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Založeno roku 1919

Velkomeziříčsko 
v pdf

Čtete raději informace z počíta-
če než papírové noviny? Objed-
nejte si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě. Zašlete 
požadavek do naší redakce (vel-
komeziricsko@velkomeziricsko.
cz), kde bude vyřízen. Týdeník 
v pdf vám bude zasílán na vaši 
e-mailovou adresu. Jeho cena 
je 6 Kč. Více na tel.: 566 782 009 
739 100 979.

ZAHRADNICTVÍ
Poradenství, údržba zahrad a veřejné zeleně. 
Nabízíme sloupové jabloně, okrasné dřeviny, 
vřesy, dušičkové aranžmá.
Pracovní doba: st, čt 8–12, 13–17 pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, tel. 731 507 260,
v.rozmarinova@seznam.cz.

VOLTE V PÁTEK
15. ŘÍJNA 

A OD PONDĚLÍ MÁTE 
OTEVŘENOU RADNICI

více na str. 3 a na odsvm.cz

Tento víkend 
komunální volby

Více strana 5

Pátek 15. 10. v 19.30 hodin, 
kinosál Jupiter clubu
Koncert skupiny 

Nezmaři
Více strana 8

Úterý 19. 10. v 19.30 hodin, 
velký sál JC

Žárlivost 
– divadelní představení s Ja-
nou Hlaváčovou a Hanou Ma-
ciuchovou v hlavních rolích.
Více na straně 7

Jupiter club
má nové
webové
stránky
Navštivte nové webové strán-
ky Jupiter clubu Velké Mezi-
říčí, které jsme rekonstruovali 
podle nejnovějších standardů. 
Nabízíme větší přehlednost, 
dostupnost, moderní design, 
optimalizaci pro vyhledávače 
a nový redakční xartCMS! 
systém. 
Na www.jupiterclub.cz nalez-
nete novou strukturu všech 
publikovaných dokumentů 
včetně poskytovaných služeb. 
Využijte možnosti odběru 
novinek e-mailem. 

Mgr. Milan Dufek,
ředitel společnosti

Vozovka 
v Balinách je stále 

uzavřena
Silnice do Balin, užívaná 
v současné době k objížďce 
uzavřené komunikace II/360 
mezi Oslavicí a Oslavičkou, 
je z důvodu havárie opěrné zdi 
v obci stále UZAVŘENA pro 
všechna vozidla, s výjimkou 
dopravní obsluhy.

Připravily Simona Fňukalová 
a Iva Horká

V Meziříčí nejspíš bude 
nízkoprahové centrum

Velkomeziříčští chtějí ve městě nízkoprahové centrum. Po dlouhodo-
bém shánění prostor pro jeho fungování, jež by vyhovovaly i hygienicky, 
se městu teprve nyní naskytla vhodná příležitost. „Teď jednáme o získání 
prostoru pro vybudování centra v areálu jedné společnosti na Paloukách. 
Ta jej nabízí do pronájmu,“ potvrzuje starosta František Bradáč a dopl-
ňuje, že město má již zajištěny i fi nanční prostředky z kraje Vysočina 
na provoz centra po dobu tří let. Nyní velkomeziříčští radní vyčlenili 
třiaosmdesát tisíc korun z městské pokladny na zpracování projektové 
dokumentace. 
Činnost nízkoprahového centra by se měla rozběhnout již od nového 

roku. Zpočátku nejspíš jako terénní služba, protože prostory bude nutno 
stavebně upravit. „Nejpozději do konce února však musí být hotovy, aby 
činnost centra mohla probíhat naplno. To je daný termín – limit pro 
fi nanční podporu této činnosti z kraje,“ doplňuje starosta. Podle něj se 
vedení města již několik let setkávalo s poptávkou po této službě. Dotazy, 
zda ve městě někdy bude či nikoliv, se objevovaly třeba při pravidelných 
setkáních starosty a místostarosty s mládeží. Podobně se ale zajímají 
třeba i studenti z německého gymnázia, kteří zrovna teď přicestovali na 
výměnný pobyt do našeho města. „Vyrozuměl jsem, že i v Německu taková 
centra běžně fungují,“ dodává F. Bradáč, který věří, že po několikaleté 
snaze o zajištění této služby i ve Velkém Meziříčí je nyní již vše na dobré 
cestě k její realizaci a brzkému zahájení.       (Pokračování na straně 3.)

Hned tři důvody k oslavě měla 
v minulých dnech bítešská Střední 
odborná škola Jana Tiraye, která 
vznikla z bývalého učiliště. Za 
prvé slavnostně otevřela tři nové 
odborné učebny a špičkové obráběcí 
centrum, za druhé si připomněla 
desáté výročí svého založení a za 
třetí – letos v létě uplynulo 85 let 
od úmrtí jejího patrona, bítešského 
rodáka a čestného občana tohoto 
města, dějepisce Jan Tiraye.

Za účasti pozvaných hostů pro-
běhlo minulý čtvrtek slavnostní 
přestřižení pásky a představení 
nových prostor v areálu školy na 
Tyršově ulici. Učebna fyziky a che-
mie, dále počítačová a jazyková 
učebna s interaktivními tabulemi, 
včetně potřebného zázemí jako jsou 
kabinety, sociální zařízení, bezbari-
érový přístup a serverovna, vznikly 
v prostorách bývalého katastrálního 
úřadu. Ty jsou nyní po nutné re-
konstrukci nově propojeny přímo 
se školou, takže se do nich vchází 
hlavním vchodem, stejně jako do 
ostatních prostor budovy.

Tirayova SOŠ má nové učebny 
a obráběcí centrum za téměř 20 milionů

V suterénu pak vzniklo nové cen-
trum CNC obrábění se špičkovým 
vybavením. Celá modernizace, kte-
rá má přispět ke zkvalitnění výuky 
na zmíněné střední škole, přišla na 
18,6 milionu korun. Z toho činila 
15,6 milionů dotace z Regionál-
ního operačního programu (ROP) 
Jihovýchod, který přiděluje peníze 
na akce mimo jiné také v kraji 
Vysočina. Tři zbývající miliony 
pak přidalo samotné město Velká 
Bíteš. Jak uvedl starosta Miroslav 
Báňa, milion a čtvrt byl určen na 
uznatelné náklady a milion a tři 
čtvrtě na neuznatelné. „Tu druhou 
částku jsme tedy museli vyplatit ze 
své kasy,“ upřesnil starosta, „ale 
troufám si říct, že to, co se zde po-
dařilo vybudovat, je středoškolský 
luxus.“

Také Renata Pavlů z Úřadu re-
gionální rady regionu soudrž-
nosti Jihovýchod, která je vedou-
cí oddělení hodnocení projektů, 
nešetřila slovy chvály. „Byl to 
skutečně tvrdý boj, z něhož jste 
vyšli vítězně.“      (Pokr. str. 2.)

Ski klub Velké Meziříčí představil 
svůj záměr vybudovat na Fajtově 
kopci rozhlednu. Vedení města se 
nápad líbí a rozhodlo se jej podpo-
řit. Z městského rozpočtu dá dvě stě 
tisíc korun na zpracování projekto-
vé dokumentace ke stavbě. 
Předseda Ski klubu Jiří Novotný na-
víc městské radě nabídl k posouzení 
dva návrhy, jak by rozhledna moh-

Město podpořilo nápad 
na stavbu rozhledny

la vypadat. „U radních jednomysl-
ně zvítězil jeden z nich, na kterém 
jsme se všichni shodli, velmi se nám 
líbí. Jsou to tři spirálové nosníky 
a mezi nimi je schodiště,“ informuje 
starosta František Bradáč a dodává, 
že jde o řešení velmi zajímavé, ne-
tradiční. „Je dokonce i s návrhem 
nočního osvětlení. Kdyby se je po-
dařilo zrealizovat, byla by to novo-
dobá dominanta města u lyžařského 
areálu na řadu let. Navíc je odtud 
krásný rozhled,“ dodává F. Bradáč. 
Podle něj by rozhledna prostor na 
Fajtově kopci ještě víc zatraktivni-
la, přitáhla by další lidi. 
Ski klub si nechal zpracovat i pod-
klad pro určení minimální potřebné 
výšky rozhledny pro to, aby pohled 
z jejího vrcholu obsáhl celé okolí. 
Výška spolu s maximální fi nanční 
částkou do deseti milionů korun za 

realizaci byly limitem pro oslove-
né architekty. Podle sdělení Jiřího 
Novotného tyto podmínky splňu-
jí oba předložené návrhy. Ski klub 
po radních, kteří již své stanovisko 
k záměru řekli, nyní oslovuje i ve-
řejnost. „Samozřejmě k názoru rady 
přihlédneme,“ potvrzuje Jiří Novot-
ný a dodává, že nyní se i Velkomezi-
říčští mohou vyjádřit, kterou varian-
tu stavby by na Fajtově kopci viděli 
raději. „Po výběru jednoho z návr-
hů nás čekají projektové práce, poté 
zajištění potřebných povolení a po-
té shánění fi nančních prostředků na 
stavbu,“ připomíná ještě.

Martina Strnadová
Bližší informace, kam můžete za-
sílat svoje připomínky k oběma 
návrhům, čtěte v článku předse-
dy Ski klubu Jiřího Novotného 
na straně 4.

Návrh ing. Václava Hlaváčka – Studio Acht Návrh ing. Miloše Charváta – IMC design & archi-
tecture
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Řekněme si, co se v našem měs-
tě v posledním volebním období 
podařilo, co se nepodařilo, co se 
zatím nestihlo a na čem je třeba 
pracovat dál.

Jedním z nejdiskutovanějších 
témat v našem městě je jistě dopra-
va. Zatížení kamionovou dopravou 
trápí všechny. Například zatížení 
ulice Třebíčská bylo obrovské, 
proto jí nemohou od prosince r. 
2006 projíždět vozidla přesahující 
hmotnost 6 tun. Ta musí využít 
obchvatu Velkého Meziříčí, silnice 
č. II/360.

Pro větší komfort občanů navště-
vujících odbor dopravy a silničního 
hospodářství došlo v r. 2009 k pře-
stěhování odboru do nové budovy 
(je tam mimo jiné umístěn i odbor 
správní – občanské průkazy, ces-
tovní doklady, evidence obyvatel, 
matrika, ověřování, CzechPOINT). 
V nových prostorách registru vozi-
del a řidičů byl zaveden vyvolávací 
systém, který vydává klientům 
pořadové lístky k jednotlivým 
přepážkovým pracovištím. Zároveň 
bylo umožněno i objednání klientů 
přes internet, čehož je čím dál více 
využíváno.

Parkování na náměstí. 
Problém, který řidiči 
projíždějící náměstím 
řešili denně. V roce 2009 
bylo tedy náměstí osa-
zeno dopravními znač-
kami „Parkoviště s par-
kovacím kotoučem“. 
Tento systém ukázal, že 
je funkční, neboť i při největších 
dopravních špičkách zajišťuje ale-
spoň nějakou obměnu parkujících 
vozidel.

V roce 2010 se podařilo vypro-
jektovat dětské dopravní hřiště 
v ulici Oslavická, jehož stavba má 
být dokončena ještě v roce 2010. 
V roce 2011 tak může začít ve Vel-
kém Meziříčí pravidelná dopravní 
výchova dětí a mládeže.

V oblasti dopravy jsou i problé-
my, na které město samo nestačí. Se 
zavedením mýtných bran šel ruku 
v ruce nárůst kamionové dopravy 
ve městě a všem nám znepříjemňuje 
život. Ale musíme si uvědomit zá-
kladní fakta: Mýtný systém zavedl 
stát. Ministerstvo dopravy bohužel 
nechtělo v úseku mezi dálničním 
exitem „Velké Meziříčí – západ“ 
a „Velké Meziříčí – východ“ za-
vést neplacený úsek bez mýtných 
bran. Možným řešením by mohlo 
být zavedení satelitního mýtného 
a jeho výběr i na silnicích nižších 
tříd. Pak by řidiči kamionů neměli 
důvod objíždět dálnici po silnici č. 
II/602 přes Velké Meziříčí.
Často dotazované osazení do-

pravních značek zakazujících vjezd 
kamionů do Velkého Meziříčí není 
možné. Silnice č. II/602 je páteřní 
komunikací kraje Vysočina a slouží 
zároveň i jako odklonová trasa dál-
nice D1 v případě dopravní nehody 
u Velkého Meziříčí. Taktéž přes 
Velké Meziříčí prochází silnice 
č. II/360, která napojuje na dál-
nici Třebíč. V našem městě sídlí 
i mnoho fi rem, ke kterým zkrátka 
kamiony zajíždět musí.

Nemalé částky vkládá město do 
školství. V roce 2007 bylo na růz-
né opravy jako například výměny 
oken, rekonstrukce částí, nátěry 
střech a další vloženo 4.315.000 Kč. 
V roce 2008 to bylo 4.250.000 Kč. 
V roce 2009 potom 1.322.000 Kč. 
V letošním roce se opravilo mno-
ho školských zařízení za téměř 7 
milionů korun. Generální opravou 
prošla školní jídelna v ZŠ Oslavic-
ká, v pěti třídách v ZŠ Sokolovská 
byly měněny podlahy a opravena 
některá sociální zařízení. V MŠ 
Mírová byly přebudovány toalety 
s umývárnami, aby ve školce dle 
platné legislativy mohlo být umístě-

no více dětí. Rozsáhlými změnami 
prošla městská knihovna. Tam byly 
vyměněny kotle, rozvody, topení, 
WC. Práce byly zakončeny novou 
výmalbou.

Město Velké Meziříčí preferuje 
čerpání dotací před vlastním fi nan-
cováním. Správním odborem bylo 
zpracováno a předloženo několik 
projektů do různých dotačních 
titulů administrovaných na úrovni 
kraje Vysočina, ministerstev, pří-
padně orgánů Evropské komise. 
Celkový fi nanční objem projektů 
v letech 2006–2010 (realizace 
některých z nich bude ukončena 
až v roce 2011) dosahoval částky 
téměř 24 milionů korun. Dotace 
byla téměř 16 milionů Kč. Město se 
tedy na těchto projektech podílelo 
asi osmi miliony. Tzn. ke každé 
koruně, kterou dalo město, obdrželo 
dvě koruny od unie! Díky těmto 
projektům máme ve městě napří-
klad kamerový systém, veřejně 
přístupný internet, vybudované 
optické metropolitní sítě a mnoho 
dalšího.

Ze státního fondu dopravní infra-
struktury získalo město například 

dotaci ve výši 1.519.000 
Kč na vybudování cyk-
lostezky Mostiště, jejíž 
celkové náklady byly 
téměř 2.400.000 Kč. 
Nemalými částkami 
dotovala Evropská unie 
například zpracování 
podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje 

území ORP Velké Meziříčí, zbudo-
vání CzechPOINTu a vystavění sítě 
sedmi dětských hřišť. Dotace těchto 
akcí se vyšplhaly na téměř šest 
milionů korun. Celkové náklady 
dosahovaly částky asi osm milionů 
Kč. Celkově tedy město stály pouze 
něco kolem dvou milionů korun.

Bylo opraveno mnoho chodníků, 
například ty v ulici Bezručova, 
Třebíčská a Karlov stály město 
8,5 milionu korun. Úpravy ulice 
Novosady, veřejné osvětlení, me-
tropolitní síť, světelná signalizace 
Vrchovecká…, to vše vyšlo město 
na 18 milionů korun. Dále byl 
například koupen areál Agados 
pro potřeby Technických služeb, 
s. r. o., a sběrného dvora za 13 mili-
onů korun. Čistírna odpadních vod 
(ČOV), projektová dokumentace 
pro stavební povolení kanalizace 
Mostiště a inženýring stály město 
asi 32 milionů Kč. Celkové náklady 
realizace ČOV a odkanalizování 
místní části Mostiště se pohybují 
kolem 220 milionů korun. Přičemž 
dotace EU činí asi 170 milionů, po-
díl města je asi 50 milionů korun.

Vedení města podporuje také 
sportovní činnost. Od roku 2006 
bylo do údržby a oprav zimního 
stadionu, koupaliště, sportovních 
areálů v ul. Školní a Sportovní, 
nebo do fotbalového areálu U Tr-
žiště i dětských hřišť a sportovišť 
vloženo téměř 6 milionů korun. 
K tomu dotace sportovním oddílům 
činila 12,5 milionu korun.

Do údržby veřejné zeleně bylo 
od roku 2006 vloženo přes 11 milio-
nů korun. Do zimní údržby potom 
téměř 9 milionů korun.

Představili jsme vám nyní nej-
větší akce realizované ve volebním 
období 2006–2010. Necháme již 
posoudit vás, obyvatele Velkého 
Meziříčí, zda bylo práce odvedeno 
dost. Zda byly splněny vaše poža-
davky a zda budete hodnotit práci 
vedení města a všech pracovníků 
úřadu jako dostačující, nadbyteč-
nou, vyhovující, či zcela zbytečnou. 
Nyní je třeba ve snaze plnění vašich 
požadavků pokračovat v minimálně 
takovém nasazení, jako ve volebním 
období let 2006–2010.

Ing. František Bradáč, starosta, 
Josef Komínek, místostarosta

Ohlédnutí za volebním obdobím 
2006–2010

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Bezděkově ve Velkém Meziříčí 
se chýlí ke konci. Nyní pracovníci dokončují poslední úsek v blízkosti 
křižovatky Bezděkova s ulicí Poštovní. Poté již bude následovat jen oprava 
povrchů komunikace. Do konce října by mělo být vše hotovo.

Měs to na 
obnovu silni-
ce nyní přida-
lo tři sta osm-
desát pět tisíc korun z neúčelové rezervy rozpočtu. „Asi ve třech místech je 
totiž vozovka zcela rozebraná a bude třeba udělat novou v celé šíři. S tím 
se původně při odhadu fi nančních nákladů akce nepočítalo, protože se měl 
opravovat jen vodovod,“ vysvětluje starosta František Bradáč. Teprve až 
kamerové zkoušky před zahájením prací ukázaly i špatný stav kanalizace 
v některých místech Bezděkova, takže přibyla souběžně i její oprava. Akce 
tedy zahrnuje kompletní výměnu vodovodního potrubí v délce více než tisíc 
sto metrů dlouhého úseku ulice od gymnázia až po křižovatku Bezděkova 
s jednosměrnou uličkou z Poříčí. K tomu navíc i rekonstrukci kanalizace 
v některých dílčích částech, například i u křižovatky nad zimním stadionem.

Již od počátku srpna tak obyvatelům ulice komplikují příjezd k domo-
vům průběžné uzavírky jednotlivých úseků a dopravní omezení kvůli 
pracím. „Zatím jsem neslyšel žádné stížnosti od lidí, nejspíš proto, že práce 
provádí místní fi rma a snaží se s lidmi domluvit,“ chválí průběh oprav sta-

rosta Franti-
šek Bradáč. 
„Snažíme se 
lidem umož-

nit příjezd k domům a parkování co nejblíž tak, jak jsme slíbili,“ potvrzuje 
stavbyvedoucí Gremisu Vladimír Hort. Podle něj zatím akce probíhá 
bez větších potíží a vcelku dle stanoveného harmonogramu. Vyskytla se 
snad jen jedna nečekaná situace. „V celém úseku od starého hřbitova až 
k opěrné zdi nad ním byl velice tvrdý kámen, který sahal dost vysoko. Tam 
jsme se oproti předpokladům zdrželi,“ dodává ještě V. Hort.

Finanční náklady akce, jejímž investorem je Svaz vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, přesahují jedenáct milionů korun. Město přispívá 
třicetiprocentním podílem.

Martina Strnadová

Práce na Bezděkově se blíží k závěru

Plán zimní údržby města na 
sezonu 2010/2011 je př ipraven 
i schválen. Oproti předchozímu 
roku doznal změn. V minulé zimní 
sezoně totiž město řešilo novou si-
tuaci vzhledem ke změně legislati-
vy, kterou přinesla tzv. chodníková 
novela. Kvůli ní podstatně narostla 
délka chodníků, za jejichž stav měs-
to zodpovídá. Byl proto vytvořen 
plán údržby komunikací i chodníků 
podle pořadí důležitosti a časového 
intervalu od napadení sněhu. „Vloni 
jsme rozhodli, že některé chodníky 
nebudeme udržovat. Pak jsme 
během zimy sbírali zkušenosti a na 
základě připomínek jsme plán pro 
letošní sezonu doplnili,“ vysvětlu-
je starosta František Bradáč. Pro 
letošek tak byl do plánu zařazen 
i chodník v sídlišti Hliniště. To aby 
se lidé mohli dostat k autobusovým 
zastávkám, jež na Hliništích nově 

Město se připravuje na sníh
přibyly a jsou nyní také v plánu 
zahrnuty. Dále bude město udržovat 
i komunikace v nové části sídliště 
Čechovy sady II, které převzalo 
od společnosti Zelený kout. Celou 
část na Hliništích bude smluvně 
zajišťovat krajská správa a údržba 
silnic, která má v blízkosti sídlo. 
Bude zařazena mezi prioritně udr-
žované oblasti, protože tam jezdí 
autobusy. „Loňská zima nás stála 
poměrně dost peněz, museli jsme 
prostředky na údržbu posílit pro 
případ, že by se sníh objevil dřív 
než do konce roku. Vloni napadl 
už v první polovině října,“dodává 
ještě F. Bradáč. Radní nyní schvá-
lili přesun fi nančních prostředků 
v rozpočtu technických služeb 
a současně jej posílili o dalších 
dvě stě pět tisíc korun z neúčelové 
rezervy města.

Martina Strnadová

Tirayova SOŠ má nové učebny 
a obráběcí centrum…

(Pokračování ze strany 1.)
„Mimo jiné i díky tomu, že jste předložili kvalitní projekt. Jejich převis 
byl totiž šestinásobný.“

Marie Šabacká, ředitelka zmíněné střední školy, jejímž zřizovatelem je 
město Velká Bíteš, vyzdvihla mimo jiné také fakt, že zařízení má v součas-
né době 225 žáků, přičemž povolená kapacita je 250 míst. „Je to výrazný 
nárůst, když porovnáme, že jsme začínali s jednou čtyřoborovou třídou,“ 
podotkla ředitelka, „snaha o udržení středního školství ve Velké Bíteši se 
naplnila a mne těší, že jsem při tom mohla být od samého začátku.“

Uchazeči o studium si mohou vybrat ze tříletých učebních oborů 
obráběč kovů, kadeřník, cukrář, kuchař – číšník, elektrikář, krejčí, 
prodavač a zedník. A druhým rokem čtyřletý maturitní obor mechanik 
– seřizovač.

Dalším, neméně podstatným faktorem je také spolupráce s První 
brněnskou strojírnou (PBS), která trvá již deset let. Právě tam studenti 
vykonávají svoji praxi. „Za tu dobu jsme do pracovního procesu poslali 
více než sto dvacet obráběčů kovů,“ přidala zástupkyně PBS.

Slavilo se i v kulturním domě, 
kde žáci předvedli svůj um

Po slavnostním otevření a prohlídce nových prostor se pozvaní hosté 
přesunuli do kulturního domu, kde na ně čekal zábavný program spojený 
s módní přehlídkou a obědem. Na něm se podíleli též žáci školy, kteří se 
blýskli i coby zdatní cukráři, ale též kadeřníci či modelky a tanečnice. 
V jejich režii se celá show na sále tamního kulturního zařízení odehrávala. 
Místy ji doplňovala vystoupení z Velkého Meziříčí – například taneční 
soubor Kosatky či Romské tance a další. Kromě toho pochopitelně ne-
chyběly ani prezentace oborů vzdělání. Zajímavá byla i ukázka proměny 
Vypadáš skvěle, moderních účesů, carvingu a mnoho dalšího.

Iva Horká Papež jmenoval bývalého děkana 
Jana Peňáze monsignorem

Při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v pondělí 
27. září 2010, která připomněla první výroční návštěvy Svatého otce 
Benedikta XVI. v moravské metropoli, předal brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle osmi kněžím dekrety, jimiž je papež Benedikt XVI. jmenoval 
Kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný 
titul monsignore (zkratka Mons.). Zmíněný titul obdržel také bývalý 
velkomeziříčský děkan P. Jan Peňáz (1951), který nyní působí jako farář 
ve Křtinách u Brna.

Stejný titul podle informací z webových stránek velkomeziříčského dě-
kanství mohou používat také Mgr. Jindřich Bartoš (1955), farář ve farnosti 
sv. Mikuláše ve Znojmě, děkan děkanství znojemského a vranovského; 
Mgr. Josef Brychta (1949) farář v Jemnicích, Budkově a Rančířově, děkan 
děkanství moravskobudějovického; ICLic. Mgr. Jan Daněk (1950), farář 
v Novém Městě na Moravě, děkan děkanství žďárského, obhájce svazku 
Diecézního církevního soudu; Vnislav Fruvirt (1923), farář v Brně-Bys-
trci, soudce Diecézního církevního soudu; ThDr. Dušan Hladík (1959), 
v současné době žijící v USA, pověřený péčí o české krajany v zahraničí; 
Ing. Martin Holík (1960), farní vikář v Brně u kostela sv. Augustina, 
ředitel Radia Proglas a ThLic. Václav Slouk (1957), farář v Brně u sv. 
Jakuba, děkan děkanství brněnského, člen Kněžské rady a Sboru poradců, 
kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

Zprac.: Iva Horká

Ředitelka SOŠ Jana Tiraye ing. Marie Šabacká (uprostřed) stříhá pás-
ku na slavnostním otevření. Vpravo náměstek hejtmana ing. Vladimír 
Novotný a vlevo ing. Renata Pavlů.                            Foto: Iva Horká

Vzpomínkový pořad k pade-
sátému výročí úmrtí katolického 
básníka a překladatele Jana Zahrad-
níčka přivedl do Špitálku nebývalé 
množství lidí. Konal se minulou ne-
děli vpodvečer v režii Vlastivědné 
a genealogické společnosti (VGS) 
a Jupiter clubu. Kromě velkomezi-
říčské veřejnosti se ho zúčastnila 
i básníkova rodina jak z Brna, tak 
z jeho rodného Mastníka. „Měli 
jsme tu čest přivítat u nás ve Velkém 
Meziříčí jedenadevadesátiletou 
Marii Zahradníčkovou, manželku 
básníka. Doprovázel ji syn Jan 
Jakub Zahradníček s manželkou 
Bohunkou, který je v dopisech 
z vězení oslovován jako Jakoubek,“ 
přiblížila předsedkyně VGS Helena 
Švecová, „to proto, že ho křtil Ja-
kub Deml.“ 

 Z Uhřínova přijela sestra paní 
Zahradníčkové a z Třebíče pak 
synovec básníka Václav Zahradní-
ček, pocházející z Mastníka u Tře-
bíče, jeho dcera Marie Šimečková 
s manželem a jejich rodinný přítel 
dr. František Dvořáček s manžel-
kou Janou.

Lidé na Jana Zahradníčka
nezapomněli, ač zemřel před 50 lety

V podání Lucie Benešové, Ven-
duly Př íhodové, Tomáše Mra-
zíka a Tomáše Kotačky zazněly 
básně ze sbírek Žíznivé léto, 
Pozdravení slunci, Pod bičem 
milostným, Stará země, Rouška 
Veroničina, La Saletta, Znamení 
moci, Dům strach a Čtyři léta. 
Opomenuty nebyly ani velmi 
smutné Zahradníčkovy Dopisy 
z vězení s podtitulem Mezi nás 
prostřena noc, které psal svojí ženě 
v listopadu a prosinci roku 1956. 
V nich vyjádřil nezměrný žal nad 
rodinnou tragédií, kdy ztratil dvě 
dcery, ale též velkou radost, když 
se dozvěděl, že jeho manželka 
čeká další dítě. „Život a smrt si 
u nás podávají ruce,“ popsal svoje 
pocity. 

O dramaturgii pořadu Pocta Janu 
Zahradníčkovi, který se uskutečnil 
v příhodném prostředí zmíněného 
kostelíku na Komenského ulici, se 
postarala Libuše Mílková, o hu-
dební doprovod Michal Jančík 
a o technickou spolupráci Jiří Kubiš 
z Jupiter clubu.

Iva Horká

Zástupci básníkovy rodiny – manželka Marie (druhá zleva) a syn Jan 
Zahradníček s manželkou  (vpravo) poctili svojí návštěvou vzpomínkový 
večer, který se konal 10. 10. 2010. Zcela vlevo mladší sestra M. Zahradníč-
kové, Františka Kratochvílová z Uhřínova.                      Foto: Iva Horká 
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Už v pátek společně 
rozhodneme o tom, 
jak bude naše měs-
to další čtyři roky 
vypadat. Chci za to 
nést odpovědnost 
a vážně usiluji o to, 
být zvolen staros-
tou. 

Prosím vás proto o pár minut vašeho času 
ještě před tím, než zajdete k volební urně. 
Pojďme společně přemýšlet, zrovna tak, jak 
jsme spolu přemýšleli a mluvili v uplynulých 
týdnech volební kampaně.

Proč byste měli dát svůj hlas zrovna 
kandidátce ODS?
1. ODS ve Velkém Meziříčí je férovou stra-
nou, která deklarovala kandidáta na staros-
tu. Řekl jsem několikrát nahlas a vážně, že 
se o starostovské místo chci ucházet. Svoji 
kandidaturu jsem dlouhodobě zvažoval a při-
pravoval. Přesně vím, co bych měl udělat 
hned po volbách a co může ještě několik týd-
nů počkat. Mám plán, jak do našeho města 
získat více peněz z vnějších zdrojů a vím, co 
je naopak třeba zachovat a úzkostlivě chrá-
nit, protože to velmi dobře funguje.

2. ODS ve Velkém Meziříčí vám předložila 
konkrétní volební program. Nejsou tam frá-
ze, ani klišé, je to soubor akcí a kroků, které 
chceme udělat, aby se naše město změnilo 
k lepšímu.

Může se Radovan Necid stát starostou? 
Jak to udělat?
1. Ano může. Jestliže získá ODS dostatek 
míst v zastupitelstvu (v minulých volbách 
získala šest, tedy nejvíce ze všech stran), 
bude umět vytvořit dobrou, fungující a sta-
bilní koalici a městskou radu. Zároveň to 

téměř zaručuje, že získá také pozici starosty. 
Věřím, že se umím dohodnout s ostatní-
mi politickými stranami, že nejsem žádný 
nečitelný nováček, abych nezískal podporu 
kolegů z jiných stran.

2. Dostatek mandátů ale znamená, že potře-
bujeme doslova každý hlas. Komukoliv z vás 
je program ODS sympatický a přeje si, abych 
jej mohl na radnici prosadit, může pomoci. 
Stačí zakřížkovat celou kandidátku ODS – tím 
dáte našemu programu dvacet tři hlasů.

V čem je volba ODS lepší, než volba jiné 
politické strany?
1. Zejména v tom, že ODS ve Velkém Meziříčí 
dlouhodobě tvoří zkušení a čestní lidé. Nestojí 
za námi žádné podnikatelské peníze, i na 
kampaň jsme se úplně normálně složili. Jsme 
pracovití, aktivní a zvyklí pracovat pro lidi. 
Z města nechceme žádné prebendy, nikdo 
z nás není na městském rozpočtu závislý.  

2. Já sám jsem kromě vedení místní ODS 
také místopředsedou okresní organizace 
a členem krajské rady ODS. To znamená, že 
velkomeziříčská ODS je silně slyšet na kraj-
ské úrovni a musí s námi počítat i v Praze. 
Umím tedy na patřičných místech důrazně 
připomenout, že naše město si zaslouží po-
zornost. Tuto možnost má ve Velkém Meziříčí 
právě jen ODS.

Už v pátek společně rozhodneme o tom, 
zda vedení města zůstane stejné, jako 
v předchozích letech, anebo jej odvážně 
změníme. Nabízím vám, že tu změnu udě-
lám a pak vám složím účty. Tak, jak otevře-
ně dnes žádám o vaše hlasy, tak otevřeně 
budu ty účty skládat.

Radovan Necid, 
kandidát na starostu Velkého Meziříčí

Řada dobrých důvodů, 
proč v našem městě volit ODS

Zimní výbava na D1 
už i mimo Vysočinu

Po intenzivní intervenci kraje 
Vysočina podložené loňskými 
zkušenostmi s nekázní řidičů pro-
jíždějících bez zimních pneumatik 
Vysočinou rozhodlo ministerstvo 
dopravy o povinnosti zimní vý-
bavy na plných 163 km dálnice 
D1. Povinnost mít od letošního 
listopadu zimní výbavu tak bude 
platit pro jízdu na D1 od Mirošovic 
po Kývalku. 

„Problém letního obutí má 
v zimě na Vysočině více podob. 
V lepším případě nám neukáz-
nění řidiči zablokují souběžné 
komunikace kolem D1 a zabrání 
plynulému průjezdu všem ostatním 
vozidlům. V horším případě dojde 
k dopravní nehodě bez možnosti 
jejího odstranění, neboť složky 
integrovaného záchranného systé-
mu – hasiči, policisté i záchranka 
včetně odtahové služby nebo zimní 
mechanizace – nemají možnost se 
k místu v kolonách dostat. Komuni-
kace je obvykle kvůli kolizi neprů-
jezdná z obou stran,“ uvedl Libor 
Joukl, náměstek hejtmana kraje 
Vysočina. Vedení kraje Vysočina 
by do budoucna přivítalo řešení 
v podobě plošné celorepublikové 
povinnosti používat zimní pneu-
matiky. Odpadlo by tak náročné 
povolování umisťování značek 
zimní výbava vč. jejich každoroční 
instalace a reinstalace, stejně jako 
i nákup značek. Pokud se minis-
terstvu dopravy podaří prosadit 
v obou komorách Parlamentu ČR 
novelu zákona, mohlo by platit 
povinné zimní obutí bez výjimky 
pro všechny řidiče už od Nového 
roku.

Jitka Svatošová, 
KrÚ kraje Vysočina

Screamers v manéži

Náhoda tomu chtěla, a tak se v našem městě sešly v minulém týdnu 
najedou dva cirkusy. Jeden pravý, nefalšovaný cirkus Jo-Joo, a druhý 
pomyslný. Ten přivezla travesty skupina Screamers, která do Velkého 
Meziříčí zavítala letos podruhé. Žádaný pořad, který již několik let po-
řádá Jupiter club, se tedy nesl v cirkusovém duchu. Přítomné návštěvníky 
ve velkém sále přivítala na pódiu manéž, v níž se pak odehrávalo vše 
podstatné – tanec, zpěv či scénky pětice mužů, převlečených tradičně 
v ženských kostýmech. Ty doplňuje moderátor Ladislav Černý, který se 
též zapojuje do programu coby představitel nejrůznějších rolí. Tentokrát 
mu například připadla postava šejka či oblíbeného Pitkina z Mládkova 
někdejšího pořadu a další. „Cirkus je velký stan, aby se tam vešlo hodně 
bezdomovců,“ řekl Černý v reakci na svého kolegu, který ležel coby Lenka 
Plačková na zemi, poněvadž ho prý Pitkinovy řeči nudily. Když zrovna 
nebyly na scéně popové hvězdy v podání Screamers, diváky bavil třeba 
velký moskevský cirkus, kde nemohli pochopitelně chybět ani klauni 
apod. Živá zvířata se v něm ale neobjevila. Zato DVD ano. Kdo chtěl 
tedy mít tuto ojedinělou show i doma, mohl si nosič o přestávce koupit. 
Screamers přijíždí do Jupiter clubu pravidelně dvakrát za rok, na jaře a na 
podzim, a o jejich představení je vždy zájem. Hlavní sál Jupiter clubu 
bývá plný. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Na příští návštěvu se případní 
zájemci mohou těšit patnáctého března příštího roku. 

Iva Horká
Více fotek najdete na našem webu www.velkomeziricsko.cz

Mimo jiné také originální moskevský cirkus minulý týden zdejším divákům 
přiblížila travesty skupina Screamers z Prahy. 

Foto: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.)
Nízkoprahové centrum ve Vel-

kém Meziř íčí bude provozovat 
žďárská charita. „Bude určeno 
pro děti a mládež od dvanácti do 
dvaceti let,“ informuje ředitelka 
charity Jana Zelená a vysvětluje 
podstatu ambulantní služby. Klub 
nabídne mladým lidem využít 
volný čas smysluplným způsobem. 
„Půjde vlastně o chráněný prostor, 
kde platí určitá pravidla – bez 
alkoholu, bez cigaret, bez drog. 
Nabídka volnočasových aktivit – 
třeba fotbálku – má za cíl přitáh-
nout děti, navázat s nimi kontakt, 
získat si jejich důvěru, aby se s nimi 
dalo pracovat dál,“ popisuje smysl 
nízkoprahového centra J. Zelená. 
Podle jejích zkušeností navštěvují 
takové kluby nejen děti ze sociálně 
slabších rodin, které nemají fi nanč-
ní prostředky na placené zájmové 
kroužky a aktivity, ale i z těch dobře 
situovaných, kterým zdánlivě nic 
nechybí. Až na to podstatné – že 
na ně rodiče nemají čas. Centrum 
je tedy určeno všem mladým lidem, 
kteří hledají podporu a odbornou 
pomoc, ale třeba i jen zábavu a pro-
stor pro vlastní aktivity.

V klubu ve Velkém Meziříčí 
budou dva stálí pracovníci, což je 
základ pro to, aby mohlo nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež 
fungovat. Podle potřeby jim při 
práci s mládeží budou pomáhat 
i další.

Martina Strnadová

V Meziříčí 
nejspíš bude 

nízkoprahové 
centrum

Majestátné tygry s gladiátorem, elegantní pumy, 
barevné papoušky ara, artisty, piráty z Karibiku, hadí 
ženu, malého ninju, žonglérku a samozřejmě nezbytné 
klauny a mnoho dalších čísel přivezl opět po dvou le-
tech do Velkého Meziříčí první český národní cirkus 
Jo-Joo v čele s principálem Jaromírem Joo. Přijel do 
našeho města rovnou z Brna a na následující štaci za-
mířil do Žďáru nad Sázavou. Cirkus své šapitó spolu 
se zvěřincem a maringotkami postavil tentokrát nově 
v sídlišti Hliniště, tedy trochu z ruky. Na původním 
stanovišti v Čechových sadech totiž mezitím vyrostlo 
dětské hřiště. Ale ani odlehlejší místo neodradilo četné 
zájemce, především děti od návštěvy. A jistě nelitovali, 
neboť bylo co obdivovat. Navíc mnohé si odnesly na 
památku třeba vlastní fotku s mladou tygřicí Tajgou 
či jiný suvenýr. 

Během dvou let cirkus Jo-Joo urazil zase notný kus 
cesty. Zejména v zimních měsících principál Joo s částí 
programu vyráží do světa, jak sám říká za teplem. 
Uplynulou zimu mířil zejména do Asie, kde navštívil 
Hongkong, Macao, 
Thajsko, Filipíny, 
vloni navíc Izrael, 
Jordánsko či Saúd-
skou Arábii. „Asie 
na mě působí vel-
mi dobře, lidé jsou 
tam milí, usměva-
ví,“ říká Jaromír 
Joo a dodává, že ač 
procestoval obrov-
ský kus světa, tak 
například v Aus-
trálii nebyl ještě 
nikdy a rád by to 
změnil. Ve světě 
principál sbírá in-
spiraci i pro svůj 
cirkus, protože se 
snaží na každé dal-
ší turné přijít s ně-
čím novým, co tu 
ještě nebylo. Ten-
tokrát to byla třeba 
vzdušná akrobacie 
– postavy v bílých 
kostýmech létající 
na bílých šálách, 
k tomu poetická 
hudba a barvami 
hýřící papoušci. Novým prvkem byla i show ve stylu 
pirátů z Karibiku – tedy charakteristická hudba spojená 
s akrobaty šplhajícími po lodních lanech a stěžních. 
V ní nechyběli ani dva z nejmladších členů artistické 
rodiny – principálův vnuk Jaromírek a synovec Patrik 
– Ba. Pro vnuka je principál Jaromír evidentně vzorem 

Cirkus Jo-Joo přivezl tygry i papoušky
a cirkus tak nejspíš bude mít své pokračovatele. „Být 
artistou mě baví, ale jednou budu dělat i s těmi šelma-
mi,“ prohlásil Jaromírek. „Ale k tomu musíš dospět,“ 
připomněl mu děda Jaromír. A hned vzápětí oba malé 
artisty pochválil: „Malí kluci trénují dvakrát i třikrát 
denně s bratrem Jindřichem, mají opravdu dril.“ Tedy 
ne jen legrace, zábava a žádné povinnosti, jak si možná 
pomyslelo mnohé dítko při sledování vystoupení. Ani té 
škole děti od cirkusu neujdou. Musí se pochopitelně učit 
jako každý jiný a skládat pravidelně zkoušky. A k tomu 
práce v cirkusu, protože vše musí být dokonale natré-
nováno, secvičeno. „Nic se nesmí podcenit, hlavně 
na těžké věci člověk musí dávat pozor a soustředit se, 
jinak se hned něco stane – vždycky je to vlastní vinou,“ 
podotýká principálova žena Marcela Joo, která je sama 
z již sedmé generace slavné provazochodecké, artistické 
a loutkařské rodiny Kaiserů.

Podcenit však nesmí nic ani krotitel tygrů a nejen 
jich. Vždyť i třeba mnohem drobnější puma dokáže 
zabít dospělého člověka. Ale Jaromír Joo se za žádného 

krotitele či drezéra 
nepovažuje. Žije 
se svými šelma-
mi spíš v takové 
symbióze, i tak už 
od nich utržil pár 
pořádných šrámů. 
Pochlubit se ale 
může mnoha zá-
pisy v Guinnesso-
vě knize rekordů, 
jako třeba o nej-
del š í m p oby t u 
v kleci s tygry, 
pak s leopardem, 
s leopardem a pu-
mou najed nou , 
dále o strkání hla-
vy do tygří tlamy, 
jízdě na tygrovi, 
č i  skoku pumy 
z koně na koně, 
nebo ten nejčers-
tvější u přeskoku 
deseti lidí pumou. 
Ani to ale Jaromí-
rovi nestačí. Má 
v plánu pořídit si 
párek hyen a něco 
je naučit. „A jed-

nou zkřížím lva s tygrem,“ dodává principál Jaromír 
Joo. Takže se máme na co těšit, až k nám cirkus Jo-Joo 
zase dorazí.

Martina Strnadová
Další fotky najdete v dnešním čísle na straně 8 a na 

našem webu www.velkomeziricsko.cz

Novinkou v programu bylo vystoupení létajících artistů s papoušky 
ara.                                                             Foto: Martina Strnadová

Průřez svojí tvorbou představuje 
v Jupiter clubu akademický malíř 
a ilustrátor Josef Kremláček z Tře-
bíče. Slavnostní vernisáž minulou 
neděli dopoledne otevřela výstavu 
více než šedesáti obrazů. „Jde 
o volnou tvorbu zaměřenou na ilu-
strace a k surrealistickým dílům,“ 
vysvětlil Josef Kremláček. Expo-
zice je doplněna knihami, většinou 
pohádkami, které 
třiasedmdesátiletý 
autor ilustroval. 
„Těch publikací 
pro děti a mládež 
je kolem sedmde-
sáti,“ poznamenal 
v průvodním slově 
na vernisáži ing. 
Karel Odehnal, 
sběratel grafiky 
a  K r e m lá čk ův 
přítel. Ten mimo 
jiné vyzdvihl, jak 
mimořádný př í-
nos Kremláčkova 
tvorba má, a to 
nejen pro mladou 
generaci. „I my 
dospělí jsme stále 
děti. Děti svých 
rodičů .  A pro-
střednictvím ilu-
strací se vracíme 
do svého mládí,“ 
pokračoval Ode-
hnal, „Kremláček 
n a v í c  p ře v á d í 
dílo slovesné do 
podoby výtvarné. 

A nejen to, učí nás rozlišovat dobro 
a zlo.“ Sám umělec pak přiznává, že 
ze všech pohádkových postaviček 
maluje nejraději vodníky. „Možná 
proto, že moji předkové byli mlyná-
ři,“ přemítá Kremláček. Ten podle 
svých slov nyní ilustruje třeba Jirás-
kovy Staré pověsti české a další.

Více fotek na našem webu 
www.velkomeziricsko.cz

Josef Kremláček oslovuje
všechny generace.

Nyní vystavuje v Jupiter clubu

Text a foto: Iva Horká
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM

Info: www.acvm.ic.cz Kontakt: Mgr. František Kameník,
e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Útěk
Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: „Vstaň, jdi do 

Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, 
vystoupilo před mou tvář.“ Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč 
od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. 
Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč 
od Hospodina. (…) I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: 
„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti ulo-
žím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo 
veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do 
města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude 
vyvráceno.“ I uvěřili Ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné 
suknice od největšího až po nejmenšího. (Z knihy proroka Jonáše).

Prorok, povolaný k veliké věci – poprvé nezvládl psychický úkol, který 
mu byl svěřen. V době časově nám bližší známe jiného velikého člověka, 
světce – faráře z francouzského Ars – Jana Marii Vianney’e. Když čteme 
jeho životopis, také můžeme být překvapeni – několikrát se snažil opustit 
svou farnost. Prostě cítil tíhu své pastorační práce. Chtěl klid, čas pro sebe, 
čas na soukromou modlitbu. Ale vždycky, s Boží pomocí, se vracel.

My nejsme ani vyvolení proroci, ani světci, ale určitě se v životě kaž-
dého z nás objevila myšlenka: Chci utéci, někam daleko. Prostě odjet. 
Opustit milované rodiče, zaměstnání, přátele. Většinou to naštěstí končí 
jen v našich představách. Prostě nikdo nikdy neřekl, že celý náš život musí 
být lehký, krásný a příjemný. Je třeba, a to z lásky k druhým, přinášet 
oběti. Zapomenout na sebe a vidět kolem sebe ty, kteří nás mají rádi 
a potřebují nás. Všechny čtenáře našeho týdeníku zdravím z cest.

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 13. do 17. 10. 2010
Středa 13. 10.
 7.00 mše sv. za rodiče Kafkovy, dva syny a za duše
 v očistci o. M. P.
Čtvrtek 14. 10.
 7.00 mše sv. za nemocnou sestru o. M. P.
18.00 mše sv. za Karla a Martu Kašparovy, jejich rodiče
 a celou živou rodinu o. M. P.
17.00 Hrbov mše sv o. M. P.
Pátek 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 8.00 mše sv. za bloudící, opuštěné, smutné,
 za obrácení hříšníků a na vlastní dobrý úmysl o. M. P.
 mše sv. v domově pro seniory není
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. pro mládež, za Zdenku Kučerovou
 a jejího syna Richarda s rodinou o. M. P.
Sobota 16. 10. Památka sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
 7.00 mše sv. k poctě sv. Judy Tadeáše o. M. P.
13.00 mše sv. za novomanžele – Antonín Jan
 a Blanka Vávrová o. Serafi m
18.00 mše sv. za Marii Doležalovou,
 Antonína Špačka, Vlastu Bartuškovou,
 jejich rodiče a sourozence o. M. P.
Neděle 17. 10. – 29. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za rodiče Kališovy, dvoje rodiče,
 celou přízeň a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za živé a zemřelé rodiny Košábkovy,
 Slabých a za duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za rodinu Rousovu,
 Pačískovu, zemřelé rodiče Rousovy ze Zahrádky
 a za Boží požehnání pro celou rodinu  o. L. Sz.
17.30 růžencová pobožnost s požehnáním – za lékaře
 a všechny zdravotníky
18.00 mše sv. za rodinu Michalovu a Vondráčkovu
 a za duše v očistci  o. L. Sz.

Farní oznámení
V pátek od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 

14.00–15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 
v 19.30 bude VI. příprava na manželství. Děkuji všem, kteří pracovali 
ve farnosti. V neděli 17. 10. v 17.30 bude růžencová pobožnost s požeh-
náním – budeme se modlit za všechny lékaře a zdravotníky v předvečer 
jejich patronátního svátku. Kalendáře na postavení na rok 2011 můžete 
zakoupit ve farní kanceláři za cenu 55 Kč. V tomto týdnu nebudou mše 
sv. v nemocnici a v domově pro seniory.

Autobus na Nový Jeruzalém jede ve středu 13. října 2010 v 17.20 hodin 
z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů a v 17.25 hodin z Vídně.

Ohlášky pro Bory a okolí
Středa 13. 10.
17.30  Dolní Bory adorace Nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Františka Marka, Ludmilu Markovou,
 za rodiče Sukovy a zemřelou přízeň o. M. P.
Neděle 17. 10. – 29. neděle v mezidobí
9. 45 Horní Bory mše sv. za Aleše Kučeru, rodiče Kučerovy
 a syna, rodiče Brendlovy a celou živou a zemřelou
 přízeň a duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení pro Bory
Příští neděli bude sbírka věnovaná na úhradu faktury za elektřinu 

43.000 Kč. Tuto částku je třeba zaplatit do konce října. V současné chvíli 
farnost disponuje částkou 20.000 Kč. Autobus na Nový Jeruzalém jede 
ve středu 13. října 2010 v 17.25 hodin z Vídně.                             -LSz-

Českobratrská církev evangelická
9 hodin: bohoslužby (slavnost díkčinění, vysluhování večeře Páně)
20. 10. 14.30 hodin: děti
Zveme k účasti na bohoslužbách a dalších setkáních, konajích se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). www.velke-mezirici.evangnet.cz   -PJ-
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 6. října 2010
 1. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru 

pronájmu 700 m2 – oplocená část pozemku parc. č. 
5894/2 v k. ú. Velké Meziříčí, nad dálnicí, lokalita 
Rakůvky, za účelem skladování palivového dříví. 
Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění bude 
Radě města předložen návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s podmínkami nájmu.

 2. Rada města vzala na vědomí uplatnění práva 
opce – práva prodloužení nájemního poměru mezi 
Českou spořitelnou, a. s. a městem na užívání ne-
bytových prostor objektu č. p. 14 Náměstí, Velké 
Meziříčí s tím, že toto prodloužení od 1. 2. 2011 
do 31. 12. 2016, tedy na 5 let, bude upraveno v „do-
datku“ k nájemní smlouvě, jenž bude předložen 
k projednání a odsouhlasení některému příštímu 
jednání Rady města.

 3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch E.ON ČR k tíži pozemků města parc. č. 
5605/3, 5581/4 /PK 5601/, 5594/1 a 5597/145 s prá-
vem uložení kabelového vedení vysokého napětí 
do těchto pozemků, právem provozování, údržby 
a oprav na dobu trvání funkčnosti této stavby.

 4. Rada města schválila následující rozpočtová 
opatření:
 1. Zdroj: 355 tis. Kč – § 3722 odpady – práce pro-
 vedené TS org. 80
 45 tis. Kč – § 3429 zájmová činnost – práce 
 provedené TS org. 80
 Rozdělení: 380 tis. Kč – § 3745 péče o vzhled – 
 práce provedené TS org. 80
 20 tis. Kč – § 3639 ostatní služby – práce 
 provedené TS org. 80

  2. Zdroj: 155 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení – 
 práce provedené TS org. 80
 185 tis. Kč – § 3412 tělovýchova – práce pro-
 vedené TS org. 80
 25 tis. Kč – § 3429 zájmová činnost – práce 
 provedené TS org. 80
 Rozdělení: 20 tis. Kč – § 3639 ostatní služby – 
 práce provedené TS org. 80
 150 tis. Kč – § 3632 hřbitovy – práce provedené 
 TS org. 80
 195 tis. Kč – § 2212 silnice – práce provedené 
 TS org. 80

  3. Zdroj: 205 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 195 tis. Kč – § 3725 odměna obci za třídění 
 odpadu –příjem
 Rozdělení: 205 tis. Kč – § 2212 silnice – práce 
 provedené TS org. 80
 195 tis. Kč – § 3727 prevence vzniků odpadů – 
 práce provedené TS org. 80

  4. Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3900 poskytnutí
 daru Sdružení pro výstavbu památníku čs. vo-
 jákům ve Skotsku, o. s. se sídlem Praha 2-Nové 
 Město, Myslíkova 1698/18, IČ: 26554691
 Účel: příspěvek na vybudování památníku 
 válečného hrobu českým a slovenským 
 vojákům ve Skotsku, kde mezi jmény 71 padlých 
 je i rodák z Velkého Meziříčí František Urbánek

 5. Zdroj: 385 tis. Kč –  6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 385 tis. Kč – § 2212 oprava komu- 
 nikace na ul. Bezděkov v souvislosti s pro-
 váděnou rekonstrukcí vodovodu a kanalizace
 6. Zdroj: 83 tis. Kč– § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 83 tis. Kč – § 4374 projektová doku-
 mentace pro nízkoprahové centrum ve Velkém 
 Meziříčí
 7. Zdroj: 32 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 32 tis. Kč – § 6171 demolice zdi za 
 objektem budovy Spořitelny
 8. Zdroj: 50 tis. Kč – § 3341 oprava roz-
 hlasu v m. č. Olší nad Oslavou
 Rozdělení: 50 tis. Kč – § 3745 veřejné pro-
 stranství v m. č. Olší nad Oslavou
 9. Zdroj: 100 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
 Rozdělení: 100 tis. Kč – § 3745 veřejné pro-
 stranství v m. č. Mostiště
10. Zdroj: 0,1 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  0,1 tis. Kč – § 2299 ostatní zále-
 žitosti v dopravě – vrácení přeplatků z pokut
11. Zdroj: 8 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 8 tis. Kč – § 3639 práce ener-
 getika př i zajištěníoptimalizace cen př i
 nákupu plynu a návrhy opatření k úsporám 
 pro rok 2011 na základě Dodatku č. 2 k uza-
 vřené mandátní smlouvě z 4. 6. 2009
12.  Zdroj: 2,7 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 2,7 tis. Kč – nákup odpadkového
 koše, který budeumístění u Střední ško-
 ly řemesel a služeb na ulici Hornoměstská

 5. Rada města souhlasila se zapojením přijatých 
transferů do rozpočtu města Velké Meziříčí 
v r. 2010 v měsíci září:
Částka v Kč Poskytovatel Účel
207.000 Min. fi nancí Volby do Parlamentu
 ČR a zastupitelstev obcí
377.709,40 Min. vnitra Vzdělávání v Egon
 centrech krajů a obcí s rozšířenou pů
 sobností – projekt reg. č. 
 CZ1.04/4.1.00/40.00006.

 6. Rada města jako zřizovatel příspěvkových organi-
zací nepřijala nabídku v minulosti bezúplatně pře-
vedeného, resp. darovaného majetku příspěvkovým 
organizacím a uděluje písemný souhlas s likvidací 
předmětného majetku uvedeného v přehledu, který 
je součástí přílohy, následující příspěvkové orga-
nizaci v těchto pořizovacích cenách:
Městská knihovna Velké Meziříčí . . . 244.545,18 Kč
Dále Rada města souhlasila s převodem (prode-
jem) majetku uvedeného v tabulce č. č. 3 – obraz 
Velké Meziříčí příspěvkové organizaci Muzeum 
Velké Meziříčí za symbolickou cenu 1 Kč.

 7. Rada města jako zřizovatel příspěvkové organiza-
ce Muzeum Velké Meziříčí uložila této organizaci 
na základě § 31 odst. 2 zákona o rozpočtových 
pravidlech odvod z jejího investičního fondu do 
rozpočtu zřizovatele – Města Velké Meziříčí ve 
výši 121.000 Kč v termínu do 31. 10. 2010.

Ing. František Bradáč, starosta města
(Dokončení příště.)

Okradl nakupující
V době od 15.30 do 15.40 hodin 

dne 7. 10. využil chvilkové nepozor-
nosti čtyřiačtyřicetileté ženy nezná-
mý pachatel. Z nákupního pojízdné-
ho vozíku v prostorách obchodního 
domu na ulici K Novému Nádraží 
ve Velkém Meziříčí jí odcizil volně 
odloženou koženkovou kabelku. 
V ní byla peněženka s finanční 
hotovostí, platební karta, mobilní 
telefon a osobní doklady. Způso-
bená škoda je ve výši 4.500 korun.

Řídili pod vlivem alkoholu
Dne 5. října 2010 ve 22.35 hodin 

hlídka DI Policie ČR Žďár nad 
Sázavou v obci Křižanov u čerpací 
stanice v rámci silniční kontroly 
zastavila škodu felicii, jedoucí od 
Jívoví ke Křižanovu. Při následné 
silniční kontrole byla provedená de-
chová zkouška s pozitivní hodnotou 
1,26 ‰. Na místě byl řidiči zadržen 
řidičský průkaz a zakázána další 
jízda s motorovými vozidly.

Dále v 16.45 hodin jel řidič se 
škodou felicií od Jívoví ke Skle-
nému nad Oslavou. Při projíždění 
táhlé levotočivé zatáčky v klesání 
v důsledku nepřiměřené rychlosti 
a po předchozím požití alkoholic-
kého nápoje vjel na pravou krajnici 
a následně do pravého silničního 
příkopu, kde přední částí vozidla 
narazil do listnatého stromu. Řidič 
se při nehodě těžce zranil. Provede-
ná dechová zkouška odhalila u ři-
diče 2,17 ‰. Řidič nebyl držitelem 
příslušného řidičského oprávnění. 
Škoda na vozidle je 15.000 korun.

Pátrají po pohřešované osobě
Policie pátrá po pohřešované oso-

bě jménem Roman Horkel, ze Žďá-
ru nad Sázavou, státní příslušnost 
ČR. Je střední postavy, vysoký 175 
až 185 cm, má středně dlouhé hnědé 
vlasy a zdánlivé stáří 40–45 let. 
Pátrání bylo vyhlášeno 29. 8. 2008, 
neboť neplní vyživovací povinnost 
na své děti. Veškeré poznatky k hle-
danému muži sdělte telefonicky na 
linku 158 nebo na nejbližší oddělení 
Policie ČR, případně na e-mail: 
mluvcizr@mvcr.cz.

Vloupali se do zaparkovaných 
aut a garáže

Pět minut stačilo pachateli na 
vloupání do vozidla dne 8. 10. Auto 
majitelka zanechala zaparkované 
v Moravci před hřbitovem. Do 
automobilu se dostal po rozbití 
okna u spolujezdce, kde ležela na 
sedadle příruční taška s peněžen-
kou, mobilním telefonem a klíči. 
Škoda na odcizených věcech je ve 
výši 8.500 korun.

Neznámý pachatel se v době od 
5. do 6. 10. 2010 vloupal do náklad-
ního automobilu zaparkovaného 
v Osové. Zadními dveřmi se dostal 
do úložného prostoru a odcizil z něj 
volně položenou úhlovou brusku 
s kotoučem. Způsobená škoda je ve 
výši 6.000 korun.

Dále v době od 5. do 6. 10. 2010 
nezjištěným předmě tem byla 
odem knuta ú§garážová vrata na 
ulici Zarybník v Měříně. Pachatel 
si přisvojil motocykl Suzuki GSF 
600 bandit a motocyklovou přilbu 
s koženými rukavicemi. Majiteli 
byla způsobena škoda ve výši 
46.000 korun.

Vybráno z policejního archivu 
PČR, -simf-

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vám předsta-
vili projekt rozhledny na Fajtově kopci.
Náš dlouhodobý záměr, postavit rozhlednu, je vám nej-
spíš znám, ale nyní začíná mít již konkrétní podobu.
Investorem rozhledny bude Ski klub Velké Mezi-
říčí. Projekt má mimo jiné i silnou podporu MěÚ 
Velké Meziříčí, čehož si velice ceníme, a jedním ze 
subjektů, který se bude podílet na výběru konečné 
varianty bude také Rada města.
Rozhledna by měla stát v místě horní stanice lyžař-
ského vleku, tedy na místě, kde v současné době stojí 
dřevěná budova k prodeji lyžařských permanentek.
Vás všechny ale asi nejvíce zajímá, jak bude roz-
hledna vypadat. Oslovili jsme několik architekto-
nických kanceláří a rádi bychom vám představili 

jejich návrhy. Architekty jsme omezili pouze roz-
počtovým stropem a maximální možnou výškou, 
kterou nám určila Armáda ČR. Představujeme vám 
tedy dva návrhy, které splnily tato kritéria a které 
si můžete prohlédnout na webových stránkách ski 
klubu www.skivm.cz (a též na straně 1 týdeníku 
Velkomeziříčsko).
Jsme si vědomi toho, že rozhledna změní panorama 
města a stane se jeho významnou dominantou i tu-
ristickou atrakcí.
Chceme vás tímto požádat, abyste posoudili oba 
návrhy a sdělili nám na naši mailovou adresu vaše 
názory. Budeme za ně velice vděčni a slibujeme, že 
je při výběru fi nální varianty vezmeme v potaz.

Ing. Jiří Novotný, předseda Ski klubu Velké Meziříčí

Vyjádřete se k plánované rozhledně na Fajtově kopci

V rámci celostátního projektu 
Celé Česko čte dětem navštívil 
Základní školu Školní ilustrátor 

Dětský ilustrátor Adolf Dudek v Meziříčí
Adolf Dudek. Přijel z Frenštá-
tu pod Radhoštěm s programem 
pro 1. stupeň Malování pro děti, 

ve kterém si děti vy-
zkoušely, že pomocí 
kruhu, trojúhelníku, 
čtverce a obdélníku 
lze nakreslit cokoli. 
Adolf Dudek názorně 
předvedl, jak vzniká 
ilustrace do knihy 
– od prvního sezná-
mení s textem až po 
konečnou úpravu celé 
knihy. Dále se děti 
dozvěděly, jak vypa-
dají moderní dětské 

k n i hy a  mal í ř ské t ech n i k y. 
Od počátku strhl malíř malé 

i velké svým úžasným humorem 
a zaujal způsobem akčního kresle-
ní, které samo o sobě bylo velkou 
show. Není divu, že tento svérázný 
umělec prodal více než 3 miliony 
knih pro děti v celé ČR a následně 
dostal ocenění Nejprodávanější 
ilustrátor dětských knih. Na závěr 
proběhla autogramiáda. Tato bese-
da s ilustrátorem Adolfem Dudkem 
odstartovala na celém 1. stupni pro-
jekt Naši ilustrátoři, který proběhne 
během měsíce října. 
Text a foto: Mgr. Petra Duchtíková, 

Mgr. Jitka Ščerbová
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Prodám
■ Starší nábytek z vyklizeného 
domu, velmi zachovalý, plně 
funkční, vhodný na chatu, cha-
lupu nebo do dílny. Foto zašlu 
e-mailem. Cena dohodou. Tel.: 
737 832 137.
■ Pás. brusku, srovnávačku šíře 
40 cm Rojek a frezku Ligmet. Tel.: 
604 171 964.
■ Z kotle „Štrébl“ články 3 ks. 
cena dohodou. Tel.: 774 868 024.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Na-
jeto 27.000 km. STK do IX/2012, 
ekologická daň zaplacena. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Stavební vrátek. Cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Med pastovaný a květový smí-
šený (tmavý). Tel.: 725 085 058, 
776 067 143.
■ Pravý lesní med 80 Kč za 1 kg. 
Tel.: 603 321 271.

■ Štěňátka výmarského 
ohaře krátkosrstého s PP po 
lovecky vedených rodičích. 
Odběr: konec října 2010. Cena: 
6.000 Kč. Tel.: 605 140 764, 
ek.strasidylko@seznam.cz

■ Ječmen jarní, pšenici ozimou, 
konzumní a sadbové brambory 
odrůdy Adéla – Marabel a Belana. 
Cena dohodou. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576, nejlépe po 17. ho-
dině.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Dámské skládací kolo. Velmi za-
chovalé. Levně. Tel.: 566 522 339.
■ Nosič kol na tažné zařízení. 

Nový, zabalený. Tel.: 739 622 786.
■ Macešky, odběr podzim, jaro, 
cena 6 Kč/ks. Tel.: 737 767 876.
■ Kámen vhodný do základů. 
Cena dohodou. Tel.: 608 624 623.
■ Propan-butanové láhve – 10litro-
vé, 2 ks. Prázdné, cena za obě 950 Kč. 
Volat odpoledne. Tel.: 565 556 403.
■ Pánské brusle Botas č. 8 málo po-
užívané, cena 800 Kč, č. 9 starší zacho-
valé, cena 300 Kč. Tel.: 776 598 282.
■ Avii s chladicím zařízením – po-
jízdnou. Motocykl Cagiva. Motor na 
Peugeot, kompletní hlavu. Nové ne-
rezové 60 l pařáky. ND na diesel Feli-
cii. Cena dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Solol itové desky – rozměr 
1,8 m × 2 m, tloušťka asi 5 mm. 
Počet 5 ks + odřezky asi 15 ks. Tel.: 
732 846 836.
■ Válendu s úložným prosto-
rem, 2 roky stará. Jako nová. 
Tmavomodrá barva, pevný potah. 
PC 3.900 Kč, NC 1.700 Kč. Tel.: 
605 384 929.
■ Štěně (fenka) jezevčíka hlad-
kosrstého standardního, barvy 
červené. Štěně je s rodokmenem. 
Tel.: 723 757 710.
■ Škoda Octavia 97, modrá meta-
líza, max. možná výbava, litá kola, 
nové zimní pneu, nové brzdy, tažné, 
klima. Tel.: 773 565 767.
■ Koťata rasa britská modrá, 
čistokrevná. Cena 1.900 Kč. Tel.: 
775 994 441.
Koupím
■ Roselu Pennant, letošní odchov 
– nepříbuzný pár. Tel.: 608 354 520.
■ Hoblovku s protahem a spodní 
frézu. Tel.: 733 502 674.
■ Řezbářská dláta a literaturu 
o truhlářství, tesařství, řezbářství. 
Tel.: 733 502 674.

(Pokračování na straně 6.)

Nepůjde el. proud
Středa 20. 10. 2010 od 7.30 do 16.45 
hodin, vypnutá oblast: ulice K Buči, 
Karlov (od č. p. 1001 po č. p. 594), 
Křižní, Na Spravedlnosti, Nová, 
Příční Slepá. Dále od 9 do 15 ho-
din: přehrada Mostiště, Nemocnice 
Mostiště, bytovky u nemocnice, 
Povodí, RD u mlýna Vídeň.   E.ON

Zubní pohotovost
Sobota 16. 10. MUDr. Beáta Bíl-
ková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 
tel.: 566 642 545. Neděle 17. 10. 
MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 
tel.: 566 567 332. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly služ-
by prohozeny.  

Zdroj: http://www.nnm.cz

Zrušení
autobusové zastávky

Z důvodu probíhající rekonstruk-
ce kanalizace bude autobusová 
zastávka v ulici Bezděkov od 
18. 10. do 31. 10. 2010 zrušena. 
Děti musí v této době využít au-
tobusovou zastávku v ulici No-
vosady, popř. autobusové nádraží.  

Veronika Poulová, MěÚ

Poradna ČOI
Dnes, 13. října, je otevřena 

poradna ČOI. Nachází se 
v nové budově Městského 
úřadu Velké Meziříčí, Náměs-
tí 27/28, kancelář obecního 
živnostenského úřadu č. 9 od 
8.30 do 15 hodin. Tato poradna 
působí v našem městě každou 
druhou středu v měsíci.    

-red-

Velká Bíteš
ČSSD
 1. Mgr. Miroslav Báňa
 2. Ing. Marie Šabacká
 3. MUDr. Svatopluk Horek
 4. Ing. Milan Macholán
 5. Ing. Bronislav Hovadík
 6. Bc. Hana Sedláková
 7. Ing. Tomáš Pelán
 8. Jan Bartoš
 9. Marcela Svobodová
10. MVDr. Karel Burian
11. Marta Doubková
12. Jaroslav Loup
13. Mgr. Dagmar Macholová
14. Pavel Doubek
15. Mgr. Zdeněk Káňa
16. Petr Karásek
17. Miluše Prokešová
18. Jaroslav Oplatek
19. Petr Urbánek
20. Lubomír Smrž
21. Vít Čermák
KSČM
 1. Jiří Moravec
 2. Pavel Procházka
 3. Ing. Alois Koukola, CSc.
 4. Sylva Procházková
 5. Vojtěch Pernica
 6. František Žák
 7. Ivan Popov
 8. Jaroslav Neklapil
 9. Jaroslav Hofmann
10. Jaromír Mencler
11. Václav Březina
12. Michal Beránek
13. Jan Šabacký
14. Alois Batelka
15. Josef Koza
16. Jiří Moravec
17. Miroslav Doubek
18. Josef Beránek
19. Hedvika Spurná
20. Zdeněk Fajt
21. Jaroslav Soukup
KDU-ČSL
 1. Ing. Tomáš Kučera
 2. Jiří Blaha
 3. MVDr. Jaromír Kotík
 4. Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek
 5. Ing Libor Buchta
 6. Ing. Eva Zavadilová
 7. Mgr. Aleš Koubek
 8. Vítězslav Kratochvíl
 9. Miloš Jůza
10. Ing. Pavel Kratochvíla
11. Ing. Miloš Brychta
12. Ing. Pavel Prchal
13. Mgr. Ludmila Fatěnová
14. MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D.
15. Bc. Jiří Dohnal
16. Ing. Josef Janšta
17. MUDr. Petr Havlát
18. Zdeněk Řezáč
19. MUDr. Eva Brázdilová
20. Ing. Marek Svoboda
21. Ing. Jan Kratochvíla
ODS
 1. JUDr. Alena Malá
 2. Mgr. Dalibor Kolář
 3. MUDr. Pavla Vojtěchová
 4. Zdeněk Blažek
 5. Bc. Ilona Kalová
 6. František Kratochvíl
 7. Mgr. Blanka Gaizurová
 8. MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.
 9. Radomír Holík
10. Ing. Josef Jelínek
11. Josef Chadim
12. Ing. Jiří Procházka
13. Zdeněk Králík
14. Michal Robotka
15. PharmDr. Marcela Blahová
16. Bc. Marek Jízdný
17. Vladimír Častulík
18. Ing. Ladislav Vojtěch
19. Stanislav Kocián
20. Jaroslav Konečný
21. František Veselý
Občanské sdružení Zdravé město
 1. Ing. Milan Vlček
 2. Karel Navrátil
 3. Jan Pavlíček
 4. Alois Špaček
 5. Vlastimil Fiker
 6. MUDr. Zdeňka Ouředníčková
 7. Alois Blaha
 8. Jaroslav Dufek
 9. Ing. Zdeněk Vlček
10. Ing. Jiří Holík
11. Alois Špaček
12. Jitka Březinová
13. Vilém Robotka
14. Božetěch Bárta
15. Mgr. Marie Vlčková
16. Ing. Milan Nedoma
17. Zdeněk Vítek
18. Marie Volná
19. Ing. Silvestr Malec
20. Ing. Ludvík Svoboda
21. Miloš Kundýsek
Sdružení NK pro Velkou Bíteš
 1. Jiří Rauš
 2. MUDr. Jaroslav Štefek
 3. Ctibor Veleba
 4. Ing. Bohumil Hejtmánek

 5. Jiří Březina
 6. Hana Pöcklová
 7. Ondřej Blaha
 8. Mgr. Milada Oplatková
 9. Ing. Miloslav Kliment
10. Milan Sláma
11. Petr Vondrák
12. Zdeněk Mazánek
13. Petr David
14. Michal Neklapil
15. Jan Koza
16. Růžena Hudečková
17. Aleš Kotačka
18. Stanislav Dvořáček
19. Josef Žaloudek
20. Milan Růžička
21. RNDr. Jiří Richter
TOP 09
 1. Stanislav Mihal
 2. Ing. Miloš Zduba, MBA
 3. Bc. Marek Fiala
 4. Tomáš Jelínek
 5. Mgr. Markéta Hradilová
 6. Tomáš Hlobil
 7. Ing. Libor Kotačka, Ph.D.
 8. Aleš Krupička
 9. Pavel Kopáček
10. Marie Cahová
11. Josef Klapal
12. Petra Fialová
13. MUDr. Petr Ouředníček
14. Miroslav Káfoněk
15. Jiří Topinka
16. Bc. Magda Holíková
17. Ivo Janšta
18. Vít Kratochvíl
19. Jiří Crha
20. Ing. Martin Babák, Ph.D.
21. Zdeněk Borkovec
Suverenita
 1. Petr Gregor
 2. Miloš Rozmarýn
 3. Ludvík Zavřel
 4. Jana Smutná
 5. Karel Daněk
 6. Pavel Neklapil
 7. Jarmila Všianská
 8. Věra Weissmannová
 9. Ing. Zdeněk Rozmahel
10. Jiří Vévoda
11. Josef Loukota
12. Radek Urbánek

Měřín
ČSSD
 1. Anna Oulehlová
 2. RNDr. Ivana Hloušková
 3. PaedDr. Ladislav Novotný
 4. Ing. Josef Krčál
 5. Ing. Josef Stockinger
 6. Jaroslav Kryštof
 7. Pavel Kundela
 8. Karel Švejda
 9. Jan Vencálek
10. Pavel Dvořák
11. Yvona Fundová
12. Vlastimil Šula
13. Jiřina Nožičková
14. Marie Vencálková
15. Lukáš Vidlák
KDU-ČSL
 1. Karel Pacal
 2. Mgr. Hana Smejkalová
 3. Josef Benda
 4. Petr Veselý
 5. Antonín Chalupa
 6. Ing. Zdeněk Vlach
 7. Zdeněk Zdvihal
 8. Marie Pólová
 9. Jiří Kundela
10. Mgr. Hana Pacalová
11. Lenka Svobodová
12. Marie Pytlíková
13. Karel Pospíchal
14. Marie Necidová
15. Jiří Toman
KSČM
 1. Miloslav Peroutka
 2. Jan Sýkora
 3. Miroslav Nedomanský
 4. Oldřich Rozmarín
 5. Svatava Hammerová
 6. Jana Šimáčková
 7. Ing. Jarmil Kotík
ODS
 1. Ing. Jiří Servít
 2. Ivo Rohovský
 3. Mgr. Petr Matějíček
 4. Jana Janů
 5. Milan Krejčí
 6. Ing. Jaroslav Sysel
 7. Mgr. Věra Matějíčková
 8. Josef Motyčka
 9. Mgr. Iveta Hlávková
10. Jan Vrba
11. Zdeněk Hlávka
12. Dagmar Simandlová
13. Marie Krejčová
14. Ing. Marie Trojanová
15. Jiří Indra
Sdružení nezávislých kandidátů 
Balinka
 1. JUDr. Karel Dvořák
 2. Alena Vaňková
 3. František Dvořák
 4. Jindřich Vacula
 5. Lubomír Buchta

 6. Stanislav Symonides
 7. František Jurek
 8. Jaroslav Doležal
 9. Jiří Vaněk
10. Roman Plešák
11. Emil Homola
12. Josef Peroutka
13. Petr Buk
14. Vlastimil Prokop
15. Antonín Symonides
Sdružení nezávislých kandidátů 
Měřín a Pustina
 1. Ing. Jaroslav Pazdera
 2. Vladimír Krejčí
 3. Roman Hnízdil
 4. Ivana Matějíčková
 5. Josef Hrad
 6. Alois Kašpar
 7. Ing. Ludvík Kuřátko
 8. Josef Maleček
 9. Miroslava Kundelová
10. Jan Robotka
11. Lenka Hlaváčová
12. Ladislav Kundela
13. Helena Procházková
14. Mgr. Jiří Urban
15. Bc. Věra Hradová
Sdružení nezávislých kandidátů pro 
městys Měřín
 1. Vojtěch Horák
 2. Luboš Cejnek
 3. Ivo Horák
 4. Šárka Noehl
 5. Mgr. Jaroslav Sysel
 6. Antonín Zeman
 7. Jan Kožený
 8. Lucie Kuchyňková
 9. Jaroslav Petrla
10. František Hlaváč
11. Jiří Cejnek
12. Zdeněk Bublán
13. Alois Cejnek
14. Aneta Aya Hnízdilová
15. Zdeněk Pospíšil

Křižanov
ČSSD
 1. Bc. Silvie Tomšíková
 2. Zdeněk Liška
 3. Darina Burianová
 4. Petra Jandová, DiS.
 5. Jaroslava Křikavová
 6. Mgr. Květoslava Lišková
 7. Aleš Burian
 8. Ladislav Coufal
 9. Renata Horníčková
10. Evženie Coufalová
KDU-ČSL
 1. Marie Smejkalová
 2. Bc. Jiří Špinar
 3. MUDr. Marie Chromá
 4. Radomíra Schmidová
 5. Mgr. Lenka Kamanová
 6. Ing. František Chylík
 7. Soňa Němcová
 8. Josef Tomšík
 9. Milada Kotíková
10. Miroslav Juračka
11. Ing. Pavel Rous, Ph.D.
12. Hana Pazderová
13. Ing. Karel Hromek
ODS
 1. Jiřina Sýkorová
 2. Martin Petr
 3. Mg.A. Andrea Stehlíková
 4. Luboš Horníček
 5. Jan Sedláček
 6. MUDr. Jitka Pavlíková
 7. Jaroslav Ostrý
 8. Stanislav Tvarůžek
 9. Ing. Vlastimil Kazda
10. Libuše Slabá
11. Ing. Josef Šimák
12. Marie Podrábská
13. Aleš Vala
KSČM
1. Jan Engelhart
2. Jaroslav Uhlíř
3. Marie Engelhartová
4. Ing. Eva Kavinová
5. František Šebek
6. Ilona Ondráčková
7. Jaroslav Engelhart
8. Jiří Liška
9. Jiří Kiefer
10. Miroslav Čarek
11. Josef Hanák
12. Josef Milota
13. Jan Havelka
Sdružení nezávislých kandidátů, 
Hasiči Křižanov
 1. Antonín Kania
 2. Zdeněk Pařízek
 3. Petr Urban
 4. Jiří Šibor
 5. Jiří Chrást
 6. Jindřich Tomek
 7. Karel Starý
 8. František Horníček
 9. Zdeněk Musil
10. Bohumil Koubek
11. Miloslav Moudrý
12. Josef Štěpánek
13. Petr Vitešník

Připravily Simona Fňukalová 
a Iva Horká

Kandidáti do komunálních voleb 2010

O  Z  N  Á  M  E  N  Í
O DOB  A MÍST  KONÁNÍ VOLEB

Starosta m sta Velkého Mezi í í podle § 29 zákona . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,   o z     n a m u j e:  

1. Volby do zastupitelstva m sta Velké Mezi í í se uskute ní: OKRSEK . 5
    hlasovací místnost: Školní jídelna, Poštovní 3, VM
    dne 15. íjna 2010 v dob  od 14.00 do 22.00 hodin  a pro ob any bydlící v ulicích:
    dne 16. íjna 2010 v dob  od   8.00 do 14.00 hodin. 87. Bezd kov 89 Sokolovská

88. echova
2. Místa konání voleb a hlasovací okrsky:

OKRSEK . 6
OKRSEK . 1 hlasovací místnost: Základní škola a Praktická škola, Poštovní 3, VM
hlasovací místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM pro ob any bydlící v ulicích:
pro ob any bydlící v ulicích: 90. Bo ní 95. Na Výsluní
1. Bezru ova   7. Mírová 91. Generála Jaroše 96. Nad Gymnáziem
2. ermákova   8. Oslavická 92. Karla Pánka 97. chaty . ev. 607, 649,  679, 960,  
3. Demlova   9. Pionýrská 93. Kolmá      978, 993 a 1160
4. Emilie Zachardové 10. Školní 94. Krškova
5. Jižní 11. Zdenky Vorlové
6. Markova OKRSEK . 7

hlasovací místnost: ZDAR a.s., K     Novému nádraží 2, VM  
OKRSEK . 2 pro ob any bydlící v ulicích:
hlasovací místnost: Technické služby VM s.r.o., T ebí ská 655, VM   98. Františkov 108. Nad Kunšovcem
pro ob any bydlící v ulicích:   99. Habrová 109. Nad Pilou 
12. Družstevní 18. Nádražní 100. Jedlová 110. Nad Sv. Josefem
13. Hornom stská 19. Pod Hradbami 101. K Bu i 111. Nesm  – samota
14. Malá Stránka 20. T ebí ská 102. K Novému nádraží 112. Nová
15. Na Vyhlídce 21. V Jirchá ích 103. Karlov 113. Pr myslová
16. Nad Plovárnou 22. chata . ev. 1214 104. Karlov – samota 114. P í ní
17. Nad Tratí 105. K enice – samota 115. Slepá

106. K ižní 116. U Tržišt
OKRSEK . 3 107. Na Spravedlnosti 117. Ve Vilách
hlasovací místnost: St ední škola emesel a služeb, Hornom stská 363 118. chaty . ev. 43 a 965
pro ob any bydlící v ulicích: OKRSEK . 8
23. Arch. Neumana 41. Pod Kaštany hlasovací místnost: Kulturní d m, Hrbov 34
24. Domov pro seniory 42. Pod Lesem pro ob any bydlící v obcích:
25. Františky Stránecké 43. Pod Sýpkami 119. Hrbov 120. Sva enov
26. Hliništ 44. Polní
27. Jana Zahradní ka 45. Sk ivanova OKRSEK . 9
28. Jihlavská 46. Slune ní hlasovací místnost: Kulturní d m, Lhotky 80
29. K Novému Sv tu 47. Smrková pro ob any bydlící v obcích:
30. K Rak vkám 48. Sportovní 121. Dolní Radslavice 123. Lhotky
31. Ke T em k íž m 49. Strmá 122. Kúsky
32. Krátká 50. St ední
33. Lesní 51. Tichá OKRSEK . 10
34. Loupežník – samota 52. U Elektrárny hlasovací místnost: Kulturní d m, Mostišt  102
35. Lu ní 53. U Statku pro ob any bydlící v obci:
36. Na Pískách 54. U Sv tlé 124. Mostišt
37. Nad Lal vkou 55. Uh ínovská
38. Nad Sýpkami 56. Zahradní OKRSEK . 11
39. Nová íše 57. Záviškova hlasovací místnost: Ob anský výbor Olší nad Oslavou, Olší nad Osl. 102
40. Ob rka 58. chaty . ev. 28, 52, 104, 106, pro ob any bydlící v obci:

125. Olší nad Oslavou

3. Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
    ob anství eské republiky, pop ípad  státní ob anství státu, jehož 
    ob ané jsou oprávn ni volit na území eské republiky.
                
4.  Každému voli i budou dodány 3 dny p ede dnem voleb hlasovací lístky.
     Ve dnech voleb voli  m že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
     
5.  K zajišt ní po ádku a d stojného pr b hu hlasování ve volební místnosti
     je každý povinen uposlechnout pokyn  p edsedy okrskové volební komise.

    
    
    
                                               

     608, 1035 a 1153
OKRSEK . 4
hlasovací místnost: Jupiter club s.r.o., Nám stí 17, VM
pro ob any bydlící v ulicích:
59. Fortna 73. Po í í
60. H bitovní 74. Poštovní
61. K Haltý i 75. P íkopy
62. Komenského 76. Radnická
63. Kostelní 77. Rozkoš
64. Lipnice 78. U Bašty
65. Mlýnská 79. U Cihelny
66. Morá ská 80. U Vody
67. Náb eží 81. U Zlatého k ížku
68. Nám stí 82. V Podloubí
69. Novosady 83. V Potokách
70. Ostr vek 84. Vrchovecká
71. Pod Strání 85. Zámecká
72. Podhradí 86. Zámecké Schody

Ve Velkém Mezi í í 23. 9. 2010

                                                                    

                                                  Ing. František Bradá
                                                                   starosta

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Prodáváme
kvalitní nosnice.
Hrbov 42, A. Novotný.
Tel.: 737 477 773.
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Výkup kůží  každou 1. ne-
děli v měsíci v 9 h. Sběrný areál 
K Novému nádraží. Cena 10 Kč/ks 
– králičí kůže. Tel.: 723 128 907

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:
Salonek 
v 1.  pa t-
ře naproti 
restauraci, 
kapaci-
t a  m a x . 
4 0  o s o b 
(vhodný 
k pořádání 
abiturient-
ských sra-
zů, rodin-
ných oslav, 
slavnostních i smutečních hostin, prezentačních a předváděcích 
akcí apod.).
Učebna velká – 2. patro, kapacita max. 30 osob.
Malá učebna – 2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.
Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.
Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).
Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).
Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).
K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvětlení, dataprojekce. Připojení na internet. Akce na 
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Podrobnější informace: Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz        -prog-

(Pokračování ze strany 5.)
Nemovitosti

■ Prodáváme domy v Jabloňově, 
Stránecké Zhoři, Borech; chaty 
v Nesměři, Letné, ve VM a Netíně; 
areál v Uhřínově; halu v průmyslo-
vé zóně VM, byty ve VM. Reality 
Vysočina. Tel.: 777 636 157.
■ Prodám starší RD v Křižanově. 
Tel.: 731 415 786.
■ Prodám RD ve VM, blízko 
středu města, 4+1+šatna, garáž, 
bez zahrady. Nejsme RK. Tel.: 
607 685 157.
■ Prodám chatu s garáží ve 
VM (Karlov), pozemek 320 m2, 
zastavěná plocha 30 m2, vodo-
vodní a elektrická přípojka. Lze 
použít jako stavební pozemek. Tel.: 
608 544 345.
■ Prodám byt 3+1 na ul. Bezděkov 
ve VM. Tel.: 605 451 062 od 18 do 
20 hodin.
■ Prodám RD v obci Blízkov, 
částečně po rekonstrukci, kterou 

je nutno dokončit. V přízemí se 
nachází velká kuchyň, obývací 
pokoj, ložnice, komora, koupelna 
a splachovací WC. V podkroví 
jsou dva pokoje. Teplá voda je 
z el. bojleru, vytápění ústřední na 
tuhá paliva. U domu se nachází 
kolna, která slouží k skladování 
uhlí a dřeva. Z kolny se vchází 
do malého sklepa. Před domem je 
malá zahrádka a za domem také 
o něco větší. Cena 600.000 Kč. Při 
rychlém jednání možná dohoda. 
Tel.: 603 179 020.
■ Prodám RD 5+1 v Křižanově 
nebo vyměním za menší + do-
platek. Cena 2.900.000 Kč. Tel.: 
737 628 038.
■ Koupím pozemek v okolí VM. 
Jediná podmínka je, aby byl pří-
stupný veřejné komunikaci. Tel.: 
777 575 511.
■ Prodám dům v ulici Podhradí 
ve VM. Gotika k celkové rekon-
strukci. Pozemek 232 m2, zastavěná 
plocha 170 m2. Cena k jednání 
850.000 Kč. Tel.: 777 575 511.
Pronájem
■ Pronajmu byt 1+kk po celkové 
rekonstrukci v Jihlavě na ulici 
Okružní 7. Cena 3.200 Kč + inkaso. 
Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu slušné početnější 
rodině opravenou zemědělskou 
usedlost s opravenou bytovou jed-

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníka na pozici:

Požadujeme:
* SŠ technického zaměření ukončené maturitou * pokročilá znalost 
práce na PC * znalost čtení technických výkresů, prostorová 
představivost * znalost anglického nebo německého jazyka 
výhodou * praxe v příbuzném oboru výhodou, nikoli podmínkou

Náplň práce:
* programování 3D měřícího přístroje * měření na 3D měřícím 
přístroji * analýza a prezentace výsledků měření * výkon funkce 

podnikového metrologa
Nabízíme:

* velmi dobré platové podmínky * 1,5 násobek mzdy ročně navíc, 
podíl na ekonomických výsledcích firmy * 6 týdnů dovolené 
* příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, posilovna, 

kult. a sport. akce apod.)

TECHNIK

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku doplněnou 
životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 578, e-mail: cestmir.votava@lisovnavm.cz;

jaroslav.pazdera@lisovnavm.cz

prodej a půjčovnaprodej a půjčovna
doprava a servisdoprava a servis

Tel.: 739 027 904.

Tel.: 568 998 111.

notkou 4+1 nedaleko VM. Preferuji 
řemeslně zručné nájemce. Nabízím 
možnost využití rozsáhlé zahrady 
a úhradu větší části nájmu za po-
moc při údržbě. Tel.: 739 618 784 
i SMS.
■ Hledám pronájem pro 1 osobu 
ve VM. Tel.: 605 824 217.

■ Pronajmu dlouhodobě 
garsonku 40 m2 na okraji 
města. Pokoj s kuchyňským 
koutem, komora, koupelna 
s WC a malá chodbička. RK 
nevolat. Tel.: 604 726 835.

■ Hledám pronájem nebyto-
vých prostor ve Velkém Meziříčí, 
min. 300 m2, soc. zázemí. Tel.: 
775 214 919.
■ Pronajmu garáž na ul. Záviš-
kova ve VM. Tel.: 608 946 749.
Daruji
■ Štěňata labradora, odběr asi 
konec září, VM. Tel.: 604 153 318.
■ Koťata – krásná, ochočená. Tel.: 
723 240 119.
Seznámení
■ Je mi 30 let, hledám dívku 
k seznámení, samota je zlá. Jsem 
částečně inv. důchodce, mám rád 
jízdu na kole, nekuřák. Meziříčsko, 
Třebíčsko. Tel.: 732 441 727 i SMS.
Různé
■ Doučím ČJ, AJ, RJ žáky ZŠ. 
Tel.: 777 691 117 nejlépe večer.
■  Pros ím o kontakt pána , 
který v sobotu 14. srpna jel au-
tem z Mostišť směrem k Olší 

a v 15.15 h poskytl pomoc hava-
rované cyklistce. Tel.: 737 588 417.
■ Nabízím pomoc v domácnosti, 
opatrování dětí, nemocné osoby. 
Případně jako společnice. Dopro-
vod k lékaři. Mám ŘP, jsem i mo-
bilní. U vás doma nebo u mě. Když 
nonstop, tak kdekoliv. Zaručuji 
slušné jednání, spolehlivost, trpě-
livost. Žena v důchodovém věku 
s praxí. Tel.: 605 178 302.
■ Půjčky – 100% schválení a vy-
placení peněz na zástavu nemovi-
tosti. Tel.: 732 565 767.

■ Hledám dva kocoury, kteří 
se ztratili po dopravní nehodě 
31. 5. 2010 na dálnici D 1 
(141 km od Prahy). Jsou to bra-
tři a je možné že zůstali spolu. 
Oba mají na krku implantova-
ný čip. Miki, celý černý – číslo 
340 800 365. Niki, černobílý, 
340 800 363. Mám ještě naději, 
že s vaší pomocí kocoury na-
jdu? Předem děkuji za pomoc. 
Tel.: 737 738 296.

■ Hledám památník, který 
jsem dala v letech 1948–50 
Zdeňkovi Vašíčkovi k napsání 
a nakreslení. Byly v něm kres-
by Antonína Tesaře z Velkého 
Meziříčí. Rodinu, která pa-
mátník vrátí, odměním. Gusta 
Dokoupilová, tel.: 549 253 738, 
773 049 313 ve več. hodinách.

vypisuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
v zařízení Nesa – denní stacionář ve Velkém Meziříčí.

Náplň práce:
– přímá práce se skupinou uživatelů s těžšími stupni kombinova-

ného postižení včetně vedení osobní dokumentace uživatelů 
a tvorby individuálních plánů

Nabízíme: 
– zajímavou a kreativní práci, možnost seberealizace a dalšího 

vzdělávání, nové pracovní prostředí.
Požadujeme:
– odborné vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. (minimálně SŠ), před-

poklady pro práci s lidmi s postižením, schopnost samostatné i tý-
mové práce, spolehlivost, zodpovědnost, potřebu dále se vzdělá-
vat a profesionálně růst, trestní bezúhonnost, znalost práce na PC.

Uvítáme:
– praxi v sociálních službách, zkušenosti s prací s lidmi s posti-

žením, řidičský průkaz skupiny B.

Žádost, strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na 
adresu: Nesa – denní stacionář, Čechova 1660/30, 594 01 Velké 
Meziříčí nebo na email: alena.poulova@caritas.cz.
Uzávěrka přihlášek: 22. 10. 2010. Nástup: listopad/prosinec 2010
Informace a dotazy: Ing. Alena Poulová, vedoucí denního staci-
onáře Nesa, tel. 777 155 376, email: alena.poulova@caritas.cz

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

-

-

-
-

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínka

Poděkování

* * *

KINO JUPITER – ŘÍJEN

Plán přednášek Vlastivědné 
a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum  P/B/V  Předmět přednášky/besedy  Kdo přednáší

19. 10. přednáška Z Kozlova do Kapského Města Jitka Bradáčová

26. 10.  před. s hud. Arménie – Turecko Ondřej Herzán doprovod.
2. 11. přednáška Jemen Ludvík Vejmola
9. 11. přednáška Kanada – II. díl Libor Smejkal
  Loučenský zámek VGS,
16. 11.  Hledání minulého času přátelé z Luk
  Pohlednice z Brtnice nad Jihlavou

Konverzační hra vypráví 
vtipnou formou příběh tří 
žen: Heleny, Jane a Iris. Ty 
se sice nikdy osobně nese-
tkaly, přesto je spolu spojuje 
osudové pouto. Všechny tři 
totiž milují jednoho muže. 
Každá se však s tímto vzta-
hem vyrovnává po svém, a je 

na celý život poznamenána. Tak, jak člověka dokáže proměnit, povznést, 
ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

DIVADELNÍ SEZONA JC
PODZIM 2010

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milen-
ce právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu 
služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša 
Rašilov, Vanda Hybnerová                                                      -prog-

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh 
dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně po-
stiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se později 
proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlie-
ho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama sebe… (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 17. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palas

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Jednotlivé vstupné 260 Kč. Programové oddělení JC, tel. 566 782 004. 
Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první předsta-
vení divadelní sezony 2010/11 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
27. října 2010 od 19 hodin

L. Chiarelli
Komedie v překladu Zdeňka Fibrina a v režii Jiřího Seydlera j. h.
Pozor změna! Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 ho-
din. Prosíme přijďte včas!                                               -prog-

Tereza Čížková, Denisa Dubno-
vá, Karel Tesař, Tereza Palátová, 
Anna Voborná, Karolína Sobková, 
Vít Jiříček, Sára Vejmělková, Va-
lerie Zezulová, Beáta Michlíčko-
vá, Daniela Trojanová, Kristýna 
Kotlanová, Laura Poláková, David 
Vala, Karolína Hudečková, Daniel 
Bdinka, Bert Kaštan, Jiří Pálka, 
Zdeněk Pol, Michal Holík, Nikola 
Marková, Patrik Javůrek, Lucie 
Šťávová, Nicolas Jakubčo, Tereza 
Janečková, Robin Raus, Jan Jaku-
bek, Natálie Hrotíková.        -mat-           foto: Ateliér Jitky Bradáčové

Vítání dětí dne 25. 9. 2010

Nic víc než kytičku
Ti nemůžeme dát
a s bolestí v srdci
na Tebe vzpomínat.
Dne 14. října 2010 uplyne 10 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný syn, bratr a strýc pan
Pavel Melichar
ze Zadního Zhořce.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Stále vzpomínají rodiče
a sourozenci s rodinami.

Pořadatelé 16. Drakiády děkují všem účinkujícím – Dívčí skupině 
A.T.P., skupině Stetson, Promotion Rádia Vysočina a AD ASTRA Dolní 
Heřmanice. Dále mediálním partnerům – týdeníku Velkomeziříčsko 
a Rádiu Vysočina. Dále zaměstnancům DDM Velké Meziříčí a všem, 
kteří se zasloužili o zdárný průběh celé akce. 

Dále děkujeme těmto sponzorům, bez kterých by se tato akce neu-
skutečnila:

Falco computer, s. r. o., Auto Dobrovolný V. M. s. r. o., Paramont CZ 
s. r. o., Agados, spol. s r. o., Výtahy s. r. o., Content, s. r. o., Atika, s. r. o., 
Město Velké Meziříčí, Gremis s. r. o., Construct A+D, a. s., BUILDING-
centrum-HSV, s. r. o., Arktida Plus s. r. o., Hotelová škola Světla a Obchod-
ní akademie, ZDAR, a. s., R Malec, s. r. o., Horácké autodružstvo, Draka 
Kabely, s. r. o., Kabelové bubny a bedny, s. r. o., Sklenářství Marek, Esko, 
Vezeko s. r. o, Obchodní činnost Mostiště, Malec+Jahoda Moto, Švihálek 
Petr, Lesy a rybářství Velké Meziříčí, s. r. o., Pila Kment, Zahradnictví 
Flouma, Renova Malec – Kadlec s. r. o., Cukrárna Orchidea, Řeznictví 
Komínek, Amicus, s. r. o., TSVM s. r. o., Alpa a. s., Sanborn a. s., Bello 
podlahy s. r. o., Kamil Babáček, VM, Libor Smejkal Stavebniny, Ski klub 
VM, MUSIC DATA, ZD Lhotky, Bufet Zlatý lev, Secar Bohemia a. s., 
Čermák Uhřínov, art 21 s. r. o. Michal Číhal, McDonald’s,

I přes nepříznivé počasí děkujeme všem soutěžícím a návštěvníkům 
za příjemné odpoledne a těšíme se na 17. ročník Drakiády. 

Za přípravný výbor: Jana Floumová, Pavel Janšta, Josef Komínek, 
Radovan Necid, Ivo Šulc.

Diecézní centrum mládež Brno a hudební soubor Musica animata
si vás dovoluje pozvat na

fórum DCM mládeže
Křesťanský symphonic art-rock projekt
Ch. Norwell, E. Morricone, A. Snell
Účinkují: Hudebníci a zpěváci projektu Harmonia Laudes, Spojené 
pěvecké sbory Musica animata (Třebíč), Serafi n (Třebíč) a Santini 
(Telč) Orchestr Musica animata Členové rockových skupin Archa 
a YETTIrock
Tato akce je fi nančně podpořena v rámci Grantového systému Zdravého 
města Třebíče, projekt „Harmonia laudes 2010“
sobota 16. října 2010 ve 20 hodin. Osová Bítýška, Centrum kultury 
a sportu.
Vstupné dobrovolné. Více informací na www.laudes.animata.cz

Sobota 16. v 19.30 hodin
(K)LAMAČ SRDCÍ
Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku „spe-
ciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si 
je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Dvojice 
„obchodníků se štěstím“ má ovšem na svůj úkol jenom týden. Hra o čas 
a lásku může začít. Romain Duris (Erasmus a spol., Rozvod po francouz-
sku) a Vanessa Paradis (Poloviční šance) v romantické komedii o tom, 
že každá životní jistota je relativní a láska si nedá poroučet. Romantická 
komedie Francie, původní znění, české titulky. V hlavní roli V. Paradox, 
R. Duris. Režie P. Chaumeil. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 105 minut
Mimořádný předprodej vstupenek! Prodej vstupenek bude probíhat 
v týdnu od pondělí 11. října do úterý 19. října 2010 každý prac. den 
v kanceláři na program. oddělení JC od 8 do 16 hodin – pouze přímý 
prodej (rezervace pouze v případě zamluvení a vyzvednutí vstupenek do 
úterý 19. 10.) Zbylé vstupenky budou vždy v prodeji hodinu před daným 
fi lmovým představením.
Úterý 19. v 17.30 a 19.45 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety, 
kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než bývá 
obvyklé. A to přesto, že se povahově snad už nemůžou víc lišit. Cyril je 
cynický bonviván s těmi nejlepšími kontakty a jednoduchým vkusem, jenž 
mu velí vždycky sáhnout po tom nejdražším. Aneta má výrazně vyvinutý 
smysl pro spravedlnost a citlivou duši, která čím dál víc okorává vlivem 
neuspokojivých partnerských vztahů. A Bruno je typický „obyčejný 
člověk“, jenž z nalinkovaných kolejí práce – rodina, občas odbočuje jen 
k neškodným erotickým fantaziím na internetu. Bruno také trpí nevyléči-
telnou nemocí, která se stane katalyzátorem nápadu uspořádat velkolepou 
sourozeneckou jízdu do Tater, do nejlepšího hotelu, s báječnou lyžovačkou 
a nádhernou prostitutkou jménem Tali, která má Brunovi splnit všechna 
jeho poslední přání. Jenže plán na nezapomenutelnou dovolenou výrazně 
naruší tragikomické střety mezi sourozenci, vyplývající z jejich povahové 
a názorové rozdílnosti. Do Tater za nimi navíc vyrazí nevyzpytatelný 
„majitel“ krásné Tali, který už tak napjatou situaci ještě zahustí. Komedie 
ČR. Scénář M. Viewegh, režie T. Bařina.V hlavní roli M. Donutil, M. Vla-
dyka, V. Hybnerová, T. Pauhofová, J. Budař. Mládeži přístupný od 12 let
Vstupné: 76, 78 Kč 100 minut
Středa 20. v 19.30 hodin
SEXY 40
Sexy Catherine Zeta-Jones si našla mladšího milence!
Když svobodná matka v nejlepších letech zaujme o hodně let mladšího 
muže… Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. V hlavní 
roli C. Zeta-Jones, J. Bartha. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 95 minut
Pátek 22., sobota 23. v 19.30 hodin
DÁL NEŽ SE ZDÁLO
Komedie o schůzkách na půli cesty.
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
D. Barrymore, J. Long. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 103 minut

* Čtvrtek 14. října v 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Os-
trůvek – přednáška a beseda s Mgr. Vlastislavem Káňou Cesta do 
podzemí. Promítání, zajímavé vyprávění a beseda věnovaná Morav-
skému krasu, jeskyním, štolám a starým důlním dílům.

* Sobota 23. října exkurze Cesta do podzemí. Prohlídka jeskyně Hla-
domorna, Holštejnská jeskyně, propadání potoka Bílá Voda a veřejnosti 
běžně nepřístupná jeskyně Býčí skála, Barová jeskyně, exkurze v huti 
Františka (muzeum těžby a tavby železa), jeskyně Jáchymka a Kostelík. 
Celou exkurzi doplní odborným výkladem Mgr. Vlastislav Káňa. Od-
jezd autobusem v 8 hodin od střediska Ostrůvek. Návrat zpět mezi 18. 
a 19. hodinou. Cena: 250 Kč dospělí, 200 Kč děti, 500 Kč rodinné vstupné 
(v ceně je doprava, vstupné na Býčí skálu a průvodce). Terénní oblečení 
a obuv, holínky na přezutí, baterka, svačina na celý den, teplý čaj, peníze 
na vstupy a fotoaparát. Přihlášky na exkurzi a bližší informace: www.cha-
loupky.cz, tel.: 566 522 831, 731 440 924, e-mail: ostruvek@chaloupky.cz 
nebo přímo v kanceláři střediska nejpozději do 20. října 2010.    -sev-

První říjnový víkend byl na Ostrůvku ve 
Velkém Meziříčí ve znamení plazů, pavouků 
a hmyzu. Kdo se k nám dostavil, a bylo vás 
hodně, měl možnost se přesvědčit, že hadi byli 
opravdu všude kolem – v teráriích i v rukách 
odvážlivců. Celou výstavou návštěvníky 
provázeli a jejich dotazy ochotně zodpovídali 
chovatelé Martin Maláč a Jiří Bajer.

Méně odvážní přicházeli rozvážným kro-
kem a s opatrností sledovali plazy, šváby a 
pavouky v teráriích. Odvážlivci si mohli hady 
sami podržet v rukách, či si je dát kolem krku 
a vyfotit se. Pro mnohé sáhnout si na hada byl 
nevšední zážitek a mnozí postupně zjišťovali, 
že je to dokonce příjemné. V průběhu soboty 
bylo na Ostrůvku také možno ochutnat pokrmy 
z hmyzu. Pokrmy zaujaly nejen fajnšmekry 
z řad dospělých, ale také děti, které nemusely řešit problém psycholo-
gické bariéry.

Podzim máme v plném proudu, a teploty se až příliš výrazně mění. 
Komu toto klima nevyhovuje, může se vydat na další akci – Cestu do 
podzemí. Ta vás zavede do jeskyní Moravského krasu, kde teplota bude 
zaručeně stálá.                                                                             -sev-, foto: -simf-
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU
Středa 13. října v 19.30 hodin na velkém sále JC
Firma P uvádí bláznivou francouzskou komedii Jean – Claudie Islerta

Neděle 28. listopadu, náměstí

Tradiční rozsvícení vánočního osvětlení s programem.         -zh-

Čtvrtek 25. listopadu, 
v 19.30 hodin

Pátek 15. října

v 19.30 hodin v kinosále, 
vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
220 Kč na místě

Vstupné: 260 Kč
Informace na tel.: 566 782 004 (001) nebo na programovém oddělení JC

Prodej na program. oddělení JC:
tel.: 566 782 004–5, 001. 
Vstupné předprodej: 300 Kč, 
na místě 350 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

která se uskuteční 16. října 2010 v sále hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu hraje skupina F. K. Music Františka Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěny. 
Srdečně zvou pořadatelé

Z původně plánovaného 5. listopadu přesunuto na únor 2011
tanečně zábavná show s Vlastimilem Harapesem

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových pořádá 
► v pátek 12. listopadu 2010 od 19 hodin – 

pro účastníky kurzu, kteří absolvují 
lekce tanečních v 19 hodin

► v sobotu 13. listopadu 2010 od 19 ho-
din – pro účastníky kurzu, kteří absol-
vují lekce tanečních v 17 hodin

Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND. 
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč mís-
tenka. Vstup pouze ve společenském oděvu. 
Rezervace a prodej vstupenek na oba plesy 
od 13. října 2010 na program. oddělení JC, tel. 566 782 004 (005).

Poslední vystoupení
legendárního zpěváka

skupiny Bagr

Petra
Kapinuse

na společném večeru
tří sestav kapely

Trnava 16. 10. 2010 
ve 20.30 hodin

svoz z Velkého Meziříčí 
v 19.15 hodin u Bílého 

koníčka.

Týdeník Velkomeziříčsko je mediálním partnerem koncertu Mi-
chala Davida. Přinášíme vám soutěž o volné vstupenky na koncert 
28. 10. 2010 v Jupiter clubu. 
Soutěžní otázka: Jaké je vlastní pravé jméno Michala Davida?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a doručte do redakce 
nejpozději do pátku 22. 10. (včetně). Jména tří vylosovaných výherců 
pak zveřejníme ve Velkomeziříčsku 27. 10. 2010.

* do 17. října, výstavní síň Galerie synagoga Velké Meziříčí

otevřeno denně kromě pondělí

* říjen 2010 Caffé Time, Pasáž Imca, Náměstí, Velké Meziříčí

tiffany lampy, vitráže, krasohledy, šperky

* do 29. října, výstavní síň Jupiter clubu

prac. dny 8–16 hodin, neděle 14–16 hodin.

Tak tu máme další měsíc s ním i změnu ve výstavní galerii v Městské 
knihovně Velké Meziříčí. Uteklo to jako voda a zasněnou krajinu Lidmily 
Dohnalové vystřídala tvorba Mgr. Ivy Balabánové. Výstava  s názvem 
Obrazy byla zahájena vernisáží dne 7. října na galerii v dětském oddělení. 
Příjemná atmosféra se nesla celým odpolednem a návštěvníci měli možnost 
díky Mgr. Lubomíru Kučerovi nahlédnout do života umělkyně a pochopit 
její záměr v tvorbě. Následovalo poděkování od autorky a na závěr zazněly 
příjemné melodie s duchovní tematikou. Na výstavě je možno nabažit nejen 
svoje oko, ale i duši díky autorským básním z knihy Ne já, ale on, kterou 
autorka i grafi cky zpracovala. Výstava potrvá do 27. října.                   -bs-

Naprosto výjimečný koncert můžete navštívit během podzimních 
prázdnin. Československá popová ikona Michal David vystoupí se svojí 
kapelou v programu Mejdan roku dne 28. 10. 2010 v Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí. Pokud jste se nedostali na jeho červnový koncert v O2 
aréně, máte možnost svou hvězdu vidět zblízka v klubovém prostředí. 
Michal David je autorem mnoha slavných písní a muzikálů. Celkem 
vydal šestnáct alb a jeho písně se objevily například i v hororu Hostel. 
Vy se tak můžete těšit na Céčka, Nonstop, Decibely lásky, Pár přátel 
a mnoho dalších.

Cena vstupenky je 350 Kč v předprodeji a vstupenky lze zakoupit 
na těchto místech: Velké Meziříčí – Jupiter club, programové oddělení, 
tel: 566 782 004, eM Móda, Vrchovecká 74, tel: 564 409 319, Žďár nad 
Sázavou: Cestovní agentura Vysočina Tour – Lenka Fejfárová, Nádraž-
ní 464, tel: 566 624 164 / Třebíč – 1SHOP.CZ, Karlovo náměstí 47, tel: 
603 805 908 / Jihlava – CA Ježek – Drahomíra Šmerglová, Divadelní 8, tel: 
567 330 034. Dále v předprodejní síti Ticketportal a na www.ticketportal.cz. 
Vstupenky nerezervujeme!                                           -pp-

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 23. října 2010 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč. Rezervace vstupenek 
na tel.: 566 782 004–5, program.oddělení JC. Rezervované vstupen-
ky je nutné vyzvednout do pátku před termínem loutkového divadla. 
Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 
hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.          -prog-

Během přestávky si lidé mohli prohlédnout zvěřinec, ale také se na vlastní 
oči přesvědčit, že majitel cirkusu má skutečně svoje zvířata rád. Neváhal 
se zavřít do klece společně s mladou pumou, která ho olizovala či prackami 
objímala kolem krku.                                                      Foto: Iva Horká

Týdeník Velkomeziříčsko připravil pro své čtenáře soutěž s cirkusem 
Jo-Joo – měly nakreslit obrázek na téma Cirkus podle vašich představ. 
Šest autorů pak obdrželo po dvou lístcích na představení v hodnotě 160 
až 220 Kč. Ze všech obrázků si navíc manželé Joo vybrali dva, které se 
jim nejvíce líbily. Principál Jaromír (viz snímek) zvolil výkres od Markéty 
Zejdové z Rosic u Brna a jeho ženu Marcelu zaujal obrázek od Veroniky 
Novákové z Velkého Meziříčí. Obě dívky se za odměnu mohly po před-
stavení vyfotit zadarmo s tygřicí Tajgou.            Foto: Martina Strnadová

Lákadlem cirkusu je také rok a sedm měsíců stará tygřice Tajga na vodítku 
- na snímku s Patrikem Joo.                              Foto: Martina Strnadová

Jo-Joo v obraze
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ŠACHY

ATLETIKA

HÁZENÁ

KUŽELKY

FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

HÁZENÁ MLÁDEŽ

Okresní přebor mužů II. tř.
Bory – Radostín 3:2 (2:0)
Diváků 80. Branky: Karásek Jan, 
Špaček Milan, vlastní – Fabík An-
tonín, vlastní; Rozhodčí: Stehlík 
Rudolf, Stratený Michal, Souku-
pová Věra; ŽK: 0:1.
Nová Ves B – V. Bíteš B 5:0 (3:0)
Branky: Novotný Tomáš 2, Nečas 
Jan 2, Fuksa Václav; Rozhodčí: 
Novák Vladimír, Harvánková Iveta, 
Juda Jaroslav; ŽK: 2:3; ČK: 0:1.
V. Bíteš B – Bobrová 5:4 (3:3)
Diváků 100. Branky: Dufek Milan 
2, Čech Martin, Suchý Oldřich, 
Loup Tomáš – Mikišek Pavel 2, Pl-

hal Ivo, Ambrož Petr; ŽK: 5:3; ČK: 
1:1.               Zdroj: www.fotbal.cz
 1. Bory 8 6 0 2 19:11 18
 2. Radostín 8 5 2 1 24:11 17
 3. Nedvědice 8 5 1 2 25:15 16
 4. Bystřice B 8 5 0 3 21:14 15
 5. Bobrová 9 4 2 3 15:13 14
 6. Nová Ves B 8 4 1 3 19:15 13
 7. Rad. Svratka 8 3 3 2 21:19 12
 8. Vír 8 3 1 4 12:23 10
 9. Svratka 7 3 0 4 13:13 9
10. V. Bíteš B 9 2 2 5 15:31 8
11. D. Rožínka 8 2 1 5 11:12 7
12. O. Bítýška 7 2 1 4 8:13 7
13. Rovečné 8 2 1 5 8:17 7
14. Ujčov 8 1 3 4 11:15 6

Krajská soutěž Vysočiny – sk B
Spartak VM B – PSJ Jihlava C
1643:1604 * 4:2
Lavický Fr. 376:399 Pospíšilová
Lavický Jo. 403:402 Doubek
Kamenský 407:415 Kotyzová
Víteček 457:388 Šárová
Spartak VM C – Nové Město n. 
Mor. C 1622:1572 * 5:1

Bača 406:382 Lovíšek
Weiss 417:389 Jonák
Lavický A. 417:381 Loučková
Mátl 382:420 Müller

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – PSJ Jihlava B
1039:1267 * 0:4
Procházková 339:425 Doubková
Mičková 363:438 Zdražil
Fajmonová 337:404 Fürst

 -sta-

MSDD st. dorost
Tatran Bohunice – FC VM 7:5 
(3:3)
Rozhodčí: Machát – Likař, Sofrong. 
Střelci: (1., 9., 13., 58., 70., 85., 90.) – 
Smejkal (39., 43.), Kozuň (46., 78.), 
Liška (35.); ž. k. Pöpperl (9.). Se-
stava FC VM: Pöpperl – Maloušek, 
Pokorný, Jahoda, Pospíšil – Kozuň, 
Smejkal, Prchal, Malec – Kuřátko 
(36. Láznička), Liška
Na poslední chvíli přišel k nám 
na střídavý start náš odchovanec 
Patrik Pokorný, který momentálně 
působí v barvách Vysočiny. S námi 
bohužel nemohl ze zdravotních 
důvodů odjet nejlepší obránce 
Štefka.
Na začátku utkání v 1. min. dostal 
domácí útočník přihrávku mezi 
naše dva středové obránce a Pöp-
perla přehodil. V 9. min. dostal 
přihrávku do běhu domácí útočník, 
ale Pöpperl zaspal vyběhnutí proti 
míči a musel dotyčného faulovat. 
Na penaltu se postavil Záruba a ne-
dal Pöpperlovi šanci. Ve 13. min. 
po zaspání obrany využil šance 
domácí záložník a špatně postave-
ného Pöpperla přehodil. O několik 
minut později jsme konečně začali 
hrát, když po krásné přihrávce 
Malce mezi obránce, mohl jít sám 
na brankáře Liška, ale střílel jen do 
brankáře. Ve 35. min. po dlouhém 
výkopu Pöpperla, šel sám do sa-
mostatného nájezdu Liška, který se 
štěstím vstřelil gól doprostřed brá-
ny. O minutu později dostal Smejkal 
míč od Pospíšila na střed hřiště 
a z první poslal do běhu Kozuně, 
který nikým neatakovaný střílel 
do náručí brankáře. Ve 39. min. 
byl stažen ve vápně Smejkal a sám 
postižený penaltu bez problému 
proměnil a ve 43. min. po PVK 
Lišky hlavičkoval Smejkal přímo 
do šibenice.
Druhý poločas začal pro nás skvěle. 
Hned ve 46. min. zahrával Liška 
rohový kop, míč se odrazil ke Ko-
zuňovi, a ten z první pěknou střelou 
k tyči dostál náš tým do vedení. 
Bylo to jako z pohádky otočit vý-
sledek z 3:0 na 3:4. V 51. min. nedal 
nájezd velmi aktivní Láznička. 
Největší tutovku spálil v 52. min. 
Smejkal, kdy mu naservíroval na 
malé vápno míč Liška, ale Smej-
kal přestřelil. V 58. min. domácí 
srovnali pěknou střelou na 4:4. 
V 70. min. byl opět přelobován 
špatně postavený Pöpperl. V 78. 
min. se po PVK odrazil míč ke 
Kozuňovi, a ten jak přes kopírák 
stejným gólem vyrovnal. V 85. min. 
zahrávali domácí opět PVK a z něj 
padl vítězný gól. V závěru zápasu 
ve snaze vyrovnat dostal náš tým 
ještě jeden gól z rychlého brejku.
Je škoda, že jsme ztratili všechny 
body. Tento zápas byl vyloženě 
remizový a hlavně nevyšel našemu 
brankáři. Kluci měli velkou vůli po 
vítězství, ale individuální chyby 
rozhodly o ztrátě všech 3 bodů.

-ls, sme-
MSDD ml. dorost

Bohunice – V. Meziříčí 5:1 (2:0)
Rozhodčí: Likař; ž. k. 0:2; diváci 50. 
Sestava FC VM: Řeháček – Rosický, 
Voneš, Nápravník, Procházka – 
Bárta (53. Ostrý Š.), Láznička, Bra-
dáč, Ostrý M. – Komínek, Benda.
Od první minuty si domácí vytvořili 
mírnou převahu. Hosté se soustředili 
na obranu a snažili se o rychlé brej-
ky, které se jim nedařily kvůli ne-
přesným přihrávkám a špatnému po-
hybu hráčů. Bohunice se dostaly do 
dvoubrankového vedení v 30. min., 

když hostující obrana během jed-
né minuty vyrobila dvě hrubky.
Začátek druhé půle vyšel lépe 
hostům a Bradáč snížil na 2:1. 
Jenže Velkomeziříčští katastro-
fálně hráli v obranné činnosti 
a umožnili domácím ještě třikrát 
skórovat. Hostující fotbalisté podali 
nejhorší výkon v sezoně.    -kol-

MSŽD st. žáci
Kroměříž – FC VM 1:1 (1:0)
Střelci branek: 33. Ferko – 66. No-
votný. Rozhodčí: Mrázek. Sestava: 
Hladík – Cejnek, Novotný, Smejkal, 
Špaček – Liška, Ráček, Karmazín, 
Kurečka – Zsihovics, Vokurka. Do 
hry dále nastoupili: Benda, Juda, 
Procházka, Hejátko.
V rámci desátého kola odcestovali 
naši žáci do Kroměříže, kde je čekal 
třetí tým tabulky v čele s kanoný-
rem Ferkem, který v letošní soutěži 
zaznamenal už 20 branek. Do první 
šance se dostali hosté, když ve 4. 
min. vysunul Ráček Zsihovicse, ale 
jeho tvrdá střela skončila nad bran-
kou domácího brankáře Vdolečka. 
V 33. min. se na polovině hřiště 
uvolnil přes Cejnka Ferko, dostal se 
sám před brankáře Hladíka, střelou 
k tyči poslal domácí do vedení – 1:0. 
V 34. min. zahrával kapitán Ráček 
standardní situaci z 20 metrů, jenže 
míč skončil vysoko nad brankou 
Kroměříže.
V druhém poločase se Velmez 
snažil o vyrovnání, ale domácí byli 
proti. V 52. min. zahrával Ráček 
roh, ale nacvičený signál z Zsiho-
vičem nevyšel. V 66. min. zahrával 
Ráček roh, na míč si nejvýše vysko-
čil Novotný a hlavou poslal k tyči 
bezmocného brankáře Vdolečka. 
Domácí se snažili závěrečným 
náporem o strhnutí vítězství na 
svou stranu, ale žádnou vyloženou 
šanci si už nevypracovali.     -dek-

St. žáci B
FC VM B – Nedvědice 0:2 (0:1)
Sestava FC VM: M. Kučera – 
J. Minařík, Kožený, Bačák, Horký 
– Heto, Hibš, Singer, O. Juda – 
L. Chalupa, Prchal. Do hry zasáhli: 
Hlávka, P. Liška, Nevídal.
Jestli v první půli byly aspoň 
náznaky útočných akcí, v té dru-
hé domácí nepředvedli směrem 
dopředu zhola nic. Veškeré akce 
končily buď nepřesnou přihráv-
kou, nebo prohraným soubojem 
s urostlými hráči soupeře.    -kli-
Krajský přebor – st. přípravka

Bystřice n. P.  – FC VM 2:5 
(branky: 3 Pavel Partl, Miloš Kou-
dela, Patrik Chalupa)
Bystřice n. P. – FC VM 2:7 
(branky: 3 Mirek Malata, 2 Fi-
lip Vošmera, Marek Malata, Jan 
Voneš)
Chotěboř – FC VM 1:6 
(branky: 2 Pavel Partl, 2 Patrik Cha-
lupa, Lukáš Bula, Miloš Koudela)
Chotěboř – FC VM 1:2 
(branky: David Vokurka, Marek 
Malata)
Krajský přebor – ml. přípravka
Bystřice n. P. – FC VM 3:4 
(branky: 4 Milan Todorov)
Bystřice n. P. – FC VM 5:4 
(branky: 2 Tadeáš Bíbr, 2 Rudolf 
Prachař)
Chotěboř – FC VM 1:6 
(branky: 3 Milan Todorov, Tomáš Vo-
šmera, Daniel Raus, Adam Havlík)
Chotěboř – FC VM 4:5 (branky: 3 
Tadeáš Bíbr, 2 Rudolf Prachař)
Okr. přebor – jednot. přípravka
FC VM – Měřín 6:2 
(branky: 3 Mirek Malata, Hana 
Pavlasová, Nikola Bíbr, Lukáš 
Sejrek)                                   -ves-

Dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Br a n k y :  2  Bu r i a n ,  S t ře ch a 
F., Štěpánek L. Bez asistencí. 
Sestava HHK: Hladík (Matou-
šek) – Vidlák, Novotný, Suk, 
Kučera, Krejčí, Kejda, Marešová, 
Vondráček, Beránek, Bur ian, 
Střecha, Zajíc, Jašek, Štěpánek, 
Krejčová.

Starší žáci
HC TJ Šternberk – HHK VM 2:3 
(1:2, 1:0, 0:1)
Branky: Kampas J., Tlapák, Buri-
an. Asistence: Lainka, Kampas J. 
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Bezák, Kampas F., Jonáš, Fiala 
– Kampas J., Lainka, Tlapák – 
Strnad, Tichý, Burian – Bernat, 
Kampas M, Červinka. Vyloučení: 
0:3. Střely na branku: 20:31.      -hhk-

Mistrovství Evropy mládeže
Evropský juniorský šampionát se 
uskutečnil ve dnech 19. – 29. září 
v přímořském Batumi, hlavním 
městě gruzínské Adžarie.
Do U-12 byl jako jediný český 
reprezentant zařazen velkomezi-
říčský žák Vít Kratochvíl. Dlužno 
dodat, že U-12 v tomto případě 
není nějaká stará rezavá ponorka, 
nýbrž věková kategorie chlapců do 
dvanácti let.
Mezi devadesátkou účastníků této 
skupiny se nakonec Vítek v těžké 
konkurenci umístil na 62. příčce 
celkového pořadí, když v devíti 
kolech tři své partie vyhrál, dvě 
zremizoval a čtyři prohrál – dosáhl 
tedy v součtu čtyř bodů, což není 
nikterak špatné. Jeho protivníky se 
postupně stali čtyři zástupci pořá-
dající Gruzie – Georgi Mateišvili, 
Alexandr Panasenko, Nika Ghvam-
beria a Nodar Managadze –, dále 
dva sourozenci z Arménie – Hrant 
a Gor Aleksanjanovi –, Ázerbaj-
džánec Zaur Šahín Abbasov, Rus 
David Paravjan a francouzský hráč 
Ilyass Msellek.

Pořadí nejlepších:
1. Ali Cemil Can Marandi (Turec-
ko) 7,5 b. 2. Jevgenij Štembuljak 
(Ukrajina) 7,5 b., 3. David Paravjan 

(Rusko) 7,0 b., 4. Vahap Sanal (Tu-
recko) 7,0 b., 5. Ramil Ulvi Sadik-
hov (Ázerbajdžán) 7,0 b.
Př i rovnosti bodů rozhodovala 
pomocná hodnocení, především 
Bucholz, střední Bucholz a tzv. 
Sonnenborn. Česká výprava měla 
své zastoupení jak v chlapeckých, 
tak i v dívčích věkových skupi-
nách. Mladí šachisté si užili nejen 
turnajové boje na šachovnicích, 
ale také pobyt u podzimního moře. 
Východní pobřeží Černého moře se 
oproti písečným plážím v Bulhar-
sku a Rumunsku vyznačuje spíše 
oblázkovým povrchem, zato tu však 
rostou i palmy a citrusy. Hráči se 
svým trenérským či rodičovským 
doprovodem navštívili mimo jiné 
i starou pevnost, velkou botanickou 
zahradu a jiné pamětihodnosti nebo 
zajímavosti. Vítku Kratochvílovi 
náleží uznání za bojovnost i za 
výkon, jeho otci pak poděkování za 
obětavý doprovod. Že odlétají hrát 
do takříkajíc „jámy lvové“, to Češi 
věděli předem, neboť je známo, 
že úroveň mládežnického šachu je 
zejména v Rusku, v zakavkazských 
postsovětských republikách a v Tu-
recku mimořádně vysoká. Právě 
tady – stejně jako v Číně a v Indii 
– se talentované děti věnují šachové 
hře prakticky už úplně odmala, a to 
velmi intenzivně.                    -vp-

Závody atletických přípravek 
ve víceboji

Atletický oddíl TJ Sokol Velké 
Meziříčí uspořádal 4. kolo seriálu 
krajského přeboru atletických pří-
pravek. Závodů se zúčastnilo 185 
dětí ze 6 oddílů (Atletika Jihlava, 
ZŠ Náměšť nad Oslavou, Spartak 
Třebíč, Jiskra Humpolec, Slavoj 
Pacov a Sokol Velké Meziříčí).
Soutěžilo se ve víceboji jednot-
livců (dálka, míček a 400 m) a ve 
štafetách 4x 60 m. Pro soutěž 
družstev bodovalo prvních dvacet 
dětí v rámci víceboje a prvních 
deset štafet.

Z výsledků:
žáci 6-9 let
jednotlivci

8. Matyáš Pospíšil
11. Vojtěch Svoboda
19. Štěpán Fiala
20. Petr Vokoun
družstva
1. Spartak Třebíč
2. Jiskra Humpolec
3. Slavoj Pacov
4. Velké Meziříčí
5. ZŠ Náměšť, Husova
6. Atletika Jihlava
7. Havlíčkův Brod

žáci 10-11 let
jednotlivci

15. Jan Švihálek
17. Jaroslav Rosa

19. Tomáš Pavelec
družstva

1. Atletika Jihlava
2. ZŠ Náměšť, Husova
3. Spartak Třebíč
4. TJ Jiskra Humpolec
5. Velké Meziříčí
6. Jiskra Havlíčkův Brod
7. TJ Slavoj Pacov

žákyně 6-9 let
jednotlivci

6. Julie Votoupalová
11. Kateřina Buchtová
17. Anna Leščenková
18. Amálie Dvořáková
družstva
1. Spartak Třebíč
2. Slavoj Pacov
3. Velké Meziříčí
4. Jiskra Humpolec
5. Atletika Jihlava
6. ZŠ Náměšť, Husova
7. Havlíčkův Brod

žákyně 10-11 let
jednotlivci

1. Agáta Uchytilová
9. Karolína Jelínková
15. Lenka Horká

družstva
1. Atletika Jihlava
2. Jiskra Humpolec
3. Spartak Třebíč
4. Velké Meziříčí
5. Slavoj Pacov
6. ZŠ Náměšť, Husova
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod

-vill-

Východočeská divize ml. žákyně
Turnaj Žirovnice

Třetí soutěžní turnaj zahájily naše 
hráčky jednoznačným vítězstvím, 
kdy dokázaly zvláště ve druhém 
poločase jasně přehrát celek Ledče 
nad Sázavou. Následující dobře 
rozehraný souboj s Pardubickými 
jsme ztratili až v úplném závěru. 
Soupeřky využily oslabení našich 
řad, kdy po zranění ruky druhý 
poločas nedohrála kanonýrka Kate-
řina Závišková. Utkání s domácím 
týmem byl od prvních minut jasnou 
záležitostí pohyblivější a nápaditěj-
ší hry Žirovnických. Fyzicky naše 
družstvo pak nestačilo ani na lídra 
z Havlíčkova Brodu.
Sokol VM – Ledeč n. Sáz. 17:7 
(7:6), – SHK D-P Pardubice 16:19 
(8:10), – Žirovnice 8:20 (3:10), – 
Jiskra Havlíčkův Brod 12:21 (6:9)
Hrály: Šabacká Jarmila – Uchytilo-
vá Agáta (26), Závišková Kateřina 
(22), Pavlíčková Tereza (3), Buch-
tová Eliška (1), Zezulová Denisa, 
Pacalová Lenka, Singerová Klára, 
Bíbrová Daniela. Trenéři Jelínková, 
Závišková, Vidlák.
Východočeská divize st. žákyně

Turnaj Žirovnice
Do druhého soutěžního turnaje na-
stoupil náš A tým v neúplné a dosti 
improvizované sestavě, po zranění 
ruky obětavě nastoupila brankářka 
Veronika Syptáková. Po poměrně 
hladkém vítězství nad pořada-
telským týmem, kde oporou byla 
brankářka Michaela Vávrová, přišla 
vysoká prohra s vedoucím celkem 
tabulky Havlíčkovým Brodem, 
kterému jsme nebyli předvedenou 
hrou ani tréninkovým partnerem. 
Důležitý souboj o druhou soutěž-
ní a zároveň postupovou příčku 

s Pardubicemi odhalil naše slabiny. 
Družstvo bojovalo, leč nedůslednos-
ti v obraně a zejména v útočné fázi 
nepřeberná spousta chybných při-
hrávek a neproměněných příležitostí 
otevřela soupeřkám cestu k jasnému 
vítězství. B družstvo v prvním 
souboji porazilo jasným poměrem 
Žirovnici. Po dramatickém a zcela 
vyrovnaném průběhu se podařilo 
v závěrečné koncovce výborným 
kolektivním výkonem přehrát hráč-
ky Pardubic. V posledním turnajo-
vém vystoupení jsme pak dokázali 
poměrně dlouho odolávat náporu 
hráček Havlíčkova Brodu.
Sokol VM A – Jiskra Havlíčkův 
Brod 9:25 (5:15), – SHK D-P Par-
dubice 11:19 (5:11), – Žirovnice 
16:3 (7:3)
Sokol VM B – Jiskra Havlíčkův 
Brod 11:22 (4:10), – SHK D-P 
Pardubice 12:10 (5:4), – Žirovnice 
19:7 (13:4)
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna, Vávrová Michaela (2) – Stude-
ná Kateřina (12), Škrdlová Renata 
(10), Rosová Terezie (9), Janečková 
Denisa (9), Kopečková Kateřina (8), 
Zezulová Kristýna (6), Sedláčková 
Klára (4), Bačová Soňa (4), Ho-
molová Michaela (4), Doležalová 
Romana (3), Koudelová Tereza (2), 
Zezulová Veronika. Trenéři Záviš-
ka, Partlová.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 16. října: 9.00 II. liga ml. 
dorostenci – Napajedla; 11.00 I. liga 
ml. dorostenky – Kunovice; 13.00 
II. liga ženy – Kunovice; 15.00 II. 
liga muži – Maloměřice; 17.00 Jiho-
moravská liga muži B – Brno IV.
Neděle 17. října: 8.00 ml. žáci 
– Maloměřice; 9.15 st. žáci – Ma-
loměřice.                               -záv-

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí 
zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 1995–2002 
se zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.

Vážení sportovní přátelé,
společnost Wiegel Velké Meziříčí s. r. o.

pořádá
2. ročník WIEGEL-CUP v malé kopané,

na který vás tímto srdečně zveme!
KDY: 27. 11. 2010 od 8 hodin

KDE: sportovní hala na Světlé
STARTOVNÉ: 800 Kč za družstvo nutno uhradit do 15. 10. 2010

POČET HRÁČŮ: 4+1
Pro první čtyři družstva a nejlepšího střelce hodnotné ceny

KONTAKT: Zdeněk Konečný, 731 411 639, z.konecny@wvz.wiegel.de
Mediální partner – týdeník Velkomeziříčsko

Motokros Dolní Heřmanice

16. 10. 2010 METEOR – CUP
Action Racing Team Velké Meziříčí

2. liga mužů Morava Jih
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol VM 
28:22 (15:12)
Domácí vstoupili do utkání lépe 
a hned od začátku si udržovali 
mírný náskok. Naši hráči se snažili 
zakončovat především z prostoru 
spojek, ale většina šancí končila 
v rukou brankáře. Domácí si tří-
brankový náskok udrželi až do 
poločasu. Po změně stran se zlep-
šila naše obrana, ale neproměnné 
šance z prostoru brankoviště naši 
hru sráželo na kolena. Bohužel se 
nepodařilo srovnat s domácími 
krok, kteří dokázali proměnit téměř 
všechny své šance a to především 
z prostoru křídel. V závěru Pros-
tějov dokázal rozdíl ve skóre ještě 
navýšit. Bohužel jsme navázali na 
špatný výsledek z minulého kola 
a herní „mizérie“ pokračuje.
7m-hody 7/5:4/3, vyloučení: 5:5, 
navíc ČK VM Chlubna
Sled branek: 2:0, 4:3, 5:5, 8:7, 11:8, 
15:10, 15:12, 17:14, 19:16, 23:17, 

26:21, 28:22
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Kř íbala Petr 
(6), Fischer Radim (6/2), Kříbala 
Martin (4), Chlubna Tomáš (2/1), 
Necid Miloš (2), Konečný Ladislav 
(1), Matušík Roman (1), Živčic Pa-
vel, Kaštan Jiří, Večeřa Vítězslav, 
Kř íbala Pavel. Trenér Vaverka 
Vlastimil, zodpovědný vedoucí 
Vodák Petr.

Jihomoravská liga mužů
Nové Bránice – TJ Sokol VM B 
36:14 (16:6)
Od úvodních minut bylo jasné kdo 
je v utkání favorit (5:0, 12:3). Naši 
hráči se nedokázali prosadit proti 
pestře hrajícímu soupeři, který stále 
navyšoval skóre až na konečný 22 
brankový rozdíl!
7 m – hody 7/6:0, vyloučení: 5:6
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Dočkal Adam – Strašák Pavel 
(4), Trojan Vítězslav (3), Novotný 
Radek (2), Kaštan Petr (2), Rosa 
Jakub (1), Kubiš David (1), Babáček 
Petr (1), Hugo Jaroslav, zodpovědný 
vedoucí Kůra Petr.                  -šid-
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HOKEJ

FOTBAL BENFIKA

STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

MSD sk. D
FC VM – Sparta Brno 4:1 (3:0)
Střelci: J. Krejčí (24. a 58.), Z. Ve-
selý (27.), Dufek (33.). Rozhodčí: 
Gasnárek – Drozdy, Stehlík, DS 
Poláček, ž. k. 2 (P. Mucha 30., 
Netrda 84.), bez č. k. Diváků 205. 
Sestava FC VM: Chalupa – Z. Mu-
cha, P. Mucha, J. Hort, J. Krejčí 
– Dufek, L. Němec, Berka, Netrda 
(84. Bouček) – Veselý (54. Souček), 
Pokorný (66. Smejkal E.).
Velmez se rozjížděl pomaleji, za-
tímco Sparta už v 7. min. zahrozila 
první šancí M. Wágnera, který šel 
na vybíhajícího Chalupu sám, trefi l 
však jen boční síť. Domácí zlepšili 
pohyb, zpřesnili hru a mimo šance 
Z. Muchy, který minul vzdálenější 
tyč, předvedli čítankovou akci na 
jeden dotek, ta však gólem ještě 
neskončila. O minutu později si to 
Meziříčští zopakovali, když trojice 
Netrda, Berka, J. Krejčí udeřila 
naplno a posledně jmenovaný 
z těžkého úhlu prostřelil brankáře 
Ustohala. To ale domácím zdaleka 
nestačilo. Tři minuty nato Pokorný 
vyslal do prostoru Netrdu, který 
nespurtoval svého soka a jeho centr 
píchl nabíhající Veselý o zlomek 
vteřiny před vybíhajícím Ustoha-
lem kolem něj do sítě. Dílo zkázy 
započal ve 33. min. Hort, který na-
šel ve středovém kruhu L. Němce, 
ten okamžitě využil vynikajících 
služeb levého krajního záložníka 
Netrdy a po jeho citovce šel Dufek 
sám vstříc třetímu gólu domácích. 
Další čisté šance Veselého a P. 
Muchy znamenaly jen další rohové 
kopy. Vlažnější začátek druhého 
dějství ze strany Velmezu přinesl 
tr. kop R. Wágnera, který Chalupa 
bravurně zlikvidoval. Domácí si 
uvědomili, že zdaleka není konec, 
a výsledkem byla chuťovka v podá-
ní J. Krejčího, který v 58. min. už 
na své útočné polovině vybojoval 
málem ztracený míč, prošel vším, 
co mu stálo v cestě až před vybíhají-
cího Ustohala a nedal mu sebemenší 
šanci. Přestože pak Velmez začal 
hrát úsporně, měl ještě dostatek 
šancí na to, aby svůj náskok navýšil. 
Přinejmenším šance Dufka, Netrdy, 
v obou případech po nezadržitel-
ných průnicích, a také dorážka E. 

Smejkala si gólovou tečku zaslou-
žily. Hosté využili chvilkového vý-
padku domácí defenzivy střídajícím 
Krejčím, který snížil na konečný 
tříbrankový rozdíl.
„Začali jsme opatrně a vlažně, 
a tak první šanci měla Sparta. Poté 
jsme ovládli hru, jasně dominovali 
a vstřelili tři krásné branky. Po 
přestávce se soupeř snažil brzy 
vstřelit kontaktní branku, kterou by 
nás znervóznil. Dobře kombinoval, 
měl výborný pohyb, naštěstí jsme 
mu sebrali elán čtvrtou výstavní 
brankou po individuální akci Jardy 
Krejčího. Pak jsme ubrali a zápas 
dohrávali se snahou ušetřit síly na 
neděli, přesto jsme měli ještě tři ve-
liké šance,“ okomentoval středeční 
výsledek trenér Milan Volf.   -ber-

MSD sk. D
FC VM – Hodonín-Šardice 2:0 
(0:0)
Střelci: Pokorný (76.), Berka (88.). 
Rozhodčí: Mikula – Hanák, Mi-
kyska, DS Petřivý st., ž. k. 5:3 (53. 
L. Němec, 65. J. Krejčí, 78. Z. Mu-
cha, 64. Netrda):(56. Šenk, 78. Lo-
renc, 70. Špaček), bez č. k. Diváků 
458. Sestava FC VM: Chalupa 
– Z. Mucha, P. Mucha, j. Hort, 
J. Krejčí – Dufek, L. Němec, Ber-
ka, Netrda – Pokorný (88. Večeřa), 
Veselý (60. Beran). Na střídání byli 
dále připraveni R. Invald, E. Smej-
kal, O. Mucha a Bouček.
Utkání s lídrem tabulky si možná 
zasloužilo početnější diváckou 
kulisu i vzhledem k dosavadnímu 
umístění domácích. A ti, co přišli, 
museli odcházet navýsost spokoje-
ni. Viděli totiž oboustranně fotbal 
jako řemen s řadou nesmlouvavých 
osobních soubojů, dramatických 
situací před oběma brankáři, na-
sazením a úžasnou vůli hráčů 
Velmezu, s jakou za vítězstvím 
přes řadu utrpěných šrámů šli. 
Soupeř totiž od první minuty svým 
agresivním pojetím hry, neustálým 
napadáním domácí rozehrávky už 
v zárodku a svou fotbalovostí dával 
najevo, že to bude on, kdo chce 
držet taktovku v rukou. Velmez 
sice nebyl vysloveně pod tlakem, 
ale určité problémy měl. První sice 
ohrozili branku soupeře Meziříčští, 
když po ose L. Němec, Z. Mucha, 
Dufek se k zakončení dostal Netrda 
a jen těsně minul pravý horní roh. 

Ale hosté brzy odpověděli dvěma 
slepenými rohy, přičemž P. Mucha 
na ten druhý odvracel v poslední 
chvíli. V prostřední pasáži poločasu 
to byl především boj o střed hřistě, 
z něhož častěji vítězně vycházeli 
hosté, ale díky výborné defenzivě 
Velmezu se do střeleckých pozic 
výrazněji neprosadili. V 35. min. 
naopak museli v poslední chvíli 
likvidovat průnik L. Němce jen 
za cenu rohového kopu. 40. min. 
ovšem vyzněla jasně pro Hodonín, 
když Hoša zahrával dva po sobě 
jdoucí rohy, které s vypětím zlikvi-
doval Chalupa, když v pořadí druhý 
vyboxoval téměř na polovinu hřiště. 
Hned vzápětí však měli po tr. kopu 
J. Horta starosti hosté, dvě střely 
domácích však dokázali s vypětím 
všech sil zblokovat.
Úvod druhého dějství patřil beze 
zbytku Hodonínu, který dostal 
svého soupeře pod tlak. Jeho vý-
slednicí byl už šestý roh, po němž 
hostující Špaček hlavou poslal míč 
jen do tyče a vzápětí včas vyběh-
nuvší Chalupa ve skluzu vypíchl 
míč v posledním zlomku vteřiny 
před úplně volným hráčem soupeře. 
Velmez začal zvolna ale jistě nabírat 
vítr do plachet. Jeho hráči dokázali 
víc pracovat s míčem, nebáli se 
kombinovat i na malém prostoru 
a vyrážet k nebezpečným kontrům 
do soupeřovy obrany. Dostali se 
do hry a v 60. min. i do své první 
čisté šance. Po tr. kopu J. Horta se 
v ní ocitl kapitán Pokorný, tentokrát 
však branku ještě netrefi l. Hodonín 
odpověděl osmým rohem a domácí 
zase dvěma tr. kopy z nepříjemné 
vzdálenosti, při kterých jim nevyšel 
nacvičený signál a ani zakončení. 
To akce střídajícího Berana a jeho 
uvolnění ve vápně už gólovou 
příchuť měly, jenže ani následné 
zakončení L. Němce se mezi tyče 
nevešlo. Domácí kanonáda pokra-
čovala tečovanou střelou F. Pokor-
ného, při které měl hostující gólman 
Krajíček štěstí. To jej neopustilo ani 
v 70. min., kdy po dokonalém záva-
ru v šestnáctce Hodonína pálil Z. 
Mucha a hned po něm L. Němec pří-
mo do místa, kde hostující brankář 
právě operoval. Hosté ještě z brejku 
dokázali kontrovat rohem č. 9, který 
odvracel ve skluzu P. Mucha, ale 
to už se nezadržitelně blížilo roz-

hodnutí. V 76. min. po zastaveném 
průniku Dufka házel v blízkosti 
šestnáctky Z. Mucha dlouhý aut, 
který P. Mucha prodloužil na F. 
Pokorného a jeho otočka poprvé 
rozjásala všechny příznivce Velme-
zu vč. lavičky. Hosté si byli vědomi, 
že mají dost času, aby dosáhli aspoň 
na bod a dali všem najevo, že to 
myslí vážně. Výsledkem byl tr. 
kop a roh č. 10, při kterých se opět 
vyznamenal Chalupa. Víc už jim 
ale Meziříčští nedovolili. Naopak, 
v 87. min. se zaskvěl Beran, když 
po dlouhém sprintu vybojoval na 
soupeři míč, vyslal do čisté šance 
Netrdu, jenže jeho dělovku Krajíček 
vyrazil a po závaru skončilo vše 
v autu. S tím se ale domácí Berka 
nehodlal spokojit. Na půlicí čáře 
ukradl rozjíždějícím se soupeřům 
míč, prošel přes všechno, co mu 
stálo v cestě vč. gólmana Krajíčka, 
a s lehkou bravurou zasadil hostům 
ránu z milosti. Trenér domácího 
celku M. Volf k utkání řekl: „Bylo 
to pro nás nesmírně těžké utkání. 
Středeční dohrávka se na nás pro-
jevila víc, než jsem si myslel. První 
poločas jsme navíc byli bojácní 
a měli ze soupeře respekt. Nedařila 
se kombinace a neměli jsme šťávu. 
Druhý poločas jsme měli štěstí, když 
soupeř nastřelil spojnici. Pak jsme 
se ovšem sebrali a nesmírnou bo-
jovností a obětavostí jsme si začali 
vytvářet brankové příležitosti. Ty 
první tři stoprocentní F. Pokorný, 
Z. Mucha a dorážející L. Němec 
neproměnili, ale pak z podobné 
pozice jako poprvé F. Pokorný 
proměnil. Ukázkový byl pojišťovací 
druhý gól, když L. Berka z vlastní 
půlky vyvezl míč, prošel vše, co 
mu stálo v cestě, a krásným bla-
fákem překonal výborného Kra-
jíčka. Musím ale uznat, že soupeř 
měl 50 min. víc ze hry.“    -ber-
 1. RSM Hodonín 11 6 2 3 17:13 20
 2. Velké Meziříčí 11 5 4 2 17:14 19
 3. Rosice 11 5 2 4 21:13 17
 4. Vyškov 11 5 2 4 19:11 17
 5. Vikt. Otrokovice 11 5 2 4 19:16 17
 6. Třebíč 11 3 7 1 13:9 16
 7. Pelhřimov 11 4 4 3 19:16 16
 8. Žďár n. Sáz. 11 4 3 4 22:16 15
 9. Konice 11 4 3 4 15:15 15
10. Napajedla 11 3 5 3 16:14 14
11. Uherský Brod 11 4 2 5 10:10 14
12. Vrchovina 11 4 2 5 10:10 14
13. Blansko 11 4 2 5 15:18 14
14. Sparta Brno 11 4 2 5 10:14 14
15. Tasovice 11 2 4 5 12:24 10
16. DOSTA Bystrc 11 1 4 6 5:27  7

So 16. 10. 14.30 – 16.00
Ne 17. 10. 15.30 – 17.00
So 23. 10. 14.15 – 15.45
Ne 24. 10. 13.45 – 15.15
St 27. 10. 10.00 – 11.30 

HC Brumov-Bylnice – HHK VM 
1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky: 24. Vaněk (Peterka) – 
13. Barák (St řecha, Nedoma), 
55. Krča (Novák). Sestava HC 
Brumov-Bylnice: Valigura (Vala) 
– Luža, Bahula, Gergela, Gajdošík, 
Hlatký, Březík, Lukáš, Peterka, 
Vaněk, Bednařík, Bezouška, Sýs, 
Pavlík, Dalecký, Chromý, Baroň. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Ni-
kodým (Štourač) – Střecha, Šerý, 
Štěpánek, Chlubna – Krča, Troščák, 
Novák – Vlašín, Molák, Beránek – 
Burian, Barák, Nedoma – Smejkal, 
Kochánek. Rozhodčí: Šiška – Janča, 
Vaněk. Vyloučení: 6:9, navíc Peter-
ka (BRU) 10 min. OT, Šerý (HHK) 
10 min. OT, Štěpánek (HHK) 
10 min. OT. Využití: 0:1. Střely na 
branku: 18:19. Diváci: 250.
Ostatní výsledky druhého kola: 
Uherský Brod – Blansko 3:2, Kro-
měříž – Břeclav 3:2, Šternberk – 
Kometa Úvoz 6:5, Uherský Ostroh 
– Boskovice 4:3 SN, Moravské 

Budějovice – Velká Bíteš 6:4.
Program na tento týden:

Dnes do Šternberka a v sobotu 
16. 10. od 17.30 doma proti lídrovi 
krajské ligy Uherskému Brodu.
Středa 13. 10. 2010 HC TJ Šternberk 
– HHK VM, začátek utkání v 18.00 
(zimní stadion Šternberk)
Sobota 16. 10. 2010 HHK VM – 
HC Uherský Brod, začátek utkání 
v 17.30 (zimní stadion Velké Mezi-
říčí)                                       -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

Tabulka KL JM a Z po druhém 
kole

 1. HC Uherský Brod 2 2 0 0 0 0 11:7 6
 2. Hokej Uherský Ostroh 2 1 1 0 0 0 10:7 5
 3. SK Minerva Boskovice 2 1 0 0 1 0 7:7 4
 4. HC Mor. Budějovice 1 1 0 0 0 0 6:4 3
 5. HC Grewis Plumlov 1 1 0 0 0 0 4:3 3
 6. HK Kroměříž 2 1 0 0 0 1 6:6 3
 7. HC TJ Šternberk 2 1 0 0 0 1 9:9 3
 8. HHK Velké Meziříčí 2 1 0 0 0 1 5:5 3
 9. Dynamiters Blasnko 2 1 0 0 0 1 7:7 3
10. HC Sp. Velká Bíteš 2 1 0 0 0 1 8:9 3
11. HC Brumov-Bylnice 2 0 0 0 0 2 5:7 0
12. HC Břeclav 2 0 0 0 0 2 6:9 0
13. HC Kometa Úvoz 2 0 0 0 0 2 10:14 0

Junioři se s Fatrou podělili 
o body

Ve druhém kole volejbalové ex-
traligy juniorů zavítal na naši 
palubovku celek Zlína, který si 
dvěma hladkými vítězstvími nad 
úřadujícím mistrem republiky Br-
nem rázem vybojoval auru favorita 
skupiny.
Naše naděje se však favorita vůbec 
nelekly a po třech infarktových 
koncovkách se radovaly, ze statis-
tického pohledu, z jednoznačného 
vítězství. Pouze hráči a diváci 
však mohou dosvědčit, jak těžce se 
vítězství rodilo.
Hosté z Baťova města nastoupili 
do zápasu velice sebevědomě, ko-
neckonců skalp mistra republiky je 
k tomu plně opravňoval, byli to však 
naši hráči, kdo si udržoval mírný 
bodový náskok, který ale za celý 
první set nebyl vyšší než dva body. 
Tříbodový se objevil na ukazateli 
skóre až v koncovce 21:18, 23:20, 
první setbal si však vybojovali hráči 
Zlína – 23:24. Dlužno přiznat, že 
jim naši hráči nepřesným útokem 
(2× aut) výrazně pomohli. Trochu 
otřesenému celku Spartaku v těchto 
okamžicích určitě pomohl fakt, že 
není favoritem, hlavně však projevil 
obrovskou dávku bojovnosti, zvládl 
vzápětí i druhý setbol soupeře a svůj 
šestý setbol proměnil ve vítězství.

Druhý set byl průběhem tomu 
prvnímu hodně podobný, soupeř se 
před koncovkou dostal poprvé do 
vedení 16:17, první setbol si však 
tentokráte vybojovali naši hráči. 
V těchto chvílích začal téměř nový 
set. Koncovka byla pro domácí pří-
znivce ještě náročnější než ta první. 
Statisticky vzato nakonec naši hráči 
zvítězili zaslouženě, protože soupeř 
měl pět setbolů a náš celek dokázal 
ten sedmý v pořadí proměnit ve 
vedení 2:0.
V hodně důležitém třetím setu naše 
sestava nepolevila v koncentraci 
a opět se rvala o každý míč. Chvilku 
to dokonce vypadalo na, z pohledu 
diváků a určitě i trenéra Vašíčka, 
jednoduchou koncovku, vedení 
24:21 bylo po dosavadním prů-
běhu víc než nadějné. Jak známo, 
poslední krok však bývá mnohdy 
nejtěžší. Pokažený servis, dva útoky 
do autu a soupeř, který pořád hrál, 
byl zase ve hře. Svůj jediný setbol 
však opět, především díky výkonu 
našich hráčů, neproměnil a naopak 
svoji druhou výhodu dokázal náš 
celek proměnit v překvapivé, roz-
hodně však zasloužené a důležité 
vítězství. A divákům se první zápas 
musel určitě moc líbit.
Sp. VM – Fatra Zlín 3:0 (29, 32, 
25)
V odpoledním zápase však již bylo 
na palubovce jenom jedno mužstvo. 
Na našem kolektivu bylo až příliš 

Český pohár Vysočina
ST VM – Světlá nad Sázavou 2:8
body: Řikovský Aleš 2, Klíma Petr 
0, Bazala Jan 0
Dne 9. 10. jsme odehráli semifi nále 
poháru Vysočina. Přivítali jsme di-
vizní Světlou nad Sázavou. Jelikož 
šlo o postup, tak jsme nasadili ty 
nejlepší hráče, jaké momentálně 
máme. Úvodní čtyřhra dopadla 
špatně, prohráli jsme 1:3 na sety 
a soupeř se dostal do vedení. Ná-
sledovaly jednotlivé dvojhry, ve 
kterých jsme na soupeře nestačili. 
Světlá jasně ukázala, že výhru a tím 
i postup do celorepublikového kola 
si nenechá vzít. V zápase se dařilo 

vidět, že je první zápas připravil 
o většinu fyzických a hlavně psy-
chických sil a již nebyli schopni 
výborně hrajícímu soupeři výrazně 
čelit. Hosté si udržovali vedení 
od začátku až do konce a nutno 
přiznat, že naprosto zaslouženě 
zvítězili.
Sp. VM – Fatra Zlín 0:3 (–17, 
–19, –13)
Sestava VM: Kliment, Dvořák, Ku-
čera, Lízal, Uchytil, Krejska, Minář, 
Kameník, Kašpar, Bláha a Duben.

Zbývající výsledky: Brno – Dans-
port Praha 3:0, 3:1; Ostrava – H. 
Králové 3:0, 3:0

-kon-

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po 2. dvoukole:

1.  Fatra Zlín 4  3 1 9:4 7
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 4 3 1 9:6 7
3. DHL Ostrava  4 2 2 9:6 6
4. Volejbal Brno 4 2 2 7:7 6
5. Dansport Praha 4 2 2 7:8 6
6. Slavia Hradec Králové  4 0 4 2:12 4

Volejbaloví junioři Spartaku v prvním zápase hráli možná nad svoje 
možnosti. Nejvíce byl vidět Honza Kučera s č. 3, který právě překonal 
dvojblok soupeře.                                               Foto: Jaroslav Konečný

Řikovskému, který prohrál jen 
jednou.
V sobotu dne 16. 10. čeká naše áčko 
dvojzápas na domácích stolech 
proti Ledči nad Sázavou a Hum-
polci. Začátek v 10.00 proti Ledči 
a v 15.00 proti Humpolci. Přijďte 
nás podpořit.                          -pk-

Krajský přebor 3. třídy
Lhotky – Přibyslav 10:5
Body za Lhotky:Chylík 3,5; Nevrtal 
3,5; Doubek 2, Musil 1
Český pohár
Lhotky – Humpolec B 4:6
Body za Lhotky: Nevrtal Tomáš 2, 
Nevrtal Zdeněk 1, Musil 1
Lhotky v letošní sezoně v Českém 
poháru skončily na 7.–8. místě.

-pl-

Čt 28. 10. 12.45 – 14.15
Pá 29. 10. 10.00 – 11.30
So 30. 10. 14.30 – 14.15
Ne 31. 10. 14.15 – 15.45
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

I. A tř. mužů sk. B 
FC VM B – Sokol Kouty 0:2 
(0:0)
Střelci: 73. Kašpar, 88. vlastní. 
Sestava domácích: Invald – Mucha 
O. (56. Smejkal L., 80. Kaminaras), 
Večeřa Z., Střecha, Halámek – Ne-
tolický, Jedlička, Souček, Bouček 
– Vítek (57. Kafka), Ďurica.
V první půli bylo utkání vyrov-
nané, postupně si Benfika vy-
tvořila mírnou převahu. Domácí 
ale „ohrožovali“ branku hosti jen 
„rugbyovými“ pokusy. Tudíž se 
k první vyložené příležitosti dostali 
nakonec fotbalisté z Koutů. Vylo-
žené šance se do přestávky dočkal 
i Velmez, když se po důrazném na-
padání protihráče s míčem prosadil 
do úniku po levém křídle Bouček, 
jeho výborný centr ale tečoval Ďu-
rica – bohužel o centimetry vedle 
branky hostí.
Po přestávce se obraz hry dlouho 
neměnil – domácí se prosadili díky 
akcii střídajících hráčů – rychlému 
autu Smejkala a individuálním prů-
niku Kafky, jeho výborná přízemní 
příhra pod sebe však proletěla 
nezachycena podél celé šíře ne-
kryté svatyně hostí, neboť Kafkovi 
spoluhráči se do „velkého čtverce“ 
zřejmě báli. Domácí postupně zcela 
vyčpěli, a tak po zásluze pykali. 
Nenápadný přímý kop od postranní 
čáry propadl do skrumáže před 
Invaldovou brankou, kde se nejlépe 

orientoval hostující Kašpar a poslal 
míč do sítě. Domácí se pokusili při-
dat, jejich tempo ale možná narušila 
nanejvýš smutná událost, jež se 
na hřišti přihodila. Po nešťastném 
střetu s protihráčem byl s bolesti-
vou grimasou po delším ošetřování 
zraněného kolena odnesen ze hřiště 
právě L. Smejkal, jehož nahradil 
Kaminaras, zraněný hráč musel 
bohužel opustit areál umělé trávy 
sanitním vozem pro podezření na 
vážnější zranění. Defi nitivní K. O. 
si pak velkomeziříčská rezerva 
zasadila zcela sama, když v po 
zbytečném faulu u postranní čáry 
přišla další standardka, ze které 
rezultoval nešťastný vlastenec po 
náhodném odrazu od zad domácího 
hráče. Nutno podotknout, že domá-
cí tříbodový zisk hostujícímu celku 
darovali zejména díky mizernému 
výkonu ve druhé půli. Ten byl zcela 
prostý jakékoliv herní invence, od-
povídajícího nasazení a chuti porvat 
se o výsledek.  

 -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 10 9 0 1 27:10 27
 2. Kouty 9 5 3 1 21:8 18
 3. Hartvíkovice 10 5 3 2 17:11 18
 4. Bohdalov 9 5 1 3 26:15 16
 5. Rapotice 9 4 2 3 25:18 14
 6. Přibyslavice 10 4 2 4 24:20 14
 7. Rantířov 9 4 1 4 18:22 13
 8. Náměšť-Vícenice 9 4 1 4 13:20 13
 9. Třešť 9 3 2 4 11:14 11
10. V. Meziříčí B 8 2 4 2 12:10 10
11. Stonařov 9 2 2 5 13:21 8
12. Křoví 10 1 4 5 20:28 7
13. Bedřichov 9 1 4 4 16:25 7
14. Budišov-Nárameč 10 0 3 7 19:40 3


