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PANASONIC TX-L32C10E, LCD, 82 cm 13.990 10.990
PANASONIC TX-P37C10Y, plazma 94 cm 15.990 13.490

SKLADEM CCA 25 TYPŮ LCD+PLAZMA TV+NEO PDP
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých 

a slovenských programů, ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, 
Prima, Barandov

Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Advokátní kancelář
Mgr. Ilona Dobrovolná

oznamuje zahájení činnosti své pobočky ve Velkém Meziříčí 
v budově Obecníku.

Štěpánská 611/14 Náměstí 79/3
110 00 Praha 1 594 01 Velké Meziříčí

www.dobrovolna.cz
tel.: 776 576 624

Nečekaný sníh 
stál silničáře nemálo peněz

Nečekaná sněhová nadílka v půli října, o níž jsme informovali v mi-
nulém čísle, stála silničáře nemálo fi nančních prostředků. Alespoň tak to 
v tiskové zprávě pro náš týdeník uvedl obchodní náměstek Krajské správy 
a údržby silnic ing. Jaroslav Soukup, MBA. Podle jeho sdělení činily 
náklady zimní údržby silnic od 15. do 19. 10. 2009 osm milionů korun. 
„Bylo spotřebováno 580 tun soli a téměř 1 000 t inertních posypových 
materiálů, ujeto bylo více než 33 000 kilometrů ve výkonu,“ upřesnil 
náměstek. Maximální nasazení techniky čítalo celkem 165 kusů vozidel 
a mechanizační techniky za jednu směnu, běžně se pohybovalo kolem 
125 strojů za směnu. Při uklidnění počasí v sobotu 18. října zasahovalo 
na Žďársku a Havlíčkobrodsku dvacet strojů. O den později, tedy v neděli 
19. října, byl již počet zásahů snížen na deset mechanismů. K dvacátému 
říjnu se pak Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková orga-
nizace vrátila k letnímu rozvržení pracovní doby. Zimní režim nastupuje 
podle zákona k 1. listopadu, v případě nepříznivé předpovědi počasí však 
i dříve. V takovém případě to však musí nařídit ředitel organizace.

Podle vyjádření J. Soukupa jednotlivé drobné zásahy v rámci zimní 
údržby silnic v měsíci říjnu bývají celkem běžné. „Ovšem takto masivní na-
sazení techniky je však mimořádné a v podmínkách kraje Vysočina k němu 
nedošlo několik desetiletí,“ dodal obchodní náměstek Soukup.    Iva Horká

V Bruselu schválili 
stovky milionů pro Meziříčí

Více než tři sta milionů korun z evropských peněz přijde do Velkého 
Meziříčí. Evropská komise totiž 19. října 2009 v Bruselu schválila dotaci 
na druhou etapu Projektu ochrany vod Povodí řeky Dyje. A rekonstrukce 
čistírny odpadních vod (ČOV) ve Velkém Meziříčí včetně odkanalizování 
místní části Mostiště jsou její součástí. Práce by měly začít na jaře 2010.

Celkové náklady na tuto akci jsou bezmála 430 milionů korun a pro 
Velkomeziříčské to znamená vlastní povinný podíl ve výši asi 100 milionů 
korun. „Bez úvěru nejsme schopni náš podíl uhradit. Několik let jsme se 
na něj připravovali, takže zadluženost města je nyní minimální. V době, 
kdy bychom jej měli začít splácet, budeme prakticky bez jiných úvěrů,“ in-
formuje starosta František Bradáč s tím, že rada již projednávala zadávací 
dokumentaci na výběr bankovního domu, který městu úvěr poskytne.

Projekt ochrany vod Povodí Dyje - druhá etapa si vyžádá až 1,5 miliardy 
korun. Přiznaná dotace z Evropské unie činí 1,2 mld korun a zbývající 
část dokryjí Státní fond životního prostředí a pak vlastní povinné podíly 
žadatelů. Na Žďárský svazek vodovodů a kanalizací přitom připadají 
akce za asi sedm set třicet tisíc korun. Rekonstrukce velkomeziříčské 
ČOV a odkanalizování Mostišť tak tvoří největší podíl z projektu. „Již 
v minulosti zastupitelé zařadili rekonstrukci čistírny jako prioritu, proto 
jsme se o jiné peníze z evropských fondů ani neucházeli, abychom byli 
schopni fi nancovat vlastní podíl,“ vysvětluje starosta Bradáč. Výjimkou 
tak byla pouze menší investiční akce, a to výstavba sítě dětských hřišť. 
„Jsem rád za toto pozitivní rozhodnutí z Bruselu, protože rekonstrukce 
čističky má nesmírně důležitý dopad na další rozvoj města z hlediska 
výstavby,“ dodává Bradáč a zdůrazňuje, že bez ní by v budoucnu Vel-
kému Meziříčí hrozila stavební uzávěra. Kapacita ČOV je totiž již nyní 
nedostačující.

Podle časového harmonogramu by mělo být na přelomu roku vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele. Práce by pak měly začít na jaře 2010 s před-
pokládaným dokončením v roce 2011. Samotná rekonstrukce čistírny za 
městem Velkomeziříčským s největší pravděpodobností žádná omezení 
nepřinese. Na určité problémy se budou muset připravit pouze obyvatelé 
Vrchovecké ulice a místní části Mostiště, kde bude probíhat budování 
kanalizace.                                                              Martina Strnadová

Doprava ve Velkém Meziříčí je 
trvalým problémem číslo jedna. 
Jsou o tom přesvědčeni občané 
města, kteří si na potíže s doprav-
ními zácpami, hustotou provozu, 
nemožností zaparkovat apod. neu-
stále stěžují. „Doprava nám působí 
největší potíže, a to v souvislosti 
s provozem dálnice,“ souhlasí sta-
rosta František Bradáč. Jde zejména 
o tranzitní dopravu, která využívá 
i souběžnou komunikaci s dálnicí 
silnici II/602, což je i hlavní do-
pravní tepna Velkého Meziříčí. 
Vyskytne-li se tedy nějaký problém 
na dálnici v těsné blízkosti Velkého 
Meziříčí, což se stává poměrně čas-
to, vozidla začnou sjíždět na jednom 
ze zdejších sjezdů D 1 a město zcela 
ucpou. Navíc i místní doprava je 
poměrně hustá. A sjíždějí-li vozi-
dla z dálnice zrovna v době místní 
špičky, tedy kolem sedmé-osmé 
ráno či druhé až třetí odpoledne, 
pak je cesta z jednoho konce města 
na druhý rychlejší spíš pěšky než 
autem.
Objízdná trasa D 1 

je problémem 
na celé Vysočině

„My nemáme šanci s tím něco 
dělat. Lidé nám na potkání říkají, 
ať zakážeme nebo omezíme vjezd 
kamionům do města. Jenomže to 
nemůžeme, neboť II/602 je krajská 
komunikace, jež je součástí páteřní 
sítě kraje Vysočina,“ zdůrazňuje 
starosta. Dopravní situací ve Vel-
kém Meziříčí se tedy zabývají i na 
kraji Vysočina. „Kraj již několikrát 
dával iniciativu na ministerstvo 
dopravy ve věci objízdných tras 
dálnice D 1, neboť tento problém 
s dopravou nemá jen Velké Mezi-
říčí, ale i další města při dálnici 
na Vysočině,“ informuje náměstek 
hejtmana a radní pro oblast dopravy 
Libor Joukl. Podle něj situaci ještě 
více komplikuje například mýtný 
systém či značka zimní výbava, 
která platí na D 1 přes Vysočinu. 
„Řidiči se tomu snaží vyhýbat a ta-
ké proto sjíždějí z dálnice,“ dodává 
L. Joukl s tím, že v důsledku toho 
musí kraj investovat stále víc fi nan-

cí do oprav komunikací, které jsou 
v souběhu s dálnicí. Podle náměstka 
hejtmana však nějaké brzké řešení 
negativně ovlivňuje současný vývoj 
fi nanční situace ve státě, který má 
nyní jiné a vyšší priority, než ob-
jízdné trasy D 1. Libor Joukl do bu-
doucna vidí určité východisko z této 
složité dopravní situace například 
i v systému postaveném na prin-
cipu – čím nižší silnice, tím vyšší 
mýtné. Vyhýbat se dálnici by se pak 
takové tranzitní dopravě jistě nevy-
platilo.   (Pokračování na straně 2.)

Řidiči parkují v centru Velkého Meziříčí již podle 
nového systému. Změna platí od pondělí minulého 
týdne. Asi devadesátka míst nejen kolem středu 
náměstí, ale i v Radnické ulici či u kostela je vyhra-
zena k parkování na dobu jedné hodiny od pondělí 
do pátku v době od sedmi do sedmnácti hodin. Stání 
jsou označena svislou dopravní značkou - parkování 
s parkovacím kotoučem - a stejně tak i na vozovce je 
výrazné bílé značení. Nelze je tedy přehlédnout. Řidič, 
který na místě zastaví, musí v autě na viditelném místě 
umístit parkovací hodiny s nastavenou dobou počátku 
parkování. Do jedné hodiny pak místo musí opustit. 
Právě proto také město nový systém parkování na ná-
městí zavedlo. Snahou bylo vytlačit z centra celodenně 
parkující vozidla. „Chceme rychlejší obměnu aut na 

náměstí,“ vysvětlil důvody starosta František Bradáč. 
Pro dlouhodobé parkování zůstalo v centru ještě asi 
sto padesát míst. Zde lze stát po neomezeně dlouhou 
dobu. Z nich je pět vyhrazeno pro potřeby městského 
úřadu, dalších pět je pro řidiče se zdravotním posti-
žením. Navíc asi čtyřicet podélných stání po obvodu 
náměstí je do devíti hodin dopoledne vyhrazeno pro 
zásobování. Poté lze na nich parkovat také neomezeně. 
Desetikorunový poplatek za vjezd na náměstí přitom 
zůstal zachován. Vybírá se však pouze ve všední dny 
již od šesti do sedmnácti hodin. Vedle již stávajících 
míst s časově omezeným stáním ve městě pak také 
přibyla nově další u pekařství na Sokolovské či před 
zeleninou a hodinářstvím na Hornoměstské ulici.

(Pokračování na straně 2.)

Přibylo míst k parkování na hodinu

Dopravu řeší město i kraj

Takto vypadaly silnice v polovině letošního října.
Foto: KSÚS Vysočina

DNES 
dvojčíslo!
14 stran za 
stejnou cenu!

Kompletní 
telefonní seznam
Uvnitř listu najdete aktua-
lizovaný telefonní seznam 
Městského úřadu včetně jeho 
příspěvkových organizací – 
viz strana 8 a 9

V centru města 
nepůjde elektřina 
Z důvodu plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy 
bude přerušena dodávka elek-
trické energie dne 5. 11. 2009 
od 8 do 14 hodin. Vypnutá 
oblast: ul. Fortna, Komen-
ského, Náměstí, Mlýnská, 
Novosady 8 a 2073, U Bašty 
127, Vrchovecká od náměstí 
po křižovatku s Novosady.
Veronika Poulová, MěÚ

Městský úřad 
bude mimo 
provoz
Ve čtvrtek 5. 11. 2009 bude 
z důvodu přerušení dodávky 
elektrické energie Městský 
úřad Velké Meziříčí mimo 
provoz. Zajištěn bude pouze 
provoz podatelny. Nastalé situ-
ace úřad využije k povinnému 
proškolení zaměstnanců v bez-
pečnosti práce a školení řidičů.
Za způsobené komplikace se 
občanům omlouváme.
Stanislav Rosa, tajemník MěÚ
 
Jupiter club 
ve čtvrtek 
též neúřaduje
Vzhledem k tomu, že nepůjde 
elektřina ani v Jupiter clubu, 
bude zařízení také mimo pro-
voz, a to ve čtvrtek 5. 11. po 
celý den. Nebudou fungovat 
ani telefony, takže se našim 
zákazníkům omlouváme, že 
si nebudou tento den moci 
zarezervovat vstupenky ani 
podat inzerát do týdeníku Vel-
komeziříčsko. Opět v provozu 
bude zařízení v pátek 6. 11. Dě-
kujeme za pochopení.     -JC-

HANEBNÝ 
PANCHARTI
Pátek 6., sobota 7. v 19.30 
hodin
Hanebně zpanchartělá jízda 
plná krve, potu, slz a touhy 
po pomstě. 
Nenechte si ujít nový film 
skvělého režiséra v kině v Ju-
piter clubu. 
Více strana 9

Barevná 
prodloužená
7. 12. 2009 od 17 hodin BA-
REVNOU PRODLOUŽENOU 
(platí pro oba kurzy). Hraje 
taneční skupina M.E.Š., DJ 
BOND. 
Rezervace a prodej vstupe-
nek od 4. listopadu 2009 

Avizní okénko připravila
Iva Horká

Nový systém časově omezeného parkování na náměstí začal platit již od pondělí 26. října. Řidičům, kteří za-
parkovali na vyznačených místech a neumístili ve svém autě hodiny s dobou počátku stání, strážníci hned od 
prvního dne udělovali pokuty.                                                                                       Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města z 19. 10. 2009
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene – uložení nového kabelového vedení NN a umís-
tění plastového pilíře do pozemků města parc. č. 21/1 a 28/1 na ul. Roz-
koš, v obci a k. ú. Velké Meziříčí ve prospěch E.ON ČR, a. s., s právem 
provozování, údržby a oprav na dobu určitou po dobu trvání stavby.

 2. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 10 tis. Kč – § 3632 vypravení pohřbu zesnulé paní
     Marie Plškové 15. 9. 2009
b) Zdroj: 76 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 18 tis. Kč – § 3612 org. 444 úroky z úvěru na bytový
     dům Čermákova, blok I.
   31 tis. Kč – § 3612 org. 445 úroky z úvěru na bytový
     dům Čermákova, blok II.
   27 tis. Kč – § 3612 org. 446 úroky z úvěru na bytový
     dům Čermákova, blok III.

 3. Rada města po projednání:
 I. a) schválila podmínky vyhlášení veřejné zakázky a zadávací 

dokumentaci pro otevřené nadlimitní řízení podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: „Poskytnutí investiční-
ho úvěru na fi nancování povinného podílu k dotaci na projekt 
s názvem Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa, č. 
CCI2009CZ161PR001 – dílčí projekt č. 7 Velké Meziříčí“.

   b) schvaluje hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
    – základní hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky
    – dílčí hodnotící kritéria: celková nabídková cena…80 %
     ostatní podmínky úvěru…20 % (způsob zajištění apod.)
  II. Rada města uložila fi nančnímu odboru pověřit výkonem zada-
   vatelských činností společnost RTS, a. s., Brno.
 III. a) Rada města schválila jmenný seznam členů a náhradníků 

komise pro otevírání obálek nadlimitní veřejné zakázky 
„Poskytnutí investičního úvěru na fi nancování povinného 
podílu k dotaci na projekt s názvem Projekt ochrany vod 
povodí řeky Dyje – II. etapa, č. CCI2009CZ161PR001 – dílčí 
projekt č. 7 Velké Meziříčí“,

  b) Rada města schválila jmenný seznam členů a náhradníků 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné nadlimitní 
zakázky „Poskytnutí investičního úvěru na fi nancování po-
vinného podílu k dotaci na projekt s názvem Projekt ochrany 
vod povodí řeky Dyje – II. etapa, č. CCI2009CZ161PR001 
– dílčí projekt č. 7 Velké Meziříčí“.

 4. Rada města souhlasila s úhradou spotřeby energií ve výši 50 % 
z celkových nákladů na energie v objektu na ulici Ostrůvek 288/2, 
Velké Meziříčí na rok 2010 za Chaloupky, o. p. s., školská zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání.

 5. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor za účelem skladování materiálu v hale nového areálu Technických 
služeb na ulici Karlov 1394/54, Velké Meziříčí o ploše 130 m2.

 6. Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření Městské správy 
bytů za III. čtvrtletí 2009.

 7. Rada města:
 a) souhlasila s přidělením bytu v DPS na ulici Strmá
 b) souhlasila s výměnou bytu v DPS na ulici Strmá
 8. Rada města:
 a) vzala na vědomí zprávu o výsledcích akce „Otevření věže kostela“
 b) schválila Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí dotaci ve výši 

8.250 Kč na kompenzaci nákladů spojených s otevřením věže. 
Zdrojem budou tržby ze vstupného.

 9. Rada města:
 a) vzala na vědomí oznámení Vladimíra Makovského o odstoupení 

z funkce člena letopisné komise a děkuje mu za jeho dlouholetou 
obětavou práci

 b) jmenovala PharmDr. Helenu Švecovou členkou letopisné komise
10. Rada města souhlasila s osazením dopravního značení: č. IP 13b – par-

koviště s parkovacím kotoučem + č. E 13 – Po – Pá 7.00 – 17.00 max. 
1 hod + E 8d – 5m – 5m, na místní komunikaci – parkovací ploše v uli-
ci Hornoměstská, před domem č. 29 (hodinářství) a č. 31 (zelenina).

11. Rada města nesouhlasila s povolením vyhrazeného parkování před 
domem č. 143/48 v ulici Hornoměstská.

12. Rada města souhlasila s návrhem smlouvy o výpůjčce notebooku 
značky Acer Extenza mezi městem Velké Meziříčí a Diecézní cha-
ritou Brno, Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.

Ing. František Bradáč, starosta

Mají zájem uspíšit 
dostavbu obchvatu 

na Třebíč
Mnohým Velkomeziříčským, 

zejména obyvatelům Karlova, pak 
ztěžuje život i nedokončený obchvat 
na Třebíč. Část plánovaného severo-
jižního propojení kraje dosud chybí 
právě u Velkého Meziříčí. „Tolik 
potřebný obchvat, tj. napojení silni-
ce od Třebíče na dálnici, se nekoná. 
Obyvatelé Karlova žijí na ostrově 
mezi dálnicí a přivaděčem na dál-
nici,“ stěžuje si například Jana Maš-
ková, která na Karlově sama žije. 
Chybějící čtvrtá část obchvatu má 
přemostit údolí Františkov. Nedo-
končená trasa tak v současné době 
řidiče vede od Třebíče do Oslavice 
a odtud opět přímo do našeho měs-
ta. Jedině tudy se mohou dostat na 
dálnici. Stavba obchvatu je záleži-
tostí kraje Vysočina. Město Velké 

Meziříčí se snažilo uspíšit realizaci 
stavby. Zaplatilo proto projekt pro 
stavební povolení za více než dva 
miliony korun a nabídlo kraji sou-
činnost při výkupu pozemků. Došlo 
však ke změně prováděcí vyhlášky 
o obsahu dokumentace dopravních 
staveb a hotový projekt je nutno 
podle ní aktualizovat. To přijde na 
dalších asi tři sta tisíc korun. „Kraj 
zprvu tuto částku nehodlal zaplatit. 
Nyní máme informace, že je ocho-
ten ji dát. My však na to raději 
nechceme spoléhat. Proto městská 
rada dala tuto částku do pracovní 
verze rozpočtu města na příští rok. 
Chceme totiž aktualizaci projektu 
co nejvíce uspíšit,“ informuje vel-
komeziříčský radní Radovan Necid. 
Poté teprve může začít vykupování 
pozemků a další. Jedině kompletně 
připravený projekt má šanci uspět 
při žádostech o evropské peníze ze 
strukturálních fondů ještě v období 
2007–2013.      Martina Strnadová

Dopravu řeší město i kraj
(Pokračování ze strany 1.)

Přibylo míst k parkování na hodinu
(Pokračování ze strany 1.)

Městská policie řidiče kontro-
lovala. Za porušení dopravního 
předpisu pak padaly již od prvního 
dne zavedení nového systému par-
kování pokuty. „Blokově na místě 
můžeme udělit pokutu až do výše 

Jak pokračují práce na opravě 
varhan z netínského kostela, uka-
zuje náš snímek. Ten byl pořízen 
v polovině října letošního roku 
v dílně fi rmy v Kuřimi, kde dochází 
k rekonstrukci zmíněného nástroje. 
Postup oprav týdeník Velkomezi-
říčsko sleduje a průběžně o nich 
informuje. Novým sdělením bude 
pro čtenáře to, že byl demontován 
positiv v zábradlí kůru netínského 
kostela a odvezen do dílny. „Tam 
byl rozebrán a pro značné napadení 
červotočem byl ošetřen a petrifi ko-
ván. Do tohoto positivu byla osaze-
na vzdušnice z II. manuálu,“ popi-
suje Petr Sobotka, bývalý netínský 
varhaník, který se ve věci angažuje, 
„dále byly dovezeny kovové píšťaly 
rejstříku principál 2´ z druhého 
manuálu, které jsou teď momen-
tálně na intonaci u pana Hanycha, 
intonéra, jenž pracuje také pro 

Netínské varhany
by měly znovu zaznít o Vánocích

výbornou firmu Kánský-Brachtl. 
Tento rejstřík principál 2´ byl vyro-
ben z velice kvalitního anglického 
cínu, který dodala německá fi rma 
Schuke Potsdam. Dále bylo roz-
hodnuto o novém nátěru skříně do 
původního modro-šedého mramoro-
vání. Jinak hrací stůl, vzdušnice II. 
manuálu jsou kompletní, přibyl také 
ventilátor od fi rmy KÖNYVES. Tyto 
ventilátory jsou známé svým velmi 
tichým chodem. V podstatě až na 
drobné práce ohledně vzduchohos-
podářství a celkového nátěru skříně 
a positivu je nástroj připraven 
k montáži v kostele.“

Farníci z Netína a okolních obcí 
by si tedy měli opravené varhany 
poslechnout již o letošních Váno-
cích. „Vše tomu zatím nasvědčuje,“ 
řekl jeden z majitelů kuřimské 
fi rmy Martin Bednařík.

Připravila: Iva Horká

Varhaník z netínského kostela Vladimír Sklenář si přijel do dílny v Kuřimi 
prohlédnout, jak pokračují práce na opravě varhan. Hrací stůl, který 
zachycuje náš snímek, je již kompletní.                          Foto: Iva Horká

Chtějí předejít úrazům od padajícího sněhu
Střecha zrekonstruované budovy spořitelny na náměstí bude doplněna 

o další sněžné zábrany. Ty mají zamezit podobným případům, jaký se stal 
vloni v zimě. Tehdy i přesto, že na střeše základní sněžné zábrany jsou, 
spadl zledovatělý sníh na chodník před budovou a zranil právě procházející 
osobu. „Schválili jsme proto šedesát devět tisíc korun z rezervy na inves-
tice na doplnění sněžných zábran, abychom takovým případům předešli,“ 
informoval starosta František Bradáč a vysvětlil, že v rámci rekonstrukce 
budovy pro potřeby městského úřadu došlo také k tepelné izolaci střechy. 
Proto na ní nyní déle a ve větším množství drží sníh a postupně neodtává, 
jako před rekonstrukcí.                                             Martina Strnadová

Někteří z vás v uplynulých týdnech určitě zaznamenali na stránkách 
Velkomeziříčska nové jméno přispěvovatelky podepsané pod některými 
články popisující dění úzce spojené s radnicí našeho města.

Význam přímé a jasné komu-
nikace ve vztahu k obyvatelům 
tohoto města si uvědomili i radní 
Velkého Meziříčí, a proto zřídili 
novou pozici „pracovnice veřejných 
vztahů“, což v řeči laiků je něco 
jako „tisková mluvčí“ fi rmy. Stejně 
tak jako tiskové mluvčí fi rem po-
tkáváme v televizi nebo denním 
tisku, pracovnici veřejných vztahů 
budeme potkávat nejen podepsanou 
pod některými články v těchto 
novinách, ale také na veřejných 
jednáních Zastupitelstva města 
Velké Meziříčí či při tiskových 
konferencích pořádaných veřejný-
mi orgány města.

Kdo je tedy onou pracovnicí veřejných vztahů? Od 1. září 2009 zastává 
tuto pozici Veronika Poulová.

(Pokračování na straně 5.)

Radnice má novou pracovnici 
veřejných vztahů

dvou tisíc korun,“ podotkl jeden 
z hlídkujících městských strážníků 
Jan Klikar. Neukázněných řidičů, 
kteří zaplatili za nerespektování 
dopravní značky, se objevilo hned 
několik.

Martina Strnadová

Zejména po mimořádně chladném počasí a nebývalé nadílce sněhu, 
které naši republiku – a náš region nevyjímaje – postihly v polovině 
letošního října, se lidé ještě více ptají a zajímají o počasí. Proto jsme se 
vypravili přímo k odborníkům, do brněnského regionálního předpověd-
ního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kde 
jsme se snažili alespoň trochu nahlédnout do tajů současné meteorolo-
gie. O rozhovor jsme požádali vedoucího Regionálního předpovědního 
pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), pobočky 
Brno, RNDr. Milana Šálka. Toho jsme se zeptali mimo jiné například na 
to, co všechno předchází tomu, než se na odborných serverech o počasí 
a v médiích objeví aktuální informace o tom, jaké nás v nadcházejících 
dnech čeká počasí, dále na to, jakými způsoby se vůbec všechna měření 
provádějí či jak přesná tato měření jsou nebo jak vysoká je korektnost 
zaslaných výsledků od dobrovolných pozorovatelů, kteří provozují doma 
klimatické stanice. Řeč přišla samozřejmě i na extrémy počasí, ale i třeba 
na vztah meteorologů k pranostikám, nebo na stíhačky, které létaly nad 
Moskvou, aby rozehnaly mraky v den koncertu americké zpěvačky Ma-
dony. Pořadatelé si totiž přáli, aby během vystoupení nepršelo. Nechyběla 
ani otázka, zda a jak zimu u nás mohou ovlivnit tropické cyklony a jaké 
tedy toto letošní roční období bude, a spousta dalších dotazů. Odpovědi 
si můžete přečíst v rozhovoru s Milanem Šálkem v některém z příštích 
čísel našeho týdeníku. Prozradíme jenom to, že letošní zima by mohla 
být pravděpodobně teplejší. Což prý ale nemusí nutně znamenat, že 
by měla být beze sněhu.                                                         Iva Horká

Zima bude patrně teplá

Milan Šálek u klimatické stanice, jakou jsme mohli vídat v minulosti. 
Dnes už měření pocházejí vesměs z automatizovaných klimatických sta-
nic. V areálu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pobočky 
v Brně, odkud pochází i náš snímek, si klasickou stanici nechali jako 
názornou ukázku pokroku. Kousek vedle se pochopitelně nachází moderní 
automatizovaná klimatická stanice.                              Foto: Iva Horká

Ve středu 21. října odborná fi rma vyznačila zhruba devadesát parkovacích 
míst s parkovacím kotoučem na náměstí.         Foto: Martina Strnadová
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…začínáme
GABRIELA 
DEMETEROVÁ

Šikmé parkování na náměstí nebude
Šikmé stání na velkomeziříčském náměstí zavedeno nebude. Návrh 

této varianty parkování vně okruhu náměstí padl na jednání městského 
zastupitelstva, když projednávalo parkovací systém. Argumentem pro bylo 
zejména snazší zajíždění a vyjíždění vozidla z takového parkovacího místa 
a také zvýšení jejich počtu oproti současnému podélnému stání. „Odbor 
dopravy spolu s městskou policií náměstí proměřili a zjistili, že by bylo 
možné šikmé stání realizovat pouze na dvou místech – před Horáckem 
a před knihkupectvím naproti kostelu,“ informuje starosta František Bra-
dáč s tím, že v jiných částech náměstí by nezbyl dostatečně široký jízdní 
pruh na projetí vozidla. Počet parkovacích míst na náměstí by se tak příliš 
nezvýšil, a proto radní rozhodli ponechat stávající stav. I nadále se tak 
bude parkovat ke středu náměstí kolmo a vně okruhu podélně.

Parkování ve Velkém Meziříčí je dlouhodobý a těžko řešitelný problém. 
Styl života lidí je dnes takový, že každý si chce autem dojet až na místo. 
„Na jedné straně slyšíme volání po tom, aby se náměstí více zklidnilo, na 
druhé straně zase hlasy po co největším počtu parkovacích míst. To jsou 
požadavky jdoucí proti sobě,“ připomíná František Bradáč. 

Zkušenosti z jiných měst podle něj navíc ukazují, že kde náměstí uza-
vřeli vozidlům zcela, tam v podstatě zmizel i život. „A to nechceme, ani 
to v současné době není možné,“ říká starosta a dodává, „náš výhled do 
budoucna je takový – velmi výrazně omezit parkování na náměstí, bude-li 
někde v jeho blízkosti parkovací kapacita dostatečná.“                 

 Martina Strnadová

Nedávno vydaný vlastivědný 
sborník „Západní Morava“ už 
několik let pečuje o osvětlování 
regionálních dějin Velkomeziříčska 
a jeho přilehlého okolí.

Nejpoučnějšími cestami do histo-
rie bývají cesty nejméně radostné. 
A zdá se, že toto pravidlo potvrzu-
je obsah hned několika letošních 
příspěvků. Za velmi poučný lze 
v tomto směru považovat pohled 
na „Osmičkové letopočty 20. stole-
tí“ očima venkovských kronikářů 
z českomoravského pomezí. Člá-
nek M. Šikuly řadou příkladů totiž 
snadno přesvědčuje o tom, že pomí-
jivých proklamací a „vynucených“ 
retuší bylo v rozmezí let 1908–1998 
vykonáno už víc než dost. 

Podobně názornou ukázku zpět-
ných zásahů do minulosti nabízí 
pojednání J. Fuksové o vývoji 
žďárského uličního názvosloví 
v průběhu 20. století. Dodávat, že 
většinu přelomových mezníků tu 
opět tvoří letopočty „osmičkové“, 
je už nejspíš zbytečné. To „Urba-
nistický vývoj města Velké Bíteše“ 
se v podání J. Zduby jeví daleko 
klidnější. Na pozadí několika 
století (1414–1848) však odhaluje 
řadu historických daností, které 

v Bíteši platí dodnes. Živých stop 
minulosti se v neposlední řadě do-
týká také Štindlův soupis „Nuceně 
vystěhovaných „kulaků“ z okresů 
Velká Bíteš a Velké Meziříčí“. Jis-
tě nebude úplný, ale i tak jmenný 
seznam 181 obětí poslouží jako 
přesvědčivý doklad individuální 
hloubky a hrozivě blízkého dosahu 
uskutečněných represí.

Oblast Velkomeziříčska konečně 
zahrnují také aktuální rubriky re-
cenzí a zpráv. Každá totiž svým dí-
lem hodnotí průběh loňských oslav 
600. výročí městských práv, která 
v Bíteši připomněli příležitostně 
vydaným „Almanachem“ a v Me-
ziříčí i nově otevřenou muzejní 
expozicí. Závěrečná „kronika“ se 
pak svým ohlédnutím loučí se ne-
zapomenutelnou dvojicí výrazných 
regionálních osobností – s J. Kotí-
kem a B. Mikuláškem.

Kdo si chce nejnovější 13. svazek 
Západní Moravy alespoň prohléd-
nout, najde jej na pultech nejbližšího 
informačního centra. Kdo se chce 
„bezbolestně“ poučit z cizích a za-
pomínaných chyb, neměl by váhat 
s přečtením! Má totiž historickou 
šanci, jíž dosud svítí zelená…

Redakce ZM

Voda je automaticky dopouštěna
Kašna na velkomeziříčském náměstí je již od léta opatřena uzavřeným 

okruhem s fi ltrací. Systém byl instalován proto, aby v ní mohla proudit 
voda z nedaleké městské studny a zamezilo se problémům s její kvalitou. 
Přesto se mnozí kolemjdoucí divili, že byla kašna stále na suchu. 

Voda v ní totiž proudila vcelku jen krátkou dobu. „Zjistili jsme, že voda 
prosakuje a ztrácí se,“ vysvětlil starosta František Bradáč. Město proto 
systém doplnilo ještě o zařízení na automatické dopouštění vody. Vyčleni-
lo na to z rozpočtu patnáct tisíc korun.                                                         -mrs-

Ve čtvrtek 12. listopadu vystou-
pí o půl osmé v Městském divadle 
ve Žďáru nad Sázavou světozná-
má houslistka Gabriela Demetero-
vá. Koncertem se tak otevře sedmý 
ročník Festivalu Modré dny, jehož 
program je naplněný až po okraj.

Gabriela Demeterová hraje na 
housle od tří let, vystudovala praž-
skou konzervatoř a studovala na 
Královské hudební akademii v Dán-
sku. Před osmi lety začala studovat 
violu a stala se jednou z mála osob-
ností, které vládnou violou a hous-
lemi zároveň. Koncertuje v Evropě, 
USA, Jižní Americe i Japonsku 
a příští týden mají zájemci možnost 
slyšet a vidět Gabrielu Demeterovou 
na Vysočině. Věnuje se převážně 
barokní hudbě a její interpretaci na 
moderní nástroje. Získala ocenění 
Žena roku 2005 za přínos v oblas-
ti umění, za dosažené výsledky 
a reprezentaci české kultury u nás 
i v zahraničí, které uděluje časopi-
su Prague Leaders Magazine. Patří 
mezi TOP 50 nejzajímavějších žen 
v České republice.

Dalším velkým koncertem bude 
Megakoncert proti rasismu, kde 

vystoupí nejznámější česká kapela 
MIG 21, dále Michal Hrůza, Petr 
Bende, Guločar a Xindl X. Začíná 
se v pondělí 16. listopadu o půl 
sedmé v Domě kultury ve Žďáře.

Festival Modré dny je tento 
podzim pořádán už po sedmé. 
Dlouhodobou vizí projektu je 
prevence sociálně patologických 
jevů u dětí předškolního a školního 
věku a také mladých lidí, rodičů, 
pedagogů a celé veřejnosti. Té se 
organizátoři snaží dosáhnout roz-
manitým programem zahrnujícím 
besedy, fi lmová promítání, diva-
delní představení a v neposlední 
řadě také koncerty významných 
kapel. To vše je pořádáno napříč 
krajem Vysočina. Každým rokem 
se programu účastní tisíce ná-
vštěvníků.

Od roku 2003 přináší organizá-
toři každoročně odborný festiva-
lový program pro žáky a studenty. 
V rámci letošního sedmého ročníku 
festival je připraveno přes sto be-
sed ve městech Žďár nad Sázavou, 
Nové Město na Moravě, Bystřice 
nad Pernštejnem a Havlíčkův Brod. 

-fru-

Bezmála čtvrt století uběhlo, než 
Věra Špinarová přijela opět zazpí-
vat do Velkého Meziříčí. Jejímu 
koncertu s kapelou Adam Pavlík 
Band v pátek 23. října v Jupiter 
clubu proto předcházelo dychtivé 
očekávání. Lístky byly dávno před 
akcí beznadějně vyprodány. Na 
koncert se těšili nejen skalní fa-
noušci, kteří trvale sledují zpěvač-
činu více než čtyřicetiletou kariéru, 
ale i ti mladší, jež si získala svým 
nezaměnitelným hlasem.

Přešlo období, kdy o Věře Špina-
rové nebylo příliš slyšet. A i dnes 
většina rádií hraje jen jednu její 
skladbu. O to víc byli posluchači 
zvědaví na její živý koncert. A ten 
stál opravdu za to. Oč je zpěvačka 
menší postavou, o to větším dispo-
nuje hlasem, který snad neztratil nic 
ze svého závratného rozsahu. Mno-
hé i o dost mladší mohou jen tiše 
závidět. Ve Velkém Meziříčí za-
zněly její nostalgické hitovky jako 
třeba Bílá Jawa 250, Měj mě rád, 
Fernando, Valentino. Na některé 
z nich přitom již mnozí málem za-
pomněli. Dalšími byly i ty novější, 
neoposlouchané – Stýskání, Všem, 
co záviděj… Skladby tvrdší rocko-
vé, v nichž předvedla, jak to stále 
zvládá pořádně rozbalit, i popové 

balady a dojímající blues. Všechny 
„Špinarka“ vystřihla bravurně, 
s lehkostí a přitom s obrovským 
nábojem. „Ona prostě zpívá srd-
cem,“ ohodnotila její výkon jedna 
z posluchaček.

Ke skvělému hudebnímu zážitku 
neméně přispěla i kapela plná vý-
borných muzikantů v čele se synem 
Věry Špinarové Adamem Pavlíkem, 
jenž doprovází zpěvem a na klá-
vesy. Za bicími se představil Petr 
Musálek. Třetím z pětice hudebníků 
byl Ivo Šindel – kytara, klávesy, 
zpěv, dalším pak basista i pěvecký 
doprovod – Jiří Hrabovský a ko-
nečně Martin Sýkora, opět kytara 
a zpěv. „Jsou to výborní mladí 
kluci. Společně se na všem domlu-
víme. Stačí mi a já zatím stačím 
jim,“ popsala Věra Špinarová svůj 
doprovod. Což na jevišti všichni 
potvrdili svým výkonem, který ne-
postrádal souhru ani improvizaci. 
Nebylo divu, že posluchači nechtěli 
zpěvačku spolu s muzikanty pustit 
z jeviště. „Jste úžasní. Vy si tu pís-
ničku opravdu zasloužíte,“ uvedla 
Věra Špinarová fi nále svého kon-
certu – skladbu Jednou se ke mně 
vrátíš – za niž ji všichni odměnili 
ovacemi ve stoje.

Martina Strnadová

Kraj Vysočina
aktivoval datovou schránku

Dne 1. září kraj Vysočina aktivoval jako jeden z prvních úřadů svou 
datovou schránku. Tato na první pohled „suchá věta“, která vychází ze 
zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009, vypovídá o tom, že kraj přistou-
pil aktivně a v předstihu ke splnění povinností tohoto zákona.

Zákon upravuje – mimo jiné – zřízení datových schránek, tzn., že 
od 1. července 2009 mají všechny orgány veřejné moci (např. územně 
samosprávné celky, ministerstva, státní orgány, orgány územních samo-
správných celků, státní fondy apod.) a právnické osoby zřízenu datovou 
schránku. Dále upravuje jejich aktivaci, která musí nastat nejpozději do 
31. října 2009. Nebude-li provedena aktivně, bude 1. listopadu 2009 datová 
schránka všem v zákoně uvedeným subjektům aktivována automaticky. 
Aktivací datové schránky se kraj Vysočina zavazuje k elektronické ko-
munikaci se všemi dalšími vlastníky aktivovaných datových schránek. 
Jde o krok, který logicky navazuje na Strategii rozvoje informační spo-
lečnosti v kraji Vysočina 2009–2013 schválenou Radou kraje 28. červ-
na 2009. Příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina zapsané 
v obchodním rejstříku přistoupí k aktivaci datové schránky v průběhu 
měsíce září a října 2009.

V případě dotazů na provoz datových schránek či problému v komuni-
kaci s krajem Vysočina prostřednictvím aktivované datové schránky je 
možné se obrátit na Kontaktní centrum kraje Vysočina bezplatné telefonní 
číslo 800 809 809. Více na www.kr-vysocina.cz/kc.

Petr Pavlinec, odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina

Rada kraje Vysočina rozhodla 
27. října 2009 o jmenování Vladisla-
vy Filové ředitelkou Zdravotnické 
záchranné služby kraje Vysočina 
(ZZS KV). Filová se funkce ujala 
1. listopadu. Na vedoucí pozici 
přichází s vizí: Spokojenost občanů 
kraje Vysočina s kvalitou poskyto-
vané přednemocniční péče, a tím 
naplnění jediného 
základního cíle 
– profesionální 
záchrana vašich 
životů a zdraví.

Vladislava Filová vystřídá na 
pozici ředitele krajské záchranky 
Lukáše Kettnera, který v součas-
né době zastává post vedoucího 
odboru zdravotnictví Krajského 
úřadu kraje Vysočina. Vystudovala 

Vysoké učení technické v Brně ve 
studijním oboru Podnikové fi nance 
a obchod. Svou pracovní dráhu spo-
jila se Zdravotnickou záchrannou 
službou kraje Vysočina, kde zastá-
vala vedoucí pozice ekonomického 
charakteru.

„Úkolem nově jmenované ředi-
telky je především udržet a rozví-

jet vysokou kva-
litu poskytované 
přednemocniční 
zdravotní péče. 
Od nového vedení 

očekáváme další rozvoj záchranky 
a stabilizaci zaměstnanců,“ uvedl 
hejtman kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek.

Jitka Svatošová,
tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Seminář Comenius a eTwinning
Dne 6. 11. 2009 se na Krajském úřadě kraje Vysočina uskuteční seminář 

k evropskému vzdělávacímu programu Comenius a jeho projektu eTwin-
ning. Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům z mateřských, 
základních i středních škol. Lektorování semináře se ujmou pracovníci 
Národní agentury pro evropské vzdělávací projekty (NAEP), jmenovitě 
Pavla Šabatková (eTwinning) a Alena Křížová (Comenius). Účastníci se 
seznámí nejen s teorií, ale i s dobrou praxí a mnohé si budou moci osvojit 
na dvou workshopech, které se budou týkat nové aktivity Comenia – Co-
menius regio a samotného eTwinningu.

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou srdečně zváni.
Alena Mikulíková, odbor školství, mládeže a sportu KrÚ kraje Vysočina

Věra Špinarová
zvedla posluchače ze židlí

Zdravotnickou záchrannou službu Vysočiny
bude řídit Vladislava Filová

Na cestu do historie máme zelenou

Festival Modré dny zahájí koncert Gabriely Demeterové

Pro ty z vás, kteří chtějí získat 
zadarmo vstupenky na tento 
koncert, jsme připravili soutěž. 

Stačí odpovědět na otázku: Hudbě 
z jakého období se Gabriela De-
meterová převážně věnuje? a od-

pověď poslat do redakce týdeníku 
Velkomeziříčsko na e-mail: vel-
komeziricsko@velkomeziricsko.

cz nebo na tel.: 739 100 979. Deset 
odpovědí dostane vstupenku na 
tento megakoncert.              -jik-

Vitální Věra Špinarová zazpívala v Jupiter clubu i po čtyřiadvaceti letech 
s obrovskou energií. Posluchače tak zcela nadchla. 

Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI

O pomoci a pomáhání
Jedna čtenářka mne požádala, abych napsal článek na téma pomoc 

a pomáhání. Je důležité umět pomoci, stejně jako pomoc přijmout. Někteří 
lidé vidí především sami sebe, své potřeby a přání. Jiní vidí kromě sebe 
i druhé, jejich nejrůznější problémy a snaží se nezištně pomoci. Ne vždy 
druzí ale o pomoc stojí. Pomáhání některým lidem přináší radost, pocit 
naplnění a dodává jejich životu smysl. Jiní se musí do pomáhání hodně 
nutit a vnímají ho jako nepříjemné a vyčerpávající. Někdy pomáháme, 
protože máme pocit nepostradatelnosti. Jindy pomáháme, protože si 
chceme druhé nějak zavázat a naklonit. To je pak pomoc zištná.

Biblickým příkladem pomáhání je milosrdný Samaritán. Tento člověk 
pomohl cizinci, který byl ve velké nouzi, doslova v ohrožení života. 
Důležité je, že měl k tomu, aby pomohl, dobré podmínky. Měl čas, 
možnosti a prostředky. Měl k dispozici i dopravní prostředek, takže 
zraněného nenesl v náručí. Poté, co ho odvezl do hostince, nechal ho 
tam a šel si po svém s tím, že až pojede zpátky, doplatí, co bude potřeba. 
Dokázal část své pomoci přenést na druhé. Při pomáhání myslel také na 
sebe a své potřeby.

Jak ale rozpoznat, kdy musím pomoci, kdy můžu a kdy je to jaksi ne-
žádoucí? Když je někdo v ohrožení života, pomoci musím, tak to defi nuje 
zákon. My křesťané na sebe klademe ovšem vyšší nároky. A je pravda, 
že se často v životě dostáváme do situací, kdy se nám nechce, a přesto 
pomůžeme. To je v pořádku. Ale v pořádku, mám za to, není, když se 
pomáhání stane povinností za všech okolností bez ohledu na sebe. Ježíš 
nás přece vyzývá, ať milujeme svého bližního jako sebe samého a ne 
místo sebe samého.

S pomocí a pomáháním bývá někdy spojena manipulace. Příkladem 
mohou být pečlivě se starající rodiče, kteří manipulují svými dětmi. 
Vyžadují po nich vděčnost za péči a to, aby se přizpůsobovaly jejich 
představám o životě. Není lehké si uvědomit, že svou „pomocí“ mohu 
ubližovat sobě i druhým. Vyžaduje to velkou opravdovost, upřímnost, 
pokoru a je to známkou životní zralosti.

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Českobratrská církev evangelická
4. – 10. listopadu 2009

● čtvrtek: 18 hodin – biblická hodina
● neděle: 9 hodin – bohoslužby a nedělní škola, setkání při kávě a čaji, 

jednání staršovstva; 17 hodin – volejbal
● úterý: 18 hodin – biblická hodina (Tasov)
● pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (U Svět-

lé 24) – setkání jsou otevřena všem                                         PJ

V poslední době zavládl v cenách 
nemovitostí pořádný zmatek. V mé-
diích čteme o poklesu cen bytů, 
jindy zase o neochotě developerů 
byty zlevnit. Někdo hledá cenové 
dno, jiný zase prorokuje další pád 
cen. Není divu, že zájemci o bydlení 
jsou pořádně zmateni a vyčkávají. 
Je na čase udělat si jasno. V čem je 
základní problém? V paušalizaci! 
Nelze smíchat ceny panelákových 
bytů s cenami nové bytové výstav-
by, rodinné domy se starší cihlo-
vou zástavbou, jablka s hruškami 
a Prahu s Horní Dolní. Realitní trh 
je vždy trhem lokálním. I sousední 
nemovitosti v jedné ulici mohou být 
realizovány za rozdílné tržní ceny. 
Co se vlastně stalo? Hospodářský 
i realitní boom v minulých letech 
pokřivil cenové relace u nového 
a staršího bydlení. Nejmarkantněji 
jsme to viděli u cen sídlištních pane-
lových bytů, které vzlínaly vzhůru 
společně s růstem cen nových bytů. 
Mnohdy a mnohde ceny paneláků 
dokonce doslova tlačily na ceny 
developerských projektů, takže 
pomalu mizel rozdíl mezi cenou no-
vého a starého bydlení. Takže, když 
ceny nových bytů začaly stagnovat, 
zmizel i růstový stimul staršího 
bydlení. S ochlazením ekonomiky 
pak klesla koupěschopná poptávka 
a ceny starších bytů klesly rovněž 

Zmatek v cenách bydlení
a znovu vytvářejí rozumný cenový 
rozdíl mezi novými a staršími 
byty. Tím dochází ke správnému 
narovnání cenových relací a k ob-
novení tržní rovnováhy. Realitní 
trh přece musí cenově zohledňovat 
kvalitativní rozdíly mezi bydlením 
v novém a ve starém bytě a celou 
řadu dalších faktorů (údržba bytů, 
parkování...). A co s námitkou, že 
starší byty nejsou jen v panelácích, 
a že i některé starší cihlové byty, 
mnohdy v centrální městské zá-
stavbě, lze v dnešní hospodářské 
mizérii koupit levněji, než dříve? 
Ano, vždy lze hledat příležitost 
k levnějšímu nákupu, je-li napří-
klad prodávající v tísni. Ovšem 
nabídka kvalitních cihlových bytů 
ze starší zástavby na dobré adrese 
je stále velmi nízká i ve srovnání 
s dnešní sníženou poptávkou. Totéž 
platí o vývoji cen rodinných domů, 
i když například majitelé některých 
domů v některých satelitech skuteč-
ně mohou mít při prodeji problém.
Trh s byty se vrací k normálu a sta-
bilizuje se. Chovejme se racionálně 
a investujme do bydlení s rozmys-
lem a znalostí svých reálných mož-
ností, ale beze strachu. A hlavně 
včas, vhodná příležitost k nákupu 
za dobrou cenu tady nebude věčně! 
Rádi vám v tom poradíme.

Ing. Bořivoj Pejchal

Husité u Meziříčí
Na konci září 1424 uspořádali husité tažení na Moravu. Vedle polní 

obce Jana Žižky z Trocnova se ho účastnilo i vojsko Pražanů se svými 
hejtmany. Kvůli neshodám mezi jednotlivými hejtmany však postupovalo 
každé seskupení jinou cestou.

Žižka se svým vojskem oblehl Přibyslav, zde ale těžce onemocněl 
a 11. října 1424 zemřel. Jeho bojovníci se pak přejmenovali na „Sirotky“. 
Ve druhé polovině října, tedy právě před 585 lety, se jednotlivé proudy spo-
jily u Velkého Meziříčí. Sirotci pod vedením Mikuláše Sokola z Lamberka 
pak pokračovali k Třebíči a Ivančicím, zatímco Pražané v čele se Zikmun-
dem Korybutem a Divišem Bořkem z Miletínka se obrátili k Boskovicím. 
Nejpozději koncem listopadu se obě části výpravy vrátily zase do Čech. 
Jak se tažení husitů dotklo obyvatel Velkomeziříčska sice nevíme, ale 
právě podle neexistence špatných zpráv můžeme předpokládat, že alespoň 
život ve městě nijak neovlivnilo. Navíc se majitelé meziříčského panství 
přikláněli k husitství, a proto je dost pravděpodobné, že i na farách byli 
v tomto období kněží husitského směru.                       Marie Ripperová

Den otevřených dveří a zároveň 
také desetileté výročí zažíval dům 
pečovatelské služby na ulici Zdenky 
Vorlové 2001. Dne 7. 10. už v dopo-
ledních hodinách veřejnost prochá-
zela prostorami DPS a nahlížela do 
soukromí uživatelů. Zaměstnanci 
Sociálních služeb města byli připra-
veni zodpovědět na každou otázku 
týkající se problematiky přijímání 
uživatelů do našeho domu nebo 
provozu. Na konci každé prohlídky 
a diskuze měli obyvatelé pečova-
telské služby pro každého hosta 
připravené pohoštění a příjemné 
posezení v jejich přítomnosti.

V odpoledních hodinách proběh-
la oslava, na které nesměly chybět 
bohatě prostřené a zdobené stoly, 
které vybízely hosty k ochutnáv-
kám různých druhů sladkého pečiva 
a salátů. O pohoštění vlastnoruční 
výroby se postarali laskaví obyva-
telé. Ředitelka Sociálních služeb 
města neopomenula poděkovat 
nejen uživatelům domova, ale také 
pracovníkům za odvedenou práci 
vysoké kvality, přístup k plnění 
náročných úkolů a reprezentaci 
sociálních služeb.

Zmínila se o zásluhách a pod-
poře od jejich zřizovatele města 

Desáté výročí
Domu s pečovatelskou službou

Velké Meziříčí a též kraje Vyso-
čina. „Děkuji všem významným 
hostům, kteří přijali naše pozvání, 
řediteli Charity Česká republika 
ing. Mgr. Oldřichu Haičmanovi, 
ředitelce Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou ing. Janě Zelené, řediteli 
Městské správy bytů JUDr. Karlu 
Lancmanovi, vedoucí odboru soci-
álních služeb a zdravotnictví MěÚ 
ing. Jaroslavě Klapalové a dalším 
významným hostům.“

Sociální služby města Velké 
Meziříčí patří mezi průkopníky 
pečovatelské služby, která nabídla 
spolupráci při integraci Lucky 
Přichystalové, protože zařazení 
do běžného života je možné re-
alizovat jen za určitých kritérií. 
Máme zájem, aby Lucka nebyla 
odtržena od svých blízkých, mohla 
se věnovat stále hudební činnosti 
a po mírných krocích se adapto-
vala do běžného života. Ochrana 
zákonných zájmů a zvyšování 
kvality našich služeb u osob se 
zdravotním postižením nebo osob 
v nepříznivé sociální situaci, jsou 
naše hlavní cíle v poskytování 
sociálních služeb.

Text a foto: Jana Jurková

V úterý 13. 10. 2009 zavítala na naši školu Bezpečnostní pořádková 
služba z Brna. Členové zmíněné skupiny ale nepřijeli sami. Spolu s nimi 
dorazili i dva psi a dokonce i dva koně.

Velitel „jízdy“ nás seznámil s výcvikem koní a ihned po tom nám 
předvedli, jakým způsobem koně pod vedením svého pána překonávají 
překážky (přeskakování, prorážení) a jak mu musí důvěřovat v problémo-
vých situacích (zakrývání výhledu praporem, zvládnutí hluku a snížené 
viditelnosti), aby oba minimalizovali možné riziko. Na závěr si děti mohly 
koně pohladit, popřípadě se zeptat na to, co je zajímalo. Jako druhá v po-
řadí se předvedla „zásahová jednotka“. Velitel nám popsal, k čemu tento 
útvar slouží, kde se s ním můžeme setkat (ačkoliv nám to nedoporučoval, 
snad jen v případě ukázky) a jaká je náplň jejich práce. Ukázali nám, jak 
spolu jednotka komunikuje, různé formy seskupení a v dynamické části 
předvedli zajištění maskovaného vůdce problémové skupiny. Dále násle-
dovalo předvedení výcviku služebních psů od povelů až po zneškodnění 
pachatele služebním psem v konkrétních situacích. Vše vždy probíhalo 
s průvodním slovem jednoho z psovodů. Nakonec si děti opět mohly psy 
pohladit a položit dotazy. Závěrečná fáze programu přinesla ukázku vý-
stroje a výzbroje „zásahové jednotky“ s možností obléct nebo vyzkoušet 
si jednotlivé části, čehož žáci, zvláště chlapci, rádi využili. Chtěli bychom 
poděkovat paní policistce a policistům za předvedený program, za jejich 
vstřícnost a příjemné vystupování, jímž všem zúčastněným připravili 
nezapomenutelný zážitek.                Text a foto: Mgr. Martin Chalupa

Bezpečnostní pořádková služba

Jak jsem objevoval Mezříč
(9. díl) Troufám si říct, že vzdělanější a náročnější zdejší lidé, mládež 

a hlavně studenti, žili často kulturněji než mnozí lidé ve velkoměstech, 
přesycených nabídkou kulturních a společenských akcí. Jako pravidelní 
návštěvníci těch divadel a koncertů jsme sice byli lidé z malého města, 
a nebyli jsme maloměšťáci.

Pokud jde o každodenní život a problémy Mezříčáků i lidí z okolních 
vesnic, nedá mi nevzpomenout na pana doktora Procházku. Štíhlý, 
s bledou, jaksi zduchovnělou tváří, se skřipcem na očích, vzhledem 
jakoby staromódním, jezdil za pacienty v klasické, křivonohé tatrovce, 
s charakteristicky klepajícím motorem. Jako lékař byl velmi uznávaný 
a oblíbený. Ale nakolik – to mi ukázal až smuteční průvod při jeho pohřbu. 
Přišli, odložili práci, našli si čas i velmi zaneprázdnění lidé ze širokého 
okolí, vděční pacienti. Nikdy předtím ani potom jsem neviděl tolik lidí 
vyprovázejících zemřelého.

Já osobně, kvůli svým dědičně špatným zubům, jsem už od první 
třídy vyhledával pomoc u pana doktora Protivenského. Nemusíte mi 
to věřit, ale na něho vzpomínám rád. Jednak mě zřejmě naučil nebát se 
zubaře (dodnes jsem dobrý a trpělivý pacient – ale tehdy hlavně: Kdo 
se v jeho ordinaci choval statečně, dostal takový ten čokoládový zlaťák 
(čokoláda dobrá na zuby?). Ale obzvlášť se pošilhávalo na dno skříně, 
kde pro největší hrdiny na zubařském křesle měl pan doktor novoučké, 
bělostné tenisáky.

V paměti mi zůstala jedna tradiční společenská událost města – každo-
roční gratulování obchodníkům a živnostníkům, Josefům. Místní dechov-
ka táhla v onen den městem, aby oslavencům zahrála k svátku a přijala 
nějakou tu tekutou či šustící odměnu. Jakkoliv navenek maloměstská, 
určitě pomáhala tato zvyklost vytvářet vědomí občanské sounáležitosti 
a atmosféru lidské družnosti.

 Z celého dosavadního líčení nemá vyplynout, že i v Mezříči neexistova-
li „lidi“ a „lidičky“ – se svými slabostmi a chybami, i se sklonem k závisti 
a pomlouvání. Právě i na našich Novosadech, kde se žilo hodně natěsno 
a lidé si moc viděli do hrnců. Jako děcka jsme se o klepy nestarali, ale 
někdy jsme přece jen zachytili něco, co nebylo pro naše uši. Jako v mém 
případě rozhovor dvou sousedek, které zřejmě měly v prádle nějakou 
nešťastnici, která přišla do maléru: „Jo? Neříkejte! A prosím vás, s kým 
to má?“ – „No, to víte, s tvrdým, měkkej by to nedokázal!“

„Okresní město, uhnízděné na úpatí nevysokých hor, nelišilo se v ničem 
od většiny venkovských měst... Na náměstí vydlážděném kočičími hlavami 
trůní bachratá radnice s malovaným městským znakem v průčelí, úřady 
a šatlava. Městská spořitelna, obyčejně žlutě omítnutá... Je tu nesmírné 
množství hospod a největší z nich se nazývá hotel Koruna. Má taneční sál, 
kde se pořádají schůze lidu a divadelní přestavení... Uprostřed náměstí 
je socha svatého se slepým zrakem upřeným k nebi... Nad městem ční 
hraběcí zámek, barokní pivovar a kostel... Na náměstí vyrostla červená 
benzinová stanice, u níž cizinci napájejí auta... Ve výkladní skříni foto-
grafově možno vidět podobenky stříbřitých slečen se zasněným výrazem 
fi lmových hereček. A konečně, v každém z těchto měst je pomník padlým 
uprostřed improvizovaného parčíku. (Z knihy Karla Poláčka Michelup 
a motocykl)

Ing. Bohumír Kvasnička
(Pokr. z č. 5, 9, 13, 18, 22, 26, 31 a 35) Vychází jednou měsíčně.

Již sto patnáct let uplynulo 4. lis-
topadu od narození meziříčského 
lékaře Otakara Schücka. Narodil 
se sice roku 1894 v Dolní Bobrové, 
ale přesto je jeho činnost spjata 
s Velkým Meziříčím. Po studiích 
medicíny pracoval krátce v Brně 
v Nemocnici u svaté Anny. V roce 
1925 přišel do Velkého Meziříčí, 
kde působil jako lékař. O jeho 
odbornosti svědčí jistě skutečnost, 
že jako první ve městě vlastnil 
a používal rentgenový přístroj. 
Mezi pacienty byl dlouho vděčně 
vzpomínán jako dobrodinec, který 
od nemajetných ani nežádal peníze 
za ošetření.

Byl sportovně založen, v letech 
1931–35 byl předsedou meziříč-
ského Sportovního klubu. Záro-
veň byl vedoucím 
fotbalového od-
boru a sám fotbal 
také hrál. Kromě 
toho se angažoval 
v ochotnickém di-
vadle, kde působil 
dokonce jako re-
žisér. V roce 1934 
například režíro-
val Medkovu hru 
Plukovník Švec, 
kterou divadelníci 
Sportovního klubu 
sehráli v přírodě 
nedaleko „Bekov-
ky“.

Ačkoliv on sám 
i jeho manželka 
Edita udávali, že 
jsou bez vyznání 
a jejich děti Dag-
mar a Zdeněk byly 
dokonce pokřtěny, 

podle norimberských rasových zá-
konů byli počítáni za Židy, protože 
měli židovské předky. Když bylo 
židovským lékařům zakázáno 
vykonávat svou profesi, zastala se 
doktora Schücka dokonce i meziříč-
ská městská rada. Ve svém dobro-
zdání uvádí, že jeho lékařská praxe 
je k užitku občanům, a žádá, aby 
mu byla udělena výjimka. Protože 
se výjimky nedočkal, odstěhoval 
se dr. Schück se svou rodinou roku 
1941 do Bobrové k příbuzným. 
Odtud pak byli společně s meziříč-
skými Židy v květnu 1942 zařazeni 
do transportu do Terezína. Brzy po 
příjezdu, 25. 5. 1942, pokračovali 
do Lublinu, kde jejich stopy mizí. 
Proto je tento den považován za 
datum úmrtí.       Marie Ripperová

Meziříčský lékař – lidumil 
MUDr. Otakar Schück
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Radnice má novou pracovnici 
veřejných vztahů

(Pokračování ze strany 2.)
Studovala Rodinnou školu ve 

Velkém Meziříčí, Střední školu SČ-
MSD v Humpolci a v loňském roce 
absolvovala v Austrálii, Brisbane – 
Shafston International College. Tím 
její vzdělávání nekončí. Letos úspěš-
ně absolvovala přijímací zkoušky 
na Univerzitu obrany v Brně, kde 
dálkově studuje fakultu ekonomiky 
a managementu, modul Ochrana 
obyvatelstva. Před nástupem na 
městský úřad pracovala v soukro-
mé fi rmě Lisovna plastů, nejdříve 
jako sekretářka ředitele, poté jako 
referentka dopravy a nakonec jako 
celní deklarantka. Pozici pracovnice 
veřejných vztahů bere jako osobní 
výzvu, i když její dosavadní vzdě-
lání a pracovní zkušenosti přímo 
nesouvisí s oblastí žurnalistky a tak 
hojně v dnešní době používaným 
„PR“ – public relations. A že na 
to má, musela ukázat v náročném 
výběrovém řízení, kde stála proti 
desítkám jiných uchazečů.

„Komunikace je v dnešním světě 
velmi důležitá. Radnice a občané 
spolu potřebují komunikovat, po-
třebují znát problémy, aby se mohly 
řešit, a potřebují mít zpětnou vazbu. 
A platí to oběma směry. Navíc, my 
občané, musíme přece vědět, že nám 
zástupci města naslouchají a řeší 
naše problémy,“ vysvětluje Vero-
nika Poulová důvody, které vedly 
k vytvoření pozice pro komunikaci 
radnice s veřejností, a dále pokra-
čuje: „Novináři potřebují získávat 
přesné informace a je pro ně často 
složité vyznat se ve složitém aparátu 
městského úřadu a jeho odborů. Od 
září se mohou s dotazem obrátit 
přímo na mě a je mojíi prací poku-
sit se odpovědět ihned, popřípadě 
zajistit reakci dotčených osob či od-
boru v nejkratším možném termínu. 

Novinářům, stejně jako občanům 
našeho města, mohu ve složitých 
případech poskytnout kontakt na 
osobu, která je v dané věci znalá 
a dokáže kompetentně odpovědět. 
Komunikace s radnicí bude tak 
jednodušší, rychlejší a hlavně kva-
litnější než v minulosti.“

Radnice si i uvědomuje neustá-
le narůstající význam internetu 
v dnešní době. Proto se stalo jednou 
z hlavních priorit práce pracovníka 
veřejných vztahů i to, jak se město 
prezentuje na webových stránkách. 
„V prvé řadě by měly internetové 
stránky sloužit občanům, aby tam 
jednoduše a rychle našli veškeré 
informace, které potřebují. Je též 
velikým úkolem, aby se v blízké 
budoucnosti Velké Meziříčí kvalitně 
prezentovalo i jako město, které má 
co nabídnout turistům a jeho ná-
vštěvníkům. V této oblasti si myslím, 
že máme stále hodně co dohánět. 
Navíc do mého příchodu inter-
netové stránky Velkého Meziříčí 
neobsahovaly vždy aktuální infor-
mace, a to z mnoha důvodů. Jedním 
z nich byl i fakt, že na radnici chyběl 
člověk, který by se tomu věnoval,“ 
dodává Veronika Poulová. To, že 
dochází k významnému posunu je 
vidět na www.mestovm.cz již dnes. 
Tuto informaci potvrdil i starosta 
František Bradáč a dodává, že pro 
radnici je rozvoj webových stránek 
jednou z priorit.

Co dodat závěrem? Snad jen 
naději, že v podobných dobrých 
rozhodnutích bude radnice města 
Velké Meziříčí neustále pokračovat. 
Veronice Poulové pak přejeme, aby 
jí zaujetí pro novou práci vydrželo 
co nejdéle. Její práce přináší benefi t 
nejen novinářům, ale hlavně míst-
ním občanům a věhlasu města jako 
takovému.           Eva Fruwirthova

Jméno a příjmení:
Karel Bartoš
Název politické strany, za kterou 
kandidoval: KSČM
Politická příslušnost: KSČM
Věk: 56
Povolání: dělník
Stav: ženatý
Děti: 3
Záliby: muzika a sport – pasivně
1. Nacházíme se téměř v posledním 

roce volebního období 2006–
2010. Podařilo se z volebního 
programu vaší politické strany 
splnit všechny sliby voličům?
JEN NĚCO

prosadit rozvoj města a při-
lehlých obcí, uvážlivě hospo-
dařit s jeho majetkem v zájmu 
občanů, stabilizace rozpočtu 
města a přednostní fi nancování 
činností zajišťujících nezbytný 
chod obce, podpora drobného 
a středního podnikání a upřed-
nostňování investorů, kteří pře-
náší sídla podnikání do města, 
posílena úloha kontroly hospo-
daření, vytvořena srozumitelná 
a jednoznačná metodika naklá-
dání s obecními byty a zajištěn 
systém nájemného a poplatků 
spojených s bydlením.

2. Které věci byste chtěl, aby se 
ještě do konce volebního období 
realizovaly?

Posilovat úlohu městské 
policie, zejména její posílení 
v hlídkové službě, aby se stala 
účinnou preventivní a pořádko-
vou službou, podpora výstavby 
startovacích bytů, zvláště pro 
mladé rodiny s dětmi, podílet 

se na dobudování obchvatů 
a průjezdu městem, řešení par-
kovacích ploch a dobudování 
kvalitního povrchu cyklostezek. 
Prosazovat zájmy integrovaných 
obcí a nadále se zúčastňovat 
výběrových komisí

3. O co konkrétně jste se zasadil 
Vy svojí prací v zastupitelstvu?

Prosazování volebního pro-
gramu a jeho plnění není v osobě 
jednotlivce – zastupitele, ale 
projev vůle všech zastupite-
lů. Zastupitelstvo je složeno 
z kandidátů politických stran, 
hnutí a uskupení, kteří se ko-
munálních voleb zúčastnili. 
Proto nelze prosadit všech-
ny body volebního programu 
jedné politické strany. Ve své 
práci v zastupitelstvu se sna-
žím hledat a nalézat řešení ve 
spolupráci s ostatními zástupci 
politických subjektů v zájmu 
občanů města.

Vedení města ofi ciálně převzalo klíče od prvních dvou nově zbudova-
ných dětských hřisť.

Jde o hřiště v ulici Nová a Nad Jordánkem. Jsou to první dvě, která 
byla zbudovaná v rámci projektu Výstavba sítě dětských hřišť ve Velkém 
Meziříčí. Další čtyři by měla být vystavěna do konce roku 2009, páté 
příští rok na jaře.

„K ofi ciálnímu předání mělo dojít již před dvěma týdny. Kvůli nepřízni 
počasí jsme to ale museli přesunout. Jde o hřiště v ulici Nad Jordánkem 
a v ulici Nová,“ komentuje předání místostarosta Josef Komínek (ČSSD). 
Do konce roku by měla být zhotovena i ta zbylá, tedy v ulici Čechova, 
Hornoměstská, Bezručova, sídliště Hliniště.

Jako poslední bude zbudováno hřiště v ulici Oslavická, jejíž zakončení 
město plánuje na jaro r. 2010.

Moderní dětská hřiště nabízejí různé klouzačky, houpačky a prolézačky 
pro děti a také prostor pro jejich rodiče. Je však nutné si uvědomit, že 
i tam by měly být děti v doprovodu rodičů. „Máme mnoho pozitivních 
reakcí, ale už jsme narazili i na negativní, a to právě v tom smyslu, že 
některé prvky jsou pro mladší děti velmi náročné. K tomu je ale třeba 
dodat, že některá hřiště jsou určena pro širší věkovou skupinu, proto 
by neměli rodiče nechávat mladší děti na hřišti bez dozoru,“ dodává 
místostarosta Komínek.

Velké Meziříčí se na výstavbě dětských hřišť podílí společně s dota-
cemi z Regionálního operačního programu Jihovýchod, který podporuje 
dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj především investiční 
projekty realizované v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Celkové 
fi nance jsou 6,4 milionu korun, z toho jsou čtyři a půl milionu korun 
dotace a zbytek vlastní zdroje města.

Text a foto: Veronika Poulová, pracovnice veřejných vztahů MěÚ VM

Ofi ciálně převzali klíče
od dvou nových dětských hřišť

Předsedou ODS ve Velkém Meziříčí 
je opět Radovan Necid

Občanské demokraty ve Velkém Meziříčí povede příští dva roky opět 
dosavadní předseda Radovan Necid. Do čela místního sdružení jej jedno-
myslně zvolil volební sněm strany, který zároveň vybíral i sedmičlennou 
radu místního sdružení. Ta rovněž zůstala beze změn, místopředsedou je 
Vilém Lavický, členy Jiřina Jurdová, Jiří Michlíček, Antonín Tománek 
František Komínek a Petros Martakidis.

„ODS ve Velkém Meziříčí je silná, jednotná, vyhraněně pravicová a s vůlí 
po vítězství v komunálních volbách,“ komentoval volbu předseda Necid.  -ods-

Oblastní (okresní) sněm ODS 
zvolil po dvou letech nové vedení 
strany v okrese Žďár nad Sázavou. 
Jedním ze tří místopředsedů oblasti 
je opět Radovan Necid z Velkého 
Meziříčí. Občanští demokraté z na-
šeho města zároveň získali další tři 
místa v třináctičlenné oblastní radě. 
„Velkomeziříčská ODS je druhá 
nejsilnější organizace na Žďársku 
a čtyři zástupci v radě jsou důkazem 
naší síly a jednoty. Připomínám, že 
například Žďár má v této radě tři 
zástupce a ostatní místní organizace 
po jednom. Je to proto, že ODS ve 
Velkém Meziříčí je zvyklá pracovat 
a pro úspěch obětovat čas,“ řekl 

Velkomeziříčská ODS
upevnila své postavení v rámci okresu, 

Necid je opět místopředsedou
Radovan Necid, který je ve Velkém 
Meziříčí předsedou sdružení.

Necid se zároveň stal i kandidá-
tem Žďárska do regionální (krajské) 
rady ODS.

Předsedou oblasti Žďár je na další 
dva roky europoslanec Ivo Strejček, 
dalšími třemi místopředsedy kromě 
Radovana Necida ještě Ivo Rohovský 
z Měřína a Jiří Jež z Dolní Rožínky.

Oblastní sněm ve Žďáru nad 
Sázavou zároveň přijal usnesení, ve 
kterém žádá, aby nejbližší kongres 
strany byl kongresem volebním. 
Přidal se tak k organizacím, které 
žádají změnu celostátního vedení 
strany.                                    -nec-

Nebezpečně předjížděl
Při čelním střetu vozidel došlo ke zranění obou řidičů.

Riskantní předjíždění se dne 27. října 2009 po 17. hodině vymstilo 
jednatřicetiletému řidiči s osobním vozidlem Chevrolet Spark. Ve smě-
ru od obce Stránecká Zhoř k obci Měřín předjel osobní vozidlo a dojel 
pracovní samojízdný stroj Merlo. Když zjistil, že není schopen zbrzdit 
své vozidlo a zařadit se za tento stroj, pokračoval v jízdě v protisměru. 
Ve stejném okamžiku tudy projížděla pětadvacetiletá řidička s osobním 
vozidlem Škoda Felicia. Došlo k čelnímu střetu vozidel. Řidička utrpěla 
lehká zranění, se kterými byla převezena do nemocnice Jihlava. Lehce byl 
zraněn i řidič, který nehodu zavinil, ale lékařské ošetření nevyhledal. Na 
vozidlech byla způsobena škoda 130.000 korun.     nprap. Petra Šmídová

Jízda plná smyků
Poškodil zemědělský pozemek.

V říjnu pokryla území Vysočiny sněhová nadílka. Jízda po silnicích na 
některých úsecích vyžadovala od řidičů dobré dovednosti a zkušenosti. 
V současné době jsou již silnice bez zmrazků. Adrenalinovou vzpomínku 
na jízdu se smyky si chtěl zřejmě zopakovat prozatím neznámý jezdec. 
Tento sportovní zážitek si dopřával v předposledním říjnovém týdnu. Mo-
torovým vozidlem se projížděl po zemědělských pozemcích u obce Měřín. 
Svou divokou jízdou poškodil přes 7 000 m2 zemědělské plochy. Pro jeho 
jízdu ovšem nemají pochopení místní zemědělci, neboť jim znehodnotil 
pole s ozimou pšenicí v hodnotě 20.000 korun.      por. Jana Martincová

Pokud není uvedeno jinak, bude zajišťována schůdnost všech chodníků 
v ulici.

Náměstí, Kostelní, Komenského, K Haltýři, Fortna, V Podloubí, 
Mlýnská, Radnická, Novosady (všechny chodníky + chodník okolo ob-
chodního domu „Kotvička“), Sokolovská, Karlov (chodník od mostu nad 
železniční tratí v ulici Karlov po křižovatku s MK Františkov, chodník od 
čerpací stanice Slovnaft k odbočce do průmyslové zóny Jidášky), Františ-
kov (chodník od křižovatky s MK U Tržiště), K Novému nádraží (chodník 
od křižovatky s ulicí Sokolovská (kolem prodejny PENNY market) po kři-
žovatku s přístupem k sídlišti v Čechových sadech, chodník okolo budovy 
autobusového nádraží, chodník od budovy ČD), Čechovy sady (chodník 
podél příjezdné MK k sídlišti Čechovy sady (od křižovatky s MK Pionýrská 
po křižovatku s ulicí K Novému Nádraží), chodník od ulice Třebíčská po 
MK Pod Strání, chodník od ulice Mírová po chodník spojující Třebíčskou 
s Pod Strání), Pionýrská (chodník od křižovatky s MK Z. Vorlové po pří-
jezdnou MK k Čechovým sadům, chodník od křižovatky s MK Mírová po 
křižovatku s MK Z. Vorlové, chodník od křižovatky s MK Čermákova po 
křižovatku s MK Z. Vorlové, od kolejí kolem dráhy ke garážím), Z. Vorlové 
(chodník od křižovatky s MK Pionýrská po Dům s pečovatelskou službou, 
chodník kolem DPS), Čermákova (chodník od křižovatky na Čermákové 
po křižovatku s MK Pionýrská, chodník od křižovatky na Čermákově po 
křižovatku s MK Pionýrská (okolo bytových domů – směr k autobusovému 
nádraží)), Mírová (chodník od spojky Čechovy sady po křižovatku s MK 
Oslavická, chodník od křižovatky s MK Oslavická po MK Pionýrská), 
Demlova, Oslavická (chodník od křižovatky s MK Školní po křižovatku 
s MK Z. Vorlové, chodník od křižovatky s MK Z. Vorlové po křižovatku 
s MK Třebíčská, chodník od křižovatky s MK Školní k ZŠ Oslavická, 
chodník od křižovatky s MK Mírová k ZŠ Oslavická), Školní (chodník 
od křižovatky s MK Oslavická k ZŠ Školní, chodník od ZŠ Školní k ZŠ 
Oslavická), Třebíčská (chodník od fi rmy Draka Kabely po křižovatku se 
spojovací MK mezi ul. Třebíčskou a obchvatem (silnice č. II/360), chodník 
u autobusové zastávky Katastrální úřad, chodník od křižovatky s MK 
nádražní po křižovatku se spojovací MK mezi ul. Třebíčskou a obchvatem 
(silnice č. II/360), chodník od křižovatky s MK Oslavická po křižovatku 
s MK Družstevní, chodník od křižovatky s ulicí Hornoměstská po kři-
žovatku s MK Družstevní, chodník od křižovatky s MK V Jirchářích po 
Křižovatku s ulicí Hornoměstská), Nádražní (chodník od MK Družstevní 
po MK Třebíčská, chodník od křižovatky s MK Třebíčská po křižovatku 
s MK Družstevní (mimo železnici)), Nad Tratí (chodník od křižovatky 
s MK Nádražní po křižovatku s MK Na Vyhlídce), Bezručova (chodník od 
křižovatky s MK Nádražní po konec chodníku na této straně), Družstevní 

(chodník od křižovatky s MK Třebíčská až za Lávku Valíčkovo, chodník 
z komunikace pod Družstevní k mostu přes Balinku k MK Třebíčská), Hor-
noměstská (chodník od křižovatky s ulicí Vrchovecká až po konec chodní-
ku před Pneuservisem Vitešník (chodník okolo silnice č. II/602), chodníky 
od křižovatky s MK Fr. Stránecké po křižovatku s ulicí Vrchovecká, Fr. 
Stránecké (chodník od křižovatky s MK U Elektrárny po křižovatku s MK 
Hornoměstská), Jihlavská (chodník od vjezdu do areálu fi rmy VEZEKO 
po křižovatku do Hlinišť (chodník okolo silnice č. II/602), chodník okolo 
autobusové zastávky Správa a údržba silnic (směr Jihlava – Brno)), Zahrad-
ní (chodník od křižovatky s ulicí Uhřínovská po křižovatku s MK Nová 
Říše), Skřivanova, U Světlé (chodník od bytového domu až po křižovatku 
s MK Skřivanova), K Rakůvkám (chodník od křižovatky s MK Pod Lesem 
po křižovatku s MK Zámecká), Zámecká (chodník před služebnou Policie 
ČR), Zámecké schody (chodník od ulice Hornoměstská po schody, chod-
ník až k cestě do zámku), Podhradí, Vrchovecká (chodník od lávky přes 
řeku Oslavu po křižovatku s MK Novosady, chodník od křižovatky s ulicí 
Novosady po křižovatku s MK Bezděkov, chodník od křižovatky s ulicí 
Náměstí po křižovatku Vrchovecká – Novosady, chodník od křižovatky 
Vrchovecká – Novosady po křižovatku s ulicí Radnická), Poříčí (chodník 
od parkoviště u Domu Zdraví po křižovatku s ulicí Vrchovecká), Hřbitovní 
(chodník v celé délce od MK Bezděkov po MK Novosady), Moráňská (pří-
stup od MK Hřbitovní), Poštovní (chodník od křižovatky s MK Bezděkov 
po křižovatku s MK Čechova, obousměrně vedené chodníky od křižovatky 
s MK Bezděkov po křižovatku s ulicí Novosady), Bezděkov (chodník od 
MK Bezděkov po MK Čechova, chodník od MK Bezděkov k MK Čechova 
II., chodník od křižovatky s MK Nad Gymnáziem po křižovatku s MK 
Poštovní), Čechova (chodník od křižovatky s MK Nad Gymnáziem po 
křižovatku s MK Gen. Jaroše, chodník před bytovými domy (u parkoviště na 
MK Čechova), chodník od MK Čechova k novému bytovému domu), Gen. 
Jaroše (chodník spojující MK Bezděkov s MK Gen. Jaroše, chodník od 
MK Čechova po MK Nad Gymnáziem, chodník spojující MK Gen. Jaroše 
s MK Pod Kopcem, chodník spojující MK Čechova II. s MK Gen. Jaroše), 
Nad Gymnáziem (chodník od křižovatky s ulicí Sokolovská po křižovatku 
s MK Krškova, chodník od křižovatky s MK Kolmá po křižovatku s MK 
Na Výsluní, chodník od křižovatky s MK Na Výsluní po křižovatku s ulicí 
Sokolovská), Kolmá (chodník od křižovatky s MK Nad Gymnáziem po 
křižovatku s MK Ve Vilách), Krškova (chodník od křižovatky s MK Nad 
Gymnáziem po křižovatku s MK Ve Vilách), Nad sv. Josefem (chodník od 
křižovatky s ulicí Sokolovská), Průmyslová zóna Jidášky (obousměrně 
vedené chodníky v průmyslové zóně), Autobusové nádraží.

Veronika Poulová, pracovnice veřejných vztahů MěÚ Velké Meziříčí

Úseky chodníků ve Velkém Meziříčí, na kterých se zajišťuje schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí

Zastupitelé města odpovídají na otázky 
týdeníku Velkomeziříčsko

(Díl V. – první vyšel v č. 30/2009, kde odpovídal Karel Lancman, druhý 
v čísle 33 s odpověďmi Ivo Kaštana, třetí v čísle 35 s Radovanem Necidem, 
čtvrtý v čísle 37 s Ivanou Bíbrovou. )

Vzhledem k tomu, že zbývá už jenom rok k dalším komunálním vol-
bám, položili jsme velkomeziříčským zastupitelům tři otázky a požádali 
je, aby na ně odpověděli.

Foto: Jiří Michlíček



chatu u řeky Oslavy, výrobní areál 
s bytem 3+1 v Uhřínově, statek 
v Kozlově, st. pozemky v Jabloňo-
vě. Tel.: 777 636 157.

■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Atraktivní výhled, 
cena dohodou. RK nevolat. Tel.: 
732 570 375.
■ Vyměním byt 3+1 v Brně za 2+1 
nebo 1+1 ve Žďáře n. Sázavou, Vel-
kém Meziříčí a okolí na Vysočině. 
Tel.: 607 731 524.

■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
ve VM, na ul. Čechova. První patro, 
orientace jih/sever, s balkonem. 
Zděné jádro. Ve všech pokojích 
parkety. Za domem zeleň. Volný 
do 10/2010, spíše dříve. RK prosím 
nevolat. Tel.: 774 619 699.
■ Koupím RD, popř. byt ve VM 
a okolí. Tel.: 731 508 270.

■ Prodám RD 4+1 k rekonstruk-
ci v Budišově, zahrada, studna, 
650.000 Kč. Tel.: 732 457 189.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

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

Pozice: Obchodní zástupce
Náplň práce: ● Prodej v oboru dekorativní stínící techniky.
 ● Vyhledávání nových obchodních příležitostí.
 ● Péče o vlastní zákaznické portfolio.
 ● Prezentace výrobků, propagace obchodní značky.
Očekáváme: ● Ukončené středoškolské studium.
 ● Praxe jako obchodní zástupce výhodou.
 ● Praxe v oboru stínící techniky výhodou.
 ● Preferujeme člověka z blízkého okolí.
 ● Schopnost samostatného plánování a samostatné analýzy.
 ● Příjemné vystupování.
 ● Zkušenost s  MS Offi ce.
 ● Spolehlivost a důslednost, časová fl exibilita.
 ● ŘP sk. B.
Své životopisy prosím zasílejte na: personal@bematech.cz; 
více na www.bematech.cz.

Firma Bematech s. r. o. hledá zaměstnance na pozici

Administrátor(ka)
Požadujeme: znalost práce na PC (Microsoft Offi ce), Outlook
 znalost účetního programu (Navision výhodou)
 zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu
 znalost AJ nebo NJ výhodou, dvousměnný provoz
Pracovní náplň: fakturace, logistika dopravy a skladu, plánování,
 komunikace se zákazníky
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě
 nástup ihned
 možnost profesního růstu
 práce na plný úvazek
 další jazykové vzdělávání, fi remní stravování
Své žádosti a životopisy zasílejte na job@bematech.cz
Více info na www.bematech.cz

ES – TRADING, s. r. o. 
příjme

do značkové prodejny na HPP
prodejce

zahradní techniky
a ručního nářadí.

Kontakt na tel.: 776 115 776

Snadno, rychle, na cokoli – 
od 50.000 Kč.

Tel.: 728 740 170, 603 334 413.

v obchodní pasáži IMCA, Náměstí 12, Velké Meziříčí. 
Informace na 775 680 638.

 Náměstí 165, Velké Meziříčí
 Tel.: 566 524 662
 Po–Pá: 8.00–17.30 hodin, So 8.00–11.00 hodin

Na přání našich zákazníků opakujeme

Nábytek
NEKO

od 9. 11. do 13. 11. 2009
9.–10. 11. – pomocí počítače vám pomůžeme vybrat vhodný typ 

matrace, roštu a anatomických polštářů.
V tomto týdnu pro vás budou připraveny mimořádné slevy 

na vystavené vzorky postelí
a akční slevy na značkové přikrývky a polštáře. 

Všechny objednávky z této akce budou cenově zvýhodněny.
Společně s námi se na vás těší zástupce fi rmy

Prodám
■ Pšenici, ječmen, brambory 
konzumní, odrůdy Dali, Marabel, 
Adéla, na sázení stejné odrůdy. Tel.: 
607 299 168, 566 544 576, nejlépe 
po 17. hodině.
■ Nové kvalitní nepoužité šatní 
skříně, lamino – buk, v. 180, š. 90, 
h. 57 cm, zakázková výroba. Pův. 
cena 2.900 Kč, nyní 2.000 Kč, do-
voz možný. Tel.: 777 222 728.
■ Konzumní brambory 5 Kč/q, 
baleno po 25 kg. Tel.: 737 916 835.
■ Přebalovací pult bílé barvy, 
s úložným prostorem. Rozmě-
ry výška 110, šířka 100, hloub-
ka 90 cm. Cena 1.000 Kč. Tel.: 
605 705 657.
■ Velmi levně dveře bez zárubní 
(vnitřní – levé, pravé). Vhodné 
na stavbu nebo k renovaci. Tel.: 
605 705 657.
■ Zánovní trekkingové kolo zn. 
KELLY ’S AXIS, původní cena 

11.000 Kč, nyní 7.000 Kč. Možno 
vidět. Tel.: 776 293 904.

■ Transformátor po GO, 
s platnými revizemi, výkon 
160 kWA, cena dohodou. Tel.: 
724 425 848.

■ Renault Clio, Twingo 4 ks zimní 
obutá kola s pneu 165/65/14, pěkné 
pneu, cena 3.300 Kč. Audi B4 obutá 
zimní kola s pneu 195/65/15, orig. 
poklice za 2.500 Kč; Audi 80 14“ 
zimní a P605; XM zimní obutá 15“. 
Tel.: 777 182 760.
■ Peugeot 205 1.8 D, r. v. 1988, 
tažné, rádio, dvě sady obutých kol, 
malá spotřeba, dobrá zadní nápra-
va, nyní propadlá STK, s TP za 
5.000 Kč. Tel.: 604 695 288.
■ Patky na hurdiskový strop, cca 
15 ks, duté cihly asi 2 palety nových, 
4 palety starších; starší křidlice cca 
40 ks. Tel.: 731 965 152.
■ Banánovník, výška 200 cm, 
šířka 180 cm. Tel.: 739 870 970.
■ Kachlový sporák, barva kachlů 
béžová a zdobené ornamenty. Vývod 
kouřovodu levý nebo zadní, rozmě-
ry plotny 87×56 cm, výborný stav, 
používaný 3 měsíce. Sleva z původ-
ní ceny 6.000 Kč. Tel.: 728 790 016.
■ Štěňátka mopse bez PP, béžová 
s tmavou maskou. Odchovaná 
v domácnosti s celodenní péčí, 
očkovaná, pravidelně odčervo-

vaná. Odběr možný od 22. 11. 
Cena 4.000 Kč. Tel.: 605 400 750.
■ Zimní pneu 4 ks, zn. Continen-
tal 195/65 15R, à 600 Kč, dezén jako 
nový. Tel.: 603 289 396.
■ PC sestavu. Sestava zahrnuje 
17" LCD Philips ve stříbrné barvě, 
stříbrná case s displejem, procesor 
AMD Athlon 3000+, 512 DDR2, 
180 GB HDD, graf. karta DeForce, 
k sestavě dále multimediální klá-
vesnice, myš, repro. Cena 5.000 Kč. 
Tel.: 775 339 967.
■ Motorovou pilu Husqvarna 
450e + náhradní řetěz. Záruka 2 
roky, nepoužitá. Při rychlém jedná-
ní možná sleva. Tel.: 739 658 116.
■ Skleněné tvárnice (luxfery), 80 ks 
– 20×20×8 cm, žlutohnědé. Starší, ne-
poškozené, levně. Tel.: 606 715 627.
■ Kvalitní šatní skříň v. 200 cm, 
š. 120 cm, h. 60 cm. ABS hrany, 
lamino jasan, vyrobeno zakázkou 
(posuvné dveře). PC 7.000 Kč, 
nyní 4.500 Kč. Soupravu nádobí 
Tescoma – Tulip, kvalitní nerez ocel 
18/10, 5 hrnců a pánev, vše nové, 
orig. baleno, PC 4.000 Kč, nyní 
3.000 Kč. Tel.: 737 137 288.
■ Zimní pneu 165/70/13 R Ba-
rum Polaris 2–4 ks, obuto na 
discích rozteč 98 (Favorit), vzorek 
7–7,5 mm, cena 700 Kč/ks bez dis-
ku (s diskem 800 Kč/ks). Letní pneu 
165/70/13 R Barum Brilantis – 2 ks, 
vzorek 3-3,5 mm, cena 250 Kč/ks. 
Tel.: 728 933 371.
■ Balkónové dveře s oknem 
(tři díly) o rozměru 3,5×2,2 m – 
3 ks; okna o rozměru 1,2×1,5 m 
– 2 ks; okno o rozměru 0,6×0,9 m 
– 1 ks; vchodové dveře o rozměru 
1,1×2,3 m – 1 ks; vybourané, cena 
dohodou. Tel.: 604 844 919.
■ Staré dlažební kostky 5 200 ks 
(asi 57,5 m2 = 12,8 tun). Cena za 1 ks 
je 6 Kč. Při rychlém jednání sleva. 
Odběr pouze celého množství. 
3 km od Velkého Meziříčí. Tel.: 
724 250 315.
Koupím
■ Pravé dveře š. 80, plné. Tel.: 
608 401 132.

■ Staré pohlednice všech žánrů 
z období 1895 až 1950 a grafi cké 
listy a exlibris českých výtvarníků. 
Nabídněte na mobil 731 567 364.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
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. Vla-
dimír 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.
■  N o p o v o u  f ó l i i .  Te l . : 
777 349 594.
■ Škodu 100, popřípadě náhradní 
díly na Škodu 100. Eko likvidaci 
zajistím. Prosím nabídněte. Děkuji. 
Tel.: 776 137 671.
■ Starší střešní krytinu dvou-
fa lcovou ceme nt ovou .  Tel .: 
776 589 310.
■ Orbitrek. Tel.: 776 647 408.
Nemovitosti.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
650.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím chatu nebo menší 
chalupu ve Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Tel.: 732 877 959.
■ Prodám cihlový byt v OV, 2+1, 
ul. Družstevní, plyn, plast. okna, 
ihned k odběru, cena 1,2 mil. Tel.: 
732 270 645.
■ Prodám prodlouženou garáž 
(30 m2, 2× osobní automobil) po 
rekonstrukci, na ul. Bezručova. 
Tel.: 728 530 739.
■ Prodám DB 3+1, slunný, v klid-
né lokalitě. Volný dle dohody. Tel.: 
732 162 146.
■ Prodám řadovou garáž na ul. 
Družstevní ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 777 108 453.
■ Prodám garáž na ul. Bezručova, 
cena dohodou. Tel.: 604 825 408.
■ Reality Vysočina nabízí k pro-
deji ve VM rod. domy, byt 2+1, 

■  Prodám cih lov ý by t 2+1 
s balkonem, v osobním vlastnic-
tví na ulici Čechova. Volný od 
1/2010. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
777 141 263.
■ Prodám řadovou garáž na ul. 
Františkov ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 606 715 627.
■ Prodáme pozemek v obci Lhot-
ky u VM o výměře 1 500 m2, 
vhodný pro výstavbu RD. Cena 
dohodou. Volat po 16. hodině. Tel.: 
737 343 861.
■ Prodám RD 3+1, Bezděkov 
u VB, přízemní polořadový dům 
stojící na zastavěné ploše 1.506 m2, 
se zahradou o výměře 2.150 m2 se 
stodolou a velkým dvorem. Je napo-
jený na vodovod, elektro 230/400 V, 
septik. Cena 1.500.000 Kč. Tel.: 
731 965 152.
■ Prodám stavební pozemky cca 
800-1 000 m2 v obci Jabloňov u V. 
Meziříčí, schválené v ÚP obce k vý-
stavbě RD. IS na hranici pozemků. 
Příjezd. komunikaci vybuduje obec. 
Cena dohodou. Tel.: 773 992 899, 
723 964 711.
■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
ve VM. Tel.: 777 824 822.
Pronájem
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu velmi pěkný samo-
statný byt 2+1 v RD, částečně 
zařízený, balkon, klidná lokalita 
v blízkosti náměstí. Bezproblémové 
parkování. Tel.: 777 198 984. 

(Pokračování na straně 9.)

Vykoupíme vaši zadluženou 
nemov i t o s t ,  v y pl at í me 
exekuce, peníze do 24 hodin.

Tel.: 731 508 270.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
Nové tel. číslo inzerce: 566 782 009

Dne 1. září 2009 jsme zahájili ve spolupráci a za podpory Evropského sociálního fondu v ČR realizaci projektu 
„Rozvoj zaměstnanců společnosti RODOS kovo, s. r. o.“ Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních 
fondů Evropské unie. Je klíčovým fi nančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním 
posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných 

příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP LZZ) tvořil a tvoří základ pro realizaci podpory z ESF v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů v ČR. Na webových stránkách společnosti RODOS kovo, s. r. o. jsou uveřejněny podrobné informace 

o projektu, který je realizován v období 1. 9. 2009 – 31. 10. 2010.
Další informace na http://www.esfcr.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení na pozici

s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí a zařazením
do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost českého jazyka,
● vysokoškolské vzdělání v oboru práva,
● praxe v oblasti vymáhání pohledávek výhodou,
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● řidičský průkaz skupiny B,
● iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 

a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 16. 11. 2009 do 12 hodin na adrese:
Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka ing. Stanislava Rosy
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy
budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Luboš Zacha
Bochovice

Zakázková výroba
kuchyňských linek,

vestavných skříní a nábytku, 
včetně návrhu na PC,

montáže
a elektrospotřebičů.

Mobil: 777 635 934
www.luboszacha.7x.cz

(nábytek, elektro, sport)
v pronajatých prostorách na 
Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Info na tel.: 774 575 737
nebo přímo na prodejně.

Od 1. 1. 2010

Tutovka! Úvěry na cokoli!
Do 1.000.000 Kč

(až na 10 let)
Objednání na tel. 

728 740 170, 603 334 413.

Údržbář či řemeslník nejen 
pro vaši nemovitost.

VM a okolí.
Tel.: 603 206 935.

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763
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 Sídlo Titul Příjmení, jméno Funkce Tel. číslo E-mail

Městský úřad – www.mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 starosta@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Komínek Josef místostarosta 566 781 002 kominek@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Hortová Alena sekretariát 566 781 155 hortova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice    spojovatelka 566 781 111

Kancelář tajemníka
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Rosa Stanislav tajemník 566 781 003 rosa@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  JUDr. Drápelová Vilma právník města 566 781 004 drapelova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Babáčková Bohumíra personální a mzdová agenda 566 781 005 babackova@mestovm.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Klapalová Jaroslava vedoucí odboru 566 781 010 klapalova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Konečná Jitka příspěvek na péči, dávky pro ZP 566 781 011 konecna@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Motyčková Zuzana příspěvek na péči  566 781 012 motyckova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Mejzlíková Jana příspěvek na péči 566 781 013 mejzlikova.j@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Brücknerová Jana dávky pomoci v hmotné nouzi 566 781 014 brucknerova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Růžičková Hana sociálně-právní ochrana dětí 566 781 015 ruzickova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Vilímová Kristýna DiS. sociálně-právní ochrana dětí 566 781 016 vilimova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Macková Zdenka dávky pro zdravotně postižené 566 781 017 mackova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Mgr. Strnad Bronislav kurátor  566 781 018 strnad@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Peterková Hana Dis. příspěvek na péči 566 781 019 peterkova.h@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Bc. Zlámalová Marie dávky pomoci v hmotné nouzi 566 781 020 zlamalova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Šedá Marta administrativní pracovnice 566 781 021 seda@mestovm.cz

Odbor fi nanční
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Pólová Pavla vedoucí odboru 566 781 140 polova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Žáková Květuše rozpočet města, rozbory hosp. 566 781 141 zakova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Smažilová Marie účetní 566 781 142 smazilova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Mejzlíková Marie účetní, evidence majetku 566 781 144 mejzlikova.m@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Vařeková Ludmila účetní 566 781 145 varekova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Kadlecová Zdeňka účetní, hospodářská činnost 566 781 146 kadlecova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice    Prokopová Jitka pokladna  566 781 147 prokopova@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Solařová Iveta pokladna  566 781 148 solarova@mestovm.cz

Odbor správní
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Švec Josef vedoucí odboru 566 781 150 svec@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Hladík Jaroslav informatik 566 781 151 hladik@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Kratochvíl Jiří informatik 566 781 152 kratochvil@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Novotný Radek informatik 566 781 153 novotny@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Homola Vladimír správce 566 781 154 homola@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Hortová Alena sekretariát 566 781 155 hortova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Fleck Milan kurýr 566 781 157 fl eck@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Ryšánová Zdeňka kurýrka 566 781 157 rysanova.z@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Báča Pavel krizové řízení 566 781 158 baca@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Bc. Dohnalová Jitka referent, CzechPOINT 566 781 159 dohnalova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Jeřábková Irena DiS. pronájmy, evidence majetku 566 781 160 jerabkova.i@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Krejsková Eva přestupky 566 781 170 krejskova@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Trnková Helena občanské průkazy 566 781 171 trnkova@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Šinkovská Alena evidence obyvatel 566 781 172 sinkovska@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Uhlířová Eva cestovní doklady 566 781 173 uhlirova@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Indrová Zlatuše CzechPOINT, ověřování  566 781 175 indrova@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Chmelová Marcela rušení trvalého pobytu 566 781 176 chmelova@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Bednaříková Martina matrika 566 781 177 bednarikova@mestovm.cz

Odbor výstavby
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Kozina Antonín vedoucí odboru 566 781 200 kozina@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Mužátko František stavby – Křižanovsko 566 781 201 muzatko@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Pospíchal Jiří podnikatelské a dop. stavby 566 781 202 pospichal@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Rohovský Ivo stavby Měřínsko 566 781 203 rohovsky@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Křištofová Věra bytové stavby – Velkomeziříč. 566 781 204 kristofova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Villertová Zuzana reg. rozvoj, dotace 566 781 205 villertova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Švecová Jana památky 566 781 206 svecova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Mgr. Havránková Renata právník 566 781 207 havrankova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Ficová Ruth sekretářka, archiv 566 781 208 fi cova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Habánová Pavla územní plánování 566 781 209 habanova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Kunčarová Petra územní plánování, UAP 566 781 210 kuncarova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Oulehla Jiří investice města 566 781 212 oulehla@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  JUDr. Řezníčková Jana vedoucí oddělení majetku 566 781 211 reznickova.j@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Doležalová Marie oddělení majetku 566 781 214 dolezalova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Kašpar Martin oddělení majetku 566 781 215 kaspar@mestovm.cz

Odbor školství a kultury
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Stupka Pavel vedoucí odboru 566 781 030 stupka@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Pešková Lenka ekonomka 566 781 031 peskova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Kašparová Milada ekonomka 566 781 032 kasparova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Pospíšilová Iva ekonomka 566 781 033 pospisilova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Poulová Veronika pracovnice veřejných vztahů 566 781 034 poulova@mestovm.cz

Obecní živnostenský úřad
Náměstí 27/28 – Nová budova  Peterková Zdeňka vedoucí odboru 566 781 040 peterkova.z@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova  Řezníčková Marie registrace 566 781 041 reznickova.m@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova Ing. Říhová Marie registrace 566 781 042 rihova@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova  Loupová Marie registrace 566 781 043 loupova@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova  Jelínková Iva kontrola 566 781 044 jelinkova@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova  Král Radek kontrola 566 781 045 kral@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Lhotová Marie informační centrum 566 781 046 lhotova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Hladíková Květoslava informační centrum 566 781 047 hladikova@mestovm.cz

Odbor životního prostředí
Náměstí 27/28 – Nová budova Ing. Zachar Jiří vedoucí odboru 566 781 080 zachar@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova  Rybár Vladimír ochrana ZPF, městské lesy 566 781 081 rybar@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova  Říhová Eva sekretariát – spisová služba 566 781 082 rihova.e@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova Bc. Oplatková Zdislava odpadové hospodářství 566 781 083 oplatkova@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova Mgr. Vránová Yvona vodní hospodářství 566 781 084 vranova@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova Ing. Křivská Eva vodní hospodářství 566 781 085 krivska@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova  Kříž Pavel ochrana přírody, myslivost 566 781 086 kriz@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova Mgr. Palas Jan ochrana ovzduší, rybářství 566 781 087 palas@mestovm.cz
Náměstí 27/28 – Nová budova Ing. Tunkr Jaroslav státní správa lesů 566 781 088 tunkr@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Šoukalová Dana místní poplatky 566 781 090 soukalova@mestovm.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Náměstí 14/16 – Spořitelna Ing. Švaříček Marek vedoucí odboru 566 781 060 svaricek@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Krejska Emil silniční hospodářství, SME, MHD 566 781 061 krejska@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Bílek Tomáš zkušební komisař, taxislužba 566 781 062 bilek@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Jeřábková Irena  registr řidičů, registr vozidel 566 781 063 jerabkova@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Rauscherová Marie registr řidičů, registr vozidel 566 781 064 rauscherova@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Vařílek Miloš technik, registr vozidel 566 781 066 varilek@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Kočenda Ivo technik, registr vozidel 566 781 067 kocenda@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Juránek Petr dopravní přestupky 566 781 070 juranek@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Marková Adriana dopravní přestupky 566 781 071 markova.a@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Bdinka Miroslav dopravní přestupky 566 781 072 bdinka@mestovm.cz
Náměstí 14/16 – Spořitelna  Miklíková Ivana dopravní přestupky 566 781 073 miklikova@mestovm.cz

Městská policie
Náměstí 29/1 – Radnice  Ing. Dvořák Petr vedoucí  566 781 110 dvorak@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Bartušek Josef strážník 566 781 156 bartusek@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Davidová Ilona strážnice 566 781 156 davidova@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Košut Martin strážník 566 781 156 kosut@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Klikar Jan strážník 566 781 156 klikar@mestovm.cz
Náměstí 29/1 – Radnice   Hradecký Petr strážník 566 781 156 hradecky@mestovm.cz

Městská správa bytů – www.mestovm.cz
Náměstí 79/3 – Obecník JUDr. Lancman Karel ředitel 566 781 230 lancman@mestovm.cz
Náměstí 79/3 – Obecník  Lipavská Dana vedoucí ekonomického úseku 566 781 231 lipavska@mestovm.cz
Náměstí 79/3 – Obecník  Slámová Jana účetní 566 781 232 slamova@mestovm.cz
Náměstí 79/3 – Obecník  Ryšánová Eva účetní 566 781 233 rysanova@mestovm.cz
Náměstí 79/3 – Obecník  Mejzlík Luboš vedoucí technického úseku 566 781 234 mejzlik@mestovm.cz
Náměstí 79/3 – Obecník   fax 566 781 235

Základní škola Sokolovská – www.zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Mgr. Hladik Petr ředitel 566 782 101 reditel@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Mgr. Běhůnková Lenka zástupkyně  566 782 103 zastupce@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13  Tůmová Ilona hospodářka – sekretariát 566 782 102 sekretarka@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13   sborovna 566 782 104
Sokolovská 470/13  Hágerová Marta ekonomka 566 782 105 ekonomka@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13  Šišpela Jan školník 566 782 106
Sokolovská 470/13 Mgr. Trojanová Naděžda učitelka – TV 566 782 107 trojanova@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Mgr. Kostečková Jitka učitelka – př. 566 782 108 kosteckova@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 RNDr. Kučerová Radomíra učitelka – chemie 566 782 109 kucerova@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Mgr. Blažek Pavel ICT koordinátor 566 782 110 blazek@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Ing. Třeštíková Lenka učitelka – informatika 566 782 111 trestikova@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Mgr. Gebre Selassie Jana učitelka – fyzika 566 782 112 gselassie@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Mgr. Dvořáková Anežka učitelka – zeměpis 566 782 113 anezkad@zssokolovska.cz

Sokolovská 470/13 Mgr. Táborská Petra učitelka – A.j. 566 782 114
Sokolovská 470/13 Mgr. Smutková Marie učitelka – matematika 566 782 115 smutkova@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Mgr. Bíbrová Ivana učitelka – č.j., výtv. vých. 566 782 116 bibrova@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 Mgr. Běhůnková Lenka učitelka – dílny 566 782 117 zastupce@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13 PaedDr. Hibšová Eva učitelka – knihovna 566 782 118 hibsova@zssokolovska.cz
Sokolovská 470/13  Harčarik Peter prodavač – bufet 566 782 119
Sokolovská 470/13 Ing. Třeštíková Lenka vých. poradkyně 566 782 120 trestikova@zssokolovska.cz
Komenského 117/1 Mgr. Kaštan Karel učebna 566 782 164 kastan@zssokolovska.cz
Komenského 117/1  Stará Libuše družina 566 782 150 druzina@zssokolovska.cz
Komenského 117/1 Bc. Hanáková Jitka družina 566 782 151 druzina@zssokolovska.cz
Komenského 117/1  Krátká Dana kancelář 566 782 152 druzina@zssokolovska.cz
Komenského 117/1  Zelený Bohumil školník 566 782 153
Komenského 117/1 Mgr. Kaštan Karel kabinet 566 782 154 kastan@zssokolovska.cz
Komenského 117/1  Kopečná Eva aula 566 782 155 kopecna@zssokolovska.cz
Komenského 117/1  Krátká Dana kabinet 566 782 156 druzina@zssokolovska.cz
Komenského 117/1   sborovna 566 782 157
Komenského 117/1   knihovna 566 782 158
Komenského 117/1 Mgr. Šulcová Miroslava učebna 566 782 159 sulcova@zssokolovska.cz
Komenského 117/1 Mgr. Karásková Dagmar učebna 566 782 160 karaskova@zssokolovska.cz
Komenského 117/1   učebna – počítačová 566 782 161
Komenského 117/1 Mgr. Psohlavcová Jana učebna 566 782 162 psohlavcova@zssokolovska.cz
Komenského 117/1 Mgr. Ráčková Petra jaz. uč. 566 782 163 rackova@zssokolovska.cz
Komenského 117/1 Mgr. Janoušková Iva učebna 566 782 165 janouskova@zssokolovska.cz
Komenského 117/1 Mgr. Moravová Vladimíra učebna 566 782 166 moravova@zssokolovska.cz
Komenského 117/1 Mgr. Kamanová Pavla učebna 566 782 167 kamanova@zssokolovska.cz
Poštovní 1663/3  Hladíková Marie jídelna – vedoucí 566 782 121 jidelna@zssokolovska.cz
Poštovní 1663/3  Hejlová Anežka jídelna – adm. prac. 566 782 122 jidelna@zssokolovska.cz

Základní škola Oslavická – www.zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Suchá Dagmar ředitelka 566 782 222 sucha@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Urbánek Karel zást.řed. 566 782 211 urbanek@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Ing.  Kuřátková Věra sekretářka 566 782 210 kuratkova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Ing.  Kuřátková Věra ekonomka 566 782 213 kuratkova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Klimešová Helena učitelka 566 782 211 klimesova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20   sborovna 566 782 229
Oslavická 1800/20 Mgr.  Dvořáková Alena učitelka 566 782 253 advorakova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Hladíková Ivana učitelka 566 782 252 hladikova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Dvořáková Věra učitelka 566 782 255 dvorakova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Kuklíková Věra učitelka 566 782 256 kuklikova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Náhliková Jitka učitelka 566 782 257 nahlikova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Stočková Petra učitelka 566 782 257 stockova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Kučerová Bohumila učitelka 566 782 258 kucerova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Bližňák Jiří učitel 566 782 259 bliznak@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Zralý Jiří učitel 566 782 259 zraly@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Roušová Jitka učitelka 566 782 259 rousova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr.  Dvořáková Alena učitelka 566 782 259 advorakova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20  Šoukalová Marie ved. ŠJ 566 782 280 soukalova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20  Horáková Vladimíra ved. ŠD 566 782 270 horakova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20  Veselá Zdeňka vychovatelka 566 782 270 vesela@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20  Roblová Miluše vychovatelka 566 782 270 roblova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Svobodová Marie učitelka 566 782 230 svobodova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Obršlíková Helena učitelka 566 782 230 obrslikova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Blahová Libuše učitelka 566 782 231 blahova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Musilová Bohdana učitelka 566 782 232 musilova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Kopecká Radka učitelka 566 782 232 michalova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Rösslerová Barbora učitelka 566 782 233 rosslerova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Dufková Libuše učitelka 566 782 234 dufkova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Požárová Marie učitelka 566 782 234 pozarova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Urbánková Alena učitelka 566 782 234 urbankova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Obršlíková Helena učitelka 566 782 235 obrslikova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Kopecká Radka učitelka 566 782 235 michalova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Ing. Záviška Vincenc učitel 566 782 251 zaviska@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20  Čejková Monika učitelka 566 782 251 cejkova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Klimešová Helena učitelka 566 782 214 klimesova@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20 Mgr. Zralý Jiří učitel 566 782 254 zraly@zs-oslavickavm.cz
Oslavická 1800/20  Homola Radomír  školník 566 782 299

Základní škola Školní – www.3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Blažek Petr ředitel 566 782 322 reditel@3zsvm.cz
Školní 2055 Ing. Boučková Marcela zástupkyně ředitele 566 782 324 zastupce@3zsvm.cz
Školní 2055 Ing. Dohnalová Lenka sekretářka 566 782 320 sekretarka@3zsvm.cz
Školní 2055  Smejkalová Renata ekonomka 566 782 321 ekonomka@3zsvm.cz
Školní 2055  Matoušková Naděžda  jídelna 566 782 323 jidelna@3zsvm.cz
Školní 2055  Chlumská Jana družina 566 782 325 j.chlumska@3zsvm.cz
Školní 2055  Kovtunová Věra družina 566 782 326 v.kovtunova@3zsvm.cz
Školní 2055   družiny – kabinet 566 782 327
Školní 2055  Mastná Miluše družina 566 782 328 m.mastna@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Teplá Lucie družina 566 782 329 l.tepla@3zsvm.cz
Školní 2055  Kuklík Jiří školník 566 782 333 j.kuklik@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Blaťáková Hana učitelka 566 782 337 h.blatakova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Miškelová Věra učitelka 566 782 337 v.miskelova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Teplá Lucie učitelka 566 782 338 l.tepla@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Komárková Olga učitelka 566 782 338 o.komarkova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Maxová Bohumila učitelka 566 782 339 b.maxova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Nováková Miroslava učitelka 566 782 339 m.novakova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Vošmera Josef učitel 566 782 341 j.vosmera@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Rosová Jitka učitelka 566 782 342 j.rosova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Drlíčková Hana učitelka 566 782 342 h.drlickova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Kučerová Jana učitelka 566 782 343 j.kucerova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Masnicová Leona učitelka 566 782 343 l.masnicova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Kubátová Jana učitelka 566 782 344 j.kubatova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Mičková Markéta učitelka 566 782 344 m.macholova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Picková Ladislava učitelka 566 782 345 l.pickova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Najmanová Iva učitelka 566 782 345 i.najmanova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Ščerbová Jitka učitelka 566 782 346 j.scerbova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Tlustá Blanka učitelka 566 782 348 b.tlusta@3zsvm.cz
Školní 2055 Ing. Fikrová Renata učitelka 566 782 350 r.fi krova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Koudelová Hana učitelka 566 782 350 h.koudelova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Urbanová Jana učitelka 566 782 350 j.urbanova@3zsvm.cz
Školní 2055  Kaštan Petr asistent pedagoga 566 782 351 p.kastan@3zsvm.cz
Školní 2055   školník – vchod 566 782 352
Školní 2055 Mgr. Brabcová Hana učitelka 566 782 356 h.brabcova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Beranová Hana učitelka 566 782 356 h.beranova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Čejková Monika učitelka 566 782 358 m.cejkova@3zsvm.cz
Školní 2055 Mgr. Ubr Daniel učitel 566 782 358 d.ubr@3zsvm.cz

Základní škola a Praktická škola – www.zsspecialnivm.cz
Poštovní 1663/3 Mgr. Prokop Josef ředitel školy 566 781 950 info@zsspecialnivm.cz

Základní umělecká škola – www.zusvm.cz
Poříčí 808/7  Karásek Martin ředitel 566 782 400 reditel@zusvm.cz
Poříčí 808/7  Hajný Radovan zástupce ředitele 566 782 403 zastupce@zusvm.cz
Poříčí 808/7  Snížková Jana účetní 566 782 402 sekretariat@zusvm.cz
Poříčí 808/7  Dočkal Jiří učitel 566 782 406
Poříčí 808/7 Mgr. Doležalová Hana ml. učitelka 566 782 416
Poříčí 808/7 Mgr. Doležalová Hana učitelka 566 782 415
Poříčí 808/7 Mgr. Fučíková Lea učitelka 566 782 408
Poříčí 808/7  Havelka Stanislav učitel 566 782 419
Poříčí 808/7  Karásek František učitel 566 782 418
Poříčí 808/7  Karásek Martin učebna 566 782 401
Poříčí 808/7  Karásková Hana učitelka 566 782 423
Poříčí 808/7 Mgr. Komínek Ladislav učitel 566 782 411
Poříčí 808/7 Dis. Kostelníková Klára učitelka 566 782 407
Poříčí 808/7  Masnicová Dagmar učitelka 566 782 426 vytvarnyobor@zusvm.cz
Poříčí 808/7  Motáčková Miluše uklízečka 566 782 421
Poříčí 808/7 dipl. um. Němcová Zdeňka učitelka 566 782 414
Poříčí 808/7  Němec Petr učitel 566 782 413
Poříčí 808/7  Pitlík Rudolf učitel 566 782 424
Poříčí 808/7 Mgr. Plachá Šárka učitelka 566 782 420
Poříčí 808/7 Mgr. Štouračová Markéta učitelka 566 782 425
Poříčí 808/7 Mgr. Štursová Jana učitelka 566 782 427 vytvarnyobor@zusvm.cz
Poříčí 808/7 Dis. Tejralová Darina učitelka 566 782 410
Poříčí 808/7 Mgr. Urbanová Jana učitelka 566 782 417
Poříčí 808/7 Dis. Vaňhara Josef učitel 566 782 412
Poříčí 808/7 dipl. um. Vasková Lenka učitelka 566 782 409
Poříčí 808/7  Trčka Jiří školník 566 782 405
Poříčí 808/7   učebna – modelovna 566 782 404          (Pokračování na straně 9.)
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(Pokračování ze strany 6.)
Pronájem
■ Pronajmu pěkný slunný byt ve-
likosti 3+1 v panelovém domě s vý-
tahem ve Velkém Meziříčí. Vytápění 
+ ohřev vody vlastním plynovým 
kotlem přímo v bytě. Měsíční nájem 
8.000 Kč včetně energií. Ke dni pod-
pisu smlouvy požaduji složení vratné 
kauce 12.000 Kč. Byt je volný ihned, 
preferujeme pronájem alespoň na 2 
roky, volejte na tel.: 605 263 882.
■ Pronajmu pěkný byt 2+1 na 
ulici Krškova, dlouhodobě, k nastě-
hování ihned. Cena dohodou. Tel.: 
608 151 686. 
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké Bíte-
ši, byt je volný. Tel.: 721 355 088.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Mírová, nová okna, 

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

zateplený, zrekonstruovaný interiér, 
částečně vybaven, vl. plynové tope-
ní. Nástup možný od 1. listopadu. 
Tel.: 733 107 489.
■ Pronájem bytu 2+1 ve VM, ul. 
Bezděkov 69, volný od 1. 12. 2009. 
Tel.: 603 383 699.
■ Pronajmu garáž na ul. Nad Plo-
várnou ve VM, cena dohodou. Tel.: 
737 577 195.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1 na ul. Čechova ve VM. Tel.: 
566 544 628, 737 557 185.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 
ve Vel. Meziříčí. Tel.: 604 305 220.
■ Mladá, pracující žena hledá 
podnájem ve VM např. u starších 
lidí, za rozumnou cenu. Ráda po-
můžu v domácnosti nebo na zahra-
dě. Zn. Spěchá. Tel.: 774 857 285.
Různé

■ Hledám doučování anglič-
tiny – rodilého mluvčího, okolí 
Třebíče, Velkého Meziříčí. 
Tel.: 608 752 717.

■ Muž, 50/180/80, hledá štíhlou 
ženu od 40 do 50 let k vážnému se-
známení pro další společnou cestu 
životem v RD na vesnici nedaleko 
větších měst. Tel.: 731 323 860.
■ Vdova hledá kamaráda od 
67 do 74 let. Povídat si, samota 
je zlá, ve dvou se lépe žije. Tel.: 
731 965 152.
■ Napeču perníčky, cukroví, ke 
všem příležitostem. Dorty – dět-
ské, svatební, jakákoli velikost dle 
vašeho přání a fantazie. Cena od 
250 Kč/kg. Peču výhradě z domá-
cích vajec, másla atd. Bez jakých-
koli náhražek. Cukroví 50 druhů, 
věnečky, trubičky, řezy a jiné. Tel.: 
608 835 597 nebo 605 326 033.
■ Nabízím spolujízdu Velké Me-
ziříčí-Brno. Odjezd cca 5.10 hodin. 
Výstup v Brně-Bohunice, Hl. nádraží 
nebo dle domluvy. Tel.: 604 949 210.
Daruji
■ Krásná a ochočená koťata. Tel.: 
723 240 119.
■ Zachovalou, celočalouněnou, 
hnědou válendu s úložným prosto-
rem, za odvoz. Tel.: 776 273 594.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7
zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici
pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
na dobu určitou – zástup za MD a RD
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 9. platové třídy 
dle platných právních předpisů.
Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, 

starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost 
českého jazyka,

● vyšší odborné vzdělání sociálního směru, 
● praxe v oboru výhodou,
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
● řidičský průkaz skupiny B.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto ná-
ležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních ob-

dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 18. 11. 2009 do 12 hodin 
na adresu: Město Velké Meziříčí
 k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
 Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového 
řízení skartovány.

Dne 10. října 2009 se uskutečnilo 
pro širokou veřejnost na hřišti naše-
ho VÚ „Dětské odpoledne plné her“. 
Touto cestou děkujeme za výbornou 
spolupráci Domu dětí a mládeže a 
SDH Velké Meziříčí. Dále děku-
jeme všem sponzorům, kteří nám 

věnovali ceny pro zúčastněné děti. 
Všem organizátorům byly největší 
odměnou rozzářené oči dětí a spo-
kojenost jejich rodičů. Těšíme se 
příště na shledanou.      Text a foto:

Eva Mikišková, Olga Bartuňková
– vychovatelky

Festival Modré dny
Pro ty z vás, kteří chtějí získat zadarmo vstupenky na Megakocert 
proti rasizmu, kde vystoupí kapela MIG 21, Michal Hrůza, Petr Ben-
de a další, jsme připravili soutěž. Stačí odpovědět na otázku: Kdy 
začíná Festival Modré dny a odpověď poslat do redakce týdeníku 
Velkomeziříčsko na e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
nebo na tel.: 739 100 979. Deset odpovědí odměníme vstupenkou na 
tento megakoncert.                                                                          -red-

Jubilejní dvoutisící vystoupení 
své historie odehraje kapela BAGR 
v pondělí 16. listopadu na taneční 
zábavě ve Studenci, v rámci kterého 
se zároveň uskuteční fi nále pěvecké 
soutěže „Zpívejte s Bagrem“, jíž se 
během letošní sezony zúčastnilo 
přes padesát zájemců z Třebíčska 
a Velkomeziříčska. Šest fi nalistů si 
v tento večer zazpívá živě s kapelou 
a návštěvníci svým hlasováním roz-
hodnou o konečném pořadí. Ještě 
v této chvíli probíhá i hlasování 
o nejsympatičtějšího soutěžícího 
dle profilů jednotlivých účastní-

ků na internetových stránkách: 
www.bagrcz.cz. K výročnímu 
vystoupení bude vydána i pamětní 
brožurka, ve které se objeví třeba 
komiks o založení kapely, foto 
několika sestav muzikantů, kří-
žovka s bagristickou tajenkou či 
„pel mel“ všeho nej, co kapelu za 
celou tu dobu provázelo. Brožurku 
obdrží všichni návštěvníci zdarma 
u vstupu. Získají ji i ti, kteří se do-
staví na zábavu do Vídně v sobotu 
28. listopadu, kde na ně navíc čeká 
i prvních sto piv zdarma.

Karel Ošmera

Bagr po dvoutisící

KINO JUPITER CLUB
LISTOPAD 2009

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

Poděkování za Dětské odpoledne

Středa 4. v 19.30 hodin
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal 
se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho 
obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou 
chytrostí a odvážnými činy. I když byly dosud natočeny čtyři celovečerní 
fi lmy o Jánošíkovi, slavného lidového hrdinu příliš neznáme. Známe jen 
lidovou legendu o slavném zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával 
a kterého po zradě popravili zavěšením na hák za žebro. Opravdového 
Juru Jánošíka, mladíka z Těrchové, jehož krátký, ale dramatický život 
inspiroval generace Slováků k vytvoření legendy, přibližuje až tento nový 
fi lm režisérek Agniezsky Holland a její dcery Kasii Adamik. Výpravný 
historický velkofi lm Maďarska, Polska, ČR vznikl podle scénáře Evy 
Borušovičové, která několik let studovala archivní záznamy a dokumenty. 
V hlavní roli V. Jiráček, I. Martinka, M. Zebrowski, S. Zoe Cannerová, 
M. Labuda. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 140 minut
Pátek 6., sobota 7. v 19.30 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI
Hanebně zpanchartělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. 
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Vítejte ve Druhé světové válce 
podle Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje 
lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverzněj-
ších režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že se poetika Hanebných 
panchartů asi nejvíc přiblížila náladě fi lmu, který mu udělal jméno – ná-
silnické černočerné komedii Pulp Fiction – Historky z podsvětí.
Německé vojáky ještě nepřestaly bolet nohy po smělé invazi do západní 
Evropy, když mladičké Shosanně přímo před očima německý důstojník 
Hans Landa vyvraždil členy její rodiny. Ona sama jen tak tak unikne do 
Paříže, kde se ukryje pod novou identitu provozovatelky biografu. Na jiném 
místě hákovým křížem rozkopané Evropy se pod vedením lehce zupáckého 
amerického poručíka Aldo Rainea formuje neobvyklá vojenská jednot-
ka… Hrají B. Pitt, D. Krugerová, M. Laurentová, Ch. Waltz, D. Brühl. 
Film USA, Německa. Pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 150 minut
Úterý 10., středa 11. v 19.30 hodin
HODINU NEVÍŠ
Ne tak docela fi ktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení 
„heparinový vrah“. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, 
který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom 
často pocit, že vlastně dělá dobrou věc? Co nutí nadějného a inteligentního 
adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo? Je 
hrozná představa, že vraždí člověk, kterého dobře znáte, kterého denně 
vídáte, máte ho vlastně rádi a který je všem nápomocný, ochotný a obětavý, 
i na úkor vlastního pohodlí a svých věcí. Sledujeme příběh, který se mohl 
stát a bohužel kdykoliv stát může. Ano, takhle se to i ve skutečnosti stát 
mohlo. Režie Dan Svátek. V hlavní roli V. Jiráček, I. Franek, M. Geiš-
berg, S. Zindulka, J. Krausová. Drama ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 95 minut

(Pokračování na straně 10.)

 Sídlo Titul Příjmení, jméno Funkce Tel. číslo E-mail

Městská knihovna – www.knihovnavm.cz
Poštovní 1392/22 Mgr. Vaňková Ivana ředitelna 566 781 900 vankova@knihovnavm.cz
Poštovní 1392/22  Úlovcová Zuzana sekretariát 566 781 901 ulovcova@knihovnavm.cz
Poštovní 1392/22  Šumpelová Jaroslava kancelář 566 781 902 sumpelova@knihovnavm.cz
Poštovní 1392/22  Sagánková Sylvie půjčovna pro dospělé 566 781 903 sagankova@knihovnavm.cz
Poštovní 1392/22  Oberreiterová Jana půjčovna pro děti 566 781 904 oberreiterova@knihovnavm.cz
Poštovní 1392/22 Bc.  Matějíčková Jitka studovna a čítárna 566 781 905 matejickova@knihovnavm.cz

Dům dětí a mládeže – www.ddmvm.wz.cz – od 1. 9. 2009
Komenského 10/2   ředitelka 566 781 850 info@ddmvm.cz
Komenského 10/2   zástupce ředitele 566 781 852
Komenského 10/2   sekretariát a ekonomický úsek 566 781 851
Komenského 10/2   pedagogický úsek 566 781 853

Jupiter club – www.jupiterclub.cz
Náměstí 17/19 Mgr.  Dufek Milan ředitel 566 782 000 reditel@jupiterclub.cz
Náměstí 17/19   fax – Jupiter club 566 782 032
Náměstí 17/19  Herodesová Zuzana sekretariát 566 782 001 sekretariat@jupiterclub.cz
Náměstí 17/19  Pospíšilová Marie ekonomické odd. 566 782 002 ekonom@jupiterclub.cz
Náměstí 17/19  Vodáková Lea ekonomické odd. 566 782 003 ekonom@jupiterclub.cz
Náměstí 17/19  Svobodová Hana program,kino 566 782 004 program@jupiterclub.cz
Náměstí 17/19  Čech Miloslav program,pronájmy 566 782 005 pronajem@jupiterclub.cz
Náměstí 17/19  Fňukalová Simona program, galerie 566 782 006
Náměstí 17/19 Ing.  Horká Ivana šéfredaktorka VM 566 782 007 horka@velkomeziricsko.cz
Náměstí 17/19  Strnadová Martina redaktorka VM 566 782 008 strnadova@velkomeziricsko.cz
Náměstí 17/19 Ing.  Kočí Jitka inzerce VM 566 782 009 velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Neziskové organizace
Náměstí 17/19  MAS Most Vysočiny  566 782 012 manazer@masmostvysociny.cz
Náměstí 17/19  Mikroregion JUDr. Diana Kutnerová 566 782 013 mikroregion@nextra.cz

Pohřební služba
Náměstí 24/25   pohřební služba 566 781 188 kominkova@vm.cz

Hasiči – www.hasici-vysocina.cz
Nad Gymnáziem 464/17   Hasiči – ústředna 566 781 822 mezirici@hasici-vysocina.cz

Úřad práce – odbor státní sociální podpory
Náměstí 79/3 - Obecník   kancelář 566 781 029 marie.navratilova@zr.mpsv.cz

Mateřské školy – ředitelství – od 1. 9. 2009
Náměstí 79/3 - Obecník   ředitelka mateřských škol 566 781 035 matskola@cbox.cz
Náměstí 79/3 - Obecník   ekonomka mateřských škol 566 781 036

M Ó D N Í  S H O W

DANA DOBŘICHOVSKÁ 
4. 12. 2009 OD 19,30 HODIN 

      JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

B o n  v o y a g e

Reklamní partneři:

Generální partner: Hlavní reklamní partneři:

Mediální partner:

VZPOMiNKA 
NA SAMETOVOU REVOLUCI

17 listopad 2009
17o00

vzpomínkový akt 
na Nám stí

první ve ejné promítání 
dokumentárního lmu 
J. Michlí ka z pr b hu 
sametové revoluce 
v našem m st  
(kinosál JC)

•

•

NAMESTI

VELKE MEZIRICI

MO KDU-ČSL Velké Meziříčí vás zve na

besedu s Janem Kasalem
Diskuzní večer s názvem „Aktuální dění na politické scéně“ 

proběhne dne 9. 11. 2009 ve Špitálku v 18 hodin.
Přijďte a zeptejte se na vše, co vás zajímá.

www.modredny.czwww.modredny.cz
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB
LISTOPAD 2009

Poděkování

Vzpomínky

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

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Úterý 17. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

10. 11. přednáška Expedice 2009 do Amatérské jeskyně Oldřich Novotný
24. 11.  přednáška Island Libor Smejkal
 1. 12. přednáška Zážitky z poutí v Čechách i v zahraničí Jan Peňáz
 8. 12. přednáška Historie rybníkářství na okrese Žďár Ing. Ján Regenda
15. 12. přednáška Živý Betlém v Měříně Mgr. Oldřich Hnízdil
29. 12. přednáška Z cestování po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pořádá
v pátek 27. listopadu 2009 od 17 hodin v předsálí Jupiter clubu

Určeno pro žáky od 12 do 15 let. • Vstupné: 35 Kč.
-prog.-

Dny plynou jak řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Dne 7. listopadu 2009 to bude 1 rok, 
kdy od nás navždy odešel pan
Jan Merta
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují
manželka a všechny děti s rodinami.

Smutný je domov náš,
smutno je v něm,
chybíš nám tatínku,
chybíš nám všem.
Dne 6. listopadu uplyne smutný 
rok, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan
Miroslav Janák
z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a synové s rodinami

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi.
Bude nám svítit na cestách,
po kterých jdeme sami.
Dne 1. listopadu 2009 tomu byl už rok, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka, babička a sestra, paní
Marie Syslová
z Černé.

S láskou vzpomínají manžel, syn a dcery s rodinami.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.
Dne 30. 10. 2009 uplynulo 10 let ode 
dne, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Cyril Kučera
z Netína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá a velká bolest zůstává.
V neznámý svět šla jsi spát,
zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 30. října jsme si připomněli 
2 roky, kdy nás navždy opustila 
naše sestra, manželka, maminka, 
babička a prababička
Marie Číhalová
z Jabloňova.

Stále vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Nejsmutnější den je pro nás 3. listopad, kdy před 11 lety tragicky zahynul 
ve svých 23 letech náš milovaný syn, vnuk a strýc
Marek Oláh
z Velkého Meziříčí.

Mari, stále vzpomínáme, babi, děda a ostatní příbuzní.

Odešel jsem dříve,
než jsem chtěl,
osud života mě předešel.
Měl jsem Vás všechny rád,
odešel jsem a nikdo to nečekal.
Kdyby to bylo možné,
vrátil bych se zpět,
aby Váš život nebyl tak smutný,
jako je teď.
Odešel jsem rychle,
odešel jsem sám,
neřekl jsem sbohem,
neřekl jsem Vám.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela Stetson
si vás dovolují pozvat na tradiční

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá v pondělí 7. 12. 2009 od 17 hodin
BAREVNOU PRODLOUŽENOU (platí pro oba kurzy).
Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND.
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka.
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek od 4. listopadu 2009
na program. oddělení JC, tel. 566 782 004, 566 782 005 – prog-

Dne 24. října oslavili výročí zlaté svatby manželé
Ludmila a Vojtěch Beranovi.
Drazí rodiče děkujeme za vše, co pro nás děláte a přejeme vám hodně 
zdravíčka a spokojenosti do dalších let.

Synové a dcera s rodinami

Děkujeme touto cestou lékařům a zdravotním sestrám chirurgic-
kého oddělení Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích za obětavou péči 
o Mgr. Cyrila Halámka.

Rodina

Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin
Předvánoční koncert

Vstupné 300 Kč, 250 Kč, prodej zahájen
Programové oddělení vyzývá k odběru rezervovaných vstupenek 
nejpozději týden před konáním koncertu. Nevyzvednuté rezervované 

vstupenky budou dány do volnéno prodeje.

Sezona loutkového divadla začala

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

Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 782 005, 566 782 004, po – pá (8 – 16 hodin).

POKROČILÍ
– 5 vyučovacích lekcí
– začátek kurzu v pondělí 23. listopadu ve 21 hodin
– cena kurzovného 1.000 Kč/taneční pár
– uzávěrka přihlášek 20. listopadu

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 7. a 21. listopadu 
2009 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005, program. oddělení JC.

aneb Vánoce se kvapem blíží.
Sobota 5. prosince 2009, velký sál Jupiter clubu od 19.30 do 2 hodin.
S úvodními takty zazní vánoční písničky, po koncertní části budeme 
hrát k tanci a poslechu.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
Rezervace vstupenek na programovém oddělení tel.: 566 782 005.
Protože v ten den roznáší dárky sv. Mikuláš, obdrží všichni návštěvníci, 
kteří přijdou včas, dárky, jež jistě všechny potěší. Těšíme se na vás. 
Občerstvení zajištěno.

Pátek 13., sobota 14. v 19.30 hodin
BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
Fotograf celebrit Connor Mead miluje svobodu, legraci a ženy, a to právě 
v tomhle pořadí. Connor je z přesvědčení starým mládencem odmítajícím 
jakákoli pevná pouta, který je schopný se rozejít s více ženami najednou 
během konferenčního hovoru a současně plánovat svoje příští rande. Na-
opak Connorův bratr Paul je romantičtější typ, který se má zrovna ženit. 
Jenže Connorova parodie na romanci těsně před slavnou událostí se ukáže 
být vražednou jak pro Paula, tak i pro všechny svatebčany, včetně Con-
norovy kamarádky z dětství Jenny, která jako jediná žena vždy dokázala 
odolávat jeho kouzlu. Naštěstí těsně předtím, než se samotnému Conno-
rovi téměř podaří překazit svatbu, zasáhne duch jeho zemřelého strýčka 
Wayna, chronického pařiče a sukničkáře, jehož stylem života se Connor 
hodně inspiroval. Strýček Wayne má pro svého následovníka důležitou 
zprávu, kterou mu předá skrze duchy dívek, kterým Connor už dal, právě 
dává nebo v budoucnu dá kopačky a které Connora provedou po životní 
cestě plné ztroskotavších vztahů. Na téhle cestě pak všichni společně zjistí, 
proč se z Connora stal bezcitný lamač dívčích srdcí a zda ještě může dostat 
druhou šanci, najít a tentokrát si i udržet svoji skutečnou životní lásku. 
Režie: Mark Waters. V hlavní M. McConaughey, J. Garnerová, M. Doug-
las. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut
Pátek 20. v 19.30 hodin
DISTRICT 9
Tady nejste vítáni.
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské civiliza-
ce s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný technologický 
pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní 
planety. Stvoření byla ubytována v nouzových domovech v jihoafrickém 
Okrsku 9 (District 9), zatímco se státy celého světa dohadovaly, co a jak 
dál. Teď všem dochází trpělivost. Dohled nad mimozemšťany byl svěřen 
MNU, soukromé organizaci, které je osud mimozemšťanů lhostejný. Měla 
by ale naději na obrovský výdělek, pokud dokáže zprovoznit mimozem-
ské zbraně, které vyžadují k aktivaci mimozemskou DNA. Napětí mezi 
mimozemšťany a lidmi dospěje ke svému vrcholu ve chvíli, kdy začne 
MNU obyvatele Okrsku 9 stěhovat do nového tábora. Jeden z agentů 
MNU, Wikus van der Merwe se nakazí mimozemským virem, který začne 
měnit jeho DNA. Záhy se stává nejhledanějším mužem planety – je klíčem 
k odhalení tajů mimozemské technologie. Vyděšený muž má jedinou mož-
nost: ukrýt se v Okrsku 9. Režie: N. Blomkamp. V hlavní roli S. Copley, 
J. Cope, N. Bolttová, S. Strikeová, E. Mkandawie. Akční sci-fi  thriller 
USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 112 minut
Sobota 21. v 19.30 hodin
VDANÁ SNOUBENKA
I odbornice na lásku může ztratit hlavu.
Úspěšná rozhlasová poradkyně v oboru partnerských vztahů, doktorka 
Emma Lloydová a její vydavatel a snoubenec Michael si mysleli, že získat 
ve státě New York povolení k sňatku je jednodušší než získat řidičský prů-
kaz. Ostatně, nejsou zapotřebí žádné testy krevní ani písemné, oba jsou pl-
noletí a nejsou příbuzní. Určitě půjde jen o to včas přijít na radnici, zaplatit 
poplatek a hotovo. Jenže – Emma už je vdaná! Když totiž Emma bezmyš-
lenkovitě „mezi námi děvčaty“ poradí jedné z posluchaček, aby se rozešla 
se svým přítelem, zjistí hasič Patrick Sullivan, že je najednou sám. Touží 
se za to pomstít a když si v novinách přečte o doktorčiných svatebních plá-
nech, vymyslí dokonalou pomstu: vezměte jednu moderátorku rozhlasové 
talkshow, jednoho rozzlobeného hasiče, přimíchejte počítačového experta, 
který se dokáže napojit na matriční záznamy – a voilá! Emma se nemůže 
vdát, protože už vdaná je – za Patricka! Režie Griffi n Dunne. V hlavní 
roli U. Thurman, J. D. Morgan, C. Firth, S. Shepard. Romantická komedie 
USA, Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 67, 69 Kč 90 minut
Úterý 24. v 18 hodin
G-FORCE
Svět potřebuje chlupaté hrdiny.
Strhující podívaná vypráví o tajném programu americké výzvědné služby 
zaměřeném na výcvik zvířat pro armádní a špionážní účely. Jeho hrdiny 
jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během 
fi lmu zjistí, že mají osud světa ve svých packách. Týmu G-Force velí Dar-
win, odpovědné a cílevědomé morče, rozhodnuté za každou cenu uspět. 
Dalšími členy jsou Blaster, expert na zbraně, který zbožňuje vše extrémní 
a Juarézová, mistryně bojových umění, kterou zbožňují všichni ostatní. 
Třem morčatům pomáhá špionážní moucha Mooch a krtek Speckles, 
odborník na kybernetiku a informatiku. Během své mise se tým G-For-
ce setkává s řadou dalších zajímavých postav, například s pohodářem 
Hurleyem a těžce vyšinutým křečkem Buckym.Režie H. Yeatman. Hrají 
N. Cage, P. Cruzová. Akční rodinný fi lm USA, český dabing. Přístupný.
Vstupné: 67, 69 Kč 89 minut
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Skupina

Centrum Kopretina
Ostrůvek 2, VM pořádá:
– kurz pletení z pedigu:  5. 11. od 9 hodin – podnosy
 12. 11. od 15 hodin – ošatky
 10. 12. od 15 hodin – ozdoby na vánoce;
– aranžování: 29. 10. od 15 hodin – dušičkové věnce
 26. 11. od 15 hodin – adventní věnce
– perníkové chaloupky: 11. 12. od 15 hodin
– aromaterapie – masáže dětí a kojenců: 11., 19. a 26. 11. od 9 do 11.30 hodin
– orientální tance – od listopadu každou středu od 18.30 do 19.30 hodin.
Přihlášky a informace na tel. č. 777 183 388 do 27. listopadu.          -ros-

oznamuje, že na základě velkého zájmu fanoušků spustila 
svou internetovou stránku na adrese:

www.stararenovace.webnode.cz.

SkupinaSkupina

KAPITOL, a. s., ve spolupráci s Jupiter clubem pořádá

Nepůjde elektrický proud
dne 4. 11. od 7.30 do 14.30 ve VM, ulice Čermákova;
dne 5., 10. a 11. 11. od 7.30 do 15.20 ve VM, ul. K Buči, Na Spravedlnosti, 
Příční, Křižní, Slepá; 
dne 5. 11. od 7.30 do 15.20 ve VM, odběratelská trafostanice Velké Meziříčí 
lyžařský vlek, chatová oblast Fajtův kopec, chaty na konci ul. V Potokách;
dne 5. 11. od 8.00 do 14.00 ve VM, ul. Fortna, Komenského, Náměstí, 
Mlýnská, Novosady 8 a 2073, U Bašty 127, Vrchovecká od náměstí po 
křiž. s Novosady;
dne 6. 11. od 7.30 do 15.20 ve VM, odběratelská trafostanice Velké Me-
ziříčí T02 Agro (č. 201029), průmyslové areály Třebíčská od č. p. 1300 
až po 1540 (celý areál býv. PKS), pila, odběratelská trafostanice Velké 
MeziříčíT25 PKS Inpos (č. 201052);
dne 19. 11. od 7.30 do 15.20 ve VM, Karlov po křiž. s ul. K Buči, Nová, 
K Buči, Na Spravedlnosti, Příční, Křižní, Slepá.                            -e.on-

Zubní pohotovost
7. 11. MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí,
 tel.: 603 206 336
8. 11. MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou,
 tel.: 566 664 342
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víken-
dech a svátcích nepřetržitě).                               Zdroj: www. i-zdarsko. cz

 6. 11. Čáslavice
 7. 11. Benetice (+ Extáze)
13. 11. Hostěradice (+ Tublatanka)
16. 11. Studenec (2000. vystoupení)
21. 11. Lesonice
27. 11. Želetava
28. 11. Vídeň (prvních 100 piv zdarma)

Obec Martinice zve všechny
na

Výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy
Výstavní síň Městské knihovny
Otevřena do 16. listopadu 2009

Český svaz žen Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
pořádají vánoční výstavu s názvem

Soutěž o volné vstupenky 
na představení Michal je kvítko

Nenechte si ujít zábavné odpoledne ve společnosti Michala z Kouzelné 
školky a květin z jeho zahrádky.
Redakce týdeníku Velkomeziříčsko pro vás připravila několik vol-
ných vstupenek, které můžete získat v případě, že pošlete správnou 
odpověď na soutěžní otázku a budete vylosováni. Vaše odpovědi 
s kontaktem na vás přijímáme do 23. listopadu 2009 na e-mail: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz nebo SMS na tel.: 739 100 979. 
Soutěžní otázka: Co se děje v Michalově zahrádce?                   -red-

Středa 18. listopadu 2009 v 18 hodin v kinosále Jupiter clubu.
Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů, je známý cesto-
vatel, fotograf a publicista. Navštívil přes 120 zemí na šesti kontinentech 
planety. Vydává knihy, publikuje v časopisech, má vlastní rozhlasové 
pořady, své fotografi e vystavuje v celém světě. Jeho strhující besedy, 
diashow či talkshow už vidělo mnoho měst i vesnic v celém Česku. 
Emotivní formou přibližuje svět a širokou veřejnost inspiruje ke splnění 
vlastních cestovatelských snů. 
Vstup zdarma!

které se koná 4. 12. 2009 od 14 hodin v restauraci U Wachtlů.
Všichni jsou srdečně zváni.                                             -poř-

v sobotu 14. listopadu v KD Martinice.
Hraje Kozénka band. 

Sociální služby města Velké Meziříčí vás srdečně zvou na
tradiční Setkání seniorů v Jupiter clubu, které se koná ve velkém sále 
19. listopadu 2009 od 14 do 18 hodin.
Program: 
14.00 – 14.30 hodin zahájení a vystoupení obyvatelů Domova pro seniory 
 a Domu s pečovatelskou službou ve Velkém Meziříčí.
14.30 – 18.00 hodin vystoupení Jiřího Helána a sólistů souboru
 MORAVĚNKA.
15.30 – 16.00 hodin přestávka s drobným občerstvením
Vstupné s místenkou: 70 Kč
Předprodej vstupenek –  v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komen-
ského 6, tel. 566 522 538, případně 566 520 154 (Dům s pečovatelskou 
službou na ul. Zdenky Vorlové 2001).
Těšíme se na společně strávené chvíle.

Blesková soutěž s Moravankou
Víte, odkud pochází zakladatel Moravanky Jan Slabák? Pokud ano, 
pošlete e-mail na adresu velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, zavolejte 
nebo pošlete SMS na tel. číslo 739 100 979 se správnou odpovědí do pátku 
6. listopadu do 12 hodin. Tři z vás získají vstupenku na koncert 7. 11. 2009 
v Trnavě u Třebíče.                                                                           -red-

Sobota 7. 11. 2009 v KD Trnava, začátek v 19 hodin

Moravanka Jana Slabáka je origi-
nální moravská dechová kapela, 
jež byla založena v roce 1971 
jejím kapelníkem a trumpetis-
tou Janem Slabákem. Ten tehdy 
sehnal jedenáct profesionálních 
muzikantů ze Státní fi lharmonie 
Brno a dal dohromady dechovou 
kapelu, která měla v někdejším 
Československu nečekaný ohlas. 

Přesto, že v roce 1985 prošlo její 
obsazení většími personálními 
změnami, je Moravanka dodnes 
oblíbená nejen na Moravě a na 
Slovensku, ale i v zahraničí. Její 
repertoár vychází především 
z moravského folkloru, jmenovitě 
z folkloru pocházejícího z oblasti 
Slovácka, neboť  ten je velmi oso-
bitý, vitální i temperamentní.

Koncert s možností tance.
Po ukončení koncertu k tanci a poslechu hrají muzikanti Ladislava 
Prudíka.
Předprodej: Bistro Rudíkov u čerpací stanice, Informační centrum měs-
ta Velké Meziříčí, Radnická 29/1, hudební nástroje – Mijovič, Třebíč, 
Karlovo náměstí 50.
Kontakt na pořadatele: 777 943 657 
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

v pátek 20. listopadu 2009
v sále hasičské zbrojnice od 20 hodin.
K příjemné zábavě hraje hudební skupina
SONG ACCORD Dalešice.
Občerstvení zajištěno.
Informace a prodej vstupenek na tel.: 774 248 061 Kučerová, 
775 647 604 Švejdová.

Český svaz žen Velké Meziříčí vás srdečně zve na tradiční 

od pondělí 14. do středy 16. prosince 2009
od 10 do 18 hodin ve velkém sále Jupiter clubu.

Moravanka

V sobotu 14. 11. 2009 se od 16.00 hodin
koná v restauraci U Wachtlů

tradiční setkání bývalých pracovníků
Opraven zemědělských strojů (Agromotoru),

Velké Meziříčí.
-tro-

www.moravanka.netwww.moravanka.net



Číslo 38/39 4. listopadu 2009 strana 12

HÁZENÁ MLÁDEŽ FOTBAL MLÁDEŽ

FOTBAL BORY

FOTBAL BORY

ŠACHY

HOKEJ MLÁDEŽ
I. liga mladší dorostenky

Jiskra Otrokovice – Sokol VM 
28:29 (14:17)
Již tradičně vyrovnaný souboj měly 
od prvních minut lépe rozehraný 
naše sebevědomé hráčky. Velmi 
dobrá útočná souhra a důrazná 
obrana vynesla čtyřgólový náskok 
(5:9, 10:14). Domácí tým trpělivou 
hrou nedal svoji „kůži lacino“. Po 
změně stran jsme si kolektivním vý-
konem do 45. minuty udržovali na-
dějný náskok (20:23). Několik chyb 
v rozehrávce a zejména nevyužité 
přesilovky dostaly domácí tým zpět 
do hry (23:23). Ještě štěstí, že naše 
minely v brance dokázala napravit 
Hana Simandlová. V hektickém 
závěru domácí celek využil mezer 
v naší defenzivě a získal nejtěsnější 
vedení (26:25). Bravurně chycená 
sedmička Marcelou Babáčkovou 
a následně využité brankové příle-
žitosti pak naštěstí pro naše barvy 
znamenaly radost z těžce vybojo-
vaného vítězství. Střelecky a herně 
se dařilo Monice a Haně Kratochví-
lovým, na rozehrávce excelovala 
Ivana Salašová. 7m-hody 11/9:7/5, 
vyloučení 4:6.
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Kratochvílová Mo. (10/5), 
Salašová I. (8), Kratochvílová Ha. 
(4), Závišková I. (3), Hammerová 
Pa. (1), Necidová Kr. (1), Nechvá-
talová Nat. (1), Partlová Mark. 
(1), Bezděková Alž., Studená Kat. 
Trenéři ing. Záviška V., Vidláková 
R., Partlová E.
Jihomoravská divize dorostenci
Újezd u Brna – Sokol VM 20:29 
(11:15)
Málo početné kádry obou soupeřů 
začaly důraznou defenzivou. Po 
úvodní čtvrthodině převzali díky 
zdařilým kombinacím střeleckou 
iniciativu naši hráči a získali roz-
hodující náskok (7:7, 7:11). Do po-
ločasové pauzy dokázali dobře or-
ganizovanou hrou odolat domácímu 
náporu a udržet si vedení. Po změně 
stran jsme důraznou defenzivou 
a nápaditou útočnou hrou nepustili 
soupeře na dostřel a uchovali si tak 
divizní neporazitelnost. Střelecky 
se skvěl Tomáš Stávek.
Hráli: Poul O. (1/1) – Stávek T. 
(10/3), Strašák P. (7), Hladík O. 
(4), Horák P. (3), Krátký M. (2), 
Pospíšil M. (1), Kubiš D. (1). Trenér 
Janíček M.
Jihomoravská divize mladší žáci
SK Kuřim – Sokol VM 8:6, 4:7 
(2:4), nájezdy 16:8
Hráli: Macoun Filip – Janíček 
Martin (6), Fiala Martin (2), Holub 
Jakub (2), Blaha Tomáš (1), Drápela 
Vojtěch (1), Ambrož Michael (1), 
Pažourek Tomáš, Svoboda Filip, 
Zelinka Jiří, Kratochvíl František. 
Trenér Janíček Martin.
Jihomoravská divize starší žáci

SK Kuřim – Sokol VM 13:32 
(6:14)
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(14), Horák Petr (7), Pavliš David 
(5), Juránek Jakub (3), Pospíšil Jan 
(2), Lečbych Jan (1), Fiala Martin, 
Janíček Martin, Holub Jakub, Blaha 
Tomáš, Zelinka Jiří, Štipák Miro-
slav. Trenér Janíček.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – Újezd u Brna 10:8, 
16:10 (9:6), nájezdy 13:8
Hráli: Macoun Filip – Janíček 
Martin (8), Holub Jakub (6), Fiala 
Martin (5), Drápela Vojtěch (4), 
Svoboda Filip (2), Blaha Tomáš, 
Ambrož Michael, Zelinka Jiří, 
Klapal Vojtěch, Pažourek To-

máš, Kratochvíl František. Trenér 
Mgr. Živčic Pavol.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – Újezd u Brna 44:7 
(26:4)
Hráli: Brabec Josef – Juránek Jakub 
(13), Horák Petr (9), Janíček Martin 
(8), Pavliš David (5), Pospíšil Jan 
(4), Fiala Martin (3), Lečbych Jan 
(1), Holub Jakub (1), Blaha Tomáš. 
Trenér Matušík Roman.
Jihomoravská divize dorostenci
Sokol VM – HK Ivančice 36:28 
(18:17)
Domácí celek od prvních minut 
vedl a udržoval si díky přesné útoč-
né hře nepatrný náskok. Závěr první 
hrací části vyšel Ivančickým, kteří 
dokázali potrestat okénka v obraně 
našich a snížit až na minimální 
poločasový rozdíl. Po změně stran 
se hrála vyrovnaná partie až do 
40. minuty, kdy se domácí celek 
„utrhl“ a sérií čtyř gólů si získal 
odstup (27:23, 30:26). V dalších 
minutách pak účelnou hrou již 
nedopustil žádné drama a připsal 
si bodové maximum. Střelecky se 
dařilo dvojici Tomáš Stávek, Pavel 
Strašák.
Hráli: Poul O. – Stávek T. (13), 
Strašák P. (9/3), Bílek A. (6), Kubiš 
D. (4), Krištof M. (2), Horák P. (2), 
Krátký M., Pospíšil M., Hladík O. 
Trenér Matušík R.

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Ostrava Poru-
ba 29:23 (17:11)
Souboj o aktuální šestou příčku 
prvoligové tabulky měly od prv-
ních minut pevně v rukou domácí 
hráčky. Důraznou obranou a pře-
devším pestrou útočnou souhrou 
nepustily soupeřky na více jak 
tříbrankový rozdíl. První čtvrt-
hodina měla jednoznačný průběh, 
když zejména brankovou úrodu 
obstarávala po nápaditých akcích 
nejlepší střelkyně soutěže Monika 
Kratochvílová. Ostatní spoluhráčky 
dokázaly vytvořit velmi dobře orga-
nizovaný obranný val, z kterého pak 
přecházely do brejkových situací 
s gólovým efektem (7:3, 9:7, 14:7). 
Po změně stran Ostravské změnou 
obranného systému a osobním 
bráněním naší kanonýrky na čas 
otupily útočné snahy. Přinutily nás 
k častějším chybám v rozehráv-
ce (21:17, 25:22), které následně 
t restaly rychlými kontry. Síla 
a soudržnost domácího kolektivu 
vzešla v závěrečné fázi z kvalitní 
obrany, dirigované Patrikou Ham-
merovou a Kristýnou Necidovou. 
Efektivně vyřešené přímočaré akce, 
ve kterých se dařilo Ivě Záviškové, 
následně znamenaly upevnění 
nadějného náskoku. Spolupráce 
obrany s brankářkami Marcelou 
Babáčkovou a Hanou Simandlovou 
vyřešila řadu ošemetných a góly 
zavánějících situací a nedopustila 
ve zbývajících minutách hrací doby 
již žádné komplikace. 7 m – hody 
4/4:2/2, vyloučení 2:4.
Hrály: Babáčková M., Simandlo-
vá H. – Kratochvílová M. (15/4), 
Závišková I. (6), Malcová Š. (2), 
Hammerová P. (2), Partlová M. (2), 
Kratochvílová H. (1), Necidová K. 
(1), Bezděková A., Zezulová K. 
Trenéři ing. Záviška V., Vidláková 
R., Partlová E.                       -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 7. listopadu: 11.00 I. liga 
ml. dorostenky HC Zlín, 13.00 divi-
ze st. dorostenci D. Cerekev, 15.00 
II. liga muži H. Brod, 17.00 JM liga 
muži B Sokol Brno IV.

Radešínská Svratka B – Bory 
A 2:1 (0:1)
Diváků 90. Už v 5. jsme vedli Mila-
nem Špačkem po pěkné boční při-
hrávce. Vypadalo to jasně a dobře 
pro nás. Ale pokračování bylo zcela 
opačné a nakonec jsme tam prohráli.
Dorost: Jívoví – Bory 2:0 (0:0)
Dorost: Ujčov – Bory 2:4 (1:1)
Žďár B – Bory A 2:2 (1:1)

Diváků 80. Domácí bohužel vedli 
a my jsme až v závěru poločasu 
vyrovnali mladým Novotným. Ve 
druhé půli Žďár opět zvýšil a teprve 
až v závěru se nám podařilo vyrov-
nat krásnou brankou O. Zikmunda.
Olší – Bory B 0:3 (0:0)
Diváků 60. První poločas se hrál 
bezbrankově. Teprve ve druhé půli 
se na nás usmálo štěstí. Pěkně stříle-
li: dorostenec V. Chalupa, Pokorný 
a P. Viliš.                            -ochr-

FC VM st. dorost – FK Pelhřimov 
2:1 (1:0)
SFK Vrchovina – FC VM ml. 
dorost 0:2 (0:0)
FC VM ml. dorost – FK Pelhři-
mov 2:2 (1:0)
1. SK Prostějov – FC VM st. do-
rost 1:0 (0:0)
Gól: vlastní. Rozhodčí: Hanák 
– Milar, Majer. Sestava FC VM: 
Simandl – Mucha, J. Večeřa, Z. 
Večeřa, Bouček – Liška, Smejkal, 
Vítek, Kozuň – Novák, Kuřátko 
(60. Malec)
Od počátku utkání měl náš tým 
jasně navrch, ale bohužel nás zkla-
mala koncovka. Domácí se pořádně 
dostali za půlku až v desáté minutě. 
My jsme měli několik drobných 
šancí, ale ty končily mimo branku. 
Až ve 42. měli první velkou šanci 
domácí, ale tečovaný míč po skru-
máži zázračně vyrazil náš bran-
kář Simandl. Druhý poločas byl 
věrnou kopií toho prvního. Kluci 
dobře „presovali“, získávali míče, 
ale chyběla nám koncovka. V 53. 
došlo k faulu před velkým vápnem 
a přímý kop tečovaný ve zdi skončil 
v naší síti. Byla to jedna z mála 
ojedinělých akcí soupeře. V závěru 
utkání jsme měli drtivý tlak, ale gól 
se nám nepodařilo vstřelit.      -sme-
1. SK Prostějov – FC VM ml. 
dorost 8:1 (6:1)
Branky: Krejčí (27.) – Šlézar (17.), 
(26.), Chvojka (28.), (34.) Kuchar-
čuk (3.), Fára (14.), Jano (52.), Petrá-
sek (60.). Rozhodčí: Milar – Hanák, 
Majer. Sestava: Řeháček – Procház-
ka, Polák, Štefka, Rosický – Denev, 
Prchal, Láznička, Bárta – Pól (55. 
Hladík), Krejčí
Již ve 3. min nacentroval soupeř 
z rohu míč do vápna na volného 
svého hráče, a ten dal gól. Ve 14. 
min zpracoval míč na prostředku 
hřiště domácí hráč, Polák šel laxně 
do souboje a soupeř toho využil 
a dal gól k tyči. V 17. min obešel 
domácí tři naše hráče a bylo to 
3:0. Ve 26. soupeř kličkou obešel 
našeho obránce a střílel zdálky 
k levé tyči – 4:0. Ve 27. šel Denev 
sám po lajně, odtud odcentroval po 
zemi do vápna míč ke Krejčímu 
a snížil na 4:1, to byla jediná hezká 
akce v prvním poločase. Do konce 
poločasu jsme inkasovali ještě další 
dva góly. V 52. vystřelil soupeř po 
zemi z dálky a jeho střela byla tečo-
vána do naší sítě. A nakonec v 60. 
prošel domácí sám středem hřiště 
a korigoval na konečných 8:1. Naši 
své šance neproměnili. Poprvé na 
podzim jsme podali špatný výkon, 
kluci vůbec nedodržovali domluve-
né instrukce.                            -ls-
Viktoria Otrokovice – FC VM st. 
dorost 0:0 (0:0)
Rozhodčí: Gloser – Mička, Perut. 
Sestava FC VM: Simandl – Mucha, 
J. Večeřa, Bouček – Kaminaras,Ví-
tek, Smejkal, Kozuň – Liška, Malec. 
Střídali: 45. Horký, 80. Pospíšil
K zápasu s posledním týmem v ta-
bulce nenastoupili zraněný kapitán 
Z. Večeřa, Nožička a Kuřátko, a to 

Krajský přebor
2. kolo = neděle 25. 10.: TJ Žďár 
n. Sázavou B – Spartak Velké 
Meziříčí A 2,5:5,5
Za hosty: Bárta, Mrazík a Čtverá-
ček po 1 bodu – Kopr, ing. Nedoma 
(C), Mgr. Mejzlík, Janák Jos. a Jan 
po 0,5 bodu. Neprohrál nikdo z Vel-
komeziříčských.

Regionální soutěž – skupina 
Východ

2. kolo = 25. 10. Spartak Velké 
Meziříčí B – TJ Žďár n. S. D 
1,5:3,5
Za domácí: Kučera (C), Urbánek 
a Dočkal po 0,5 bodu – Dvořák 
a Janák Mart. 0 b.
SF Gambit Jihlava C – Sokol 
Jámy 2,5:2,5
Za hosty Pařil (C) a Pelikán po 1 
b. – Štěpánek 0,5 b. – Pliško a Ho-
molka 0 b.

HHK VM – SK Telč 3:0 (0:0, 
2:0, 1:0)
Po třech úvodních porážkách s cel-
ky Břeclavi (1:5), Pelhř imova 
(0:12) a VSK Techniky (1:15) jsme 
konečně dokázali zvítězit. Nutno 
podotknout, že všichni tito soupeři 
mají ve svých kádrech několik 
zkušených a kvalitních hráčů s roč-
níkem narození 1990, naopak v na-
šem celku máme pouze 3-4 hráče 
ročníku 1991 a všichni ostatní jsou 
mladší. Utkání s Telčí se odehrávalo 
s mnoha tvrdými osobními souboji, 
spoustou nevyužitých přesilovek 
a neproměněných brankových příle-
žitostí na obou stranách. Paradoxně 
jsme se ujali vedení ve vlastním 
oslabení, kdy výborné napadání 
Štěpánka v útočné třetině dokonal 
Janák. V polovině zápasu slavila 
úspěch souhra Dočkal – Budín 
a druhý jmenovaný nás poslal do 
dvoubrankového vedení. Soupeř se 
nevzdával, dostával se do šancí, ale 
výborný Škoda v naší brance uhájil 
čisté konto. Při soupeřově power-
play znásobené naším vyloučením 
pečetil do prázdné branky střelec 
Budín. Branky (asistence) HHK: 22. 
Janák (Štěpánek), 31. Budín (Do-
čkal), 60. Budín (Musil). Sestava: 
Škoda (Loukota) – Musil, Komínek 
– Suk, Benedikt – Loukota, Kala – 
Strnad – Budín, Dočkal, Urbánek – 
Nedoma, Janák, Štěpánek – Hándl, 
Komínek D., Rozmahel.      -sys-

Dorost
V sezoně 2009/10 nastupuje muž-
stvo dorostu ve spojené soutěži 
Vysočiny, Jihomoravského a Zlín-
ského kraje. Dosavadní výsledky 
jsou 3 výhry a 1 prohra, a to:
HHK VM – Uherský Brod 3:1
Uherský Ostroh – HHK VM 5:7
HHK VM – Hodonín 2:6
HHK VM – Uherský Brod 8:3
Náš dorost navázal na výborné 
výsledky minulé sezony, kde ještě 
v kategorii starších žáků tuto soutěž 
vyhrál. V této sezoně nastupuje 
v sestavě brankáři: Matoušek Josef, 
Hladík Ladislav; obránci: Štěpánek 
Lukáš, Salaš David, Suk Adam, 
Vidlák Michal a Krejčí Josef; útoč-
níci: Smejkal Lukáš, Burian Viktor, 
Burian Pavel, Střecha Filip, Špaček 
Jiří, Beránek Jindřich, Jakeš Ond-
řej, Musil Štěpán, Hubl Dominik 
a Krejčová Aneta.                     -js-

Krajská liga Vysočiny
3. třídy

HHK VM – TJ Spartak Pelhři-
mov 1:6 (0:2, 1:4, 0:0)
Branky HHK: Kroutil. Sestava 
HHK: Paták D., Kroutil R., Pitřík 
R., Třeštík F., Barák M., Pacal L., 
Krůza M., Šandera L., Bíbr A.
HC Rebel Havlíčkův Brod A – 
HHK VM A 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Branky HHK: 2 Paták D., Kroutil 
R. Sestava HHK: Paták D., Pražák 
M., Třeštík F., Pitřík R., Kroutil R., 
Bezák M.
HC Rebel Havlíčkův Brod B – 
HHK VM B 5:11 (3:4, 1:5, 1:2)

Branky HHK: 3 Barák M., 2 Bíbr 
A., 2 Pestr M., 2 Krůza M., Havliš 
M., Ambrož F. Sestava HHK: Krů-
za M., Havliš M., Bíbr A., Pacal L., 
Barák M., Amrož F., Pestr M.
HHK VM A – HC Dukla Jihlava 
A 5:21
Branky HHK: 3 Barák M., Bezák 
M., Kroutil R. Sestava HHK: Barák 
M., Bezák M., Kroutil R., Třeštík F., 
Pitřík R., Paták D.
HHK VM B – HC Dukla Jihlava 
B 7:3
Branky HHK: 4 Pacal L., 2 Havliš 
M., Bíbr A. Sestava HHK: Pestr 
M., Šandera L., Havliš M., Pacal 
L., Bíbr A. Ambrož F.

4. třídy
HHK VM – TJ Spartak Pelhři-
mov 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Branky HHK: 2 Úlovec J., Loup P. 
Asistence HHK: Karásek L. Sesta-
va HHK: Janoušek P., Řepa V., Juda 
M., Loup P., Úlovec J., Pacalová K., 
Karásek L., Dundálek D., Zeisel L., 
Budín N., Nováček S.
HC Rebel Havlíčkův Brod – HHK 
VM 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)
Branky HHK: 3 Úlovec J., Dundá-
lek D., Janoušek P., Slabý P., Zeisel 
L. Asistence HHK: Úlovec J., 
Zeisel L., Báňa M. Sestava HHK: 
Dundálek D., Řepa V., Loup P., 
Slabý P., Pacalová K., Janoušek 
P., Úlovec J., Zeisel L., Báňa M., 
Karásek L., Budín N., Juda M., 
Nevěčný O.
HHK VM – HC Dukla Jihlava 
3:12 (1:6, 0:4, 2:2)
Branky HHK: Zeisel L., Karásek 
L., Budín N. Asistence HHK: Juda 
M., Pacalová K. Sestava HHK: Ja-
noušek P., Řepa V., Loup P., Úlovec 
J., Nevěčný O., Báňa M., Zeisel L., 
Juda M., Pacalová K., Karásek L., 
Budín N., Nováček S.            -hhk-
Mladší a starší žáci doma proti SK 
Minervě Boskovice.
HHK VM ml. žáci – SK Minerva 
Boskovice 9:9 (3:2, 2:4, 4:3)
Branky: 4 Tlapák, 2 Mynář, 2 Ti-
chý, Strnad. Asistence: 3 Kampas, 
2 Strnad, 2 Novák, 2 Tlapák, Tichý. 
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Juráček, Kampas, Novák – Tichý, 
Strnad, Tlapák – Šilpoch, Slabý, 
Mynář. Rozhodčí: Kavina – Sysel, 
Todorov. Vyloučení: 4:4. Využití: 
1:1. V oslabení: 0:1. Zásahy bran-
kářů: 20:19. Diváků: 20.
HHK VM st. žáci – SK Minerva 
Boskovice 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)
Branky: 3 Štěpánek, Kampas J., 
Jašek, Marešová. Asistence: Kam-
pas M., Lainka, Štěpánek, Kučera, 
Kejda. Sestava HHK: Slavíček (Vi-
tešník) – Novotný, Kučera, Kejda, 
Kampas M., Burian, Lainka, Ma-
rešová, Fiala, Kampas J., Štěpánek, 
Jašek, Crha. Rozhodčí: Maloušek 
– Sysel, Todorov. Vyloučení: 6:2. 
Využití: 1:1. Diváků: 30

Mistrovské utkání:
7. 11. 2009 MBK Vyškov – HHK 
ml. žáci, HC Uherský Brod – HHK 
st. žáci                                   -hhk-

Horácký hokejový klub pořádá nábor nových hokejistů
(mohou i dívky)

ročník narození 2001
a mladší.

Informace na tel.:
731 904 231,
Petra Judová

Bory – Chorvatsko 1:0 (0:1)
Bory B – Radostín B 0:1 (0:1)
Diváků 80. Hosté bohužel dali už ve 
26. branku zblízka Dvořákem. Naši 
neměli schopné střelce, i když něko-
likrát zblízka brankáře neprostřelili. 
V 87. naši dali branku, ale pro zra-
nění brankáře nebyla uznána. Úplně 
v závěru v 91. naši dali jen břevno.
Dorost: Bory – Moravec 1:4 (1:0)
Bory A – Ujčov 5:2 (1:2)
Diváků 130. Naše áčko naopak 
nejdříve pustilo ke hře hosty, kteří 

se rozjeli a vypadalo to pro nás až 
neuvěřitelně bledě. Vedli už lehce 
2:1. 8. penalta, kterou dal M. Špa-
ček. V 19. dali hosté penaltu po 
trestňáku a ve 43. dali hosté gól po 
naší obranné chybě. Ve druhé půli 
už v 6. naši jasnou branku propá-
lili. V 15. dali naši krásný gól po 
trestňáku. Ve 20. další rychlovka. 
Ve 25. a 70. mohla být další, ale 
těsně vedle. Až v 83. byla vstřelena 
nádherná závěrečná branka. Soupis 
našich střelců ve 2. půli: A. Krčál 
1, M. Špaček 1, Líbal 1 a nejmladší 
Tomáš Zikmund dal 2.          -ochr-

vše mělo díl na našem katastrofál-
ním výkonu. My prostě neumíme 
hrát fotbal s týmy, kteří jak se říká 
„kopou řepu“ (viz zápas s Vrchovi-
nou). Je však nutno říct, že to byl náš 
čtvrtý zápas během jedenácti dnů, 
takže se projevila částečně únava. 
Prvních 15 minut bylo z naší strany 
bída a utrpení. Kluci nebyli schopni 
zakombinovat, zpracovat míč, dát 
si přihrávku takovou, aby se z ní 
dalo něco udělat. V 5. po hrubce J. 
Večeři dokonce domácí nastřelili 
tyč Simandlovy branky. Domácí 
v první půli neměli vůbec žádnou 
větší šanci. My jsme se jen trápili, 
nepresovali, hráli prostě špatný fot-
bal. Druhý poločas byl věrnou kopií 
toho prvního jen s tím rozdílem, že si 
domácí vytvořili gólové šance. I my 
jsme měli své šance, ale bezvýsled-
né. Remíza byla v podstatě naší pro-
hrou, za kterou jsme si mohli sami 
svojí nemohoucností. Zápas výborně 
řídili všichni tři rozhodčí.    -sme-
FC Viktoria Otrokovice – FC VM 
ml. dorost 1:2 (0:0)
Rozhodčí: Mičkal – Gloser, Perutka. 
Branky: Tuzoň (57.) – Polák (47.), 
(65.). Ž. k. – 15. Rosický. Sestava: 
Homola – Procházka, Polák, Štefka, 
Rosický – Denev, Prchal, Láznička 
(77. Vidlák J.), Bárta (80. Vidlák 
M.) – Hladík (59. Bradáč), Krejčí
Začátek prvního poločasu byl z obou 
stran ,,neslaný a nemastný“. Později 
jsme dokázali soupeře dostat pod 
tlak, ale nedařilo se nám dát z toho 
gól. Z levé strany šel od Deneva 
dvakrát střílený centr do vápna, ale 
Krejčímu se nepodařilo hlavou za-
věsit. Soupeř v první půli nevystřelil 
ani jednou na bránu. Oproti před-
chozím zápasům zas nebyla vidět 
v prvním poločase pravá strana. 
Ve druhém poločase ve 47. z PK 
střílel Polák z půlky hřiště přímo 
pod břevno a krásnou střelou nám 
zajistil první gól. V 57. min prošel 
středem hřiště domácí hráč, který 
udělal kličku našemu obránci a do-
kázal srovnat na 1:1. V 65. po rohu 
Deneva skóroval podruhé Polák, 
když dopravil míč hlavou do brány. 
Do konce zápasu jsme si výsledek 
v klidu pohlídali. Chci poděkovat 
klukům za to, že se rychle oklepali 
ze středeční porážky a dokázali, 
že to byl jen zkrat. Utkání jsme 
konečně takticky zvládli. Soupeře 
jsme dostávali za zápas často pod 
tlak a vystavovali jej do ofsajdové 
pasti. Podzimní část byla z naší 
strany kvalitně odehrána.    -ls-
Bedřichov – FC VM st. příprav-
ka 2:6
Nováček Jan 2, Kaf ka Zdeněk, 
Chevalier Martin, Jůda Ondřej, 
Pártl Pavel
Pelhřimov – FC VM st. příprav-
ka 1:2
Jůda Ondřej, Dvořák Zdeněk
Bedřichov – FC VM ml. příprav-
ka 1:8
Malata Mirek 6, Vošmera Filip 2
Pelhřimov – FC VM ml. příprav-
ka 3:2
Malata Mirek, Vošmera Filip   -chal-

V krajském přeboru vede tabulku 
Sokol Bedřichov/Jihlava A před Jis-
krou Havlíčkův Brod A, následují 
ŠK Gordic Jihlava B (přemožitel 
týmu VM A z prvního kola), TJ Ná-
měšť n. Osl. A – a páté z dvanácti je 
Velké Meziříčí s bilancí 1-0-1/7,0/3 
b. (a 4 vyhrané partie).
V regionální soutěži Východ zau-
jímá kolektiv VM B pátou příčku, 
vedou Jámy.
Regionální soutěž – skupina Jih
Zde dobře účinkuje Velká Bíteš, 
která je po dvou dějstvích první, 
a to s bilancí 2-0-0/8,0/6 b. (a 6 
vyhraných partií).
1. kolo: Spartak V. Bíteš – SF 
Gambit Jihlava D 4,5:0,5 (Vojtěch 
1, Vojtěchová 1, Skula 1, Burian 
1, Bárta R. 0,5).
2. kolo: Sokol Jemnice – Spartak 
VB 1,5:3,5 (Vojtěch, Skula a Bárta 
po 1 b. – Grégrová 0,5 b. – Voj-
těchová 0 b.).                         -vp-
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KUŽELKY

VOLEJBAL
II. liga muži
SHC Maloměřice – VM A 29:24 
(9:11)
V prvním poločase se hrála vy-
rovnaná házená, ve které nepadalo 
příliš branek. Oba týmy se střídaly 
ve vedení. V posledních dvou minu-
tách se nám podařilo odskočit o dvě 
branky a odcházet do kabin s ve-
dením. Začátek druhého poločasu 
se do 35. minuty nesl v duchu toho 
prvního. Od stavu 11:14 se bohužel 
Maloměřicím podařila šňůra 5 bra-
nek a od tohoto okamžiku jsme se 
již do vedení nedostali. Maloměřice 
v útoku hrály tradiční trpělivou há-
zenou, kdy čekaly na chyby obrany, 
ty se bohužel našly a domácí je bez 
milosti trestali. V útoku nám odešla 
střelba, byly vidět i střely do náručí 
brankáře a následné rychlé brejky 
domácích. Maloměřice tak pomalu 
navyšovaly náskok. Výkon našich 
hráčů byl tentokrát zklamáním a za 
jejich možnostmi. 
Sestava, branky: Kotík, Poul – 
Matušík (8), Chlubna (6/1), Večeřa 
(4), Živčic (2), Bezděk (2), Kaštan 
Jiří (1), Konečný (1), Raus, Kříbala 
Pavel, Šidlo, Kříbala Petr, Necid  
SK Kuřim B – TJ Sokol VM B 
22:29 (10:14)
Již od počátečních minut, kdy jsme 
si potřebovali vyzkoušet, jak se 
hraje na venkovním hřišti soupe-
ře v nafukovací hale, jsme hráče 
soupeře soustředěnou a nekompro-
misní obranou nepouštěli k ničemu 
podstatnému, což bohužel rozhodčí 
zpočátku nedokázali akceptovat. 
Proto jsme z 10 obdržených branek 
v prvním poločase inkasovali 4 ze 
sedmimetrových hodů. I přes tuto 

skutečnost hráči v obranné činnosti 
nepolevili a dále šli za svým cílem 
vyhrát. Je třeba přiznat, že po poráž-
ce z posledního zápasu se družstvo 
poučilo a zvedlo. Za celý zápas vy-
produkovalo „pouze“ 10 chyb, což 
našim barvám zajistilo první výhru 
v tomto ročníku na hřišti soupeře. 
Je třeba vyzdvihnout výkon hráčů 
Bezděka, Kaštana, Homoly a Šidla, 
kteří k vítězství v tomto zápase 
družstvo vedli.
Sestava, branky: Poul – Bezděk J. 
(5), Kaštan P. (4), Homola (4), Šidlo 
(3), Rosa (3), Necid (3), Raždík (2), 
Kaštan J. (2), Strašák (1), Fischer 
(1), Babáček (1), Stávek, Trenér 
Bezděk Michael
TJ Sokol VM B – Újezd u Brna 
30:26 (17:12)
Utkání začalo vyrovnaně a padla 
spousta branek. Soupeři se přeta-
hovali o jednobrankové vedení až 
do 17. minuty, kdy hosté neudrželi 
dosavadní tempo a domácí si vy-
tvořili náskok pěti branek (17. min. 
9:9, 24. min. 15:10). Tento náskok se 
pak dařilo držet celý zbytek zápasu 
a hráči nedovolili zvrat v utkání. 
Zatímco obrana v zápase nebyla 
úplně kompaktní (obdrželi jsme 6 
branek ze sedmimetrových hodů), 
v útoku naši hráči předváděli pěk-
nou kombinační házenou, kterou 
se dařilo úspěšně zakončovat, a to 
především z postu spojek.
Sestava, branky: Poul (1) – Kaštan 
Petr (8/3), Šidlo (6), Kaštan Jiří (5), 
Bezděk (4), Raždík (3), Stávek (1), 
Strašák (1), Fischer Ladislav, Rosa, 
Krištof, Babáček. Trenér Bezděk 
Michael       

  -nav-

Havlíčkův Brod – VM 4:6
Body: Pokorný Jan 3, Řikovský 
Aleš 2, Klíma Petr 1
VM B – Oslavice 9:9
Body: Klíma Tomáš 3,5; Šoukal 
Slavomír 3, Kampas Jan 1,5; Buk 
Martin 1
VM C – Žďár n. Sáz. F 10:8
Body: Kampas Jan 3, Pokorný 
Martin 3, Bártík Libor 2,5; Zelený 
Tomáš 1,5
Velké Meziříčí – Žďas Žďár C 10:4
Body: Klíma Petr 3, Pokorný Jan 
2,5, Bazala Jan 2,5, Ř ikovský 
Aleš 2
Velké Meziříčí – Sokol Žďár B 10:0
Body: Klíma Petr 2,5, Řikovský 
Aleš 2,5, Pokorný Jan 2,5, Bazala 
Jan 2,5
Polnička – Velké Meziříčí B 11:7
Body: Šoukal Slavomír 2,5, Klíma 
Tomáš 2, Buk Martin 1,5, Kampas 
Jan 1
Vel. Bíteš C – Velké Meziříčí C 5:13
body: Pokorný Martin 4, Dvořák 
František 3,5, Bártik Libor 3, Bed-
nář Ivan 2,5
V sobotu se odehrála další dvě kola 
krajského přeboru. Přivítali jsme 
soupeře ze Žďáru. Ranní zápas 
se Žďasem začal vyrovnaně, po 
úvodních čtyřhrách to bylo 1:1, do 
stavu 5:3 s námi soupeř držel krok. 
Potom přišla série čtyř výher v řadě 
a byli jsme ve vedení 9:3. Soupeř 
stačil už jen zkorigovat na 9:4, po-
slední vítězný bod uhrál Jan Bazala. 
Odpolední zápas se Sokolem už byl 
v jasné režii našich hráčů. Soupeř 
nedokázal uhrát ani jeden bodík, 
tudíž všichni naši hráči v tomto zá-
pase byli 100% úspěšní. Za zmínku 
stojí, že Sokol postavil do utkání 
teprve 12letého žáka, který už tak 
mladý předváděl krásný stolní tenis. 
Oba dva zápasy s námi odehrála 
naše nová posila dorostenec Jan 
Bazala, který je v našem oddíle na 
střídavý start z Oslavice. Honza 
podal maximální výkon a zápasy 
se mu podařily. Nejlepší výkon 
z našich hráčů předvedl Petr Klíma, 
který neutrpěl ani jednu porážku 
v jednotlivých zápasech. Přišla nás 
podpořit necelá dvacítka fanoušků, 
která našim hráčům dosti pomohla 
k vítězství.

V neděli také měli na programu své 
zápasy B a C. B zavítalo do Pol-
ničky. Zkušenosti hráčů Polničky 
z kraje a domácí prostředí se v zápa-
se projevily a naše rezerva nestačila 
a podlehla silným domácím 11:7. 
Souběžně se také hrál souboj ve 
Velké Bíteši, kde bojovalo naše C. 
Zápas se nám vydařil a Bítešským 
jsme nedali šanci k úspěchu. Nejlépe 
hrající hráč utkání byl Martin Pokor-
ný, který neokusil hořkost porážky.
V sobotu čeká naše A poslední ze 
zápasu základních skupin Českého 
poháru proti Pelhřimovu, kde nám 
půjde o postup mezi 4 nejlepší týmy 
Vysočiny. Utkání začíná 7.11. v 15 
hodin na SŠ řemesel a služeb.  -pk-

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Okresní přebor I. třídy
Spartak Velká Bíteš A – SK Sokol 
Lhotky B 8:10
Sestava Lhotky: Doubek 3, Chylík 
3, Musil 1,5, Večeřa 2,5

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – Orel Bystři-
ce n. P. A 7:11
Sestava Lhotky: Dufek 1,5, Krčál 1, 
Nevrtal T. 2, Rössler 2,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – TJ Bory 
A 5:13
Sestava Lhotky: Holubář, Kupka M. 
1, Kupka V. 2,5, Marek 1,5    -ach-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky A – Jiskra Hav-
líčkův Brod C 10:5
Sestava Lhotky: Konečný 3, Lavic-
ký 4,5, Musil 1, Nevrtal Z. 1,5
SK Sokol Lhotky A – TJ ZOD 
Kámen A 7:10
Sestava Lhotky: Konečný 2, Lavic-
ký 2,5, Musil 1, Nevrtal Z. 1,5

Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Sokol 
Nížkov C 2:16
Sestava Lhotky: Doubek 2, Chylík, 
Nevrtal T., Vondrák

Okresní přebor IV. třídy
SK Vepřová A – SK Sokol Lhotky 
C 9:9
Sestava Lhotky: Dufek 1,5, Krčál 
2, Nevrtal T. 3, Rössler 2,5

Okresní soutěž
TJ Sokol Vlkov A – SK Sokol 
Lhotky D 15:3
Sestava Lhotky: Holubář, Kupka M. 
1, Kupka V. 1,5, Marek 0,5    -ach-

Junioři
Krajský výběr volejbalových juni-
orů hostil v pátém kole nejvyšší re-
publikové soutěže na své palubovce 
béčko pražského ČZU.
Sp. VM – ČZU Praha B 2:3 a 3:0
sety (23, – 21, 22, – 20, – 12) a (28, 
20, 21)
Pražský celek, složený převážně 
z kadetů (rok narození 1992 a mlad-
ší) se představil sympatickou hrou 
a od prvních výměn naznačil, že 
nepřijel odevzdat body snadno. 
V koncovce prvního setu rozhodo-
vala především zkušenost na naší 
straně, ve druhém setu si soupeř 
vybudoval náskok, který již byl 
těžko překonatelný. Třetímu setu 
kraloval celek z Vysočiny a zdálo 
se, že zápas směřuje k vítězství 
našich barev. Tomu zřejmě tak tro-
chu podlehli i hráči, každý si udělal 
nějakou tu chybičku a rázem tu byl 
tie-break. A tak se začínalo znovu. 
Náš celek oprášil přednosti z vyhra-
ných setů a udržoval si až do desítky 
jeden až dvoubodový náskok. Po 
útoku do autu však místo 10:8 bylo 
na ukazateli skóre 9:9 a soupeř ucítil 
příležitost. Po dvou blocích se ujal 
vedení 10:12 a najednou to nešlo. 
Logicky tak zápas skončil tak, jak 
musel, vítězstvím hostů.
Odpolední zápas zahájili hosté 
opět na vítězné vlně a více jak půl 
setu si udržovali více než nadějné 
vedení (4:7, 6:11). Náš celek však 
bojoval a za stavu 16:15 se poprvé 
ujal vedení. Přesto si první, ale 
jediný setbol vybojoval soupeř za 
stavu 23:24. Výhodu, především 
psychologickou si však po dvou 
rozehrách vybojovali naši hráči – 
25:24, proběhlo však ještě dalších 
osm napínavých výměn, než v té 
deváté proměnil výhodu v zisk setu 
asi nejmladší hráč na hřišti v našem 
dresu, Matěj Uchytil. Začalo se da-
řit na servisu a zápas byl najednou 
úplně jednoznačný. Zbylé dva sety 
již nebylo o vítězi pochyb a tak se 
po závěrečném hvizdu zákonitě 
radovali naši hráči.
Petr Juda, hodně rozmrzelý po prv-
ním utkání, byl po tom druhém již 
mnohem sdílnější: „Škoda prvního 
zápasu, měli jsme ho vyhrát, bohu-
žel jsme se nevyvarovali jako celek 
chyb. Za týden začínají kadeti, 
první turnaj se hraje ve Zlíně (druhý 
od 18.12 ve Velkém Meziříčí), pak 
dohráváme první část v Jičíně.“
Sestava VM: Málek, Vašíček, 
Vrána, Kliment, Dvořák, Uchytil, 
Minář, Kameník, Novotný, Jonáš, 
Hybášek

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po 5. dvoukole:

1. Volejbal Brno 8 8 0 24:3  16
2. DHL Ostrava 8 8 0 24:7  16
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 10 5 5 19:17 15
4. volleyball cz.ČZU Praha B 8 4 4 15:14 12
5. Slavia Hradec Králové 10 2 8 10:28 12
6. Fatra Zlín 8 2 6 12:19 10
7. TJ Nový Jičín 8 1 7 7:23 9

Muži
Sp. VM – Sp. Třebíč 1:3 a 3:0
(-23, – 20, 24, – 23) a (23, 18, 24)
Po počátečním vedení se naši hráči 
nechali ukolébat a vzápětí za to 
těžce pykali. Soupeř se naladil 
na vítěznou vlnu a dokráčel až 
k vítězství v prvním, vzápětí však 
i ve druhém setu. Ve třetím byli 
v koncovce šťastnější naši hráči, 
čtvrtý však patřil zaslouženě opět 
hostům. Odpolední zápas však byl 
zcela v rukou našich hráčů, kteří si 
tak opět udrželi padesátiprocentní 
úspěšnost v domácích zápasech.
Sestava: Havlíček, Hybášek S. a M., 
Trojan, Plachetský, Homola, Holík, 
Novotný a Villert 

Kadeti
V uplynulém víkendu (30. 10.–1. 11.) 
se rozběhla i nejvyšší extraligová 
soutěž volejbalových kadetů (rok 
narození 1992 a mladších). Tato 
soutěž se hraje turnajově, ve dvou 
skupinách, po dvou úvodních tur-
najích se vytvoří nové dvě skupiny. 
V první si to rozdá šest nejlepších 
celků (3+3 z obou původních sku-
pin) ve třech turnajích o celkové 

pořadí na 1.–6. místě, v té druhé 
pak o 7.–12. místo. Zvláště tato 
skupina je hodně náročná, ext-
raligovou příslušnost i pro další 
ročník si totiž zajistí pouze nejlepší 
dva celky (7. a 8. místo). Další dva 
celky mají možnost reparátu s vítězi 
krajských přeborů (9. a 10. místo), 
poslední dva celky soutěž opustí. 
Logickou snahou všech aktérů 
je tady pochopitelně vybojování 
účasti v první skupině. První turnaj 
skupiny B základní části se ode-
hrál na půdě tradičního účastníka 
nejvyšších mládežnických soutěží, 
Zlína. Výprava výběru Vysočiny, 
ve které z loňské sestavy zůstala 
pouze dvojice Uchytil, Minář vy-
razila na turnaj pod vedením Petra 
Vašíčka. Páteční program nezahájili 
reprezentanti našeho kraje nijak fa-
mózně. Na svého soupeře ze severo-
moravské metropole nenašli recept 
ani v jednom setu a podlehli 0:3.
Vysočina – Ostrava 0:3 (–17, – 20, 
– 21).
Naopak vítězstvím ve druhém 
pátečním utkání se udrželi ve hře 
a v součtu všech pátečních zápa-
sů dokonce figurovali na druhé 
příčce.
Vysočina – Česká Třebová 3:0 
(15, 23, 21).
V úvodním zápase sobotního 
programu bylo ve Zlíně k vidění 
historické derby kraje Vysočina 
na extraligové scéně. Postup do 
nejvyšší soutěže si totiž v minulé 
sezóně vybojoval i celek Želetavy 
pod vedením Lubomíra Janouška. 
Nováček soutěže byl minimálně 
šťastnější a zaslouženě si vybojoval 
již druhé vítězství na turnaji.
Vysočina – Želetava 0:3 (–23, 
– 18, – 21).
Druhým sobotním soupeřem výběru 
Vysočiny byl favorit skupiny a mož-
ná celé soutěže, obhájce titulu mistra 
republiky, Volejbal Brno. Průběh 
zápasu bohužel připomínal hru 
kočky s myší a tak po dvou hracích 
dnech se náš celek krčil s jedním 
vítězstvím na předposledním místě.
Vysočina – Brno 0:3 (–15, – 9, – 15)
Kadetům Vysočiny se bohužel 
nepodařilo překročit svůj stín ani 
v posledním, nedělním zápase 
a podle očekávání a papírových 
předpokladů podlehli i domácímu 
celku, i když první dva sety favorita 
proháněli a odehráli asi nejlepší 
zápas na turnaji.
Vysočina – Zlín 0:3 (–19, –23, – 16)
S jedním vítězstvím po prvním tur-
naji se postup do lepší skupiny do-
stal do oblasti teorie, ale vzhledem 
k tomu, že se druhý turnaj odehraje 
na domácí palubovce, mohou si naši 
hráči minimálně vylepšit bilanci.
Petr Vašíček hodnotil vystoupení 
svých svěřenců slovy: „Žádnou 
díru do světa jsme neudělali, ale 
vzhledem k nesehranosti jsem žád-
né velké zázraky ani neočekával. 
Mrzí mě prohra v krajském derby, 
myslím, že jsme v něm nebyli horší, 
rozhodla menší sehranost celku. 
Nejlepší výkon jsme předvedli asi 
dnes v utkání se Zlínem a i když jsme 
prohráli, je pozitivní, že se herní 
projev mužstva začíná zvedat. Ono 
je dost problém po několika trénin-
cích dosáhnout potřebných návyků 
a souhry. S jedním vyhraným zápa-
sem je postup mezi nejlepší málo 
pravděpodobný, doma by to mohlo 
být za tři týdny lepší, každopádně 
musíme hodně pracovat.“
Zbývající výsledky: Brno – Zlín 
3:0, – Želetava 3:0, – Ostrava 3:0, 
– Č. Třebová 3:0, Zlín – Ostrava 
3:2, – Č. Třebová 3:0, – Želetava 3:0, 
Ostrava – Č. Třebová 3:0, – Želetava 
3:0, Želetava – Č. Třebová 3:1
Sestava Vysočiny: Augusta, Minář, 
Uchytil, Duben, Cempírek, Kuchař, 
Švagr, Vinohradský, Hromádko, 
Krejska, Neuvirth                  -kon-

Tabulka EX-KTI, skupina B
po prvním turnaji:

1. Volejbal Brno 5 5 0 15:0  378:242 10
2. Fatra Zlín 5 4 1 12:5 368:313 9
3. DHL Ostrava 5 3 2 11:6 374:323 8
4. Sokol Želetava  5 2 3 6:10 315:362 7
5. KCTM Vysočina  5 1 4 3:12 292:359 6
6. Sokol Česká Třebová  5 0 5 1:15 262:390 5

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM – TJ Start Jihlava B
2585:2570 * 5:3
Baloun V. 432:444 Zvolánek V.
Badalík M. 431:425 Paluska A.
Lavický B. 439:418 Chvátal M.
Krejska R. 444:454  Pospíchalová V.
Lavický J. 422:384 Vestfál T.
Korydek F. 417:445  Hlaváček P.

Krajská soutěž Vysočiny
– skupina B

BOPO Třebíč C – Spartak Velké 
Meziříčí B
1508:1574 * 1:5
Kovařík J. 398:383 Kováč Z.
Kolářová Z. 378:383 Lavický F.
Pevný K. 354:387 Kamenský D.
Pevná A. 378:421 Víteček M.
Sdružený krajský přebor dorostu
Start Jihlava B – Spartak VM
1192:1069 * 4:0
Šalanda V. 377:335 Trnka J.
Jonášová K. 398:338 Dycha J.
Vestfál T. 417:396 Mička J.

-sta-
Krajský přebor Vysočiny

Sokol Častrov – Spartak Velké 
Meziříčí A

2505:2355 * 6:2
Kadlec F. 406:421 Baloun V.
Havlíček J. 443:381 Badalík M.
Kolář J. 407:421 Lavický B.
Němec M. 416:391 Krejska R.
Němec L. 428:377 Lavický J.
Němec D. 405:364 Korydek F.

Krajská soutěž Vysočiny
– skupina B

Spartak Velké Meziříčí B – Nové 
Město n. M. B
1740:1716 * 4:2
Kováč Z. 445:437 Hlisnikovský K.
Viteček M. 410:430 Šikula P.
Kamenský D. 415:443  Kořistka D.
Starý J. 470:406 Hladík J.
Nové Město n. M. B – Spartak 
Velké Meziříčí C
1724:1674 * 4,5:1,5
Hlisnikovský K. 435:384 Šimek J.
Hlisnikovský P. 414:414  Mátl J.
Šikula P. 444:432 Lavický A.
Kořistka D. 431:444 Weiss V.
Sdružený krajský přebor dorostu
Spartak Velké Meziříčí – Slavoj 
Žirovnice
1133:1095 * 3:1
Žák J. 347:360 Kusiová A.
Dycha J. 412:366 Kovář M.
Mička J. 374:368 Jírů V.        -sta-

Atletika
Koncem zář í se na atletickém 
stadionu v Bílině konala podzimní 
atletika Spastic Handicap.
Byla to i poslední akce atletiky pro 
naše sportovce v tomto roce. Toho-
to sportovního dne se zúčastnila 
pouze trojice atletů. M. Charvátová 
ve svých disciplínách obsadila dvě 
šestá a jedno páté místo. V hodu 
oštěpem M. Charvátová vytvořila 
národní rekord. P. Gottlieb získal 
čtvrté a šesté místo a je škoda, že 
nenastoupil zcela zdráv. Nejlepšího 
umístnění dosáhl B. Dvořák, který 
ve všech svých disciplínách stanul 
na stupních vítězů. Za zmínku stojí 
jeho 6,82 m ve vrhu koulí a krásné 
druhé místo.                         -char-

Závěsné kuželky
MČR družstev a jednotlivců

O víkendu 10. a 11. října se v Nové 

Pace konalo 3. a 4. kolo MČR 
družstev a jednotlivců v závěsném 
kuželníku. Po 1. a 2. kole v Jan-
ských Lázních odjíždělo družstvo 
pod názvem sponzora Autocolor 
Velké Meziříčí jako jeden z favoritů 
na postup do 2. ligy s náskokem 38 
kuželek. Družstvo nastoupilo bez 
nemocného P. Gottlieba ve složení 
M. Charvátová, J. Coufal, B. Dvo-
řák a skvělým výkonem se jim po-
dařil postup do 2. ligy. B. Dvořák si 
134 kuželkami vybojoval také titul 
mistra České republiky vozíčkářů 
a nechal za sebou všechny soupeře 
jak z 1., tak z 2. ligy. Výbor děkuje 
všem sponzorům za fi nanční pod-
poru, bez kterých by handicapovaní 
sportovci těchto výsledku nedosa-
hovali. Mediálním partnerem je 
týdeník Velkomeziříčsko.

-char-

Zapletal s Ouředníčkem jsou při-
praveni na boj o evropské zlato!
Miroslav Zapletal je výborně při-
praven na velkou bitvu, která 
rozhodne o vítězství evropského 
šampionátu v cross country rallye. 
Baja Portalegre v Portugalsku 
je posledním letošním závodem 
FIA International Cup for Cross 
Country Bajas. Nejvýznamnější 
portugalský závod s 23letou tra-
dicí patří k nejlépe obsazeným. 
Miroslav Zapletal je v současné 
době s 27 body na druhém místě 
a na vedoucího Borise Gadasina 
ztrácí pouhé 3 body. Do pódiového 
umístění ještě může zasáhnout třetí 
Van Deijne s 25 body.
Mezi přihlášenými špičkovými 
jezdci se očekává ostrá bitva až 
do posledního kilometru. Situaci 
na tratích mohou zkomplikovat 
nesmírně ambiciózní španělští 
a portugalští piloti s výhodou do-
mácího prostředí.
Miroslav Zapletal míří do Portugal-
ska se svým ověřeným ex-továrním 
Mitsubishi L200.
Závodní speciál ukrývá pod ka-
potou nový čtyřlit rový motor, 

původní zradil Miroslava Za-
pletala v září na Silk Way Ral-
lye uprostřed kazašské stepi.
Srdce vozu bylo již v japonském 
Mitsubishi řádně zajeto na speciální 
stolici, a tak se mechanici týmu 
OffroadSport CZ nemuseli zdržo-
vat s jeho seřizováním a mohli tak 
více času věnovat ostatním, neméně 
důležitým detailům.
„Nový motor má skvělý zvuk a já 
sám se cítím ve výborné kondici 
a jsme připraveni s mým navigáto-
rem Tomášem Ouředníčkem před-
vést v Portugalsku to nejlepší. Věřím 
v naše zkušenosti a perfektní zázemí 
pod vedením šéfmechanika Petra 
Zábranského,“ komentuje čtyřná-
sobný mistr ČR Miroslav Zapletal.
Na účastníky portugalské rallye 
je připraveno více než 500 ost-
rých kilometrů na divácky velmi 
atraktivních tratích ve čtyřech 
rychlostních zkouškách. Dvě se 
odehrají v pátek, prolog a prv-
ní RZ, která bude mít 120 km.
Další dvě pak jsou přichystány 
na sobotu, kdy jedna bude měřit 
150 km a poslední SS4 pak nejdel-
ších 220 km.   Kateřina Zábranská
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HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
Branky HHK: 2. Sedláček (Petrč-
ka), 9. Touška, 55. Mička (Petrčka) – 
13. Novák (Šerý), 21. Roháčik (Do-
stál), 29. Rosendorfský (Dostál), 51. 
Láznička (Kudláček, Novák), 59. 
Troščák. Sestava HC Spartak Velká 
Bíteš: Chadim (Škoda) – Pecha, 
Loužek, Benda, Mička, Sedláček, 
Šváb, Pospíšil, Košecký, Zábojník, 
Blecha, Rozmahel, Foltýn, Drdla, 
Lerch, Petrčka, Urbánek, Touška. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štábl 
(Pekárek) – Dostál, Rosendorfský, 
Šerý, Kochánek, Střecha, Musil 
– Kočí, Roháčik, Kozlík, Novák, 
Kudláček, Láznička, Hubl, Troščák, 
Krča, Kartůsek. Rozhodčí: Kollár – 
Procházka, Bružík. Vyloučení: 
9:10, navíc Zábojník, Mička (oba 
VB) 10 min. Využití: 0:1. Střely na 
branku: 18:24. Diváci: 125.
V první třetině se domácí po našich 
chybách ujali dvoubrankového 
vedení, od té doby se ale pomyslné 
misky vah začaly naklánět na stranu 
HHK. Do první sirény snížil Michal 
Novák na 1:2. Hned po přestávce 
ukázkově vykoupal domácího gól-
mana Filip Roháčik a srovnal na 
2:2. V 29. minutě nahazuje Ondřej 
Rosendorfský z poloviny hřiště 
a puk končí k překvapení všech 
v domácí brance – 3:2 pro HHK. 
Půl minuty po druhé pauze zakon-
čuje Jakub Láznička souhru celého 
druhého útoku a dává na 4:2. V 55. 
minutě utkání dramatizuje domácí 
Mička, který trefuje přesně pod 
víko – 4:3. Na konečných 5:3 dává 
Peter Troščák střelou do prázdné 
branky od vlastní modré čáry.
MBK Vyškov – HHK VM 7:3 
(1:0, 2:3, 4:0)
Branky a asistence: 20. Dobeš, 
37. Močica (Němec), 40. Šebela 
(Močica), 48. Hedvik (Skácel), 49. 
Němec (Florián), 53. Němec (Lošek, 
Dobeš), 59. Němec (Špondr) – 29. 
Chlubna (Kočí), 29. Kudláček (No-
vák), 33. Kočí (Kochánek, Roháčik). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Peká-
rek (Štábl) – Rosendorfský, Střecha, 
Šerý, Kochánek, Kudláček M., Ro-
háčik – Kozlík, Chlubna, Láznička, 
Kudláček J., Novák, Troščák, Hubl, 
Krča, Kočí, Kartůsek. Rozhodčí: 
Netopil – Čech, Macek. Vylouče-
ní: 6:12, navíc Roháčik (HHK) 10 
min. Využití: 3:0. Střely na branku: 
32:18. Diváci: 163.
Výsledky 5. kola: Kroměříž – Vel-
ká Bíteš 2:4, Boskovice – Uherské 
Hradiště 2:5, Moravské Budějovice 
– Kometa Úvoz 7:1. Uherský Brod 
a Uherský Ostroh – volno.
HHK VM – HC Mor. Budějovice 
2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky HHK: 24. Roháčik (Do-
stál), 47. Novák (Kochánek) – 20. 
Jaskula (Barvíř), 33. Prkna (Oliva, 
Cihlář), 50. Jaskula (Barvíř), 58. 
Krčál (Cihlář). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Štábl (Pekárek) – Dostál, 
Rosendorfský, Šerý, Kochánek, 
Střecha, Musil, Kudláček – Kočí, 
Roháčik, Kozlík, Novák, Kudláček, 
Láznička, Hubl, Troščák, Krča, 
Kar tůsek, Simandl. Rozhodčí: 
Lerch – Černý, Kala. Vyloučení: 
4:11, navíc Prkna (MB) 10 min. 
Využití: 0:0, v oslabení: 0:1. Střely 
na branku: 24:28. Diváci: 379.
První zápas před domácím publi-
kem přinesl bojovný hokej a výhru 
zkušenějšího hostů z Moravských 
Budějovic. Dvakrát se nám podařilo 
odpovědět na vedoucí gól hostů, 
potřetí již ne a zkušený tým Morav-
ských Budějovic si vítězství ohlídal.

Program na tento a příští týden:
Neděle 8. 11. 2009 HHK Velké 
Meziříčí – HC Kometa Úvoz, utkání 
začíná v 17.00 hodin na ZS Velké 
Meziříčí.                                  -hhk-

HHK VM B – TJ Šerkovice 9:2 
(1:1; 2:1; 6:0)
Rozhodč í :  Kavina ,  Todorov. 
Branky: 15. min. Trnka (Šoukal), 
24. min. Chlubna (Šoukal), 37. min. 
Šlapal (Pelíšek, Malec), 43. min. 
Chlubna (Tůma, Peterka), 46. min. 
Peterka (Šlapal, Chlubna), 52. min. 
Malec (Pelíšek, Šlapal), 54. min. 
Chlubna (Kudláček, Peterka), 59. 
min. Tůma J. (Peterka), 60. min. 
Pelíšek (Malec) – 18. min. Flígl J. 
(Dubský), 35. min. Prudký (Pospí-
šil). Vyloučení: 9:9 (navíc 10 min. 
Šlapal za nesportovní chování 
a navíc 10 min. Dobský, Pokorný 
Z. – oba za nesportovní chování). 
Využití 5:1. Střely na branku: 
52:27. Sestava V. Meziříčí: Štourač 
(Komínek) – Kudláček, Peterka – 
Trnka, Invald – Martinec, Zelníček 
– Pelíšek, Šlapal, Malec – Šmejkal, 
Vondráček, Navrátil – Chlubna, 
Tůma, Šoukal
V první třetině se projevovala 
nerozehranost našeho týmu. Do 
trvalejšího tlaku jsme se prakticky 
nedostali a soupeřova brankáře 
jsme ohrožovali pouze častou 
střelbou. Na náš úvodní gól hosté 
velmi rychle odpověděli a tak 1. 
dějství skončilo nerozhodně. Celou 
polovinu druhé části jsme odehráli 
v oslabení za úplně zbytečné fauly. 
Naštěstí Šerkovice proměnily jenom 
jednu přesilovku, kterou vyrovnaly 
na 2:2. Ještě, že jsme před koncem 
třetiny stihli dát rozdílový gól a šli 
do kabin relativně v klidu. Až ve 
třetím dějství se naplno projevila 
větší kvalita našeho kádru. V po-
lovině třetiny jsme navýšili rozdíl 
na 4 branky a hosté potom už jako 
by neexistovali. Z průměru zápasu 
vyčnívá hattrick Luboše Chlubny.
Ostatní výsledky: Řečice – Křiža-
nov 8:5, V. Bíteš B – Mostiště 1:5, V. 
Bítýška – Náměšť n. O. 4:4
HHK VM B – TJ Řečice 7:3 (4:2; 
2:0; 1:1)
Rozhodčí: Kavina – Todorov, Ma-
loušek. Branky: 6. min. Navrátil 
(Barák, Trnka), 8. min. Pelíšek 
(Vondráček, Musil), 11. min. Barák 
(Vondráček, Trnka), 11. min. Šoukal 
(Tůma, Pelíšek), 24. min. Peterka 
(Bradáč, Zelníček), 33. min. Pelíšek 
(Navrátil, Šlapal), 48. min. Invald 
(Vondráček, Navrátil) – 3. min. 
Kuchař (Brůha), 5. min. Brůha, 
51. min. Drdla (Brůha, Kuchař). 
Vyloučení: 7:9. Využití: 1. Střely 
na branku: 58:30. Sestava V. Me-
ziříčí: Komínek (Štourač) – Musil, 
Martinec – Trnka, Invald – Peterka, 
Bradáč – Zelníček – Barák , Šlapal, 
Malec – Pelíšek, Vondráček, Navrá-
til – Tůma, Šoukal
Začátek zápasu byl jako na hou-
pačce. V 5. minutě jsme prohrávali 
0:2, v 11. minutě už jsme vedli 4:2. 
Ve druhé části už náš soupeř, který 
nastoupil s minimálním počtem 
hráčů, přestal stíhat bruslit a tak 
jsme hru zcela ovládli. Je jenom 
škoda, že jsme využili pouze dvě 
střely na branku. Ve třetí třetině 
jsme se nechali zbytečně vylučovat 
(celkem pětkrát) a tím jsme hostům 
dali šanci dohrát zápas s přijatel-
ným skóre. Po naší sedmé brance 
v polovině závěrečné části Řečice 
vzápětí využila přesilovku 5:3 a do 
konce zápasu už nebyla vůle vylep-
šit brankový účet zápasu. Pokud by 
hostující celek přijel s více hokejis-
ty, byl by zápas určitě dramatičtější, 
protože Řečice hokej hrát určitě 
umí. Příští zápas ve Velké Bíteši 
v neděli 8. 11. 2009 v 15.45.
Ostatní výsledky: Mostiště – V. Bí-
týška 6:5, Křižanov – V. Bíteš B 11:4, 
Náměšť n. O. – Nedvědice 14:3     -ht-

Veřejné bruslení
So 7. 11. 13.30 – 15.00
Ne 8. 11. 13.45 – 15.15

Curleři z Velkého Meziříčí
jsou mistři České republiky

Dne 28. 10. 2009 se v pražských 
Roztylech konalo MČR curlerů 
vozíčkářů. Velkomeziříčští cur-
leři odjeli jako jedni z bojovníků 
o medailové pozice ve složení P. 
Gottlieb, M. Charvátová, J. Coufal 
a B. Dvořák.
Start do turnaje se jim vydařil 
skvělým výkonem a porážkou 
favorita pražského A týmu Jedlič-

kova ústavu. Turnaj byl otevřený 
až do posledního endu a kamene. 
Když naši hráči porazili A tým 
Brna suverénně 12:0 nic již jim 
nestálo v cestě k titulu mistra České 
republiky. Tento titul je výsledkem 
mnohaletých tréninků. Výbor naše-
ho oddílu děkuje všem sponzorům 
za podporu našeho sdružení, bez 
kterých by naši sportovci těchto 
krásných výsledků nedosáhli. Me-
diálním partnerem našeho sdružení 
je týdeník Velkomeziříčsko.

Text a foto: -char-

II. liga ženy
Jiskra Otrokovice – Sokol VM 
28:19 (12:10)
Do utkání vstoupila lépe domácí pr-
voligová rezerva a díky skálopevné 
defenzivě nepustila naše hráčky na 
dostřel. Ty nedokázaly najít účinný 
recept na soupeřovu obrannou hráz. 
Příliš individuální akce a hodně 
čitelné snahy o střelbu ze střední 
vzdálenosti neměly velké šance na 
úspěch, k nim se přidalo i množ-
ství nevynucených chyb (3:2, 7:3). 
Druhá polovina poločasu přinesla 
zlepšení v podobě menšího množ-
ství technických chyb a zejména 
lepší souhrou (10:9). Závěr prvního 
dějství vyšel lépe pro Otrokovické, 
které na rozdíl od našich využily 
stoprocentně svoje šance. Po změ-
ně stran jsme se bojovností drželi 
v kontaktu až do 40. minuty (18:14). 
V dalších minutách pak hru zcela 
opanoval domácí tým (27:17), když 
těžil z naší bezradnosti a spousty 
nepřesností. Přímočarými útočný-
mi akcemi dokonale nahlodal naše 
sebevědomí a utkání suverénně 
dohrál do vítězného konce. 7 m – 
hody 7/4:7/4, vyloučení 6:4.
Hrály: Panáková L., Zelníčková 
M. – Dvořáková Š. (6/2), Hublová H. 
(4), Klusáčková J. (4/2), Svobodová 
D. (2), Fischerová M. (2), Hammero-
vá T. (1), Vidláková R., Chlubnová, 
Necidová S., Mejzlíková K. Trenéři 
ing. Tvarůžek, Lavická J.

III. kolo Českého poháru žen
Sokol VM – TJ Házená J. Hradec 
21:30 (10:18)
Středeční dopoledne bylo svědkem 
měření sil mezi soupeři, jež dělí dvě 
soutěže. Zástupci W.H.I.L. – hráčky 
Jindřichova Hradce již v předzápa-
sové přípravě naznačily, že udělají 
maximum a nedopustí žádné pohá-
rové překvapení. Cílevědomě si šly 
od prvních minut za postupovým 
cílem. To se ovšem jednoznačně 
nedá říct o domácím celku, který 
začal vlažně a více než s respektem. 
Prvních dvacet minut sice vzdo-
roval tlaku hostujícího celku (17. 
min. 6:8), pak však zcela vypadl 
z tempa díky nekoncentrované hře 
v obraně a příliš individuálně ve-
deným akcím v útočné fázi (7:15). 
Hradecké do přestávky snadno 
z rychlých brejků stanovily výrazný 
poločasový rozdíl. Po změně stran 

aktuálně devátý celek nejvyšší spo-
lečné česko-slovenské soutěže nic 
neubral na důrazu v defenzivě a po 
oku lahodících rychlých útočných 
akcích navýšil až na jedenáctigólo-
vý rozdíl (15:26). Sympatické bylo, 
že i domácí celek již v uvolněné at-
mosféře přidal několik pohledných 
akcí. Škoda, že o vítězi pohárového 
souboje bylo již dávno před tím 
rozhodnuto. 7 m – hody 4/4:4/3, 
vyloučení 3:3.
Hrály: Lavická Ja., Panáková Le. 
– Hublová Ha. (9), Dvořáková Š. 
(5/3), Hrůzová J. (3), Vidláková Ra. 
(2/1), Chlubnová Jar. (1), Fischerová 
Mi. (1), Pacalová Le., Svobodová 
Di., Necidová So., Mejzlíková 
Kat., Hammerová Te. Trenér ing. 
Tvarůžek.

II. liga ženy
Sokol VM – Sokol Ostrava Poru-
ba 20:26 (9:15)
Souboj týmů sousedících v tabul-
ce měl od začátku lépe rozehrán 
hostující kolektiv. Variabilnějším 
pohybem a nápaditostí útočných 
akcí odsuzoval nesourodý domácí 
celek do role diváka (1:5,6:9). 
Velkomeziříčské „pokulhávaly“ 
v souhře a zřetelně i v individuál-
ních činnostech, nebýt sportovního 
štěstí, vedení soupeřek by bylo vý-
raznější. Závěr první části Ostrav-
ské zvládly takticky lépe a po sérii 
čtyř gólů stanovily hodně výrazný 
poločasový odstup. Ani přestávka 
a trenérská domluva nevnesly do 
řad domácích výraznější změny. 
Časté chyby v rozehrávce a ze-
jména nekompaktní obranná hra 
měly za následek pohodové vedení 
soupeřek (11:19). V následujících 
minutách se pak přeci jen zvedla 
herní úroveň našich a podařilo se 
dostat až na tříbrankový dostřel 
(17:20). Následně jednostranně 
vedené útočné akce s řadou chyb 
pak zcela roztrousily snahy o zvrat. 
Hostující družstvo k němému úžasu 
domácích fanoušků v pohodě „do-
kráčelo“ k zaslouženému vítězství. 
7 m – hody 1/1:3/3, vyloučení 1:1.
Hrály: Lavická J., Panáková L. – 
Hublová H. (5), Dvořáková Š. (5/1), 
Hammerová T. (4), Klusáčková 
J. (2), Vidláková R. (1), Pacalo-
vá L., Svobodová D., Fischerová 
M., Mejzlíková K., Necidová S. 
Trenér ing. Tvarůžek.      -záv-

MSD sk. D
Pelhřimov – FC VM 2:0 (1:0)
Střelci: Krtek 2 (8., 45.). Rozhodčí: 
Skřítžecký – Šumšal, Gasnárek, ž. k. 
2:2 (Mucha P. 20., Mucha Z. 29.), č. k. 
Chalupa (44., VM). Diváků 280. Se-
stava FC VM:  Chalupa (45. Siman-
dl) – Z. Mucha, P. Mucha, Brychta, 
J. Krejčí – Dufek (79. Berka), Po-
korný, Krátký, Netrda – Kratochvíl 
(44. Simandl), Beran (70. Novák)
Pelhřimovští za to vzali hned od 
začátku. Už v 8. min. uhodilo. 
Hosté se nechali zaskočit rychlou 
kombinací soupeře, na jejímž konci 
ostře vypálil k bližší tyči Krtek 
a Chalupa byl krátký.  Meziříčští 
odpověděli rohovým kopem Netrdy, 
který vyslal do pokutového území 
ostrý zakroucený míč, ale nikdo 
z jeho kolegů na něj nereagoval. 
Velmez s přibývajícími minutami 
zaměstnával obranu domácích stále 
víc, jenže chybělo správné načaso-
vání přihrávek i pohybu vpřed do 
volných prostor, o přesné fi nální 
přihrávce nemluvě. Přesto se hosté 
v gólových šancích ocitli. Po akcích 
Netrdy to byl ve 32. a 38. min. 
Kratochvíl a mezitím, aby řeč ne-
stála, šel  Velmez zásluhou průniku 
Netrdy do přečíslení, kterým však 
pohrdl. V těchto a následujících 
minutách se lámal osud utkání. Ve 
44. min. příliš vysunutá obrana 
hostů nestačila eliminovat po přes-
né kolmici průnik domácího hrotu 
a Chalupa vybíhající až za hranici 
vápna byl nucen faulovat. Sám byl 
přitom zraněn úderem do hlavy 
a po krátkém ošetření byl odvezen 
do nemocnice s podezřením na 
otřes mozku. Za faul ale tak jako 
tak obdržel kartu barvy červené, 
což mělo za následek, že ze hřiště 
se poroučel Kratochvíl a do bran-
ky se postavil náhradní brankář 
Simandl. Ten, aniž si pořádně sáhl 
na míč, nestačil reagovat na přesně 
kopnutý trestný kop Krtka přes 
zeď, a to byla také tečka za prvním 
dějstvím. Nedá se říct, že po pře-
stávce se Velmez nesnažil. Svých 
chyb a zlozvyků z předchozího 
poločasu se však zbavit nedokázal 
a protože ani domácí se nikam nehr-
nuli – proč taky – byl k vidění pouze 
hodně průměrný fotbal, při kterém 
i domácí publikum zcela ztichlo. 
Přesto se Meziříčští nakonec do 
šance dostali, když v 80. min. si 
na centrovaný míč naběhl Novák, 
dostal se už ve vápně před svého 
soka, kterým byl zezadu skopnut, 
ale rozhodčí to přešel se stoickým 
klidem. Po utkání trenér Velmezu 
Milan Volf řekl: „Dnes jsme si body 
za předvedený výkon nezasloužili. 
Hráli jsme bez nasazení, bojovnosti 
a působili jsme místy chaotickým 
dojmem. O všem rozhodla druhá 
branka a předcházející vyloučení 
Chalupy. Přesto jsme si vypracovali 
tři gólové šance, na zvrat v druhé 
půli jsme však neměli.“    -ber-
FC VM – FC Viktoria Otrokovice 
1:1 (1:1)
Střelci: Kratochvíl (37.) – Vaculík 
(39.). Rozhodčí:  Sedlář – Chabiča, 
Trávníček, bez karet. Diváků 205. 
Sestava FC VM:  Kučera – Z. Mu-
cha, P. Mucha, Brychta, J. Krejčí 
– Dufek (85. Novák), Pokorný, 
Hort, L. Němec (88. Průša), Netrda 
– Kratochvíl (62. Beran).  H:  Kří-
žek – Vavruša, Gerych, Kraváček, 
Zálešák – Mařák, Maschtovský, 
Hrnčiřík, Dujka – Vaculík, Jurčík.
Hosté od prvních minut dávali 
najevo, že nepřijeli jen bránit, což 
domácí rychle vzali na vědomí 
a byli to oni, jmenovitě krajní 
záložník Dufek, který poprvé 
střelou ke vzdálenější tyči vyvedl 
Křížka v brance Viktorie z klidu. 
V 11. min. ho tentokrát přesněji 

napodobil kapitán domácího celku 
Pokorný, jeho tvrdou přízemní 
střelu Křížek stačil vyrazit jen do 
prostoru vápna, ale Kratochvílova 
dorážka už neprošla. Na konci 
první čtvrthodiny se zrodila zatím 
největší šance, když po ose J. Krej-
čí – Netrda šel na centrovaný míč 
do skluzu Kratochvíl, těsně však 
prázdný spodní roh minul a navíc 
byl v ofsajdu.  Vzápětí Dufek na 
pravé straně znovu přelstil své 
strážce, namířil si to směrem k váp-
nu a vysokým lobem naservíroval 
míč opět nabíhajícímu Kratochvílo-
vi. Tomu však chyběly centimetry 
k tomu, aby míč na prsou donesl do 
sítě. Ani hosté ale nezaháleli. Ve 
23. min. se do výhodné střelecké 
pozice dostal hostující Dujka a jeho 
nebezpečnou střelu s odskokem na 
kluzkém trávníku Kučera vyrazil 
na roh. Domácí v těchto chvílích 
stále víc zaměstnávali obranu 
soupeře, ale trestný kop Netrdy  
gólové parametry ještě neměl. Po 
akci téhož hráče se centrovaný míč 
dostal k Pokornému, ten nekom-
promisně napřáhl a Kratochvílova 
teč těsně před Křížkem posunula 
Velmez do vedení. Dlouho se z něj 
příznivci domácích neradovali. Než 
stačila vyprchat prvotní euforie, 
dva prohrané souboje před a za 
půlicí čárou dali hostům možnost 
bleskového přečíslení a Vaculík 
po příhře Dujky vcelku pohodově 
vyrovnal. Druhá půle kvality té 
první nedosáhla. Oba celky slevily 
z pohybu a přesnosti přihrávek, 
vyložených šancí ubylo. Domácí 
měli přece jen víc ze hry, ovšem 
před Křížkem se neprosadili. V 68. 
minutě na sebe upozornil střídající 
Beran střelou, která prosvištěla 
kolem pravé šibenice a na druhé 
straně Kučera v brance Velmezu 
vytlačil nebezpečný trestný kop 
hostí na roh. V poslední čtvrtině 
zápasu tempo na těžkém terénu 
polevilo. Přesto ale měli domácí 
k vítězství blíž. Střely Pokorného, 
L. Němce a pak největší šance dru-
hé půle, kdy L. Němec v 82. minutě 
rychle prošel středem, předložil 
ideální míč do běhu Netrdovi, 
a ten spěchaje v ústrety Křížkovi 
křížnou střelou branku minul, po 
gólu volaly. S bodem byli nakonec 
spokojenější hosté.
Trenér Velmezu Milan Volf utkání 
zhodnotil: „Kluci moje pokyny 
splnili. Hráli jsme trpělivě, se 
snahou dřív nebo později jít do 
vedení. To se nám podařilo, nepo-
čítali jsme však s tím, že vzápětí 
obdržíme vyrovnávací gól. Druhá 
půlka byla z větší části obrazem 
té první. Opět jsme si vytvoři-
li brankové příležitosti, scházel 
nám však klid i štěstí v koncovce. 
Především mě ale mrzí, že jsme 
nedokázali zdárně vyřešit několi-
keré přečíslení soupeře.“       -ber-
 1. Šardice 15 11 3 1 38:7 36
 2. Slovácko B 14 9 2 3 31:13 29
 3. Žďár n. Sáz. 14 9 1 4 28:15 28
 4. Třebíč 14 7 4 3 21:14 25
 5. Pelhřimov 14 6 3 5 23:17 21
 6. Rosice 14 6 2 6 24:25 20
 7. Velké Meziříčí 14 6 2 6 17:26 20
 8. Vikt. Otrokovice 14 5 4 5 17:14 19
 9. Konice 14 5 3 6 19:22 18
10. Protivanov 14 6 0 8 17:25 18
11. Blansko 15 4 5 6 19:22 17
12. Boskovice 14 4 4 6 21:29 16
13. Uherský Brod 14 3 4 7 14:23 13
14. Rousínov 14 3 4 7 15:25 13
15. Vyškov 14 4 1 9 13:23 13
16. Napajedla 14 3 2 9 12:29 11

FC VM B – Nová Ves 0:0
Sestava FC VM B: Prchal – Neto-
lický, Kružík, Souček, Halámek – J. 
Němec (70. Veselý), Průša, Pól, 
Kafka – Trnka (46. Jaša), Beran. 
Nová Ves: P. Novotný – Kubík 
(62. J. Bureš), J. Starý, P. Starý, 
Krejčí – T. Novotný, M. Ondřejka, 
R. Novotný, Šandera – P. Bureš, L. 
Čech. Rozhodčí: ŽK: 0:2. ČK: 0:1 
(37. P. Bureš). Diváků 50.




