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Nově zrekonstruovaná restaurace nabízí kuřácké a nekuřácké
jídelny. Možnost společenských akcí, svatby, srazy
a jiné společenské příležitosti až pro 100 hostů.

Otevírací doba: ne–čt 9–22 hodin, pá–so 10–24 hodin
Tel.: 566 543 435.

RESTAURACEKŘIŽANOVKŘIŽANOV

vás srdečně zve na

ve dnech 30. 10.–2. 11. 2008

PŘÍŠTĚ:
Rozhovor 

s principálem 
cirkusu JO-JOO 
Jaromírem Joo.

Lípa bude připomínat výročí města
Památný strom k šestistému výročí udělení plných městských práv 
Velkému Meziříčí zasadili ve středu 22. října zástupci města před 
základní školou na Oslavické. „Je to taková závěrečná tečka na-
šich letošních oslav. Někdo staví pomníky – druzí je pak bourají, 
někdo zakope láhev slivovice a pak ji vypije a někdo sází stromy, 
jako my,“ řekl starosta František Bradáč ještě před vysazením lí-
py. K samotné události se sešla nemalá skupina lidí z řad zástupců 
města, škol a zejména děti. Ty si samozřejmě nenechaly ujít pří-
ležitost a po starostovi, místostarostovi a radních se chopily rýče, 
aby také přihodily hlínu ke stromu. Společně zasadili lípu srdči-
tou – český národní strom. Sazenice nyní asi pěti až šestiletá, vy-
soká zhruba čtyři a půl metru pochází ze školky v Litomyšli. Na 
akci dohlíželi zahradníci Tomáš Kamp a Oldřich Havlík z odbor-
né fi rmy Františka Bukáčka ze Žďáru nad Sázavou. Jejich dílem je 
i úprava parčíku před školou, uprostřed nějž nyní ční nový strom. 
„Dospělý jedinec lípy srdčité dorůstá až pětadvaceti metrů. Jako 
stoletý pak má v koruně listy, které rozložené po zemi zaberou plo-
chu fotbalového hřiště. Takový strom v plném růstu odpaří až pět 
set litrů vody za den. Je tedy významný pro náš život,“ přidal pro 
zajímavost Tomáš Kamp. 
Opodál nově vysazené lípy již jeden památný strom města roste – na 
otočce autobusu. A to celých deset let. Byl totiž zasazen roku 1998 
k osmdesátému výročí vzniku Československa. Vysazení nové lípy 
zachytil kamerou také Jiří Michlíček a bude závěrečnou událostí 
fi lmu o letošních oslavách města.                   Martina Strnadová

Sázení památného stromu se s chutí ujaly také přihlížející děti. 
Foto: Martina Strnadová

Trhlina v zemi vznikla po demolici

Trhlinu v zemi (vyznačenou vlevo na snímku) před budovou bývalé dis-
kotéky Florida kontrolovala městská policie.     Foto: Martina Strnadová

Kauza zaměněných dětí je prozatím u konce
Dokazování před brněnským krajským soudem ve věci záměny dětí 

v třebíčské nemocnici je prozatím u konce. „Na soudním jednání 22. říj-
na 2008 bylo provedeno dokazování zhlédnutím záznamů televizních 
reportáží, z nichž třebíčská nemocnice dovozuje poškození nemocnice 
a jejího ředitele mediálními výroky žalobců. Rovněž bylo zjištěno, kolik 
jednotlivá česká média žalobcům zaplatila za medializaci kauzy. V ne-
veřejném jednání pak byla čtena zdravotní dokumentace obou matek. 
Spis nyní zamíří do rukou pražských znalců z fakultní nemocnice Motol, 
aby psycholožka a psychiatr odborně analyzovali osobnost žalobců, 
vztahy mezi nimi a psychické následky vyvolané záměnou dětí,“ uvedla 
Mgr. Miroslava Sedláčková, asistentka předsedy a tisková mluvčí Kraj-
ského soudu Brno. Rodiče holčiček, které byly zaměněny v třebíčské 
porodnici v prosinci 2006, požadují jako odškodné celkem dvanáct 
milionů korun. Zmíněná nemocnice nabídla každé rodině po třech stech 
tisících korunách, ale to rodiče Verunky Brožové z Jabloňova i Nikolky 
Čermákové odmítli. Nyní je na soudci, aby rozhodl. Vynesení rozsud-
ku lze pravděpodobně očekávat 30. ledna příštího roku.       Iva Horká

Svižným tempem postupuje výstavba logistického 
centra obchodního řetězce Lidl, které vyrůstá nedaleko 
Měřína u obce Stránecká Zhoř. Stavba, jejíž náklady se 
pohybují kolem 550 milionů korun, byla zahájena v zá-
věru června hrubými terénními úpravami. „Termínově 
náročné dílo předpokládá ukončení za pouhých 180 dní, 
tedy na konci prosince letošního roku. Logistické cen-
trum bude zprovozněno v březnu 2009,“ uvádí tiskový 
mluvčí jihlavské stavební fi rmy PSJ Miroslav Fuchs.

Podle jeho informací jednopodlažní, více než 14,5 
metru vysoký sklad vyroste na celkové zastavěné ploše 
třicet pět tisíc metrů čtverečních. Vedle vlastní haly 
bude přistavena menší dvoupodlažní administrativní 
budova. Součástí díla jsou i parkoviště pro kamiony 
a objízdná areálová komunikace. Objekt je založen 
na dvoustupňových železobetonových základových 
patkách, do kterých byly vetknuty sloupy nosného 
skeletu. V současné době je provedeno zhruba 90 % 
nosné konstrukce skladu. Tu tvoří kombinovaný systém 
sestavený ze železobetonových sloupů a ocelových prv-

Výstavba skladu Lidl pokračuje rychle

ků zastřešení. Zároveň probíhala montáž obvodového 
pláště, který je do výšky pěti metrů tvořen železobe-
tonovými obvodovými a parapetními sendvičovými 
panely. Výše po atiku fasády tvoří lehký ocelople-
chový plášť. Práce fi nišují na zastřešení lodí skladové 
haly. Střechy jsou provedeny jako sedlové a skládají 
se z ocelových příhradových vazníků, trapézových 
plechů a tepelně izolačních desek.

„Zakázka je realizována v souladu s náročným 
harmonogramem. Probíhají veškeré práce krom 
vnitřních instalací, které budou zahájeny na konci 
října. Pracujeme na areálových komunikacích, jejichž 
plocha dostává podkladovou vrstvu. Od 6. října byly 
zahájeny práce na podlaze haly, která bude vytvořena 
na zhutněném násypu systémem válcovaného betonu. 
Dvoupodlažní vyzdívaná administrativní budova už 
je pod střechou a uvnitř provádíme práce na sádro-
kartonových příčkách. Na stavbě působí kolem 120 
pracovníků,“ doplňuje projektový manažer PSJ, a. s., 
ing. Pavel Tureček.          (Pokračování na straně 8.)

Snímek byl pořízen 18. 10. 2008 z letadla Cessna 172; OK-CWF. Pilot Jaromír Hammer.       Foto: Iva Horká

Jak lze z organického odpadu, 
jako je například kejda, drůbeží 
hnůj, senáž, siláž či vedlejší ži-
vočišné produkty, získat bioplyn 
a ten pak použít na výrobu elek-
trické energie nebo tepla? Zdánlivě 
jednoduše – v bioplynové stanici. 
Třeba v takové, jaká byla otevřena 
v areálu zemědělské akciové spo-
lečnosti Lípa nedaleko Havlíčkova 
Brodu minulý čtvrtek. Její stavbu 
zrealizovala fi rma Envitec Biogas, 
která sídlí ve Velkém Meziříčí 
a bude se také starat o její servis. 
Náklady na zmíněné zařízení, kte-
ré je šetrné k životnímu prostředí, 
se vyšplhaly na 58 milionů korun. 
„Návratnost této investice odhaduji 
na takových osm let,“ upřesnil ředi-
tel akciové společnosti Lípa Václav 
Grubauer, který dodal, že za účelem 
jejího provozování založili dceřinou 
fi rmu. Instalovaný elektrický výkon 
nové bioplynové stanice činí 526 
kW a k výrobě energie za pomocí 
anaerobní technologie bude sloužit 
zejména kukuřičná siláž a hovězí 

Vysočina má první bioplynovou stanici

kejda. „Anaerobní fermentace je 
proces, kdy za nepřístupu vzduchu 
dochází při určité teplotě za přispě-
ní specifi ckých bakterií k rozkladu 
organické hmoty, a tím k vývinu 
bioplynu,“ vysvětlil zjednodušeně 
proces výroby ředitel realizační 
fi rmy Stanislav Krchňavý. Kromě 
elektřiny, kterou hodlá společnost 
prodávat do sítě ČEZu, bude stani-
ce zásobovat teplem obecní budovy, 
především tamní školu. Čtyřiadva-
cetihodinový provoz je plně automa-
tizován, podle slov V. Grubauera ale 
i přesto hodlají zaměstnat jednoho 
pracovníka na obsluhu, a to na asi tři 
hodiny denně. O podobném zařízení 
na bioodpad, ale s jednou tak vyšší 
kapacitou, uvažují i Velkomeziříčš-
tí. „Stanice by měla vyrůst v prů-
myslové zóně u Oslavice, poblíž 
Čechových sadů,“ zmínili zástupci 
našeho města, kteří jsou stavbě 
nakloněni. „Realizovali bychom ji 
my a město by využívalo teplo pro 
svoje instituce v tamních místech,“ 
dodal S. Krchňavý.       Iva Horká 

Slavnostní přestřižení pásky při otevření první bioplynové stanice na 
Vysočině bylo milou povinností pro prezidenta Agrární komory České re-
publiky ing. Jana Velebu (vpravo) z Velkého Meziříčí.        Foto: Iva Horká

Senátorkou je 
Dagmar 

Zvěřinová
Získala 59,31 % hlasů a zví-
tězila tak nad Josefem No-
votným, který obdržel pou-
ze 40,68 %.
Podrobnosti na straně 2. 

Uzavírka komunikace na Třebíčské komplikovala minulý týden dopravu 
ve městě. Podél silnice u budovy někdejší diskotéky Florida se objevila 
trhlina v zemi. Vznikla v důsledku demoličních prací v bývalém areálu 
Svitu. Svah od silnice do areálu je v tom místě zpevněn zdí, vedle níž stály 
budovy. Po jejich zbourání došlo k pohybu terénu.

„Nechali jsme komunikaci v tom úseku pro jistotu zavřít. Nevěděli jsme, 
co se děje. A protože tam jezdí auta, autobusy, nechtěli jsme riskovat ohro-
žení osob,“ uvedl starosta František Bradáč s tím, že situaci posoudil statik, 
který potvrdil, že by bylo nebezpečné se v oblasti pohybovat. Uzávěra 
byla povolena na dobu jednoho týdne. V pondělí byl zprovozněn alespoň 
jeden jízdní pruh. Pokud nenastanou komplikace, od zítřka 30. října bude 
provoz spuštěn neomezeně. Městská policie situaci v místě kontrolovala a 
neukázněné řidiče, kteří vjížděli za zátarasy, pokutovala.

Demolici budov bývalého areálu Svit provádí fi rma Aquasys, která pod-
nikla opatření, aby nedošlo k uvolnění svahu. V prvé řadě provedla měření 
pohybu zdi. Nebylo totiž jisté, zda se zeď směrem do stavby naklání či jenom 
sedá materiál za ní. Před započetím demolice fi rma Enviro - ekoanalytika 
provedla průzkumné vrty, na jejichž základě statik rozhodl, do jaké úrovně 
a množství mohou být budovy odbourány. Vrty jádrovými vrtačkami od-
halily dvoumetrovou sílu zdi zhruba do šestimetrové výšky a za ní lehký 
inertní materiál. „Jde o umělý zásyp z nějaké suti, jenž by neměl vyvíjet 
velký tlak. Nicméně zeď v horní polovině je z tak špatného materiálu, v tak 
špatném stavu a tak účelově vyrobená – jen aby byl vyzděn štít budovy, která 
tam předtím stála – že vibrace při bourání a vibrace komunikace nějakým 
způsobem ovlivnily pohyb inertního materiálu. Ten tam byl v minulosti jen 
ledabyle nasypán, nebyl vrstven a teď začal sedat. A zeď to pravděpodob-
ně nechce udržet,“ informoval minulý týden ve čtvrtek Miroslav Tegza, 
vedoucí dopravy a mechanizace Aquasysu. (Pokračování na straně 8.)

Ryšán
Obdélník
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Zprávy z jednání Rady města z 22. 10. 2008 
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o právech a povinnos-

tech mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko spoje-
ných se vstupem na pozemky města na Náměstí za účelem plánované 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – práva uložení telekomunikační sítě do 
pozemku města parc. č. 2895/3 a 2896/1 na ul. Družstevní, k. ú. Velké 
Meziříčí, ve prospěch fi rmy Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Praha 
s právem provozování, údržby a oprav této sítě na dobu určitou po 
dobu trvání předmětné stavby.

 3. Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 2758, 
k. ú. Velké Meziříčí, ulice Nábřeží, za účelem umístění reklamního 
poutače. Nájemní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou a odstraněním reklamního poutače a dodržení 
podmínek odboru dopravy.

 4. Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 2373 
o výměře 20 m2, k. ú. Velké Meziříčí, k 1. 11. 2008. Pronájem po-
zemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanovenou 
fi nanční úhradou.

 5. Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 1887/2 o vý-
měře 10 m2, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem uložení stavebního materiá-
lu. Pronájem na dobu určitou od 25. 10. 2008 do 30. 9. 2009, za stanove-
nou fi nanční úhradu a podmínky uvedení pozemku do původního stavu.

 6. Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 4347/1, 
k. ú. Velké Meziříčí, za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce za stanovenou fi nanční úhradu. Dále 
Rada města souhlasila se stavbou lehce odstranitelného oplocení.

 7. Rada města souhlasila s ukončením pronájmu pozemku parc. č. 
4455/1, k. ú. Velké Meziříčí, ke 31. 12. 2007. Rada města souhlasila 
s prominutím poplatku za užívání pozemku parc. č. 4455/1, k. ú. VM, 
pro rok 2007 ve výši 73,50 Kč.

 8. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj: 110 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová 
  Rozdělení: 110 tis. Kč – § 6171 pořízení vč. montáže a instalace 
      fotobuňky na odd. pasů a občanských 
      průkazů do budovy spořitelny
 2. Zdroj: 118 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 118 tis. Kč – § 2212 diagnostika místních komuni-
      kací ve Velkém Meziříčí
 3. Zdroj:  13,5 tis. Kč – § 4341 pol. 5660 bezúročné půjčky 
      v mimořádných situacích
  Rozdělení:  13,5 tis. Kč – § 6171 náklady spojené s očkováním 
      zaměstnanců sociálního odboru proti 
      žloutence typu A, B z důvodu vyšší
      rizikovosti nákazy vzhledem k vý-
      konu jejich práce
 4. Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3121 dotace pro Gymnázium Velké 
      Meziříčí, se sídlem Velké Meziříčí
  Účel:    vydání básnické sbírky studentek ze 
      třídy 4. C
 5. Zdroj:  74 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  74 tis. Kč – § 2212 předláždění a úprava vstupu 
      před bytovým domem na ulici Kolmá 
      1260/16

 9. Rada města schválila odpisový plán na rok 2008 – 2009 pro pří-
spěvkovou organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí podle 
předloženého návrhu.                               (Pokračování na straně 6.)

Od posledního příspěvku 6. 8. 
2008 se událo následující: podle 
předpokladu byla započata a v sou-
časné době je dokončována výstav-
ba protihlukové stěny v oblasti obce 
Troubsko, která končí ve směru na 
Brno u čerpací stanice Agip.

V lokalitě budoucí protihlukové 
stěny Velké Meziříčí – východ pro-
bíhá rekonstrukce svršku vozovky. 
Z konstrukční vrstvy o síle 75 cm 
byly odstraněny dvě horní vrstvy 
o síle asi 35 cm.

Tato suť byla použita jako pod-
kladová při výstavbě nové silnice 
od Třebíče v oblasti železničního 
přejezdu u obce Oslavička. Vzhle-
dem k rychlosti prací, kdy během 
asi 14 dnů byl odstraněn starý svr-
šek a položen nový kryt vozovky, 
lze usuzovat, že konečný termín 
této etapy stanovený na 4. 11. 2008 

bude dodržen. Po tomto termínu 
bude výstavba vzhledem k zimní 
sezoně a zimní údržbě pozasta-
vena. V jarních měsících příštího 
roku bude ve výstavbě protihlu-
kové stěny – východ pokračováno. 
Vše bude dokončeno na podzim 
příštího roku.

Co se týče fi nančního zajištění 
akce, je stav následující: Státní 
fond dopravní infrastruktury 
(SFDI) vyčlenil ve svém rozpočtu 
částku 65 mil. Kč. Její výše odpoví-
dá v nekrácené podobě požadavku 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vlá-
da schválila tento požadavek 22. 9. 
2008 a 30. 9. 2008 bylo předáno 
do Parlamentu ČR. Po projednání 
v hospodářském výboru jej bude 
zřejmě v termínu 12. 12. 2008 
projednávat Parlament ČR.

(Pokračování na straně 6.)

Protihluková stěna – východ

Rekonstrukce budovy spořitelny na náměstí ve 
Velkém Meziříčí se blíží ke konci. Zvenku minulý 
týden zmizelo lešení, vnitřní úpravy ještě pokračují. 
Kolaudace stavby má proběhnout v prosinci. Do prv-
ního a druhého patra objektu, který vlastní město, se 
přestěhují odbor dopravy a agendy občanek a pasů 
i pokladna městského úřadu. V půdních prostorách 
pak bude například serverovna městského úřadu, nová 

Rekonstrukce budovy spořitelny bude do Vánoc hotova

telefonní ústředna, která nabídne i využití IP telefonie 
po internetové síti a další. „V objektu ještě dokončují 
dlažby, malování a podobně. Do Vánoc má být vše 
kompletně hotovo. Stěhování úředníků a pracovišť 
proběhne až po Novém roce,“ uvedl starosta. Přízemí 
budovy bude nadále užívat Česká spořitelna, která má 
nájem zajištěn na dobu deseti let. 

Martina Strnadová

OKÉNKO 
POLICIE

Pachatel bude 
jezdit zadarmo
Během noční doby z pondělí 13. 

na úterý 14. října vnikl neznámý 
pachatel na staveniště centrálního 
skladu jednoho z  obchodních ře-
tězců v obci Stránecká Zhoř. Zde 
z volně odstaveného nákladního 
vozidla Volvo násilím odstranil 
víko palivové nádrže, ze které ná-
sledně odčerpal a odcizil 40 litrů 
motorové nafty v hodnotě 1.200 
Kč. Poškozením uzávěru nádrže 
byla způsobena škoda 4.500 Kč.    

 -pol-

Rybník není jen 
o rybách

Ve středu v odpoledních hodinách 
oznámil pětatřicetiletý muž z Kři-
žanova nález munice ve vypuště-
ném rybníce zvaném Silnice poblíž 
Jakubovického dvora v katastru 
obce Jívoví. Na místo se dostavil 
policejní pyrotechnik, který konsta-
toval, že jde o dělostřelecký granát 
ráže 120 mm, pocházející z období-
druhé světové války. Munici zajistil 
a odvezl k dalšímu opatření.

 -pol-

Kuřák se zajímal 
o elektroniku

V noční době ze středy 15. na 
čtvrtek 16. října se neznámý pacha-
tel vloupal do pohostinství v obci 
Uhřínov. V zadním traktu budovy 
vypáčil okno vedoucí do objektu, 
vnikl do místnosti výčepu, kde od-
cizil cigarety různých značek, DVD 
přehrávač, radiotuner a fi nanční ho-
tovost 560 Kč v drobných mincích. 
Celková způsobená škoda byla 
vyčíslena na částku 9.130 Kč.  

-pol-

Motto Pět let na jedné lodi pro-
vázelo oslavy pětiletého výročí za-
hájení vyučování na Základní škole 
Školní ve Velkém Meziříčí. Za tu 
dobu ji navštěvovaly a navštěvují již 
stovky dětí. Ze čtyř set dvaceti žáků 
školy ročně odchází asi padesátka 
deváťáků, ale stejně tak zase zhruba 
čtyřicítka až padesátka nových prv-
ňáčků zahajuje další školní rok. 

Praktickou ukázkou toho, jak to 
na třetí základní škole chodí, v ja-
kém prostředí a v jakých podmín-
kách pracují děti s učiteli na spo-
lečném cíli, se stal Den otevřených 
dveří ve čtvrtek 23. října. Rodiče 
dětí, příbuzní a všichni zájemci si 
mohli přijít prohlédnout celou mo-
derní prosvětlenou budovu, jejíž 
chodby, třídy i odborné učebny byly 
slavnostně vyzdobeny. Během do-
poledne mohl kdokoli navštívit pří-
mo některou z vyučovacích hodin 
a posoudit spolupráci dětí s učiteli 
při předávání vědomostí. 

Odpolední program pak nabídl 
akademii v tělocvičně se scénkami, 
písničkami a dalšími vystoupeními 

Na Školní chodí děti již pět let
žáků prvního i druhého stupně. Před 
jejím zahájením přivítal všechny 
hosty ředitel školy Mgr. Petr Bla-
žek. Vzpomněl na začátky, které dle 
jeho slov nebyly lehké. Žáky i učite-
le čekaly nové kolektivy i prostředí 
a v duchu hesla Pět let na jedné lodi 
v podstatě neznámé vody. A tudíž 
se všichni učili správně kormidlo-

vat, překonávat občasná zhoupnutí 
a držet správný směr. „Na jedné 
lodi nám všem jde o společný cíl, 
a tím je vychovávat z dětí slušné 
lidi s dobrým rozhledem, kteří i po 
skončení docházky dokážou plout 
tím správným směrem,“ řekl Petr 
Blažek. 

 (Pokračování na straně 8.)

Během dne otevřených dveří bylo na chodbách i ve třídách základní školy 
rušno.                                                                Foto: Martina Strnadová

Senát – 2. kolo
Volby v okolních obcích (v %)
      Obec  Novotný Zvěřinová

Baliny 65,00 35,00
Blízkov 49,12 50,87
Bory 38,51 61,48
Březejc 41,93 58,06
Bystřice n. P. 48,31 51,68
Dobrá Voda 52,04 47,95
D. Heřmanice 33,67 66,32
Jabloňov 28,57 71,42
Jívoví 29,06 70,93
Kadolec 50,00 50,00
Kozlov 38,59 61,40
Křižanov 35,22 64,77
Kundratice 45,09 54,90
Lavičky 60,82 39,17
Martinice 49,05 50,94
Měřín 36,28 63,71
Moravec 54,32 45,67
Netín 46,51 53,48
N. Město n. M. 46,96 53,03
Ořechov 39,74 60,25
Oslavice 35,86 64,13
Os. Bítýška 40,10 59,89
Osové 46,66 53,33
Ostrov n. O. 42,04 57,95
Otín 41,07 58,92
Pavlínov 39,18 60,81
Pavlov 17,91 82,08
Petráveč 20,00 80,00
Pikárec 48,03 51,96
Radenice 30,95 69,04
Radostín n. O. 37,68 62,31
Rousměrov 42,50 57,50
Ruda 50,79 49,20
Sklené n. O. 17,02 82,97
Stránec. Zhoř 52,02 47,97
Sviny 50,00 50,00
Tasov 39,00 61,00
Uhřínov 49,33 50,66
Velká Bíteš 41,82 58,17
Vel. Meziříčí 37,02 62,97
Vídeň 65,71 34,28
Vlkov 26,31 73,68
Žďár n. S. 37,22 62,77

Zdroj: www.volby.cz

SENÁTNÍ 
VOLBY 2008

Senát – 2. kolo
Volby v okrscích Velkého Meziříčí (v %)
           Okrsek Novotný Zvěřinová

č. 1 ZŠ Oslavická 40,71 59,28
č. 2 Tech. služby 31,97 68,02
č. 3 SŠŘS 47,48 52,51
č. 4 Jupiter club 37,65 62,34
č. 5 ŠJ Poštovní 26,04 73,95
č. 6 ZŠ/PŠ Čechova 31,31 68,68
č. 7 Zdar 34,90 65,09
č. 8 KD Hrbov 43,85 56,14
č. 9 KD Lhotky 32,91 67,08
č. 10 KD Mostiště 45,03 54,96
č. 11 OV Olší n. O. 46,42 53,57

Velké Meziříčí 37,02 62,97
Zdroj: www.volby.cz

Senátorkou je Dagmar Zvěřinová
Souboj ve druhém kole letošních senátních voleb 

vyhrála ing. Dagmar Zvěřinová (ČSSD). 
Ta se střetla s ing. Josefem Novotným (Sdružení ne-

závislých kandidátů-Evropští demokraté) ve volebním 
obvodu číslo 51 – Žďár nad Sázavou. Získala celkem 
59,31 % hlasů, zatímco Novotný 40,68 %. Zvítězila jak 
v celém obvodu číslo 51, tak ve Velkém Meziříčí i ve 
všech jeho jedenácti volebních okrscích. 

Josef Novotný nevyhrál ani doma v Bystřici nad 
Pernštejnem, kde mu dalo svůj hlas 48,31 % voličů, 
zatímco Zvěřinové 51,68 %. Jak ukazuje tabulka 
(Senát – 2. kolo Volby v okolních obcích – viz 
vpravo).

Novotný Zvěřinovou přeci jenom v některých vy-
braných obcích porazil. Například v Balinách, Dobré 
Vodě, Lavičkách, Moravci, Stránecké Zhoři, Rudě či 
ve Vídni. Rovným dílem pak získali po 50 % hlasů 
v Kadolci a ve Svinách.

Volební účast byla ale o poznání nižší, volit ve 
žďárském obvodě přišlo pouze 33,65 % voličů, za-
tímco v prvním kole senátních voleb se jich dostavilo 
k urnám celkem 46,48 %.

Senátorskou funkci bude Zvěřinová zastávat příštích 
šest let. Josef Novotný tedy svůj post neobhájil, což 
se ostatně zatím nepodařilo ani jednomu z bývalých 
senátorů. V roce 1996 byl zvolen lidovecký kandidát 
ing. Jiří Šenkýř, kterého v roce 2002 vystřídal ing. Jo-
sef Novotný (SNK-ED). Ten tehdy ve druhém kole 
porazil nezávislého kandidáta Jana Dřínka. 

Nad Novotným nyní vyhrála sociální demokratka 
Zvěřinová.    

Text a foto: Iva Horká

Foto z náměstí.
             Foto: Martina Strnadová

Foto od řeky.
      Foto: Iva Horká
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ZPRÁVY Z KRAJE

Ustavující krajské zastupitelstvo 
na Vysočině zasedne 14. listopadu

Nově zvolení členové Zastupitelstva kraje Vysočina se ke svému prv-
nímu ustavujícímu zasedání sejdou po dohodě klubů stran zastoupených 
v novém zastupitelstvu a na základě rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina 
Miloše Vystrčila v pátek 14. listopadu 2008. Ustavující zasedání se bude 
konat od 11 hodin v sídle kraje Vysočina.

Všichni noví členové složí slib, na programu bude také volba hejtmana, 
jeho náměstků a radních, stanovení jejich kompetencí a stanovení počtu 
uvolněných členů Rady kraje.

Volební období Zastupitelstva kraje je čtyřleté.
Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina

Už za několik dní začne na Vyso-
čině zimní sezona. Krajští silničáři 
se na ni předzásobili téměř 80 tisíci 
tunami chemického a posypového 
materiálu a v nejbližších dnech pro-
běhnou na všech cestmistrovstvích 
poslední kontroly desítek speciál-
ních zimních strojů. Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny udržuje na 
Vysočině sjízdnost na pěti tisících 
kilometrech komunikací rozděle-
ných do 123 údržbových úseků.

Pro letošní zimní sezonu mají 
krajští silničáři připraveno 161 
sypačů vybavených navigací GPS 
(dispečer tak přesně ví, kde se vůz 
nachází a kolik ujel kilometrů), 48 
šípových pluhů, 254 radlic a 22 
sněhových fréz a metačů. V případě 
zhoršení povětrnostních podmínek 
je smluvně zajištěna další více jak 
stovka traktorů s radlicemi a něko-
lik sypačů. 

Ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny Zdeněk Vacek 
popisuje jak údržba komunikací 
na Vysočině konkrétně vypadá: 
„Silnice na Vysočině se udržují 
podle pořadí důležitosti, přičemž 
nejdůležitější dopravní tahy v dél-
ce 685 kilometrů musí být uklizené 
a sjízdné do 3 hodin, dalších 1 200 
kilometrů pak do 6 hodin a přes 
2 800 kilometrů do 12 hodin. Na je-
den sypač krajské správy a údržby 
silnic připadá asi 35 udržovaných 
kilometrů a jedno projetí trasy 
zabere 3,5 – 4 hodiny. Chemický 
posyp aplikujeme na vozovku vět-
šinou dvakrát, posyp pískem nebo 
štěrkem i čtyřikrát.“ 

Na 304 
kilometrech 
krajských 
silnic se 
zimní údržba 
neprovádí 
vůbec, a to 
z důvodu 
jejich malého 
dopravního 
významu. 
Jde vždy 

o takové úseky, kde nejezdí linko-
vá autobusová doprava a místo se 
dá pohodlně objet po sousedních 
komunikacích.

V zimní sezoně 2007/2008 (1. 11. 
2007 – 31. 3. 2008) vynaložila Kraj-
ská správa a údržba silnic Vysočiny 
na zimní údržbu přes 180 milionů ko-
run. V předchozím zimním období 
to bylo o 40 milionů méně. „Loňská 
i předloňská zima byla, co se týká 
množství sněhových srážek a klima-
tických podmínek, podobná. Do zvý-
šených nákladů se promítla zejména 
vysoká infl ace a nárůst cen pohon-
ných hmot,“ doplnil Zdeněk Vacek. 

„Vysočina dokáže v zimě uká-
zat i svou méně přívětivou tvář. 
Všichni máme jistě v živé paměti 
březnovou hromadnou havárii na 
dálnici D1. Aby řidiči zvládli cestu 
přes náš kraj bez problémů nebo 
s co nejmenšími obtížemi, připravili 
jsme pro ně tzv. Desatero pro řidiče 
pro zimní cesty Vysočinou. Dopo-
ručujeme například jezdit s do-
statečným množstvím pohonných 
hmot, nasadit zimní pneumatiky, 
do auta přibalit deku, teplé oble-
čení i nápoj, vydatnou svačinu nebo 
nezbytné léky,“ doporučuje ředitel 
Krajského úřadu kraje Vysočina 
Zdeněk Kadlec

I v průběhu letošní zimy bude 
pro řidiče zprovozněna telefonní 
linka na dispečink KSUSV, kam 
mohou volat a nahlásit problém 
s průjezdností na silnicích v kraji 
Vysočina: 567 117 100.

Eva Neuwirthová,
odbor sekretariátu hejtmana

Zimní údržba na Vysočině

Evropský týden lesů
V úterý 21. října proběhl v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina 

tradiční seminář pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře. Konal 
se v rámci Evropského týdne lesů, který vyhlásili ministři odpovědní za 
lesnictví v Evropě. Cílem je upozornit na význam lesních porostů v kaž-
dodenním životě člověka i v hospodářství jednotlivých států a zviditelnit 
mírně opomíjené lesnické a dřevařské hospodářství.

Vlastníci lesů se dozvěděli nejnovější informace o poskytování fi nanč-
ních prostředků z rozpočtu kraje na hospodaření v lesích nebo o hospoda-
ření na základě principů trvale udržitelného rozvoje. V týdnu od 20. do 26. 
října 2008 proběhla v rámci celé České republiky řada přednášek, seminá-
řů, prezentací i exkurzí zaměřených na lesnickou a dřevařskou tematiku.

Území Vysočiny pokrývají lesy asi z jedné třetiny. V lesních porostech 
převažuje smrk zastoupený přibližně ze 75 %. Za ním následuje borovice 
asi v 11 %, ve 3 % modřín a buk, potom je s 2 % například dub a olše. „Re-
lativně vysoké zastoupení smrku znamená pro Vysočinu velký produkční 
potenciál lesů, je to však na úkor jejich odolnosti vůči negativním vlivům 
jako je kůrovec nebo silný vítr. Vlastníci lesů proto zalesňují i nad rámec 
požadovaného zákonného minima tzv. melioračními a zpevňujícími dřevi-
nami,“ uvedl Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství a myslivosti.

„Zakládání kvalitních porostů s dřevinnou skladbou odpovídající dané 
lokalitě považuji za rozhodující okamžik pro dobré fungování lesního hos-
podářství. Následnou péčí o porosty minimalizovat působení biotických 
a abiotických činitelů, to je nelehký úkol, kterému většina vlastníků lesa 
tady na Vysočině věnuje náležitou pozornost. Na podporu těchto činností 
kraj Vysočina přispívá každoročně částkou cca 25 mil. Kč,“ řekl Václav 
Kodet, náměstek hejtmana kraje Vysočina, „požadavek společnosti na 
kvalitní lesy - a tím i kvalitní lesní prostředí ze strany společnosti – stále 
zesiluje. Významu lesa si je společnost stále více vědoma. Mimo jiné i proto 
ministři odpovědní za sektor lesnictví v Evropě vyhlásili předposlední 
říjnový týden Evropským týdnem lesů 2008.“ 

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Živnostníkem roku kraje Vysočina pro rok 2008 se stal farmář Fran-
tišek Němec z Netína. Druhé místo udělila odborná porota výrobci 
čokoládových bonbónů a v závěsu za nimi skončil návrhář a realizátor 
okrasné zeleně. V jiných krajích zvítězili například zpracovatel kamene 
se specializací na hřbitovní architekturu, výrobce vitráží či živnostnice, 
která peče a zdobí koláče. Pestrá směsice různorodých profesí a oborů.

František Němec zaujal členy odborné poroty z řad marketingových 
odborníků, ekonomických novinářů, zástupců státní správy zodpověd-
ných za rozvoj podnikání i představitelů partnerů svým podnikatelským 
příběhem. Na své farmě zpracovává mléko, z nějž vyrábí jogurty a další 
mléčné produkty. Nabízí všem svým odběratelům a zároveň spotřebite-
lům, aby se na jeho farmu přijeli podívat. Pro děti mateřských a základních 
škol pořádá již čtvrtým rokem soutěž Bílé moře Vysočiny, jejíž vítězný 
kolektiv stráví den na farmě. Díky vítězství v krajském kole postoupil 
František Němec do celostátního, které proběhne v listopadu. O vítězi 
tentokrát rozhodne veřejnost. Chcete-li farmáře Františka Němce z Ne-
tína podpořit v soutěži, můžete mu zaslat svůj hlas formou esemesky. 
Podrobnosti najdete v inzerátu na straně 5.
Jakým způsobem jste se do soutě-
že Živnostník roku 2008 dostal?

Zcela náhodou. Surfoval jsem na 
internetu a našel stránky živnostní-
ka roku. Řekl jsem si, že by nebylo 
špatné se zaregistrovat. Tak jsem 
to udělal. Vyplnil jsem do formu-
láře, co dělám, svůj podnikatelský 
příběh.
Věřil jste si, že uspějete? Co jste 
od toho očekával?

Deset nás postoupilo do krajské-
ho fi nále. Tam přibyl další formulář 
s podrobnějšími otázkami. Vybíra-
la odborná porota – zástupce kraje 
Vysočina, hospodářské komory… 
Myslím si, že byla nezávislá. Soutěž 
je na podporu malého a středního 
podnikání. Jde o to podnikatele 
zviditelnit, a o to nám taky šlo… 
Navíc jsem chtěl sám sobě něco 
dokázat, ale vůbec jsem nepočítal 
s tím, že budu první. Na předávání 
jsem se jel jen tak podívat.
Čím jste porotu nejvíc oslovil? 

Líbil se jim komplexní přístup 
k celému mému zemědělskému 
oboru a navazujícímu zpracování 
produktu. Kombinace farmářství se 
zpracováním mléka, naše reklama. 
Také to, že nabízíme lidem, aby se 
přišli podívat na naši farmu. Naše snaha šetřit životní prostředí zpětným 
odběrem obalů od produktů. To je myslím cesta správným směrem. S námi 
nemusíte třídit odpad.
Co vám vítězství v krajském kole přineslo, krom postupu do celo-
státního fi nále?

No tak je to hlavně prestižní záležitost, už proto je to úspěch. A pro nás 
je to motivace do budoucna. Je to uznání, že práci děláme dobře, když lidi 
náš záměr oslovil. A také je to pro nás reklama. Jako cenu jsem dostal 
třeba předplatné Hospodářských novin či poukázku do Makra. 
Co všechno vyrábíte?

Našimi produkty jsou hlavně jogurty a mléko. A k tomu jako malý 
doprodej máme sýry – balkánský, pařený, pařený se šunkou, slaninovou 
rolku a tvaroh. Ale zejména chceme dělat jogurty. Jejich výroba je nej-
rychlejší, máme zařízení hlavně na jejich výrobu.
Připravujete něco nového?

My jsme teď během září rozběhli novou reklamní kampaň na prodej 
mléka a jogurtů. S dalšími nápady a výrobky počkáme až po vyhodnocení 
kampaně, abychom zjistili, jak se nám navýšily objemy, kolik nových 
zákazníků jsme přilákali. Pak uvidíme, co dál.
Ale nějaký plán máte určitě už teď.

Máme hotový projekt na novou mlékárnu, kterou bychom chtěli začít 
stavět na jaře. Ale v současné době se situace v zemědělství pro nás dost 
dramaticky špatně vyvíjí, takže nevíme, jestli na to budeme mít peníze. 
Budeme muset počkat a všechno dobře vyhodnotit. 

Když mám zájem o váš výrobek, můžu si jej koupit u vás na farmě 
v Netíně. Ale to musím nakupovat vždycky přímo u vás?

My máme naše rozvozová místa, kam naše výrobky sami dovážíme. 
Velké Meziříčí, Březejc, Ořechov, Pavlov, Horní Radslavice, Uhřínov, 
Jabloňov, Petráveč, Ostrov a další. Takových zákazníků, s nimiž máme 
přímý kontakt, je kolem pětistovky v okruhu asi sto padesáti kilometrů. 
Navíc rozvážíme i do obchodů ve Žďáře, v Třebíči, v Jihlavě, v Náměšti. 
Tam už ale nemáme přímý kontakt se zákazníkem, a proto využíváme 
obchodníky. Snažíme se dodávat naše výrobky do školek a škol, do 
nemocnic…
Takže vy preferujete vlastní rozvoz přímo k zákazníkovi?

Ano, protože nás kontakt se zákazníkem zajímá. Když jsem začínal, 
tak jsem dělal všechno, co po mně lidi chtěli. Chtěli kvalitní mléko, tak 
jsem jim je vozil, stejně tak chtěli jogurt, tvaroh, sýry… Mí zákazníci mi 
pomohli vytvářet systém v mé výrobě. Pořád dělám to, co chtějí. Třeba 
zpočátku chtěli pořád tvaroh. Začali jsme ho vyrábět a zjistili jsme, že 
v obchodě stojí kilo osmdesát korun, ale my ho za tu cenu prostě nevyrobí-
me, natož abychom ho ještě rozvezli. Ale i přes tu vyšší cenu jsme ho začali 

nabízet a osvědčilo se to natolik, že 
zákazníci nám byli ochotni peníze 
za tu kvalitu dávat. A nyní je tvaroh 
naším běžným výrobkem.
Co je nejtěžší při získávání zá-
kazníků?

Získat si důvěru lidí a taky 
překonat jejich lenost. Nakupovat 
v supermarketu je totiž pohodlnější. 
Snažím se po celou dobu vybudovat 
si svou vlastní značku, která bude 
pro zákazníky zárukou kvality. 
Který z vašich výrobků má nej-
větší úspěch?

Jogurt. Děláme ho nejvíc, mů-
žeme jít proto níž s cenou. Máme 
na jeho výrobu zařízenou techno-
logii, takže je pro nás nejjedno-
dušší. Používáme k jeho výrobě ty 
z nejdražších kultur, které na trhu 
jsou – od dánské fi rmy Christian 
Hansen. Chceme, aby byl kvalitní, 
co nejlepší. 
Je plnotučný?

My na žádné naše výrobky mléko 
neodstřeďujeme.
S čím máte coby živnostník nej-
větší potíž?

Mně strašně vadí to, co si český 
národ myslí o zemědělství. My ze-
mědělci v podstatě vytváříme obraz 

republiky. Ať jedete, kam chcete, vyjedete z města a je tam venkov. Lidé 
si tam rádi jezdí odpočívat, ale v podstatě je jim jedno, jak to tam vypadá. 
A tím, že nakupují v supermarketech, tak vůbec nepodporují české ze-
mědělství. Podpora státu je skoro nulová. Proč my prodáváme jen třetinu 
svých produktů a neprodáváme všechno? Proč lidé nechodí nakupovat 
nejen mléko, ale třeba brambory a prasata na farmy? K nám můžou lidé 
přijít, můžou se podívat, můžou nám hned říct, co se jim nelíbí. A doufám 
sami vidí, že se snažíme dělat všechno pro to, aby od nás dostali kvalitu. 
Umožní lidem nějaký gigant přijít se podívat, jak to u nich chodí? Neumož-
ní. A takových věcí je víc. Ale mě právě tohle všechno vždycky nakopne. 
A snažím se udělat něco pro to, abychom zpracovávali víc, abychom se 
rozšířili, abychom nemuseli být závislí na těchto věcech.
A co vás na vaší práci naopak těší?

Těší mě, když zákazníci přijdou a jsou spokojení, všímají si. Povzbuzuje 
nás to v dalším podnikání. Já chci žít na venkově. Už jen to žití na venkově 
mě uspokojuje. A to, že tam můžu dělat i svoji práci, je pro mě bonus navíc. 
Nedovedu si představit, že bych tam nebydlel. Baví mě to.
To je na vás vidět. Takovým zemědělcem se asi člověk musí narodit…

To si myslím, že ne. Všechno se dá naučit. Já si myslím, že to je o tom, 
jak se člověk k práci staví. A taky – bez rodiny by to nešlo. Pořád to 
všechno visí na celé rodině, je nepostradatelná. Všichni se musíme zapojit 
do toho, aby nám to takhle fungovalo. Do soutěže jsem se přihlásil já 
a může v ní vyhrát jen jeden. Ale tohle vítězství je zásluhou celé rodiny 
a kolektivu.                                         Text a foto: Martina Strnadová

Farmář žije na venkově rád. Svou práci bere jako bonus navíc

Již třetí ročník Dne otevřených 
dveří uspořádalo minulý týden 
Střední odborné učiliště Jana Tira-
ye. Ten letošní se od těch minulých 
odlišoval. Byl stejně propracován 

Bítešská školní show připomněla 600 i 150 let

Své umění vykouzlit moderní účesy prezentovaly na Dnu otevřených dveří 
studentky oboru kadeřník.                                               2× foto: Jitka Kočí

do detailů, velkolepě pojatý, 
prezentovaly se na něm všechny 
obory, které lze na učilišti studo-
vat, ale mimo to byl věnován také 
výročí 150 let od narození zakla-

datele školy Jana Tiraye a 600. 
výročí udělení městských práv 
Lackem z Kravař.

„Výročím je věnována slav-
nostní tabule u vchodu do sálu 
a návštěvníci mohou zhlédnout 
zdobení perníčků motivy sou-
visejícími s těmito událostmi,“ 
uvedla ředitelka školy ing. Marie 
Šabacká. 

Letošní školní show stála za 
návštěvu. Nejprve se prezento-
valy školní uniformy obráběčů, 
kadeřníků i ostatních oborů, 
přítomné poté rozpálila taneční 
skupina Mighty Shake ze Zastáv-
ky pod vedením absolventa cuk-
rářského oboru Michala Holého. 

Budoucí maminky se mohly 
inspirovat přehlídkou těhotenské 
módy, trendy letošní společen-

ské sezony představila kolekce 
společenských oděvů. 

Hostem akce byla hudební sku-
pina Sklípkani, překvapením dne 
fi nalista Superstar Julian Záhorov-
ský. Kromě hlavního programu na 

podiu mohli příchozí obdivovat vy-
řezávání ozdobných motivů z ovoce 
a zeleniny či zručné ruce kadeřnic 
nebo si nechat namíchat nejrůznější 
koktejly za symbolické ceny.

Jitka Kočí

ROZHOVOR S FRANTIŠKEM NĚMCEM, ŽIVNOSTNÍKEM ROKU
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

ZOO
Zoologická zahrada. Kolikrát jsme tam už byli?
Obdivujeme přírodu, poznáváme svět. Občas se některým věcem diví-

me, někdy jsme zarmoucení. Zvířata jsou mnohokrát v životě důvodem 
k smíchu a radosti. Zamysleli jsme se však vůbec někdy nad tím, jakpak 
to vypadá z té druhé strany?

Jako kněz mám občas pocit, že lidé, zejména nevěřící, se na mne dívají 
jako na exota. Někdy mám pocit, že na celou církev pohlížejí jako na jednu 
velkou zoologickou zahradu. Jsme jim pro legraci, či spíše k politování. 
Říkají nám s ironickým úsměvem „Pánbíčkáři“. A je dokonce možné, že 
v nás vidí své nepřátele! Kde se v nich bere takový postoj?

Můj věřící kamarád, pravidelně chodící do kostela, říká, že když se 
dívá nebo hovoří s některými katolíky, připadá si mezi nimi skutečně 
jako v divadle nebo cirkusu. Asi má pravdu.

Myslím si, že důvodem k určitým názorům na církev jsou samotní 
věřící. Sám si všímám mnoha podivínů v řadách biskupů, kněží, jáhnů, 
laiků. Jejich více nebo méně vědomé chování je často nepochopitelné. Je 
to opravdu jako v ZOO. Ale takoví nejsou všichni. V církvi v minulosti, 
ale i v současnosti, byli a jsou lidé, kteří jsou velmi otevření pro svět. Svoje 
poznání neomezují jenom na to, co je božské nebo katolické. Nedělí svět 
na věřící nebo nevěřící. Nevidí v nevěřícím potencionálního nepřítele. 
Nehledají ve světě spiknutí. A díky takovým lidem církev v této – podle 
statistiky – zemi nevěřících vede církevní školky, základní a střední školy, 
teologické fakulty. Je viditelná v životě univerzit, divadel, galerií, muzeí. 
Pečuje o nemocné a umírající. Pomáhá lidem v armádě, kriminále, těm, 
kteří se ocitli na okraji společnosti. Prostě je přítomná a užitečná v tomto 
moderním světě.                                                P. Lukasz Szendzielorz 

Víra v jakékoli vyšší jsoucno 
neskutečně brzdí mezilidské vzta-
hy, a to nejen mezi jednotlivci, ale 
hlavně mezi státy, národy i celými 
světadíly

Proč si byli v bývalé Jugoslávii 
schopni mnohaletí sousedé na-
jednou vzájemně podřezat krky? 
Ta nenávist nevznikla (u té doby 
spřátelených lidí) kvůli státní pří-
slušnosti. Jen příslušnost k jinému 
náboženství dokáže vyprodukovat 
takovou nenávist k „bližnímu 
svému“. 

Takových př íkladů je však 
mnohem víc, ale nelze tuto nená-
vist směřovat jen mezi jiná nábo-
ženství. Mohamedán se nenávidí 
s křesťanem? Ne, to jen ti opravdu 
ortodoxní jsou schopni pro svou 
víru vraždit. 

Nenávist Arabů proti Židům není 
dána jen náboženstvím. Je to reakce 
na neuvěřitelnou (a radou bezpeč-
nosti OSN tolikrát odsouzenou) 
rozpínavost tohoto dříve utlačova-
ného národa. Ale Židé nejsou jen 
Izrael. Mnozí Židé, žijící po celém 
světě, odsuzují to, že se Židovský 
stát chová k Palestincům tak, jak se 
kdysi chovali nacisté k nim. 

Kdo a jak chce však obhajovat 
smrtící nenávist mezi křesťany? 
Nejen katolíci proti protestantům, 
ale prakticky katolíci proti všem 
„jiným“ křesťanům. Evangelíci či 
husité by mohli vyprávět… Jak 
se asi cítily děti, které musely mít 
ještě nedávno v Irsku doprovod do-
spělých cestou do školy, jinak jim 
hrozilo ukamenování. Od koho? Od 
„jiných“ křesťanů! 

Také muslimové mají své Su-
nity a Šíity, kteří si s vzájemnou 
nenávistí nezadají s nenávistí 
k „ďaurům“. 

Dokonce i asijská náboženství se 
mezi sebou zrovna nemilují. Taois-
mus, budhismus i jiná menší nábo-
ženství se ve vzájemném soupeření 
o vliv na asijské obyvatelstvo také 
neštítila ničeho. Snad jen učení 
mistra Konfucia je v tomto výčtu 
opravdovou bílou vránou. 

Patrně nejbezpečnějším ná-
boženstvím je podle mne KULT 
MAMONU. 

Malí „polobohové“ typu Chom-
ského přímo vybízejí lidi k tomu, 
aby udělali doslova vše pro svůj 
blahobyt a hlavně si nevšímali 
chudoby a utrpení jiných. Ale 
ani vedoucí pracovník, šplhající 
na řídící místo po zádech jiných 
se nikdy ani trochu nepřiblíží 
k vládnoucí elitě. I jeho kontrolují 
ti nejbohatší (zbrojařský a těžební 
průmysl), kteří snad ovládají vše. 
Světové bankovnictví, burzy 
i „nejmocnějšího“ člověka na světě 
– prezidenta USA. 

Většinu náboženství prostupuje 
touha po moci a mnozí jednotlivci 
podmiňují svou příslušnost k ní jen 
uspokojením této touhy. 

Člověk s ambicemi ovládat masy 
lidí a opírající se o víru se pak stá-
vá velmi nebezpečným, jelikož ti, 
kteří jeho víru sdílejí, se nechají 
velmi snadno zmanipulovat. Stávají 
se z nich fanatici, kteří pro svého 
poloboha udělají cokoli. 

Není však možné házet věřící 
do jednoho pytle spolu s jejich 
manipulátory. Vždyť základní 
myšlenky různých náboženství 
(kromě již zmíněného kultu ma-
monu) jsou v zásadě správné. A jak 
trefně řekl Karl Werner Heisen berg 
– Ideje nejsou odpovědné za to, co 
z nich lidé udělají.        

Martin Klement

Dejme půdě, co jí chybí

ZAMYŠLENÍ

Městská knihovna Velké Meziříčí 
– literární soutěž Prvotiny

Próza II.
(Volné pokračování z č. 36, 37/2008)

Gabriela Smejkalová: Jak se Adam 
a Věrka našli ve vesničce jménem Pohádka

Bylo jednou jedno království a v něm žila královna, král a dcerka Věr-
ka. Žilo se jim dobře. Jako v pohádce. Jednou, když princezna měla už čas 
na vdávání, král s královnou se rozhodli, že dcera o svých osmnáctých 
narozeninách oslaví i zásnuby. Věrce se moc vdávat nechtělo. Nechtěla 
být tak brzo královnou. Chtěla si ještě užívat toho, co ji bavilo – chtěla 
chodit do lesa a sbírat různé byliny. Také chtěla léčit nemocné lidi. Jenže 
to tatínka a maminku nezajímalo.

Uběhl týden a nastal Věrčin den. Měla narozeniny a s narozeninami 
měla také oslavit svoje zásnuby. Přijeli všichni princové z okolí. Princezna 
se ale nechtěla vdávat, a tak všechny prince vyhnala. Král s královnou se 
nestačili divit. Měli na svou dceru zlost. Za trest, že byla tak neposlušná, 
musela být ve svém pokoji zamčená. Jenže ten den měla princezna jít do 
lesa a najít tam velmi vzácnou bylinu, která vyroste jen jednou za deset 
let. Tuhle šanci si Věrka nemohla nechat ujít. Přece nebude čekat dalších 
deset let, než bylina vyroste! Nebyla to totiž ledajaká bylina, ale bylina 
s kouzelnou mocí. Vyprávělo se o ní, že vyléčí každou bolest, jestliže se 
setká na obloze měsíc se sluncem. 

Věrka by tu bylinu našla, věděla, kde roste, jenže měla domácí vězení 
a zamčené dveře. A klíč ode dveří měl pan král. Věrka nevěděla, co dělat. 
Přemýšlela, jak by se mohla dostat ze zámku ven. Dívala se z okna a na-
jednou ji napadlo, že by mohla vylézt oknem. Vzala záclonu, roztrhala 
ji na pruhy a pruhy navázala. Pak ji uvázala k oknu a spouštěla se dolů. 
Lezla velice opatrně. Naštěstí ji nikdo nespatřil. Utíkala za město a hle-
dala bylinu. Hledala ji velice dlouho, ale nemohla nic najít. Byla z toho 
už zoufalá. Až najednou, co nevidí. Přímo před ní roste bylina, kterou 
hledala. Radostí byla celá bez sebe. Utrhla ji, strčila do kapsy a běžela 
domů. Opatrně vyšplhala nahoru, záclonu vytáhla a odvázala od okna. 

Ráno přišel král s královnou zkontrolovat princeznu, jestli neutekla. 
Král byl velice rád, když ji našel v posteli. Vzbudil ji a řekl: „Že jsi byla 
tak poslušná a neutekla ze zámku, domácí vězení ti odpouštím, můžeš zase 
chodit po zámku a běhat po zahradě.” Toho dne přišel do zámku vesničan. 
Prosil krále a královnu, jestli by mu nemohli dát pár grošů. „Náš syn Adam 
onemocněl a sami ho nedokážeme uzdravit. A doktor stojí moc peněz.“ 
Tohle slyšela dcerka Věrka. Přiběhla za nimi a řekla vesničanovi: „Po-
kusila bych se Adama uzdravit svými bylinami.“ Adamův otec souhlasil 
a král s královnou také svolili. Věrka popadla své byliny a oba se vydali 
na cestu. Došli do vesnice jménem Pohádka. Přišli k chalupě, kde žil 
nemocný Adam. Princezna vešla do chalupy a tam poprvé viděla Adama. 
Měl zavřené oči, obličej i ruce měl bílé, téměř průsvitné. Skoro to vypada-
lo, že nedýchá. Princezna si moc přála, aby Adama uzdravila. Byl to její 
první nemocný, kterému by pomohla. Pak by se mohla stát bylinkářkou, 
což byl její největší sen. A tak se pustila do uzdravování. Moc jí to nešlo. 
Byliny byly velice slabé na Adamovu vážnou nemoc. Nevěděla, co má 
dělat. Chvíli přemýšlela a pak si vzpomněla na svou kouzelnou bylinu, co 
měla po celou dobu v kapse. Ale mohla ji použít jen tehdy, když se setká 
na obloze měsíc se sluncem. A ten den byl právě dnes. Nezbylo jinak, 
než čekat na chvíli, kdy uvidí na obloze zároveň měsíc a slunce. Vytáhla 
bylinu z kapsy a položila ji Adamovi na čelo. Pak už nezbylo než čekat. 
Po chvilce se uzdravený Adam probudil. Princezna byla šťastná, že ho 
vyléčila. Také Adamovi rodiče byli velice šťastni a děkovali princezně 
za synovo uzdravení. Když se to král s královnou dověděli, ihned vzali 
všechny úspory, co pro svou dcerku Věrku šetřili, a koupili jí obchod. 
Samozřejmě že na něm bylo napsáno Bylinky Věrunky. Adam ji ihned 
požádal o ruku. A byla svatba. Jedlo se, pilo a bylo veselo. 

A jak se jim v dalších letech žilo? Věrka si splnila svůj sen, byla byli-
nářkou a uzdravovala lidi. Adam byl hercem a hrál dětem pro radost. Měli 
spolu dvě děti a krásné manželství. Takže se jim žilo jako v pohádce.

Možná bylo ještě vhodné k této 
historii uvést, že dnes, když přemí-
ru dopravy na hlavních tazích silnic 
městem řídí dva semafory, tak po-
dobné zařízení bylo instalováno již 
v letech 1972–1976 na křižovatce 
ulice Sokolovská – K Novému ná-
draží. V té době se stavěla dálnice 
na Fajtově kopci mohutným záře-
zem s přebytkem materiálu, z druhé 
strany přes Vrchovecké údolí se za-
čínala stavba mostu a na protějším 
místě stavba tunelu na průjezd 
železnice. Projektant dálnice před-
pokládal 
zvýšenou 
dopravu 
přes měs-
to, zejména 
z nákladní-
ho nádraží, 
a proto na-
vrhl řízení 
dopravy 
světelnou 
signalizací 
na všech 
t řech kři-
žovatkách. 
Nejprve 
byl uveden 
do provozu semafor na křižovatce 
K Novému nádraží a jeho údržba 
byla předána technickým službám. 
Toto zařízení bylo velmi poruchové 
a fi rma, která je instalovala, měla 
sídlo až v Bratislavě. Na opravy byl 
tedy zajištěn pan Crkal, který byl na 
toto zařízení odborníkem. K insta-
laci světelné signalizace na dalších 
dvou křižovatkách již nedošlo. 

I věžní hodiny mají svoji no-
vodobou historii. Jejich stroj je 
řízen matičními hodinami, které 
byly dříve umístěny na radnici 
v místnosti místního rozhlasu. 
Odtud vedla ovládací dvoulinka 
předávající minutový impuls věž-
ním hodinám přes střechy domů 
Hejátko-Vaněk-Svoboda nahoru 
na etáž věže, kde jsou zvony. Toto 
vedení bylo nevhodné, docházelo ke 
ztrátám síly impulzů, v zimě namr-
zalo a trhalo se, takže hodiny měly 
časté poruchy. Proto se v roce 1978 
tyto matiční hodiny přemístily pří-
mo k věžním hodinám. Kolem nich 
byla postavena dřevěná skříň, aby 
tam lépe přečkávaly zimní období. 
V té době došlo také k osazení dvou 
výbojek za každý ciferník, které 
ho lépe ozařovaly než dřívějších 
dvanáct 40 W žárovek za každým. 
zařízení bylo také osazeno foto-
buňkou, která ovládala dobu noční 
svítivosti. A toto zařízení u věžních 
hodin slouží až dodnes. 

Tím jsme se postupně dostali 
k závěru vyprávění o historii ve-
řejného osvětlení za prvních sto let 
jeho existence.

Vše staré postupně mizí. Uli-
ce K Novému nádraží má nové 
moderní osvětlení na vysokých 
pozinkovaných stožárech, z ulice 
Novosady zmizely snad poslední 
železné konzoly rozvodu nízkého 
napětí z fasád domů. Již několik 
let předtím mizí z ulic našeho 
města dřevěné sloupy, které jsou 
nahrazovány betonovými, na něž 
jsou v posledních letech namísto 
pěti vodičů zavěšovány rozvodné 
kabely. To vše přispívá k lepšímu 
vzhledu ulic.

A když osamělý chodec prochází 
ulicí Sokolovskou a má čas podívat 
se kolem sebe, pak na levé straně 
u odbočky ulice Poštovní zaeviduje 
betonový stožár (na něm byl kdysi 
blikač přechodu) a dále ve směru 
východním spatří dalších pět sta-
rých poctivých dřevěných sloupů, 
ukončených betonovými patkami 
do země, které na starých želez-
ných konzolách nesou čtyři vodiče 
střídavého proudu a pod nimi vypí-
nací linku veřejného osvětlení. Toto 
vedení krásu ulici nepřidá, ovšem je 
to pěkná památka na první rozvod 
dvacátých let minulého století, když 
se proklubal z náměstí obdélníko-
vým otvorem v bráně dvěmai troj-
linkami a spěchal na Dolní město 
směrem ke Karlovu a Františkovu, 
do nových zástaveb tam se rozši-
řujících. To byl ještě stejnosměrný 
elektrický proud vyráběný fi rmou 
Karel Jelínek v našem městě 

A tomu je již sto let!
Vše v tomto dlouhém povídání 

o veřejném osvětlení od petrolejky 
přes žárovku až k výbojce dnešních 
dnů jsem napsal proto, aby pozdější 
historici měli nějaký základ, jak 
k tomu všemu došlo a aby nebylo za-
pomenuto, že veřejné osvětlení v ja-
kékoli modernizované podobě bude 
i nadále sloužit obyvatelům a ná-
vštěvníkům města jako vždy bez-
platné veřejně-prospěšné zařízení.

Děkuji touto cestou všem, kdo mě 
v tomto výčtu roků pomohli. Byli to 
zejména Josef Marek a ing. Jaroslav 
Mynář, oba z TS města, a v nepo-
slední řadě ing. A. Dvořák fotogra-
fi ckou dokumentací.

Článek věnuji městu Velké Me-
ziříčí k jeho 600. výročí. 

Věruš Pavliš
Foto: archiv -věp-

Zapomenutá výročí
13. díl

(Pokračování z čísla 36.)

V poslední době se mezi našimi 
klienty rozmohly stížnosti na po-
dobné typy inzerátů, které spousta 
z vás již jistě našla ve svých schrán-
kách nebo nalepené na vchodových 
dveřích. Tento inzerát se tváří jako 
inzerát soukromého kupce, který 
touto formou pátrá po svém vy-
sněném bytě. 

Realita je ale téměř ve 100 % 
jiná. Za tímto inzerátem se vět-
šinou skrývá zprostředkovatel 
nějaké realitní kanceláře, která 
se touto formou snaží vloudit do 
vaší nemovitosti a tam vás donutit 
k prodeji právě přes ně, za bezkon-
kurenčních podmínek, většinou 
následně nesplněných.

Položme si tedy otázku… je 
fi rma, která se stydí za své jméno 
a neumí se ani svým klientům 
představit, hodna vaší důvěry 
a spolupráce? Majitelé nemovitos-
tí by měli od začátku vědět s kým 
jednají a je jenom na nich, zda mají 
zájem o takové služby.

Jeden z příkladů, který bohužel 
nebyl v naší kanceláři ojedinělý:

Stěžovala si u nás paní, která 
našla inzerát ve schránce, že po 
zavolání na číslo uvedené na lís-
tečku byla ujištěna „potenciálním 
kupcem“, že její byt chce koupit, 

a tak ho pozvala na prohlídku. Sjed-
naná schůzka se odehrála a „kupec“ 
po dobu dvaceti minut projevoval 
vážný zájem o koupi. O to větší 
překvapení majitelky bylo, když 
jí po této době návštěva sdělila, že 
byt tedy nechce přímo pro sebe, ale 
že ho zdarma za super výhodnou 
cenu prodá a bezplatně zainzeruje 
na internetu. Následný požadavek 
na nafocení bytu již byl posledním 
soustem pro majitelku, kdy zákoni-
tě muselo následovat ostré vykázání 
tohoto individua z bytu.

Upozorňujeme na tento problém 
proto, že tito amatéři nedělají dobré 
jméno slušným realitním kancelá-
řím a v lidech probouzí dojem, že 
tento styl podnikání je pro realitní 
kanceláře běžným standardem. 
Nenaleťte prosím na tyto nabídky 
a v případě zájmu o spolupráci se 
informujte u zkušených, zavede-
ných realitních kanceláří, které se 
za své služby nemusí stydět a po-
skytují svým klientům kompletní 
a seriozní servis již mnoho let. 

Nechceme s těmito f irmami 
být spojováni; a vy jim nedávaje 
šanci k dalšímu „podnikání“ tím, 
že uděláte stejnou chybu jako tato 
paní – nyní již naše klientka.

Ivana Dočkalová

Koupím byt nebo dům
v této lokalitě

Oprava chybných 
čísel

Do 12. dílu článku Zapomenutá 
výročí se vloudila chyba, a to do 
tabulky nárůstu světel. Zde v řád-
ku ulice Průmyslová patří do stavu 
nového a nárůstu připsat k dvojce 
nulu, tj. opravit na 20, dále v řádku 
Třebíčská – nová komunikace na-
psat 16 nových světel a tu trojku, 
která tam je, posunout o řádek níže 
k parkovišti. Pak součet těchto čí-
sel zde uvedených dělá těch 142 
vyčíslených světel. Dále v dalším 
vyčíslení celkového stavu světel za 
rok 2007 je nutné tři čísla uvedená 
v poslední řádku celkem posunout 
vpravo, tím budou opravdu tam, 
kam patří.                                       -vp-

Z ulice Novosady zmizely snad poslední železné konzoly 
rozvodu nízkého napětí z fasád domů.

Za posledních dvacet let ubylo u nás asi 18 % ze-
mědělské půdy. Vlivem staveb nových komunikací, 
dalších meliorací, výstavby nových závodů i dalších 
velkoskladů a logistických zařízení. Ubylo u nás 
i skoro 50 % skotu, stavy dalších hospodářských 
zvířat se také snižují. Za těchto okolností je třeba se 
tomu bránit. V odpadových nádobách, t. j. v popelni-
cích a kontejnerech, skončí značné množství odpadu, 
který by měl být lépe využit. K tomu poslouží kom-
post. Stačí ohrádka ze dřeva, nebo zakoupený kom-
postér. Co vše do kompostu patří? Jsou to zbytky 
ovoce, zeleniny i květin, čajové sáčky, zbytky kávy, 
dále listí, stonky, drobnější větve, seno, sláma, kůra, 
listí, piliny, hobliny, mastný a podobně znečištěný 
nepotištěný papír, v malém množství i zbytky jídel, 
pečiva, obilnin i vaječné skořápky. Dospod kompostu 
patří hrubší a vzdušný materiál – kvůli provzdušnění 
a odtoku přebytečné vody – drobně nasekané a nadr-
cené větve, stonky květin apod. Hromadu kompostu 
je nejlépe umístit tak, aby byla v přímém kontaktu 
s půdou. Umístíme-li kontejner na slunce, proces 
se urychlí. Bude fungovat i na betonu. Materiál ke 

kompostování dobře promícháme, vlhké se suchým, 
zelené s hnědým, tj. sláma, piliny, nasekané větve, 
suché listí, kůra. Čím pestřejší skladba materiálu, 
tím lépe. K rychlejšímu nastartování tlení lze přidat 
zdravý kompost, případně chlévský hnůj. Kontrolu-
jeme správnou vlhkost kompostu, materiál by měl po 
zmáčknutí v dlani zůstat pohromadě, nesmí se mezi 
prsty objevit kapičky vody. Materiál se naopak nesmí 
rozpadnout, byl by příliš suchý. Příliš vlhký kompost 
začíná páchnout.

Správně založený kompost se začne do dvou dnů po 
založení zahřívat na teplotu přes 50 °C. Tato fáze může 
trvat několik dní i týdnů. Dochází při ní k hygienizaci 
kompostu, zničení semen plevelů a zárodků chorob. 
Po 1–2 měsících kompost přehodíme a promícháme, 
při správném postupu je hotový asi po 6 měsících. 
Kompostováním vrátíme přírodě živiny, které nám 
dává v podobě plodin, květin a stromů, tj. v podobě 
hezkých věcí, které nás obklopují. Příroda nás živí, 
tak jí dejme to, co jí chybí!

PhDr. Arne Němec, 
předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍMKÚ pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště

Velké Meziříčí
přijme 

pracovníkapracovníka
s VŠ či SŠ vzděláním
technického směru,

nejlépe geodetického,
na práce výpočetní spojené

s grafikou a do terénu.

Kontakt: 566 502 813,
Vaclav.Bystricky@cuzk.cz

Firma Building Plastics ČR s. r. o. hledá zaměstnance na pozici

asistentka řediteleasistentka ředitele
Požadujeme: dobrou znalost AJ nebo NJ
 znalost práce na PC (Microsoft Offi ce)
 příjemné vystupování
 zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě
 možnost profesního růstu
 práce na plný úvazek
 další jazykové vzdělávání

Svůj životopis zasílejte na: personal@minirol.cz
Další informace na: www.minirol.cz

Vytvořte si domov, který bude vaším srdcem i duší.

Tomáš Hrabálek
POKLÁDKA – PRODEJ MATERIÁLU A DOPLŇKŮ

Nabízíme široký sortiment podlah
– laminátové, dřevěné, PVC, NOVILON,
koberce, terasy atd.
do bytových prostorů, kanceláří
i do prostorů konferenčních a komerčních.

INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA
POKLÁDKA ZDARMA – LIŠTY ZDARMA

608 969 590
Třebíčská 60 – areál PKS, Velké Meziříčí, 594 01

PODNIKATELSKÉ 
A HYPOTEČNÍ CENTRUM

 osobní půjčky bez ručitele 
do 200.000 Kč 

 máte příjem a nemůžete jej dolo-
žit? U nás vyřídíte úvěr od 18 do 
75 let.

 Také pro podnikatele a začínající 
podnikatele.

 podnikatelské úvěry do 3 milionů 
bez zajištění!

 rychlé vyřízení (FO i PO)

 hypotéky:
 na bydlení s nízkým úrokem
 Americké na auto, úhrada jiných 

půjček…
 bez doložení příjmů a faktur

 leasing
 auta, budovy, technologie

 poplatky neúčtujeme

Kancelář: Poříčí 11 (Dům zdraví), 
Velké Meziříčí

 Po 9–12 13–16 hodin,
 St 9–12 13–16 hodin

Jiné dny po telefonické doho-
dě s pí. Kolouchovou na tel.: 

777 873 810.

ochotnou a rychlou,
do občerstvení Bistro Panda Family,
Náměstí 22/24 Velké Meziříčí.

Zkušenost v oboru. 
Informace na tel. 773 655 578.

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. 
v Mostištích ve Velkém Meziříčí
přijme do pracovního poměru

kuchařku nebo kuchaře.
Požadavky:

výuční list v oboru kuchař/ka
Praxe: vítána

Nástup: od 3. 11. 2008
(nebo dle domluvy)

Žádosti zasílejte na adresu:
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s.,

Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Bučková Helena,

email: buckova@nszmostiste.cz 
Telefonické informace na čísle: 
566 522 451 – paní KRIŠTOFOVÁ

Hledám prostory vhodné 
pro ordinaci praktického 
lékaře v centru, ev. poblíž 
centra Velkého Meziříčí.

Tel.: 602 595 667.

Žaluzie,

Caha, tel.: 602 950 763.

• plastová okna REHAU
• el. vrata a brány
• obklady, dlažby – prodej
• koupelny na klíč

Brněnská 201/11, Třebíč
Tel.: 568 820 425, 774 117 570, 777 117 570

www.az-kratochvil.cz

VĚŽNÁ, tel.: 566 567 146, 
606 484 571, http://porta.zde.cz

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Výprodej veškerého zboží 
do konce roku 2008

Ke každému nákupu dárek

Sleva
20 – 70 %

Tel.: 739 033 463.

Přijmu řidiče MKD,
praxe nutná.

Tel.: 604 255 606.

Pronájem
nebytových prostor
v domě Velké Meziříčí, Náměs-
tí 87/11.

Plocha prodejny 100 m2, s pří-
slušenstvím (WC, šatny) 180 
m2. Sklady ve dvoře 350 m2. 
Cena dle dohody.

Více informací
na tel. 603 269 992 nebo na 
www.pronajemvm.kvalitne.cz.

Unbenannt-1 1 21.10.2008 10:16:11

Zubní pohotovost
1. 11. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 8 55, Nové Město na Moravě
2. 11. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie:
dne 29. 10. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: Bezděkov 1754, Čechova 1795, Generála Jaroše 1562 
a veřejné osvětlení.
Děkujeme za pochopení.                                                               -E.ON-

Prodám

■ Osobní auto Renault KAN-
GOO kombi, 5místný, barva šedá 
metalíza, r. v. 2000, stav tacho-
metru 112 000 km, objem motoru 

1 390 cm3, výkon 55 kW, 5dveřový, 
výklopné zadní dveře, klimatizace 
man. s pilovým fi ltrem, tažné za-
řízení, tónovaná skla, el. ovl. skel 
předních dveří, centrální dálkové 
zamykání, imobilizér, dělená zad-
ní sedadla, střešní nosič, posilovač 
řízení, rádio s CD přehrávačem, 
přední ochranný rám, přední 
mlhová světla. Cena 129.900 Kč. 
Při rychlém jednání zimní pneu 
zdarma. Tel.: 777 919 828.
■ Litinový kotel na tuhá paliva 
Viadrus U22. Tel. po 18. hodině 
566 523 637.
■ Š Favorit 135L, r. v. 1989, STK 
10/10, levně. Tel.: 775 609 544.
■ Brambory, kvalitní, vhodné 
na uskladnění, ruční sběr. Cena 
5 Kč/kg, odpad 1 Kč/1 kg. Tel.: 
733 530 355.
■ Škoda Felicia GLX kombi 
diesel, zelená metalíza, 2 airbagy, 
centrál, stř. nosiče tažné, nová STK, 
cena 37.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Krmnou řepu 8 q, cena 150 Kč/
q. Tel.: 724 071 828.
■ Pět kusů zimních pneumatik 
Barum Polaris 2, rozměr 165/80 
R 13 83 T M + S včetně namonto-
vaných ráfků na Škodu 120, 125. 
Samotné pneu lze použít na Škodu 
Favorit, Forman a Felicii. Dále pro-
dám L + P blatník na Škodu 125 L, 
verze M1. Tel.: 731 467 892.
■ Pěkný Ford Escort Orion 1,8D, 
r. v. 1993, šedá metal, STK + emise 
09/2010, spotřeba 5,5 l/100 km, ga-
rážovaný, sada zimních gum, prav. 
servis, najeto 154 000 km, centrál. 
zamykání, dálniční zn. roční 2008, 
rádio 4× repro. Tel.: 737 842 693.
■ Venkovní obklad se štípanou 
strukturu, 400×200×55 BEST 
NASTRO I – 100 m2, původní 
cena 400 Kč/m2, nyní 250 Kč/m2. 
Tel.: 603 851 813.

■ Rozkládací přenosnou postýl-
ku Apollo – závěsné lůžko, přeba-
lovací pult, vibrace, světlo, melodie. 
Tel.: 606 738 265.
■ Cihly POROTERM , šířka 
30 cm, 3 palety. Cena dohodou, 
možný odvoz. Tel.: 732 474 012
■ Štěňata černého labradora, 
odběr koncem listopadu. Levně. 
Tel.: 608 484 430.
■ Zelí , cena 4 Kč/1 kg. Tel.: 
608 715 020.
■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Peugeot 106, obsah 1 124 cm3, 
benzin, r. v. 1998, třídveřový, malá 
spotřeba, červená barva, garážova-
ný, autorádio, STK do 10/2010. Tel.: 
723 305 070. 
■ Dvoupákové vodní chlazení na 
pivo + kleště na točení piva. V. 54, 
š. 41, h. 60. Cena 8.000 Kč. Tel.: 
602 805 791. 
■ Š 120LX s motorem Š 105, 5 
rychlostí, r. v. 1987, TK do 12/08, 
bez koroze. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
602 805 791.
■ Fiat 126 P, r. v. 1982, TK do 
12/08. zachovalý. Cena 6.500 Kč. 
Tel.: 602 805 791.
■ Pěknou dvouposchoďovou po-
stel s úložným prostorem, s jednou 
matrací, 2.000 Kč; pěknou válendu 
s matrací a úložným prostorem, 
500 Kč; nové fi lcové boty kožené 
č. 11, 100 Kč; pěkné nové hnědé 
kož. zimní boty č. 11, 600 Kč; gril 

3v1, uzení grilování, marinování, 
úplně nový v záruce, 1.000 Kč. 
Tel.: 604 872 188.
■ Š 125, STK do 4/09, tažné za-
řízení, zachovalá, cena 5.000 Kč. 
Tel.: 607 636 023.
■ Nekompletní RC SET větroně 
Bellanca, chybí vysílač, přijímač 
a baterie. Rozpětí 1 020 mm. Levně. 
Tel.: 739 096 556.
■ Sedací soupravu, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 777 721 820.
■ Sazenice dubů, 6 Kč/ks. Tel.: 
736 784 301.
■ Nový nepoužitý holicí strojek 
Panasonic – PRO CURVE na 
suché i mokré holení (13 ot./min, 
zastřihávač, indikátor LED, tur-
bočištění). Původní cena 3.190 Kč, 
nyní 2.400 Kč. Záruka 24 měsíců. 
Nevhodný dar. Tel.: 776 798 182.
■ Plynový kotel Viadrus G.42, 
nový, za symbolickou cenu. Tel.: 
739 144 196.
■ Červenostrakatou jalovici, 7 
měsíců březí. Od dobré dojnice. 
Levně. Tel.: 566 520 077.
■ Jawu 350/640, bezkontaktní za-
palování, zachovalá. STK do 10/2010, 
r. v. 1992, k motorce patří nosič 
a kufr. Cena 16.000 Kč, při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 737 377 665.
■ Prase na zabití, i v půlkách. Mož-
nost dovozu. Tel.: 602 732 803.
■ Starý plynový kotel zn. 
Mora – na náhradní díly. Tel.: 
776 840 035.          (Pokr. str. 6.)
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Nově otevřená

vám nabízí:
– prodej lahvových vín z našeho vinařství (obec Zaječí)
– prodej zahraničních vín
– posezení pro cca 15 osob
– možnost pořádání fi remních akcí, vánočních večírků
– dodávku vín na rodinné oslavy, svatby…
– možnost rezervace

Budova České pojišťovny. Kontakt: 724 742 145, 777 241 002.

Výprodej

ve Vel. Meziříčí na Náměstí 84 (stará pošta)

Při odběru zboží nad 500 Kč – zdarma láhev vína.
Při odběru sudového vína nad 20 l – 5 % sleva.

Pracovní doba Po–Pá 9–12 a 14–18 So 8.30–11

použitých od potravin.

Objem 50 l, 120 l, 150 l, 200 l.

Použití na kvas, obilí, brambory, zelí apod.

Tel.: 608 038 550.

Hypotéka roku.
Ušetřete až 100.000 Kč!
Pokud do 30. 11. zažádáte o hypotéku, ušetříte tyto poplatky:

poplatek za zpracování hypotečního úvěru
za správu hyp. úvěru 150Kč/měs. (po celou dobu úvěru!)

za obraty a výpisy (po celou dobu úvěru!)
za potvrzení o zapl. úrocích (po celou dobu úvěru!)

a další poplatky dle charakteru úvěru
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM

pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

(Pokračování ze strany 5.)
Prodám

■ Kočárek Casualplay s konstruk-
cí S4, barva černo-světle zelená, 
používaný 1 rok, v záruční době, 
po celkové prohlídce a seřízení 
v autorizované opravně, ve výbor-
ném technickém stavu (jako nový), 
nutno vidět. Tel.: 737 406 428.
■ Kuchyňskou lavici rohovou, 
s úlož. prostorem 400 Kč; sedací 
soupravu rozkládací 500 Kč; psací 
stůl 200 Kč; teru s rotavátorem 
10.000 Kč; kalové čerpadlo šne-
kové s el. motorem a 20 m hadice 
1.800 Kč; motorový zádový postři-
kovač 2.000 Kč. Jablka na usklad-
nění i přímý konzum 10-12 Kč za 
1 kg. Vlašské ořechy loupané 1 kg 
135 Kč. Tel.: 775 390 322.
■ Kočárek pro dvojčata, tmavě 
modrý s béžovou kostkou, kom-
binace hlubokého a sportovního, 
polohování zad a nožiček, naf. kola, 
pláštěnka, taška, síť proti hmyzu, 
velmi dobrý stav. Cena dohodou. 
Tel.: 775 279 055.
■ Škodu 120 L, r. v. 1983, STK do 
6/2010, v dobrém stavu, tažné zaří-
zení, střešní nosič, částečná koroze 
(blatníky), cena 7.500 Kč + pneu 2× 
zimní vč. disků, 4× letní bez disků, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 774 800 100.
■ Zimní obutá kola na Š Octavii II, 
Audi, Pasat B5, Favorit, Fiat, Fiesta, 
Ka, C3, ZX, Xara, Berlingo, 206, 
306, 405, 605, Partner, BMW E36, 
ráfky na Twingo. Tel.: 777 182 760.
■ Nabízíme málo jeté zimní 
pneumatiky. Cena cca 200 Kč/ks. 
165-70-13, 155-80-14, 165-80-13. 
Tel.: 608 777 039.
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, bílé a hnědé z neuskuteč-

něné stavby RD, nové s dokladem 
a zárukou. PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 
4.800 a 9.800 Kč. Dopravu zajistím 
zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Jawu, typ 50/21, kolo dámské. 
Cena dohodou. Tel. po 17. hodině 
608 867 076.
Koupím

■ Srovnávačku šíře 40–50 cm 
a spodní frézku. Tel.: 721 086 594.
■ Zvedany z Desty a traktorovou 
vlečku 5 tun s SPZ. Tel.: 721 086 594.
■ Stavební vrátek na 10 m výšku. 
Tel.: 776 687 791.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
Nemovitosti

■ Koupím garáž v Čechových sa-
dech. Nabídky na tel. 736 488 558.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Vel. Meziříčí, i k rekon-
strukci. Tel.: 776 584 310.

■ Hledám k výměně byt 1+1 nebo 
2+1 za OV cihlový 3+1 + doplatek. 
Tel.: 604 320 136.
■ Koupíme byt kdekoliv ve Vel-
kém Meziříčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Firma AQUEKO hledá ve Vel-
kém Meziříčí pro svého spolupracov-
níka pronájem malometrážního bytu 
(1+1, garsonka apod.). Termín proná-
jmu od 1. 1. 2009 – na dobu neurči-
tou. Kontakt: Vítek – tel. 724 250 315 
nebo e-mail: vitek@jelinkovavila.cz 
■ Prodám nebo vyměním (za byt 
2+1 nebo 1+1) rodinný dům 3+1 se 
zahradou v Mostištích na klidném 
místě. Tel.: 777 824 822.
■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1,965 mil. Kč. RK 
nevolat! Tel.: 602 948 306.

■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. 
Tel.: 731 508 270.

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

■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
Pronájem

■ Pronajmu byt 3+1 ve V. Mezi-
říčí, možno i dlouhodobě. Volat po 
17. hodině. Tel.: 777 008 284.
■ Pronajmu garáž v Křižanově na 
ul. U Školy. Tel.: 602 511 014.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel. Mezi-
říčí. Tel. po 18. hodině 776 343 319.
Různé

■ Nabízím volné místo v autě 
na cestu z VM do V. Bíteše a zpět. 
Čas v Bíteši ráno kolem 6. hodi-
ny, z Bíteše po 14. hodině nebo 
dle domluvy, i jedna cesta. Tel.: 
737 842 693.
■ Hledám spolucestující na dojíž-
dění autem z VM do Brna. Příjezd 
do Brna asi v 6 hodin, možno i cesta 
zpět Brno – VM (odjezd po 15. ho-
dině z Brna). Domluva možná, auto 
mám! Tel.: 608 070 138.
■ Nabízím pořez kulatiny mobil-
ním katrem. Volejte 774 508 404.
■ Hledám někoho na úklid sněhu 
v Kolmé ul., listopad – únor, 1 tý-
den, 1× za 6 týdnů. Bližší informace 
na tel. 728 323 099.
■ Dne 24. 10. byla ztracena nabí-
jecí svítilna zelené barvy, v úseku 
od Dětského domova k Domovu 
důchodců. Odměna nálezci 200 Kč. 
Děkuji. Tel.: 566 522 741.

AKCE
od 20. 10. do 20. 11.
ke každému zakoupenému vozu
50 ℓ PHM ZDARMA

NOVĚ OTEVŘENO!

OKÉNKO RADNICE

(Dokončení ze strany 2.)
10. Rada města souhlasila s přidělením dvou bytů na ulici V Jirchářích 

313/6 a na ulici Čermákova 2012/51 Velké Meziříčí.
11. Rada města souhlasila s úpravou výše nájemného garáží na ul. Nad 

Sv. Josefem 238/1 – 6 garáží, Mírová 1886/50 – 3 garáže (po uplynutí 
doby předplaceného nájemného), Čermákova 2009/49 – 6 garáží, 
Čermákova 2012/51 – 6 garáží, Čermákova 2039/53 – 6 garáží, Čer-
mákova 2040/55 – 6 garáží na 460 Kč/m2/rok. Nájemné prefabriko-
vané garáže na ul. Karlov 708/76 ve výši 200 Kč/měsíc, za podmínky 
provádění oprav a údržby garáže na vlastní náklady nájemce.
Rada města dále souhlasila s prodloužením nájemního vztahu na byt 
č. 6 na ul. V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí na dobu určitou jednoho 
roku s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 

12. Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření Městské správy 
bytů Velké Meziříčí za III. čtvrtletí roku 2008.

13. Rada města:
a) souhlasila s provedením vodorovného dopravního značení č. V 12a 

(zásob) – žlutá klikatá čára (2 m x 5,5 m) před domem s pečovatel-
skou službou č. 237/6 v ulici Komenského z důvodu zásobování 
a zjišťování služeb pro seniory žijící v domě 

b) nesouhlasila se změnou dopravního značení: č. IP 12 „vyhrazené 
parkoviště“ + E12 „1 místo základní škola a praktická škola, 1 mís-
to knihovna, 1 místo O1“ v ulici Poštovní naproti školní jídelně

c) souhlasila se změnou dopravního značení: č. B 29 – zákaz stání 
v ulici Poštovní ve směru od ulice Čechova na místo původního 
značení č. B 29 – zákaz zastavení.

14. Rada města souhlasila s bezplatným pronájmem tělocvičny pro 
pravidelnou zájmovou činnost v hasičské zbrojnici Velké Meziříčí 
na školní rok 2008/2009 pro Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 
za účelem hodiny stepaerobiku pro děti a mládež, a to každé úterý 
v době od 14.30 do 15.20 hodin. 

15. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce na parc. č. 
134/14 o výměře 13 971 m2 a parc. č. 134/19 o výměře 916 m2, k. ú. 
Lhotky, na dobu 15 let mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vy-
půjčitelem SDH Lhotky SPORT s tím, že pokud vypůjčitel nezíská do 
31. 12. 2009 dotaci z Programů státní podpory práce s dětmi a mlá-
deží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010, končí 
platnost a účinnost uzavřené smlouvy o výpůjčce k datu 31. 12. 2009. 
Další podmínkou uzavřené smlouvy o výpůjčce je to, že vypůjčitel 
umožní bezplatný přístup na hřiště občanům, škole, organizacím 
a ostatním sborům z obce a okolí. Platnost smlouvy o výpůjčce za-
číná dnem jejího podpisu a její účinnost od 1. ledna 2009. V případě 
získání dotace půjčitel souhlasí s prováděním úprav a technického 
zhodnocení sportovního areálu.        Ing. František Bradáč, starosta

Protihluková stěna – východ
(Dokončení ze strany 2.)

Na dotaz pravděpodobnosti klad-
ného výsledku celého průběhu bylo 
náměstkem sekce pro realizaci zdro-
jů SFDI ing. Jiřím Novákem sděle-
no, že je velmi vysoká. Od r. 2000, 
kdy byl SFDI založen, prý nebyly 
žádosti obdobného charakteru za-

mítnuty. Po schválení by počátkem 
roku 2009 došlo k převodu fi nancí 
na účet Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, a tím umožněna možnost čer-
pání fi nančních prostředků zhoto-
vitelem díla, který bude jmenován 
na základě výběrového řízení.   
Text a foto: ing. Ladislav Kašpar

Dálnice je dnes prokletí pro město? 
Co je odpovědnost odpovědných…

Slov občana je vždy jen poradenské. Přesto si myslím, že je potřebné, 
aby mu naši zástupci trochu naslouchali. Proto se ptám vás, představitelů 
města, PROČ SE PROVÁDÍ DOKONČENÍ SILNIČNÍHO ZNAČENÍ 
V PÁTEK, KDY JE PROVOZ PŘES CELÉ MĚSTO NAPROSTO KA-
TASTROFÁLNÍ? 

Jsem si plně vědom toho, že dokončení úpravy silničního značení po 
generální opravě Horního města je nutné. Ale zvolit dobu na pátek (17. 10.) 
mezi 14. až 16. hodinu, je dle mého názoru naprostým selháním odpo-
vědných pracovníků, kteří o celé akci rozhodovali. Vybraná fi rma, která 
tyto práce prováděla, buď podcenila rozsah dopravního problému, který 
je vzhledem k opravám na dálnici denním „hororem“ našeho města, nebo 
je možné, že odpovědný pracovník MěÚ naprosto selhal. Vybraná fi rma 
by měla dodržet určitou dohodu s představiteli města a zvážit možnost 
provádět tyto práce vždy jen tehdy, kdy je silniční provoz podstatně menší. 
To znamená v sobotu nebo v neděli! Ale pokud je to zodpovědným pracov-
níkům „šuma-fuk“, tak by se měli alespoň nad touto poznámkou zamyslet! 
Jsem přesvědčen o tom, že článek, který vyšel na podobné téma – Průjezd 
městem, podepsaný E. P.) o systému použití světelných semaforů v době 
naprostého dopravního kolapsu je svým způsobem alespoň impulsem pro 
debatu dopravních odborníků, policie, odborníků pro životní prostředí, 
ale i zdravotníků. Dálnici lidé vítali. Dnes ji občané někdy proklínají! 
A podobná města v ČR bojují za obchvaty! A co vy ostatní, je vám to 
jedno?                                                            Zdeněk Horák, občan VM

Také u Křeptovského dvora v zemědělsky intenzivně využívané krajině 
jsou vysety biopásy s pohankou, prosem, ječmenem a kapustou, kde má 
zvěř úkryt, místo pro hnízdění a potravu od jara do zimy. 

Text a foto: Pavel Kříž

Biopásy na Vysočině

Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

Telefon a fax: 566 524 649
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FOTBAL BORY

ŠACHY

HOKEJ – MLÁDEŽ

VOLEJBAL

FOTBAL – MLÁDEŽ

FC VM st. dorost – ČAFC Žide-
nice 2:0 (0:0)
Branka: J. Večeřa (62.), E. Smejkal 
(90. P). Rozhodčí: Machát – Straka, 
Šula. Sestava FC VM: Pokorný – J. 
Večeřa, Z. Večeřa, Nožička – Liš-
ka, Budzinský, E. Smejkal, Vítek 
(62. Mucha) – Denev, Koníř (75. 
Kaminaras)
V tradičním čase v sobotu nastoupil 
hlavní dorost k předposlednímu zá-
pasu podzimní části MSDD. Hrálo 
se za chladného počasí. První šan-
ci si vypracoval náš tým. Ve čtvrté 
minutě jsme kopali rohový kop. Míč 
prošel až k Z. Večeřovi, ale ten z to-
ho byl tak překvapený, že ani ne-
zakončil z hranice penalty. V osmé 
minutě se prosadil ve středu hřiště 
Koníř, přihrál do křídla Denevovi, 
ten poslal pěkný pas do vápna, ale 
Vítek nedal. Pak se dlouho nic ne-
dělo. Obě dvě mužstva špatně kom-
binovala, produkovali jsme hodně 
nepřesné přihrávky a hrálo se od 
vápna k vápnu. Ve dvacáte minutě 
kopal soupeř přímý kop ze středu 
velkého vápna, ale míč proletěl 
těsně vedle branky. V 25. minutě 
proletěl Budzinského centr jen 
vápnem bez teče. V dvacáté osmé 
minutě hodil rychlý aut Budzinský 
na Deneva, jenž prodloužil do 
vápna na Koníře, ale ten se bohužel 
neprosadil. O minutu později naši 
akci a střelu do boční sítě branky 
zlikvidoval hostující gólman. Ve 
třicáté minutě přišla naše největší 
tutovka. Na centr Lišky si naběhl 
Vítek, ale nedokázal z malého 
vápna prostřelit golmana Źidenic. 
V 37. minutě jsme špatně hodili 
aut, soupeř toho využil, poslal míč 
za obranu, hostující útočník vytáhl 
našeho brankáře Pokorného z bran-
ky, ale naštěstí přestřelil. V závěru 
poločasu zahrával přímý kop Bud-
zinský, ale jeho střelu hostující 
gólman chytl.
Druhý poločas byl zpočátku jako 
ten první. Spousta nepřesných při-
hrávek a akce končily na velkých 
vápnech. My jsme v 62. udělali 
výměnu hráčů a posunuli J. Ve-
čeřu do útoku. Tento tah se nám 
vydařil a Jakub se v 68. minutě 
prosadil před vápnem a pěknou 
střelou k tyči otevřel skore zápasu. 
Od této doby byl tým domácích 
lepší. Sice neměl velké šance, ale 
měl územní převahu a lepší držení 
míče. V sedmdesáté minutě kopal 
Budzinský přímý kop z hranice 
vápna, ale gólman hostů střelu 
tak tak chytl. V 90. minutě dobře 
zpracoval na polovině hřiště Liška 
míč, šel sám na gólmana, ale byl ve 
vápně sražen. Nařízenou penaltu E. 
Smejkal bez problémů proměnil. Za 
zlepšený výkon ve druhém poločase 
si domácí vítězství zaslouží.  -sme-
FC Žďas Žďár n. S. – FC VM st. 
žáci 1:1 (0:0)
Rozhodčí: Krejčí V. Střelci branek: 
38. Drlík – 61. Krejčí. Sestava: Ře-
háček – Pazderka, Štefka, Rosic-
ký, Bradáč – Krejčí (63. Chytka), 
Pokorný, Ráček, Bárta, Chytka 
– Polanský, Komínek. ŽK 1:0. 
Bez ČK. 
Utkání se hrálo na hřišti s umělou 
trávou. Začátek zápasu byl opatrný 
z obou stran, nikdo nechtěl udělat 
první chybu. Do první šance se 

dostali hosté v 6. minutě, ale střela 
Rosického z 25. metrů skončila 
po teči domácího obránce vedle 
branky Žďáru. V 9. minutě utekl 
po křídle Komínek, nahrál nabíha-
jícímu Bradáčovi, jenže jeho střela 
bez přípravy skončila vedle branky 
brankáře domácích. Žďár spoléhal 
na rychlého záložníka Ločárka, kte-
rý se v prvním poločasu do vážné 
šance nedostal. V 28. minutě do 
pokutového území prokličkoval 
kanonýr Polanský, jenže jeho pří-
zemní střelu brankář vyrazil na 
roh. Do šaten se tak odcházelo za 
nerozhodného stavu. 
Do druhého poločasu vstoupili 
lépe domácí. V 38. minutě ztratil 
na půlce míč Pazderka, po křídle 
utekl Ločárek, nahrál míč přes celé 
pokutové území volnému Drlíkovi, 
a ten tvrdou střelou prostřelil naše-
ho brankáře Řeháčka 1:0. Velmez 
se snažil hned v dalších minutách 
o vyrovnání, když 48. minutě při-
hrál Bárta volnému Komínkovi, 
jenže ten netrefi l odkrytou bránu. 
Další naší šance přišla v 58. minutě, 
když před nabíhajícím Polanským 
obráncem odkopl míč na roh. Tlak 
našich žáků sílil a vyrovnání si jim 
podařilo v 61. minutě, roh zahrával 
Bradáč, na něj si naběhl Krejčí a ni-
kým neatakován poslal míč hlavou 
k pravé tyčce 1:1. Hosté se po vy-
rovnání snažili strhnout vítězství na 
svoji stranu, domácí byli s bodem 
spokojení. V 67. minutě utekl po 
křídle Polanský, nahrál míč do po-
kutového území, na něj si naběhl 
Ráček, ale v běhu míč netrefi l. Po-
slední velká naše šance přišla v 70 
minutě, Komínek poslal krásný pas 
za obránce, kde si naběhl Polanský, 
jenže jeho střela skončila těsně ved-
le branky domácího brankáře Hás-
ka. Po závěrečném hvizdu hlavního 
rozhodčího byli spokojení s bodem 
domácí, naši hráči odcházeli do 
kabin zklamaní.                    -dek-
FC Žďas Žďár n. S. – FC VM ml. 
žáci A 1:4 (0:2)
Rozhodčí: Krejčí. Branky: Krčál, 
Vokurka, Novotný, Procházka. Se-
stava: Hladík – Chalupa, Novotný, 
Jůda, Špaček – Vokurka, Procház-
ka, Hibš, Bačák – Liška R., Krčál. 
Střídali: Kožený, Kurečka
Naši žáci podali vynikající výkon 
s vedoucím týmem tabulky a za-
slouženě zvítězili. Od úvodních 
minut hráli Velkomeziříčští se 
zabezpečenou obranou a spoléhali 
na rychlé protiútoky. Nejprve se 
v šanci ocitl Vokurka, ale domácí 
brankař byl na místě. O chvíli poz-
ději „povodil“ Krčál dva žďárské 
obránce a střelou do horního rohu 
branky otevřel skóre. Přestože si 
poté domácí vytvořili převahu, 
všechny jejich akce skončily 
u našeho vynikajícího brankáře 
Hladíka. V poslední minutě první 
půle předvedli naši hráči rychlou 
kombinaci zakončenou gólovou 
střelou Vokurky. V druhém po-
ločase nejprve domácí snížili na 
1:2, avšak o tři minuty později 
zvýšil z přímého kopu Novotný. 
Čtvrtou branku střelil v poslední 
minutě Procházka, když proměnil 
penaltu, nařízenou za faul na Kr-
čála. Za předvedený výkon zaslouží 
pochvalu všichni hráči.          -kol-

Mostiště rozstřílely Veverskou 
Bítýšku i Šerkovice

1. kolo 
Řečice – Křižanov 8:5
HHK VM B – Nedvědice B 6:1
Veverská Bítýška – Mostiště 3:6
Branky Mostišť – Freibauer 2, Rös-
sl, Toman, Svoboda P., Slavík

2. kolo:
HHK VM B – Řečice 4:4
Křižanov – Bíteš B 4:6
Mostiště – Šerkovice 10:3
Branky Mostišť – Pokorný 4, Frei-
bauer 2, Novák 2, Smejkal, Toman
Příští kolo:
Řečice – Nedvědice B

V. Bíteš B – HHK VM B
V. Bítýška – Křižanov
Šerkovice – volno
Náměšť – Mostiště
1. 11. 2008 v sobotu v 17 hodin 
v Náměšti.
Tabulka:
1. Mostiště 2 200 16:6  6
2. HHK VM B 2 110 10:5  4
3. Řečice 2 110 12:9  4
4. V. Bíteš B 1 100  6:4  3
5. Křižanov 2 002  9:14 0
6. V. Bítýška 1 001  3:6  0
7. Nedvědice B 1 001  3:10 0
8. Šerkovice 1 001  3:10 0
9. Náměšť 0 000  0:0  0

HOKEJ – OKRESNÍ PŘEBOR

HHK VM – SHK Hodonín 3:5 
(1:1, 0:1, 2:3)
Junioři HHK v dalším utkání 
sdruženého krajského přeboru jižní 
Moravy a Vysočiny prohráli na do-
mácím ledě s tradičním soupeřem 
z Hodonína. Po velmi bojovném 
výkonu našeho týmu soupeř, který 
je v průběžném pořadí na prvním 
místě sdruženého krajského pře-
boru, potvrdil roli favorita a po 
chybách v obraně v závěru utkání, 
rozhodl zápas ve svůj prospěch. 
Branky HHK: Trosčák 2×, Ján-
ský. Sestava HHK: Kočí (Zezula) 
– Pokorný, Urbánek – Vondráček, 
Kartůsek – Kavina, Troščák, Křípal 
– Konečný, Beránek, Molák – Ján-
ský, Dostál
HC Břeclav – HHK VM 7:1 (1:0, 
2:1, 4:0)
Dalším soupeřem juniorů HHK 
Velké Meziříčí o tomto víkendu 
byl HC Břeclav. Ve velmi oslabené 
sestavě o 10 hráčích sehrál tým do 
poloviny utkání velmi vyrovnaný 
zápas. Druhá část zápasu byla po-
znamenána vyloučeními a v těch 
nám soupeř potrestal několika 
brankami. Polovinu poslední tře-
tiny jsme již dohrávali pouze v 9 
hráčích.
Branky HHK: 21. Kavina. Sestava 
HHK: Štourač, (Kočí J.) – Kartů-
sek, Vondráček – Vidlák, Urbánek 
– Kavina, Troščák, Křípal – Molák, 
Beránek, Konečný 
Příští utkání: SO 1. 11. 2008 
v 18.00 HLC Buldogs o. s. – HHK 
VM (v Rosicích)                    -von-
Dorost HHK: 2 zápasy – 0 bodů
HHK VM – HC Uherský Brod 2:6 
(0:2, 1:3, 1:1)
V sobotu na domácím bítešském 
stadionu jsme odehráli utkání bez 
bojovnosti, bez nasazení, s častými 
chybami v obranné fázi a v útoku 
bez důrazu, nevycházela kombina-
ce, špatná byla produktivita. V 9. 
minutě první třetiny jsme prohrávali 
o 2 branky, v 9. minutě druhé části 
již o 4. Pak jsme sice snížili, ale sou-
peř se vzápětí opět trefi l do černého. 
Třetí třetina vyzněla nejlépe, jak 
herně, tak i výsledkově. Ale o osudu 
utkání již bylo rozhodnuto.
Branka (asistence): 31. Urbánek 
(Rozmahel), 49. Hándl. Sestava: 
Škoda (od 34. minuty Loukota) 
– Suk, Kala – Komínek M., Sáblík 
– Urbánek – Štěpánek, Janák, Ne-
doma – Sysel, Kroutil, Rozmahel 
– Komínek D., Kochánek, Hándl.
HOKEJ Uherský Ostroh – HHK 
VM 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

V nedělním utkání jsme částečně 
navázali na zlepšenou hru ze zá-
věrečné třetiny sobotního duelu, 
zlepšila se obranná hra, ikdyž 
domácí skórovali již ve 4. minutě 
a v polovině zápasu vedli o 2 bran-
ky. O necelou minutu jsme snížili 
a až do konce utkání byli více než 
vyrovnaným soupeřem. Nevyužili 
jsme spoustu šancí, nepomohla ani 
závěrečná power-play. Za předve-
denou hru pochvala, zasloužili jsme 
si určitě alespoň bod, ale odjížděli 
jsme bohužel s prázdnou.
Branka (asistence): 31. Kroutil 
(Komínek D.). Sestava: Tomečka 
(Loukota) – Suk, Němec – Komínek 
M., Budín – Joch – Štěpánek, Janák, 
Nedoma – Komínek D., Kroutil, 
Hándl.                                     -sys-
HC Dyje Břeclav – HHK VM st. 
žáci 5:8
Branky: Burian V. 2, Smejkal 3, 
Burian P, Jakeš. Asistence: Burian 
V. 3, Smejkal 2,
Střecha 2, Burian P.
Ve vyrovnaném rychle hrajícím 
utkání naši hráči dokázali vyhrát 
a udržet první místo v tabulce.
HC Boskovice – HHK VM ml. 
žáci 4:2
Branky: Marešová, Kučera. Asis-
tence: Lainka, Drápela.
I když naši hráči neudrželi vedení 
a prohráli, podali dobrý výkon 
a podržel je brankář Brož.       -js-
V neděli odehrála další mistrovské 
utkání 4. a 5. třída proti stejně 
starým hráčům HC Pelhřimov na 
zimním stadionu ve Velké Bíteši.

4. třída
HHK VM – HC Spartak Pelhři-
mov 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Branka a nahrávka HHK: Bartes 
(Třeštík), Sedlák (Dundálek)
Sestava HHK: Juda – Báňa, Janou-
šek, Karásek, Dundálek – Slabý, 
Bartes, Sedlák – Úlovec, Müller, 
Třeštík – Novák, Šilpoch. 
Vyloučení: 2:1
Využití: 0:0
Střely na branku: 17:31.

5. třída
HHK VM – HC Spartak Pelhři-
mov 3:6 (0:3, 3:0, 0:3)
Branka a nahrávka HHK: Čer-
mák, Čermák (Smažil), Strnad M. 
(Čermák)
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Strnad T., Bezák, Joura – Strnad 
M., Čermák, Mynář – Tlapák, 
Mičánek, Tichý. 
Vyloučení: 4:2
Využití: 0:1
Střely na branku: 21:30.         -hhk-

Mladší i po druhém turnaji bez 
ztráty setu

Mladší žáci měli na programu dru-
hý turnaj v této sezoně v základní 
skupině. V neděli vyrazili do neda-
leké Třebíče, aby opět ukázali, že 
jsou jasným favoritem. Všechny 
soupeře – Třebíč, Hrotovice, Žďár 
nad Sázavou – porazili 2:0 na sety 
a upevnili si tak první místo v ta-
bulce. Trenér Havliš komentoval 

výkon takto: „Přestože jsme opět 
nebyli v kompletní sestavě, hráli 
kluci až na drobné výpadky, kte-
ré jsou v této kategorii normální, 
dobře. Se zkušenějšími hráči, jako 
jsou Minář a Uchytil, jsme zkoušeli 
i nové herní kombinace – např. tzv. 
pipe-smečování zadního hráče z do-
skoku. Další pozitivum je začlenění 
mladších hráčů do základní sestavy 
– např. Matouš Konečný.“
Sestava: Uchytil, Minář, Vyletěl, 
Duben, Špaček, Konečný     -kon-

STOLNÍ TENIS

krajský přebor 1. třídy, 2. a 3. 
kolo

Rovečné – V. Meziříčí 10:1
Přibyslav – V. Meziříčí 4:10
krajský přebor 3. třídy, 2. a 3. 

kolo 
TJ Žďár D – Oslavice 10:8
N. Město – Oslavice 10:4
Pánská Lhota – Lhotky 9:9
Jemnice – Lhotky 10:6 
okresní přebor 1. třídy, 1. kolo

Velká Bíteš – V. Meziříčí B 8:10
okresní přebor 2. třídy, 1. kolo

Lhotky B – Sokol Žďár C 15:3
Sněžné – V. Meziříčí C 17:1
Oslavice B – Netín 7:11
okresní přebor 3. třídy, 1. kolo

Jámy – Netín B 6:12
Rovečné B – Uhřínov 14:4
okresní přebor 4. třídy, 1. kolo

Dolní Heřmanice – Vepřová B 9:9
Netín C – Borovnice 11:7
Polnička B – Lhotky C 11:7
okresní přebor 5. třídy, 1. kolo

Lhotky D – Oslavice C 11:7
okresní soutěž sk. B, 1. kolo

Dolní Heřmanice B – Lhotky E 
18:0
Bory – Uhřínov B 18:0            -pl-

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Český pohár ve stolním tenisu 
SK Sokol Lhotky A – ST Velké 
Meziříčí A 6:3 
Sestava Lhotky: Lavický 3, Koneč-
ný 3, Nevrtal Z. 

Sestava V. Meziříčí: Klíma P. 1,5, 
Klíma T. 1,5, Sedláček 
Okresní přebor IV. třídy 
SK Sokol Lhotky C – SK Vepřová 
A 11:7
Sestava Lhotky: Rössler 3,5, Svobo-
da 3,5, Dufek 2,5, Krčál 1,5

Okresní přebor V. třídy
SK Sokol Lhotky D – Orel Bystři-
ce n. P. A 9:9 
Sestava Lhotky: Hladík 3, Šoukal 
2,5, Nevrtal T. 2, Krčál 1,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky E – TJ Bory 
A 7:11
Sestava Lhotky: Kupka V. 2,5, Ma-
rek 2,5, Holubář 2, Špaček   -ach-

Stolní tenis
TS Velké Meziříčí 2
TK Autocolor Oslavice 16
Body: 
TK Autocolor Oslavice: Klusáček 
Patrik 4,5; Vrabec Jaroslav 3,5; 
Vrabec Vítězslav 3,5; Šoukal 
František 4,5
Krajský turnaj ve stolním tenise 
mladších + starších žáků pořádaný 
TK Autocolorem Oslavice dne 25. 
10. 2008.
Pořadí: Čtyřhra – 1. Stryhal 
– Stehlík, 2. Palát – Havlová, 3. 
Páral – Bazala
Dvojhra – 1. Palát Petr – Telč, 
2. Stryhal Václav – Havlíčkův 
Brod, 3. Havlová Zuzana – Pel-
hřimov, 4. Bazala Jan – TK Au-
tocolor Oslavice           -šou-

Jednotlivci – Muži
     Jméno nához počet kol průměr pořadí
Kružík 8132 47 173 1.
Korydek 7711 47 164,1 2.
Tvarůžek 7530 47 160,2 3.
Kozina st. 4159 26 160 4.
Bednář 6846 43 159,2 5.
Baloun 7483 47 159,2 5.
Věžník 7448 47 158,5 7.
Němec 4969 32 155,3 8.
Smejkal Libor 7270 47 154,7 9.
Holík 6795 44 154,4 10.
Šlapal 4758 31 153,5 11.
Hnízdil 4703 31 151,7 12.
Homola 7077 47 150,6 13.
Daniel 5404 36 150,1 14.
Heneš ml. 4044 27 149,8 15.
Kliner 5821 39 149,3 16.
Mynář 6264 43 145,7 17.
Kočiš 3464 24 144,3 18.
Šlitr 1127 8 140,9 19.
Smejkal Jan  6469 47 137,6 20.
Kučera 4392 32 137,3 21.
Holík ml. 547 4 136,8 22.

Pořadí Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem Průměr  Body
 1 Stavebniny 4077 3981 3896 3448 15402 327,70 82
 2 Kalíškáři 3799 3842 3862 3475 14978 318,68 74
 3 Nápoje 3783 3837 3803 3365 14788 314,64 67
 4 Ja68ger 3600 3662 3757 3393 14412 306,64 56
 5 HB 3349 3522 3357 3167 13395 285,00 52
 6 Technické služby 3657 3794 3494 3263 14208 302,30 49
 7 Draka 3549 3552 3242 3185 13528 287,83 48
 8 Zelenina 3808 3566 3501 3077 13952 296,85 47
 9 K2 3349 3399 3348 3155 13251 281,94 44
 10 Rekostav 3270 3285 3512 3044 13111 278,96 34
 11 Chaos 3000 1989 3043 2167 10199 231,80 20
 12 Vizážisti 3009 3070 3192 0 9271 257,53 15
 13 VIKI 2756 2867 3160 2071 10854 246,68 10

Heneš st. 3099 23 134,7 23.
Křehlík 1470 11 133,6 24.
Kozina ml. 531 4 132,8 25.
Bradáč st. 5185 40 129,6 26.
Burian 2528 20 126,4 27.
Novotný 992 8 124 28.
Kosour 4432 36 123,1 29.
Babáček 476 4 119 30.
Šoukal 3287 28 117,4 31.
Tunkr 2796 24 116,5 32.
Prudík 1380 12 115 33.
Seifrt 440 4 110 34.
Paták 1218 12 101,5 35.

  150247 1022 147  
Jednotlivci – Ženy

     Jméno nához počet kol průměr pořadí
Kozinová 3675 27 136,1 1.
Mejzlíková 5622 42 133,9 2.
Kunčarová P.  4677 37 126,4 3.
Henešová 1932 16 120,8 4.
Kunčarová M. 472 4 118 5.
Danielová 3117 32 97,4 6.

  15820 131 120,8

BOWLINGLIGA

Soutěže družstev kraje Vysočina: 
zahájení nové sezony 2008/2009

Krajský přebor = 1. kolo
Spartak Velké Meziříčí A – Jiskra 
Humpolec A 4,5:3,5
Za domácí Bárta, Čtveráček a Mra-
zík po 1 bodu – Mgr. Mejzlík, 
ing. Nedoma (C) a Janák Josef po 
0,5b. – Kopr a Jan 0 b.

Regionální soutěž,
skupina Východ = 1. kolo:

Spartak Velké Meziříčí B – ŠK 
Bystřice nad Pernštejnem 2:3
Za domácí Dvořák a Dočkal po 
1 b. – Kučera (C), Janák Martin 
a Urbánek 0 b.
Sokol Jámy – TJ Žďár nad Sáza-
vou D 2:3
Za domácí nastupují i hráči z VM; 
body Pliško a Pařil po 1 – Mička, 
Jůda (C) a Pelikán O.
Vítězství týmu VM A nad Hum-
polcem se čekalo, ovšem podstatně 
vyšší – nakonec však naši vyhráli 
jen tím nejtěsnějším možným rozdí-
lem… V tomtéž krajském přeboru 

účinkují také mladí sourozenci 
Kratochvílovi; Josef za Caissu 
Třebíč C vybojoval v zápase proti 
Jiskře Havlíčkův Brod A (4,5:3,5) 
půl bodu za remízu, zatímco mlad-
ší Vít naplno bodoval za hosty při 
utkání Gordic Jihlava C vs. Náměšť 
nad Oslavou A (2,5:5,5).

Ostatní výsledky KP:
Gambit Jihlava A – Sokol Bedři-
chov A 5:3, 
Spartak Třebíč A – TJ Žďár nad 
Sáz. B 7:1, 
Spartak Pelhřimov A – Světlá nad 
Sázavou A 5,5:2,5.

Program 2. kola 2. 11.
KP: Gambit Jihlava A – Spartak 
VM A.
RSV: Sokol Nové Veselí – Spartak 
VM B, 
ŠK Bystřice n. P. – Sokol Jámy.

Přebor V. Meziříčí 2008/2009
Koncem září byla opět zahájena tra-
diční místní liga jednotlivců. V čele 
této populární soutěže hrané v Kab-
lu je zatím – a to po neúplných pěti 
kolech – J. Jan s pěti body, následuje 
junior T. Mrazík se 4,5 b.        -vp-

V předposledním kole naši dobře 
bodovali. Nejvíce branek nastříleli 
dorostenci a vyznamenalo se také 
áčko. Minulou sobotu se v Borech 
hrálo také mezinárodní utkání proti 
Chorvatsku. 
Dorost: Sněžné – Bory 0:11 (0:8) 
Náš dorost zde sehrál v sobotu 
přímo exkluzivní utkání a bylo se 
na co dívat. Střelci: Chalupa V. 6, 
Ochrana L. 3, Zikmund J. a Bíbr 
Tomáš po 1.
Bory B – Strážek B 1:1 (1:1) 
Strážek byl velice dobrý a my jsme 
jej, i když v dobré sestavě, nedoká-
zali překonat.
Jimramov – Bory A 2:5 (0:4) 
Diváků 100. Na Jimramov jsme se 
tentokrát skutečně vytáhli, ale jen 
v první půli. Tam to vypadalo na 

jejich debakl, přestože jsme mnohé 
akce nedotáhli. Ale ve druhé půli 
jakoby naši vypadli ze hry, a domácí 
dali dvě pěkné branky. Teprve v úpl-
ném závěru dal Milan Špaček v pá-
du svou už třetí krásnou hlavičku. 
V první půli se k němu přidali Kozel 
a Zikmund ostrými střelami.
Bory – Chorvatsko 1:3 (0:1) 
Diváků 150. Mezinárodní rozhodčí 
Karel Vidlák.
Bylo to exkluzivní utkání, jež 
dohodli naši s týmem, který mezi-
národně reprezentuje Chorvatsko. 
A byla to skutečně pěkná podívaná. 
Naše hřiště se jim velice líbilo, a ta-
ké se potom dlouho do večerních 
hodin v místním pohostinství s ni-
mi slavilo. Jedinou branku za Bory 
dal z penalty trenér našeho áčka 
Milan Todorov. Za hosty stříleli 
Čabó, Stipe a Dragan.          -ochr-
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Sobota 1. v 19.30 hodin
RUDÝ BARON
Jeho největším vítězstvím byla láska.
Příběh ze života německého stíhacího esa, barona Manfreda von 
Richthofena, pravděpodobně nejznámějšího pilota všech dob. 
Mladý pruský šlechtic Manfred von Richthofen odchází, stejně jako 
většina mladých mužů, do války. Díky své neohroženosti se z něj brzy 
stane obávané stíhací eso a ikona pro ostatní vojáky. Náhodné setkání se 
zdravotní sestřičkou Kate mu ale otevře oči a poznává barbarství války… 
Baron Manfred von Richthofen se spolu se svým rudým trojplošníkem 
Fokker Dr. 1 a s 80 sestřely stal uctívanou ikonou první světové války. 
Dobrodružný, válečný fi lm Německa, Velké Británie. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 74, 76 Kč 120 minut

Úterý 4. v 17.30 hodin, středa 5. v 19.30 hodin
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
Hvězdné války, jak jste je dosud neviděli…
Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi dělají 
všechno pro to, aby znovu nastolili řád a mír. Galaktická republika se pod 
chodidly nekonečných armád bojových droidů otřásá v základech a silám 
temna podléhá jeden solární systém za druhým. Anakin Skywalker a jeho 
Padawan – učednice Ahsoka Tano se vydávají na cestu, která pro ně bude 
mít dalekosáhlé důsledky. Režie Dave Filoni. Sci-fi  animovaný fi lm USA, 
původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 98 minut

Pátek 7., sobota 8. v 19.30 hodin
TOBRUK
Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé světové války v 
severoafrickém Tobruku. Na základě skutečných událostí.
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého 
města Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního 
československého praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho 
naivní a idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově konfron-
továny s nesnesitelným peklem africké pouště, dennodenním ohrožením 
života a všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svoji krutou daň 
– postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy. Odvaha je síla vůle, které 
žádný muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy se vyčerpá. Odvaha je 
kapitál, který postupně utrácíme. Poslední rozkaz pak může být příka-
zem k výplatě z konta, které se blíží nule. Režie Václav Marhoul. Hrají: 
J. Meduna, P. Vaněk, R. Nebřenský, K. Rímský, M. Nahálka, M. Hádek. 
Válečné drama ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 102 minut

Středa 12. v 19.30 hodin
ROLLING STONES
Sex, drogy a rock’n’roll.
Pohled režiséra Martina Scorseseho na největší rock’n’rollovou kapelu, 
na legendární Rolling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále fungují. 
Scorsese sestavil velice silný režijní tým z osob, z nichž mnoho obdrželo 
Oscary za svoji práci, a natáčel Stouny v Beacon Theater v New Yorku 
po dobu dvou dní, aby zachytil jejich syrovou sílu a přinesl divákům 
tento fi lmově/hudební zážitek. Hrají Mick Jagger, Keith Richards, Martin 
Scorsese, Christina Aquilera, Bill Clinton a další. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 122 minut

Velkomeziříčští fi latelisté připravují
listopadovou výstavu poštovních známek

Spolek katolického domu & Malé divadlo kjógenu
Naomi kjógenkai ČR

uvádí
představení světového kulturního dědictví UNESCO

Sobota 8. 11. v 19 hodin
Katolický dům v Křižanově

Projekt
Zahrada ve škole, škola v zahradě

(Pokračování ze strany 1.) Firma proto zeď ze strany od stavby zasypala 
recyklátem a sutí, která vznikla na stavbě po demolici objektů. Toto ná-
pravné opatření proti sesuvu svahu je podle M. Tegzy dostatečné. „Zeď 
už nebude mít kam uhýbat, protože bude ze strany od stavby zasypaná,“ 
vysvětlil, „vznikne tam vrstvený a hutněný násyp vysoký jako zeď s tím, že 
nahoře bude pěti až šestimetrová manipulační plošina pro pohyb strojů,“ 
dodal Tegza. V  rozpracované studii budoucí nové výstavby v areálu jsou 
v tomto místě projektována parkovací místa. 

Martina Strnadová

Trhlina v zemi vznikla po demolici

Zeď, která drží svah proti sesuvu, minulý týden ze strany od stavby fi rma 
zasypala recyklátem a sutí. Vedle budovy bývalé diskotéky Florida až po 
keře vlevo tak vznikne další svah.                    Foto: Martina Strnadová

Rozsáhlá světová výstava poš-
tovních známek Praga 2008 vzbu-
dila pozornost veřejnosti v polovině 
září. I mnohem menší výstavy však 
propagují činnost fi latelistů v jed-
notlivých klubech České republiky. 
Také fi latelisté ve Velkém Meziříčí, 
sdruženi při Jupiter clubu, už pořá-
dali v minulých desetiletích několik 
místních výstav. Poslední z nich byla 
věnována výročí povídkové knihy 
Babička od Boženy Němcové. Jistě 
si mnozí tehdejší návštěvníci na tuto 
výstavu vzpomenou. Výstava, která 
se uskuteční letos, je věnována dvě-
ma výročím roku 2008. Celostátní 

téma je zastoupeno 90. výročím 
vzniku ČSR, významné meziříčské 
výročí letošního roku „600 let od 
udělení privilegií městu Lackem 
z Kravař“ je výstavním tématem 
zabývajícím se meziříčskou histo-
rií. Mimo těchto základních témat 
budou na výstavě také fi latelistické 
exponáty i z jiných oborů. Výstava 
poštovních známek Velké Meziříčí 
2008 se uskuteční od 19. do 27. listo-
padu 2008 ve výstavním sále Jupiter 
clubu, Náměstí 17, bude otevřena 
ve všední dny od 8 do 16 hodin, 
v sobotu a neděli od 8 do 11 ho-
din.   Klub fi latelistů Velké Meziříčí

(Dokončení ze strany 1.) S výstavbou logistického areálu, jehož součástí 
je také protipožární nádrž, jsou spojeny některé unikátní ekologické 
aspekty. Hala bude vytápěna podlahovým topením, přičemž zdrojem 
tepla je odpadní teplo z chladicího zařízení. Při vytápění se tak ušetří až 
50 % zemního plynu. Celé chladicí zařízení bude využívat jenom přírodní 
chladiva.                                                                 Připravila: Iva Horká

Výstavba skladu Lidl pokračuje rychle

(Dokončení ze strany 2.) Poté se 
návštěvníci rozešli po celé budově 
školy, kde pro ně byly připraveny 
výstavky výrobků z výtvarné dílny, 
jež byly i k prodeji. Ti odvážnější si 
mohli zkusit i vlastnoručně vyrobit 
například kolíček, vytisknout gra-
fi cký list, prověřit vlastní znalosti 

Na Školní chodí děti již pět let

Projekt probíhal na naší škole 
v měsících květen až říjen 2008. 
Byl podporován a dotován v rámci 
Agendy 21 a Zdraví 21 kraje Vyso-
čina. Dotace kraje Vysočina činila 
60.000 Kč.

V rámci projektu byla vybu-
dována přírodní učebna, proběhla 
školní soutěž s tématikou EVVO 
v přírodní učebně, pro děti byl 
připraven celodopolední program 
ekologického střediska Ostrůvek 
Velké Meziříčí, pedagogové se zú-
častnili semináře na ekologickém 
středisku Ostrůvek VM Využití 
školních zahrad pro výuku. Byl 
vytvořen barevný propagační 
leták projektu, logo projektu, bul-
letin a kronika a vzniklo portfolium 
z prací žáků.

V naší nové přírodní učebně 
byl vybudován zastřešený přístře-

třeba v křížovce či různých jazy-
kových testech, srdnatě se pustit 
třeba do přírodovědného pokusu, 
nakouknout do mikroskopu či se 
jen pobavit a zasmát při některé 
z pověstí, které ve svých třídách 
sehrály samy děti.

Martina Strnadová 

Ředitel ZŠ Školní Petr Blažek s dětmi při pokusu v chemické la-
boratoři.                                         Foto: Martina Strnadová

šek (pergola) pro výuku dětí. Došlo 
k vybavení zahradním nábytkem 
k výuce (stoly, lavičky), vzniklo 
přírodní ohniště. Byla provedena 
keřová výsadba, vznikla nová 
skalka, nově byly také upraveny 
záhony. Vytvořili jsme bylinkovou 
spirálu.

Na projektu se podíleli všichni 
zaměstnanci a žáci školy, dále 
pak odborné fi rmy – Zahradnictví 
Bohumil Šmídek, Václav Kopá-
ček Truhlářství a také lektorky 
ekologického střediska Ostrůvek 
Velké Meziříčí (odloučené pra-
coviště st řediska Chaloupky). 

Všem patří velké poděkování, 
dětem přání, aby mohly svou novou 
učebnu plně využívat a všem, kdo 
mají zájem o zhlédnutí – srdečné 
pozvání!                                           

Zaměstnanci ZŠ Velká Bíteš -pi-

Černý anděl vlétá do manéže 
a cirkusová show začíná… Do Vel-
kého Meziříčí přijel po dvou letech 
opět První český národní cirkus 
JO-JOO. Červenomodrobílé šapitó 
lákalo od středy 22. do neděle 26. 
října 2008 diváky na zbrusu nové 
představení Las Vegas show. Prin-
cipál Jaromír Joo, jenž je proslulý 
svou drezúrou kočkovitých šelem 
– zejména tygrů –, přivezl opět ně-
které netradiční novinky. Se svými 
tygry ussurijskými se představil 
jako gladiátor, s levharticí Novou 
předvedl číslo v africkém duchu. 
Poprvé ve Velkém Meziříčí ukázal 
také pumy americké Kiu a Kima. 
V představení nechyběla ani ob-
líbená slinky show, neboli lidský 
červík, sultánův fakír s ohněm, 
nebo artistka Natalita, jež před-
vedla veletoč na visuté hrazdě ve 
špici šapitó. Sedm statečných bylo 
nazvané číslo s pumami, poníky 
a lasaři. Nejmladším účinkujícím 
z rodiny Joo byl malý Jaromírek, 
který se představil mimo jiné 

jako malý ninja. Vrcholem celého 
představení ovšem byla hadí žena 
Haluna z mongolského Ulanbátaru. 
Své pružné tělo proplétala do tak 
krkolomných pozic, až se zdálo, 
že je z gumy. To další postava Pan 
Smrtka svými kostmi naopak přímo 
chrastil. Zpívající, rapující a mávají-
cí kosou mnohým dětem až naháněl 
strach. V cirkuse nezbytní a nepo-
stradatelní klauni nechyběli ani 
v tomto pořadu. Bimbulinka a Sam-
bo bavili děti svými kousky podob-
ně jako třeba různá zvířata, kterých 
má cirkus JO-JOO celou řadu.  
Text a foto: Martina Strnadová

Cirkus Jo-Joo přivezl do Velkého Meziříčí hadí ženu, smrtku či pumy

Obec Martinice zve všechny
na

v sobotu 8. listopadu
v KD Martinice.

Mládež nad 50 vstup zdarma.
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

Pondělí 17. listopadu 2008 v 19.30 hodin
STUDIO DVA

Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy Garland. Na-
vzdory chmurné faktografi i je hra nesmírně zábavná a vtipná. V inscenaci 
živě zazní písně Judy Garland v podání Hany Maciuchové.
Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Petřík/Petr Bláha.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

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

– 6 lekcí + společenský večer
– cena kursovného 1.200 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v úterý 18. listopadu 2008 ve 21 hodin
– uzávěrka přihlášek 14. listopadu 2008
Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 523 243, 566 524 572, Po–Pá (8–16 hodin).                          -prog-

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

Sobota 1. listopadu, 15. listopadu 2008, malá scéna 15 hodin

14. listopadu 2008 v 18 hodin, Spin Bar – Areál zdraví
Kontakt: 732 787 053

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Páteční předprodej vstupenek byl zrušen!
Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 524 572, 566 523 243.
Odběr rezervovaných vstupenek do pátku 31. 10. a 14. 11. 2008.   -prog-

Pozvánka na

které se koná v pátek 31. 10. 2008 od 17 hodin
v restauraci Obecník ve Velkém Meziříčí.

Srdečně zve organizační výbor.

Křest kalendáře

MÓDNÍ
D A N A   D O B Ř I C H O V S K Á

Generální partner : Hlavní reklamní partneři: 

Moderuje: Štěpánka Duchková

Vývoj Třešť – Chairman Style

Moděva Konice

Sněžka Náchod

Granát

MISS ČR 2003 Lucie Váchová

Česká vicemiss 2006  Miroslava Košťanová

Operní pěvec  Jakub Pustina

19.30 hodin14.11.2008
Jupiter Club Velké Meziříčí

Hosté:Hosté: 

Mediální partneři: Reklamní partneři: 

Váš spolehlivý partner ve světě fi nancí
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Pátek 21. 11., předsálí JC, 17–21 hodin

Dne 28. 10. 2008 oslavil své významné životní jubileum pan 

Bohumír Stoček 
z Velkého Meziříčí.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti 
přejí manželka Marie a děti s rodinami. 

Tvé vlasy kvetou, maminko, 
tak jako jabloň z jara,
a když se usměješ malinko, 
tak nejsi vůbec stará. 
U Tebe vždycky, maminko, 
nejhezčí chvilka bývá.
Buď ještě dlouho mezi námi,
maminko naše milá. 

Dne 31. 10. oslaví 90. narozeniny 
naše milá maminka, babička a pra-
babička, paní 

Marie Doležalová 
z Balin. 

Vše nejlepší, hodně zdravíčka přejí 
dcery s rodinami. 

Dnes 29. 10. 2008 slaví životní jubileum naše drahá maminka, babička, 
sestra a dcera, paní 

Ludmila Mrňová 
z Kamenné. 

Do dalších let jí přejí hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti 
syn Jiří s rodinou, dcera Ludmila s Bohumilem, rodiče, sestra Hela 

a vnoučata Ivetka s Jiříkem, kteří posílají babičce velkou pusu. 

Před deseti lety dne 24. 10. 1998 
tragicky zahynul ve Vysokých 
Tatrách náš syn 

MUDr. Pavel Hájek 
z Velké Bíteše. 

S láskou vzpomínají rodiče, 
sourozenci a babička.

Ten, kdo Tě měl rád, 
toho srdce bolí, 
a kdo Tě znal, 
ten porozumí. 
Chybí Tvá rada, 
chybějí Tvé ruce, 
ze všeho nejvíce 
Tvé upřímné srdce…

Dne 30. října 2008 tomu bude již 
rok, kdy nás navždy opustila naše 
drahá manželka, maminka, babička 
a prababička, paní 

Marie Číhalová. 
Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeň-
te s námi. 

Manžel a děti s rodinami

Dne 30. října 2008 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana 

Josefa Svinky 
z Olší nad Oslavou. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Sestra s rodinou

Dne 1. listopadu 2008 uplyne rok od 
úmrtí naší drahé maminky, babič-
ky, prababičky a tety, paní 

Anny Aubusové, 
která zemřela ve věku 95 let. 

Vzpomíná zarmoucená rodina.

Jen svíci hořící a hezkou kytici 
Ti na hrob můžeme dát, 
chvíli postát 
a s láskou na Tebe vzpomínat. 
Vzpomínky na Tebe krásné máme, 
které si po celý život uchováme. 

Dne 3. 11. vzpomeneme 10. smutné 
výročí úmrtí našeho syna a vnuka 

Marka Oláha 
z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínají, Mari, 
a nikdy nezapomenou babi, 

děda a ostatní příbuzní. * * *

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a Jiří Smolík
vás zvou na taneční večer s písničkami z pořadu

melodie 50.–80. let
Hrají: Jupiter a Kozénka Band

Moderují: Lidka Vidláková, Jiří Smolík
Zpívají: A. Bednářová, V. Novotná,

M. Čech, L. Polášek, J. Smolík

Sobota 15. listopadu 2008, velký sál, začátek ve 20 hodin

Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě, stolová úprava
Rezervace vstupenek tel. 566 52 45 72 nebo prog. oddělení JC, 

program@jupiterclub.cz

Pátek 28. 11. 2008 v 19.30 hodin
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč, 
rezervace a prodej vstupenek od 8. října 2008 na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo prog. oddělení JC
Na koncertě zazpívá i dětský sbor ZUŠ Velké Meziříčí.
Vstupenky je nutno vyzvednout 24. 11. 2008, nevyzvednuté vstupenky 
budou dány zpět do prodeje! Změna vyhrazena!

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

Určeno pro žáky ve věku 12–15 let. Vstupné: 35 Kč

Při příležitosti 130. výročí narození 
básníka Jakuba Demla
si vás dovolujeme pozvat na

2. 11. 2008 v 16 h do tasovské sokolovny. 
Program:
1. Studentský komorní sbor kaMUFFláž z Br-

na pod vedením dr. Vladimíra Maňase
2. Vystoupení žáků Základní školy Tasov
Programem vás provede herec 
Lukáš Rieger. Na této akci bude 
uvedena na trh kniha Z dopisů Sta-
nislava Vodičky Petru Holmanovi. 
Vstupné dobrovolné.                -bor-

KINO JUPITER CLUB

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ŘÍJEN 2008
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Středa 29. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Nejlepší fi lmová pohoda letošního léta!
Film vypráví o budoucí nevěstě, kterou na řeckém ostrově vychovává 
její divoká máma.
V hlavní roli M. Streep, P. Brosnan a další. Muzikál Velké Británie, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 108 minut

Čtvrtek 30. v 19 hodin
Filmový klub
ĎÁBLOVA DÍLNA
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob! Na-
cisté zfalšovali čtyřnásobek britské devizové rezervy! Válečné drama 
Německa, Rakouska. Režie Stefan Rudowitzky. Ml. přístupný do 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 98 minut

Pátek 31., sobota 1. v 19.30 hodin
RUDÝ BARON
Jeho největším vítězstvím byla láska.
Příběh ze života německého stíhacího esa, barona Manfreda von 
Richthofena, pravděpodobně nejznámějšího pilota všech dob. Dobro-
družný, válečný fi lm Německa, Velké Británie. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 74, 76 Kč 120 minut

 7. 11. Čáslavice
 8. 11. Benetice 
14. 11. Petrovice
15. 11. Kamenice
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FOTBAL – DIVIZE HÁZENÁHOKEJ

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

STOLNÍ TENIS

BENFIKA

MSFD sk. D
Sokol Konice – FC VM 1:2 (1:1)
Branky: Hlouš (27.) – J. Krejčí 
(9.), Němec (78.). Rozhodčí Seidl 
– Drápal, Stloukal, DS Kotouček. 
Diváků 150. Sestava FC VM: Invald 
– Z. Mucha, Galia, P. Mucha, Fober 
– Hort, Průša, Němec (85. Berka), 
Pokorný (90. Loup), J. Krejčí – Hav-
líček (70. Kratochvíl). Spanilá jízda 
Velmezu za plným bodovým ziskem 
nezačala zrovna šťastně a málem 
tak i skončila. Požár alternátoru se 
díky duchapřítomnosti řidiče au-
tobusu podařilo uhasit a náhradní 
autobus na sebe nenechal dlouho 
čekat. Celek domácích už takové 
štěstí neměl, neboť herní zápal 
a nasazení Meziříčských uhasit 
prostě nešlo. Od prvních minut hos-
té napadali rozehrávku Konických 
hned v zárodku, při ztrátě míče 
se okamžitě a poctivě, dirigováni 
svým kapitánem Hortem, vraceli 
zpět za míč a soupeře tak kromě 
dvou či tří výjimek do rychlých 
kombinačních akcí nepustili. Do-
mácí byli nebezpeční především ze 
standardních situací a díky svému 
důrazu i ve střední vzdálenosti od 
Invaldovy branky. Stopeři Velmezu 
byli ale neoblomní a z toho těžili 
oba krajní, kteří často podporovali 
útočné snahy Meziříčí. Už v 8. se 
tak ocitl ve slibné šanci Havlíček, 
v posledním okamžiku mu však ve 
skluzu ukopl míč jeden ze stoperů 
domácích. O minutu později už ale 
bylo všechno jinak, když Hortův 
roh na zadní tyč vrátil před branku 
P. Mucha a J. Krejčí rybičkou po-
slal míč za záda domácího gólma-
na poprvé. Ve 26. po dlouhém autu 
Havlíčka se ocitl v gólové pozici 
Hort, polovysoký míč ale trefi l jen 
chráničem, a ten skončil v náručí 
soupeřova brankáře. Odpověď 
přišla vzápětí, když hosté trestu-
hodně přišli na půlce o míč a jejich 
rozhozená obrana včetně Invalda 
nestačila adekvátně zareagovat na 

Hloušův průnik – 1:1. Gólem do 
šatny se mohl prezentovat Pokor-
ný, který po prodloužení hlavou od 
Němce sice skóroval, ale branka 
pro ofsajd uznána nebyla. Hned 
po přestávce se v gólové koncovce 
neprosadil Havlíček, když jeho tu-
tovka znamenala jen roh a následná 
ruka domácího beka po střele Po-
korného píšťalku rozhodčího Seidla 
nerozezněla. Rozjetí hosté se ale ne-
nechali vyvést z konceptu. Krátce 
na to svedl hbitý Havlíček vítězný 
souboj s třemi obránci, přesně našel 
lišácky nabíhajícího Krejčího, jenže 
jeho pokus hned z první opuštěnou 
branku nenašel. Odpověď domácích 
na sebe nenechala dlouho čekat. 
Zvýšená aktivita jim vynesla dva 
rohové kopy, několik nebezpečných 
centrů do vápna, které zlikvidoval 
Invald, a v 68. gólovou šanci, kterou 
Kobylík prohospodařil. O osudu 
utkání rozhodla přesně o deset 
minut později dvojice Pokorný 
– Němec. Prvně jmenovaný dotáhl 
míč k vápnu, kde se ho ujal Němec, 
zbavil se tří protihráčů a vybíhají-
címu gólmanovi nedal sebemenší 
šanci. V závěru hosté žádné drama 
nepřipustili a po oboustranně vyni-
kajícím výkonu ve velmi náročném 
utkání, v němž si vytvořili více gó-
lových příležitostí, si zaslouženě 
odvážejí tři body.              -ber-
 1. Šardice 12 8 3 1 23:7  27
 2. Hulín 12 7 4 1 25:7  25
 3. Líšeň 12 8 1 3 24:11 25
 4. Vyškov 12 7 2 3 20:14 23
 5. Konice 12 7 2 3 20:18 23
 6. Třebíč 12 6 4 2 13:8  22
 7. Žďár n. Sáz. 12 6 2 4 21:18 20
 8. Ždírec 12 4 2 6 11:17 14
 9. Velké Meziříčí 12 4 1 7 17:22 13
10. Boskovice 12 3 4 5 12:22 13
11. Rousínov 12 3 3 6 14:19 12
12. Rájec-Jestřebí 12 3 3 6  9:16 12
13. Vikt. Otrokovice 12 3 2 7 14:15 11
14. Protivanov 12 3 1 8  8:16 10
15. Mohelnice 12 2 3 7 12:23  9
16. Napajedla 12 1 5 6  8:18  8

FC Čáslavice – Sádek – FC VM 
B 0:3 (0:1)
Střelci: 19. a 74. Beran, 84. Pól. 
Sestava hostí: Kučera – Invald D., 
Kružík, Střecha Lad., Halámek 
– Jedlička, Netolický (85. Souček), 
Trnka (80. Pól), Kafka – Beran 
(75. Žák), Dufek. Rozhodčí: Hájek 
– Nenadál M., Petřivý. 
Benfika nezačala v Čáslavicích 
nijak slavně. Spíše jen čekala, 
co domácí předvedou, a sama se 
nikam nehnala. Na tom by nebylo 
nic špatného, kdyby v její hře ne-
bylo v úvodní fázi až příliš mno-
ho nepřesností, a také nedůrazu 
v osobních soubojích, které vyhrá-
vali domácí a lavinovitě se valili 
dopředu. Po vydatném burcování 
z lavičky naše rezerva zapnula na 
vyšší rychlostní stupeň a výsledek 
se brzy dostavil – odraženého míče 
se před šestnáctkou zmocnil Beran 
a jeho skákavá střela z dvaceti me-
trů zapadla do sítě domácí branky. 
Od té chvíle z hostí očividně spadla 
nervozita, začali se tlačit do útoku 
a Čáslavičtí přestávali vědět, kde 
jim hlava stojí. O chvíli později 
„umotal“ u rohového praporku 
Dufek duo domácích hráčů a z je-
ho vynikajícího centru napálil 
Trnka z voleje spojnici domácí 
„svatyně“. Hostujícímu mužstvu 
se začaly nebývale dařit kombi-
nace u postranních čar – po jedné 
takové se na levém křídle uvolnil 
Beran, výborně prošel do velkého 
čtverce, ale tam nedokázal příhrou 
najít žádného z volných spoluhrá-
čů. Mohly se pískat i dva pokutové 
kopy (samozřejmě proti domácím), 

ale i v případě držení unikajícího 
Dufka za dres a ruku, stejně jako 
i při následném stažení Kafky zů-
stala píšťalka jinak přesného sudího 
Hájka němá. 
Po přestávce pokračovala Benfi ka 
ve výborném taktickém výkonu, její 
obrana Čáslavicím víceméně nedo-
volila ohrozit Kučeru. Prakticky 
jediné nebezpečí představoval do-
mácí špílmachr Šimek, vždy se ho 
však podařilo kolektivním úsilím 
při snaze o rychlé průtahy do naší 
šestnáctky (někdy i díky zákrokům 
za hranicí pravidel) spolehlivě neut-
ralizovat. Přesto se mu podařilo vy-
strašit našeho gólmana jedovatým 
„padáčkem“ od postranní čáry, 
Kučera si ale i s ostrým sluncem 
v očích dokázal v této situaci pora-
dit. Velkomeziříčská rezerva hrála 
takticky – výborně bránila a čekala 
na příležitosti k nebezpečným kon-
trům vůči domácímu celku, který 
stále více otevíral svoji hru. Kdo si 
počká, ten se dočká. Do křídelního 
prostoru unikl Dufek a vynikající 
příhrou pod sebe našel Berana, 
po kterém už se chtěla maličkost 
– nepřekopnout z malého vápna 
prázdnou branku. Dobrá věc se 
podařila a bylo to o dva góly. Tou 
dobou už hráli domácí o deseti, 
neboť jeden z jejich zadáků zasta-
vil rukou slibně se rozvíjející akci 
našeho mužstva a po druhé žluté 
putoval předčasně pod sprchy. 
Šťastný střelec vystřídal a jeho 
nástupce Žák, stejně jako další 
dva později nasazení náhradníci 
Pól a Souček, do puntíku přesně 
splnili to, co se od nich očekáva-
lo – podržet míč na zemi a jistou 
přesnou kombinací nedat domácím 

HC TJ Šternberk – HHK VM 6:
3 (2:0, 1:2, 3:1)
Branky a nahrávky: 2. Tomášek 
(Zapletal), 8. Poledna (Hruška), 
35. Hruška (Fiala, Spurný), 43. 
Martinka (Tomášek), 53. Dobrý 
(Fiala, Kusil), 60. Jurák (Klimo-
vič) – 22. Nekvasil (Jánský), 28. 
Sobotka (Hudcovský), 57. Dostál 
(Hudcovský, Sobotka).
Sestava HC Šternberk: Pekař 
– Střítecký, Zapletal, Hruška, Ju-
rák, Spurný, Fiala, Dobrý, Anděl, 
Hrbatý, Martinka, Jurdič T., Musil, 
Kohút, Klimkovič, Bima, Poledna, 
Jurdič J., Tomášek. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec – Smej-
kal, Stráňovský, Konta, Vlašín, 
Heřmanský, Pálka, Plch – Bula, 
Bukáček, Kunstmüller – Nekva-
sil, Janda, Bašnár (21. Dostál) 
– Hudcovský, Sobotka, Krča (21. 
Jánský).
Rozhodčí: Mrkva – Mrákava, Fi-
ala. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. 
Diváků: 200.
Ostatní výsledky 13. kola: Břeclav 
– Pelhřimov 3:5, Orlová – Prostějov 
3:1, Šumperk – Vsetín 3:1, Val. Me-
ziříčí – Přerov 8:2, Hodonín – Nový 
Jičín 5:1, Technika Brno – Opava 8:
4, Uničov – Žďár n. S. 2:3.
HHK VM – HC Bobři Valašské 
Meziříčí 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Branky: 2. Hudcovský (Nekvasil), 
37. Kunstmüller (Smejkal), 54. 
Nekvasil (Vlašín) – 13. Šebesta 
(Zrník), 27. Martiník (Dvořák, Še-
besta), 43. Dvořák (Varga, Zientek), 
59. Varga (Martiník, Dvořák).
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Betinec (Chadim) – Smejkal, Plch, 
Konta, Vlašín, Heřmanský, Pálka, 
Stráňovský, Kochánek – Bula, 
Bukáček, Kunstmüller, Nekvasil, 
Janda, Hudcovský, Sobotka, Dostál, 
Bašnár, Krča, Jánský.
Sestava HC Valašské Meziříčí: 
Krumpoch (Mocek) – Zientek, 
Růčka, Dvořák, Zrník, Starůstka, 
Krisl, Zimmer – Martiník, Dvořák, 
Dědek, Šebesta, Sochorek, Kratě-
na, Glas, Pavlas, Varga.
Rozhodčí: Kareš – Klouda, Plch. 
Vyloučení: 9:10. Využití: 0:1, 
v oslabení 0:1. Diváků: 255
Vyrovnaný souboj dvou Meziříčí 
viděli ve středu 22. 10. diváci na 
velkomeziříčském zimním stadi-
onu. Domácí vstoupili do utkání 
aktivněji a hned od prvních střídání 
si vytvářeli slibné příležitosti. Již 
ve druhé minutě poslal domácí do 
vedení Tomáš Hudcovský, který 
přesně tečoval Nekvasilovu střelu. 
Následovaly další příležitosti, kte-
ré však končily na Krumpochovi 
v brance hostí. Ve 13. minutě hrál 
HHK přesilovku 5 na 3, ve které 
jsme místo navýšení vedení dovoli-
li soupeři srovnat, trefi l se kanonýr 
Šebesta. Od té doby jakoby se naši 
soupeře zalekli a přestali hrát svoji 

hru, kterou si v úvodu utkání vy-
tvořili nespočet šancí.
Ve druhé třetině už se na rozdíl od 
první části hrál vyrovnaný hokej, 
kdy se útoky střídaly na obou stra-
nách. V 27. minutě poslal Martiník 
hosty do vedení a tentokrát museli 
dotahovat domácí. O deset minut 
později, po dlouhém ostřelování 
Krumpochovy svatyně, srovnává 
stav Luboš Kunstmüller.
Poslední dvacetiminutovka opět 
nabídla mnoho šancí před oběma 
gólmany. Hned v úvodu se trefi l 
hostující Dvořák a ke třem bodům 
měli blíže bobři. Snaha o vyrov-
nání přinesla ovoce v 54. minutě, 
kdy Karel Nekvasil po Vlašínově 
přihrávce vymetl šibenici valaš-
skomeziříčského gólmana. Když 
už to vypadalo, že se diváci dočkají 
prodloužení a případných samostat-
ných nájezdů, hosté nečekaně udě-
řili počtvrté a rozhodli o transportu 
všech bodů na Valašsko.
Ostatní výsledky 12. kola: Pel-
hřimov – Uničov 5:7, Žďár n. S. 
– Technika Brno 3:2, Opava – Ho-
donín 0:2, Nový Jičín – Šternberk 
6:5, Přerov – Šumperk 2:6, Vsetín – 
Orlová 7:2, Prostějov – Břeclav 4:1.

Program na tento týden:
Neděle 2. 11. 2008 VSK Technika 
Brno – HHK Velké Meziříčí, za-
čátek utkání v 17.00 hodin (ZS Za 
Lužánkami/nová hala/Brno)   -hhk-
HHK VM B – TJ Řečice 4:4 (3:0, 
0:2, 1:2)
25. 10. 2008 ZS Velké Meziříčí, 
počet diváků 37
Rozhodčí: Maloušek, Kavina. Po-
měr střel: 48:31. Branky HHK B: 
10. min. Šoukal (Malec, Kudláček 
J.), 14. min. Kudláček M. (Šlapal), 
18. min. Šlapal (Kudláček J.), 54. 
min. Kudláček J. Branky TJ Řeči-
ce: 27. min. Drdla (Diviš), 33. min. 
Novotný (Drdla), 44. min. Kuchař, 
53. min. Klement (Klíma). Vylou-
čení: 9:13 navíc Trejbal 10 min. OT, 
trestné střílení, využití 1:1
Když v 18. min. první třetiny 
zvyšoval Zdeněk Šlapal na 3:0 
pro domácí, nikoho by v té chvíli 
nenapadlo, jaké bude z pohodového 
zápasu drama. Hráči HHK byli sice 
po celý zápas aktivnější, ale herně 
se jim moc nedařilo. V první tře-
tině to ovšem stačilo na třígólové 
vedení, když hosté, hrající pouze 
na dvě „pětky“, se nikam nehr-
nuli a snažili se pouze uhlídat své 
obranné pásmo.
Druhá třetina začala opět tlakem 
domácích, ale v sedmé minutě si 
náš gólman vybral slabší chvilku 
a zasunul si nevinné nahození 
do vlastní branky. Na meziříčské 
hokejky sedla nervozita a když 
k tomu připočítáme marnost při 
pěti přesilovkách, nedivme se, že 
místo zvýšení skóre dala Řečice 
druhý, kontaktní gól. 
A bylo hůř! Kolem poloviny třetí 
třetiny hosté dvěma góly otočili 
skóre. Naštěstí o minutu později 
Jiří Kudláček vyrovnal. Ten samý 
hráč měl na hokejce rozhodující gól, 
ovšem trestné střílení v 58. minutě 
neproměnil. Závěrečný nápor do-
mácího týmu už nic nepřinesl. 
Sestava: Štourač (Komínek) – Kud-
láček M., Martinec – Peterka, Bra-
dáč – Hrnčíř, Invald – Kudláček J., 
Šlapal, Navrátil R. – Vrána, Šoukal, 
Malec – Šmejkal, Plhák.
Příští utkání hrajeme 1. 11. 2008 
v 17.30 ve Velké Bíteši proti 
místnímu B týmu.                     -ht-

Výsledky ostatních zápasů: HC 
Nedvědice B – TJ Náměšť n. Osl. 
nehráno
SK Mostiště – TJ Šerkovice 10:3
HC Sokol Křižanov – HC Spartak 
V. Bíteš B 4:6

II. liga muži
Sokol VM A – SHC Maloměřice 
28:31 (16:20)
Zápas s tradičním soupeřem pro 
naše hráče nezačal nejhůře a do 11. 
minuty jsme se přetahovali o vede-
ní (8:7) a rychlost střílených branek 
svědčila o útočných schopnostech 
obou týmů a neexistenci obran. 
Střelecky se dařilo V. Večeřovi na 
postu pravé spojky. Bohužel násle-
doval herní propad našich hráčů, 
který prakticky rozhodl zápas. 
Během následujících 5 minut jsme 
obdrželi šňůru 5 branek, zatímco 
nám se nepodařilo vstřelit ani je-
dinou. Hráčům Maloměřic se díky 
pasivní obraně dařilo proměňovat 
ze všech postů. Vybudovaný náskok 
se již do konce poločasu nepodařilo 
smazat. Druhá půle nebyla gólově 
tak bohatá jako ta první. Domácí 
zlepšili obranu a včasným přístu-
pem k hráčům a osobní obranou 
levé spojky nedávali hostům tolik 
příležitostí k útočným kombinacím. 
V 38. jsme snížili na 19:21 a zdálo 
se, že průběh zápasu se podaří 
zvrátit. Bohužel opět následovala 
čtyřbranková šňůra hostí a ti si do 

konce zápasu vítězství nenechali 
vzít. Naši hráči se hostům již ne-
přiblížili na menší než tříbrankový 
rozdíl. Na závěr nutno říct, že zápas 
tentokrát negativně poznamenal 
nekorektní výkon rozhodčích, 
kteří sporné situace řešili ve pro-
spěch hostů až příliš okatě, což ale 
nebyl hlavní důvod naší překvapivé 
porážky.
Sestava, branky: Stoklasa, Kotík 
– Večeřa (8), Matušík (7), Šidlo 
(5), Fischer (4), Kříbala Petr (2), 
Kříbala Pavel (1), Konečný (1), 
Bezděk (1), Kaštan Jiří (1), Rosa, 
Kříbala Martin, Necid.
Trenér Vaverka

Divize muži
Sokol Juliánov B – Sokol VM B 
27:20 (14:12)
Utkání hrané na venkovním hřišti 
v chladném počasí našim hráčům 
nesedlo. Naši hráči kupili příliš 
mnoho technických chyb. Soupeř 
často trestal z rychlých protiútoků 
po ztrátách míčů na útočné polovi-
ně. I přestože v polovině druhého 
poločasu naši hráči vedli, nakonec 
odešli poraženi sedmibrankových 
rozdílem a ztratili tak zatím svoji 
neporazitelnost.
Sestava a hráči nehlášeno. -nav-

St  29. 10.  9.30 – 11.00
So  1. 11. 12.45 – 14.15
Ne  2. 11. 14.00 – 15.30
So  8. 11. 13.45 – 15.15
Ne  9. 11. 15.15 – 16.45

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Český pohár
Lhotky – Velké Meziříčí 7:3
Body: Klíma Tomáš 1,5; Klíma Petr 
1,5; Sedláček Petr 0
V sobotu odehrálo naše áčko 
poslední zápas Českého poháru. 
Dobře připraveni domácí si zcela 
jasně výhru zasloužili. Bezchybný 
výkon Lhotek předvedli Lavický 
a Konečný.

Okresní přebor I. třídy
Velké Meziříčí B – Ostrov nad 
Oslavou 10:8
Body: Buk Radek 3,5; Bednář Ivan 
2,5; Kořínek Stanislav 2,5; Dvořák 
František 1,5
Naše béčko přivítalo v pátek v tělo-
cvičně Střední školy řemesel a slu-
žeb soupeře z Ostrova nad Oslavou. 
Stejně jako v minulém kole v Bíteši 

si Velmez udělal dostatečný náskok, 
ale i tak se hosté nevzdali a utkání 
bylo drama až do konce. Ze začátku 
zápasu se podařilo našim uhrát obě 
čtyřhry, které měly zásadní vliv na 
výsledek. Nadprůměrný výkon 
předvedl Buk Radek, který dělal 
poslední rozhodující bod. 

Okresní přebor II. třídy
Velké Meziříčí C – Oslavice B 
2:16
Body: Kampas Jan 2; Zelený Tomáš 
0; Zelený David 0; Prachař Vít 0
Družstvo našich nejmladších se-
hrálo na domácích stolech utkání 
s Oslavicí B. I přes veškerou 
snahu domácích hráčů probíhal 
zápas v neprospěch Velmezu. 
Dva body se podařilo uhrát Janu 
Kampasovi.                          -tk-

Úspěšné zahájení sezony
Tento víkend probíhal hokejový 
turnaj v Ledči nad Sázavou, kde 
zahájili nejmladší hokejisté svoji 
letošní soutěž. Bojovali s mužstvy 
z Ledče nad Sázavou, Pelhřimova 
a Telče. 
Po prohrách s týmem Ledče n. Sá-
zavou a Pelhřimova přišlo vítězství 
s týmem Telče. Díky lepšímu skó-
re se naši hokejisté umístnili na 
druhém místě. K této výhře jim 

pomohly posily Petr Slabý a Jan 
Úlovec. 
Stříbrné medaile si odvezli tito 
hráči:
Svoboda Ivo – brankář, Barák 
Martin, Bezák Marián, Bíbr 
Adam, Juda Miroslav, Nováček 
Stanislav, Pacal Lukáš, Pacalová 
Kristýna, Pitřík Randy, Slabý Petr, 
Šilpoch Matěj, Tlapáková Lucie, 
Úlovec Jan, Zaisel Lukáš. Trenér 
– Kudláček Jiří                         -pj-

So 15. 11. 12.45 – 14.15
Ne 16. 11. 14.15 – 15.45
So 22. 11. 13.15 – 14.45
Ne 23. 11. 14.15 – 15.45
So 29. 11. 14.15 – 15.45

HOKEJOVÁ PŘÍPRAVKA

šanci zápas zdramatizovat. Právě 
díky přesnému „ťukesu“ pak po 
další příhře Dufka přišla i střelec-
ká příležitost Póla, jenž zvýšil na 
třígólový „rozdíl třídy“. Domácí 
nepředvedli prakticky nic.   -kre-
 1. Stará Říše 12 8 3 1 27:8  27
 2. Náměšť n. O. 12 6 5 1 28:16 23
 3. Bohdalov 12 7 2 3 18:12 23
 4. V. Meziřičí B 12 4 6 2 24:12 18
 5. Přibyslavice 12 4 6 2 19:10 18
 6. Třešť 12 5 2 5 24:24 17
 7. Rantířov 12 4 5 3 15:15 17
 8. Budišov 12 4 4 4 19:21 16
 9. Rapotice 12 3 5 4 23:25 14
10. Šebkovice 12 3 5 4 15:19 14
11. Křižanov 12 3 3 6 16:22 12
12. Kouty 12 3 2 7 15:22 11
13. Herálec (ZR) 12 3 1 8 17:35 10
14. Čáslavice 12 2 1 9 16:35  7

Ryšán
Obdélník


