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Kandidáty Svobodných 
přijede podpořit 
PETR MACH

Pátek 3. 10. od 16.00 mítink na náměstí, 
od 18.00 beseda v salonku v Novém Svitu
(vedle posilovny). Přijďte, jste vítáni!

- předseda Svobodných a europoslanec.

DNES ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 

S FOTOGRAFIEMI KANDIDÁTŮ 

Komunální volby ve Velkém Meziříčí
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Zdejší drakiádě bylo dvacet let

Nebe nad Fajtovým kopcem ve 
Velkém Meziříčí patřilo v sobotu 
už podvacáté drakům. Na jubilejní 
ročník tradiční drakiády se vypra-
vily stovky místních i přespolních, 
pro které byl po celý den napláno-
ván bohatý program. 
Pro děti bylo připraveno malování 
na obličej, skákací hrady, improvi-
zované fotbalové hřiště či jízda na 
ponících a koni, občerstvit se bylo 
možné u několika stánků, ale ne-
chybělo samozřejmě ani ohniště, 
na kterém si každý mohl opéct svůj 
vlastní špekáček. 
Soutěž byla i v letošním roce roz-
dělena do čtyř kategorií podle věku 
závodníků. Ti se nejprve porotě 
představili, následně dostali povo-

lení vypustit draky na oblohu. Tří-
členná porota obcházela a bodovala 
jednotlivé soutěžící, poté vyhlásila, 
kdo se umístil na prvních čtyřech 
místech. V letošním roce byl popr-
vé oceněn i drak, který doletěl nej-
výše – Michalu Jonášovi se podaři-
lo svého draka dostat do výšky 300 
m. Všem, kdo se na Fajtův kopec 
vypravili, odpoledne zpříjemňova-
la i kulturní vystoupení. Několikrát 
zatančil soubor Kosatky z DDM, 
zazpíval Karel Gott revival či Ven-
dula Příhodová. 
O tom, že drakiáda ve Velkém Me-
ziříčí je vyhlášena v širokém okolí, 
přesvědčila rodina Laszlových, ně-
kolikanásobní vítězové z minulých 
let, kteří na Fajtův kopec přijíždějí 

každoročně až z Třebíče. Vědí, že 
se drakiády konají i v jiných měs-
tech, ovšem ty ve Velkém Meziříčí 
považují bezkonkurenčně za nej-
lepší, nejen počtem soutěžících, 
ale i doprovodným programem. 
Každý rok si s sebou přivezou no-
vého draka, kterého si doma sami 
vyrobí – trvá jim to asi osm hodin. 
Sbírka draků, kterou již doma mají, 
dokazuje, že se do Velkého Meziříčí 
vrací už mnoho let. 
Drakiáda i letos potvrdila, že si ji 
můžou užít jednotlivci, dvojice, ale 
i celé rodiny. Bez ohledu na věk se 
ve všech na jedno odpoledne pro-
budila dětská hravost. 

▶ GASTRONOMICKÁ VÝSTAVA 
slavnostní mísy studené kuchyně 
a cukrářské výrobky

▶ SAN BENEDETTO DEL TRONTO
pozvánka k návštěvě Itálie – 
prezentace turistického regionu 
a italské kuchyně

▶ UKAŽ, CO UMÍŠ
mezinárodní cukrářská soutěž 
v kategorii Junior 

▶ BOHEMIA SEKT TROPHÉE 
SOMMELIER ČR
mezinárodní sommelierská soutěž 
kategorie Talent

▶ POSAĎTE SE, PROSÍM
mezinárodní soutěž slavnostních 
tabulí

▶ ZDOBÍŠ, ZDOBÍM, ZDOBÍME
LIVE CARVING
vyřezávání ozdob z ovoce 
a zeleniny

▶ POZNEJ, CO JÍŠ
soutěž pro žáky základních škol

▶ JAN KUBELKA – ČLEN AKC ČR
využití čerstvých salátů 
při přípravě moderního pokrmu

▶ KULINÁŘSKÁ AKADEMIE
OSTRÝ NŮŽ
SOMMELIEREM PROFESIONÁLNĚ 
I V SOUKROMÍ, 
TURISMUS NA VYSOČINĚ, GIN, 
PIVO, BARMANSKÁ SHOW
▶ PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE 
A ZELENINY

▶ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 ▶ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Do Senátu kandidují tři lidé 
z Velkého Meziříčí

POJĎTE SI ZDARMA 
VYZKOUŠET SEGWAY 

Náměstí  Velké Meziříčí 
2. října od 10.00 do 17:00

Text a foto: Klára Katolická
Pokračování na straně 5

S PREMIÉREM ČESKÉ REPUBLIKY 
BOHUSLAVEM SOBOTKOU. 

AKCE SE USKUTEČNÍ  NA NÁMĚSTÍ 
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 9. ŘÍJNA 2014  v 13.30 HODIN.

NA SETKÁNÍ ZAHRAJE 
KAPELA JANA SEDLAŘÍKA 

VESELÁ SEDMA. 

LÍDR JOSEF KOMÍNEK A KANDIDÁTI 
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB ZA ČSSD VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA SETKÁNÍ 

Čekají nás volby – nejen komu-
nální, ale na Žďársku i senátní. 
Obojí proběhnou ve dnech 
10.–11. října 2014. Všechny 
kandidáty na post v Zastupi-
telstvu města Velké Meziříčí 
vám představujeme v dnešním 
rozšířeném čísle našeho týdení-
ku ve speciální příloze. A spolu 
s nimi i kandidáty do Senátu 
Parlamentu ČR. 

Ve volebním obvodu 51 Žďár nad 
Sázavou se v  letošních senátních 
volbách utká o senátorské křeslo 
12 lidí, tři z  nich jsou Velkome-
ziříčští. Jsou to manažer investic 

a  bývalý velkomeziříčský staros-
ta František Bradáč, podnikatel, 
motocyklový závodník a někdej-
ší velkomeziříčský zastupitel Ivo 
Kaštan a  ve  zdejší politice nová 
tvář Miloš Komínek.
Proti nim mimo jiné kandiduje 
také současná senátorka a  sta-
rostka Žďáru nad Sázavou Dag-
mar Zvěřinová či ředitel žďárské 
základní školy Jaroslav Ptáček, 
jenž svého času působil coby 
pedagog i  na  učilišti ve  Velkém 
Meziříčí.
„Naše motto je – Co nezakazuje 
zákon, zakazuje stud,“ říká Miloš 
Komínek, kandidát do  Senátu 

za Žďársko s číslem 4. „Ke vstu-
pu do  politiky jsem se rozhodl 
proto, že se delší čas potkávám, 
a  taky potýkám, s  děravými zá-
kony. Jenže zvenčí, z  ulice, se 
na  změnách zákonů pracuje jen 
těžko a zdlouhavě, a proto do Se-
nátu kandiduji,“ vysvětluje svoji 
motivaci a  dodává, „za  důležité 
považuji přímo v Ústavě zakotvit 
skutečnou pojistku demokracie. 
A to tu, že  již jednou zamítnutý 
návrh nesmí Poslanecká sněmov-
na přehlasovat pouze nadpolo-
viční většinou, ale nejméně 3/5 
hlasů všech poslanců.“

Pokračování na straně 3

Setkání starosty Radovana Necida s občany, tentokrát 
s vyhlášením soutěže Rozkvetlé město a s hostem
Ve čtvrtek 2. 10. 2014 v 16 hodin v sále kina v Jupiter clubu, Velké Meziříčí se uskuteční vyhlášení 
vítězů soutěže Rozkvetlé město. Poté bude beseda s hostem, ekologem Viktorem Třebickým na téma 
Ekologická stopa Velkého Meziříčí a následně proběhne vlastní diskuze starosty města s občany.

-měú-
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Ve čtvrtek 25. 9. 2014 v Jihla-
vě v hotelu Gustav Mahler se 
konalo setkání ministra vnitra 
Milana Chovance se zástupci 
Integrovaného záchranné-
ho systému Kraje Vysočina, 
zástupci měst a zástupci Kraje 
Vysočina.

Poté proběhlo jednání mezi mís-
tostarostou města Velké Meziříčí 
Josefem Komínkem a  ministrem 
Milanem Chovancem. Důvodem 
schůzky bylo projednání inte-
grovaného záchranného systému 
ve  Velkém Meziříčí a  seznáme-
ní ministra Chovance s  novým 
projektem IZS. Dále byl ministr 
informován o nevyhovujícím sta-
vu služebny Policie ČR v  našem 

městě. Ministr přislíbil, že se touto 
problematikou bude zabývat a po-
věří příslušné pracovníky. V závě-
ru schůzky pozval místostarosta 

Josef Komínek ministra Milana 
Chovance do  Velkého Meziříčí. 
Pan ministr účast přislíbil.

Josef Komínek, místostarosta

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

Čtyřiačtyřicetiletý Schrek pů-
sobil před svým nástupem 
do  Velkého Meziříčí deset let 
ve funkci zástupce ředitele Ob-
lastní charity Jihlava. Vystudo-
val speciální pedagogiku na pe-
dagogické fakultě UK Praha, 
absolvoval mimo jiné také kurz 
o řízení neziskových organizací 
či kurz manažerských doved-
ností pro vedoucí pracovníky 
v  sociálních službách, zakon-
čený certifikátem v  roce 2013. 
Působil též jako externí hodno-
titel EU projektů v programech 
SROP a OP RLZ a další.
Na  čem hodlá v  domově pra-
covat, aby se v  něm obyva-
telům žilo ještě lépe, jsme si 
povídali v  jeho kanceláři tři 
týdny po  jeho nástupu. Zatím 

se seznamuje s chodem zařízení 
apod., ale jasné vize má. O jeho 
plánech, názorech a  přáních si 
můžete přečíst v  příštím čísle, 
kde vyjde rozhovor s ním.

Třetí etapu přírodní zahrady dobudovali v mateřské škole na Sokolovské

Na závěr zahradní slavnosti si přítomní opekli 
špekáčky. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Zahradní slavnost k ukončení 
třetí etapy budování přírodní 
zahrady se konala v prostorách 
mateřské školy na Sokolovské 
ulici minulý čtvrtek odpoledne. 

Děti, jejich rodiče, příbuzné 
a  přátele, jakož i  zástupce města 
a  další pozvané hosty přivítala 
ředitelka příspěvkové organizace 
Mateřská škola Velké Meziříčí 
Božena Suchánková. Všechny 
přítomné pak potěšily děti svým 
vystoupením, v  jehož závěru se 
zapojili i někteří přihlížející. Kdo 
chtěl, mohl zůstat a opéci si špe-
káčky na ohni přímo na zahradě 
nebo si prohlédnout či posedět 
v příjemném zákoutí.
Rekonstrukce školní zahrady 
v  mateřské škole Sokolovská 
ve  Velkém Meziříčí započala 
v  roce 2010/11. Díky finančním 
příspěvkům Města Velkého Me-
ziříčí a  dotacím z  grantového 

programu Přírodní zahrada se 
podařilo vybudovat krásný pří-
rodní prostor s  rozmanitými 
ekosystémy, přímo uprostřed 
sídlištní betonové zástavby. 
V  roce 2014 byla zmíněná škola 
opětovně úspěšná a získala gran-
tovou dotaci z  programu Fondu 
Vysočiny Životní prostředí 2014 
a  finanční příspěvek z  Města 
Velké Meziříčí. „Tím jsme mohli 
v projektu pokračovat a přírodní 
zahradu rozšířit o  další prvky,“ 
uvedla vedoucí učitelka mateř-
ské školy Věra Bourková, „v blíz-
kosti bylinkové zahrádky jsme 
vybavili hrací plochu mobilními 
dřevěnými kulisami „venkovní 
kuchyňky“. Na  Slunném vršku 
dětem budou ke  hrám sloužit 
dvě přírodní jámy naplněné ka-
mínky a oblázky. Podařilo se také 
upravit a  osázet terén v  místech 
hlavního vchodu do  MŠ. Nad 
jezírkem byla pro děti vytvořena 

hmatová stezka s vyměnitelnými 
zásobníky přírodního materiá-
lu – mech, šišky, klacíky, dřevo, 
písek…Účelem stezky je pomoci 
dětem uskutečňovat přímý smy-
slový kontakt s přírodními frag-
menty. K  rozvoji námětových 
her, dětské fantazie a  kreativity 
jsme nechali mezi stromy zhoto-
vit ‚Robinsonovu chýš‘ z vrbové-
ho proutí.“
Nové přírodní prostory rozví-
její tematické environmentální 
vzdělávání a  tvoření dětí, pro-
jektové aktivity a  napomáhají 
relaxaci všem, kteří budou mít 
zájem zde pobýt. „Zahrada na-
pomáhá přirozené integraci dětí 
do  přírodního prostředí a  vede 
k  získávání nových vědomos-
tí, znalostí, dovedností, návyků 
a postojů. Pevně věříme, že jsme 
ještě neskončili a  naše zahrada 
bude čím dál krásnější,“ dodala 
Věra Bourková.

Poznámka
25. 9. 2014 
Slavnostní zahradní slavnost 
k  ukončení třetí etapy budo-
vání Přírodní zahrady.
24. 4. 2014 
Výsadba dřevin ve spolupráci 
s  rodičovskou veřejností MŠ 
Sokolovská. – „Táto, mámo, 
jdeme na to!“ (Rodiče zakou-
pili dřeviny k osázení z vlast-
ních zdrojů.)
26. 9. 2013 
Certifikace Přírodní zahrady 
a slavnostní otevření.
Rok 2010–2012 díky dota-
cím Města Velkého Meziříčí 
byly na  školní zahradě vymě-
něny nevyhovující hrací prvky 
za  komponenty z  akátového 
dřeva, zahrada byla zabezpeče-
na kvalitním oplocením proti 
„nájezdům“ vandalů.            -mš-

Iva Horká

Konference Bez práce to nejde 
spojená s Veletrhem pracov-
ních příležitostí ve Velkém 
Meziříčí přinesla užitečné 
informace a tipy týkající se 
problému nezaměstnanosti. 
Těm, kteří práci hledají, stejně 
jako těm, kteří ji nabízejí, 
zprostředkovávají i ostatním, 
kdož se s ní jakkoli potýkají.

Nezaměstnaní, žáci a  studen-
ti, stojící před volbou povolání, 
zaměstnavatelé, zástupci měst 
a obcí a další, jichž se nezaměst-
nanost přímo dotýká, mohli za-
vítat na konferenci ve čtvrtek 25. 
září do  budovy bývalého lute-
ránského gymnázia. Jejím hlav-
ním pořadatelem bylo Centrum 
zaměstnanosti mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko, kte-
ré zdarma radí lidem hledajícím 
práci. Přednášející pohovořili 
například o  současném trendu 
na pracovním trhu práci na dál-
ku, o zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením, o  dopadu 
nezaměstnanosti na  psychiku 

člověka, podělili se o zkušenosti 
a  možnosti v  rovině spoluprá-
ce firmy se školou. S  pohledem 
zástupce města na  nezaměstna-
nost přítomné seznámil starosta 
Radovan Necid. „Samosprávy 
mají málo nástrojů, jak ovlivnit 
nezaměstnanost,“ začal starosta 
nepříliš optimistickou zprávou, 
nicméně vzápětí dodal, že ji 
ovlivnit mohou. Krom toho, že 
radnice je sama zaměstnavate-
lem, i na ní záleží, jak si trh prá-
ce ve městě stojí. Podle starosty 
může vedení města zprostředko-
vaně pomáhat vytvářet firmám 
pracovní místa.
„Tím, že připraví fungující infra-
strukturu, dopravu, trh s  byty, 
sociální zázemí, školy, péči 
o  seniory, průmyslové zóny…,“ 
jmenoval Necid možnosti města 
a uvedl konkrétní příklady. Niž-
ší nezaměstnanost může přinést 
i  vzájemná spolupráce vedení 
města a  kraje coby zřizovatelů 
škol, samotných škol a  zaměst-
navatelů, tedy firem, které se 
potýkají s  nedostatkem kvalifi-

kovaných pracovníků. Podle sta-
rosty může pomoci situaci i  to, 
když radnice nebude zaměstna-
vatelům tak zvaně překážet.
Mezi účastníky konference se 
objevili i  partneři projektu ze 
švédského Vansbra, kteří se při-
jeli podělit o  svoje zkušenosti. 
Ve  Vansbru například funguje 
centrum vzdělávání, a  to i  do-
spělých. „Pokud nějaká firma 
potřebuje něco speciálního, 
zkontaktuje nás. My spolu s  ní 
vytvoříme učební osnovu, plán. 
Na základě jejich požadavku pak 
proškolíme lidi,“ popsal Björn 
Lundin, ředitel institutu Cen-
trum pro vzdělávání Vansbro. 
V případě úspěšnosti vše zaplatí 
stát, takže ani firmu to nic ne-
stojí. 
„Loni jsme tak úspěšně vzdělali 
v oboru například stovku želez-
ničářů či tři stovky lidí pracu-
jících s  vězni,“ dodal Lundin. 
Podle něj se centrum zabývá 
i  koordinací uprchlíků, kterých 
Vansbro každoročně přijme 
dvacet. „Za dva roky je musíme 

naučit jazyk tak, aby byli připra-
veni pro náš trh práce,“ sdělil. 
A  právě uprchlíci mohou podle 
Oskara Lundgrena, dalšího hos-
ta ze Švédska, nahradit ubývající 
pracovní sílu. 
„Udivuje mě, že sdílíme ty stejné 
problémy,“ předeslal Lundgren 
a  pokračoval, „taky řešíme pro-
blém, jak udržet mladé lidi v re-
gionu. Neboť ve  Vansbru ročně 
o stovku lidí víc odchází do dů-
chodu než těch, kteří do  města 
přicházejí.“ Švédi pak ještě při-
blížili účastníkům konference 
projekt v kraji Dalarna, který má 
dostat mladé dlouhodobě neza-
městnané buď rovnou do práce, 
nebo zpět do školy a po dodělá-
ní kvalifikace do zaměstnání.
Krom zajímavých přednášek, 
které přinesla konference, mohli 
zájemci během dne obejít stánky 
veletrhu pracovních příležitostí. 
Zástupci firem z Velkého Meziří-
čí a okolí jim poskytli informace 
o pracovních možnostech, poža-
davky na zaměstnance apod.

Nezaměstnanost byla tématem konference ve Velkém Meziříčí

Partneři projektu ze spřáteleného Vansbra. Více foto na 
našem webu. Foto: Martina StrnadováMartina Strnadová

Domov pro seniory vede 
nový ředitel: V. Schrek

Text a foto: Iva Horká

Jupiter club přikoupí židle a předělá šatnu

Setkání s ministrem vnitra M. Chovancem I v kině už 
se topí

Šest set tisíc korun schválili zastupi-
telé Jupiter clubu (JC) na nové žid-
le, opravu šatny a připojení zařízení 
pro přenos požárního poplachu 
na hasičský záchranný sbor. Nový 
víceúčelový sál JC, jenž je právě ve 
výstavbě, bude mít oproti původ-
nímu méně míst k sezení. Tak je to 

podle projektu, který byl zpracován 
v souladu se současnými platnými 
normami. Jak uvedl ředitel JC Mi-
lan Dufek, celkový počet židlí pro 
sál i galerii má být 364 (288 míst 
dole na sále a 76 míst nahoře na ga-
lerii). „Původně jsme při některých 
akcích využívali až čtyři sta židlí,“ 

vysvětlil Dufek a požádal zastupite-
le o 400 tis. Kč na dokoupení stovky 
židlí. Dalších 140 tis. Kč si vyžádá 
nové řešení šatny ve výstavní síni. 
Ta totiž bude nově propojena se 
zrekonstruovaným sálem. Jde tedy 
o to, aby se staré prostory přiblížily 
úrovni těch moderních. Šatna pro-

to bude přestěhována do volné kan-
celáře, která vybíhá až do výstavní 
síně. Takže přístup pro návštěvníky 
vznikne přímo ze síně velkým ok-
nem. Šatna bude samostatně uzaví-
ratelná. Současně je nutno vymalo-
vat veškeré přístupové prostory.

Martina Strnadová

V Jupiter clubu ve Velkém Me-
ziříčí už se topí. „Na  základě 
úmluvy s  firmou PKS stavby 
Žďár nad Sázavou jsme k  30. 
září 2014 zprovoznili plynovou 
kotelnu,“ potvrdil ředitel Jupi-
ter clubu Milan Dufek. Kotelna 
je totiž přestěhovaná z nádvoří 
kina na  střechu nového víceú-
čelového sálu.
„V současné době již lze vytápět 
kino, koncertní sál, výstavní 
síň, loutkovou scénu i  admini-
strativní budovu. 
Spolu s  tím probíhají také 
zkoušky topení v rekonstruova-
né části budovy Jupiter clubu,“ 
dodal Dufek. -mars-
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Lidé si houbový víkend v Balinách užili. Nasbírali kilogramy lišek

Výstava hub byla naaranžovaná tak, aby připomínala atmosféru lesa. Více foto 
na našem webu. Foto: Martina Strnadová

Lišky, lišky, všude samé lišky, tedy 
lišky obecné, nebo lidově kuřát-
ka, jež dobře zná každý houbař. 
Vskutku pořádnou úrodu lišek 
připravil návštěvníkům víkendu 
s  houbami les v  Balinách. Kam 
člověk pohlédl, všude žluto. 
„Do  lesa chodím často, ale tolik 
lišek jsem ještě nikdy nikde nevi-
děl,“ prohlásil překvapený Jaro-
slav Machala, mykolog z Havlíč-
kova Brodu, který vedl skupinu 

asi pětatřiceti účastníků akce, již 
uspořádaly Chaloupky v  sobotu 
27. září. Šlo o první akci pro ve-
řejnost v novém středisku na zre-
konstruovaném bývalém statku.
Lidé si naplnili košíky vrcho-
vatě. Ale nejen liškami, třeba 
také bedlami, čirůvkami, hřiby 
či lošáky. Nosili všechno, co na-
šli, a  mykolog určoval. Ke  ka-
ždé houbě dodal, zda je či není 
k jídlu a taky mnoho zajímavostí. 

Třeba že babky by se sbírat ne-
měly, neboť v  prasklinách jejich 
klobouků se drží nedohub zlatý 
– plíseň, která je karcinogenní 
– a  i  když není okem viditelná, 
je tam. Pýchavky jsou prý jedlé 
všechny. Nebo že houbám svěd-
čí počasí, kdy jsou velké teplotní 
výkyvy – během dne teplo, v noci 
chladno a ranní mlhy. Pak nejvíc 
rostou, a to asi od poloviny srpna 
do  poloviny října. Ale na  houby 

lze chodit už i  zjara, nebo když 
je mírná zima, tedy po celý rok. 
A taky, že nejlepší je připravovat 
houby na  sádle nebo na  másle 
a  ne na  oleji. Dokonce poradil 
i některé recepty. A spoustu dal-
ších a dalších informací. 
Po několika hodinách se skupina 
houbařů vrátila z lesa a na opra-
veném statku v Balinách už na ně 
čekalo občerstvení, ale také výsta-
va živých hub. Bylo na ní k vidění 

na sto třicet druhů z okolí Balin, 
Velkého Meziříčí a  Uhřínova, 
některé přivezl i  J. Machala. Ten 
byl pak k  dispozici i  odpoledne 
a druhý den v neděli. Zájemci si 
mohli přinést svoje vzorky hub, 
aby jim je určil.
„Bylo to velmi zajímavé a  uži-
tečné,“ pochvalovali si členové 
rodiny Mladých z  Tasova, kte-
ří navštěvují chaloupecké akce 
na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí 

často. „Naučili jsme se dnes po-
znávat novou houbu, která vy-
padá velmi nejedle, ale je dobrá. 
Začneme ji sbírat, neboť se nedá 
zaměnit s  žádnou jedovatou,“ 
dodali a  ukázali ve  svém košíku 
na novinku – čirůvku fialovou.
Dle sdělení pracovnice chalou-
peckého střediska Aleny Toman-
dlové, za oba dny navštívilo akci 
Víkend s houbami v Balinách 217 
lidí.

Jožka Šmukař
se svojí cimbálovou kapelou

Nenechte si ujít!

v neděli 5. října 
od 14 hodin
Náměstí ve Velkém Meziříčí
Srdečně zvou senátor Jan Veleba  
            a SPO Velké Meziříčí

Do Senátu kandidují tři lidé z Velkého Meziříčí
Osmičku má další kandidát 
z  Velkého Meziříčí Ivo Kaštan. 
Ten zdůvodňuje svou kandidatu-
ru slovy: „Nerad stojím stranou 
a  naučil jsem se nést kůži na trh, 
doslova i obrazně. Mám rád lidi, 
rád naslouchám i hovořím. Mám 
svůj  názor a  dokáži přijmout 
jiný. Měl jsem to štěstí projet,  
vidět kus světa a ujistit se, že ten 
nejkrásnější je naše země a naše 
Vysočina. Jsem velký patriot 

svého města a  kraje, hrdě jsem 
se k  tomu hlásil a  hlásím. Sna-
žil jsem se slušně reprezentovat 
ve sportu a stejně tak stojím o to 
být reprezentantem v Senátu ČR. 
Každý neseme odkaz svých otců. 
Tomu svému jsem snad ostudu 
nikdy neudělal a stejně tak si ne-
dovolím udělat ji vám. Jedeme 
v tom spolu.“
S číslem dvanáct vstupuje do boje 
o  senátorské křeslo František 

Bradáč. „V  komunální a  krajské 
politice jsem aktivní už 20 let, 
z  toho 16 let na  vrcholných po-
zicích ve  vedení města – 3 roky  
místostarosta a  13 let starosta. 
A  to je stručně řečeno i  moje 
priorita do senátních voleb – vy-
užít svoje dvacetileté zkušenosti 
z  komunální a  krajské politiky, 
jít o  pomyslný stupeň dál a  být 
jakýmsi pojítkem mezi velkou 
a komunální politikou, tedy mezi 

Prahou a  problémy u nás doma,“ 
uvádí důvody své kandidatu-
ry František Bradáč a  dodává, 
„Senát vnímám jako uklidňující 
a  stabilizující prvek politického 
systému, jako místo důkladněj-
šího a klidnějšího zamyšlení. Rád 
bych přispěl k tomu, aby v Senátu 
nebyl monopol jedné politické 
síly a  Senát tak mohl opět plnit 
funkci, která mu náleží.“

Volební obvod 51 Žďár nad Sázavou
číslo/kandidát      věk strana polit. přísl.     povolání  bydliště
1. Ptáček Jaroslav PaedDr.  54 ODS ODS ředitel základní školy Žďár nad Sázavou
2. Stoček Petr Ing. 69 KSČM KSČM projektant Žďár nad Sázavou
3. Stalmach Ladislav Mgr. 44 STO BEZPP starosta obce Vír
4. Komínek Miloš 49 SVAZ SVAZ OSVČ Velké Meziříčí
5. Havlíček Jiří Mgr. 57 TOP 09 TOP 09 starosta městyse Krucemburk
6. Zvěřinová Dagmar Ing. 60 ČSSD ČSSD starostka, senátorka Žďár nad Sázavou
7. Mička Josef Ing. 66 SPO SPO podnikatel Žďár nad Sázavou
8. Kaštan Ivo 50 O.K. strana BEZPP podnikatel a motokros. závodník Velké Meziříčí
9. Novák Petr 66 NK BEZPP trenér rychlobruslení Svratka
10. Nekovář Jiří 54 Úsvit BEZPP hasič – velitel Žďár nad Sázavou
11. Fendrych Josef 43 Svobodní Svobodní živnostník Horní Rožínka
12. Bradáč František Ing. 58 KDU-ČSL KDU-ČSL manažer investic Velké Meziříčí

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Meziříčí vytvořilo 
grantový systém na 
financování kultury
Kultura ve Velkém Meziříčí dostane systémovější podporu. Zastupitelstvo 
schválilo grantový systém podpory kulturních aktivit s tím, že v rozpočtu 
na příští roky radnice vyčlení na tyto granty peníze. Granty podpoří tři 
oblasti aktivit: kulturní akce, vzdělávací akce se zaměřením na kulturu a li-
terární a audiovizuální díla. „Není to žádná převratná věc, pouze naše kul-
turní komise doporučila jasná pravidla a kritéria podpory, abychom v tom 
měli opravdu systém a neřešili podporu kultury případ od případu,“ řekl 
starosta Necid. Podpory dostane i okrajovějším aktivitám a akcím, na které 
bychom si jinak nevzpomněli.“ Granty jsou určeny pouze pro organizace 
a spolky, které nejsou zřizovány městem, jedinou výjimkou jsou zájmové 
útvary při Jupiter clubu, které také mohou žádat. -ran-

Plné koše hub svědčí o tom, že v Balinách houby prostě rostou. Foto: Martina 
Strnadová

Martina Strnadová

Místostarosta Velké Bíteše pochytal čtyři „šmejdy“
V  posledních dvou týdnech se ve  Velké 
Bíteši vyrojili ve  větším množství nepo-
ctiví podomní prodejci. Pod záminkami, 
jako je například odečet energií, dávají 
nejen starším občanům k podpisu nepo-
ctivé smlouvy. Podomní prodej je přitom 
ve Velké Bíteši zakázán nařízením města. 

Působení „šmejdů“ občané nahlásili 
na  bítešskou radnici i  policii. Místosta-
rosta Tomáš Kučera se okamžitě vydal 
do ulic, spojil se s policií a nepoctivé pro-
dejce sledoval tak, aby je zastihl přímo 
na  místě činu. Podařil se mu husarský 
kousek: postupně ve  spolupráci s  policií 
pochytal čtyři podvodníky. „Díky patří 
také Bítešákům, kteří se zajímají o  dění 
okolo sebe a kteří na nepoctivé obchod-

níky upozornili,“ říká Kučera. Výtečníky 
čekal výslech na služebně policie. „I když 
někteří měli u sebe prošlé či dokonce žád-
né doklady, nakonec se všechny podařilo 
identifikovat. Nyní již nic nebrání tomu, 
aby v  přestupkovém řízení byli náležitě 
potrestáni,“ dodává místostarosta. Nepo-
ctiví prodejci využívají momentu překva-
pení a často i nevědomosti obyvatel. „Dů-
ležitá je osvěta. Apeluji na  občany, aby 
rozhodně nepodepisovali žádné doku-
menty prodejcům, které neznají. Seriozní 
firmy takto nepostupují a vždy dávají čas 
na rozmyšlení. Pokud někdo nevýhodnou 
smlouvu podepsal, je důležité rychle jed-
nat a využít právo na odstoupení ve lhůtě 
čtrnácti dní,“ radí bítešský zastupitel Li-
bor Buchta.         -lk-, foto archiv MěÚ VB

Tomáš Kučera, 
místostarosta

Velké Bíteše

Velkomeziříčské 
restaurování čeká 
slavnostní zakončení
Během května, června a  září pracovali přímo před 
zraky návštěvníků velkomeziříčského muzea studenti 
Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Projekt Vel-
komeziříčské restaurování bude slavnostně ukončen ve 

čtvrtek 2. října v 16 hodin 
v zámecké jídelně.
Příchozí si budou moci prohlédnout zrestaurovaný 
klasicistní psací stolek a dvě biedermeierovské 
židle, které byly v minulosti uloženy v depozitáři. 
Restaurátoři budou mít připravenou prezentaci, 
ve které hostům přiblíží pracovní postupy a seznámí je 
s použitými technikami.                                         -muz-
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Začala uzavírka posledního úseku 
Sokolovské

Komunikace s velkomeziříčskou radnicí bude pro obyvatele města 
opět jednodušší. Město uspělo se žádostí o evropské peníze na roz-
šíření a vylepšení svých elektronických služeb. Velké Meziříčí tak 
bude mít nejen klikací rozpočet, ale například i elektronickou 
úřední desku na Náměstí a elektronické dotazování na inženýrské 
sítě k jejich správcům.

„Už dnes lidé mohou pomocí našeho webu například hlásit závady 
technickým službám, chatovat se starostou, sledovat online stav vy-
řizování svých dokladů, psát své podněty do elektronické knihy přání 
a stížností, rezervovat si pódium na Velkomeziříčském kulturním létu 
a podobně. Tyto služby budou napříště spojeny do takzvaného Portálu 
občana, který budeme tvořit tak, aby byl co nejjednodušší na obslu-
hu a uživatelsky příjemný,“ říká starosta Radovan Necid. Na Portálu 
občana nově přibude i klikací rozpočet, kde by lidé měli najít nejen 
aktuální stav výdajů a příjmů radnice, ale hlavně jednotlivé položky 
výdajů. „Jde o  jeden z nejúčinnějších nástrojů transparentnosti rad-
nic,“ pochvaluje si starosta Necid. 
Na  náměstí bude instalována elektronická úřední deska. Ta nejenže 
umožní lidem hledat a  číst dokumenty na  velké dotykové obrazov-
ce, ale pomocí webové aplikace umožní zájemcům i  odběr novinek 

přímo ve svém počítači. Každý, kdo potřebuje vyjádření správců sítí, 
tedy vodáren, plynáren, telefonu a podobně, ocení také připravovanou 
aplikaci, která umožní jednoduchým postupem oslovit tyto správce 
naráz přímo z městského webu. Odpadne tak zdlouhavé dopisování 
s  nejrůznějšími institucemi a  podniky. „Tuto službu chceme zavést 
na  základě dlouholeté poptávky obyvatel v  celém území našeho re-
gionu Velkomeziříčsko. Služba umožňuje veřejnosti podání žádostí 
o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich relevantním správcům 
prostřednictvím odkazu z  webového portálu. Žádost ve  standardi-
zovaném formátu a  s  jednoznačnou lokalizací zájmového území je 
aplikací vygenerována pro příslušné správce inženýrských sítí a při-
pravena k rozeslání svépomocí (poštou nebo osobně) nebo automa-
ticky elektronickou formou těm správcům inženýrských sítí, kteří jsou 
příjemci elektronických žádostí,“ popsal vylepšení vedoucí odboru 
vnitřních věcí radnice Josef Švec. 
Které elektronické služby jsou na webu města již dnes a budou spo-
jeny do nového Portálu Občana:
• Kniha přání a stížností
• Ztráty a nálezy
• Chat se starostou
• Objednávání na dopravní a správní agendy

• Stav vyřízení průkazů
• Váš názor
• Mapové služby pro obyvatele území ORP
• Hlášení poruch a závad (technické služby)
• Hlášení poruch a závad (byty)
• Informační centrum
• Novinky na email
• Partnerské projekty
• Virtuální prohlídka města
• Turistický portál
• Propojení se sociálními sítěmi 
• Kalendář akcí
• Katalog firem 
• E-shop
• Rezervační systém na kulturní léto
• Fotogalerie
• Kroniky

Které služby bude Portál občana obsahovat nově:
• Klikací rozpočet
• Vyjádření o stavu průběhu sítí

Práce probíhají také na zateplování Základní školy na Sokolovské ulici. Foto: Iva 
Horká

Město bude mít klikací rozpočet a další moderní webové služby

-ran-

Celková rekonstrukce průtahu Velkým Mezi-
říčím se blíží ke svému závěru. Zcela hotova 
má být do konce října, kdy skončí i uzavírky na 
silnici II/602 ve městě.

Počátkem tohoto týdne firma Skanska položila as-
falt v aktuálně uzavřeném úseku Sokolovské ulice, 
od pošty po křižovatku u sv. Josefa. Od dnešního 
dne je tato část silnice již plně průjezdná.
„V souvislosti s tím bude dnes, 1. 10. 2014, do pů-
vodního stavu navráceno i dopravní značení na 
přilehlých komunikacích Bezděkov, Poštovní, Nad 
Gymnáziem, Kolmá, Krškova a Nábřeží. V tento 
den proto věnujte zvýšenou  pozornost aktuálnímu 

stavu dopravního značení na uvedených komuni-
kacích,“ upozornil vedoucí odboru dopravy měst-
ského úřadu Jiří Pospíchal. Nyní zbývá dokončit 
opravu již posledního úseku Sokolovské, a to od 
okružní křižovatky u Tržiště až do poloviny svě-
telné u sv. Josefa, který je počínaje dnešním dnem 
uzavřen.
Ulice Nad Sv. Josefem bude průjezdná, stejně jako 
obousměrně už i K Novému nádraží. „Do uzavře-
ného úseku umožní stavba vjezd pouze tamním 
obyvatelům a firmám, povolení vydá stavbyvedou-
cí ing. Šťáva,“ dodal Pospíchal. Pro tranzitní dopra-
vu zůstávají v platnosti objízdné trasy po D 1 a přes 
Křižanov a Osovou Bítýšku. Martina Strnadová

Nový park u domova pro seniory bude brzy hotov. Foto: Iva Horká

Hřiště na Oslavické je po opravě opět 
v provozu
Opravené sportovní hřiště na Oslavické ulici 
ve Velkém Meziříčí již slouží tenistům, volej-
balistům či nohejbalistům. Zrekonstruovalo 
jej město za finanční pomoci z Nadace ČEZ 
celkem za čtyři sta čtyřicet tisíc korun.

Rekonstrukce hřiště na Oslavické, jež zahájilo 
provoz v roce 2002, spočívala v obnově umělého 
povrchu kurtu, jeho lajnování a oplocení i ve vy-
bavení novými sítěmi.
Jak informoval člen správní rady Nadace ČEZ 
Vladimír Černý – nadace Velkému Meziříčí 
přispěla 280.000 korunami ze svého grantové-
ho řízení Oranžové hřiště, přičemž celkově se 

již podílela na opravách 280 hřišť v celé České 
republice, na což věnovala zhruba 280 milionů 
korun. 
„Toto hřiště ve spojení s dětským a dopravním 
hřištěm je výjimečné, široko daleko podobné 
není,“ vyjádřil se Vladimír Černý. Opravené 
hřiště je součástí dětského areálu o rozloze 7 500 
metrů čtverečních, k němuž brzy přibude ještě 
malé nízké lanové centrum, jež by mělo být ote-
vřeno už v říjnu.

Celý areál je veřejnosti otevřen 
denně od 6 do 22 hodin.

Martina Strnadová

Pracovníci dělají konstrukci pod budoucí jeviště v novém sálu Jupiter clubu. Foto: 
Martina Strnadová

Nová kavárna v Jupiter clubu s výhledem na město už začíná mít konkrétní obrysy. 
Foto: Martina Strnadová
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fotogalerie z drakiády na fajtově kopciřádky na neděli

Raději se dívat z okna

Bohoslužby
Středa 1. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., dům s pečovatelskou službou 10.00 
mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 2. 10.: 7.00 
mše sv. – o. L. Sz., 17.30 Mariánská pobožnost a mše sv. – o. L. Sz., 
Hrbov 17.30 mše sv. – o. J. B., Mostiště 18.30 mše sv. – o. J. B. Pátek 3. 
10.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 
17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. 
Sobota 4. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 svatba se mší sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 5. 10.: 
7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 
17.15 růžencová pobožnost, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: 1. pouť první soboty v Netíně, autobus pojede v 17 
hodin od fary ve Velkém Meziříčí. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

I v Tasově mají přírodní 
zahradu

Prof. Jana Sokola považuji za vý-
raznou osobnost, proto jsem si 
nenechal ujít příležitost, když 
minulý týden nedaleko od  nás 
přednášel. Jeden z účastníků mu 
položil otázku, která by se dala 
shrnout do  následujících slov: 
Kam se ten současný svět řítí? 
Pan profesor odpověděl vtipně 
a  moudře zároveň: Ať se tazatel 
raději dívá z okna než na televiz-
ní zprávy… 
Někdy asi každý z  nás propadá 
různým obavám, když sleduje 
televizní zprávy, poslouchá roz-
hlas, čte noviny nebo interne-
tové zpravodajství, včetně toho 
našeho místního. Tolik negativ-
ního se na člověka občas vyvalí, 
že je docela těžké tím zůstat ne-
poznamenán. Dobré, pozitivní 
zprávy zkrátka netáhnou, jak 
říkají Američané: Good news, 
no news. Za  to, když vyhléd-
neme z  okna, případně vyjde-
me ven, můžeme zahlédnout, 
že život opravdu netvoří pouze 

tragédie, soudní spory, hádky, 
skandály a  politikaření. Třeba 
teď na  podzim nám smí dojít, 
jaký je to zázrak, že příroda stá-
le rodí, že nám znovu nabízí své 
plody, abychom mohli žít. Jen si 
zkusme představit, že by se země 
namíchla a řekla: „Dost! Tak si to 
teda zkus, člověče, sám!“ A  se-
bevědomý pěstitel by na  pod-
zim vyhrabával zrníčka, která 
na  jaře zasel, vykopával scvrklé 
brambůrky, co zasázel, stromy 
by obcházel – a  ejhle, ono nic! 
Jak dlouho bychom asi vydrželi? 
Období sklizně je časem úžasu, 
pokory a  vděčnosti za  to, jak je 
to na světě zařízeno. Moudrý člo-
věk se raduje z darů země, užívá 
je, s  rozmyslem s  nimi nakládá 
a  dokáže se o  ně i  dělit. Sklizeň 
úrody ho neutvrzuje v  klamné 
soběstačnosti, sebejistotě a  „pa-
šáctví“, ale odkrývá mu, jaký ne-
smysl by byl, kdyby jen sám sebe 
považoval za garanta života.

Pavel Janošík

Ve  čtvrtek 25. 9. 2014 proběhla 
certifikace Přírodní zahrady Ta-
sov a  současně i  její slavnostní 
otevření pro veřejnost.
Projekt byl zahájen v dubnu loň-
ského roku a  ukončen bude 30. 
listopadu 2014. Celkový rozpočet 
činil 120 tisíc Kč (obec přispěla 
34 % z  celkové částky). Za  tyto 
peníze byl vybudován relaxační 
areál s  bylinkovou spirálou, su-
chou zídkou, záhony trvalek atd., 
doplněný zahradním nábytkem.
Slavnostní program k  otevření 
zahrady zahájila ředitelka ško-
ly Mgr.  Irena Martincová krát-
kým projevem, v  němž přivítala 
Ivetu Machátovou, zástupkyni 
ekologického centra Chaloupky, 
starostu obce Tasov Ing.  Pavla 
Pavlíčka, projektovou manažerku 
Veroniku Dvořákovou a dodava-

tele zahradního nábytku Milana 
Kaštana. 
Louku před školou poté zaplni-
li „broučci a  berušky“ – žáci MŠ 
a  1. ročníku ZŠ pod vedením 
Bc. Vlasty Lučivňákové – se svým 
tanečním vystoupením. Starosta 
ocenil práci školy na  budování 
přírodní zahrady a  I. Macháto-
vá předala ředitelce plaketu se 
symbolem ježka, která je znakem 
certifikovaných přírodních za-
hrad.  Vyvrcholením programu 
bylo slavnostní přestřižení pásky. 
Děti z MŠ a ZŠ Tasov, jejich rodi-
če, zastupitelé obce a další pozva-
ní hosté poprvé vkročili do  nově 
vybudovaného areálu, který jim 
od  této chvíle bude sloužit k  od-
počinku a  dětem i  ke  vzdělávání 
v přírodních oborech. 

ZŠ a MŠ Tasov, foto: archiv

Ve čtvrtek 25. září 2014 měla ve-
řejnost v  rámci Dne charity pří-
ležitost navštívit Denní stacionář 
Nesa ve  Velkém Meziříčí. Této 
možnosti využilo 260 návštěvní-
ků, kteří získali mnoho nových 
informací o  službě, která je po-
skytována lidem s  mentálním 
a  kombinovaným postižením 
z Velkého Meziříčí a jeho okolí.
Návštěvníci si mohli prohléd-
nout všechny prostory staci-
onáře. V  každé místnosti se 
od pracovníků zařízení dozvěděli 
o činnostech, které v ní probíha-
jí a vyzkoušeli si pomůcky, které 
uživatelé používají. 
Ještě před samotným zahájením 
Dne otevřených dveří využili 
možnosti seznámit se blíže s  ži-
votem lidí s postižením studenti 
místního gymnázia, kteří se zají-
mali o problémy, které musí tito 
lidé řešit. V  průběhu prohlídky 
stacionáře se dozvěděli o  mož-

nostech komunikace s  lidmi, 
kteří verbálně nekomunikují, 
o možných alternativních komu-
nikačních systémech. Zajímali 
se o  metody práce, které vedou 
k  získávání sebeobslužných ná-
vyků a  pracovních dovedností 
člověka s  postižením. Velký obdiv 
sklidila místnost zvaná snoeze-
len, která nabízí mnoho podnětů 
stimulujících smyslové vnímání 

člověka. Studenty zaujala zraková 
stimulace i  různé druhy masáží 
vedoucí k aktivizaci nebo zklidnění 
uživatele. „Potěšil mě velký zájem 
veřejnosti o  konkrétní informace 
při poskytování přímé péče. Vět-
šina přítomných přes počáteční 
ostych využila možnosti prakticky 
si vyzkoušet přemísťování člověka 
pomocí zvedacího zařízení, trénink 
končetin na motomedu, polohová-

ní na bočním polohovadle a  jízdu 
na  elektrickém vozíku v  terénu,“ 
uvedla pracovnice stacionáře Rad-
ka Drápelová.
Závěr dne otevřených dveří patřil 
vystoupení skupiny Žalozpěv, která 
svojí bezplatnou hudební produk-
cí den krásně završila, za což patří 
všem účinkujícím velký dík. 

Bc. Marcela Jůdová, sociální 
pracovnice, foto: archiv

Nesa opět otevřela své dveře veřejnosti

Drakiáda 2014 – výsledky
Rodiče s dětmi: 1. místo Denny 
Ouda, Vel. Meziříčí, 2. Karolína 
Mladá, Vel. Meziříčí, 3. Denny Na-
vrátil, Vel. Meziříčí
8–11 let: 1. Kateřina Mladá, Vel. 
Meziříčí, 2. Zuzana Bečková, 
Hartvíkovice, 3. Jan Lazslo, Třebíč
12–15 let: 1. Jaroslav Bečka, Hart-
víkovice, 2. Sabina Lazslová, Tře-
bíč, 3. Marie Uchytilová, Martinice
Od 16 let: 1. Vít Hadraba, Hartví-
kovice, 2. Hana Langašová, Brno, 3. 
Marie Tanečková, Újezd u Č. Hory

-DDM-, 7× foto: Klára Katolická
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Prodáváme kvalitní 
19týdenní nosnice, začínají 

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

Tel.: 737 477 773.

RESTURACE 
U ŠIDLŮ JABLOŇOV 

připravuje tradiční 
Z V Ě Ř I N O V É  H O D Y 

12.–15. 11. 2014, 
15. 11. 

TANEČNÍ ZÁBAVA, 
hudba p. Kratochvíl 

z Velké Bíteše.
Dále nabízíme možnost 
firemních a svatebních 

večírků, narozeninových 
oslav. Kapacita sálu 100 
osob, salonek 30 osob.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Tel.: 736 762 223

O  Z  N  Á  M  E  N  Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA A SENÁTU PARLAMENTU ČR 

Starosta města Velkého Meziříčí podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, 
a dle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění, o z n a m u j e:

1. Volby do  zastupitelstva města a  Senátu Parlamentu ČR se 
uskuteční:     dne 10. října 2014 v době od 14 do 22 hodin 
           dne 11. října 2014 v době od   8 do 14 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:
OKRSEK č. 1
volební místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
1. Bezručova
2. Demlova
3. Jižní
4. Markova

5. Oslavická
6. Pionýrská
7. Školní
8. Zdenky Vorlové

OKRSEK č. 2 
volební místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
  9. Čermákova
10. Emilie Zachardové

11. Mírová
12. Domov pro seniory č. p. 2160

OKRSEK č. 3 
hlasovací místnost: Kapitol, a. s., Třebíčská 510/22, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
13. Družstevní
14. Hornoměstská
15. Malá stránka
16. Na Vyhlídce
17. Nad Plovárnou
18. Nad Tratí

19. Nádražní
20. Pod Hradbami
21. Třebíčská
22. V Jirchářích
23. chata č. ev. 1214

OKRSEK č. 4 
hlasovací místnost: HŠ Světlá a SOŠŘ, Hornoměstská 395/36, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
24. Arch. Neumana
25. Františky Stránecké
26. Hliniště
27. Jana Zahradníčka
28. Jihlavská
29. K Novému světu
30. K Rakůvkám
31. Ke Třem křížům
32. Krátká
33. Lesní
34. Loupežník – samota
35. Luční
36. Na Pískách
37. Nad Lalůvkou
38. Nad Sýpkami
39. Nová říše
40. Obůrka
41. Pod Kaštany

42. Pod Lesem
43. Pod Sýpkami
44. Polní
45. Skřivanova
46. Sluneční
47. Smrková
48. Sportovní
49. Strmá
50. Střední
51. Tichá
52. U Elektrárny
53. U Statku
54. U Světlé
55. Uhřínovská
56. Za Horou
57. Zahradní
58. Záviškova 
59. chaty č. ev. 52, 104, 106, 608, 
      1153 a 1314

OKRSEK č. 5 
hlasovací místnost: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
60. Fortna
61. Hřbitovní
62. K Haltýři
63. Komenského
64. Kostelní
65. Lipnice
66. Mlýnská
67. Moráňská
68. Nábřeží
69. Náměstí

70. Novosady
71. Ostrůvek
72. Pod Strání
73. Podhradí
74. Poříčí
75. Poštovní
76. Příkopy
77. Radnická
78. Rozkoš
79. U Bašty

Ve Velkém Meziříčí 24. 9. 2014
Ing. Radovan Necid, starosta

80. U Cihelny
81. U Vody
82. U Zlatého křížku
83. V Podloubí

84. V Potokách
85. Vrchovecká
86. Zámecká
87. Zámecké schody

OKRSEK č. 6
hlasovací místnost: školní jídelna, Poštovní 3,
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
88. Bezděkov
89. Čechova

90. Sokolovská

OKRSEK č. 7 
hlasovací místnost: Základní škola a Praktická škola, Poštovní 3, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
91. Boční
92. Gen. Jaroše
93. Karla Pánka
94. Kolmá
95. Krškova

96. Na Výsluní
97. Nad Gymnáziem
98. chaty č. ev. 98, 649,  679, 960,
      1160 a 1312
99. dům č. p. 2176

OKRSEK č. 8 
hlasovací místnost: ZDAR, a. s., K Novému nádraží 2, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
100. Františkov
101. Habrová
102. Jedlová
103. K Buči 
104. K Novému nádraží
105. Karlov
106. Křenice – samota 
107. Křižní 
108. Na Spravedlnosti
109. Nad Kunšovcem

110. Nad Pilou 
111. Nad Sv. Josefem
112. Nesměř – samota
113. Nová
114. Příční
115. Slepá
116. U Tržiště
117. Ve Vilách
118. chaty č. ev. 43 a 965

OKRSEK č. 9 
hlasovací místnost: kulturní dům, Hrbov 34
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obcích:
119. Hrbov 120. Svařenov

OKRSEK č. 10
hlasovací místnost: Základní a mateřská škola Lhotky 42
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obcích:
121. Dolní Radslavice 123. Lhotky
122. Kúsky 
OKRSEK č. 11 
hlasovací místnost: Základní a mateřská škola, Mostiště 50
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci:
124. Mostiště
OKRSEK č. 12
hlasovací místnost: Občanský výbor Olší nad Oslavou 102
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci:
125. Olší nad Oslavou
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a  státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatický nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průka-
zem), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Ev-
ropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor 
určených pro úpravu hlasovacích lístků.
5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.
6. Případné druhé kolo voleb do  Senátu Parlamentu se uskuteční 
ve dnech 17. a 18. října 2014. Hlasovací lístky obdrží volič ve volební 
místnosti.

Nabízíme soubor přednášek s Mgr. Elen Sejrkovou

JAK BÝT DOBRÝM RODIČEM
Informací, často protichůdných, o  tom jak „správně a dobře vycho-
vávat“ je k  dispozici nepřeberné množství. Seminář nabízí základní 
orientaci v rodičovských kompetencích a jistotu, že nemusíte být do-
konalým rodičem…
▶ Pondělí 6. 10. od 9.30 hodin
Bezpodmínečná láska – základní pilíř výchovy, proč je důležité být 
silným a jistým rodičem, jak zdravě vyjadřovat emoce v rodině
▶ Pondělí 13. 10. od 9.30 hodin
Co je to vlastně zlobení, jak je to s  tresty a odměnami, proč jsou 
hranice ve výchově tak důležité, jak je to s naší důsledností
▶ Pondělí 27. 10. od 9.30 hodin
Vztahy mezi sourozenci, sourozenecké pozice
▶ Pondělí 3. 11. od 9.30 hodin
Vývojová stadia a výchova – kojenecký věk, období vzdoru, 
předškolák a školák, dospívající
Cena za soubor 4 přednášek: 200 Kč. Vybírá se při první přednášce. 

POZVÁNKA
PREZENTACE  KOMPENZAČNÍCH  POMŮCEK
PRO  OSOBY  SE  SLUCHOVÝM  POSTIŽENÍM

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

srdečně zve
na prezentaci kompenzačních pomůcek

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

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

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

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

Milí spoluobčané, za pár dní půjdeme znovu k vo-
lebním urnám. Komunální volby jsou časem změn 
na radnici a časem dalších plánů, kam dál směřovat 
naše město spolu s jeho městskými částmi. 
Když 16. září končilo jednání posledního zastupi-
telstva, vzal si slovo místostarosta Josef Komínek. 
Poděkoval všem zastupitelům za práci a řekl, že jed-
nomu musí poděkovat zvlášť. K mému překvapení 
vyslovil moje jméno a poděkoval za to, že jsem za-
jistil po jednání s tehdejším ministrem zemědělství 
Miroslavem Tomanem chybějících více než deset 
milionů korun na dostavbu protipovodňové hráze 
v  našem městě. Jsem rád, že jsem to mohl udělat 
a hlavně, že se to podařilo.
Jsou ale věci, které jsem často udělat nemohl. Práce 
v čele Agrární komory ČR a v Senátu mně ubíraly 
podstatný díl času. Před rokem a půl jsem proto do-
spěl k závěru, že bych měl svoje místo v zastupitel-
stvu města uvolnit. To se mně ale nepodařilo. Vede-
ní radnice s mým návrhem tehdy nesouhlasilo, a tak 
jsem vzápětí našemu městu vše vrátil způsobem, 

který jsem zmínil výše – zmíněných deset milionů.
V současné době se situace změnila. Svoji devítile-
tou, velmi náročnou práci v  čele Agrární komory 
jsem skončil a jsem připraven věnovat potřebný čas 
pro práci ve prospěch tohoto krásného města. Chci 
nabídnout své zkušenosti, kontakty senátora a ener-
gii. Chci nabídnout i přímé spojení při řešení kon-
krétních problémů města na místa, kde se rozhodu-
je. To jsou ministerstva a zákonodárci. Zdůrazňuji 
ale – nepodbízím se, nabízím.
Chtěl bych závěrem poděkovat současnému vede-
ní našeho města za odvedenou práci. Myslím si, že 
byla dobrá. Myslím si ale také, že je třeba do měst-
ské politiky více zapojit občany. Více s nimi probírat 
jejich názory, jejich potřeby a jejich návrhy řešení. 
Toto jsme měli na zřeteli při sestavování naší kan-
didátky, která má číslo 10. Je průřezem lidí z nor-
málního života a je kombinací zkušených s mládím.
Děkuji za vaši podporu! 

Jan Veleba 
(Placená inzerce)

Deset milionů pro klid obyvatel 
Velkého Meziříčí

Městský psí útulek daruje
▶ 2 fenky německého ovčáka – 1,5 a 4 roků staré
▶ staršího jezevčíka                        Tel.:  723 778 248



stRana 6 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 34 | 1. října 2014 stRana 7 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 34 | 1. října 2014

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

■ Brambory jedlé 5 Kč/kg, netří-
děné 3 Kč/kg, odpad 2 Kč/kg. Ba-
leno po 25 kg. Možný dovoz. Tel.: 
604 112 330.
■ Pařák výklopný, nový,  obsah 
100 l, vyroben ze 2 mm tlustého 
plechu, výztuhy 3 mm tlustý plech. 
Cena 5.300 Kč. Tel.: 605 744 874.
■ Koňský hnůj, kvalitní, cena 
300 Kč/vozík za  auto, Velko-
meziříčsko. Tel.: 732  277  101.
■ Brambory konzumní, Adéla, 
větší množství. Cena 450 Kč/q. 
Tel.: 732  438  387, 566  544  005.
■ Brambory na uskladnění, od-
růdu Dali, cena 500 Kč/q. Bram-
borový odpad 100 Kč/q. Místo 
odběru Vídeň. Tel.: 737 937 326.
■ Pilu okružní, obývací stěnu, 
tmavou, 4×2 m, šicí stroj Miner-
va, zadní nárazník – Octavie, 
přední nárazník + brýle + zpětná 
zrcátka – Espace, televizor + vi-
deo. Levně. Tel.: 739 902 188.
■ Šaty světležluté, nové, z  An-

glie, vel. 38, pěkný módní střih. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 604 628 092.
■ Krásný pánský oblek (z  ko-
lekce Armani) tmavošedé barvy 
s  jemným proužkem, materiál 
100 % vlna, vel. 50 (pas 88 cm, 
délka kalhot 103 cm) – na  štíh-
lou postavu, vhodný do  ta-
nečních. Nový, nenošený. Tel.: 
724 063 930.
■ Ječmen a pšenici z letošní skliz-
ně. Tel.: 602 729 858.

■ Motorové vozidlo nepojízdné 
– nepotřebné. Kupní smlouva + 
doklad ekolikvidace. Koupím ne-
potřebnou zahradní a  dílenskou 
techniku. Volejte a  pište na  tel.: 
605 818 245.
■ Sběratel koupí staré motocy-
kly (Jawa, ČZ, aj.) 125, 150, 175, 
250, 350, 500, 550, 555, Stadion, 
Jaweta, skútr 501, 502, 505, ký-
vačky, panelky, sportky, pérák, 
veškeré motocykly do  roku cca 

1975. Díly, vraky, předválečné 
moto Jawa, BMW, Sidecar, Zün-
dapp s dokumenty či bez. Orezlé, 
nekompletní, nefunkční. Za  na-
bídky děkuji. Tel.: 777 447 434.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 

hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám stavební pozemek 
ve VM, cena 499 Kč/m2, při rych-
lém jednání sleva. Dále prodám 
RD ve  VM, 2×3+1, klidná část, 
pozemek 1109 m2, garáž, blízko 
centra. Tel.: 605 054 470.
■ Prodám RD 7+1 VM, RD 2+1 
VM, zahrada Fajtův kopec, sta-
vební pozemek Oslavice. Tel.: 
605 054 470.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, po cel-
kové kompletní rekonstrukci, 
3. patro, výtah, jižní strana, za-
stávka 30 m. Bezděkov, cena 
1.569.000 Kč. Tel.: 605 054 470.
■ Byt 3+1 v  OV, slunný, na  uli-
ci Ke  Třem křížům ve  VM. Byt 
se nachází ve  zděném obytném 
domě v 1. NP. Je po částečné re-
konstrukci s  novými plastovými 

okny. K  dispozici je zahrádka 
o  výměře 26 m2, sklep, komora, 
2 sušárny a  kočárkárna. Má ga-
ráž, která je přímo v domě, pro-
storný balkon, zděnou koupelnu 
s  vanou a  samostatné WC. Cel-
ková plocha bytu bez garáže je 
77,48 m2. Cena dohodou. Tel.: 
776 798 182, 605 959 464.

■ Pronajmu částečně zařízený 
pokoj v  rodinném domku – 
kuchyň. linka, lednice, mikro-
vlnka, skříně, televize, internet.  
Velké Meziříčí. Tel.: 603 726 466.
■ Pronajmu  byt 1+1 v blízkosti 
centra ve Velkém Meziříčí, ná-
jemné 4.000 Kč + energie,  volný 
od listopadu 2014. Prohlídky dle 
dohody. Tel.: 724 025 983.
■ Pronajmu byt 3+1, pěkný 
slunný, panelový, 70 m2. Uli-
ce Poštovní. Po  částečné re-
konstrukci. Volný ihned. Tel.: 
775 333 449.

■ Pronajmu RD, starší 3+1. Tel.: 
734 588 391.

■ Koťata. Tel.: 604  112  330.
■ Starší křidlice za  odvoz, 
cca 100 m2. Tel.: 608  949  273. 
■ Koťata do dobrých rukou, 2 čer-
ná a 2 mourovaná, odčervená, na-
učená na toaletu. Tel.: 732 973 294.

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

Prodám

doUČÍM angliČtinU
tel.: 608 662 781

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent úřadu 
územního plánování bude mít odpovědnost 
zejména za řádný výkon všech věcí spadají-
cích do působnosti úřadu územního pláno-
vání podle stavebního zákona.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• svéprávnost, bezúhonnos (za bezúhonnou
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla
 pravomocně odsouzena pro trestný čin
 spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin
  spáchaný z nedbalosti za jednání související
 s výkonem veřejné správy, pokud se
 podle zákona na tuto osobu nehledí,
 jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání
  s maturitní zkouškou stavebního směru,
 popř. vyšší odborné vzdělání nebo střední  
 vzdělání s maturitní zkouškou technického
  či přírodovědeckého směru, 
• praxe v oboru územního plánování výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 
• samostatnost, flexibilitu, vysoké pracovní  
 nasazení, smysl pro týmovou práci, komu- 
 nikační a vyjednávací schopnosti.
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,

• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se správních činností 
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 2. 10. 2014 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
Výběrové řízení – pozice VÝST
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 16. 9. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru výstavby – referenta úřadu 
územního plánování

na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: ihned

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘADPřijmeme

ŘIDIČE NÁKLADNÍ 
DOPRAVY 

pro rozvoz výrobků 
z vlastní produkce

Bližší  info:  ing. Paulas,  
tel: 602 583 537

Nabídky také na mail: 
agro@agro-merin.cz

Pozvánka na besedu pořádanou 
ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCÍ 

na téma 
ochrany spotřebitele v oblasti předvá-

děcích akcí a ostatních problematických 
míst vnitřního trhu ČR.

Čtvrtek 2. října ve 14.00 v kinosále
 Jupiter clubu, Náměstí 17, 

Velké Meziříčí.

 Přijďte si poslechnout a prodiskutovat 
s kompetentními pracovníky ČOI o jejich 

působení jako orgánu dozoru, jeho pravomo-
cí, obecném působení na vnitřním trhu ČR 

a o jejich i negativních zkušenostech 
s předváděcími akcemi. 

Jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy na ja-
kékoliv téma z oblasti ochrany spotřebitele. 

     Z. Peterková, vedoucí obec. živnosten. úřadu VM

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

pro provoz Velké Meziříčí
ŘIDIČE 

NÁKLADNÍHO 
VOZIDLA

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

Bližší informace 
p. Dobrovolný, 

tel.: 606 151 889.

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

        Pracovníka do dřevovýroby.

- životopisy zasílejte na info@actibois.cz,
dotazy tel: 604 737 506

Zubní pohotovost: Sobota 4. 10. MUDr. Eva Peňázo-
vá, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor., tel.: 566 616 900. 
Neděle 5. 10. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 690 131 (www.nnm.cz).  
Víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové, Nový 
Telečkov 30 (cca 10 km od VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, O. P. S.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 STŘEDA 8. 10. 2014, 8–15 HODIN
Představení činnosti společnosti

Ukázka zdravotních a kompenzačních pomůcek
Prodejní výstava prací 

žáků ZŠ a SŠ a střediska Kociánky Březejc 
Nad Gymnáziem 464, Velké Meziříčí

e-mail: olga.pospisilova@hhv.cz, tel.: 739 507 587, 566 615 560 LÉČENÍ DUCHOVNÍ 
CESTOU 

– LÉKAŘSKY 
PROKAZATELNÉ
Náměšť nad Oslavou 

Žďár nad Sázavou
Jihlava

Lékařská informační přednáška, 
vedená českými  lékaři,  i se 

zprávami vyléčených se koná  

24. 10. 2014  od 18 do 20 hodin. 
Agentura ZERA – 

Areál Habitat, Podhradí  1022, 
Náměšť nad Oslavou.

25. 10. 2014 od 10 do 12 hodin. 
Salonek hotelu Hajčman, 

Strojírenská 372, 
Žďár nad Sázavou. 

25. 10. 2014 od 16 do 18 hodin. 
Dům kultury – Salonek za re-
staurací, Tolstého 2, Jihlava.

Organizátorem je Mezinárodní 
lékařsko-vědecká odborná 

skupina (MWF) Kruhu přátel 
Bruna Gröninga. 

Další informace najdete 
na www.bruno-groening.org/
tsch  nebo na tel.: 607 909 462.

Výchovný ústav, základní škola a střední škola, 
Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Velké Meziříčí pořádá
DĚTSKÉ ODPOLEDNE PLNÉ HER

Školní hřiště VÚ, Nad Sýpkami 5.října 2014 od 14 hodin
Vezměte s sebou dobrou náladu. Sladká odměna bude pro všechny.

V případě nepříznivého počasí přezůvky do tělocvičny s sebou.
Těšíme se na vás: děti a zaměstnanci VÚ.
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Vzpomínky
spoleČenská rUbrika Vlastivědná a genealogická společnost 

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek na měsíc říjen: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
   7. 10. Poldry v Nizozemí II. Josef Sedlák
14. 10. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve VM)
   K. Křeček, Vl. Makovský
21. 10. Moje velkomeziříčské kořeny v rodech Čermáků a Škodů
   ing. Václav Křepelka PhD.

Změna programu vyhrazena.

POBYTOVÁ 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
Posláním pobytové odlehčovací služby je 
poskytnout čas na odpočinek, regeneraci 
sil pečovateli a  současně zajistit kvalitní 
a bezpečnou péči a podporu osobě, o kte-
rou je pečováno. 
Tato pomoc a podpora vychází z  indivi-
duálních potřeb osob, respektuje jejich 
důstojnost a  zachovává základní lidská 
práva a  svobody. Významným aspektem 
je možnost osob zůstat ve  svém přiroze-
ném sociálním prostředí. Odlehčovací 
služba je poskytována tam, kde je péče 
zajišťována rodinným příslušníkem či 
osobou blízkou, který o  svého blízkého 
pečuje celodenně. 
Kapacita sociální služby: 2 lůžka 
Okruh osob, kterým je sociální služba 

určena: • senioři 
• osoby s jiným zdravotním postižením
Věková struktura:  
• osoby zletilé, tj. od 18 let výše
Cílem sociální služby je uživatel, kterému: 
• je umožněno pomocí poskytnutí odleh-
čovací služby po přechodnou dobu a tím 
možnost setrvat i nadále ve svém přiroze-
ném domácím prostředí 
• u  kterého jsou podporovány sociální 
vazby mezi uživateli a jejich rodinami 
• zajištění kontaktu se společenským pro-
středím dochází k  podpoře a  motivaci 
k  udržení či zlepšení soběstačnosti a  sa-
mostatnosti 
Prostředí a podmínky: 
odpovídají kapacitě, charakteru služeb 
a potřebám uživatelů odlehčovací služby. 
K poskytování služby jsou vyčleněny pro-
story DPS Komenského 6, Velké Meziří-
čí, jedná se o bytovou jednotku rozčleně-
nou, kde jsou 2 lůžka. K dispozici je dále 
vybavená kuchyňka a hygienické zázemí. 
Pobytová odlehčovací služba je poskyto-
vána nepřetržitě. 
Organizace: 
Sociální služby Velké Meziříčí 
Adresa: Zdenky Vorlové 2001 
tel.: 603 967 714 
e-mail: ssm.vm@outlook.cz

Sociální služby města Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Posláním sociálně aktivizačních služeb (dále jen SAS) je 
podpora aktivního života osob, kterým je určena. Sociál-
ní služba usiluje o  vytváření příležitostí pro navazování 
nových kontaktů a  zabránění tak sociálnímu vyloučení. 
Podpora, která je v  rámci poskytované služby vytvářena, 
respektuje základní lidská práva a svobody uživatelů a vy-
chází z jejich individuálních potřeb. 
Základní činnosti při poskytování SAS: 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(zájmové a volnočasové aktivity, vzdělávání) 
• sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji a udrže-
ní osobních a sociálních schopností a dovedností 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při 
obstarávání osobních záležitostí 
Kapacita sociální služby: 5 klientů 
Okruh osob, kterým je sociální služba určena: 
• senioři 
• osoby se zdravotním postižením 
• osoby s tělesným postižením 
• osoby s mentálním postižením 
Věková struktura: • osoby zletilé, tj. od 27 let výše 
Cílem sociální služby je uživatel, u kterého dojde k: 
• udržení nebo rozvoji dovedností, schopností směřujících 
k zajištění soběstačnosti a samostatnosti 
• motivaci trávit smysluplně svůj život 
• vytvoření příležitostí navázat nové společenské kontakty 
• k  aktivní náplni života při sociálním nebo zdravotním 
znevýhodnění 
Prostředí a  podmínky: odpovídají kapacitě, charakteru 
služeb a  potřebám uživatelů SAS. K  poskytování služby 
jsou vyčleněny bezbariérové vnitřní i  venkovní prostory 
DPS Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí. K dispozici je 
hygienické zázemí. Provozní doba SAS je ve  všední dny 
od 9 do 14 hodin. 

Organizace:  
Sociální služby Velké Meziříčí 
Zdenky Vorlové 2001, tel.: 603 967 714, 
e-mail: ssm.vm@outlook.cz, www.ssmvm.cz 
Nabízené aktivity: 
• ruční práce 
• stolní a společenské hry 
• nácvik základní obsluhy PC 
• trénování paměti 
• předčítání denního tisku 
• kulturní a společenské akce 
• odborné přednášky a besedy 
• promítání vybraných pořadů a filmů 
• muzikoterapie (zpívání, poslech hudby) 
• canisterapie 
• procházky a výlety 
• cvičení na rotopedu 
• kondiční cvičení 
• pomoc při komunikaci vedoucí k  uplatňování práv 
a oprávněných zájmů (v místě poskytování sociální služby)
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí (v místě posky-
tování sociální služby)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ U PŘÍLEŽITOSTI  VI. ROČNÍKU TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR VÁS ZVOU NA 
D E N  O T E V Ř E N ÝC H  D V E Ř Í , který se bude konat 7. 10. 2014  od 9 do 16 hodin v DPS na ulici Komenského 6 a v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001. 

 Program:  ● Prohlídka a prezentace nově zřízené pobytové odlehčovací služby na adrese DPS – Komenského 6.  
● Prohlídka a prezentace nově zřízené sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese DPS – Zdenky Vorlové 2001.

●  Zajištění malého občerstvení, které každoročně připravují klientky Domu pečovatelské služby v rámci volnočasových aktivit ● Poskytnutí informací pověřenými pracovníky

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

Zítra 2. října to budou 2 roky, 
kdy nás opustila naše drahá 
maminka, babička, prababička, 
sestra, paní 

Marie Chaloupková 
ze Lhotek.

S láskou vzpomíná 
a za tichou vzpomínku 

děkuje rodina.

Dne 5. října by se dožil 75 let náš 
bratr, pan 

Karel Fuchs 
z Velkého Meziříčí.
Dne 29. března letošního roku 
nás opustil. 

Sestry s rodinami.

❧ Čas prý rány hojí, je to jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. ❧

Dne 29. září 2014 uplynuly 2 roky, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

Vladimír Hlaváč 
z Borů.                                
                                              Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

❧ Jak smutno je nám bez Tebe,
jak dlouhý je to čas, rádi bychom 
Tě spatřili a byli s Tebou zas.
Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 3. října tomu bude 21 let, 
co tragicky zahynul náš syn

Jaroslav Král z Blízkova.
Kdo jste ho znali a  měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají zarmoucení 
rodiče a sourozenci s rodinami.

❧ Když někoho ztratíme, 
náš život se změní. Už nikdy ne-
bude jako dřív. Čas neúprosně letí 
a vzpomínky zůstávají. ❧

Zítra 2. října si připomeneme 
již sedmé smutné výročí, co nás 
opustila naše drahá maminka 
a babička, paní 

Františka Navrátilová.

Stále vzpomínají dcera Růžena 
a vnučky Lucie a Marcela.

Jezdecká stáj Granus pořádá 4. října 2014
IV. ročník Hubertovy jízdy 

Začátek ve 13.00 slavnostním  
nástupem s trubači pod vesnicí. 

Trať v délce 7–8 km s 20–25 
přírodními skoky – vhodné i pro 
začínající jezdce a spřežení, účast-
né 100 Kč/za dvojici jezdec/kůň.  

Občerstvení na trati zajištěno, 
jízda ukončena závěrečným 

dostihem Halali o krále honu. 
Večerní taneční zábava s posled-
ním soudem, k tanci a poslechu 

hraje DJ Ljuba.
Všechny srdečně zvou pořadatelé 

JS Granus.

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

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

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ NAŠEHO DOMOVA 

S E N I O R U M

POŘÁDÁ KONCERTNÍ TURNÉ

Jakub Pustina

17. září 15.00 hod.
KAVÁRNA POHODIČKA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
(ulice V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou)

28. září 15.00 hod.
OSLAVY SVÁTKU SENIORŮ, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ, HAVLÍČKŮV BROD

6. října 15.00 hod.
DOMOV PRO SENIORY, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
(ulice Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí)

9. října 15.00 hod.
DOMOV DŮCHODCŮ, ŽDÍREC
(Ždírec 43, Ždírec u Polné)

HOSTÉ PROGRAMU:
EMIRA DAKHLIYA – MEZZOSOPRÁN (TUNIS)

JIŘÍ HRUBÝ – PIANO

Turné se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina 
pro oblast sociálních věcí pana Mgr. et Bc. Petra Krčála. 

vstup zdarma
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vstup zdarma

Vstup zdarma. 
Pořádá Kraj Vysočina.
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kph – hUdebnÍ nabÍdka sezony 2014/2015
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci 
s uměleckou agenturou GLOBART, s. r. o. uvádí novou 
sezonu KPH Velké Meziříčí 2014–15:
▶ Cikánský houslový virtuóz – 14. 10. 2014  – Ivan Herák 
s kapelou
▶ Ukrajinský pianista Kostiantyn Tyshko 27. 
11. 
▶ Novoroční koncert s přípitkem  – Moravské 
klavírní trio a operní hosté – leden 2015 (Jana 
Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miro-
slav Zicha violoncello, hostem sólistka tokijské 
opery Miki Isochi, další sólisté v jednání)
▶ Dámské dechové Trio Trifoglio – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propil-
ková – fagot , Jana Kopicová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec – 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015   – Jiří Jahoda 
(housle), Pavla Jahodová (violoncello)
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abo-
nentka pro 1 osobu 350 Kč (dítě do  15 let, 
student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 
osobu 590 Kč, přenosná abonentka pro 2 oso-
by 990 Kč.  Výhody předplatného:  1) Výběr 
nejlepších míst v  sále a  rezervace na  všechny 
koncerty.  2) Úspora 460 Kč při koupi dětské/
studentské abonentky.  3) Úspora až 440 Kč 
při koupi abonentky pro 1 osobu.  4) Úspora až 
555 Kč na osobu při koupi abonentky pro 2 osoby.  
5) Zasílání pozvánek a informací k předplatnému 
e-mailem (platí pouze při uvedení e-mailové 
adresy do  přihlášky). Slevy: 50 % ze vstupné-
ho na  jednotlivé koncerty a  ceny abonentky 
Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP 
a ZTP/P a jedné doprovodné osobě (abonentka 

je nepřenosná). www.hudbamezirici.cz  Předprodej vstu-
penek a abonentek: Jupiter club, Náměstí 17, Velké Mezi-
říčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: 
program@jupiterclub.cz, www.globart.cz 

Středa 15. října 2014 od 19.30 hodin
● ● ● Z LOUŽE POD OKAP – Fanny agentura
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech 
vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se 
ovšem na  příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která 
bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme 
s humorem, vtipem a nadhledem. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Ho-
molová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa
Středa 29. října od 19.30 hodin
● ● ● DRAHÉ TETY A JÁ – divadlo METRO
Tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Pod-
skalského není nutno blíže představovat.
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, 
Ivan Vyskočil/Martin Sochor a jiní
Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin
● ● ● BARMANKY – divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale 
i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. Hru 
dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová
Představení budou probíhat v  kinosále  Jupiter clubu. . Jednotné 
vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej permanentek na programovém 
oddělení Jupiter clubu. Tel.:  566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!                                                                 -zh-

divadelnÍ sezona podziM 2014 kino jUpiter clUb – zářÍ, řÍjen

● ● Středa 24. 9. v 19.30 hodin 
MÍSTA – V hlavní roli V. Polív-
ka, J. Cina, J. Matoušková. Drama 
Česko 2014. Režie: Radim Špa-
ček. Vstupné: 110 Kč, 108 min., 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Pátek 26. 9. v 19.30 hodin 
ZLODĚJKA KNIH
V hlavní roli  S. Nélisse, G. Rush, 
E. Watson. Válečné drama Ně-
mecko, USA 2013, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 80 Kč, 131 
min., mládeži přístupný od 12 let.
● ● Neděle 28. 9. v 17 hodin 
KRÁSKA  A  ZVÍŘE
Romantický fantasy film Francie, 
Německa 2014, český dabing. Re-
žie Ch. Gans. Vstupné: 90 Kč, 112 
min., mládeži přístupný.
● ● Středa 1. 10. v 19.30 hodin
SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTE-
ROU BYCH VRAŽDIL
V  hlavní roli J. Brolin, E. Green, 
M. Rourke, J. Alba, B. Willis. Režie 
R. Rodriguez. Akční krimi thriller 
USA 2014, původní znění, české 
titulky. Vstupné: 110 Kč, 104 min., 
mládeži přístupný od 15 let.
● ● Pátek 3. 10. v 19.30 hodin
STRÁŽCI GALAXIE – V  hlavní 
roli Ch. Pratt, V. Diesel, Z. Saldana. 
Akční dobrodružná sci-fi komedie 
USA 2014, původní znění, české 
titulky. Vstupné: 80 Kč, 122 min., 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Sobota 4. 10. v 19 hodin
LÁSKA NA KARI – V hlavní roli 
H. Mirren, M. Dayal a další. Režie 
L. Hallstrőm. Komediální drama 
USA 2014, původní znění, české 
titulky. Vstupné: 100 Kč, 112 min., 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Neděle 5. 10. v 16 hodin
KHUMBA – Režie A. Silverston. 
Animovaná rodinná komedie 
2014. Vstupné: 80 Kč, 88 min., 
mládeži přístupný.
● ● Středa 8. 10. v  19.30 hodin                                                                                                                        
LUCY – Režie L. Besson. V hlav-
ní roli S. Johansson, M. Free-
man. Akční, scifi  Francie 2014, 
původní znění, české titulky.                                                                                                      
Vstupné: 100 Kč, 97 min., mláde-
ži přístupný od 15 let.
● ● Čtvrtek 9. 10. v 19.30 hodin
STOLETÍ MIROSLAVA ZIK-
MUNDA – V hlavní roli M. Zik-

mund, J Hanzelka.  Dokumentár-
ní film ČR 2014. Vstupné: 90 Kč, 
97 min., mládeži přístupný.
● ● Neděle 12. 10. v 16 hodin
POŠŤÁK PAT – Animovaný ro-
dinný film Velké Británie 2014, 
český dabing. Vstupné: 100 Kč, 
88 min., mládeži přístupný.
● ● Čtvrtek 16. 10. v 19.30 hodin
MAGICKÝ HLAS REBELKY
Režie a  scénář O. Sommerová. 
Dokumentární film ČR 2014.
Vstupné: 80 Kč, 90 min.
● ● Sobota 18. 10. v 19.30 hodin
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU – V hlavní roli S. Ma-
cFarlane, Ch. Theron, A. Seyfried, 
L. Neeson a další. Westernová ko-
medie USA 2014, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 100 Kč, 116 
min., mládeži přístupný od 15 let.
● ● Středa 22. 10. v 19.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI
V hlavní roli E. M'Barek, K. Her-
furth, K. Riemann. Režie B. Dag-
tekin. Komedie Německo 2014, 
český dabing. Vstupné: 100 Kč, 117 
min., mládeži přístupný od 12 let.
● ● Pátek 24. 10. v 19.30 hodin
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
V hlavní roli M. Douglas, D. Ke-
aton.  Romantické komediální 
drama USA 2014, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 100 Kč, 94 
min., mládeži přístupný od 12 let.
● ● Sobota 25. 10. v 19.30 hodin
ZMIZELÁ – V  hlavní roli B. 
Affleck, R. Pike, Missi Pyle, N. 
Patrick a další. Drama USA 2014, 
původní znění, české titulky.                                                                                                                                       
Vstupné: 120 Kč, 145 min., mlá-
deži přístupný od 15 let.
● ● Neděle 26. 10. v 16 hodin
DŮM KOUZEL – Rodinná, dob-
rodružná, animovaná komedie 
Belgie 2013. Vstupné: 110 Kč, 85 
min., mládeži přístupný. 
● ● Pondělí 27. 10. v 19.30 hodin 
VEJŠKA
● ● Úterý 28. 10. v 16 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
● ● Pátek 31. 10. v 19.30 hodin
LOVE SONG
Rezervace na  www.jupiterclub.
cz, prodej vstupenek na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

KURZ  KERAMIKY – Lektorka H. Cejpková
Výuka obsahuje modelování z ruky, z plátu, válečková 

technika, práce na hrnčířském kruhu. Termín výuky: říjen 
2014–leden 2015 (celkem 16 lekcí),  probíhá ve středu. 

Více info na tel.:  732 247 717.

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

Taneční kurzy  2014 
v Jupiter  clubu

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

Taneční pro dospělé

Mediální partner: 14. 10. 2014 – v 19 hodin v luteránském gymnáziu

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

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Na motivy pohádky H. Ch. Andersena. 

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

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

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

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

Chaloupky Velké Meziříčí, pracoviště Ostrůvek
MADEIRA – přednáška Marka Šalandy

čtvrtek 16. října 2014 v 17.00, Velké Meziříčí 
(Ostrůvek). Vstupné dobrovolné

DRAKIÁDA
na letišti 
Křižanov

sobota 11. 10. 2014
Program: 

13–17 hodin výstava letecké 
a jiné techniky s výkladem

13–14 hodin zápis soutěžních 
draků

14–15.30 hodin letecká pře-
hlídka a soutěžení draků

16 hodin vyhlášení výsledků 
soutěží a rozdělení odměn
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KŘESŤANSKÁ 
DEMOKRATICKÁ 

UNIE – 
ČESKOSLOVEN-

SKÁ STRANA 
LIDOVÁ 

A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI

č. 3
1. Ing. Josef Bradáč, 58 let, 

technik, Velké Meziříčí, 
KDU-ČSL

2. Ing. Stanislav Rosa, 51 let, 
OSVČ – staveb. technik, Velké 

Meziříčí, KDU-ČSL

3. Pavel Pešek, 57 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

KDU-ČSL

4. Ing. Vít Ráček, 42 let, 
pojišťovací poradce, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

5. PhDr. Marie Ripperová, 
54 let, historička, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

NEZÁVISLÍ
č. 1

STRANA 
SVOBODNÝCH

OBČANŮ
č. 2

14. MUDr. Dan Blaha, 36 let, 
lékař, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

1. MVDr. Ivo Šulc, 
54 let, jednatel, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

2. Mgr. Ivana Bíbrová, 
42 let, učitelka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

3. Ivo Krejčí, 28 let, obchod-
ní zástupce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

4. Mgr. Jana Audy, 34 let, ved. 
pracoviště Chaloupky, o. p. s., 
Velké Meziříčí, bez pol. přísl.

5. Ing. Josef Studený, 50 let, 
pojišťovací makléř, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

6. Milan Dobrovolný, 47 let, 
jednatel, Velké Meziříčí,

 bez pol. příslušnosti

7. Ing. Miloslav Flouma, 
51 let, OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

8. Milan Čtveráček, 37 let, 
řidič, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

9. Jarmila Klimešová, 49 let, 
prodavačka, Svařenov, 
bez pol. příslušnosti

10. Josef Kovář, 42 let, 
OSVČ, Mostiště, 

bez pol. příslušnosti

11. Mgr. Jana Němcová, 
48 let, živnostník, Velké 

Meziříčí,  bez pol. příslušnosti

12. Vlastimil Požár, 41 let, 
technik, Velké Meziříčí, 

 bez pol. příslušnosti

13. Marie Dvořáková, 51 let, 
THP, Velké Meziříčí,  
bez pol. příslušnosti

14. Daniel Fojtík, 54 let, 
jednatel, Velké Meziříčí,  

bez pol. příslušnosti

15. Marcela Pytlíková, 
44 let, manažerka, Velké 

Meziříčí,  bez pol. příslušnosti

16. Ing. Petr Voda, 60 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

17. Mgr. Iva Najmanová, 53 let, 
učitelka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

18. Jiří Kratochvíl, 46 let, 
automechanik, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

19. Milena Šabacká, 28 let, 
mateřská dovolená, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

20. Vladimír Hubl, 62 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

21. Miroslav Bárta, 54 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

22. Milan Hotárek, 42 let, 
šéfkuchař, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

23. Radka Jelínková, 38 let, 
pedagog volného času, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

6. Mgr. Pavla Kamanová, 
41 let, ředitelka ZŠ a MŠ, Vel. 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

7. Ing. Tomáš Malec, 40 let, 
ekonom, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

8. Stanislav Kratochvíl, 54 let, 
hasič, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

9. Josef Marek ml., 24 let, 
zámečník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

10. Mgr. Ondřej Bachr, 31 let, 
učitel, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

11. Ing. Josef Řezníček, 36 let, 
energetik, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

12. Jiří Kališ, 45 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

13. Josef Marek, 48 let, 
zámečník, Velké Meziříčí, 

KDU-ČSL

15. Petr Bárta, 42 let, 
technik, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

1. Ing. Ivana Horká, 51 let, 
novinářka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

2. Aleš Horký, 25 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

3. Ing. Josef Marek, 46 let, 
obchodní zástupce, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

4. Ing. Helena Bučková, 
65 let, ekonomka, Mostiště, 

bez pol. příslušnosti

5. Mgr. Božena Suchánková, 
61 let, ředitelka MŠ, Velké 

Meziříčí,  bez pol. příslušnosti

6. Ing. Jiří Teplý, 30 let, 
sládek, Velké Meziříčí,  

Svobodní

7. Petr Beneš, 38 let, elektro-
mechanik, Velké Meziříčí,  

bez pol. příslušnosti

8. Mgr. Zlata Homolová, 27 let, 
pracovnice soukr. firmy, Vel. 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

9. Ing. Iva Filová, 49 let, 
ekonomka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

10. David Horký, 23 let, 
lektor, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

11. Bc. Zuzana Filipová, 
23 let, studentka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

12. Hana Homolová, 49 let, 
pracovnice úklid. firmy, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

13. Pavla Kotačková, 51 let, 
zdravotní sestra, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

14. Ing. Jiří Svoboda, 43 let, 
hypoteční specialista, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

15. Jana Karbanová, 36 let, 
pracovnice soukr. firmy, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

16. Naděžda Krčová, 53 let, 
vedoucí učitelka MŠ, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

17. Mgr. Pavel Sejrek, 64 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

18. Marcela Kotenová, 56 let, 
vedoucí kuchařka, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

19. E. Marangoni, 
 prodavačka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

20. Bohumil Homola, 49 let, 
oblastní ředitel, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

21. MUDr. Magdalena Fillová, 
57 let, lékařka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

22. Vladimír Pařil, 57 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

23. František Šváb, 66 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

fotogalerie kandidátŮ do zastUpitelstva Města velkÉ MeziřÍČÍ – volby 10. a 11. řÍjna 2014
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ANO 2011
č. 4

fotogalerie kandidátŮ do zastUpitelstva Města velkÉ MeziřÍČÍ 
– koMUnálnÍ volby 10. a 11. řÍjna 2014

TO PRAVÉ 
MEZIŘÍČÍ

č. 5

KOMUNISTICKÁ 
STRANA 

ČECH 
A MORAVY

č. 6

16. Irena Řeháčková, 67 let, 
důchodkyně, Velké Meziříčí, 

KDU-ČSL

17. Svatopluk Šturma, 30 let, 
umělecký osvětlovač, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

18. Jiří Vávra, 57 let, 
OSVČ, Mostiště, 

KDU-ČSL

19. Božena Doležalová, 50 let, 
osobní asistentka, 

Mostiště, KDU-ČSL

20. Pavel Kudláček, 43 let, 
zdravotnický záchranář, Olší 
nad Oslavou, bez pol. přísl.

21. Pavel Lavický, 34 let, 
dělník, Velké Meziříčí, 

KDU-ČSL

22. Jaroslav Mrňa, 55 let, 
údržbář, Velké Meziříčí, 

KDU-ČSL

23. Vojtěch Malec, 66 let, 
soukromý podnikatel, 

Velké Meziříčí, KDU-ČSL

1. Ing. David Babák, 41 let, 
manažer, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

2. Miroslav Bureš, 52 let, 
technik, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

3. Ing. Vladimír Malec, 48 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

4. Bc. Ladislav Kubík, 53 
let, technik, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

5. Eva Pospíšilová, 57 let, 
kuchařka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

6. Ing. František Smažil, 59 
let, technik, Mostiště, 
bez pol. příslušnosti

7. Jan Filip, 36 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

8. Pavel Fila, 49 let, dělník, 
Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

9. Martin Pešek, 31 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

10. Eva Votoupalová, 39 let, 
administrativa, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

11. Michal Krátký, 20 let, 
operátor CNC, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

12. Pavel Novák, 44 let, 
dělník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

13. Aleš Bártík, 36 let, 
skladník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

14. Josef Wagner, 44 let, 
skladník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

15. Dagmara Coufalová, 23 let, 
administrativa, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

16. Dagmar Kubíková Měrtlová, 
38 let, ved. prodejny, 

Velké Meziříčí,  bez pol. příslušnosti

17. Petr Zejda, 36 let, 
manažer, Velké Meziříčí,  

bez pol. příslušnosti

1. Ing. Radovan Necid, 47 let, 
starosta, Velké Meziříčí, 

ODS

2. Jiří Michlíček, 60 let, 
fotograf, Velké Meziříčí, 

ODS

3. MUDr. Petr Juda, 55 let, 
ortoped, Mostiště, 

ODS

4. Ing. František Komínek, 
39 let, vedoucí projekce, Velké 

Meziříčí, ODS

5. Ing. Vilém Lavický, 73 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

ODS

6. Mgr. Michaela Salašová, 
29 let, manažerka sportov. cent-
ra, Velké Meziříčí, bez pol. přísl. 

7. Ing. Jiřina Jurdová, 48 let, 
ekonomka, Velké Meziříčí, 

ODS

8. MUDr. Libor Beneš, 51 let, 
dětský lékař, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

9. Ing. Blanka Přibylová, 
55 let, majitelka hotelu, 

Velké Meziříčí, ODS

10. Ing. Petr Velička, 38 let, 
krajinářský architekt, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

11. Mgr. Jiří Hort, 36 let, 
firemní poradce, 

Velké Meziříčí, ODS

12. Bc. Karolína Vaverková, 
22 let, studentka, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti 

13. Tomáš Hrabálek, 
39 let, živnostník, Velké 

Meziříčí, ODS 

14. JUDr. Petra Kmentová, 
38 let, právnička, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

15. Roman Sáblík, 
41 let, finanční poradce, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

16. Daniel Raus, 
38 let, prodejce elektro, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

17. Ing. Hana Pecinová, 
25 let, studentka, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

18. Vítězslav Havelka, 
48 let, elektrotechnik, Velké 

Meziříčí, ODS

19. Martin Kryštof, 32 let, 
volejbalový reprezentant, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

20. Vojtěch Stodola, 28 let, 
obchodní zástupce, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

21. Vladimír Doležal, 29 let, 
stavební technik, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

22. Pavel Mezlík, 31 let, 
prvoligový fotbalista, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

23. Ing. Tomáš Peterka, 28 let, 
zaměstnanec banky, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

1. Martin Klement, 43 let, 
dělník, Velké Meziříčí, 

KSČM

2. RSDr. Svatopluk Pokorný, 
65 let, důchodce, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

3. JUDr. Karel Lancman, 64 let, 
sociální pracovník, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

4. Karel Bartoš, 61 let, 
OSVČ, Lhotky, 

KSČM

5. David Jurán, 34 let, 
dělník, Velké Meziříčí, 

KSČM

6. Kamil Simonides, 29 let, 
dělník, Mostiště, 

bez pol. příslušnosti

7. Jaroslav Koudelka, 67 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

KSČM
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VOLBA
PRO 

MĚSTO
č. 7

TOP 09
č. 8

8. Lukáš Chlubna, 38 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

9. Josef Rychlý, 63 let, 
dělník, Lhotky, 

KSČM

10. Martin Šnajdr, 30 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

11. Miroslav Štursa, 67 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

12. Jaroslav Zmrhal, 72 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

KSČM

13. Ludvík Invald, 82 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

KSČM

14. Patrik Doležal, 40 let, 
dělník, Velké Meziříčí, 

KSČM

15. Vladimír Štěpán, 68 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

KSČM

16. František Dobrovolný, 
68 let, důchodce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

17. Milan Špaček, 46 let, 
pracovník tech. služeb, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

18. Marie Fňukalová, 74 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

19. Libuše Gajdošová, 78 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

KSČM

20. Jiřina Pazderková, 74 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

KSČM

21. Josef Kubiš, 75 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

KSČM

22. Mgr. Eva Koudelková, 
68 let, důchodce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti 

23. Věra Hlávková, 70 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

KSČM

1. Mgr. Josef Prokop, 52 let, 
ředitel školy, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

2. Ing. Vincenc Záviška, 49 let, 
učitel, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

3. Bc. Zdeňka Maloušková, 
51 let, zdravotní sestra, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

4. Mgr. Libuše Blahová, 51 let, 
učitelka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

5. Jiří Doležal, 67 let, důchodce, 
Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

6. Jiří Sedlák, 48 let, předseda 
odborové organizace, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

7. Miroslav Kotrba, 57 let, 
pracovník v IT, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

8. Zdeněk Veselý, 31 let, 
živnostník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

9. Ladislav Němec, 29 let, 
živnostník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

10. František Seknička, 54 let, 
servisní technik, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

11. Petr Března, 49 let, 
THP – nákup, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

12. Martin Marek, 43 let, 
mistr výroby, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

13. Miroslav Kosour, 38 let, 
hasič, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

14. Mgr. Michal Koudelík, 
41 let, učitel, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

15. Ing. Věra Kuřátková, 
49 let, ekonomka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

16. Vlastimil Jaša, 
35 let, dělník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

17. Mgr. et Mgr. Marie Brabcová, 
51 let, učitelka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

18. Bohumír Machát, 
59 let, invalidní důchodce, Vel-

ké Meziříčí, bez pol. příslušnosti

19. Jana Nováková, 
61 let, důchodce, Velké Meziří-

čí, bez pol. příslušnosti

20. MUDr. Petr Novotný, 
47 let, náměstek LPP, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

21. Ing. Miloslav Urban, 
48 let, pojišťovací poradce, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

22. Josef Voda, 60 let, 
strojník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

23. Jana Vítková, 55 let, 
prodavačka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

1. RNDr. Miloš Vokoun, 55 let, 
manažer obchodu, 

Velké Meziříčí, TOP 09

2. Josef Mladý, 37 let, 
jednatel společnosti, Velké 

Meziříčí, TOP 09

3. JUDr. Diana Kutnerová, Dis., 
58 let, právník, manažer mikrore-

gionu, Velké Meziříčí, TOP 09

4. Michal Číhal, 30 let, 
ředitel reklamní agentury, 

Velké Meziříčí, TOP 09

5. Mgr. Petr Špaček, 42 let, 
medicínský reprezentant, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

6. Mgr. Petr Zedníček, 45 let, 
medicínský reprezentant, 
Velké Meziříčí, TOP 09

7. Mgr. David Hladík, 38 let, 
právník, Velké Meziříčí, 

TOP 09

8. Tomáš Ambrož, 20 let, 
student, Mostiště, 

TOP 09

9. Jakub Beran, 23 let, 
kuchař, Mostiště, 

TOP 09

10. Ondřej Partl, 23 let, 
manažer prodeje, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

11. František Kosour, 29 let, 
podnikatel, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

12. Mgr. Věra Havlišová, 
43 let, ředitelka MŠ, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

13. Mgr. Naděžda Malcová, 
40 let, učitelka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

14. Petr Mladý, 41 let, 
jednatel společnosti, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

15. Milan Pelíšek, 27 let, 
truhlář, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

16. Mgr. Ondřej Vokoun, 28 let, 
student, Velké Meziříčí, 

TOP 09

17. Jana Doležalová, 30 let, 
pečovatelka v domě pro seniory, 

Olší nad Oslavou, TOP 09

18. Jiří Vasko, 52 let, 
pojišťovací poradce, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

19. Kateřina Doležalová, 38 let, 
pracovnice reklamní agentury, 

Velké Meziříčí, bez pol. příslušnosti

20. Ondřej Brejška, 21 let, 
manažer prodeje, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

21. Lenka Dvořáková, 26 let, 
barmanka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

22. Josef Čermák, 30 let, 
stavební technik, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

23. Naděžda Mladá, 36 let, 
podnikatelka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

Kandidát foto 
nedodal.



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 34 | 1. října 2014 stRana 13 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 34 | 1. října 2014

ČESKÁ STRANA
SOCIÁLNĚ

DEMOKRATICKÁ
č. 9

STRANA PRÁV 
OBČANŮ

č. 10

1. Josef Komínek, 55 let, 
místostarosta, Velké Meziříčí, 

ČSSD

2. Miroslav Jágrik, 42 let, 
likvidátor HVP, 

Velké Meziříčí, ČSSD

3. RNDr. Petr Vrána, 48 let, 
učitel, Velké Meziříčí, 

ČSSD

4. Mgr. Pavel Blažek, 38 let, 
učitel, Velké Meziříčí, 

ČSSD

5. MUDr. Jiří Kaše, 56 let, 
lékař, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

6. Ing. Alena Vidláková, 
47 let, ředitelka DDM, 
Velké Meziříčí, ČSSD

7. MUDr. Jiří Šajnar, 
47 let, primář oddělení, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

8. Věra Marková, 44 let, 
technická referentka, Lhotky, 

ČSSD

9. Ing. Bc. Linda Wernischová, 
32 let, vedoucí oddělení, 

Velké Meziříčí, ČSSD

10. Bc. Miroslav Mejzlík, 
34 let, státní zaměstnanec, 

Mostiště, bez pol. příslušnosti

11. Mgr. Michaela Kubišová, 
47 let, vrchní sestra, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

12. Mgr. Stanislav Svoboda, 
51 let, učitel, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

13. Jitka Smolíková, 
44 let, vedoucí učitelka, 

ČSSD

14. Ing. Mgr. Marie Doležalová, 
40 let, učitelka, 

ČSSD

15. Miroslav Zezula, 62 let, 
důchodce, Hrbov, 

ČSSD

16. Mgr. Jana Gebre Selassiová, 
52 let, učitelka, Velké Meziříčí, 

ČSSD

17. Tomáš Vidlák, 26 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, ČSSD

18. Olga Bartuňková, 22 let, 
studentka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

19. Bc. Jana Kovářová, 40 let, 
asistentka pedagoga, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

20. Milan Žanda, 21 let, 
student, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

21. Mgr. Vlasta Műllerová, 
50 let, lektor dopravní výchovy, 

Velké Meziříčí, ČSSD

22. Josef Tichý, 57 let, 
energetik, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

23. Josef Savara, 68 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

ČSSD

Volby do zastupitelstva města se konají ve dvou dnech, v pátek dne 
10. října 2014 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 
od  8 hodin do  14 hodin. Ve  volebním obvodu č. 51, což je okres 
Žďár nad Sázavou, se ve stejné dny a ve stejném čase konají taktéž 
volby do Senátu Parlamentu České republiky. 

Voličem pro volby do zastupitelstva města je občan města za předpo-
kladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb ve Velkém Me-
ziříčí přihlášen k trvalému pobytu.
Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro 
přiznání volebního práva, mají právo hlasovat ve volbách do zastupi-
telstva města, pouze pokud požádali o  zápis do dodatku stálého se-
znamu voličů.
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR mohou hlasovat pouze občané 
České republiky. Volič, který při volbách do  Senátu Parlamentu ČR 
nebude moci volit v místě svého bydliště, si může požádat o vydání 
voličského průkazu, a  to písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo v  elektronické podobě zaslané 

prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů pře-
de dnem voleb obecnímu úřadu v místě jeho trvalého bydliště, nebo 
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (do 16 hodin 
dne 8. 10. 2014). Voličský průkaz opravňuje k  zápisu do  výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spada-
jícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územ-
ním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu (tedy pouze v okrese 
Žďár nad Sázavou). 
Pokud žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR nezíská ve voleb-
ním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb nadpoloviční větši-
nu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, 
bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den 
po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou v pá-
tek 17. října 2014 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 18. října 2008 
od 8 hodin do 14 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole 
umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo vo-
leb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve vo-
lební místnosti ve dny voleb.
Hlasovací lístky pro oboje volby s  poučením o  způsobu hlasování 

budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že 
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve voleb-
ní místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků. Voliči s trvalým pobytem na Městském úřadě Velké 
Meziříčí si mohou hlasovací lístky vyzvednout na podatelně městské-
ho úřadu.                                                                                                 -šve-

Informace k volbám do Zastupitelstva města Vel. Meziříčí a Senátu Parlamentu ČR

1. Ing. Jan Veleba, 67 let, 
senátor, 

Velké Meziříčí, SPO

2. Martin Janíček, 36 let, 
strojvedoucí, 

Velké Meziříčí, SPO

3. Květoslava Koudelová, 
62 let, učitelka, 

Velké Meziříčí, SPO

4. Jan Štegner, 54 let, 
technik, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

5. Miloslav Trojan, 55 let, 
obchodní zástupce, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

6. Roman Raus, 37 let, 
podnikatel, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

7. Jarmila Panáčková, 46 let, 
prodavačka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

8. Stanislav Matoušek, 59 let, 
zemědělský technik, Velké Me-

ziříčí, bez pol. příslušnosti

9. Ing. Aleš Kindra, 54 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

SPO

10. Ing. Jiří Klimeš, 67 let, 
autorizovaný inženýr, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

11. Jaroslav Indra, 64 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

12. Marcela Klapalová, 48 let, 
žena v domácnosti, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

13. Roman Ivančík, 46 let, 
výpravčí, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

14. Veronika Havlíčková, 32 let, 
mateřská dovolená, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

15. Libor Kadlík, 49 let, 
OSVČ, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

16. Zdeněk Horák, 72 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

SPO

17. Karel Prokop, 36 let, 
řidič, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

18. Antonín Zedník, 60 let, 
odborný lesní správce, 

Velké Meziříčí, SPO

19. Kateřina Marková, 22 let, 
kuchařka, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

20. Danuše Kadlecová, 66 let, 
důchodkyně, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

21. Jan Kučera, 30 let, 
dělník, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

22. Jitka Chaloupková, 22 let, 
poštovní doručovatelka, Velké 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

23. František Drápela, 67 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

Pátek 10. října od 14 hodin do 22 hodin 
Sobota 11. října od 8 hodin do 14 hodin

Seznam volebních okrsků najdete na straně 6.

Informace o kandidátech do senátu 
najdete na straně 1 a 3. 

Kandidát foto 
nedodal.
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V sobotu 13. 9. v brzkých ranních 
hodinách měli březejčtí atleti na-
mířeno do Bíliny u Teplic, kde se 
konalo Mistrovství ČR v  atletice 
Spastic Handicap 2014. Pro bře-
zejcké atlety spastiky je to vždy 
vrcholný závod sezony. Jen odsud 
se dá přivézt titul mistr republiky. 
Atletická sestava byla pětičlenná, 
dva atleti, bohužel, museli účast 
oželet. Očekávání jednotlivých 
atletů byla různá, výsledek však 
předčil i  ty nejsmělejší tipy. Bře-
zejčtí si přivezli z  Bíliny celkem 
7 medailí. Šlo o nejúspěšnější at-
letickou výpravu v historii TJ DS 
Březejc.
Nejcennější kovy si vyběhal 
sprintér Lukáš Bronček. Získal 
dvě stříbra – v  běhu na  100 m 
a na 200 m. Jde o cenné medaile, 
měl vedle sebe kvalitní soupe-
ře – reprezentanty ČR. Naopak 
pro Lukáše to byla první účast 
na  MČR. Přesto se nebojácně 

prosadil v obou rozbězích a ve fi-
nále svoji výkonnost potvrdil. 
Od březejckých dívek si vysloužil 
přezdívku „Spiderman“.
Druhá nejúspěšnější byla atletka 
Petra Pokorná, která se věnu-
je třem atletickým disciplínám. 
Medaili získala v  hodu oštěpem 
a v běhu na 100 m. Petra se pohy-

buje o berlích, proto stovku „bě-
žela“ na vozíku a výkon 1:13,03 jí 
přinesl bronz. V oštěpu si vyhá-
zela výkonem 4,24 m stříbro.
Obrovskou radost měla ze stříbr-
né medaile „sprintérka“ Darina 
Švecová. Opět jde o  vozíčkářku, 
která však jízdu na vozíku miluje 
a  naplňuje ji. Darča má „horší“ 

ruce než její klubová kamarádka, 
přesto díky koeficientům, které 
zohledňují stupeň postižení, Peťu 
„předjela“. Darča svým výkonem 
obhájila druhé místo z  MČR 
2013 a navíc si zlepšila čas o 31 s.
Bronz si z  Bíliny přivezli „vrha-
či“ Jana Slavíková a Rosťa Štursa. 
Jana za  hod oštěpem výkonem 
3,90 m, Rosťa za  hod kuželkou 
(speciální dřevěná kuželka urče-
ná pro hod u  sportovců nejvíce 
postižených) výkonem 5,65 m. 
Jana se hodům a  vrhům věnu-
je již dlouho. Oštěp si přibrala 
nově a je vidět, že udělala dobře. 
Rosťa je hlavně boccista (boccia 
je paralympijský sport pro více 
postižené vozíčkáře), atletiku si 
po  letech zkusil jako rozptýlení. 
Pokud by se svým výkonem chtěl 
přiblížit borcům před ním, musel 
by brát kuželku vážněji. Ale i tak 
je i tady gratulace na místě.

-dos-, foto: archiv TJ DS Březejc 

Březejčtí atleti uspěli na Mistrovství ČR 2014

veteránská liga kUželky

Ve dnech 25. srpna až 8. září se uskutečnil čtrnáctý ročník velkome-
ziříčského turnaje dvojic o Pohár TJ Spartak, kterého se zúčastnilo 
pětapadesát dvojic. Bohužel, tento ročník byl poznamenán technic-
kými problémy na  zařízení stavěčů kuželek, což ovlivnilo i  počet 
zúčastněných dvojic. Díky hlavnímu organizátorovi turnaje, Jirkovi 
Starému, se podařilo techniku „umravnit“ a turnaj mohl být úspěšně 
dokončen.
Podobně jako v minulých ročnících nebylo o vítězi turnaje do posled-
ního dne rozhodnuto. Několik dní drželi první místo hráči z Třebí-
če, následně hráči z Trhových Svinů. O vítězi letošního roční rozhodl 
poslední hrací den, kdy velkomeziříčtí odchovanci Března – Souček 
přehráli své soupeře a v turnaji zvítězili. 
Celkové pořadí: 1. místo: Března, Souček 958 (467+491), 2. místo: 
Dvořák, Vychodil (Sp. Trhové Sviny) 911 (449+462), 3. místo: Miko-
láš, Dobeš (TJ Třebíč) 909 (449+460).
Umístění domácích hráčů: 15. Baloun, Korydek 855 (444+411), 32. 
Mička, Starý 822 (386+436), 35. Mátl, Weiss 813 (416+397), 36. Kováč, 
Starý 809 (406+403), 39. Mičková, Fürst 804 (399+404), 44. Lavický 
Ji., Lavický Jos. 784 (433+351), 46. Lavický A., Bača 778 (383+395), 
48. Mičková, Fajmonová 767 (390+377), 53. Lola, Fajmonová 712 
(299+413).
Podrobné výsledky naleznete na  webových stránkách oddílu: www.
kuzelky-vm.cz 

Kuželkářský turnaj 
vyhráli Velkomeziříčští

-bp-

V poslední srpnový den se usku-
tečnil další ročník dětských ry-
bářských závodů na  rybníku 
Nový v Měříně.
Vzrůstající účast malých rybářů, 
většinou s doprovodem, potvrdi-
la zájem o tuto akci.
Bylo uloveno a  puštěno slušné 
množství ryb, z nichž převážnou 
většinu tvořili kapři.
Na  centimetry zvítězil jeden 
z  nejmladších účastníků Ma-
rek Matějíček s  celkovou délkou 
všech ryb 1097 cm.

Text a foto L. Buchta

Vítěz chytil 1 097 centimetrů ryb
Bohdalec – V. Meziříčí 4:2 (0:0)
Branky: Josef Hrbek, Pavel Skle-
nář, Petr Nedoma, Jiří Hájek/Pa-
vel Pruša, Luboš Minařík
Křižanov – Velká Bíteš 3:4 (1:3)
Branky: 2 – Alois Chládek, Mi-
roslav Šimek, Jaroslav Smékal/
Roman Tomšík, Martin Plocek, 
Jiří Marek
1. Velká Bíteš 3 2 1 0 8:5 7
2. Bohdalec 3 2 1 0 6:3 7
3. Křižanov 3 1 0 2 9:9 3
4. Velké Meziříčí 3 0 0 3 7:13 0

Střelci: 4 – Pavel Pruša (VM); 3 
– Miroslav Šimek (VB), Martin 
Plocek (K); 2 – Miloš Prášek (K), 
Petr Pálka (K), Alois Chládek 
(VB) -nov-

Dorost
HHK VM – HC Orlová 2:12 
(0:4, 2:2, 0:6)
Branky a asistence HHK: 36. Ka-
rásek (Báňa M.), 38. Řepa (Báňa 
D., Báňa M.). Sestava HHK: Svo-
boda – Přinesdomů, Kampas F., 
Karásek, Báňa M. – Dundálek, 
Kapusta O., Pavelka – Dobrovol-
ná, Řepa, Báňa D. – Hedbávný, 
Burian M., Šilpoch D. Rozhod-
čí: Sobotka – Rous, Kavina. Vy-
loučení: 7:6, navíc: Přinesdomů 
(HHK) 10 min. OT, Pacoň (ORL) 
10 min. OT. Využití: 1:1, v osla-
bení: 0:3 Střely na branku: 15:61 
(5:22, 8:19, 2:20). Diváci: 22.
O  utkání, které skončilo jedno-
značným vítězstvím hostujícího 

týmu, bude jednat sportovně 
technická kontrola ČSLH ve Zlí-
ně. Do utkání nastoupili za hos-
tující tým čtyři hráči, kteří jsou 
ročníku narození 1997 a již kraj-
skou ligu dorostu nemohou hrát. 
Výsledkem zasedání by měla být 
kontumace utkání pro náš tým. 
O všem se rozhodne v následují-
cím týdnu.
Starší žáci
HHK VM – SK HS Třebíč 1:16 
(0:6, 0:6, 1:4) 
Branka HHK: 49. Havliš. Sestava 
HHK: Honiš – Šandera, Strádal 
D., Kapusta L., Procházka, Zacha, 
Třeštík, Havliš, Sobotka, Barto-
šek, Šilpoch M. Rozhodčí: Ma-
loušek, Strádal. Vyloučení: 2:2, 

využití: 0:1, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 11:50. Diváci: 40.
Mladší žáci
HHK VM – SK HS Třebíč 2:5 
(1:1, 1:3, 0:1)
Branky a asistence HHK: 14. Šve-
jda (Nesvadba V.), 38. Švejda. Se-
stava HHK: Juda P. – Broža, Vil-
domec, Křikava Vít., Nesvadba 
J., Hammer – Vrzal, Švejda, Ne-
svadba V. – Křikava Vác., Jašek, 
Zdvíhal – Kuřátko, Bíbr, Hejduk. 
Rozhodčí: Strádal, Maloušek. Vy-
loučení: 3:6, využití: 0:1, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 22:43. 
Diváci: 46.
Program doma: neděle 5. 10. 
v 10.45 HHK dorost – HC Bobři 
Valašské Meziříčí -hhk-

hokej Mládež

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Start Jihlava B 
2580:2418 * 6:2
Baloun 414:381 Mutl
Lavický Ji. 454:376 Kestler
Lavický B. 455:384 Tkáčová
Kováč 396:374 Chvátal
Starý 422:431 Vestfál
Korydek 439:472 Mutl ml.
Áčko snadno získalo body, soupeř 
až na poslední dva zahrál slabě.
Spartak VM A  – Nové Město 
na Moravě B 2548:2475 * 5:3
Baloun 421:463 Hlisnikovský
Lavický Ji. 405:423 Stloukal
Lavický B. 420:438 Faldík
Lavický Jo. 446:403 Šebek

Starý 430:351 Kořistka
Korydek 426:397 Lovíšek
Hosté nejlepší hráče nasadili 
na  začátek a  v  polovině utkání 
vedli o  78 kuželek, ale ve  druhé 
části naši hoši dokázali zápas oto-
čit a nakonec vyhráli o 73 dřev.
Krajská soutěž Vysočiny B
Spartak VM C – Spartak VM B 
1526:1565 * 1:5
Badalík 388:386 Fajmonová
Krejska 389:400 Žák
Lavický A. 365:373 Trnka
Mátl 384:406 Lavický F.
V derby, ve kterém oba týmy vý-
kony neoslnily, body bralo béčko.

-sta-

Liga starší dorostenky
TJ Sokol VM – DHC Slavia Pra-
ha 21:36 (7:18)
Stejně jako v minulém kole jsme 
do  utkání vstoupili nekoncent-
rovaně, ustrašeně a  svými chy-
bami soupeři umožnili snadno 
se brankově prosazovat a  „na-
startovat brankostroj“. Mizérie 
v útočné fázi a beznaděj v obran-
né hře včetně výkonu brankářky 
byla viditelná po deseti odehra-
ných minutách, když na  světel-
né tabuli bylo nepříznivých 1:8. 
Po oddechovém čase se pak hra 
částečně zlepšila, leč na  připra-
venou a  důraznou obranu Pra-
žanek jsme akcemi bez nápadu 
a  zakončením bez razance ne-
měli. To byl obraz celého prv-

ního poločasu, když zklamání 
domácím trenérům i  početné 
divácké kulise přinesla takřka 
neexistující kombinace a  ze-
jména pražádná střelba spojek 
ze střední vzdálenosti. K  tomu 
se přidalo i  nicotné zakončení 
dobrých střeleckých příležitostí. 
Slávistky v  tréninkovém tempu 
již po  první části jednoznačně 
kralovaly. Po  změně stran jsme 
viditelně zlepšili obrannou sou-
hru, v  útoku pak víceméně in-
dividuálními průniky využívali 
skulin v již méně důrazné obra-
ně soupeřek a drželi se v odstu-
pu. V závěru „sešívané“ neubraly 
nic na tempu a nenechaly niko-
ho z  přítomných na  pochybách 
o svém vysokém vítězství. 

Příští neděli budeme mít šan-
ci na  reparát, když cestujeme 
na hřiště Jindřichova Hradce, kde 
bychom si již rádi připsali první 
ligové body!
Sled branek – 0:4, 1:8, 3:8, 3:10, 
5:11, 5:17, 7:17, 8:19, 8:22, 11:23, 
12:26, 14:27, 16:30, 17:34, 20:35. 
7m hody 6/4:5/2, vyloučení 1:5. 
Počet střel 53:55. 
Hrály: Syptáková Veronika – 
Škrdlová Renata (11/4), Koude-
lová Eliška (3), Studená Kateřina 
(2), Závišková Kateřina (2), Ja-
nečková Denisa (1), Sedláčková 
Klára (1), Rymešová Andrea (1), 
Doležalová Romana, Homolová 
Michaela, Rosová Terezie. Trené-
ři Vincenc Záviška, Ivana Škrdlo-
vá.

Dorostenky doma nestačily na Slavii

-záv-

Finále krajského přeboru druž-
stev mladšího žactva
V Třebíči se v neděli 28. září ko-
nalo finále krajského přeboru 
družstev mladších žáků a  žákyň. 
Na  závodníky čekal pětiboj: 60 
metrů překážek, míček, 60 metrů, 
skok do dálky a běh na 800 metrů.
Dařilo se Petře Kašové, která se 

rozloučila s touto kategorií 3. mís-
tem ve  víceboji. V  jednotlivých 
disciplínách uspěli i další atleti.
Z výsledků:
Mladší žákyně
Barbora Juračková 2. místo 60 m 
(8,97 s)
míček (36,52 m)
Petra Kašová 4. místo 60 m (9,08 s)

5. místo 60 m překážek (11,48 s)
Věra Podrábská 5. místo 800 m 
(2:51,97)
Tereza Lišková 5. místo míček 
(35,74 m)
Mladší žáci
Petr Vokoun 5. místo 800 m 
(2:40,75)

-vill-, foto: archiv atletiky

Atletická družstva se utkala v přeboru

Cyklista Lukáš Bronček 
(na  snímku v  červeném s  mis-
trem světa J. Bouškou) se 20. září 
2014 zúčastnil posledního repub-
likového cyklistického závodu 
této sezony – Plzeňský ovál 2014. 
Závod pořádala TJ ZP Halma 
Zbůch pod hlavičkou České fede-
race Spastic handicap, a byl otevřen 
pro spasticky postižené cyklisty. 
Závodilo se ve  sportovním areálu 
Rapid Plzeň za příjemného počasí. 
Lukáše zde čekala poměrně rovi-
natá trať, na které měl ujet dvacet 
kol. Start měl nejrychlejší, ovšem 
profesionálům na silničních kolech 
se svým horalem dlouho nestačil. 
Do cíle přijel se ztrátou sedm kol. 
Závod si však velmi užil. 

Lukáš má rád výzvy a  závodní 
atmosféru. Kolo tak nehodlá od-
ložit ani příští rok. Věří, že v roce 

2015 prolomí sérii čtvrtých míst 
a dojede si alespoň pro bronz.

-dos-, foto: archiv TJ Březejc

Cyklista Bronček byl v Plzni čtvrtý
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veřejnÉ 
brUslenÍ

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol Juliánov 
31:25 (16:14)
V  druhém kole si naši házenkáři 
připsali první dva body po vítězství 
nad brněnským celkem z  Juliáno-
va. Vstup do utkání se vydařil lépe 
našemu družstvu, když po pěkných 
akcích se dařilo stoprocentně za-
končovat a  soupeř narážel na  naši 
důraznou obranu (5. minuta 6:2). 
Utkání mělo od  začátku slušné 
tempo a pohyblivý soupeř postup-
ně začal ukrajovat z vybudovaného 
náskoku. Ve  24. minutě se soupeř 
dostal dokonce poprvé v  utkání 
do vedení 12:13. Naši hráči, ale za-
brali a  po  pěkných kombinacích 
a  brankou Jakuba Bezděka téměř 
přes celé hřiště si do poločasu vzali 
vedení zpět na svoji stranu 16:14.
Do  druhé půle vyrukovali naši 
házenkáři s  aktivnější obranou, 
která narušovala rozehrávku 

soupeře. Po zisku míče jsme pře-
cházeli do rychlých brejků, které 
zakončovali Jirka Kaštan s  Pav-
lem Živčicem. Naše spojky byly 
také při chuti, a tak rozdíl ve skó-
re narůstal (21. minuta 26:17). 
Závěrečnou desetiminutovku si 
již naši hráči pohlídali a  téměř 
všichni se zapsali do  střelecké 
listiny. Na  konci utkání svítilo 
na  světelné tabuli skóre 31:25. 
Základ k vítězství položil spoleh-
livě chytající Ondřej Poul.
V příštím kole zajíždí naše druž-
stvo mužů do Kuřimi, kde, doufej-
me, bude plně bodovat. 7m hody 
4/3:5/3 vyloučení: 9:4, počet di-
váků 64. Sled branek: 4:1, 8:4, 9:6, 
11:10, 14:12, 16:13, 17:15, 18:17, 
22:20, 26:22, 27:27, 30:28, 32:29. 
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Matušík Roman 
(8), Kaštan Jiří (4), Strašák Pavel 
(4/1), Živčic Pavol (3), Pavliš Da-

vid (3), Bezděk Jakub (3), Babá-
ček Petr (2), Večeřa Vítězslav (2), 
Necid Miloš (1), Kříbala Pavel (1), 

Kubiš David, Lečbych Jan, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí druž-
stva Vodák Petr. 

Házenkáři si proti Juliánovu připsali první body

Roman Matušík při průniku na brankoviště. Foto: 
Jaroslav Hugo

-šid-

A  je to tu! Po  pětiměsíční letní 
pauze se opět rozjíždí smíšená 
velkomeziříčská amatérská bad-
mintonová liga, která má za  se-
bou více jak jeden a  půl roku 
trvání a odehraných 695 zápasů. 
Následující zimní badmintono-
vá sezona bude trvat od  října 
do  dubna a  jako doposud bude 
probíhat v  měsíčních cyklech. 
Každý měsíc probíhá nové kolo, 
ve kterém spolu hráči ve většinou 
pětičlenných skupinách odehrají 
zápasy systémem každý s každým 
(4 zápasy měsíčně pro každého), 
vyhodnotí se pořadí a  hráč pak 
postupuje/sestupuje do  vyšší/
nižší ligy, případně zůstává.
Do prvního říjnového kola bylo 
nalosováno 31 hráčů a  hráček 

rozdělených do  6 lig (skupin). 
Pokud i  ty chceš zkusit něco 
nového, získat pravidelně nové 
soupeře odpovídající tvojí 
úrovni a  chceš se zábavnou 
formou v  podzimních a  zim-
ních měsících trochu hýbat, 
tak neváhej a  koukni na  web 

www.sportvm.cz a  nebo napiš 
na  info@sportvm.cz. Přidat 
se k nám (a  stejně tak přestat) 
můžeš jakýkoliv měsíc v obdo-
bí říjen až duben.
Na další spoluhráče se těší všich-
ni badmintonoví nadšenci z Vel-
kého Meziříčí.

Badmintonová liga opět startuje

-mál-, foto: archiv

SpSM – jih
FC Sparta Brno – FC VM/SK FŠ 
Třebíč U15 1:2 (0:2)
Branky: Křivánek, Koudela
FC Sparta Brno – FC VM/SK FŠ 
Třebíč 3:7 (1:3)
Branky: 3× Čermák, Vošmera, 
Vokurka, Malata Mirek, Chalupa. 
Sestava: Malata Marek – Kadlec, 
Benda, Šaroun (36. Vala) – Jindra 
(36. Bibr), Malata Mirek, Chalu-
pa, Kuba, Vokurka – Čermák (50. 
Šlouf), Vošmera (36. Blažek).
Samotný úvod fotbalového utkání 
byl od nás slabší, probral nás až ob-
držený gól, na který jsme bleskově 
odpověděli. Po  zbytek prvního 
poločasu jsme byli lepším týmem. 

Vstup do druhé půle byl výborný, 
hned v  první minutě jsme zvýšili 
na 1:4. Bohužel na to někteří reago-
vali tak, že už máme zápas vyhraný 
a polevili. Výsledkem toho byl jen 
o minutu později stav 3:4. Směrem 
dopředu jsme naštěstí byli stále 
nebezpeční a vytvořili si dost šan-
cí na  to, abychom zápas rozhodli 
ve svůj prospěch. Směrem dozadu 
to bylo ve druhém poločase horší. 
Domácí měli hned několik příle-
žitostí zápas zdramatizovat, bohu-
žel, většina těchto akcí následovala 
po našich fatálních chybách. V po-
sledních zápasech dostáváme moc 
laciné branky, na  tomto budeme 
muset zapracovat. -ves-

Měřínského kapra 2014 pořáda-
ného v sobotu 6. září 2014 místní 
organizací rybářů provázelo pěk-
né klidné počasí, které ale nebývá 
„to pravé ořechové“ pro lov ryb.
Přesto asi 125 účastníků ulovilo 
přes 100 kaprů a dalších ryb.
Nechyběly pěkné kousky, jako ví-
tězný lysec 89 cm.
No a kdo neuspěl v rybolovu, vy-
nahradil si to třeba v občerstvení, 
které je vždy nabízeno i na lovišti.

Text a foto: L. Buchta

Vítězný kapr lysec měl 
89 centimetrů

Žáci porazili Spartu

FC Kyjov 1919 – FC VM 1:1 (1:1)
Sestava: Michut – Kurečka, Hamřík, Chalupa, Fejt (80. Puža) – Liška P., 
Nevoral, Ráček, Pavlíček – Havlíček, Pech (85. Prchal). Střelci: 6. Havlíček. 
Vše podstatné z  hlediska výsledku fotbalového utkání se odehrálo 
v  první desetiminutovce. Nejprve ve  3. min. po  nepřesné přihrávce 
Nevorala a podklouznutí Kurečky se ze samostatného úniku trefil do-
mácí Klimeš. Následně v 8. min. Chalupa dlouhým odkopem po rohu, 
vybídl Havlíčka též k samostatnému úniku, a ten se nemýlil 1:1. Oto-
čit skóre mohl v 15. min. Pech, který po krásné kombinaci Nevorala 
s Ráčkem a jeho následném centru z malého vápna přestřelil odkrytou 
branku. Zbytek poločasu pak byl ve znamení urputného boje ve středu 
hřiště s velkým množstvím osobních soubojů.
Ve druhém poločase začaly domácím docházet síly a hosté měli více ze 
hry. Svoji převahu však nedokázali brankově zužitkovat. Hlavně narážeč-
ka Nevorala s Havlíčkem, kdy prvně jmenovaný vyplul na penaltě sám 
před brankářem, volala po brance. Když navíc ani povedená střela Ne-
vorala ze 75. min. k brance nevedla, rozešly se oba týmy smírně.

Dorostenci se s Kyjovem 
rozešli smírně

-kli-

Říjen 2014 
So   4. 10. 13.00–14.30
Ne   5. 10. 13.30–15.00
Út   7. 10. 15.15–16.45
So 11. 10. 13.30–15.00
Ne 12. 10. 14.30–16.00
Út 14. 10. 15.15–16.45
So 18. 10. 13.30–15.00
Ne 19. 10. 13.30–15.00
Út 21. 10. 15.15–16.45
So 25. 10. 13.45–15.15
Ne 26. 10. 14.00–15.30
Po 27. 10. 10.00–11.30
Út 28. 10. 15.00–16.30
St 29. 10 10.00–11.30
Vstupné: 
bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

-vid-

1. A tř., sk. B 
FC VM B – TJ Vladislav 1:1 (0:0)
Rozhodčí: Šetek – Šimák, Beseda. 
Diváci: 70. Branky: Bradáč (76.) 
– Svoboda (53.). Karty: žlutá – 
Pokorný (26.), červená – Pokor-
ný (57.)
Sestava: Simandl – Bouček, Halá-
mek, O. Kafka (66. Nevoral), Vy-
skočil – Malec – Vítek, Pokorný, 
Jakeš (46. Bradáč), Řezníček (79. 
J. Kafka) – Liška.
V  osmém kole jsme poprvé 
hráli na domácí přírodní trávě 
proti nováčkovi soutěže Vladi-
slavi. K utkání nemohl nastou-
pit pro nemoc Veselý a  Jícha. 
Dále musel jet s  dorostem Rá-
ček a J. Kafka přijel těsně před 
koncem zápasu, kvůli pracovní 
vytíženosti. 

Od  začátku utkání bylo na  Vla-
dislavi vidět, že si přijela pro re-
mízu, protože čekala na  rychlé 
protiútoky a velice dobře bránila. 
Ve  14. minutě poslal Liška centr 
do vápna na Řezníčka, který mířil 
těsně vedle brány. O  dvě minuty 
později Řezníček potáhl míč ze 
strany do vápna a následně vybídl 
přihrávkou Lišku, který ve skluzu 
nedokázal zachytit míč, což se ne-
povedlo ani na zadní tyči Vítkovi. 
V závěru zápasu zahrával z hrani-
ce velkého vápna PVK Liška, kte-
rý trestuhodně přestřelil v  dobré 
pozici bránu. První poločas moc 
šancí nenabídl, spíše se odehrával 
ve středu hřiště.
Na  začátku utkání ve  druhém 
poločase v  53. minutě Vyskočil 
udělal zbytečnou kličku do  stře-

du hřiště. Tam ho dokázal obrat 
o míč Orálek, který okamžitě vy-
bídl Svobodu, jenž křižnou stře-
lou překonal Simandla, 0:1. V 57. 
minutě zbytečně a  trestuhodně 
zajel Pokorný na  hostující půlce 
ostře do hráče, viděl svoji druhou 
žlutou kartu a musel se poroučet 
do sprch. O té doby jsme museli 
hru otevřít a hrát vzadu jen na tři 
obránce. V 76. minutě poslal Liš-
ka dlouhý centr do  vápna, kde 
stál střídající Bradáč, který z prvé 
poslal míč pod břevno, 1:1. Ne-
chtěli jsme se smířit jen s  remí-
zou a více jsme otevřeli hru. V 81. 
minutě poslal Liška roh do vápna 
na volného Vítka, který hlavičko-
val jen mimo bránu. V 84. minu-
tě Bradáč dokázal ve vápně projít 
přes obránce a  následně vyzdvi-

hl dorostence Nevorala, který 
v  gólové šanci trefil jen branká-
ře. „První poločas byl naprosto 
vyrovnaný a  bez větších šancí. 
Ve  druhém poločase jsme sou-
peři darovali gól a zbytečně jsme 

dostali hloupou červenou kartu. 
„Podle mě byl fotbal nepřesný 
a  hlavně pro diváka nezáživný, 
až na  posledních patnáct minut. 
Škoda, že jsme v 10 lidech v závě-
ru zápasu nedokázali vstřelit gól. 

Pro nás je doma bod málo, ale 
vzhledem průběhu zápasu mů-
žeme být rádi, že jsme dokázali 
vyrovnat,“ řekl po  zápase trenér 
Libor Smejkal mladší.

-ls-, foto: archiv autora

Fotbalová rezerva na domácí trávě remizovala s Vladislaví

Mistrovství ČR v atletice žactva
K  účasti na  žákovském šampio-
nátu v Plzni se nominovaly Karo-
lína Jelínková ve sprintu na 60 m 
a Eliška Běhounková v překážko-
vém běhu na 200 m.
Děvčatům se nepodařilo zopako-
vat časy v  blízkosti svých osob-
ních rekordů, které by posunuly 
Karolínu do  meziběhů a  Elišku 
do finále. Nicméně to byla první 
zkušenost se startem na  M ČR 
a  obě budou mít příští rok ještě 
možnost v  této kategorii svoje 
umístění vylepšit.

Mladé atletky 
startovaly 
na mistrovství ČR

-vill-

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – Sokol Juliánov 
34:30 (18:13)
V prvním domácím utkání nové 
sezony jsme se utkali s družstvem 
Juliánova. Se soupeřem jsme se 
střetli již v  přípravě a  prohráli 
o  deset branek, ale příprava je 
vždy o něčem jiném a mistrovské 
utkání jsme dle očekávání zvládli 
lépe.
Od začátku měl více ze hry sou-
peř, když naše obrana absolutně 
nefungovala a  v  útoku jsme po-
strádali patřičnou rychlost. Již 
ve 13. minutě jsme museli za sta-
vu 5:7 brát oddechový čas. Naše 

družstvo se pomalu rozehřívalo 
a až ve 22. minutě bylo srovnáno 
12:12. Závěr poločasu patřil na-
šemu družstvu. Obrana již fun-
govala spolehlivě, soupeře jsme 
několikrát přivedli do  pasivní 
hry a  po  zisku míče přecházeli 
do  rychlých brejků. Do  šaten se 
tak šlo již se slušným náskokem 
18:13.
V  druhé půli jsme si udržova-
li vypracovaný náskok. Nebýt 
mnoha oslabení mohl být roz-
díl ve skóre vyšší. Obě družstva 
se soustředila na  útoky, a  tak 
o  branky a  pěkné akce nebyla 
nouze. O brankový účet se hráči 

podělili rovnoměrně a  konečné 
skóre se zastavilo na  poměru 
34:30.
7m hody 3/1:4/3 vyloučení: 7:0, 
diváků 44. Sled branek: 2:1, 5:3, 
6:9, 10:12, 18:13, 20:15, 24:18, 
27:21, 30:23, 32:28, 34:30. Se-
stava a  branky: Drápela Voj-
těch – Blaha Tomáš (6), Janíček 
Martin (6/1), Stupka Tomáš (5), 
Buchta Dominik (5), Pažourek 
Tomáš (4), Frejlich Tomáš (3), 
Ambrož Michael (3), Macoun 
Filip (2), Babáček Kamil, Rous 
Václav, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr. 

-šid- 

Dorostenci házené přestříleli Juliánov

IV. třída, sk. B: TJ Březí-Březské 
– FC VM C 2:3 (2:1)
Rozhodčí: Salaš. Branky: Domácí 
(22.), (38.) – Pospíšil (32. pen.), 
Jakeš (52.), D. Smejkal (82.). Se-

stava: Michut – D. Šlapal (60. Ma-
chát), Malec, Kuřátko, Benda – L. 
Smejkal ml., L. Smejkal st., Šlitr (46. 
Jakeš), Pospíšil (75. Wasserbauer) – 
D. Smejkal, Liška. -ls-

Céčko zvítězilo
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Fotbalisté velkomeziříčského áčka doma vyhráli a stále vedou divizi
MSD sk. D
FC VM – FK Pelhřimov 2:0 (0:0)
Střelci: 78. Demeter, 90. Simr (pk). 
Rozhodčí: Miklík, Smekal, Vejta-
sa. Sestava FC VM: Invald – Mu-
cha Z., Mucha P., Šimáček, Krejčí 
– Dufek (89. Vyskočil), Smejkal, 
Berka (78. Bouček), Durajka, De-
meter – Simr, na lavičce Simandl, 
trenér Smejkal. ŽK: Dufek, Krej-
čí – Naniaš. Diváci: 402. Nejlepší 
hráči: Invald, Krejčí – Benda.
Již ve  2. min se dožadovali do-
mácí po  ruce Čížka pokutového 
kopu, rozhodčí však zákrok hos-
tujícího obránce jako nedovole-
ný neposoudil. Ve  3. min se při 
souboji s  Romanem Durajkou 
zranil hostující Kmoch a  musel 
být střídán. V 8. min se ve vápně 
uvolnil Pavel Simr, trefil však jen 
náruč gólmana Matiáška. Ve  12. 
min si na rohový kop Jardy Dufka 
naskočil Patrik Mucha, trefil jen 
břevno brány hostů. V  16. min 
vystřelil na zadní tyč Eda Smejkal, 
bránu minul. V 17. min se dostal 
do  úniku Benda, byl však zablo-
kován Honzou Šimáčkem. Ve 21. 

min vystřelil zpoza vápna Slád-
ok, střela šla mimo bránu. Ve 24. 
min se dostal po  přímém kopu 
k  zakončení Patrik Mucha, trefil 
jen ruce gólmana hostů. Ve  32. 
min se po rohovém kopu Robina 
Demetera a  vráceném míči Ro-
mana Durajky dostal k zakončení 
Honza Šimáček, horní roh brány 
jen těsně minul. Ve  36. min hle-
dal Robin Demeter nabíhajícího 
Jardu Dufka, ten ve skluzu na míč 
nedosáhl. Ve 42. min nebezpečně 
vystřelil Niederle, Honza Šimáček 
jeho pokus zblokoval. 
Na  začátku druhého poločasu 
se dostal za  obranu hostů Jarda 
Dufek, přihrávkou Pavla Simra 
nenašel. Ve 47. min pronikl stře-
dem obrany Sládok, trefil jen 
střed brány. Ve  48. min našel 
Niederle z  rohového kopu Na-
niáše, jeho střela se mezi tři tyče 
nevešla. V 55. min nedosáhl Pa-
vel Simr na centr Jardy Krejčího. 
V  66. min kopal přímý kop Ro-
bin Demeter, střela přes zeď gól-
mana Matiáška neohrozila. V 68. 
min našel Jarda Dufek ve  vápně 

Zdeňka Muchu, jeho tečovanou 
střelu gólman hostů zachytil. 
V  70. min si Pavel Simr naběhl 
na  centr Zdeňka Muchy, bránu 
hlavou minul. V  78. min nabídl 
Pavel Simr zakončení Zdeňkovi 
Muchovi, jeho střelu mimo bránu 
zachytil Robin Demeter a tvrdou 
ránou z  úhlu pod břevno nedal 

Matiáškovi šanci 1:0. V  80. min 
se dostal k  zakončení z  křídla 
Benda, bránu však minul. V  81. 
min se dostal do  úniku Obra-
nec, jeho střelu Roman Invald 
vytlačil mimo bránu. V  82. min 
se po  rohu Jardy Dufka prosadil 
hlavou Pavel Simr, Matiášek jeho 
střelu zachytil. V 83. min se do-

stal ve vápně k zakončení Nieder-
le, z  prostoru pokutového kopu 
bránu domácích minul. V  84. 
min to byl opět Niederle, který 
tvrdě vystřelil, Roman Invald 
jeho střelu vyrazil. V 85. min ne-
bezpečně vystřelil Krtek, náš gól-
man byl opět na místě. V 90. min 
byl faulován ve vápně pronikající 

Michal Bouček, nařízený pokuto-
vý kop proměnil Pavel Simr 2:0.
Trenér Smejkal: „Hráči Pelhři-
mova přijeli k  dnešnímu utkání 
dobře připraveni. Jejich pozorná 
obranná hra nám dělala po  celý 
zápas značné problémy. Jelikož 
jsme dnes měli špatný pohyb 
bez míče a  vázla nám i  kombi-
nace o  výsledku utkání nakonec 
rozhodla bojovnost našich hráčů 
a  snaha poprat se o  výsledek až 
do  posledních minut. Když nás 
po  vstřelené první brance podr-
žel několika skvělými zákroky 
Roman Invald, mohli jsme se 
radovat z dalšího divizního vítěz-
ství.“ -myn-
1. Velké Meziříčí 9 7 2 0 32:6 23
2. Havlíčkův Brod 9 5 2 2 18:18 17
3. Vrchovina  8 5 1 2 10:6 16
4. Stará Říše 8 5 1 2 9:7 16
5. Otrokovice 8 4 3 1 16:7 15
6. Hodonín 9 4 2 3 17:11 14
7. Bystřice n. P. 8 4 2 2 15:13 14
8. Blansko 8 3 3 2 9:13 12
9. Mutěnice 9 4 0 5 15:22 12
10. Žďár n. S. 7 3 0 4 12:9 9
11. Rosice 8 2 3 3 13:11 9
12. Pelhřimov 9 2 2 5 7:12 8
13. Uherský Brod 9 2 2 5 11:18 8
14. Polná 8 1 4 3 13:14 7
15. Tasovice 8 1 2 5 5:15 5
16. Napajedla 9 0 1 8 6:26 1

V poslední minutě utkání Simr spolehlivě proměnil penaltu. Foto: Antonín Dvořák

2. liga žen Morava – jih
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
22:26 (13:11)
Soutěž žen v  ročníku 2014/2015 
přináší hned několik novinek. 
Aktuálně je 2. liga žen rozdělena 
na dvě části – Morava jih a Mora-
va sever. V každé skupině je šest 
družstev, která během podzimní 
části odehrají deset zápasů každý 
s každým dvakrát. První tři druž-
stva pak postoupí do lepší skupi-
ny, kde budou usilovat o  postup 
do první ligy. 
Naše družstvo bylo přiřazeno 
do  části Morava jih. Společně 
s námi jsou v této soutěži družstva 
z Hodonína a Velké Bystřice, dvě 

nová družstva, se kterými jsme 
se nikdy nepotkali, a  to Ivančice 
a Pardubice, a také Bohunice, kte-
ré sestoupily z první ligy. 
Úvodní utkání jsme odehrály 
v sobotu 27. září na naší palubov-
ce proti ženám z  nově vzniklého 
týmu HK Ivančice. S těmito hráč-
kami jsme se setkaly již v prvním 
kole Českého poháru, odkud 
jsme odjížděly s  porážkou o  osm 
branek! Bylo tedy jasné, že máme 
soupeřkám co vracet a v první půli 
to i vypadalo, že to zvládneme, ale 
zbytečné chyby a  nedůslednost 
v útočné činnosti nám první vítěz-
ství v tomto ročníku oddálily.
Vstup do utkání vyšel našim že-

nám na jedničku. V obranné fázi 
se nám výborně dařilo pokrývat 
nebezpečného pivota soupeřek 
a  rychle jsme se ujaly vedení 
4:1. Pak ovšem přišlo několik 
technických chyb při zakládání 
rychlého útoku, čehož soupeř 
využil a srovnal na 4:4 (10. minu-
ta). To si naše hráčky nenechaly 
líbit,  zlepšily přechod do  útoku 
a  po  několika pěkných střelách 
z dálky se opět ujaly vedení. Náš 
výkon v  prvním poločase byl 
bohužel jak na  houpačce a  opět 
jsme dovolily soupeřkám srov-
nat skóre na  11:11 (26. minuta). 
Jednoduchá hra v útoku a rychlá 
střelba nám ještě před poločasem 

vrátily vedení na naši stranu. Ov-
šem v poslední minutě poločasu 
jsme i  přes taktický oddechový 
čas nedokázaly brankový rozdíl 
navýšit. Sice jsme neinkasova-
ly, ale po  nedovoleném zákroku 
byla naše hráčka diskvalifikována 
na dvě minuty.
Vstup do  druhé půle byl z  naší 
strany velice vlažný. Žádná z hrá-
ček nechtěla vzít na sebe zodpo-
vědnost a  skórovat. Toho hned 
využily soupeřky, které po  celý 
zápas hrály takticky a „zkušeně“, 
což našim ženám zatím chybí. 
Soupeř se tak poprvé ujal ve-
dení ve  14. minutě (16:17) a  již 
ho nepustil. I  přes jasné pokyny 

ohledně jednoduché a přímočaré 
hry v útočné fázi jsme se spíš sna-
žily kombinovat a  pořádně jsme 
se nedostaly k zakončení. I slabší 
chvilka v  obraně znamenala na-
růstání vedení soupeře až na sed-
mibrankový rozdíl (27. minuta 
18:25). Ke  konci se hráčky ještě 
zvedly, ale znamenalo to jen kos-
metickou úpravu skóre na 22:26. 
Je třeba říci, že soupeř si dva body 
odvezl zaslouženě, a to kvůli veli-
ce špatnému druhému poločasu 
a  také neproměnění vyložených 
šancí včetně čtyř sedmimetro-
vých hodů! 
V příštím týdnu zajíždíme na pa-
lubovku Pardubic, které hrávaly 

českou část soutěže, a proto jsou 
pro nás velkou neznámou. 
7m hody 5/1:4/4; vyloučení: 3:2, 
počet diváků 53. Sled branek: 4:1, 
4:4, 7:4, 10:8, 11:11, 13:11, 15:12, 
15:15, 17:18, 18:25, 22:26
Sestava a  branky: Babáčková 
Marcela, Syptáková Veroni-
ka – Závišková Iva (7), Chromá 
Jarmila (3), Hublová Hana (3), 
Plachetská Jitka (3), Horečková 
Eliška (3), Hladíková Denisa (1), 
Zbožínková Lucie (1/1), Škrdlo-
vá Renata (1), Pacalová Lenka, 
Koudelová Eliška, Homolova Mi-
chaela, vedoucí družstva Ing. Sta-
nislav Tvarůžek, trenérka Šidlová 
Jana. 

Vstup do nové sezony házenkářkám nevyšel, podlehly Ivančicím

-jš-

Dne 27. září se ve  Dvoře Králo-
vé nad Labem konal pátý roč-
ník Mistrovství ČR v  tradičních 
disciplínách CTIF. Stejně jako 
v  předchozích letech se zúčast-
nily i ženy z SDH Velké Meziříčí. 
Soutěžní klání začalo už po sed-
mé hodině ranními tréninky 
jednotlivých družstev. Pro sou-
těž byly připraveny čtyři stavy 
na  útok a  dvě dráhy na  štafetu. 
Po  kontrole výstroje naše druž-
stvo nastoupilo na stav a zahájilo 
přípravu materiálu. Odstartová-
ny byly souběžně dva stavy, druž-
stvo z Velkého Meziříčí se moh-
lo poměřovat s  družstvem HZS 

Královehradeckého kraje. Ženy 
rozběhly útok velmi dobře a v ko-
nečném postavení se na časomíře 
skvěl čas 45:00 s. Družstvo se pře-
místilo na  start štafety 8×50 m. 
I  zde bylo provedení bezchybné 
a výsledný čas 68,61 s lze považo-
vat za kvalitní. Druhý pokus vy-
padal ještě o  něco nadějněji než 
první a  čas 44:82 s  byl skutečně 
nepatrně lepší. Bohužel na levém 
proudu došlo k  nesprávné práci 
s materiálem, který rozhodčí po-
trestali trestnými vteřinami. Rov-
něž druhý pokus štafet měl velmi 
podobný čas jako pokus první. 
V  součtu byl lepší první pokus, 

a  ten se také počítal do celkové-
ho hodnocení. Při vyhlášení byly 
ženy velmi příjemně překvapeny, 
když se ukázalo, že jejich čas žád-
né jiné družstvo žen nepřekona-
lo. Družstvo si tak odneslo pohár 
pro mistryně republiky v katego-
rii A, pohár za  nejrychlejší útok 
v kategorii žen věnovaný polský-
mi hosty i deset zlatých medailí, 
jež se krásně leskly v odpoledním 
slunci. 
Tentokrát se naše družstvo muse-
lo obejít bez trenéra, který vyko-
nával funkci rozhodčího na dru-
hé dráze u  zahraničních hostů, 
ale vše pečlivě sledoval zpovzdálí. 

Během celého mistrovství nám 
dělal společnost Bohdan Vítek 
z Velkého Meziříčí, který nás po-
vzbuzoval a  natáčel na  kameru, 
za což mu celé družstvo děkuje.
Mistrovství CTIF se zúčastnilo 
deset družstev z  celé republiky 
a šest družstev zahraničních hostů 
z Rakouska, Polska a Maďarska.
Složení družstva: velitelka Moni-
ka Rajmová, členky Barbora Kla-
palová, Jana Kratochvílová, Rad-
ka Křikavová, Šárka Lázničková, 
Lucie a Veronika Sedlákovy, Šár-
ka Vítková a Petra Žejšková, tre-
nér Stanislav Kratochvíl st.

-sed-, foto: archiv SDH

Hasičky z Velkého Meziříčí jsou mistryněmi republiky

Kraj. liga jižní Moravy a Zlínska
HHK VM – HC Uherské Hradi-
ště 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)
Branky a asistence: 4. Sobotka (Cih-
lář, Křenek), 14. Cihlář (Křenek, 
Sláma), 45. Křenek, 47. Cihlář (Slá-
ma), 53. Sobotka (Křenek, Cihlář), 
55. Pejchal (Burian, Hubl) – 15. Ho-
rehled (Burša), 38. Schuster (Ho-
rehled, Hrabec), 40. Nohál (Haniči-
nec), 60. Studený (Schuster).

Sestava HHK VM: Wolf (Hladík) 
– Sláma, Vlašín, Šerý, Štěpánek, 
Pokorný, Ambrož – Cihlář, Kře-
nek, Sobotka, Krča, Kudláček, 
Bula, Fila, Burian, Pejchal, Hubl. 
Rozhodčí: Kala – Bernard, Va-
šíček. Vyloučení: 7:4, navíc Šerý 
(HHK) 10 min. OT za nesportov-
ní chování. Využití: 2:2, v oslabe-
ní: 0:0. Střely: 41:22 (16:5, 15:11, 
10:6). Diváci: 127.

Úspěšný vstup do  soutěže má 
za sebou A mužstvo HHK. Po vel-
mi dobrém výkonu si domácí tým 
připsal plný počet bodů. Velkou 
zásluhu má na  vítězství první 
útočná formace HHK, která vstře-
lila soupeři pět gólů. První bod, 
za vstřelený gól, si připsal útočník 
třetí formace Martin Pejchal. 
Vyseknout pochvalu musíme 
hradišťskému gólmanovi Ohar-

kovi, který čelil 41 střelám naše-
ho týmu. Přesto držel hostující 
tým v  naději na  zisk bodů. De-
finitivní zlom přišel v  rozmezí 
deseti minut třetí třetiny, kdy 
brankář hostí kapituloval celkem 
čtyřikrát.
Další utkání sehraje první 
mužstvo HHK v  neděli, kdy 
zajíždí do  Šumperku. Zde 
se střetne s  nováčkem sou-

těže HK Hokej Šumperk B.
Ostatní výsledky prvního kola: 
SK Minerva Boskovice – HC 
Spartak Uherský Brod B 13:3, 
Dynamiters Blansko HK – HC 
Uničov 3:2, HC Spartak Uher-
ský Brod A  – HK Hokej Šum-
perk 2003 5:2, HC TJ Šternberk 
– HC Štika Rosice 4:7, Hokej 
Uherský Ostroh – HK Kromě-
říž 8:6.

Hokejisté získali po bitvě první mistrovské body

-hhk-

1. Boskovice 1 1 0 0 0 13:3 3

2. Rosice 1 1 0 0 0 7:4 3

3. Uherský Brod A 1 1 0 0 0 5:2 3

4. Uherský Ostroh 1 1 0 0 0 8:6 3

5. V. Meziříčí 1 1 0 0 0 6:4 3

6. Blansko 1 1 0 0 0 3:2 3

7. Velká Bíteš 0 0 0 0 0 0:0 0

8. Uničov 1 0 0 0 1 2:3 0

9. Kroměříž 1 0 0 0 1 6:8 0

10. Uh. Hradiště 1 0 0 0 1 4:6 0

11. Šternberk 1 0 0 0 1 4:7 0

12. Šumperk 1 0 0 0 1 2:5 0

13. Uh. Brod B 1 0 0 0 1 3:13 0


