost rota-
ce v Newtonově prvním zákonu 
pohybu; J. Podolský: Pohyb fo-
tonových raket; J. Chýla: Proč 
Higgsův boson nemusel existo-
vat a proč jsme rádi, že existuje.

Součástí semináře byla prodejní 
výstavka knih nakladatelství VU-
TIUM a Dokořán, která se těšila 
velkému zájmů účastníků. Ti si 
na ní mohli zakoupit na semináři 
představené nové vydání učebni-
ce Fyzika (viz obr. vlevo). Zájem-
ci si mohli prohlédnout výrobu 
ve zdejší  potravinářské firmě 
a nechyběl ani společenský večer.

V  předstihu byla k  dispozici 
předseminární brožura s  pro-
gramem semináře a  s  anota-
cemi přednášek. Tato brožu-
ra a  prezentace jednotlivých 
přednášek jsou vystaveny 
na  stránkách semináře www.
gvm.cz/seminare.

Aleš Trojánek, 
Gymnázium Velké Meziříčí

Na gymnáziu proběhl XVII. seminář 
o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Prof. J. Spousta při přednášce Podivuhodný grafen 
hovořil i o fulerenu. Foto: archiv GVM

Dne 26. září se v  celé Evropě 
připomíná Evropský den jazy-
ků. Naše škola jej již tradičně 
oslavila přímo v  tomto termí-
nu celoškolním projektovým 
dnem, na který jsme se všichni 
připravovali téměř od  začátku 
školního roku. Rozhodli jsme 
se, že se letos zaměříme na  je-
den stát. Naši žáci hlasovali 
v anketě umístěné na webových 
stránkách školy a  vybírali ze 
šesti nabízených zemí. Nejvíce 
hlasů získalo Slovensko. Star-
ší žáci měli za úkol si připravit 
workshopy, prezentace a  různé 
aktivity pro mladší žáky.
Již ráno se celou školou nesly 
zvuky spojené se stěhováním 
nábytku, převlékalo se do  kos-
týmů a třídy se proměnily v ne-
tradiční prostory představující 
různé oblasti života na  Sloven-
sku. Mladší žáci se pak společně 
se svými třídními učiteli vydali 
po  třídách v  roli návštěvníků. 
A  jak se našim starším žákům 
vše podařilo?

Žáci 6. A své hosty seznámili se 
slovenštinou. Využili interaktiv-
ní tabuli, na které měli připrave-
nou ukázku slovenského textu, 
slyšeli jsme mluvený projev, na-
učili nás několik rozdílných slov, 
ze kterých na závěr své hosty také 
vyzkoušeli. Připojili informace 
o  vzdělávání a  školní docházce 
na Slovensku. Při vstupu do  tří-
dy 6. B nás u  dveří čekal prů-
vodčí, který nám vydal jízdenky 

Křižanov – Liptovský Mikuláš 
a  zpět. Usadili jsme se do  vlaku 
a  po  zapískání průvodčího jsme 
se vydali na cestu po turistických 
cílech Slovenska. Zastavili jsme 
se v  několika krásných místech 
– Bratislava, Modra, Bojnice, Vy-
soké Tatry, Vlkolínec. Při každé 
zastávce nás průvodčí plynulou 
slovenštinou informoval o místě, 
kterým projíždíme. Když jsme 
z vlaku vystoupili, prohlédli jsme 

si obrázky přírodních krás a také 
slovenské peníze. Dobrovolníci 
si mohli zkusit postavit z oblázků 
horu, aby si ověřili, jak to měla 
matka příroda těžké. Dále jsme 
si vyzkoušeli kouzelný bazének – 
termální prameny. Třída 7. A se 
proměnila v olympijský stadion, 
kde jsme se dověděli o sportech, 
ve kterých je Slovensko úspěšné, 
prohlédli jsme si fotografie, vyře-
šili jsme kvíz. Jednoznačně nej-
větší úspěch u mladších návštěv-
níků měla střelba na  pohyblivý 
terč. Žáci 7. B si pro své hosty 
připravili to nejdůležitější o slo-
venské kultuře, sehráli scénku 
o zbojníkovi Jánošíkovi, skládali 
jsme puzzle, připomněli jsme si 
nejdůležitější filmové pohádky, 
dověděli se o  lidové architektu-
ře a hudbě.  Rozloučili se s námi 
tancem a písní To ta Helpa. Tří-
da 8. A  je nejpočetnější třídou 
naší školy, proto se tedy rozdělila 
na 2 skupiny. První skupina nás 
provedla hlavním městem Slo-
venska Bratislavou. Sehrála pro 

svoje návštěvníky krátké divadlo, 
pověst o  vzniku Bratislavského 
hradu. Všichni teď víme, kam 
se v Bratislavě vydat za zábavou, 
jakými dopravními prostředky 
tam můžeme cestovat a které dů-
ležité stavby tam můžeme navští-
vit. Druhá skupina osmáků se 
zaměřila na  geografii. Své hosty 
rozdělila do několika pracovních 
týmů, kde skládali puzzle, plnili 
různé úkoly. Dověděli jsme se 
o  povrchu Slovenska, hospo-
dářství, typických výrobcích, ale 
také o  zvířatech, která na  Slo-
vensku žijí. Využívali jsme mapy, 
modely výrobků, obrázky i  sku-
tečné předměty. Tématem třídy 
9. A byla kuchyně. I tato třída se 
rozhodla rozdělit na dvě skupiny. 
V první skupině nás čekalo krát-
ké divadelní představení o oveč-
kách a výrobě sýra. A právě po-
stup výroby sýra nám byl dále 
vysvětlen. Ochutnali jsme lokše 
s  povidly a  spěchali za  druhou 
skupinou deváťáků, kde jsme 
při poslechu slovenských písní 

hráli pexeso, originální stolní 
hry, skládali puzzle a  pracovali 
na slovníku jídel. 
Pozvání na  naši cestu Sloven-
skem přijala také paní starostka 
městyse Křižanov a  připojil se 
i pan farář. Pestrost a kvalita ná-
padů našich žáků všechny mile 
překvapila. Mezi příjemné strán-
ky celého dopoledne nepatří jen 
spousta předávaných informací 
a zajímavostí, ale pohodová spo-
lupráce ve  skupinách, kontakt 
mezi žáky všech ročníků a radost 
ze společně prožitého času. 
Po  naší dopolední procházce 
Slovenskem jsme byli všichni 
moc unavení a vyhladovělí, pro-
to jsme s  chutí zasedli ve  školní 
jídelně ke  stolům vyzdobeným 
slovenskou vlajkou a  pochutnali 
si na pravých slovenských haluš-
kách.
Projektovým dnům se na  ZŠ 
Křižanov opravdu daří a  my se 
všichni těšíme na příští ročník. 

Vedení školy, 
foto: archiv ZŠ Křižanov

Křižanovští školáci oslavili Evropský den jazyků

V pátek 19. 9. 2014 podnikli žáci 
3. B ze ZŠ Školní z Velkého Me-
ziříčí pod vedením paní učitelky 
Urbanové další výjezd na  kole. 
Za cíl byly tentokrát vybrány Da-
lešice. Děti se ráno sešly na  ná-
draží, vlakem dojely do  Stu-
dence a  odtud již šlapaly samy 

do Dalešic. Ve zdejším známém 
pivovaru je čekal výborný oběd, 
palačinky byly před cestou zpět 
opravdu zasloužené. Celkem 
bylo najeto téměř 35 km, což je 
jistě na  8leté děti skvělý výkon. 
Pochvalu zaslouží nejen za spor-
tovní výkon, ale i za ukázněnost 

během celého dne. Tentokrát po-
mohly také ČD, které schválně 
vypravily  větší soupravu k  pře-
pravě nejen žáků, ale i  kol. Po-
děkování patří ČD a samozřejmě 
také paní učitelce Janě Urbano-
vé, která celou akci perfektně 
zorganizovala, a dále také vedení 

školy, paní zástupkyni Boučkové 
a panu řediteli Blažkovi, kteří se 
cyklovýletu osobně také zúčast-
nili a tímto celou akci podpořili. 
Již teď se všichni těší na jaro, že 
kolový výlet zopakují.

Rodiče žáků 3. B, 
foto: archiv školy

Žáci ze Školní podnikli cyklovýlet do Dalešic

Letos uplyne 25 let od  politic-
kých změn ve  východním bloku. 
V červnu a dalších letních měsících 
Polsko vzpomínalo na pád totalitní 
vlády. V  těchto dnech si Němci 
připomínají četné útěky do západ-
ního Německa přes velvyslanectví 
v Praze. Příští měsíc budeme vzpo-
mínat sametovou revoluci v  Čes-
koslovensku. Vzpomínky na  tyto 
události jsou předmětem různých 
historických a  novinářských pub-
likací, textů. V  posledních dnech 
jsme si mohli přečíst v  novém 
českém magazínu Reportér článek 
Edwarda Lucase Zpověď čechofila. 
Autor ve svém textu píše: Kamarád-
ka z britského velvyslanectví mě ni-
kterak nepovzbuzovala: „Tady se nic 
neděje. Budeš o hladu.“ Téměř první 
článek, který jsem psal, pojednával 
o jejím vyhoštění pro špionáž. Přesto 
měla pravdu, úlovků bylo na počát-
ku opravdu málo. (…) Ale politická 
situace se zdála stejně neměnná 
a nezměnitelná jako budova ústřed-
ního výboru komunistické strany. 
(…) A  tak zatímco jsem se snažil 
vydělat si na živobytí, pokoušel jsem 
se pochopit rámec záhadné pasivity 
a  beznaděje, která mě obklopovala. 
Bylo to umrtvení? Byla to kastrace? 
Realismus? Ať už šlo o cokoli, vzbu-
zovalo to zklamání. (…) Před svým 
pobytem v  Československu jsem žil 
v Polsku. Učarovalo mi tamní otevře-
né pohrdání, které Poláci prokazovali 
svým vládcům. Byl jsem také zpravo-
dajem ve východním Německu, kde 
mne zase fascinovalo, ne-li odpuzo-
valo, kolik lidí tam opravdově věřilo, 

že jejich Německo je lepší.
Ale udělat si jasný obrázek o Češích 
a  Slovácích bylo těžké. Režim rádi 
neměli. Stěží jste našli někoho, kdo 
v něj opravdu věřil. Na druhé straně 
jim nevadil natolik, aby cokoli dělali. 
Každý vypadal unaveně. Opatrná 
snaha mít klidný a  pohodlný život 
se škodovkou, chatou a  každoroční 
dovolenou, chránit děti před potíže-
mi a shánět nedostatkové zboží – to 
vše se zdálo vyčerpávat jejich energii.
(…) A většina Čechů a Slováků, s ni-
miž jsem se setkal, považovala disi-
denty za podivíny. (…)
Sametová revoluce můj pesimi-
smus na  krátký čas odvála. (…) 
Avšak v  lednu 1990 už jsem toho 
měl zase dost. Bylo zjevné, že revo-
luční kouzlo se ztrácí stejně rychle, 
jako se objevilo.
Tolik slova britského novináře. 
Pokračují také dějiny světa, kte-
rý i přes svou globalizaci se stává 
uzavřeným do sebe. Autor si stě-
žuje, kritizuje apatii, lhostejnost 
jednoho národa, když to je třeba 
vidět, že je to „nemoc“ celé dnešní 
moderní západní civilizace. Pros-
tě většina obyvatel Západu, včetně 
bývalých komunistických území, 
dorostla ve své ekonomické situa-
ci natolik, že je spokojena s tím, co 
má a nevidí to, co se kolem děje. 
Určité nemateriální hodnoty ta-
kové jako svoboda, mír, demokra-
cie jsou natolik dobré a  důležité, 
nakolik jsou schopné zaručit náš 
blahobyt. Svoboda, mír, demokra-
cie jiných …to nás už nezajímá. 

P. Lukasz Szendzielorz
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Placená inzerce

Upozorňujeme na  změnu sídla volební místnosti pro okrsek č. 4. 
Po sloučení středních škol je volební místnost přesunuta do internátu 
současné školy Hotelová škola Světlá a Střední odborné učiliště na ad-
rese Hornoměstská 395/36, Velké Meziříčí (tedy naproti přes silnici 
dosavadního sídla volební místnosti). 
Voliče okrsku č. 5 upozorňujeme, že se volební místnost vrací do bu-
dovy Jupiter clubu, s. r. o., Náměstí 17, Velké Meziříčí (v předsálí kina). 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební ko-
misi svou totožnost a  státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voli-
či, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, 
aby volič měl u sebe potřebné doklady. V rámci realizace volebního 
práva si mohou občané, jimž skončila platnost občanského průkazu, 
dosud si nepožádali o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požá-
dat na  Městském úřadě Velké Meziříčí, úseku občanských průkazů, 
o vystavení občanského průkazu na počkání. Tento občanský průkaz 
je bez strojově čitelných údajů a jeho platnost je jeden měsíc. Občan 
k  žádosti o  OP předloží 2 fotografie a  v  případě ztráty i  rodný list.  
Ve dnech voleb bude na Městském úřadě Velké Meziříčí rovněž služ-
ba pro vyhotovení občanského průkazu na počkání, a to následovně: 
v pátek 10. 10. 2014 v době od 8 do 18 hodin, v sobotu dne 11. 10. 2014 
v době od 9 do 12 hodin. V případě konání II. kola voleb do Senátu 
Parlamentu ČR bude tato služba probíhat v pátek a v sobotu 17. a 18. 
října 2014 ve stejných časech. 
Hlasovací lístek pro volby do  zastupitelstva města je vytištěn obou-
stranně. V záhlaví je uveden název města a počet členů zastupitelstva, 
který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni 
na  společném hlasovacím lístku v  pořadí určeném volební stranou, 
a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe.  

Úprava hlasovacího lístku
Ve volební místnosti po obdržení úřední šedé obálky, případně hlaso-
vacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hla-
sování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlaso-
vací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
•	 Označit	křížkem	ve čtverečku	v záhlaví	sloupce	před	názvem	vo-
lební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí 
počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by 
byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by 
takový hlas neplatný.
•	 Označit	v rámečcích	před	 jmény	kandidátů	křížkem	toho	kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet 
členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví 
hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kan-
didátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
•	 Kromě	toho	lze	oba	způsoby,	popsané	v předchozích	bodech,	kom-
binovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, 
a  to v  libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označe-
ným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 čle-
nů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě 
toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je 
dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních 

šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna 
volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by ta-
kový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žád-
ného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací 
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků 
do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Způsob hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S  voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, 
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Při hlasování do Senátu Parlamentu ČR si volič vybere ze sady jeden 
hlasovací lístek se jménem kandidáta, který vloží do žluté úřední obál-
ky, kterou mu vydá okrsková volební komise. 
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje 
volič tak, že obě úřední obálky vloží před okrskovou volební komisí 
do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči požádat o hlasování 
do přenosné volební schránky na podatelně úřadu (tel.: 566 781 111) 
nebo u Evy Krejskové (tel.: 566 781 170).                                             -šve-

Informace k volbám do Zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

ve středu 15. 10. 2014 
v 16 hodin

pořádá seminář

Rodiče, přemýšlíte o budoucím povolání pro vaše děti? 
Zajímá vás, jaké obory budou žádané na trhu práce 

v nejbližší době? Perspektivní obory, situace na trhu práce 
a předpoklady do budoucna, národní soustava povolání.

Seminář je ZDARMA a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 

3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko)
Potvrzení účasti: telefonicky na č. 566 781 198,  e-mailem 

na centrumzamestnanosti@mestovm.cz
 popř. osobně v Centru zaměstnanosti. 

Poskytujeme také individuální poradenství – otevřeno každý den!

SITUACE NA TRHU PRÁCE

Odpovědnost: „Jsem přesvědče-
ný, že každé hospodaření, ať je-
dince, rodiny, firmy, státu či celé 
EU, je principiálně stejné, jen 
odpovědnost těch, kteří spravují 
tyto majetky, je někdy, bohužel, 
odlišná. Ať je to silné zadlužová-
ní či „skrblení“ a  neinvestování, 
vždy je to špatná cesta. Umění 
efektivního a odpovědného hos-
podaření je bezpochyby velkou 
výsadou dobrého politika.“ 

Slušnost (lidskost, dobrý cha-
rakter): „Má-li mít něco budouc-
nost, musí to mít vždy kvalitní 
základ. Je-li něco postavené 
na lži, přetvářce či podvodu, musí 
to zákonitě zkolabovat. Férovost, 

serióznost a  poctivost je velice 
důležitou vlastností dobrého po-
litika.“ 

Pozitivní myšlení (to správné): 
„Každý projekt, kterému schází 
nadšení a očekávání toho nejlep-
šího, končí zpravidla špatně nebo 
podprůměrně. Pozitivní moti-
vace má vždy zásadní a  přede-
vším kladný vliv na  celý kolektiv 
a  je hnacím motorem pro šanci 
na  úspěch. Kvalitní práce je pak 
samozřejmě nutným palivem to-
hoto hnacího motoru. Dobrý po-
litik musí nutně zvládnout obojí.“

Výzva voličům: „Prosím tímto 
všechny voliče, aby byli také od-

povědní, slušní a pozitivně nala-
dění a  šli k  volbám. V  letošních 
komunálních volbách je rekordní 
účast politických stran a  dalších 
hnutí, za což jsem moc rád. Vždy 
jsem si velice vážil, vážím a  vá-
žit budu všech těch, kteří chtějí 
pracovat pro dobro svých spolu-
občanů. Nechť je tato hojná kon-
kurence všem, kteří ve  volbách 
uspějí, velkou motivací, ale také 
závazkem do budoucna.“

S úctou váš kandidát za TOP 09
Josef Mladý

Odpovědnost, slušnost a pozitivní myšlení 

Tři základní a  nejdůležitější 
kvality politika 
– očima Josefa Mladého. 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Měst-
ského úřadu Velké Meziříčí (dále jen OS-
POD MěÚ VM) by veřejnost rád informoval 
o  průběhu projektu „Standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí MÚ ORP Velké 
Meziříčí“, který byl zahájen 1. 2. 2014 pod reg. 
č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00004. Tento projekt je 
financovaný z  prostředků Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím Operačního 
programu lidské zdroje a  zaměstnanost (OP 
LZZ) a státního rozpočtu ČR a bude ukončen 
30. 6. 2015.
Mezi jeho hlavní cíle patří vytvoření podmí-
nek pro systematickou práci sociálně-právní 
ochrany s  rodinami a dětmi, zkvalitnění vý-
konu sociálně-právní ochrany dětí ve Velkém 
Meziříčí a  naplnění standardů kvality soci-
álně-právní ochrany daných Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR. Z tohoto důvodu 
došlo k navýšení počtu pracovníků a poříze-
ní nového materiálního vybavení, především 
pak záznamové techniky pro umožnění efek-
tivní práce v terénu.
U  nových i  stávajících pracovníků probíhá 
další vzdělávání přispívající k  prohlubování 

znalostí v dané problematice. Během uplynu-
lého období byl uskutečněn vzdělávací kurz 
Dávky pomoci v  hmotné nouzi I. zaměřený 
na zákon č. 110/2006 Sb., o životním a exis-
tenčním minimu, který definuje termíny 
životního a existenčního minima a podmín-
ky jejich uplatňování v  praxi, a  na  zákon č. 
111/2006 Sb., o  pomoci v  hmotné nouzi 
zahrnující příspěvek na  živobytí, doplatek 
na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. 
Dále jsou naplánovány vzdělávací kurzy např. 
o  ochraně týraných dětí, metodách práce 
s  traumatizovanými dětmi, řešení konfliktů 
a o efektivní komunikaci s rodinou a dětmi. 
Pracovníci se také pravidelně aktivně účastní 
supervizních setkání, která přispívají ke zvy-
šování kvality a profesionality práce v oblasti 
pomáhající profese. Jde o rozvíjení seberefle-
xe vedoucí k  pochopení souvislostí, vztahů, 
pocitů, pracovních dovedností, kompetencí 
i  konkrétních problémů při řešení případů. 
Díky této sebereflexi dochází k  výrazné ak-
tivizaci osobního potenciálu pracovníků. 
Supervize má podpůrnou, vzdělávací i řídící 
funkci a může probíhat jak ve skupinové, tak 

individuální formě. Na OSPOD MěÚ VM je 
supervize prováděna neziskovou organizací 
TreMediaS.
V regionu je také mapována síť služeb urče-
ných pro cílovou skupinu OSPOD MěÚ VM 
za  účelem lepší multidisciplinární spoluprá-
ce a poskytování kvalitní péče a poradenství. 
V měsíci květnu byl uskutečněn první kulatý 
stůl, u  kterého se sešli pracovníci sociálně-
-právní ochrany z  celého území bývalého 
okresu Žďár nad Sázavou, aby diskutovali 
a sdíleli své postřehy k dané problematice. 
V  rámci projektu se pracuje i  na  metodice 
naplňování standardů kvality sociálně-právní 
ochrany dětí. Tento dokument klade důraz 
na  propojení metodiky Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR s praxí tak, aby byl pro 
pracovníky užitečný při jejich každodenní 
práci a  stal se orientačním vodítkem mezi 
zákony, vyhláškami i  vnitřními předpisy 
Městského úřadu Velké Meziříčí. Zároveň se 
do něj zaznamenávají i postupy, které dosud 
nebyly písemně zpracovány a  vycházely ze 
zkušeností pracovníků.

-měú-

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MÚ ORP Velké Meziříčí CZ.1.04/3.1.03/C2.00004

„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.“

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
MÚ ORP Velké Meziříčí

Omluva
V minulém čísle bylo v příloze – ve fotogalerii kandidátů do Za-
stupitelstva města chybně uvedené jméno u ing. Františka Bradáče.
K této chybě došlo při přepisu textu v redakci. 
Tímto se ing. Františku Bradáčovi za toto nedopatření omlouváme.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
8. 10. 2014

▶ ▶ ▶ DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, o. p. s.
 od 8 do15 hodin

Představení činnosti společnosti
Ukázka zdravotních a kompenzačních pomůcek

Prodejní výstava prací žáků ZŠ a SŠ a střediska Kociánky Březejc 

Nad Gymnáziem 464, Velké Meziříčí
olga.pospisilova@hhv.cz,  tel.: 739 507 587, 566 615 560

▶ ▶ ▶ WELLMEZ – NÍZKOPRAHOVÝ KLUB 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

od 9 do 12 hodin
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▶ SOS  (sdružení obrany spotřebitelů) 
– pravidelná poradna
otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sáza-
vou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství občanům 
v  nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady 
a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, 
rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční a dluhové proble-
matiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochra-
ny spotřebitele, občanského soudního řízení, a dalších. 
Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou své 
problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně. 
Poradenské dny ve  Velkém Meziříčí: středy v  sudých týdnech 
od 11.30 do 15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací 
místnosti ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

poradny na městském Úřadě

Sběrny řádkové
 soukromé inzerce 

pro týdeník Velkomeziříčsko 
– mimo redakci: Měřín – 

Papírnictví  Wasserbauerová, 
Křižanov – novinový stánek 

pana Jančíka, Tasov – prodej-
na pan Böhm, 
IC Velká Bíteš.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

■ Čerstvý jablečný mošt. Cena 
12 Kč. Odběr v  sobotu 11. říj-
na do  vlastních nádob. Tel.: 
608 038 550.
■ Smrkové hranoly délky 1–3 m, 
asi 40 ks. Stavební železné kozy 
– 2 ks. Plechové sudy na  vodu 
200 l – 2 ks. Cena dohodou. Tel.: 
739 083 414.
■ Truhlářskou protahovač-
ku celolitinovou, šíře 70. Tel.: 
731 471 071 po 16. hodině.
■ Chladničku s  mrazákem Po-
lar, v. 187 cm, š. 60 cm, h. 55 cm 
za  800 Kč a  mrazák 130 l Whirl-
pool za 500 Kč. Tel.: 608 882 088.
■ Beránka a  ovečku. Na  chov 
i na maso. Cena dohodou. Volejte 
po 14.30, tel.: 606 903 226.
■ Brambory konzumní Belana 
(bílé) a  Laura (červené). Cena 
6 Kč/kg. Baleno po  25 kg. Tel.: 
733 502 505 po 18. hodině.
■ Pánské kolo zn. Comakt 
Author v  dobrém stavu, cena 

dohodou. Málo používané, levně. 
Tel.: 775 467 667.
■ Brambory na uskladnění, od-
růdy Marabel, Belana, Adéla. 
Dále prodám ječmen a  pšenici. 
Tel.: 607 299 168, nejlépe po 17. 
hodině.
■ Brambory na uskladnění, ruč-
ní sběr, vlastní produkce. Cena 5 
Kč/kg. Odrůdy Adéla, Karin, Ma-
rabela, Rosana. Nad 100 kg do-
prava zdarma. Tel.: 775 333 021.
■ Kolovrátek. Cena dohodou. 
Tel.: 732 751 515.
■ Koňský hnůj, kvalitní, cena 
300 Kč/vozík za  auto, Velko-
meziříčsko. Tel.: 732  277  101.
■ Brambory konzumní, Adéla, 
větší množství. Cena 450 Kč/q. 
Tel.: 732  438  387, 566  544  005.
■ Krásný pánský oblek tma-
vošedé barvy s  jemným prouž-
kem, materiál 100 % vlna, vel. 
50 (pas 88 cm, délka kalhot 
103 cm) – na  štíhlou postavu, 
vhodný do  tanečních. Nový, 

nenošený. Tel.: 724  063  930.
■ Ječmen a pšenici z letošní skliz-
ně. Tel.: 602 729 858.

■ Lištovou sekačku MF 70 nebo 
sestavu tera-vari, možno i s pří-
slušenstvím. Tel.: 605 884 826.
■ Motorové vozidlo nepojízdné 
– nepotřebné. Kupní smlouva + 
doklad ekolikvidace. Koupím ne-
potřebnou zahradní a  dílenskou 
techniku. Volejte a  pište na  tel.: 
605 818 245.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-

né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám stavební pozemek za-
síťovaný, výměra 720 m2 v obci 
Černá, okres Žďár nad Sázavou. 
V  současné době využíván jako 
zahrada s  ovocnými stromy. 
Možno dokoupit sousedící obec-
ní pozemek o  výměře 220 m2. 
Cena dohodou. Tel.: 731 739 948.
■ Prodám stavební pozemek 
ve VM, cena 499 Kč/m2, při rych-
lém jednání sleva. Dále prodám 

RD ve  VM, 2×3+1, klidná část, 
pozemek 1109 m2, garáž, blízko 
centra. Tel.: 605 054 470.
■ Prodám RD 7+1 VM, RD 2+1 
VM, zahrada Fajtův kopec, sta-
vební pozemek Oslavice. Tel.: 
605 054 470.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, po cel-
kové kompletní rekonstrukci, 
3. patro, výtah, jižní strana, za-
stávka 30 m. Bezděkov, cena 
1.569.000 Kč. Tel.: 605 054 470.
■ Prodám byt 3+1 v OV, slunný, 
na ulici Ke Třem křížům ve VM. 
Byt se nachází ve  zděném obyt-
ném domě v 1. NP. Je po částečné 
rekonstrukci s  novými plastový-
mi okny. K dispozici je zahrádka 
o  výměře 26 m2, sklep, komora, 
2 sušárny a  kočárkárna. Má ga-
ráž, která je přímo v domě, pro-
storný balkon, zděnou koupelnu 
s  vanou a  samostatné WC. Cel-
ková plocha bytu bez garáže je 
77,48 m2. Cena dohodou. Tel.: 
776 798 182, 605 959 464.

■ Slovinsko-český slovník. Tel.: 
732 751 515.
■ Starší křidlice za  odvoz, 
cca 100 m2. Tel.: 608  949  273. 
■ Koťata do dobrých rukou, 2 čer-
ná a 2 mourovaná, odčervená, na-
učená na toaletu. Tel.: 732 973 294.
■ Psí boudu zateplenou, pro 
velkého psa. Vlastní odvoz. Tel.: 
775 467 667.

Prodám

doučím angličtinu
tel.: 608 662 781

Prodáváme kvalitní 
19týdenní nosnice, začínají 

nést. Směsi pro nosnice.  
A. Novotný, Hrbov 42. 

Tel.: 737 477 773.

Městský psí útulek daruje

Tel.: 723 778 248

▶  2 fenky německého ovčáka – 
 – 1,5 a 4 roků staré
▶  staršího jezevčíka

Bítešská dopravní 
společnost, s. r. o., Velká Bíteš
přijme do pracovního poměru 

pro provoz Velké Meziříčí
ŘIDIČE 

NÁKLADNÍHO 
VOZIDLA

sk. C – pro noční rozvoz zboží
sk. C, CE – pro vnitro dopravu

Bližší informace 
p. Dobrovolný, 

tel.: 606 151 889.

POZVÁNKA
PREZENTACE  KOMPENZAČNÍCH  POMŮCEK
PRO  OSOBY  SE  SLUCHOVÝM  POSTIŽENÍM

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina
vás při příležitosti  Dne otevřených dveří 

srdečně zve
na prezentaci kompenzačních pomůcek

pro osoby se sluchovým postižením
– zesilující sluchátka pro poslech TV, osobní zesilovač,

signalizace zvonku aj.
Prezentované pomůcky si můžete přijít osobně vyzkoušet.

Ve čtvrtek 16. října 2014 ve 13 hodin.
V poradně pro osoby se sluchovým postižením

Komenského 6  (Klub důchodců), Velké Meziříčí
Vítáni jsou všichni, kteří se zajímají o dané téma.
Služby poskytujeme za podpory Kraje Vysočina.

FIRMA GREMIS, s. r. o. 
přijme 

AUTOMECHANIKA
-OPRAVÁŘE ZEMNÍCH

STROJŮ. 
Svářečský průkaz výhodou. 

Nástup po dohodě.
Životopis zasílejte na email 

p.vodak@gremis.cz.

PŘIJMEME MEZI SEBE NOVÉ 
KOMUNIKATIVNÍ  SPOLUPRACOVNÍKY 

Min. SŠ. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, solidní finanční 
ohodnocení, flexibilní pracovní čas, školení a benefity. 
Oblast působení Žďársko, Bystřicko, Velkomeziříčsko. 

Kontakt: osobně v kanceláři ČSOB pojišťovny na Veselské 4, 
Žďár nad Sázavou, nebo e-mail: csobpojzdar@gmail.com.

Restaurace U Bílého koníčka
přijme do trvalého pracovního poměru

KUCHAŘE – KUCHAŘKU
Požadujeme: 
vyučení v oboru (praxe výhodou)
spolehlivost, pracovitost, 
zodpovědný přístup k práci.
Pracovní doba na krátký a dlouhý týden.

Nástup možný od 1. listopadu 2014.
Info@ubilehokonicka.cz, tel.: 605 054 154, 602 144 641

Nepůjde elektrický proud:
20. 10. – 7.30–12.00 Sídliště Hliniště – Arch. Neumanna, Sluneční, 
Střední, U Statku.  21. 10. –  7.30–15.00 odběratelská trafostatnice 
Velké Meziříčí Rybářství2, Rybářství1, Výtahy, s. r. o., Příkopy 1651–
1655, 665, 666, U Zlatého křížku.                                               -E.ON-

Třebíčská 474, VM  tel . :  736 675 552   www.autocolor.cz 

AUTOSERVIS PRO VŠECHNY ZNAČKY VOZIDEL
BEZ ZTRÁTY ZÁRUKY V ZÁRUČNÍ DOBĚ

A U T O C O L O R  Šoukal

Obec Bory nabízí k pronájmu 
byt 1+1 v obecní bytovce. 

Byt bude k dispozici od 1. 11. 
2014. Zájemci se mohou hlásit 

na tel.: 566 535 175, nebo 
e-mail obecbory@razdva.cz, 

do 22. 10. 2014.

1. Rada města vzala na vědomí:
•	 zprávu	o činnosti	bytové	komise	za III.	čtvrtletí	2014

2. Rada města schválila:
•	 výpůjčku	 sálu	a kuchyně	v hasičské	zbrojnici	ve Velkém	Meziří-
čí pro Sociální služby města Velké Meziříčí, příspěvkovou organiza-
ci, Zdenky Vorlové 2001 ve Velkém Meziříčí, dne 18. listopadu 2014 
v době od 7 do 21 hodin za účelem setkání seniorů
•	 odpisové	 plány	 na  rok	 2015–2018	 pro	 níže	 uvedené	 organizace:	
Městská knihovna Velké Meziříčí, Muzeum Velké Meziříčí, Sociální 
služby města Velké Meziříčí, Základní škola Sokolovská Velké Meziří-
čí, Základní škola Oslavická Velké Meziříčí, Základní škola a mateřská 
škola Velké Meziříčí, Lhotky, Základní umělecká škola Velké Meziříčí
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	11	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	11	tis.	Kč	–	§	2143	výměna	poškozené	mapy	města	–	předfi-
nancování pojistné události
•	 rozpočtové	opatření:	 zdroj:	 23.200	Kč	–	 §	 2223	pol.	 2329	příjem	
za výuku	na dětském	dopravním	hřišti,	rozdělení:	23.200	Kč	–	§	2223	
pol. 5021 OON za výuku na dětském dopravním hřišti (dohody)
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	19.400	Kč	–	§	2229	dopravní	značení,	
rozdělení:	19.400	Kč	–	§	2223	dopravní	studie	BESIP
•		 rozpočtové	opatření:	zdroj:	40	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	

rozdělení:	40	tis.	Kč	–	§	6171	pořízení	stanu	na akce	pořádané	městem
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	320	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	320	tis.	Kč	–	§	3639	org.	480	náklady	na zavedení	automa-
tického systému vážení na silnici II/602
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	100	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	100	tis.	Kč	–	§	6115	volby	do zastupitelstev	ÚSC
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	300	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	300	tis.	Kč	–	§	3412	org.	688	výměna	povrchu	a oplocení	
hřiště Oslavická (dofinancování dotace)
•	 rozpočtové	opatření:	 zdroj:	 37	 tis.	Kč	–	 §	 6409	neúčelová	 rezer-
va,	rozdělení:	37	tis.	Kč	–	§	3631	projektová	dokumentace	na veřejné	
osvětlení na ul. K Novému světu
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	10	tis.	Kč	–	§	6409		rezerva	neúčelo-
vá,	rozdělení:	10	tis.	Kč		–	§	3412		měření	hluku	v budově	skateparku	
na ul. Uhřínovská (org. 668)
•	 se	zapojením	transferů	účelově	určených,	přijatých	na účet	města	
v září 2014, do rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2014 

3. Rada města vydala: 
•	 nařízení	města	Velké	Meziříčí	 č.	 2/2014,	 kterým	 se	 vydává	 tržní	
řád

Ing. Radovan Necid, starosta města

Rada města projednala 1. 10. 2014
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Vzpomínky

Společenská rubrika
Blahopřání ● Vzpomínky ● Poděkování

Uzávěrka společenské rubriky je v pátek ve 12 hodin 
(nebo po telefonické dohodě a rezervaci v pondělí ráno). 

Příspěvky s fotografiemi lze kromě osobního předání
 v redakci (budova Jupiter clubu, 1. patro,

Náměstí 17, Velké Meziříčí)
také zasílát e-mailem: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

nebo můžete využít uploader na www.velkomeziricsko.cz
Platba za zveřejnění se provádí hotově v redakci nebo 

převodem na č. ú.: 1621489309/0800, v. s. 4649.
Bližší informace získáte také na tel.: 566 782 009, 739 100 979

společenská rubrika Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek na měsíc říjen: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

14. 10. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve VM)
   K. Křeček, Vl. Makovský
21. 10. Moje velkomeziříčské kořeny v rodech Čermáků a Škodů
   ing. Václav Křepelka PhD.

Změna programu vyhrazena.

Poděkování

Výstava se uskuteční 9. října 2014 od 13 do 17 hodin 
v prostorách Univerzity třetího věku.

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
srdečně zve na výstavu 

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ NAŠEHO DOMOVA 

DRAKIÁDA na letišti Křižanov 
sobota 11. 10. 2014

13–17 hodin výstava letecké a jiné techniky
s výkladem

13–14 hodin zápis soutěžních draků
14–15.30 hodin letecká přehlídka a soutěžení draků

16 hodin vyhlášení výsledků soutěží 
a rozdělení odměn

V září získala obec Ořechov-místní část Ronov ocenění v celostátní 
soutěži Vesnice roku. Jedním z důvodů umístění byla záchrana starého 
stavení „Chaloupka naše“.
Chtěla bych poděkovat HŠ Světlé a  Střední odborné  škole řemesel 
Velké Meziříčí, která v rámci praxe žáků v oboru elektrikář instalovala 
a opravila zdevastované elektrické rozvody.
A to zcela zdarma. Chlapci odvedli pěknou a „čistou“ práci. Dík patří 
také panu učiteli Bc. Vilému Lavickému, který žáky odborně vedl. Šlo 
o to, aby se zachoval dobový ráz stavení. A to se jim povedlo. Ostatně 
fotky a také prezentaci Ořechova-Ronova můžete vidět na Podzimní 
výstavě  HŠ Světlá a Střední odborné školy řemesel VM. Ta se koná 15. 
října 2014 a budou se na ní mimo jiné prezentovat i ostatní obory této 
školy. Tak ještě jednou velký dík.               Olga Horká, foto: archiv obce

Budoucí elektrikáři pomáhali při záchraně 
chaloupky

Dne 4. října jsme vzpomněli 75. 
výročí narození našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, pana

Ladislava Nožičky
z Měřína.

Kdo jste ho znali a  měli rádi, 
věnujte mu spolu s  námi tichou 
vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami

❧ Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají. ❧

Dne 1. října uplynulo 10 let 
od úmrtí paní 

Marie Říhové z Uhřínova.
 

S láskou vzpomínají 
manžel Oldřich, děti s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata.

❧ Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v  srdci má každý 
z nás. ❧

Dne 6. října uplynulo 20 let, kdy 
nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček, pan

Jaroslav Skryja
z Laviček.

S láskou vzpomíná manželka, 
dcera Marie, synové Jaroslav a Jiří 

s rodinami.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
v tělocvičně hasičské zbrojnice 

začíná ve středu 8. října 2014 v 19 hodin.
Cvičení pod vedením Mgr. Martiny Nováčkové 

navazuje na lekce Mgr. Lubomíra Kučery.
Vezměte si s sebou podložku a dobrou náladu.

Happy sport club uvádí

Happy sport club uvádí

SETKÁNÍ 
SE ŠAMANKOU

Téma: 
setkání s duchy a nadpřirozenem 

aneb bytosti kolem nás.
Vysílali úspěšný pořad Záhadář na Hitrádiu Vysočina...

S prvním dílem vyprodali Happy sport club.
Jirka Doležal – moderátor věřící jen v to, co vidí
Taisha Tauma – šamanka tělem i duší
Nenechte si ujít jedinečnou talk show, na které si tři z vás 
budou moci nechat zdarma vyložit karty.
Předprodej vstupenek: 
Happy sport club, Zdenky Vorlové 21, VM
Buffalo, Radnická 6, Velké Meziříčí, 
Studio Taisha, U Viaduktu 9, Jihlava.
Vstupné 80 Kč.
31. října 2014 v 19.00
kavárna Happy sport clubu Velké Meziříčí
Zdenky Vorlové 21
www.samanizmus.cz
Mediální partner: 

OZNÁMENÍ
Oznamujeme bývalým spolupracovníkům firmy 

Gala, že sraz se koná 17. 10. 2014 od 16 hodin
v restauraci U Kohouta v Měříně.

PODZIMNÍ VÝSTAVA
15. 10. 2014
9–16 hodin
V tělocvičně Hotelové školy Světlé 
a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, 
U Světlé 36
Účast přislíbili:
•	 Svaz	žen,	který	nás	naláká	na lahodné	pokrmy	s názvem	
Podzim v našem jídelníčku
•	 Ochutnáme	sirupy	z Vysočiny
•	 Český	zahrádkářský	svaz	a ostatní	dobrovolníci	nás	
překvapí svými výpěstky
Představí se:
•	 Centrum	Kociánka	pracoviště	Březejc	se	svými	výrobky
•	 Zahradnictví	Molnár
•	 Nejkrásnější	vesnička	Vysočiny	Ořechov	a místní	část	Ronov	
a další vystavovatelé.

K příjemnému posezení a k poslechu nám zahraje pan Hlaváč.
Na všechny se srdečně těší pořadatelé!
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kph – hudební nabídka sezony 2014/2015
▶ Cikánský houslový virtuóz – 14. 10. 2014  
– Ivan Herák s kapelou
Ivan Herák patří k nejvyhledávanějším českým romským 
houslovým virtuózům. Studoval na konzervatoři v Topol-
čanech u ruského profesora Olega ter Martiro-
sova. Jako žádaný primáš několika cikánských 
kapel se plně věnuje koncertní činnosti na čes-
kých i  zahraničních pódiích a  vyhlášených 
festivalech po celé Evropě. Na svém kontě má 
řadu nahrávek a  spolupracuje s  uznávanými 
kulturními osobnostmi, jakými jsou Jaroslav 
Svěcený, Zuzana Lapčíková, Yvetta Blanaro-
vičová a další. Jako sólista vystupuje též s Ta-
lichovým komorním orchestrem, pro něhož 
vytvořil řadu transkripcí. Dojemná houslová 
sóla v kontrastu s divokými rytmy a strhující-
mi virtuózními sóly či schopnost plynule mixo-
vat různé hudební proudy jsou trumfy, s nimiž 
tento technicky zdatný hráč fascinuje nadšené 
posluchače. Vstupné: 200/150 Kč
▶ Ukrajinský pianista Kostiantyn Tyshko 27. 11. 
▶ Novoroční koncert s přípitkem  – Moravské 
klavírní trio a operní hosté – leden 2015 (Jana 
Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miro-
slav Zicha violoncello, hostem sólistka tokijské 
opery Miki Isochi, další sólisté v jednání)
▶ Dámské dechové Trio Trifoglio – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propil-
ková – fagot , Jana Kopicová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec – 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015   – Jiří Jahoda 
(housle), Pavla Jahodová (violoncello)

Více informací o  předplatném KPH i  jed-

notlivých koncertech získáte v  Jupiter clubu, na  pro-
gramovém oddělení, Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 
566 782 004 (005, 001). www.jupiterclub.cz, www.hud-
bamezirici.cz, www.globart.cz

Středa 15. října 
od 19.30 hodin
● ● ● Z  LOUŽE 
POD OKAP 
– Fanny agentura
Námět komedie po-
chází z mnoha kauz, 
které se v  posled-
ních letech vyrojily 
v  našem českém 
prostředí a které nás 
zvedají ze židlí. My 
se ovšem na  příběh 
paní Anděly, maji-
telky rozlehlých po-
zemků, která bojuje 
o  svou pravdu se 
zastupitelem Heř-
manem Korýtkem, 
díváme s humorem, 
vtipem a  nadhle-

dem. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolino-
vá, Filip Tomsa
Středa 29. října od 19.30 hodin
● ● ● DRAHÉ TETY A JÁ – divadlo METRO
Tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Pod-
skalského není nutno blíže představovat.
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, 
Ivan Vyskočil/Martin Sochor a jiní
Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin
● ● ● BARMANKY – divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale 
i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. Hru 
dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová
Představení probíhají v kinosále  Jupiter clubu. Jednotné vstupné 
300 Kč. Rezervace a  prodej vstupenek na  programovém oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, tel.:  566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!                                                                 -zh-

divadelní sezona podzim 2014

koncert michala davida

sobota 31. 1. 2015
nový velký sál 
Jupiter clubu
Cena 450 Kč. 
Prodej vstupenek a více info 
na  tel.: 566  782  004, 005, 
001, programové oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí

kino jupiter club – říjen

● ● Středa 8. 10. v  19.30 hodin                                                                                                                        
LUCY – Režie L. Besson. V hlav-
ní roli S. Johansson, M. Free-
man. Akční, scifi  Francie 2014, 
původní znění, české titulky.                                                                                                      
Vstupné: 100 Kč, 97 min., mláde-
ži přístupný od 15 let.
● ● Čtvrtek 9. 10. v 19.30 hodin
STOLETÍ MIROSLAVA ZIK-
MUNDA – V hlavní roli M. Zik-
mund, J Hanzelka.  Dokumentár-
ní film ČR 2014. Vstupné: 90 Kč, 
97 min., mládeži přístupný.
● ● Neděle 12. 10. v 16 hodin
POŠŤÁK PAT – Animovaný ro-
dinný film Velké Británie 2014, 
český dabing. Vstupné: 100 Kč, 
88 min., mládeži přístupný.
● ● Čtvrtek 16. 10. v 19.30 hodin
MAGICKÝ HLAS REBELKY
Režie a  scénář O. Sommerová. 
Dokumentární film ČR 2014.
Vstupné: 80 Kč, 90 min.
● ● Sobota 18. 10. v 19.30 hodin
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU – V hlavní roli S. Ma-
cFarlane, Ch. Theron, A. Seyfried, 
L. Neeson a další. Westernová ko-
medie USA 2014, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 100 Kč, 116 
min., mládeži přístupný od 15 let.
● ● Středa 22. 10. v 19.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI
V hlavní roli E. M’Barek, K. Her-
furth, K. Riemann. Režie B. Dag-
tekin. Komedie Německo 2014, 
český dabing. Vstupné: 100 Kč, 117 
min., mládeži přístupný od 12 let.
● ● Pátek 24. 10. v 19.30 hodin
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
V hlavní roli M. Douglas, D. Ke-
aton.  Romantické komediální 
drama USA 2014, původní znění, 

české titulky. Vstupné: 100 Kč, 94 
min., mládeži přístupný od 12 let.
● ● Sobota 25. 10. v 19.30 hodin
ZMIZELÁ – V  hlavní roli B. 
Affleck, R. Pike, Missi Pyle, N. 
Patrick a další. Drama USA 2014, 
původní znění, české titulky.                                                                                                                                       
Vstupné: 120 Kč, 145 min., mlá-
deži přístupný od 15 let.
● ● Neděle 26. 10. v 16 hodin
DŮM KOUZEL – Rodinná, dob-
rodružná, animovaná komedie 
Belgie 2013. Vstupné: 110 Kč, 85 
min., mládeži přístupný. 
● ● Pondělí 27. 10. v 19.30 hodin 
VEJŠKA  
Režie T. Vorel st. V hlavní roli T. 
Vorel ml, J. Mádl, E. Josefíková, I. 
Chýlková, J. Kohák, J. Kraus, D. 
Vávra, P.  Čtvrtníček a  další. Ko-
medie ČR 2014.
Vstupné: 80 Kč, 85 min., mládeži 
přístupný od 12 let.
● ● Úterý 28. 10. v 16 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Rodinná animovaná dobrodruž-
ná fantasy komedie USA 2014, 
český dabing. Vstupné: 90 Kč, 
105 min., mládeži přístupný.
● ● Pátek 31. 10. v 19.30 hodin
LOVE SONG 
Režie J. Carney. V hlavní roli K. 
Knightley, M. Ruffalo, H. Stein-
feld a  další. Komediální roman-
tické drama USA 2013, původní 
znění, české titulky.
Vstupné: 90 Kč, 104 min., mláde-
ži přístupný.

Rezervace na www.jupiterclub.cz, 
prodej vstupenek také na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení v pondělí 3. listopadu  2014, ukončení únor 2015. 
Uzávěrka přihlášek 31. října 2014.
Jednotlivé lekce budou probíhat: luteránské gymnázium – sál  3. 11., 
10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12., 5. 1.
Jupiter club – velký sál:   12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 16. 2. 
V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu, den výuky: pondělí.                                  
Ples v bílém a závěrečný Barevný ples (velký sál Jupiter clubu)
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a  Obchodní akademie, Střední škola řemesel 
a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET -  Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby.
Cena celého kurzu: 900 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i individu-
álně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, Ples v bí-
lém  a závěrečný Barevný ples.  Platba v hotovosti s vyplněnou přihláš-
kou nebo hromadně za ročník, školu. Každý účastník kurzu se prokáže 
legitimací. Během kurzu nemohou žáci bez vážných důvodů odcházet 
z výuky. Vstup pouze ve společenském oděvu!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu do 30. října 
2014, otevřeno po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin,  tel.: 566 782 004, 
566 782 001 nebo na www.jupiterclub.cz  v sekci kurzy – taneční.

Taneční kurzy  2014 
v Jupiter  clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a  Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
(začátečníci, mírně pokročilí) v sále luteránského gymnázia. Zahrnu-
je 6 vyučovacích lekcí. Zahájení: v pondělí 3. listopadu 2014, 21–23  
hodin (3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12, 15. 12., 5. 1.). Ukončení: 5. ledna 
2015. Cena kurzu: 1.250 Kč/taneční pár.  Přihlásit se můžete nejpoz-
ději do 31. října 2014 na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004, 566 782 000 nebo na program@jupiterclub.cz. 
Omezená kapacita!                                                                                    -hs-

Taneční pro dospělé

14. 10. 2014 – v 19 hodin v luteránském gymnáziu

Jupiter club, s. r. o., uvede 
divadelní pohádku divadla Maléhry

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Na motivy pohádky H. Ch. Andersena. 

Příběh Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. 
Využívají všech prostředků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, 

smetáky) a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci zanechali na jevišti. 
Poetická pohádka je tak oživena o nápady „obyčejných” uklízeček.

Hrají: D. Zbytovská, Barbora Seidlová, N. Zbytovská
Neděle 19. října 2014 od 15.00, kinosál JC. 

Vstupné 60 Kč. Rezervace a prodej na programovém oddělení JC 
tel. 566 782 001, 004.        Změna programu vyhrazena!

Osudy židovských dětí pomohou 
návštěvníkům velkomeziříčské-
ho muzea blíže se seznámit s ob-
dobím holocaustu. Výstava „Ne-
ztratit víru v člověka...“ přibližuje 
život v Protektorátu Čechy a Mo-
rava, a  to z  pohledu tehdejších 
dětí.
Prostřednictvím putovní výstavy, 
kterou zapůjčilo Židovské mu-
zeum v Praze, se návštěvníci se-
známí s holocaustem a židovskou 
menšinou. Na dvaceti výstavních 
panelech příchozí poznají životní 
příběhy konkrétních židovských 
dětí a  rodin. Osudy jednotlivců 
přibližují historické události, kte-
ré prostřednictvím autentických 
příběhů a zážitků dostávají lidský 
rozměr.
Protagonisty výstavy je šest ži-
dovských dětí, které ve  třicátých 
letech žijí spokojeným životem 

v  kruhu své rodiny a  přátel. 
Na  pozadí válečných událostí 
jsou pak přiblíženy jejich osu-
dy v  průběhu let následujících. 
Výstava není uzavřena koncem 
války, ale připomíná i poválečné 
osudy Židů.
Pro výstavu byly využity auten-
tické materiály, často vytvořené 
právě dětmi, jako jsou úryvky 
z deníků, korespondence, kresby 
z Terezína, dětské časopisy, foto-
grafie dětí či dobový tisk.
Výstava je otevřená od 7. do 31. 
října, a to denně kromě pondě-
lí od 9 do 12 a od 13 do 16 ho-
din. Návštěvníci zaplatí jednotné 
vstupné deset korun.

Veškeré materiály a  doplňu-
jící informace jsou umístěny 
na webových stránkách www.ne-
ztratitviru.net.                                      -muz-

Výstava přiblíží období 
holocaustu

Do 12. 10. 
je otevřena 

výstava obrazů 
velkomeziříčské 
malířky Lidmily 

Dohnalové.
Otevřeno na za-

zvonění.
Galerie Dvorek, 
Meziříčská 109, 

Křižanov
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1. kolo
Prvního října byl zahájen 12. 
ročník městské hokejové ligy. 
O vítěze ve dvou skupinách bude 
usilovat rekordních 25 týmů (700 
amatérských hokejistů) jak z Vel-
kého Meziříčí, tak z blízkého oko-
lí. Týmy hrají každý týden jednou 
po dobu 6 měsíců. Nejdříve v zá-
kladních skupinách a  následně 
po rozdělení o konečné umístění. 
Extraliga
SK Netín – HC Pikárec 7:3
Plhák M. 2, Plhák T. 2, Dvořák 
D., Řehoř, Dvořák V. – Broža F. 
2, Jaša
Agromotor VM – Auto Dobro-
volný VM 7:1
Syrový 3, Svoboda J., Sobotka, 
Kavina 2 – Říha
NHÚ Balinka VM – SK Omega 
VB 0:14
Dvořák S. 3, Dvořák D. 5, Pelán 
4, Černý 2
SK Vídeň – HC Benetice 10:1
Vyhlídal 5, Pospíšil 2, Nedoma J. 
ml., Nedoma J., Uhlíř
Tech. služby VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 7:1
Chudoba 5, Šmejkal, Chatrný – 
Pospíšil

SK Omega VB – H. Heřmanice 6:1
Svoboda 2, Dvořák S., Dvořák D., 
Káňa, Dobrovolný – Mejzlík J.
HC Lukáš – NHÚ Balinka VM 
10:3
Bartejs 3, Černý 4, Beránek 2, 
Novák – Novotný, Navrátil, Ne-
cid
1. liga 
HCF Dráhy VM – Farma Měřín 
3:1
Láznička 2, Vítek – Šob
SK Ořechov – SK Mostiště 3:5
Hála, Dvořák, Jurný – Vidlák, 
Krejčí Voj., Burian F., Burian 
Petr, Burian Pavel
HC Tasov – SK Str. Zhoř 2:7
Robotka, Chlubna – Bartušek 2, 
Sedláček 2, Běhunek, Urbánek, 
Kazda 
HC Benetice – THC Kaba VM 
7:3
Rygl 3, Krejčí 2, Mikuláš 2 – Ko-
mínek, Hamáček, Kylíšek
SK Lavičky – HC Bory 11:4
Skryja 5, Nevěčný 2, Polák 2, 
Hladík, Hejl – Pokorný 2, Váša, 
Kaštan
River VM – HC Křižanov 4:4
Rous 2, Kejda, Brychta – Veselý 2, 
Vojtěch, Brychta 

Forma týmu FC Wiegel (P-R-
-V-V) má vzestupnou tenden-
ci. Hráči zinkoven se nadech-
li ke  dvěma výhrám za  sebou 
po čtyřbrankovém obratu s Kitty-
dogs United.
Tým pod vedením Richarda 
Huga posílil, klíčoví hráči zlepšili 
docházku a zlepšený herní projev 
přináší výsledky. 
FC Wiegel VM – Botafogo 3:5 
(1:4)
FC Wiegel VM – Kittydogs Uni-
ted 4:4 (0:4)
Pobřeží kocoviny – FC Wiegel 
VM 0:4 (0:3)
FC Wiegel VM – Kašpaři VM 
4:2 (3:1)
Příště čeká FC Wiegel postupně 

Slza VM a  Woolloomooloo Bay, 
což nebude lehká zkouška...
Další výsledky:

Pobřeží kocoviny – FC Wiegel 
VM 0:4 (0:3)
Slza VM – Santus 3:6 (2:4)

Kittydogs United – Botafogo 
2:5 (0:2)
1. FC Wiegel VM 4 2 1 1 15:11 7
2. Woolloomooloo Bay 2 2 0 0 20:2 6
3. Kašpaři VM 3 2 0 1 10:8 6
4. Botafogo 3 2 0 1 11:18 6
5. Attaco 1 1 0 0 7:3 3
6. Santus 2 1 0 1 8:7 3
7. Pobřeží kocoviny 3 1 0 2 5:12 3
8. Slza VM 3 1 0 2 5:13 3
9. Kittydogs United 2 0 1 1 6:9 1
10. La Bucañeros 1 0 0 1 0:1 0
11. FC United VM 2 0 0 2 3:6 0

Více na www.mkvm.cz; https://www.
facebook.com/MalaKopanaVM
Program na umělé trávě:
Již zítra!
9. 10. v 18.30 Kittydogs United – 
Pobřeží kocoviny a v 19.45 Bota-
fogo – La Bucañeros a FC United 
VM – Slza VM.

Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM zve do svých řad chlapce a děvčata naro-
zené 1995–2005 se zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky pondělí až 
pátek 15.00–19.30 ve sportovní hale za Světlou.

Fotbalový nábor
V září proběhl nábor nových hráčů do fotbalu. Zájemci, kteří se z ja-
kýchkoliv důvodů nemohli zúčastnit a mají zájem hrát fotbal, mohou 
přijít na některý z tréninků a připojit se k nám. Tréninky nejmenších 
fotbalistů se konají každé uterý a čtvrtek od půl čtvrté na stadionu 
U Tržiště. Bližší info: Zdeněk Veselý, zdenal.vesely@seznam.cz

Finále krajského přeboru atle-
tických přípravek
V neděli 28. 9. 2014 se v  Jihlavě 
utkali malí atleti ve finále vícebo-
je přípravek (běh na 50 m překá-
žek, opičí dráha, hod medicinba-
lem, přeskoky a štafeta 4×60 m).
Našimi stříbrnými vícebojaři 
jsou Veronika Krčálová (2. místo 
mladší přípravka) a  Zuzana Ra-
šovská (2. místo starší přípravka). 
V jednotlivých disciplínách více-
boje jsme získali celkem 19 umís-
tění do 6. místa.
Chlapci mladší přípravka (2005 
a mladší)
víceboj
11. Matyáš Mucha (4. místa opičí 
dráha a přeskoky)
15. Leoš Vrána (4. místo přesko-
ky, 5. místo 50 m překážek) 

24. Jakub Cerkal
25. Benjamin Rosa 
33. Jan Podrábský
36. Tomáš Malec
43. Michal Kučera
45. Denis Smejkal
47. Patrik Smejkal
48. Šimon Rašovský
49. David Cerkal
štafety
5. štafeta A  4×60 m (Rosa, Mu-
cha, Malec, Jakub Cerkal)
9. štafeta B 4×60 m (Smejkal P., 
Smejkal D., Podrábský, Vrána)
Chlapci starší přípravka (2003, 
2004)
víceboj
19. Jáchym Dvořák
22. Tomáš Rosa (5. místo přeskoky)
24. Šimon Čech 
5. štafeta 4×60 m (Dvořák, Rosa, 

Čech, Caha) – smíšená štafeta se 
Spartakem Třebíč
Děvčata mladší přípravka (2005 
a mladší)
víceboj
2. Veronika Krčálová (1. místo 
přeskoky, 2. místo medicinbal, 
4. místa 50 m překážek a  opičí 
dráha)
4. Sára Pavlidu (1. místa 50 m 
překážek a  opičí dráha, 4. místo 
medicinbal)
7. Dana Harvey (3. místo medi-
cinbal)
13. Šarlota Pávková (2. místo pře-
skoky)
26. Alžběta Pávková
28. Adéla Budínová
31. Elen Rausová
štafety
2. štafeta 4×60 m (Pavlidu, Krčá-

lová, Harvey, Budínová)
Děvčata starší přípravka (2003, 
2004)
víceboj
2. Zuzana Rašovská (1. místo me-
dicinbal, 4. místo 50 m překážek)
9. Vendula Puzrlová (4. místo 
50 m překážek a opičí dráha)
14. Eliška Mašterová (6. místo 
medicinbal)
21. Vendula Švihálková 
26. Věra Podrábská 
33. Natálie Malcová
37. Anna Šoukalová
38. Adéla Kučerová
štafety
2. štafeta A  4×60 m (Rašovská, 
Puzrlová, Mašterová, Švihálková)
8. štafeta B 4×60 m (Malcová, 
Podrábská, Kučerová, Šoukalová)

-vill-, foto: archiv atletiky

Děti z atletické přípravky se utkaly ve finále víceboje krajského přeboru

Kdo zastaví rozjetý Wiegel?

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

ST VM – TJ Sokol Rouchovany 
10:0
Body: Klíma Petr 2/0, Řikovský 
Aleš 2/0, Maštera Martin 2/0, Po-
korný Jan 2/0
Čtyřhry: Klíma, Řikovský; Po-
korný, Maštera
ST VM – TJ Sokol Moravské Bu-
dějovice 10:1
Body: Maštera Martin 3/0, Klíma 
Petr 2/0, Pokorný Jan 2/0, Skryja 
Marek 1/1
Čtyřhry: Klíma, Maštera; Skryja, 
Pokorný
V  sobotu odstartovaly krajské 

soutěže. Družstvo A  hrající KP 
1 přivítalo nováčky soutěže Rou-
chovany a Moravské Budějovice. 
Oba dva soupeři odjeli s  pořád-
ným výpraskem. Všichni naši 
hráči v  utkání jasně dominovali 
a  přehráli protivníky ve  všem. 
Stálou sestavu Petr Klíma, Jan 
Pokorný, Aleš Řikovský, Jan 
Kampas a Marek Skryja jsme do-
plnili o  hráče Martina Mašteru, 
který k nám přestoupil z Jihlavy. 
Na příští dvojkolo, které se hraje 
za čtrnáct dní, pojedeme do Ha-
vlíčkova Brodu a Chotěboře. 

Stolní tenisté zahájili 
krajský přebor

-pk-

Odstartovala městská 
hokejová liga

-vid-

Dorost
HHK VM – HC Bobři Valašské 
Meziříčí 5:10 (1:2, 2:3, 2:5)
Branky a asistence HHK: 5. Dun-
dálek (Přinesdomů), 21. Přine-
sdomů, 27. Řepa (Báňa D.), 45. 
Kapusta O., 48. Řepa.
Sestava HHK: Svoboda – Přine-
sdomů, Kampas F., Karásek, Báňa 
M. – Dundálek, Kapusta O., Pa-
velka – Hedbávný, Řepa, Báňa D. 
– Dobrovolná.
Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0, 
v oslabení: 0:1. Střely na branku: 

21:67. Diváci: 25.
Ostatní výsledky druhého kola: 
HC Orlová – HC Spartak Uher-
ský Brod 11:2, HK Kroměříž – 
HC Brumov-Bylnice 7:3, VSK 
Technika Brno – SHK Hodonín 
B 3:2.
Starší žáci
HC Dukla Jihlava – HHK VM 
16:0 (3:0, 6:0, 7:0) 
Sestava HHK: Pestr (31. Honiš) 
– Šandera, Strádal D., Procházka, 
Zacha, Třeštík, Havliš, Sobotka, 
Bartošek, Šilpoch M., Krčma.

Rozhodčí: Ryšavý – Čuřilla, Su-
chý. Vyloučení: 4:5, využití: 2:0, 
v oslabení: 3:0. Střely na branku: 
84:8 (31:2, 30:3, 23:3). Diváci: 35.
Mladší žáci
HC Dukla Jihlava – HHK VM 
7:7 (1:1, 0:3, 6:3)
Branky a asistence HHK: 16.Bro-
ža (Hejduk), 21. Švejda (Strádal 
T.), 36. Dvořák F. (Nesvadba J.), 
37. Nesvadba V. (Křikava Vít), 42. 
Švejda, 50. Nesvadba V., 59. Šve-
jda (Vildomec).
Sestava HHK: Juda P.  – Broža, 

Vildomec, Křikava Vít., Nesvad-
ba J. – Vrzal, Švejda, Nesvadba V. 
– Křikava Vác., Jašek, Modl – Ku-
řátko, Bíbr, Hejduk.
Rozhodčí: Ryšavý, Suchý. Vylou-
čení: 6:5, využití: 2:2, v oslabení: 
0:0. Střely na branku: 41:31 (9:6, 
13:18, 19:7). Diváci: 40.
Program mládeže na  zimním 
stadionu VM:
Sobota 11. 10. v 9.00 HHK mlad-
ší žáci – SKLH Žďár n. S.; v 11.00 
HHK starší žáci – SKLH Žďár n. 
S. 

Hokejová mládež: dvě prohry, jedna remíza

-hhk-

V sobotu 27. září odcestoval náš 
tým ke druhému turnaji Ligy Vy-
sočiny mladších žáků. Turnaje 
se bohužel nemohl zúčastnit ze 
zdravotních důvodů zatím nej-
lepší střelec soutěže Štěpán Fiala 
a brankář Milan Krejčí. Tým byl 
tak doplněn několika začínající-
mi mladšími žáky.
V prvním utkání jsme nastoupili 
proti Dolní Cerekvi, která měla 
na  prvním turnaji volný los. 
První poločas jsme se se soupe-
řem teprve seznamovali. Nehráli 
jsme svoji hru a  poločas pro-
hráli 4:6. Ve  druhém  poločase  
jsme kvalitní obranou, za kterou 
chytal výborně Víťa Rohovský, 
a  rychlým přechodem do  úto-
ku utkání otočili na  konečných 
15:11.
V  dalším zápase nás čekal tým 
Nového Veselí B. Za  tento ce-
lek nastupují převážně začínají-
cí mladší žáci, a  proto jsme dali 
prostor také našim nejmladším. 

V  utkání jsme nakonec zvítězi-
li  poměrně jednoznačně 14:5 
po poločase 7:2.
Ve  třetím zápase jsme se utka-
li s  Novým Veselím A. V  první 
půli, kdy domácí těžili z  našich 
nepřesných dlouhých přihrávek 
a  trestali je rychlými protiútoky 
především přes křídelní prostory, 
jsme prohrávali 4:5. Ve  druhém 
poločase jsme bohužel doplatili 
na  velké množství neproměně-
ných vyložených šancí z prostoru 
pivota, kam směřovala většina 
přihrávek od  našich dobře ob-
sazovaných spojek. Soupeř byl 
v  této fázi utkání v  produktivitě 
střelby lepší a zaslouženě tak vy-
hrál 11:7.
V  posledním utkání nás čekal 
celek Chrudimi. Proti tomuto 
týmu jsme dali velký prostor na-
šim začínajícím mladším žákům 
a i přes prohru 4:5 v prvním po-
ločase jsme utkání nakonec oto-
čili a v pohodě vyhráli 12:7.

Jelikož tým Nového Veselí A pro-
hrál s  celkem Dolní Cerekve 
v  poslední zápase o  branku, 
skončili jsme na turnaji nakonec 
na druhém místě jen o skóre prá-
vě za domácím celkem.
Velmi dobře odchytal celý turnaj 
Víťa Rohovský, střelecky a  her-
ně se nejvíce v  turnaji prosadili 
Vojtěch Svoboda, Roman Juhoš, 
Matouš Malec a Lukáš Dobejval.
Turnaj nám ukázal, že při zlep-
šené souhře celého týmu a  po-
stupném „rozkoukání se“ našich 
začínajících mladších žáků by-
chom mohli pomýšlet i na celko-
vé vítězství v seriálu turnajů Ligy 
Vysočiny.
Sestava a  branky: Rohovský Vít 
(4), Svoboda Vojtěch (13), Juhoš 
Roman (12) Malec Matouš (9), 
Dobejval Lukáš (7), Kučera To-
máš (2), Dobrovolný Lukáš (1), 
Poul Martin, Borkovec Jakub, 
Deraha Lukáš, trenéři David Sto-
klasa a Petr Kaštan. 

Mladší žáci byli na házenkářském 
turnaji v Novém Veselí druzí

-šid-

veteránská liga

Velká Bíteš – Velké Meziříčí 3:1 
(3:1)
Branky: Zdeněk Káňa, Václav 
Kopáček, Jiří Malý/Pavel Pruša
Křižanov – Bohdalec 0:1 (0:0)
Branka: Petr Nedoma
1. Velká Bíteš 4 3 1 0 11:6 10

2. Bohdalec 4 3 1 0 7:3 10

3. Křižanov 4 1 0 3 9:10 3

4. Velké Meziříčí 4 0 0 4 8:16 0

Střelci: 5 – Pavel Pruša (VM), 3 
– Miroslav Šimek (VB), Martin 
Plocek (K), 2 – Miloš Prášek (K), 
Petr Pálka (K), Alois Chládek 
(VB), Zdeněk Káňa (VB), Petr 
Nedoma (B) -nov-

fotbal žáci

SpSM jih: FC VM-SK FŠ Třebíč 
U15 – MFK Vyškov 0:0 (0:0)
SpSM jih: FC VM-SK FŠ Třebíč 
U14 – MFK Vyškov 8:2 (5:0)
3× Blažek, 2× Malata Mirek, 2× 
Chalupa, Čermák -ves-
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kuželky

veřejné 
bruslení

So 11. 10. 13.30–15.00
Ne 12. 10. 14.30–16.00
Út 14. 10. 15.15–16.45
So 18. 10. 13.30–15.00
Ne 19. 10. 13.30–15.00
Út 21. 10. 15.15–16.45
So 25. 10. 13.45–15.15
Ne 26. 10. 14.00–15.30
Po 27. 10. 10.00–11.30
Út 28. 10. 15.00–16.30
St 29. 10 10.00–11.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

IV. třída, sk. B
FC VM C – FC Olší nad Oslavou 
2:2 (1:0)
Rozhodčí: Jan Žilka st. Branky: 
Šlitr (26.), D. Smejkal (78.) – Cha-
lupa (56.), F. Kaminaras (85.). Se-
stava: Sysel – Wasserbauer, Polák 
(55. Liška), Štefka, Maloušek (46. 
Weiss) – Machát (50. Prchal), L. 
Smejkal ml., Šlitr, Pospíši – D. 
Smejkal, L. Smejkal st.

fotbal c

Na  konci minulé sezony vzni-
kl nápad, že spojením týmů BK 
Velké Meziříčí a TJ Třebíč se po-
kusíme vybojovat postup do ligy 
juniorů U19. Vše se společný-
mi silami povedlo a  po  vyhrané 
kvalifikaci začala příprava týmu 
na  novou sezonu. Celý projekt 
se uskutečnil pod hlavičkou BK 
Velké Meziříčí, vzhledem k  lep-
šímu zázemí našeho týmu a také 
díky více hráčům z našeho měs-
ta a  okolí. První říjnový víkend 
do  našeho města zavítaly dva 
severomoravské týmy s  velkou 
basketbalovou tradicí. 
BK VM – NH Ostrava 62:73 
(16:17, 28:41, 43:56)
Kdyby mi někdo před začátkem 
zápasu řekl, že s  týmem NH 
Ostrava prohrajeme pouze ta-
kovýmto rozdílem, bral bych to 
všemi deseti. Po zápase byly po-
city trochu jiné. S  týmem z Ost-
ravy jsme hráli vyrovnanou partii 
a v některých fázích zápasu jsme 
soupeře docela přehrávali. Roz-
hodla větší zkušenost na  straně 
ostravských hráčů a také „vyhra-
nost“. Přece jen mezi krajským 
přeborem a ligou je docela veliký 
rozdíl. Nicméně dojem naši hráči 

zanechali velmi dobrý a  od  pří-
tomných diváků sklidili zaslouže-
ný potlesk a uznání.
Sestava a body domácích: Sladký 
25, Šmíd 12, Vrtal 10, Ferdan 5, 
Ostrý 3, Chovan 3, Studený 2, 
Mikoláš Jak. 2, Mezlík, Ivančík, 
Klapal a  Dufek, trenéři Kučírek, 
Rapušák a Filla.
BK VM – BK Opava 53:52 (17:6, 
31:22, 44:36)
Do  nedělního zápasu nastupo-
val náš tým s  obrovskou touhou 
po  vítězství. V  kvalifikaci o  ligu 
jsme se s tímto soupeřem utkali 
a prohráli jsme o 15 a o 23 bodů. 
Nástup do  utkání byl famózní, 
v  první čtvrtině jsme vedli 10:0, 
15:1 a 17:3. Pak ale přišel náš her-
ní útlum a  soupeř začal náskok 
stahovat. V  poločase jsme vedli 
o  devět bodů. Mohly nás však 
mrzet neproměněné trestné hody. 
Před půlkou zápasu jsme jich ne-
dali pět za sebou. A jak se ukázalo 
ve druhé polovině, každý bod byl 
velmi důležitý. Ve třetí čtvrtině se 
nám proti houževnatému soupeři 
nepodařilo přejít do rozhodující-
ho „trháku“, i když jsme už vedli 
44:32. V poslední části utkání do-
šlo, bohužel, k velkému dramatu, 

když dvě minuty před koncem se 
opavským hráčům podařilo vy-
rovnat na 49:49. Když už se našim 
hráčům zásluhou čtyř bodů roze-
hrávače Honzy Sladkého a skvělé 
obraně zbývajících hráčů poda-
řilo odskočit na  rozdíl více než 
jednoho koše, sekundu před kon-
cem přišel naprosto zbytečný faul 
našeho hráče na hranici tříbodo-
vého území. A  tak střílel soupeř 
tři trestné hody. Po prvních dvou 
proměněných střelách se poku-
sil poslední střelu nahodit, aby 
se odrazila k  hostujícím hráčům 
a  ti by mohli ještě vyrovnat stav 
zápasu. Nahození se nepodařilo 
a míč k překvapení střelce skon-
čil v  koši. Tím pádem vyhazo-
vali míč naši hráči, a  ti dlouhým 
vyhozením na  kapitána Martina 
Šmída neumožnili hostům další 
šanci. A  tím se zrodilo první li-
gové vítězství. Ještě je potřeba po-
dotknout, že k dramatu nemuselo 
dojít, kdyby rozhodčí správně po-
soudili několik nájezdů domácích 
a  technické přestupky (kroky) 
soupeře. Je docela zvláštní, když 
soupeř při samostatném úniku 
našeho Adama Ostrého jej tvrdě 
a  velmi nečistě zastaví, až dojde 

ke zranění hráče a rozhodčí místo 
nesportovní chyby neodpíská ani 
faul. 
Sestava a  body domácích: Slad-
ký 19, Vrtal 11, Šmíd 8, Ferda 6, 
Mikoláš Jak. 6, Ostrý 3, Mezlík, 
Ivančík, Klapal, Dufek, Chovan 
a  Mikoláš Jan. Trenéři Kučírek 
a Rapušák. 
V úvodním zápase soutěže mužů 
domácí tým Velkého Meziříčí po-
razil soupeře z Vyškova 60:43.

Své premiérové zápasy sehrály 
také žákyně pod vedením trené-
rek K. Dvořákové a K. Čermáko-
vé. S týmem SŠMH Brno utrpěly 
dvě porážky, když v prvním zápa-
se vstřelily 19 bodů a ve druhém 
25 bodů. Byly to první dva zápasy 
v  historii pro většinu hráček do-
mácího týmu, takže z porážek ne-
jde dělat žádné závěry, snad jen to, 
že naše hráčky čeká hodně tvrdé 
práce, protože začátky jsou vždy 

velmi těžké. Přejeme jim hodně 
vytrvalosti a  pevné vůle do  dal-
ších tréninků a zápasových bojů.
Program v  tělocvičně ZŠ Škol-
ní: 18. 10. v  9.00 a  v  11.00 BK 
VM kadeti U17 – BK Vyškov; 
ve  14.00 a  v  16.00 BK VM ka-
detky U19 a  ženy – BK Vyškov; 
v 18.00 BK VM muži – Uherské 
Hradiště; 19. 10. v 10.00 BK VM 
muži – Hodonín

-rap-, foto: archiv BK VM

Basketbaloví junioři slaví svoje první ligové vítězství

1. A tř., sk. B
FC Rapotice – FC VM B 3:0 (2:0)
Rozhodčí: Škorpík – Bouda, No-
votný. Diváci: 80. Branky: 2× M. 
Laš (23.), (70.) M. Sobotka (44.). 
Karty: žlutá – Polák (33.), Halá-
mek (40.), Malec (47.), Veselý 
(70.), Souček (76.). Červená kar-
ta – Kafka (88.). Sestava: Jícha – 
Malec, Halámek, Polák, J. Kafka 
– Souček – Vítek (74. Řezníček), 
Bradáč, Jakeš (67. Kuřátko), Bub-
lan (61. Veselý) – Liška
K předposlednímu celku tabulky 
nemohl odcestovat z pracovních 
důvodů stoper O. Kafka. Hrá-
li jsme na  velmi kvalitní trávě. 
Na  začátku utkání ve  3. minutě 
Vítek vyslal křižnou přihrávku 
na  Bradáče, který si míč potáhl 
po  lajně a  následně nacentroval 
do malého vápna, kam si naběhl 
osamocený Liška, který v  tisící 
šanci trefil jen brankáře T. Laše. 

V  11. minutě se osmělili i  do-
mácí, když Stehlík poslal PVK 
do  vápna na M. Laše, který hla-
vičkoval jen nad bránu. Ve  21. 
minutě Souček nakopl dlouhý 
míč na Lišku, který v těžké pozici 
sklepl míč pod sebe Bradáčovi, 
ale jeho následná střela letěla těs-
ně vedle spojnice. Ve 23. minutě 
hlavičkoval Matoušek jen do své-
ho hráče a následně ve skrumáži 
se dostal nejrychleji k  míči M. 
Laš, který nekompromisně za-
končil, 1:0. V  závěru poločasu 
ve 44. minutě poslal Stehlík dlou-
hý centr do  vápna, kde na  míč 
nedosáhl brankář Jícha a Matou-
šek znovu poslal míč pod sebe 
hlavou, kde našel Sobotku, který 
propálil vše, co mu stálo v cestě, 
2:0. Poté jsme hru otevřeli a sna-
žili jsme se o  kontaktní gól, ale 
bohužel v 70. minutě Pavlíček na-
kopl dlouhý míč na rozeběhlého 

M. Laše, který jej zatáhl do vápna 
a zvýšil na 3:0. O minutu pozdě-
ji jsme mohli vstřelit gól, když si 
zatáhl míč do  vápna Kafka, ale 
toho perfektně vychytal brankář 
T. Laš. Následný roh poslal Bra-
dáč na volného Součka, ale i toho 
v  gólové šanci vychytal T. Laš. 

V 76. minutě se dokázal prosadit 
na  pravé straně Liška, který po-
slal míč pod sebe na malé vápno 
k nabíhajícímu Veselému, ale ten 
trestuhodně a  nepochopitelně 
přestřelil bránu. V závěru zápasu 
byl zbytečně vyloučen Josef Kaf-
ka. 

„Tento zápas byl pro nás maxi-
málně smolný, protože jsme ne-
dali na  začátku dva jasné góly, 
tu největší šanci měl hned ve  3. 
minutě Liška. Zápas se mohl 
vyvíjet úplně jinak, ale to je pro-
stě fotbal. V  zápase nám chyběl 
ve středu hřiště hráč, který by hru 
zklidnil a hlavně rozdával přesné 
míče na obě dvě strany. Mrzí mě, 
že jsme dnes střelecky naprosto 
selhali,“ řekl po  zápase naštvaně 
trenér Libor Smejkal mladší. 

-ls-, foto: archiv FC VM
1. Třebíč B 9 6 0 3 18:13 18
2. V. Meziříčí B 9 5 2 2 14:12 17
3. Kouty 9 5 1 3 20:12 16
4. Náměšť-Vícenice 9 5 1 3 21:16 16
5. Vrchovina B 9 5 0 4 18:20 15
6. Budišov-Nárameč 9 4 2 3 14:11 14
7. Vladislav 9 4 1 4 19:14 13
8. Hrotovice 9 4 1 4 21:19 13
9. Nová Ves 9 4 1 4 15:13 13
10. Rantířov 9 4 1 4 16:21 13
11. Želetava 9 4 0 5 25:20 12
12. Štěpánov n. S. 9 3 2 4 11:13 11
13. Rapotice 9 2 1 6 11:22 7
14. Žďár n. Sáz. B 9 1 1 7 8:25 4

Hráči Benfiky proti Rapoticím střelecky selhali

Krajský přebor Vysočiny
Sokol Nové Veselí – Spartak VM 
A 2424:2486 * 3:5
Heral 380:406 Baloun
Lovíšek 372:432 Lavický Ji.
Vavera 414:404 Lavický B.
Deyssig 441:434 Kováč
Vlček 428:385 Lavický Jo.
Vrkoč 389:425 Starý
V  soutěžní přestávce áčko se-
hrálo přátelák v  Novém Veselí 
a ve vyrovnaném utkání udolalo 
domácí o 62 kuželky.
Krajská soutěž Vysočiny B
Spartak VM B – PSJ Jihlava C 
1633:1585 * 5:1
Fajmonová 370:413 Partlová
Mičková 429:428 Vyhnálková
Trnka 413:373 Dočkalová
Mička 421:371 Doubek
Přes počáteční klopýtnutí tým na-
konec vyhrál o 48 kuželek. -sta-

Liga starší dorostenky
TJ Házená Jindřichův Hradec – 
TJ Sokol VM 25:23 (13:11)
Souboj dvou dosud nebodujících 
týmů rozehrála naše děvčata lépe, 
když v  prvních minutách aktivní 
obranou nutila domácí k  nepřes-
nostem. Na  to rychle reagovala 
domácí lavička technickým od-
dechovým časem již ve čtvrté mi-
nutě. Následně se hra obou týmů 
vyrovnala a  mírně navrch začaly 

mít Jihočešky. S  tím se nesmířila 
naše lavička a brala také oddecho-
vý čas, který částečně „nakopl“ náš 
výkon. Škoda našich neproměně-
ných příležitostí a mezer v obraně. 
Domácí přidaly na  důrazu, srov-
naly a do konce poločasu měly již 
více ze hry. Do  druhého dějství 
jsme vstoupili aktivně a  dvěma 
brankami srovnali skóre. I přesto, 
že si naše hráčky vypracovaly ješ-
tě další šance, skóre se neměnilo. 

Soupeřky nás lepším pohybem 
i  nápaditostí útočných akcí pře-
střílely. Vycítily šanci a  odskočily 
až na pětigólový rozdíl. Jejich ak-
tivitu částečně utnul oddechový 
čas a my jsme začali „stíhací jízdu“. 
Naše útočné akce však opět na-
rážely na  důraznou a  kompaktní 
defenzivu. Řada útočných akcí 
končila neúspěchem či ztrátou. 
Závěrečná fáze z naší strany vyzně-
la zvýšenou bojovností a  snahou. 

Podařilo se proměnit individuální 
průniky a dostat až na nejtěsnější 
rozdíl. Minutu a půl před koncem 
jsme byli nadosah. Škoda, že jsme 
v útočné fázi poměrně lacino ztra-
tili míč. Následná celoplošná obra-
na znamenala ještě po dvou gólech 
na obou stranách, leč přinesla ra-
dost domácím.
Sled branek: 0:2, 1:3, 3:4, 6:4, 6:8, 
9:8, 9:9, 11:9, 12:10, 12:13, 13:18, 
19:15, 20:17, 22:17, 22:20, 23:20, 

23:22, 24:22. 7m hody1/1:2/2, 
vyloučení 1:0. Počet střel 49:40. 
Hrály: Syptáková Veronika – 
Škrdlová Renata (6/2), Koudelo-
vá Eliška (4), Sedláčková Klára 
(4), Janečková Denisa (2), Stude-
ná Kateřina (2), Závišková Kate-
řina (2), Doležalová Romana (1), 
Homolová Michaela (1), Ryme-
šová Andrea (1), Rosová Terezie, 
Bačová Soňa. Trenéři Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová. 

2. liga mladší dorost Morava
SK Velká Bystřice – TJ Sokol 
VM 51:23 (22:12)
Ve  třetím kole zajíždělo naše 
družstvo dorostu na půdu dosud 
neporažené Velké Bystřice. Utká-
ní se nám nepodařilo a od soupe-
ře jsme schytali doslova debakl.
Úvod byl vyrovnaný. Násled-
ně jsme neproměnili několik 
vyložených šancí, soupeř vše 
dokázal zužitkovat a  postup-
ně si budoval náskok. Bystřici 
nepřibrzdil ani náš oddechový 

čas, a tak se do šaten odcházelo 
za stavu 22:12.
V  druhém poločase jsme nedo-
kázali zlepšit jedinou činnost, 
srážely nás neproměněné šance 
a  zbytečné ztráty. Naopak sou-
peř byl téměř neomylný a jelikož 
se hrálo ve velkém tempu, rozdíl 
ve  skóre narůstal. Nakonec jsme 
utrpěli porážku 51:23.
V  následujícím utkání nás čeká 
další těžký soupeř Handball 
KP Brno, který sestoupil z  1. 
ligy. Doufejme, že v  domácím 

prostředí podáme lepší výkon.
7m hody 2/2:4/1 vyloučení: 4:2, 
diváků 65. Sled branek: 2:1, 4:4, 
8:5, 13:9, 22:12, 28:16, 35:19, 
44:22, 51:23. Sestava a  branky: 
Kratochvíl František – Stupka 
Tomáš (9/1), Janíček Martin 
(6), Blaha Tomáš (3), Macoun 
Filip (3), Pažourek Tomáš (1), 
Ambrož Michael (1), Buchta 
Dominik, Frejlich Tomáš, Ba-
báček Kamil, trenér Šidlo La-
dislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.

FC VM – FK Pelhřimov 0:2 (0:2)
Sestava: Michut – Hamřík, Novotný, Chalupa, Fejt – Liška P., Nevoral, 
Ráček, Pavlíček (80. min. Prchal) – Havlíček, Pech.
Bylo jasné, že vyrovnané utkání rozhodnou maličkosti. Domácí měli 
v úvodu mírnou převahu. Bohužel ani jedna hlavička po precizně za-
hraných rohových kopech neskončila v  síti. A  tak udeřilo na  druhé 
straně. Po centru z levé strany nechali domácí trochu prostoru na hra-
nici velkého vápna pelhřimovskému útočníkovi. Ten životní střelou 
z voleje otevřel skóre. Když navíc v 36. min. propadla celá levé strana 
a k centru se dostal na penaltě neobsazený hostující útočník, byl náhle 
stav utkání 0:2 pro hosty. Druhý poločas se vyznačoval jalovou snahou 
domácích hráčů o změnu skóre. Jejich útočné aktivity končily na bez-
chybné defenzivní činnosti hostujícího mužstva. Jediné větší ohrožení 
pro pelhřimovského brankáře byly rohy. 

Dorostenky házené nebodovaly ani v Jindřichově Hradci

-záv-

Házenkářskému dorostu se nevedlo

-šid- -kli-

Fotbalový dorost prohrál

-ls-
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kdy a kam

Divizní fotbalisté přivedli utkání k vítěznému konci, tentokrát s trochou štěstí
MSD sk. D
FSC Stará Říše – FC VM 0:1 (0:0)
Střelci: 61. Mucha Zdeněk. Roz-
hodčí: Křenek, Stehlík, Šula. Se-
stava FC VM: Invald – Mucha 
Z., Mucha P., Šimáček, Krejčí 
– Dufek (81. Havlíček), Smejkal, 
Berka, Durajka (70. Bouček), 
Demeter (90. Vyskočil) – Simr, 
na lavičce Simandl, Doucha, tre-
nér Smejkal. ŽK: Kadlec, Pokor-
ný, Brnický – Smejkal (84. a 89.), 
Krejčí, Dufek, Berka (23. a  30.). 
Diváci: 123. Nejlepší hráči: Br-
nický – Invald, Mucha Zdeněk.
První poločas moc fotbalové krá-
sy nepřinesl, na  těžkém terénu 
viděli diváci bojovné utkání plné 
osobních soubojů, ale také ne-
přesností v  rozehrávce. Do  první 

šance se dostali hosté ve  3. min, 
kdy po  centru Jardy Dufka ne-
dokázal jeho přihrávku zpraco-
vat na  malém vápně Pavel Simr. 
Domácí odpověděli průnikem 
Váchy, s  jeho centrem si však 
obrana hostů poradila. V  7. min 
se dostal z úhlu k zakončení Ro-
bin Demeter, bránu však netrefil. 
Následně se objevil za  domá-
cí obranou Jarda Dufek, obešel 
Neumana, ale z  úhlu už vystřelit 
nedokázal a  jeho centr na  nabí-
hající spoluhráče domácí obrana 
odvrátila. Ve  13. min hledali do-
mácí z  přímého kopu Kadlece, 
Patrik Mucha poslal míč na roho-
vý kop. Domácí měli šance skrze 
Pokorného, jenž bránu přestřelil, 
a poté minul i Lacina. Ve 30. min 

byl po druhé žluté kartě vyloučen 
Lukáš Berka. Ve 37. min našel Ro-
man Durajka nabíhajícího Robina 
Demetera, ten Neumana zblízka 
neprostřelil. Odpověděl Lacina, 
který se protáhl po křídle, ve váp-
ně našel naběhnutého Pokorného, 
ten prudce vystřelil do brány, ale 
v  cestě mu stál vynikající zákrok 
Romana Invalda. Z  následného 
rohu se dostal k vyraženému míči 
Šeda, jeho střela bránu netrefila. 
Posléze netrefil ani Demeter, a tak 
se do  kabin odcházelo za  neroz-
hodného stavu.
Ve 48. minutě druhého poločasu 
se dostal do  rychlého protiúto-
ku Vácha. V dalším postupu mu 
zabránil obranný zákrok Jardy 
Krejčího, který zanedlouho čis-

tým skluzem zastavil i  Brnic-
kého. Poté zakončoval hlavou 
Pavel Simr, ten minul, dále Jarda 
Krejčí, po  němž dorážel Zdeněk 
Mucha, pak opět Simr, ale marně. 
Až v 61. min rozehrál Robin De-
meter přímý kop, ve vápně našel 
Zdeňka Muchu, a  ten nedal hla-
vou domácímu gólmanovi šanci 
0:1. Skóre mohli navýšit Simr 
a  znovu Mucha, ale nepovedlo 
se. Po zmatcích v hostující obra-
ně mohl vyrovnat Brnický, ale 
těsně minul. Přestřelil i Tichánek 
z přímého kopu. Další přímý kop 
Brnického odvrátil na roh Patrik 
Mucha a  třetí z  kopačky Pribo-
ského šel do  tyče. V  86. min se 
dostal ve  vápně k  zakončení Ti-
chánek, ale Invald vytáhl další ze 

svých výborných zákroků a  míč 
do  brány nepustil. V  nervózním 
závěru utkání, minutu před kon-
cem, byl za  zdržování vyloučen 
Eda Smejkal a následně vykázán 
z lavičky trenér Smejkal. V nasta-
vení se dostali domácí k  dalším 
dvěma přímým kopům, ale po-
zorná obrana hostů v  čele s  Ro-
manem Invaldem jim již změnu 
skóre nedovolila.
„V  prvním poločase jsme hrá-
li velmi složitě, špatně jsme se 
pohybovali bez míče a  nevytvá-
řeli si potřebný tlak. Paradoxně 
po vyloučení Lukáše Berky jsme 
hru zjednodušili, začali lépe 
kombinovat a  na  začátku druhé 
půle si připravili několik slib-
ných brankových situací. Jednu 

z nich se nám podařilo proměnit. 
V závěru zápasu nás domácí při-
tlačili, ale tentokrát jsme měli i to 
potřebné fotbalové štěstíčko a zá-
pas přivedli do vítězné koncovky. 
Mrzí mne však ztráta hráčů pro 
následné utkání,“ okomentoval 
průběh utkání trenér Libor Smej-
kal st. 
1. Velké Meziříčí 10 8 2 0 33:6 26
2. Havlíčkův Brod 10 6 2 2 21:19 20
3. Bystřice n. Pern. 10 5 3 2 19:16 18
4. Otrokovice 9 4 4 1 18:9 16
5. Vrchovina 10 5 1 4 13:11 16
6. Stará Říše 9 5 1 3 9:8 16
7. Mutěnice 10 5 0 5 18:24 15
8. Hodonín 10 4 2 4 17:14 14
9. Blansko 9 3 4 2 10:14 13
10. Rosice 9 3 3 3 14:11 12
11. Polná 9 2 4 3 16:14 10
12. Žďár n. Sáz. 8 3 0 5 12:10 9
13. Uherský Brod 10 2 3 5 12:19 9
14. Pelhřimov 10 2 2 6 8:15 8
15. Tasovice 9 2 2 5 6:15 8
16. Napajedla 10 0 1 9 6:27 1

-myn-

Dne 28. září proběhla poslední 
soutěž Žďárské ligy v  Jasenici, 
kde se rozhodlo, že celkové ví-
tězství po pěti letech vybojovalo 
družstvo z Laviček. 
Hasičům se povedlo bodo-
vat ve  všech třinácti závodech, 
z toho jeden závod vyhráli, dva-
krát byli druzí a  dvakrát třetí, 
což také v  celkovém zúčtování 
rozhodlo. 
Celý ročník vyvrcholil právě 
na posledním závodě v Jasenici. 
Lavičky se o vítězství přetahova-
ly s hasiči z Čikova. Do závodu 
nastupoval Čikov s  tříbodovým 
náskokem právě na  Lavičky. 
Na velmi těžké dráze ovšem Či-

kov nezvládl úkol favorita a  za-
váhal. Tím prakticky přenechal 
vítězství Lavičkám, kterým sta-
čilo zaběhnout jejich standardní 
výkon. Nakonec z toho bylo dru-
hé místo s  časem 17:59  s  a  cel-
kové vítězství po  dlouhých pěti 
letech. 
Lavičky Žďárskou ligu vyhrály už 
pětkrát, a to v letech 2005, 2006, 
2007, 2009, 2014, a  začínají se 
přibližovat Kundraticím, které 
celkově vyhrály sedmkrát.
Vítězství na ŽL doplňuje celkově 
páté místo z extraligy, které se La-
vičky pravidelně účastní od roku 
2009 a v roce 2011 ji vyhrály. 

-fh-, foto: archiv SDH

Lavičští hasiči jsou vítězi Žďárské ligy
na fotbal na umělou trávu v so-
botu 11. října v  15.00 FC muži 
B – HFK Třebíč B
na  Tržiště v  neděli 12. října 
v  10.15 FC muži A  – FC Žďas 
Žďár
na  házenou do  haly za  Světlou 
v sobotu 11. října 9.00–14.00 turnaj 
ml. žáci (VM, D. Cerekev, N. Veselí 
A, B, H. Brod); v  15.00 ml. doros-
tenci – Handball KP Brno a v 17.00 
muži – Handball KP Brno B
na  hokej na  zimní stadion 
v  sobotu 11. října v  9.00 HHK 
ml. žáci; v 11.00 HHK st. žáci – 
SKLH Žďár a v 17.30 HHK muži 
A – HK Kroměříž

2. liga házené mužů Morava jih
SK Kuřim – TJ Sokol VM 28:31 
(16:18)
Ve třetím kole zajížděli naši muži 
do „nafukovačky“ v Kuřimi. Sou-
peř z  prvních dvou kol nezískal 
ani bod, a  tak bylo jasné, že ký-
žené vítězství chce uhrát proti 
družstvu z Velkého Meziříčí. 
První půle byla velmi vyrovna-
ná. Kuřim od  začátku bránila 
osobně Romana Matušíka. Obě 
družstva se soustředila spíše 
na  útok než na  obranu, a  tak 
nebyla nouze o  pohledné akce 
a  zakončení. Skóre se přeléva-
lo jako na  houpačce. Ani jedno 
družstvo ale nedokázalo odskočit 
více jak dvoubrankovým rozdí-
lem. V  závěrečné pětiminutov-
ce bylo díky přesným zásahům 
spojek, Pavla Strašáka a  Jakuba 
Bezděka, lepší naše družstvo 
a  do  šaten se šlo za  stavu 16:18.
Vstup do  druhé půle se poda-

řil našim hráčům. Díky dobře 
fungující obraně navýšili v  37. 
minutě náskok na  čtyři bran-
ky (22:18). Houževnatá Kuřim 
se nevzdávala a  opět se dotáhla 
na dvě branky. Na spojce se roz-
střílel Roman Matušík, kterému 
zdatně sekundovala křídla Jiří 
Kaštan s Pavlem Živčicem, a tak 
do  závěrečné desetiminutovky 
se šlo opět se čtyřbrankovým 
náskokem. V koncovce utkání si 
naše družstvo počínalo zkušeně 
a na branku soupeře vždy doká-
zalo odpovědět. V závěru už jen 
Kuřim kosmeticky upravila skóre 
na konečných 28:31.
Trenér Vaverka s  dnešním vý-
konem nebyl příliš spokojen: 
„Nehráli jsme moc dobře v obra-
ně, chyběl pohyb a  důslednost. 
V útoku, i přestože na nás domácí 
praktikovali jednu až dvě osobní 
obrany, jsme je přestříleli a  díky 
tomu dnes odvážíme body.“

V příštím kole čeká naše házen-
káře doma rezerva extraligového 
celku Handball KP Brno B.
7m hody 2/1:6/3 vyloučení: 3:5, 
počet diváků 59. Sled branek: 1:2, 
5:4, 7:6, 9:10, 12:13, 15:15, 16:18, 
18:22, 22:24, 25:29, 28:31
Sestava a  branky: Kotík Libor – 
Bezděk Jakub (7), Strašák Pavel 
(7/1), Matušík Roman (6), Živčic 
Pavel (3), Kaštan Jiří (3), Kubiš 
David (2), Necid Miloš (1), Pavliš 
David (1), Večeřa Vítězslav, Kří-
bala Pavel, Fiala Martin, Babáček 
Petr, trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr. 

-šid-
1. Napajedla 3 3 0 0 93:83 6
2. Hustopeče 3 2 0 1 102:78 4
3. Ivančice 2 2 0 0 56:42 4
4. Kostelec n. H. 3 2 0 1 76:71 4
5. V. Meziříčí  3 2 0 1 87:85 4
6. Prostějov 3 1 1 1 89:89 3
7. Brno B 3 1 0 2 98:97 2
8. Juliánov 2 1 0 1 54:53 2
9. Maloměřice  3 1 0 2 75:77 2
10. Bohunice B 3 1 0 2 83:97 2
11. Telnice 3 0 1 2 73:85 1
12. SK Kuřim  3 0 0 3 76:105 0

Házenkáři přestříleli Kuřim
2. liga házené žen Morava jih
DHK Pardubice – TJ Sokol VM 
31:27 (15:10)
Ve  druhém zápase letošního 
podzimu zajíždělo družstvo žen 
na  palubovku nového soupeře, 
DHK Pardubice. Z výsledků po-
sledních kol jsme věděly, že nás 
čeká silný soupeř, který střílí 
hodně branek. Do začátku zápa-
su jsme vstoupily velice dobře. 
Obrana byla tvrdá a  střelkyně 
jsme dokázaly držet v  dobré 
vzdálenosti od  naší branky, kde 
předváděla pěkné zákroky Mar-
cela Babáčková. V  útočné části 
jsme hrály rychlou kombinaci 
spojek, kde bylo několik rych-
lých zakončení. Díky tomu jsme 
ve 13. minutě vedly 3:7. V  tento 
moment jakoby našim hráčkám 
došel „kyslík“. V útoku jsme ztra-
tily jiskru a  spousta technických 
chyb v  podobě špatných roze-
hrávek a  ukvapených střel zna-

menala obrat v utkání. Již ve 21. 
minutě vedly domácí 10:8. A po-
stupně vedení navyšovaly. Nám 
se nedařilo ani v útoku a obrana 
také byla jak cedník. 
Do  úvodu druhé půle jsme 
vstoupily s  tím, že ještě máme 
dalších 30 minut, abychom vše 
otočily. Hned se nám podařilo 
vsítit branky, na  které soupeř 
vždy odpověděl. Mezi sedmou 
a dvanáctou minutou přišla naše 
chvíle. Lepší pohyb v obraně zna-
menal zisk míčů a dobrý přechod 
do  útoku zase ukrajování z  ná-
skoku soupeře. Ve 12. minutě byl 
rozdíl již pouze dvoubrankový 
21:19. Pak ale přišla opět série 
nepřesností a  stále se nedařilo 
jít na  remízu. To se povedlo až 
ve  21. minutě, kdy na  ukazateli 
svítilo skóre 25:25. Místo aby-
chom čerpaly z  výhody, udělaly 
jsme chyby v  útoku, které sou-
peřky hned potrestaly. Nám se 

již nepodařilo odpovědět a i přes 
bojovnost jsme si z Pardubic od-
vezly čtyřbrankovou porážku.
Bohužel tento soupeř nás herně 
nepřevyšoval. Pouze naše vlastní 
chyby a nepoměnění vyložených 
šancí nás stály body. 
V  příštím kole zajíždí družstvo 
žen na palubovku do Velké Bys-
třice. Nám známý soupeř hraje 
v tomto roce dobře, a proto oče-
káváme těžký zápas. 
7m hody 4/3:1/0; vyloučení: 0:2, 
počet diváků 64. Sled branek: 1:5, 
3:7, 10:7, 12:8, 13:9, 15:10, 17:12, 
19:13, 21:19, 23:21, 25:25, 27:25, 
29:26, 31:27. Sestava a  branky: 
Babáčková Marcela, Šidlová Jana 
– Zbožínková Lucie (7), Plachet-
ská Jitka (6), Hublová Hana (5), 
Horečková Eliška (5), Závišková 
Iva (4), Pacalová Lenka, Hladí-
ková Denisa, Klusáčková Jana, 
vedoucí družstva Ing.  Stanislav 
Tvarůžek. 

Ženy stále zůstávají bez bodů

-jš-

HK Šumperk – HHK VM 7:3 
(2:1, 4:1, 1:1)
Branky a asistence: 3. Šula (Fryč), 
14. Peška (Pilavka), 22. Kužílek, 
25. Malý T. (Patsch, Fryč), 28. 
Malý T. (Šula, Peška), 28. Fryč 
(Kužílek), 51. Malý T. (Peška) 
– 9. Krča (Kudláček M.), 36. Pej-
chal (Křenek, Fila), 54. Kudláček 
J. (Šerý, Kudláček M.). Sestava 
HHK: Wolf (26. Štourač) – Vla-
šín, Pokorný, Šerý, Ambrož – Fila, 

Křenek, Pejchal – Krča, Kudláček 
J. Bula – Kudláček M., Burian, 
Hubl. Rozhodčí: Smílek – Sedlák, 
Vodák. Vyloučení: 5:6 Využití: 1:0, 
v  oslabení: 0:1. Střely na  branku: 
36:28 (13:6, 17:9, 6:13). 
Šumperk – nováček soutěže – se 
poprvé představil fanouškům 
a chtěl si připsat první výhru v KL.
Náš tým odcestoval bez řady 
opor, posílil jej Martin Kudláček 
z béčka a připsal si dvě asistence.

První třetina byla herně vy-
rovnaná. Domácí se v  úvodu 
utkání ujali vedení, na  které náš 
tým odpověděl v  deváté minutě. 
Ve vlastním oslabení poslal Mar-
tin Kudláček přesný pas na  na-
jíždějícího Michala Krču, jenž 
v  samostatném úniku překonal 
domácího gólmana střelou mezi 
betony. Ve  čtrnácté minutě do-
mácí opět odskočili o jeden gól. 
V úvodu druhé třetiny se prosa-

dili domácí. V  prostřední části 
třetiny nám domácí vstřelili další 
tři góly a odskočili na rozdíl pěti. 
V  závěru prostřední periody se 
střelecky prosadil Martin Pejchal, 
který zúročil přihrávku od Davi-
da Křenka a Petra Fily. 
Po  několika rošádách v  okleš-
těné sestavě se naši hráči začali 
více prosazovat před soupeřovou 
brankou. Bohužel naše snaha ne-
vedla ke snížení nepříznivého sta-

vu, a tak přišel trest. V 54. minutě 
dal konečnou podobu výsledku 
Jirka Kudláček, kterému přihrával 
bratr Martin a Kamil Šerý. 
V  utkání přišel náš tým o  Pavla 
Ambrože, který odstoupil v páté 
minutě utkání pro zlomeninu zá-
nártní kosti levé ruky.
V  tomto týdnu náš tým doma 
prověří loňský vítěz zlínské kon-
ference a  kvalifikant o  baráž 
do II. ligy ČR, tým Kroměříže. 

HC Spartak V. Bíteš – Dynami-
ters Blansko HK 2:5

1. Boskovice 2 2 0 0 0 16:3 6
2. Blansko 2 2 0 0 0 8:4 6
3. Kroměříž 2 1 0 0 1 13:9 3
4. Uherský Ostroh 1 1 0 0 0 8:6 3
5. Šumperk 2 1 0 0 1 9:8 3
6. Uničov 2 1 0 0 1 8:8 3
7. Rosice 2 1 0 0 1 7:7 3
8. Velké Meziříčí 2 1 0 0 1 9:11 3
9. Uherský Brod A 2 1 0 0 1 6:9 3
10. Uherské Hradiště 1 0 0 0 1 4:6 0
11. Velká Bíteš 1 0 0 0 1 2:5 0
12. Šternberk 2 0 0 0 2 9:13 0
13. Uherský Brod B 1 0 0 0 1 3:13 0

Hokejové áčko ze Šumperku body nepřivezlo
-hhk-


