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Město Velké Meziříčí má 
kompletní vedení a radu města. 
Zastupitelé minulé úterý zvolili 
nového (místo)starostu.

Radovan Necid koncem září rezig-
noval na post starosty. Stalo se tak 
poté, kdy zastupitelé vyměnili pět 
radních proto, že nebyli dlouhodo-
bě spokojeni s jejich prací. Město 
vedl místostarosta Josef Komínek, 
který nyní „povýšil“ na  starostov-
ský post. Jeho zástupcem se stal Vi-
lém Lavický. Oba dva byli jedinými 
kandidáty na dané funkce. Hlaso-
valo pro ně 14 z 22 přítomných za-
stupitelů. Vedení a rada města jsou 
tak kompletní. Kromě zmíněného 
starosty J. Komínka a místostarosty 
V. Lavického v  městské radě také 
zasedají Pavel Blažek, Jiří Kaše, Jiři-
na Jurdová, Marie Ripperová a Sva-
topluk Pokorný.
Samotné volbě (místo)starosty 
předcházela diskuze, ve  které se 
někteří vraceli k posledním událos-
tem.             Pokračování na straně 2

Město dál jedná 
s architektem 
M. Cikánem

Novým starostou je J. Komínek, 
místostarostou V. Lavický

Zastupitelé schválili prodlou-
žení termínu přípravy smlou-
vy s architektem Cikánem. 
Jednání s ním totiž přerušilo 
referendum. 

To ale není pro zastupitelstvo zá-
vazné, neboť pouze 24% občanů 
města podpořilo vítězný návrh. 
Proto o náměstí rozhodnou sami 
zastupitelé, kteří tak mohou dále 
jednat s  druhým architektem 
v  pořadí a-u soutěže. Už na  za-
stupitelstvu města dne 5. září 
2017 byl starostovi uložen úkol, 
aby jednal s  architektem Miro-
slavem Cikánem na  přípravě 
smlouvy na  projektovou doku-

mentaci pro rekonstrukci Ná-
městí a přilehlých ulic ve Velkém 
Meziříčí. Zároveň měla být tato 
smlouva zastupitelstvu předlo-
žena k  projednání 31. října. Ale 
vzhledem ke  konání referenda 
byly přípravy k uzavření smlouvy 
s M. Cikánem přerušeny, a proto 
nebylo možné splnění termínu. 
Zastupitelé města tak rozhodli 
o  prodloužení tohoto termínu 
do  30. listopadu 2017. Pokud se 
město, respektive zastupitelé s M. 
Cikánem na všem shodnou, mo-
hou uzavřít zmíněnou smlouvu. 
Přípravy rekonstrukce náměstí 
by tak mohly pokračovat.
      Aleš Horký

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ O VOLNÉ VSTUPENKY
 MISS Horácka - svoji výhru si minulou sobotu na galavečeru MISS Horácka užila Alžběta Pospíšilová z Velkého Meziříčí. 

Vystoupení Ivo Šmoldase a Jany Richterové čeká na výherkyně Miladu Vítkovou z Velkého Meziříčí a Jitku Dvořákovou z Vídně. 
A do třetice, koncertem dua Řihákových potěšíme výherkyně Helenu Barákovou a Drahomíru Koukalovou, obě z Velkého Meziříčí.

Všechny získávají po dvou volných vstupenkách. Blahopřejeme. Redakce Medřičských listů a pořadatelé zmíněných akcí.

J. Komínek (vlevo) a V. Lavický. Foto: Iva Horká

Křižanov i O. Bítýška jsou 
průjezdné, most u pošty 
v Meziříčí bude již brzy
Po dlouhodobých opravách, a s tím spojených nepříjemných objížď-
kách, jsou již průjezdné hlavní tahy silnic přes Křižanov i přes Osovou 
Bítýšku. Další omezení, které vzniklo kvůli opravě mostu u pošty ve 
Velkém Meziříčí, by také mělo být co nevidět minulostí.
Podle sdělení starosty města Josefa Komínka by měl být most přes 
frekventovanou silnici II/602 být průjezdný již od 28. listopadu 2017.

Zastupitel Beneš nazval kolegy 
Gestapem, Salašová očernila senátora
Na zasedání zastupitelstva 
minulý týden se během pro-
jednávání bodu týkajícího se 
radničního zpravodaje diskuze 
zničehonic stočila úplně jiným 
směrem. 

Začal se řešit způsob vrácení 
věcí, které měl od radnice k dis-
pozici k  výkonu funkce starosty 
R. Necid. Ostrou polemiku vy-
volal svým výrokem zastupitel 

Libor Beneš, který svého kolegy 
v zastupitelstvu přirovnal ke Ge-
stapu. (Tato německá tajná poli-
cie byla po  druhé světové válce 
prohlášena za zločineckou orga-
nizaci.)
„Vlítli jste jako Gestapo do  kan-
celáře starosty a  zabavili jste mu 
počítač,“ osočil své kolegy Libor 
Beneš. S tím ale radní Pavel Bla-
žek nesouhlasil: „Jestliže kdokoliv 
odstoupí a  odejde z  pracovního 

poměru, tak je snad jeho povin-
ností předat věci, které měl od za-
městnavatele. Já na  tom nevidím 
nic špatného. Myslím, že jsme se 
zachovali velice korektně. Panu 
bývalému starostovi byl jeho tele-
fon od města odprodán.“ 
Podle starosty Komínka je po-
vinnost, pokud někdo končí svůj 
mandát, odevzdat vše, co má 
od města. 

Pokračování na straně 2

Opilec napadal obsluhu

Radary na úsekovém měření D1 
zachytily už asi dva tisíce přestupků
Radary, které Ministerstvo vnitra 
ČR nainstalovalo na opravovaném 
úseku dálnice D1 Velké Meziříčí 
východ-Lhotka, již od poloviny říj-
na zachytily kolem dvou tisícovek 
oznámení o nedodržené rychlosti. 

Řidiči tam mají jezdit omzenou 
rychlostí 80 kilometrů v  hodině. 
Kvůli agendě, která s  úsekovým 
měřením na dálnici u Velkého Me-
ziříčí souvicí, musela zdejší radnice 
navýšit počet zaměstnanců o čtyři. 

To zřejmě ale nebude podle tajem-
níka úřadu stačit, a  na  jaře, kdy 
bude měření opět spuštěno, požádá 
patrně o další zaměstnance. Radary 
budou přes zimu vypnuty, spuštěny 
budou zjara, a to i v dalších úsecích. 

Hledáte gynekologa?

Kontakt:  776 682 971 • www.sottner.cz

Nová
GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ

ambulance
ve Velkém Meziříčí v prostorách bývalé „polikliniky 

Kablo‟ za Kauflandem
• možnost volby lékařky či lékaře • vítáme klientky všech zdravotních 
pojišťoven • provádíme ultrazvukovou diagnostiku • urogynekologická 
poradna (při problémech s udržením moči a souvisejících obtížích) 
včetně navazující operační léčby atestovaným urogynekologem 
pro naše i u nás neregistrované pacientky • jsme nositeli mezinárodního 

certifikátu kvality ISO 9001:2008

Policisté přijali ve čtvrtek 2. 11. kolem půl čtvrté ráno na linku tísňového 
volání oznámení o muži, který na jedné z čerpacích stanic ve Velkém Me-
ziříčí slovně napadal obsluhu, manipuloval a znečišťoval zařízení čerpací 
stanice. V době příjezdu policistů se na místě muž stále nacházel. Šlo o 
muže (49) z Velkomeziříčska, který vykazoval známky značné opilosti. 
Vzhledem k tomu, že vznikla důvodná obava, že muž bude ve svém jedná-
ní pokračovat, policisté ho zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou 
stanici. Dechová zkouška u muže byla pozitivní, a její naměřená hodnota 
činila 2,95 promile alkoholu. Opilec se bude zodpovídat ze spáchání pře-
stupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.                      -PČR-
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Nová rada města chce udělat 
změny v obsahu radničního 
měsíčníku. 

„Udělejme z  toho doopravdy 
zpravodaj, který bude informo-
vat hlavně o našem městě a ne co 
z toho je teď,“ vyslovil svůj názor 
radní Blažek. Proto si radní měs-
ta nechali udělat analýzu měsíč-
níku. 
Podle R. Necida jde o snahu rad-
ních cenzurovat tento zpravodaj 
a otupit opozici. „Nám se to straš-
ně nelíbí. Myslím si, že to není nej-
šťastnější,“ řekl Necid. 
Ovšem, když on byl starostou, 
ve zpravodaji se de facto neobje-
vovaly kritické články vůči němu 
nebo „jeho“ radním, přestože ná-
měty byly. Například když Necid 
nepřiznal příjem 3,5 milionů, 
za což byl uznán vinným ze spá-
chání přestupku a dostal pokutu, 
ve zpravodaji se o tom nic neob-
jevilo. Stejně jako když kontrolní 
výbor zjistil zásadní nedostatky 

ve  fungování rady města v  pů-
sobnosti valné hromady Jupiter 
clubu. Autor tohoto textu se sám 
setkal s tím, že jeho kritický člá-
nek týkající se R. Necida nebyl 
ve zpravodaji otištěn. 
Exstarostovi Necidovi se také 
nelíbí, že nyní prý politici volají 
do  Velkomeziříčska a  zasahují 
tak do práce redaktorů. 
„Přece máme nějakou redakč-
ní radu. Ta rozhoduje, jak bude 
řízeno Velkomeziříčsko,“ dodal 
Necid. Ale přitom sám Necid 
v minulosti ovlivňoval chod rad-
ničního periodika. Na jednom ze 
zasedání zastupitelstva doslova 
řekl: „Osobně jsem požádal Mar-
tinu Strnadovou (vedoucí redak-
torka zpravodaje – pozn. autora), 
aby o tom napsala...“  
Týkalo se to problému s  vodou 
v  Technických službách. Článek 
měl vzbudit dojem, že za to může 
zastupitelstvo, které pár týdnů 
předtím snížilo radě města výši 
rozpočtového opatření, a  proto 

nemůže být závada opravena. Po-
sléze Necid v diskuzi přiznal, že 
články s redakcí běžně řešil.
Necid také mnohdy deklaroval, 
že měsíčník je politicky nezávis-
lý. Přitom na práci radničního 
zpravodaje se dlouhodbě podílí 
Necidův bývalý stranický zástup-
ce a manažer ODS Petros Marta-
kidis. Ten ještě na  podzim roku 
2014 (spolu) vytvářel kampaň 
ODS, která se skryla pod názvem 
To pravé Meziříčí, a  za  cca půl 
roku již pracoval ve  zpravodaji. 
Martakidis „proslul“ také svým 
někdejším útokem vůči politické 
konkurenci, když očernil kraj-
skou ČSSD. Za  jeho selhání se 
pak museli krajští představitelé 
ODS omluvit. Martakidisova čin-
nost v  městském periodiku do-
sud stála občany Velkého Meziří-
čí statisíce korun. Roční náklady 
na radniční měsíčník a celý úsek 
medializace a komunikace se po-
hybují kolem milionu korun. 

Exstarosta Necid ovlivňoval zpravodaj. 
Nyní z toho obviňuje jiné

Našli reproduktor
Dne 30. 9. 2017 ve  2 hodiny při 
kontrolní činnosti na ulici Třebíč-
ská v prostoru parkoviště před pro-
vozovnou Autocolor nalezli stráž-
níci reproduktor s  USB kabelem. 
Nález byl hlídkou zajištěn a  vzat 
do úschovy na služebnu MP odkud 
byl předán na oddělení ztrát a nále-
zů městského úřadu.

Přisvojil si krabici 
s uzeninami
Dne 25. 9. 2017 na  služebně MP 

přijali strážníci oznámení od ženy, 
která uvedla, že dne 22. 9. 2017 
v  ranních hodinách zapomněla 
na  Náměstí před provozovnou 
Karlova pekárna při skládání zboží 
krabici s  uzeninami. Pomocí ka-
merového záznamu z  MKDS byl 
zjištěn muž, který na  chodníku 
krabici nalezl a následně ji odnesl. 
Strážníci tohoto muže díky místní 
znalosti dohledali, k věci pak stráž-
níkům sdělil, že uzeniny z nalezené 
krabice posnídal s  kolegy v  práci. 
Vzniklou škodu majitelce uhra-
dil a  za  přestupek proti majetku 

mu byla uložena pokuta příkazem 
na místě.

Poškodili sloup 
veřejného osvětlení
Dne 23. 9. 2017 v 19.30 hod. na uli-
ci Karlov zjistila hlídka MP během 
kontrolní činnosti poškození slou-
pu veřejného osvětlení. K poškoze-
ní sloupu mělo dojít při dopravní 
nehodě, proto byla věc neprodleně 
oznámena Policii ČR, DN Žďár 
nad Sázavou, která si celou udá-
lost převzala.                Pokr. str. 3

Novým starostou je... 
Bývalý radní M. Jágrik označil vý-
měnu radních za komplot, zastupi-
telka B. Přibylová zase za politický 
převrat. Jiří Kaše vysvětil, že vše 
proběhlo zcela legitimně, protože 
ze zákona zastupitelé mohou odvo-
lat radní, potažmo (místo)starostu.
 „Jediná možná varianta, která ne-
poškodí chod města na  další rok 
do příštích voleb, je navrhnout mís-
tostarostu města Josefa Komínka, 
aby vykonával funkci starosty,“ řekl 
předseda místní organizace ČSSD 
M. Jágrik. Přesto ale poté nehlaso-
val, čímž nepodpořil svého stra-
nického kolegu a  předsedu okres-
ní organizace ČSSD J. Komínka 
ve funkci starosty. 
Bývalí radní V. Záviška, J. Mich-
líček a  M. Salašová, stejně jako 
i někteří další členové uskupení To 
pravé Meziříčí B. Přibylová a L. Be-
neš, se shodli, že pro ně je jediným 
vhodným starostou ten bývalý, tedy 
R. Necid. Ten také nepodpořil své-
ho bývalého zástupce a kolegu rad-
ního J. Komínka. 
„Pane místostarosto, berte prosím 
na vědomí, že teď my jsme v opo-
zici. Proto, nezlob se, budeme hla-
sovat proti tvému zvolení, přestože 
ty víš, že to je trošku těžké pro nás 
pro oba. Já samozřejmě budu hla-
sovat proti a  ostatní, ať se zařídí 
podle volby,“ vyjádřil se bývalý 
starosta R. Necid. 
To ovšem J. Komínkovi vadit ne-
muselo, neboť pro jeho zvolení 
byla většina ostatních zastupite-
lů. Josef Komínek po svém zvo-

lení poděkoval za podporu. 
„Je před námi strašně moc úkolů, 
které jsou rozjednány. Můžu mlu-
vit o prodeji akcií SATTu, o věcích 
týkajících se SVK (Svaz vodovodů 
a kanalizací) a dalších investicích. 
Proto si myslím, že jsem svým 
způsobem, když jsem zde zůstal, 
trochu zavázán k  občanům to-
hoto města, abych ten rok dotáhl 
do  konce,“ pronesl svoji úvodní 
řeč ve  funkci starosty Josef Ko-
mínek.
V rozpravě před volbou místosta-
rosty R. Necid „pral špinavé stra-
nické prádlo“ veřejně. Například 
jednání některých členů TPM 
označil za podraz či jim vytýkal, 
že se názorově odklonili. 
„Nezlobte se, pane inženýre Lavic-
ký, já vás nepodpořím,“ oznámil 
bývalý starosta R. Necid. 

„Máme pragmaticky volit místosta-
rostu a  ne se tu stranicky dohado-
vat,“ konstatoval P. Blažek. 
„Pan Lavický má zkušenosti s  ve-
dením města. Podtrhnu to, jak se tu 
volalo po výsledcích voleb, tak on je 
právě ze strany Toho pravého Mezi-
říčí,“ řekl S. Rosa. 
Diskuzi zakončila M. Salašová: 
„Možná nemáme dořešené stranic-
ké záležitosti, ale zato si připadáme 
morálně čistí.“ 
Stejně jako v  případě starosty, tak 
i místostarosta má podporu většiny 
zastupitelů. Vilém Lavický se tak 
po 15 letech znovu stal místostaros-
tou města. Tuto funkci vykonával 
v  letech 1998-2002. Zastupitelům 
také poděkoval za zvolení a důvěru.

Aleš Horký
Na snímku výsledek hlasování pro 

V. Lavického. Foto: Antonín Dvořák

Dokončení ze strany 1

Aleš Horký

Zastupitelé města 18. září 
zaslali na adresu České komory 
architektů (ČKA) dopis, ve kte-
rém vyslovili pochybnosti o do-
držování etického a profesního 
řádu ČKA ze strany sekretáře 
a přezkušovatele architektonic-
ko-urbanistické soutěže Petra 
Veličky. 

Ve  středu 27. září Petr Velička 
na  zastupitelstvu přečetl dopis, 
který prezentoval jako oficiální 
vyjádření České komory archi-
tektů. „Toto stanovisko vydala 
ČKA dneska jako oficiální stano-
visko k  dopisu, který vás třináct 
zastupitelů poslalo,“ doslova 
řekl P.  Velička. V  tomto dopise 
- stručně řečeno - bylo napsáno, 

že postup zastupitelů po skonče-
ní a-u soutěže je špatný. Jenom-
že Česká komora architektů se 
od  tohoto vyjádření, které Ve-
lička podával za  jejich oficiální, 
distancovala. V  dopise ze dne 
24. října podepsaném předsedou 
představenstva ČKA je uvedeno: 
„ČKA do  dnešního dne nevydala 
žádné stanovisko, které by se týka-
lo dění po uskutečnění a-u soutěže 
na náměstí a přilehlé ulice ve Vel-
kém Meziříčí. Pokud je vydáváno 
výše uvedené obecné vyjádření 
Pracovní skupiny Soutěže ke stan-
dardnímu postupu po  uskuteč-
něné arch. soutěži za  stanovisko 
ČKA ke  konkrétním událostem, 
týkajícím se uskutečněné a-u sou-
těže ve  VM, jedná se o  mylnou 

interpretaci tohoto obecného vy-
jádření.“ Zastupitel a  radní Jiří 
Kaše se domnívá, že jde o velmi 
jemné vyjádření toho, k  čemu 
došlo. „Byli jsme manipulováni, 
mylně informováni o  tom, že jde 
o oficiální stanovisko ČKA. A do-
mnívám se, že tímto bylo jméno 
ČKA veřejně zneuctěno,“ dodal J. 
Kaše. Poté si slovo vzal P. Velička, 
přičemž se snažil mlžit, odvádět 
pozornost jinam nebo přecházet 
do slovních protiútoků. Zastupi-
tel Kaše se tak znovu několikrát 
zeptal, zdali zmíněné stanovisko 
bylo, či nebylo oficiálním vyjád-
ření ČKA. Petr Velička nakonec 
podrážděně odpověděl: „Ano 
i  ne.“ Sálem se vzápětí ozval 
smích.                  Pokračování str. 3

Sekretář a přezkušovatel a-u soutěže 
Petr Velička se zdiskreditoval

Tajemník městského úřadu Ma-
rek Švaříček řekl, že jde o stan-
dardní postup. Pokud zaměstna-
nec města ukončí svůj pracovní 
poměr, tak vrací věci okamžitě. 
Libor Beneš v tom ale přesto vidí 
zlý úmysl. 
K záležitosti se také vyjádřil sa-
motný exstarosta R. Necid: „Pro 
mě je to nepříjemné a nepřijatel-
né. Co mě nejvíc ,nakrklo’ je pře-

směrování emailu.“ Do polemiky 
také promluvila zastupitelka M. 
Salašová: „Pokud mám správné 
informace, tak bývalý starosta 
Bradáč má městský počítač ješ-
tě teď a nikdo to neřeší, protože 
se to nehodí.“ Salašová má ale 
špatné informace a neprávem 
tak napadla současného senátora 
Františka Bradáče. Ten totiž od 
28. ledna 2015 až do své rezig-

nace používal k výkonu funkce 
zastupitele svůj osobní notebook. 
„Tato záležitost je již dva roky vy-
řešena, městský počítač opravdu 
nemám,“ potvrdil našemu týde-
níku senátor Bradáč.
Salašová přitom podle dostup-
ných informací seděla v městské 
radě, když se o uvedené záležitos-
ti jednalo. Měla tak mít informa-
ce „z první ruky.“                   -red-

Dokončení ze strany 1

Zastupitel Beneš nazval kolegy 
Gestapem, Salašová očernila senátora

Zmocněnec aktivistů Bílek morálně 
selhal, když porušil mlčenlivost
Během projednávání rekonstruk-
ce náměstí na zasedání zastupi-
telstva 31. 10. došlo pochopitelně 
také na výsledek referenda.
Během jeho konání zmocněnec 
občanské iniciativy a člen místní 
komise Tomáš Bílek zaslal neo-
ficiální výsledky do radničního 
zpravodaje. 

„Jak je možné, že nebyly zveřej-
něny oficiální výsledky referenda 
na  stránkách města a  už to mělo 
Velkomeziříčsko?“ zeptal se mís-
tostarosta Vilém Lavický zmoc-
něnce Bílka. „Tabulku, kterou jsme 
si odsouhlasili u místní komise, jsem 
poslal novinářům. Já jsem měl klid-
ně právo posílat průběžné výsledky 
jednotlivých okrsků,“ snažil se hájit 
Tomáš Bílek. „To je špatně, co jste 
teď řekl,“ upozornil Bílka staros-
ta Komínek. „Pane Bílku, vy jste 
v podstatě tady na sebe řekl, že jste 

průběžně informoval novináře. My 
jsme přece jako členové komisí a vy 
jako člen v hlavní komisi podepsali 
a slíbili, že do podpisů výsledků re-
ferenda se nesmí vynést ani slovo. To 
vám mám potom věřit, když děláte 
takové věci?“ dodal Pavel Blažek.
„Zákon o  referendu nezná přestu-
pek, který by popisoval tuto situaci. 
Porušení pravidel může vést k tomu, 
že by mohly být zpochybněny vý-
sledky referenda. Pokud by se to 
stalo v jiném okamžiku konání refe-
renda, mohlo by to ovlivnit výsledek 
referenda. Ať už z  hlediska účasti 
nebo samotného hlasování. To už by 
se u nás asi těžko stalo, když všech-
ny okrsky odevzdaly výsledky. Stalo 
se v rámci místní komise, která sčí-
tá výsledky po  uzavření hlasování. 
Podle mého názoru nemohlo dojít 
k ovlivnění účasti či výsledku. Je to 
spíše o morální zodpovědnosti člena 
komise. Výsledky se mají poskytovat 

až po  podepsání protokolu,“ uvedl 
později na  tiskové konferenci ta-
jemník MěÚ Marek Švaříček. 
Starosta Josef Komínek se také po-
zastavil nad letákem aktivistů ur-
čeným obyvatelům těsně před ko-
náním referenda. V  něm aktivisté 
napsali, že politici vedou nepocho-
pitelnou válku proti obyvatelům 
města a  místních části. „Já proti 
žádnému obyvateli tohoto města 
válku nevedu a  myslím, že ani ni-
kdo ze zastupitelů,“ řekl Komínek. 
„Možná to bylo nešťastné, dělali 
jsme to úplně na rychlo, protože jsme 
reagovali na ten váš zpravodaj,“ řekl 
zmocněnec Tomáš Bílek s tím, že se 
jednalo o jejich zoufalý pokus zvrá-
tit veřejné mínění na jejich stranu. 
To se jim ale nepovedlo, neboť 
pouze 24% občanů podpořilo prv-
ní návrh. Referendum tak sice bylo 
platné, ale pro zastupitelstvo města 
nezávazné. Aleš Horký

Vánoční strom má nové ukotvení
Nové ukotvení v  chodníku bude 
mít letos vánoční strom před rad-
nicí. V minulém týdnu byla zho-
tovena nová a  dlužno dodat, že 
i  mnohem bezpečnější betonová 
šachta.
Firma na ní začala pracovat bě-
hem dne, k večeru prostor ohra-
ničila a začala s betonováním. 
Podle slov pracovníka, který na 
práce dohlížel, jde o prostor 3x3 
metry, s hloubkou kolem 180 cm, 
zapuštěné do země. Zabetonova-
ná roura je jinde, než ta původní, 
neboť v místech byl plyn, tak se 
musela posunout. 
Oprava by měla přijít na asi 
117.000 korun. 

Text a foto: Iva Horká

Zásahy městské policie
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Josef Matějíček natáčel 
i s kuchařem Hruškou

Titul MISS Horácka 2017 si z 
třebíčského divadla Pasáž od-
nesla Martina Hájková z Tře-
bíče. I. vicemiss Horácka 2017 
se stala Diana Kratochvílová z 
Třebíče a II. vicemiss Horácka 
2017 a Miss foto Horáckých 
novin 2017 je od minulé so-
boty Lucie Kubešová z Brna.
Soutěžící z Velkého Meziříčí, 
sedmnáctiletá Hana Doleža-
lová (na snímku), bohužel na 
žádný titul nedosáhla. Na ga-
lavečer se také díky naší bles-
kové soutěži podívala Alžběta 
Pospíšilová z Velkého Mezi-
říčí, která vyhrála dvě volné 
vstupenky. Ty do soutěžě vě-
novaly Horácké noviny a tý-
deník Medřičské listy.

-red, foto: HoN-

MISS Horácka 2017 je 
dívka z Třebíče

Bílý ples proběhl, barevný teprve bude - 2. prosince

Andělské obrazy 
můžete zhlédnout 
až do 30. 11. 

Zásahy městské policie

Přehlídka škol

Dokončení ze strany 2

Aleš Horký

Velička nebyl schopen či nechtěl 
odpovědět ani na  další otázky ji-
ných zastupitelů. Jeden z nich Petr 
Vrána poukázal na  rozpor mezi 
požadavkem města na 100 parko-
vacích míst, kdežto studie prvního 
architekta D. Mikuláška počítala 
pouze s  52. Zároveň je podle něj 
velký rozdíl mezi vymezenou plo-
chou, kdy druhý a třetí návrh po-
čítal se 17 tisíci metry čtverečními, 
ale první návrh pouze se 7 tisíci. „Vy 
jakožto přezkušovatel jste si těchto 
dvou věcí nevšiml?“ zeptal se Ve-
ličky zastupitel Petr Vrána. „Odmí-
tám se s vámi bavit na této úrovni,“ 
odpověděl Velička a nevysvětlil tak 
dané rozpory. „Já si myslím, že jaké-

koliv otázky na pana Veličku nemají 
význam, protože on bude mluvit 
kolem dokola a  jasnou odpověď 
nikdy nedá,“ zapojil se do diskuze 
P. Blažek a dodal, že Petr Velička je 
člověkem, kterému nelze věřit. 
Tehdejší starosta a  místostarosta 
v  prosinci 2015 tvrdili, že porota 
vybere tři návrhy a  není problém 
uzavřít smlouvu s kterýmkoliv oce-
něným. Nyní Velička, který pravi-
dla soutěže vytvářel, se domnívá, 
že musí pouze s  prvním. „Jaktože 
máme najednou pravidla, která 
říkají, že musíme uzavřít smlouvu 
s prvním?“ zkusil se ještě zeptat Sta-
nislav Rosa sekretáře Veličky. „To je 
otázka na vás, jaktože máte pravi-

dla, které jste odsouhlasili,“ odvětil 
Velička. „Krásná odpověď, zapama-
tujme si ji,“ poznamenal ironicky 
zastupitel Rosa. 
Krajský soud v  Brně posvětil jed-
nání zastupitelů, kteří nemusí uza-
vřít smlouvu s prvním architektem 
a mohou si vybrat.
Podle B. Přibylové se zastupitelé 
chovali jako inkviziční soud. „Já 
bych navrhovala, abychom se začali 
chovat jako lidé a  hlavně respek-
tovali lidskou důstojnost. Mně to 
přijde opravdu jako u  inkvizičního 
soudu ve středověku,“ rozohnila se 
B. Přibylová. Jiří Kaše konstatoval, 
že s B. Přibylovou souhlasí: „Cho-
vejme se jako lidé a nelžeme si.“

S P. Veličkou teď ČKA povede dis-
ciplinární řízení kvůli jeho jednání. 
Velička vehementně podporuje re-
ferendisty v  jejich snaze realizovat 
první návrh architekta Mikuláška. 
Jeho funkce sekretáře a přezkušo-
vatele vyšla městskou kasu na cca 
70 tisíc. Přitom původně tehdejší 
starosta R. Necid tvrdil, že Velič-
ka chce se soutěží pomoct a dělat 
ji zadarmo. Velička v  roce 2014 
v  komunálních volbách kandido-
val za Necidovo uskupení To pravé 
Meziříčí. Sám se již dříve vyjádřil, 
že důvodem podpory R. Necida 
bylo uskutečnění architektonické 
soutěže a  následná rekonstrukce 
náměstí.

Sekretář a přezkušovatel a-u soutěže Petr Velička...

Nový obchodní dům

Pokračování ze strany 2
Dále byly o poškození sloupu vy-
rozuměny TS Velké Meziříčí.

Nacvičovali 
evakuaci
Dne 19. 9. 2017 ráno proběhlo 
v  Jupiter clubu cvičení jednotky 
HZS se zaměřením na  evaku-
aci osob z  budovy. Vzhledem 
k omezenému průjezdu po míst-
ní komunikaci na  Náměstí před 
budovou Jupiter clubu, který byl 
způsoben zasahující technikou 
hasičů, strážníci v  součinnosti 
s  velitelem zásahu usměrňovali 
provoz a dohlíželi na bezpečnost 
a  plynulost silničního provozu 
na  Náměstí až do  ukončení cvi-
čení.

Pátrali po muži
Dne 13. 9. 2017 v 19.30 hod. při-
jala hlídka MP od oper. střediska 
Policie ČR Jihlava žádost o  po-
skytnutí součinnosti při pátrání 
po muži, který měl mít v zámyslu 
ukončit svůj život skokem z  dál-
ničního mostu. Hlídka zahájila 
pátrání po  osobě v  dané lokalitě 
s  negativním výsledkem. Ve  20 
hodin bylo pátrání odvoláno, muž 
byl hlídkou PČR nalezen v pořád-
ku mimo katastr Velkého Meziříčí.

Psi byli zavřeni 
v autě
Dne 8. 9. 2017 v 16.45 hod. přijala 
hlídka MP telefonické oznámení 
od  občana, který nahlásil pode-
zření ze strádání psů zavřených 

ve vozidle, zaparkovaného na uli-
ci Novosady, a  to kvůli vysoké 
teplotě a dehydrataci. Dle sdělení 
oznamovatele tam mělo vozidlo 
stát delší dobu, tudíž že má obavu 
o zdraví psů. Hlídka vyjela na mís-
to, kde zjistila zaparkované vozidlo 
se dvěma psy a  provedla lustraci 
ke zjištění majitele. Následně byla 
dohledána majitelka vozidla, která 
hlídce sdělila, že psům zapomněla 
otevřít okénka. Po  otevření vozi-
dla byli oba psi vyšetřeni veteri-
nárním lékařem, který naznal, že 
jsou v dobré kondici, a že neutrpě-
li žádnou újmu na zdraví. 

Dopustil se podvodu
Dne 8. 9. 2017 dořešili strážníci 
případ, kdy 61letá žena zapůjči-
la svému sousedovi v  dobré víře 

mobilní telefon, ten toho využil 
a  nabil si prostřednictvím jejího 
telefonu a účtu svůj mobil bez její-
ho svolení, čímž jí způsobil škodu 
ve výši nejméně 400 Kč. Podezřelý 
34letý muž z Velkého Meziříčí se 
k  podvodnému jednání přiznal, 
škodu majitelce uhradil a  za  pře-
stupek proti majetku mu byla ulo-
žena pokuta příkazem na místě.

Kradl v Penny
Dne 5. 9. 2017 v 16.35 hod. bylo 
přijato oznámení od  OO PČR 
Velké Meziříčí, že v  provozovně 
Penny na ulici K Novému nádraží 
došlo ke  krádeži zboží. Na  mís-
tě strážníci zjistili, že krádeže se 
dopustil muž z Velkého Meziříčí, 
který v  provozovně odcizil zbo-
ží v  hodnotě necelých 300,- Kč. 

Podezřelý z  krádeže se ke  svému 
protiprávnímu jednání doznal 
a  způsobenou škodu uhradil. 
Po  provedení všech úkonů byl 
přestupek proti majetku projed-
nán uložením pokuty příkazem 
na místě.

Na Sedmičce došlo 
k potyčce 
Dne 2. 9. 2017 v 00.40 hod. přija-
la hlídka MP žádost o součinnost 
od  operačního střediska Policie 
ČR Kraje Vysočina ve věci fyzické-
ho napadení 7 osob v provozovně 
Sedmička, na  ul. Hornoměstská. 
Neprodleně byla na místo vyslána 
hlídka MP k  zabezpečení veřej-
ného pořádku. Na místě strážníci 
zjistili, že během potyčky došlo 

ke zranění jedné osoby, které byla 
přivolána ZZS. Strážníci dále za-
jistili aktéry potyčky a svědky celé 
události. Věc si k šetření převzalo 
OO Policie ČR Velké Meziříčí.

Bujará oslava 
narozenin rušila 
noční klid
Dne 2. 9. 2017 ve 2.10 hod. přijala 
hlídka MP oznámení o rušení noč-
ního klidu v místní části Mostiště. 
Hlídka se dostavila na místo, kde 
zjistila, že zde probíhala za hlasitě 
puštěné reprodukované hudby 
oslava narozenin. Oslavenec byl 
upozorněn na  porušování noč-
ního klidu a  vyzván k  ukončení 
hlasité produkce, což učinil.

zdroj: MP VM

Naproti Penny Marketu vyrůstá nové Obchodní 
centrum Velké Meziříčí, jehož součástí budou 
prodejny se sklady. Foto: Iva Horká

HŠ Světlá se představila vydařenou expozicí na Festivalu vzdělávání 31.10. 
v Jupiter clubu. Zastoupeny byly oba její základní obory. Další nabídky ke 
studiu na odborných středních školách pro četné zájemce převedly také 
četné školy z kraje Vysočina i širšího okolí.          Text a foto: Antonín Dvořák

Vernisáž, která byla minulý 
pátek navečer hojně navštíve-
ná a měla skvělou atmosféru, 
otevřela výstavu obrazů Míši 
Maškové Art s jejími úžasnými 
prdélkami, na které se můžete 
stále přijít podívat do kavárny 
Růžový panter na Rozkoši, a to 
do 30. listopadu 2017 .

-text a foto: zuk-

Po TV Nova oslovila Josefa Matějíčka z VM také TV Prima s týmem 
Ládi Hrušky na natáčení reportáže o květináči z kmene. Nakonec si 
Prima vybrala jiný z výtvorů, a to lavičku z šalovacích cihel a dřevě-
ných trámů. Tu Matějíček ve své úpravě vyrobil se třemi kamarády. 
„Celé natáčení trvalo asi čtyři hodiny. Kromě mojí výroby si zde štáb 
natočil i upoutávky a několik různých klipů do dalších reportáží,“ řekl 
J. Matějíček.                                   -jm, red, foto: archiv Josefa Matějíčka-
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Poděkování

TECHNICKÉ SLUŽBY VM s. r. o.

Přijmeme

hrobníka
na plný úvazek

Informace tel. číslo: 566 782 606, nebo e-mail: ts@vm.cz

Požadavky: – řidičský průkaz sk. B
 – fyzická zdatnost
 – zodpovědnost 
 – spolehlivost
Výhody: – stravenky
 – 25 dnů dovolené
 – ostatní firemní benefity
 – pracovní doba 5.30 – 14.00 h

TECHNICKÉ SLUŽBY VM s. r. o.

Informace tel. číslo: 566 782 606, nebo e-mail: ts@vm.cz

Požadavky: – řidičský průkaz sk. B, C, T
 – profesní průkaz
 – zodpovědnost 
 – spolehlivost
Výhody: – stravenky
 – 25 dnů dovolené
 – ostatní firemní benefity
 – pracovní doba 5.30 – 14.00 h

Přijmeme

řidiče
na plný úvazek

Pozvánka na
tradiční setkání
bývalých (i nynějších)

spolupracovníků 
Agropodniku
(ACHP) Velké Meziříčí, 
které se uskuteční v pátek 
10.  11.  2017 od 17.00 hodin 
v restauraci U Wachtlů.
Srdečně zve organizační výbor

AQUEKO, spol. s r. o.
Přijme řidiče

nákladního vozidla
Tatra Euro IV.

Trvalý pracovní poměr.
Dobré platové podmínky.

Nástup možný ihned.
Kontakt:

tel.: 566 523 431, 602 503 862,
e-mail: svandova@aqueko.cz

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo

STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Požadované znalosti a dovednosti:
– vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru stavebnictví nebo 

strojírenství,
– přípustné je i střední odborné s výučním listem v oboru elektro,
– řidičský průkaz sk. B, C, T
– manuální zručnost, spolehlivost,
– praxe v obdobném oboru výhodou.
Nabízíme:
– kvalifikovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací,
– zázemí stabilní a tradiční firmy,
– široké spektrum zaměstnaneckých benefitů a výhod.

Předpokládaný nástup od 1. 1. 2018 nebo dle vzájemné dohody.
Místo výkonu práce: čistírna odpadních vod Velká Bíteš
Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte do 15. 11. 2017 
na adresu:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Studentská 1133, 
591 21 Žďár nad Sázavou nebo e-mail: divize@vaszr.cz.
Bližší informace: Ivo Komínek, telefon: 602 171 507

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo

PROVOZNÍ MONTÉR VODOVODŮ
Požadované znalosti a dovednosti:
– vzdělání střední odborné s výučním listem montér – vodopotrubář,
– přípustné je i střední odborné s výučním listem v oboru instalatér 

nebo strojírenství
– řidičský průkaz sk. B, C, T,
– profesní průkaz výhodou,
– manuální zručnost, spolehlivost,
– praxe v obdobném oboru výhodou.
Nabízíme:
– kvalifikovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací,
– zázemí stabilní a tradiční firmy,
– široké spektrum zaměstnaneckých benefitů a výhod.

Předpokládaný nástup od 1. 1. 2018 nebo dle vzájemné dohody.
Místo výkonu práce: provoz vodovodů Velká Bíteš
Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte do 15. 11. 2017 
na adresu:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Studentská 1133, 
591 21 Žďár nad Sázavou nebo e-mail: divize@vaszr.cz. 
Bližší informace: Ivo Komínek, telefon: 602 171 507 

Příkladná výchova
Při nastupování do vozidla u České pošty jsem ztratil OP 
a legitimaci Plnou moc. Obě nalezla teprve pětiletá Soňa 
Novotová a obě legitimace jsem ještě večer dostal zpět.
Soničko, Tvoje obdivuhodná pozornost zasluhuje vřelé 
díky.                                                 František Salaš

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ 
DOMY!
PŘIJĎTE SE PORADIT ZDARMA!
Velké Meziříčí – Náměstí 4 – vstup z průjezdu
tel.: 731 060 447

Dny pasivních domů
Od pátku 10. do neděle 12. listopadu můžete navštívit 
pasivní domy po celé České republice. Centrum pasivního 
domu pro vás totiž připravilo další ročník oblíbené akce 
„Dny pasivních domů“. Více informací k tomuto tématu vám 
přináší Ing. Miluše Pospíšilová, poradce střediska EKIS.
Jaké domy je možné navštívit, jsou i v okolí?
Ano, také na Vysočině jsou otevřené pasivní domy. Na 
stránkách www.pasivnidomy.cz lze nalézt katalog otevře-
ných domů a všechny další potřebné informace. Máte je-
dinečnou příležitost zeptat se obyvatel i stavitelů pasivních 
domů na to, jak se jim v takových domech žije, jak vlastně 
fungují a jak se staví. Pokud uvažujete o bydlení v pasivním 
domě, máte ideální příležitost zjistit, jaké jsou jeho výhody 
nebo na co si dát při stavbě pozor.
Jak se pasivní dům liší od běžného?
Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních 
tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního 
záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařo-
vané lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším 
prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku po-
stačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Pasivní 
dům má tedy na rozdíl od běžného domu hlavně kvalitnější 
izolace a řízené větrání s rekuperací tepla.
Jaké výhody přináší?
Výhodami jsou především minimální náklady na vytápění 
a stálý přísun čerstvého vzduchu rekuperační jednotkou. 
Neznamená to však, že se v domě nesmí otevřít okno, jak 
se traduje. Větrání okny v běžných domech je často nedo-
statečné a nesplňuje ani minimální hygienické požadavky. 
Výsledkem je hromadění vlhkosti uvnitř a růst plísní, to se 
v pasivním domě nestane.
O kolik je dražší, jsou na něj dotace?
Pasivní dům by neměl být dražší o více než 10 %. Je mož-
né na něj čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám 
v celkové výši 335 000 nebo 485 000 Kč, a to dle dosaže-
ných parametrů. Tato částka obvykle stačí na pokrytí ví-
cenákladů. Můžete mít tedy lepší dům za cenu běžného! 
O kolik bude dražší, rozhoduje již výběr pozemku a počá-
teční návrh domu, zejména jeho orientace vůči světovým 
stranám a orientace a velikost oken. Tyto a další otázky 
Vám pomůžeme zodpovědět v centru EKIS!
Přijďte se i Vy ZDARMA poradit!
Středisko EKIS Velké Meziříčí, Náměstí 4, 
tel.: 731 060 447

PRODÁM
* Prodám levně sedací soupra-
vu, obývací stěnu, dvojpostel 
a  dvě křesla se stolkem z  rata-
nu s polstrováním. Vše ve vel-
mi dobrém zánovním stavu, 
možnost osobního shlédnutí ve 
Velkém Meziříčí, spěchá. Tel.: 
608 666 320.
* Řezačku na píci s motorem, 
klec na prase, nakladač na hnůj 
s motorem, a další zemědělské 
stroje a nářadí. Cena dohodou na 
tel.: 605 147 329.
* Škoda Felicia Trumf 1,3MPi 
50 kw, r.v. 2000, najeto poc. 
165000, první maj., ser. knížka, 
závěs, centrál, rádio, stř. okno, 
zimní kola, cena 22.000 Kč, tel. 
608 439 328.
* Prodám pěknou Škodu Octa-
vii Combi, 1,9 TDi (BLS), 77 kW 
(105 k), do provozu 9/2008, na-
jeto 198 270 km, STK 11/2019, 
manuální převodovka 5 stupňů, 
stříbrná barva. Výbava: dálkově 
ovládané centrální zamykání, 
vyhřívané zadní sklo, dešťový 
senzor, střešní nosič, metalický 
lak, přední mlhovky, tónova-
ná skla, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač 
s ostřikovačem, parkovací senzo-

ry; dekor interiéru hliník, dělená 
zadní sedadla (s otvorem pro 
lyže), el. ovládaná přední okna, 
el. ovládání zrcátek, automatic-
ká klimatizace, loketní opěrka 
přední, loketní opěrka zadní, 
nastavitelný volant, palubní po-
čítač, tempomat, autorádio s CD 
přehrávačem, výškově nastavi-
telná přední sedadla, vypínatelný 
airbag spolujezdce. Nové roz-
vody, olej (5W-30), brzdy. Cena 
155 000 Kč. Tel.: 608 824 424.

* Prodám dubová prkna – 
tloušťka 35 mm, délka 3 m. Cca 
2,5 m3. Prodej není možný po 
částech. Cena dohodou. V pří-
padě zájmu volejte na tel. č. 608 
515 463.
* LED televizor Panasonic TX–
–47AS650E, IPS panel, Full HD, 
úhlopříčka 120 cm, 1 200  Hz, 
2D – 3D + brýle, Smart, ovlá-
dání hlasem, perfektní obraz i 
na sport. V  mírném provozu 

2,5 roku, kupuji větší. Pův. cena 
18 000  Kč, nyní 7 000 Kč. Tel.: 
602 952 853.
* Pšenici a ječmen. Měřín-Pusti-
na. Tel.: 607 615 374.
* Pšenici ozimou a ječmen jar-
ní, vyčištěné. Tel.. 605 071 238.
* Kvalitní koňský hnůj. Cena 
300  Kč za vozík/za auto. Tel.: 
732 277 101.

KOUPÍM
* Nevíte si rady s kůrovcem ve 
vašem lese? Dřevo odkoupím. 
Volejte 736 265 061.
* Jawa Pařez. Tel.: 737 141 612.
* Starší automobil 1.4 zn. Opel 
nebo VW. Tel.: 777 204 924.

Koupím pozemek na vý-
stavbu menšího rodinného 
domku ve Velkém Meziří-
čí. Nabídky prosím na mail: 
ajetamiva@gmail.com (sou-
kromá osoba). Lze i  seriózní 
nabídky od RK. Děkuji.

PRONÁJEM
* Hledám pronájem menšího 
bytu, nejlépe 1+kk, dohoda jistá! 
Aleš, tel.: 731 789 031.
* Hledám pronájem menšího 
bytu ve Velkém Meziříčí. Mož-
nost i koupě. Nabídněte. Tel.: 
779 517 413.
* Hledám pronájem bytu ve 
Velkém Meziříčí. Nabídněte. Tel.: 
731 944 430.

RŮZNÉ
* Pokud máte přebytky rostlin 
ze zahrádky, možná bych o ně měl 
zájem. Děkuji. Tel.: 736 265 061.
* Asistentka/sekretářka s ukon-
čenou zkouškou dle NSK hledá 
zaměstnání v oboru. Prosím na-
bídněte na tel. č. 603 783 731.

Inzerce soukromá

Celý text pracovní nabídky je zde:
http://www.dozavm.cz/udalosti/hledame-lektora-pro-vyuku-pocitacu-3425/

Dóza – středisko volného času

HLEDÁ
POSILU DO TÝMU
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Akce ve Vel. Meziříčí a okolí

MISSA
SANCTAE CAECILIAE

Neděle 19. listopadu 16.00 Husův 
dům, U Světlé, Velké Meziříčí

Komorní sbor Alter Ego Bystřice nad 
Pernštejnem a hosté

PERLA PŘEMYSLOVSKÉ
KORUNY

Črty ze života sv. Anežky České
Vstupné 50 Kč, předprodej v kanceláři 
na faře ve V. Meziříčí nebo na místě

Sobota 18. listopadu v 16.30
v Jupiter clubu Velké Meziříčí

PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE • Do pátku 10. listopadu. Zahradnic-
tví Rozmarínek Petráveč 13.00 – 17.00.
MÍŠA MAŠKOVÁ – ENERGETICKÉ OBRAZY • Do čtvrtka 30. listopa-
du. Pink Panther café Velké Meziříčí
TOULKY VYSOČINOU ZDENKA LUKÁŠKA • Do čtvrtka 30. listo-
padu. Po, st, pá 7.30 – 18.00 a čt 7.30 – 12.30. Výstavní síň Městské 
knihovny, Poštovní ul. Velké Meziříčí.
NOMINOVANÁ DÍLA NA ČESKOU CENU ZA ARCHITEKTURU 
2017 • Do úterý 5. prosince 2017. Na nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí.
SVĚT KOSTIČEK • Do neděle 14. ledna 2018. Výstava otevřena 9.00 
– 12.00, 13.00 – 16.00. Vstupné dospělí 40 Kč, děti od 2 let 20 Kč. Mu-
zeum Velké Meziříčí, Zámecké schody.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGROCENTRUM ZS • Do 9. listopadu 
začátek 9.00. Stránecká Zhoř 120.
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD • Pátek 10. listopadu 16.30. Svatomar-
tinský průvod, sraz  na parkovišti u kostela, zakončení v KD. Měřín.
SEVERNÍ KOREA OČIMA MILANA BUREŠE • Pátek 10. listopadu 
17.00. Obchodní centrum Panorama VM.
STRAPO NA PANORAMĚ • Sobota 11. listopadu 20.00.Music club Pa-
norama, Třebíčská 2212/68, Velké Meziříčí.
POSLEDNÍ LEČ, TANEČNÍ ZÁBAVA S BEAT BANDEM • Sobota 
11. listopadu 19.00. Bohatá tombola, kuchyně se zvěřinovými jídly. Měřín.
ACCORT – TANEČNÍ ZÁBAVA NETÍN • Sobota 11. listopadu.
POUŤ HORNÍ BORY • Neděle 12. listopadu.
KERAMICKÉ DÍLNY V LISTOPADU • Středa 15. listopadu 15.00. Vy-
pichované ozdoby na stromeček. Středa 29. listopadu – glazování hoto-
vých výrobků. Výrobky budou připravené k vyzvednutí od 7. prosince. 
Cena za vypichované ozdoby na stromeček: 50 Kč. Ostrůvek 2, VM.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BŘEZEJCI • Čtvrtek 16. listopadu 8.00 
– 16.00. Ukázky výuky v jednotlivých třídách ZŠ speciální, Praktické školy 
dvouleté, učebního oboru Tkalcovské práce, prohlídka sociálně terapeutic-
kých dílen. Po předchozí domluvě i mimo den otevřených dveří.
ELECTRO HOUSE MADNESS • Čtvrtek 16. listopadu 21.00. Music 
club Panorama Velké Meziříčí, Třebíčská 2212/6
ZÁBAVA ACCORT • Čtvrtek 16. listopadu. Březí
LOUTKOVÉ DIVADLO MÍČEK FLÍČEK • Sobota 18. listopadu 
15.00. Malá scéna JC, VM.
KŘEST KALENDÁŘE BALINY 2018 • Sobota 18. listopadu 14.00. 
Hana Brablecová, roz. Kozinová, fotografie Petr Milota, moderuje Jo-
sef Mladý. Vydáno k 700 let obce. Kulturní dům Baliny.
SLAVNOSTI VÍNA ALIAS SVATOMARTINSKÁ HUSA • Sobota 
18.  listopadu 19.00. Výstava a ochutnávka vína, pochoutek z husí, 
s cimbálovkou. Pořádá Viktor Kundela. Měřín.
MĚŘÍNSKÉ ŠTRŮDLOBRANÍ • Neděle 19. listopadu 14.00. Další 
ročník úspěšné akce začíná na faře v Měříně.

LETEM SOKOLÍM
11. listopadu 19.30
Katolický dům Křižanov
Představení o tom, že lhát se nemá, 
ani když máte pravdu. Inscenaci 
uvádí Divadlo Bolka Polívky, jako 
svoji předpremiéru.
Režie: Vojta Fatka
Produkce: Vladimíra Kalatová
Scénografie: Anna Popíšilová
Světelný design: Tomáš Tušer
Hudba: Jan Kyncl
Dramaturgie: Petr Jarčevský 

ČAKRY A PRÁCE 
NA SOBĚ
Středa 8. listopadu 16.30
Stará škola Tasov
Přednáška
Vstupné 250 Kč

Festival BEZMEZ(d)
10. listopad – 12. listopad
Gymnázium Velké Meziříčí, 
Sokolovská 27/235
a Falco Boulder lezecká stěna 
ve Velkém Meziříčí.
Můžete se těšit na vernisáže nejen 
zdejších mladých umělců, doku-
mentární filmy o lidských právech 
s navazujícími debatami a hudební 
vystoupení žánrů z jiných sfér.
https://www.facebook.com/
events/1872102859474446/

Neděle 10. prosince 2017 v 17 hodin, kostel v Netíně
Účinkují:
František Zahradníček – sólista Opery Národního divadla v Praze (basbaryton)
Jaroslav Tůma – koncertní varhaník, prof. AMU v Praze
Pořádá: Nadační fond Františka Podstatzky Lichtensteina ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností Netín a obcí Netín
Vstupné dobrovolné.

Koncert

Pátek 17. listopadu 19.00 – JC VM
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SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA • 11. listopa-
du 19.00. Vstupné 300 Kč. V ceně vstupenky poctivá svatomartinská husa 
včetně řízené ochutnávky nejen svatomartinských vín. Vystoupí skupina 
Retroband. Kulturní dům, Vlkovská 482, V. Bíteš.
SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD • 12. listopadu 17.00. 
Od sokolovny. Těšit se můžeme na svatého Martina, na historický šerm 
v podání skupiny TAS u kostela a ohňovou show na náměstí předvede 
skupina Sarcina. Restaurace Naše Bítešská zajistí teplé nápoje zdarma pro 
každého! Zakončení ohňostrojem.
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU • 15. listopadu 14.00. Kví-
zové odpoledne s Karlem Smolíkem. Přísálí kulturního domu, Vlkovská 
482, Velká Bíteš.
BESEDA CESTY ZA POZNÁNÍM • 16. listopadu 17.00. Beseda s Áro-
nem Aronsonem. Městská knihovna Velká Bíteš.
II. ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ KOLÁČ“ • 19. listopadu 8.00. Závody moder-
ní gymnastiky (liga kraje Vysočina). Hala TJ Spartak V. Bíteš.

Duchovní slovo

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
9. 11. MUDr. Maleček – DOVOLENÁ • Od 13. 11. MUDr. Maleček (chirurgie) – neordinuje 
(do odvolání) • 14. 11. MUDr. Pašková – ŠKOLENÍ • 16. 11. MUDr. Doležal – DOVOLENÁ 
• 20. 11. MUDr. Novotný (RTG) – DOVOLENÁ • 23.11. a 24. 11. MUDr. Bednářová (neu-
rologie) – ŠKOLENÍ • 24. 11. provoz na RTG pracovišti do 12 hodin • 29. 11. MUDr. Paš-
ková – ŠKOLENÍ • 29. 11. MUDr. Šajnar (interna) – ordinace do 11 hodin • Do 22. 11. 
(včetně) Jitka Novotná – lymfoterapie – mimo provoz • 22. 11. MUDr. Zeman – neordi-
nuje • 22.11. MUDr. Smékalová – DOVOLENÁ • 28. 11. MUDr. Pašková – DOVOLENÁ 

8. 11. 7.30 – 14.00 Lavičky severní část obce od č.p. 46, 77 (tyto půjdou), ZŠ a MŠ, Jed-
nota, nový stavební obvod RD, obec Závist, Kochánov, Blízkov, Dědkov. Trafostanice Strá-
necká Zhoř motorest, Blízkov kravín, Blízkov Mero. 22. 11. 7.30 – 15.00 část města Velká 
Bíteš napájená z trafostanice „Škola“. Ul. Sadová (Babinec) č.p. 579 a parc. č. K2530.

Víkendová pohotovost v soukromé ordinaci
MUDr. Zuzana Moravusová, Nový Telečkov 30 (asi 10 km za VM, směr Třebíč)
Pohotovost: pá 9 – 18 h, so 9 – 19 h. Mobil: 737 585 224 (pouze v ordi-
načních hodinách). Ze zdravotních důvodů prozatím neordinuje.
11. 11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, N. Město na Moravě, tel. 566 618 060
12. 11. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, N. Město na Mor., tel. 566 618 060
Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

Farnost Velké Meziříčí
St 8. 11. 7  h za rodiče Stanisla-
va a  Marii Rosovy a  celou živou 
a †  rodinu Ambrožovu a Rosovu. 
10  h mše svatá v  DPS. 17  h mše 
svatá Oslavice. 18.30  h mše svatá 
Vídeň. Čt 9. 11. svátek Posvěcení 
lateránské baziliky 7 h za † rodiče 
Markovy, dceru s manželem a syna 
a rodiče Dvořákovy. 16.45 h nácvik 
zpěvů – dětská schola, 17 h schůzka 
ministrantů. 18 h za rodiče Krato-
chvílovy, syna, dvoje rodiče, Petra 
Muchu a duše v očistci. Pá 10. 11. 
Památka sv. Lva Velikého, papeže 
a učitele církve 8 h Za živou a † ro-
dinu Kosourovu a  Šitkovu a  duše 
v očistci. 13.30 h Domov pro seni-
ory. 14 – 16 h svátost smíření. 17 h 
za rodinu Rychlých So 11. 11. Pa-
mátka sv. Martina, biskupa 7 h na 
poděkování za 75 let života a Boží 
požehnání pro rodinu. 10  h na 
poděkování za 50 let společného 
života, za rodiče Střechovy, brat-
ra Josefa, rodiče Klímovy, švagra 

Františka a neteř Aničku a P. Jose-
fa Holečka. 13.30 h pohřební mše 
svatá Mostiště za † Josefa Bradáče. 
18 h za Zdeňka Mejzlíka a celou ro-
dinu Ne 12. 11. 32. neděle v mezi-
dobí. 7.30 h za farníky. 9 h za rodiče 
Tomanovy a duše v očistci. 10.30 h 
mše svatá pro rodiny s  dětmi, za 
Jana Prehradného a † z rodiny Sto-
janovy a  Prehradné. 11  h poutní 
mše svatá v  Martinicích. 18  h za 
rodinu Dvořákovu a  Fňukalovu, 
Josefa Brabce a Boží ochranu.
Farní oznámení
Začínáme v úředních hodinách na 
faře zapisovat úmysly na mše svaté 
na rok 2018. * V po 13. 11. zveme 
na Nový Jeruzalém do Trpína. 
Odjezd autobusu bude 15 h z Víd-
ně, 15.05 z  Mostišť, 15.10 z  VM 
(zámecké schody) a 15.20 Lavičky 
– rozcestí. * V so 18. 11. v 16.30 h 
v  Jupiter clubu VM zveme na au-
torskou divadelní hru „Perla pře-
myslovské koruny – črty ze života 
Anežky Přemyslovny. Předprodej 

vstupenek na faře. * Ve čt 23.  11. 
v 8 h ve farním sále zveme seniory 
na přednášku na téma: „Přímluvná 
modlitba.“ * Ve dnech 1. – 3. 12 se 
bude konat v naší farnosti duchov-
ní obnova a  další akce spojené se 
700. výročím první písemné zmín-
ky o kostele sv. Mikuláše. 
Farnost Netín
Pá 10. 11. Památka sv. Lva Veliké-
ho, papeže a učitele církve. 18.30 h 
za rodiče Brabcovy, Kujalovy 
a syna Oldřicha. Ne 12. 11. 32. ne-
děle v mezidobí. 8 h za rodiče Ho-
molovy, Markovy a celou přízeň.
Farní oznámení
V po 13. 11. zveme na Nový Jeru-
zalém do Trpína. Odjezd autobusu 
bude v 15.35 z Netína. * V so 18. 11. 
v 16.30 h v Jupiter clubu bude di-
vadelní hra „Perla přemyslovské 
koruny – črty ze života Anežky 
Přemyslovny. Předprodej vstupe-
nek v zákristii. 
Farnost Bory 
Čt 9. 11. Svátek Posvěcení late-

ránské baziliky 18 h mše svatá pro 
děti v  Horních Borech za rodinu 
Sklenářovu a Novotných Pá 10. 11. 
Památka sv. Lva Velikého, papeže 
a  učitele církve 18  h Dolní Bory 
za Miroslava Pola, rodiče Hortovy 
a syna. Ne 12. 11. 32. neděle V me-
zidobí / pouť v  Horních Borech 
9.45 Poutní mše svatá: Za Rudolfa 
a  Aleše Kučerovy, rodiče Kučero-
vy a  Brendelovy, živou a  †  přízeň 
a duše v očistci
Farní oznámení
V pá 10. 11. v 19 h na faře pokraču-
je příprava na biřmování. * Od ne 
12. 11. začínáme zapisovat úmysly 
na mše svaté na rok 2018. * V po 
13. 11. zveme na Nový Jeruzalém 
do Trpína. Odjezd autobusu v 15 h 
z  Vídně. *  V  so 18. 11. v  16.30  h 
v Jupiter clubu zveme na autorskou 
divadelní hru „Perla přemyslovské 
koruny – črty ze života Anežky 
Přemyslovny. Předprodej vstupe-
nek v zákristii. 

Josef Drlíček

Když jsem zhlédl na ČT reportáž o volbě nového starosty ve Velkém Me-
ziříčí, nabyl jsem přesvědčení, že by mělo vedení města zvažovat stížnost 
a žádat o uvedení informací na pravou míru.
Kdo nezná skutečnou situaci v našem městě, musel si myslet, že tu žije 
banda užitečných idiotů, ovládaná despotickými přeběhlíky. Bývalý sta-
rosta, jemuž ke zvolení do funkce hlasy komunistů nevadily, odmítá hla-
sovat pro nového, jelikož je volen i hlasy komunistů. Zkreslené informace 
o projektech opravy náměstí i o referendu… Celkový dojem budí obavu 
z podjatosti, či účelovosti reportáže.
Nezlobte se na mne, ale reportér, který si (ať je to z jakéhokoli důvodu) 
neumí najít všechny informace, nebo je zkresluje, nemá ve zpravodajství 
veřejnoprávní televize co pohledávat.                                     Martin Klement

ČT se opět projevila…

Pestrobarevné kostičky ze stavebni-
ce Lego, robotí svět Bionicle, novin-
ky z letošního roku či dětský herní 
koutek. To je jenom část toho, na co 
se mohou těšit návštěvníci posled-
ní letošní výstavy „Svět kostiček“ 
v meziříčském muzeu.
Pod názvem 
„Svět kostiček“ 
se ukrývá putov-
ní výstava Petra 
Šimra, která ná-
vštěvníkům na-
bídne zajímavou 
podívanou na 
části sbírkového 
fondu stejno-
jmenného pro-
jektu.
Příchozí si budou 
moci prohléd-
nout část rozsáhlé sbírky dnes již 
nevyráběných kostiček, kousátek 
a chrastítek pro batolata, která byla 
známa pod pojmem Lego Baby 
Primo, středověké dračí hrady či již 
zmiňovaný robotí svět Bionicle.
„Tovární sety z  různých časových 
období budou v  jednotlivých te-
matických celcích při vzájemném 
porovnávání představovat na první 

pohled patrné proporční, hmotové 
i estetické rozdíly na časové ose dle 
roku vydání exponátů a dostupných 
kostek někdejší produkce společnosti 
LEGO,“ přiblížil výstavu její autor 
Petr Šimr.
Ve výstavní sále bude připraven 

i  dětský koutek, 
kde si děti budou 
moci z  připra-
vených kostiček 
skládat dle vlastní 
fantazie. Součás-
tí koutku bude 
i  Duplo vláčko-
dráha.
Výstava bude 
otevřena od 7. 
listopadu 2017 
do 14. ledna 
2018. 

Otevřeno bude každý den kromě 
pondělí, a to od 9 do 12 a od 13 do 
16 hodin. Provozní doba během 
vánočních svátků bude upřesně-
na na webových stránkách muzea 
www.muzeumvm.cz.
Dospělí zaplatí 40 korun, děti od 
dvou let 20 korun a nejmenší děti 
do dvou let mají vstup na výstavu 
zdarma.                                       -muz-

Výstavní sál 
meziříčského muzea 
zaplní barevné kostičky

VGS Velké Meziříčí
Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!
Malý Tibet – cesta s přidanou hodnotou • 14. 11. • Ing. Miroslava 
Kneslová
Naše rodačka spisovatelka Jaroslava Blažková • 21. 11. • Mgr. Zdeňka 
Kubíčková
Tibet • 28. 11. • Ing. Zdeněk Bouček, PhD., MBA

Kino Jupiter club VM
MATKA! • 9. 11. 19.30. 110  Kč, 
115 minut, ml. přístupný od 15 let.
MILADA • 15. 11. 19.30. 120 Kč, 
130 minut, ml. přístupný od 12 let.
MY LITTLE PONY FILM • 12. 11. 
16.00. 110 Kč, 99 min., ml. příst.

PŘÍŠERÁKOVI • 17. 11. 16.00. 
110 Kč, 96 minut, mládeži přístup-
ný.
LIGA SPRAVEDLNOSTI • 18. 11. 
18.30. 110 Kč, 120 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Akce ve Velké Bíteši

V  evangeliu nacházíme jedno 
z podobenství o obchodníku, kte-

rý nakupuje 
perly, když ob-
jeví jednu vzác-
nou perlu, která 
je k  mání, je 
ochoten všeho 

se vzdát jen proto, aby ji získal. Tou 
vzácnou perlou je život s Bohem. 
V  českých dějinách můžeme toto 
podobenství spárovat s  králov-
skou dcerou Anežkou Přemyslov-
nou. Právě v těchto listopadových 

dnech si ji připomínáme a za dva 
roky to bude 30 let, co byla ofici-
álně prohlášena za svatou. Na tuto 
událost pak navazovala za pět dní 
„sametová revoluce“.
Anežčin život se měl původně stát 
předmětem sňatkové politiky. Více 
než po životě jako královna nebo 
císařovna toužila po chudém ži-
votě v  klášteře. Nadchnul ji, jako 
řadu jiných mladých lidí v Evropě, 
příklad Františka z  Assisi. Touha 
se naplnila a  sama vstoupila do 
kláštera, který nechala před tím 

vystavět. Zaujala místo jako jed-
na z těch, které si byli sobě rovné. 
I přes zdi kláštera vnímala bolesti 
českých zemí. V  roce 1249 velmi 
rezolutně zasáhla do sporu Václa-
va I. a jeho syna Přemysla Otakara 
II. a  zasloužila se o  ukončení 
občanské války. Na sklonku života 
pak byla svědkem dalšího dranco-
vání země a hladomoru…
V letošním roce si naše farnost ve 
Velkém Meziříčí připomíná 700 let 
od první písemné zmínky o koste-
le sv. Mikuláše. Před těmi lety kos-

tel již stál, lidé do něj chodili, aby 
se modlili a  naslouchali Božímu 
slovu. Jeho podoba byla jiná, než 
ji známe dnes, ale doba vystavění 
je z období života Anežky Přemy-
slovny.
Pokud se chcete dozvědět něco 
víc o životě a politice jedné české 
jeptišky. Přijměte pozvání na di-
vadelní představení „PERLA PŘE-
MYSLOVSKÉ KORUNY“, které 
se uskuteční v sobotu 18. 11. 2017 
v 16.30 v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí.                 P. Pavel Šenkyřík

Jeptiška aktivní v politice

Čtvrtek 16. listopadu v 19.30 h • 
DÁMY Z  ANIANE. Marie a  Es-
ter. Dvě sestry, dva lidské příběhy 
z  opačných pólů lidské existence. 
Zatímco Marie si přinesla do rod-
ného domu nekončící proud svých 
příběhů ze všech pařížských loká-
lů – těch skutečných i smyšlených, 
Ester si žila svůj poklidný život ven-
kovské učitelky. Hrají: D. Kolářová, 
D. Syslová, J. Meduna a další…
Úterý 21. listopadu v 19.30 h • VÍŠ, 
ŽE VÍM, ŽE VÍŠ. Nezdá se vám, že 
pořád víc víme všichni všechno? 
Žena a muž. Jeden z našich světů. 
Komedie překvapení, zvratů, krás-
ných lží, bouřlivých scén i italského humoru. Hrají: S. Stašová, M. Dlouhý, 
A. Staňková a další…

Divadelní sezona podzim 2017

KPH 2017 – 2018
Jupiter club ve spolupráci s umělec-
kou agenturou GLOBART s. r. o.
Cyklus koncertů je pořádán pod zá-
štitou starosty města Velké Meziříčí.
Středa 8. 11. 2017 • MUSICA AR-
MONIA. Michaela Koudelková – 
flétna, Monika Šujanová – cembalo.
Středa 17. 1. 2018 • NOVOROČ-
NÍ KONCERT S  PŘÍPITKEM 
STAROSTY. Moravské klavírní 
trio a operní hosté. Jana Ryšánková 
– klavír, Jiří Jahoda – housle, Mi-
roslav Zicha – violoncello, operní 
sólisté v jednání.

V neděli 5. 11. představili v Měříně ochotníci z Orla Kamenice svoji kome-
dii „Vraždy a něžnosti“. Diváci v zaplněném sálu kulturního domu v Mě-
říně viděli veselou komedii z prostředí šumavské samoty, kde se nečekaně 
ocitnou lidé, kteří původně plánovali strávit víkend o samotě. Akce stří-
dala akci, děj měl rychlý 
spád a dobře se bavily děti 
i  dospělí. Divadelníci byli 
odměněni dlouhým po-
tleskem. A mezi návštěvní-
ky bylo možné zaslechnout 
často poznámku, „že to 
bylo zatím nejlepší divadlo 
uvedené v Měříně“.   -kap-

Komedii Vraždy 
a něžnosti uvedli v Měříně

Poděkování a pozvánka
Historicky první REFERENDUM proběhlo ve Velkém Meziříčí ve dnech 
20. a 21. října 2017. Děkujeme všem, kteří přišli vyjádřit svůj názor.
Díky vám je REFERENDUM platné. 2 249 občanů = 64% z hlasujících, vy-
jádřilo podporu vítězi architektonicko-urbanistické soutěže. Chybělo pou-
hých 94 hlasů, aby výsledek referenda byl dokonce závazný pro zastupitele 
města. Jednoznačně jste vyjádřili respekt vůči výběru nezávislé odborné 
poroty. Jsme rádi, že sdílíme stejný názor na budoucí podobu náměstí.
Všichni víme, že vítěz může být jen jeden! Věříme, že názor svobodně hla-
sujících zdejších obyvatel bude zastupitelstvo respektovat. 
Děkujeme vám, přesvědčili jste nás, že naše úsilí mělo smysl!
POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ 17. LISTOPADU 2017. Přijďte si s námi 
připomenout 17. listopad a ideály roku 1989! Hřbitov na Moráni v 17 
hodin. Položení květin, rozsvícení svíček u hrobu bývalého starosty města 
Karla Rosendorfa (v úřadu 1915 - 1931). Průvod Moráňskou na Náměstí 
Shromáždění na Náměstí u lípy Svobody. Krátký proslov, položení květin 
a rozsvícení svíček.                               Občanská iniciativa Za Náměstí VM
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StOlNí tENIS VElKé MEZIříčí

KužElKy

STOLNÍ TENIS  
OSLAVICE

VETERÁNSKÁ LIGA

hOKEJ – MěStSKá lIgA
Krajský přebor Vysočiny

Slavoj Žirovnice B 2569:2620 
Spartak VM A * 1:7
Bureš 424:446  Baloun
Bašta 430:441  Kováč
Ryšavý 433:452  Lavický B
Januška 436:453  Mička
Švédová 466:414  Korydek
Váňa 380:414  Starý
Po debaklu v  minulém kole se 
tým oklepal a  veze body ze  Ži-
rovnice.
Krajská soutěž Vysočiny B
Spartak VM B 1519:1788 SCI 
Jihlava * 0:6
Lavický F 352:472  Matějka
Lavický Jo 422:431  Chalupa
Krejska 399:448  Birnbaum
Mátl 346:437  Dočekal
Béčko na první tým tabulky ne-
stačilo.

Výsledky semifinálových utkání 
hraných v úterý 31. 10.

Slza VM - Bohdalec 0 : 4 (0:1) 
Branky: Jaromír Havlík, Petr Sta-
něk, Josef Hrbek

Křižanov - SP VM 8 : 0 (3:0) 
Branky: 5 – Zdeněk Studený, 2 – 
Martin Plocek, Miloš Šoukal

Střelci: 13 – Zdeněk Studený 
(KŘI), 8 – Petr Pálka (KŘI), 4 – 
Petr Švihálek (Slza), Pavel Partl 
(SP), Petr Staněk (BOH), Mar-
tin Plocek (KŘI), 3 – Petr Malý 
(Slza), Stanislav Barták (Slza), 
Patrik Loup (SP), Josef Hrbek 
(BOH), Miloš Šoukal (KŘI)
O první místo se utkají: Křižanov 
s  Bohdalcem, o třetí místo SP 
VM a Slza VM.                      -nov-

Extraliga
HC Lukáš – Auto Dobrovolný 
VM 19 : 9
Novák 4, Jánský 5, Vaněk 4, Jirov-
ský 2, Matuška 2, Beránek, Tomáš 
– Oliva 4, Rašner 2, Sibera 2, Hubl
Sanborn VM – HC Lukáš 9 : 1
Hanus 3, Bukáček 2, Srnský, Uh-
líř, Fialka, Trejbal – Jánský

Tech. služby VM – Agromotor 
VM 10 : 3
Horký A. 3, Šlapal O. 2, Císař, 
Chudoba 4 – Kadela R. 2, Toman

HC Ořechov – SK Netín 5 : 10
Dvořák P. 2, Dvořák J. 2, Dudáč 
– Stoček 2, Unzeitig 2, Prchal 2, 
Doležal 2, Trejbal, Plhák M.

Auto Dobrovolný VM – SK 
Mostiště 6 : 10
Rašner 3, Hubezinbich, Šefčík – 
Dohnal 2, Vidlák 2, Burian J. 2, 
Novák, Krejčí V. st., Burian F. ml., 
Požár

Horní Heřmanice – SPL Rado-

stín nad Osl. 3 : 14
Mejzlík, Klapal, Kutílek – Macek 
3, Váša L. 3, Váša A. 3, Váša V., 
Sobotka 2, Pešek, Hubený

SK Lavičky – SK Omega VB 3 : 7
Hejl 2, Kampas M. – Sladký 2, 
Dvořák 2, Rouš 2, Benda

 1. SK Omega VB 5 5 0 0 39:15 10
 2. SK Netín 5 4 0 1 53:24 8
 3. Sanborn VM 5 4 0 1 37:22 8
 4. SPL Radostín n. Osl. 5 4 0 1 34:22 8
 5. Agromotor VM 5 4 0 1 32:32 8
 6. HC Lukáš 5 3 0 2 48:31 6
 7. Tech. služby VM 5 3 0 2 38:29 6
 8. SK Mostiště 5 2 0 3 28:23 4
 9. SK Lavičky 5 1 0 4 24:43 0
10. HC Ořechov 5 0 0 5 19:35 0
11. Auto Dobrovolný  5 0 0 5 29:66 0
12. Horní Heřmanice 5 0 0 5 15:54 0

I. LIGA
HC Benetice – SK Stránecká 
Zhoř 15 : 4
Rygl 5, Mikuláš 2, Svoboda 4, 
Krejčí, Houzar M., Caha 2 – Bar-
tušek 2, Smažil, Kazda

HCF Dráhy VM – Farma Měřín 
9 : 3
Ivančík 2, Šmída ml. 2, Šmída st., 
Pavlas, Rous, Vetešník 2 – Šob 2, 
Láznička

Kabadesign VM – HC Křižanov 
5 : 3
Pelíšek T., Pelíšek M., 
Wasserbauer, Chlubna, Vacula – 
Mužátko 3
HC Bory – KC Pikárec 2 : 14
Dvořák, Svoboda – Chrást A. 8, 
Chrást J. 3, Smažil 2, Vařejka

 1. SK Vídeň 5 4 1 0 47:19 9
 2. HC Benetice 5 4 0 1 44:14 8
 3. HCF Dráhy VM 5 4 0 1 28:21 8
 4. HC Pikárec 5 3 0 2 40:19 6
 5. River VM 5 2 2 1 28:17 6
 6. HC Křižanov 5 3 0 2 31:21 6
 7. Kabadesign VM 5 2 1 2 22:24 5
 8. NHÚ Balinka VM 4 2 0 2 22:17 4
 9.S K Stránecká Zhoř 5 2 0 3 24:36 4
10. HC Bory 5 1 0 4 10:58 2
11. Farma Měřín 5 0 0 5 15:36 0
12. HC Tasov 4 0 0 4 17:46 0

Karel Vidlák

Ostrov nad Oslavou 9: 9 TK Au-
tocolor A
Body: Zelený David 3, Klusáček 
Patrik 2, Hrůza Vlastimil 2, Hladík 
Zdenek 1.
TJ Netín B 1 : 17 TK Autocolor 
Oslavice B
Body: Bazala Jindřich 4, Šoukal 
František 4, Hrůza Vlastimil 4, 
Těžký Milan 4.                               -fs-

Krajská soutěž Vysočiny
2. kolo = neděle 5. 11.:

Spartak Vel. Bíteš – TJ Žďár nad 
Sáz. C 5 : 3
Za domácí nastoupili: Vojtěch 
(C), Kincl, Šilhan a  Esterka po 
jednom bodu za výhry – remi-
zovali Nedoma (VM) a  Zeman 
(VM) – prohráli Skula a R.Bárta 
0 b.
Bítešští hráči za pomoci velko-
meziříčských opět dosáhli na cel-
kové vítězství a na tři hlavní body 
do průběžného pořadí.

Ostatní výsledky:
Jiskra Humpolec B – Jiskra Havl.
Brod B 4,5 : 3,5
Gambit Jihlava C – ŠK Světlá nad 
Sáz. B 6 : 2
Caissa Třebíč C – Gambit Jihla-
va D 3 : 5
Spartak Pelhřimov B – ŠSK Cejle 3: 5

Aktuální tabulka:
1. Gambit Jihlava C 2 2-0-0 12,0 6 (9)
2. Jiskra Humpolec B 2 2-0-0 11,5 6 (9)
3. VELKÁ BÍTEŠ 2 2-0-0  9,5 6 (7)
4. Jiskra Havl. Brod B 2 1-0-1  8,5 3 (6)
 5. Caissa Třebíč C 2 1-0-1  8,0 3 (6)
 6. ŠSK Cejle 2 1-0-1  8,0 3 (4)
 7. Gambit Jihlava D 2 1-0-1  7,0 3 (4)
 8. TJ Žďár n. S. C 2 0-0-2  6,0 0 (4)
 9. ŠK Světlá n. S. B 2 0-0-2  5,5 0 (3)
10. Spartak Pelhřimov B 2 0-0-2  4,0 0 
(0)

Příští zápasy:
Krajský přebor

2. kolo = neděle 12. 11.
Spartak Vel. Meziříčí – Jiskra 
Havl. Brod A, kavárna Na Poříčí 
od 9.00 h.

Krajská soutěž
3. kolo = neděle 19. 11.

Jiskra Havl. Brod B – Spartak 
Vel. Bíteš.                  -vp-

Šachisté Velké Bíteše 
opět vyhráli. Jsou na 
třetím místě

Letos se opět koná tradiční pod-
zimní soutěž discgolfových dvojic, 
jež je naplánována do Brna (Starý 
Lískovec a  Lesná), Moravského 
Krumlova, Kobylí a  Uherského 
Hradiště.
V sobotu 4. 11. se uskutečnil turnaj 
právě v DG-parku na Mikuláškově 
náměstí ve Starém Lískovci. Dle 
původních propozic se měla hrát 
3 kola na 12 jamek, nakonec však 
byly realizovány 4 okruhy na devět.
Vypsány byly dvě kategorie, a sice 
Open (muži 18 – 40 let) a  Mix 
(všichni ostatní účastníci, a  to 

včetně žen a  juniorů). V  kat.Mix 
skončilo předem dohodnuté duo 
Ivo Vojtík (DGC Slovácko Uh. 
Hradiště) a  Vladimír Pařil (Velké 
Meziříčí) na společném 4. mís-
tě; vyhráli otec a  syn Strieglerovi 
z Mor. Krumlova, a sice před hráč-
skou dvojicí z Kobylí a před otcem 
+ synem Opršalovými z Brna. Také 
kategorii Open zcela opanovali zá-
vodníci z  Moravského Krumlova 
(první dvě místa) a z Brna (3. mís-
to).
Zvláštností je, že každé ze čtyř kol 
se plnilo úplně jiným systémem 

(1. klasika – 2.best shot – 3. wor-
st shot – 4. střídavě první a druhý 
člen). Ve flightech čili soutěžících 
skupinách házely vždy dva páry, 
tedy čtyři lidé.
V  neděli 12. 11. se v  DGP 
Brno-Střed / městská část Tr-
nitá bude konat turnaj vhod-
ný i  pro začátečníky. Nazývá se 
„proDiscgolf.cz ZHDGT“, vypsá-
no je více kategorií, systém 2 kola 
na 9 jamek. Bližší informace na 
www.discgolf/Turnaje.
Text + foto nejlepších ve St.Lískovci: 

-vp-

Discgolf: South Moravian Doubles Tour 2017

Starší dorost
HHK VM – HC Litomyšl 4:3 (0:1, 
2:1, 2:1)
Góly a  asistence: 24:18 Juda M. 
(Barák), 26:59 Barák (Burian), 
45:25 Báňa (Juda M.), 49:00 Báňa 

– 05:30 Edl (Svatoš, Polák), 21:29 
Svatoš (Jiskra), 41:20 Bláha (Vy-
tlačil, Večeřa). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Svoboda I. (Pestr) – Báňa, 
Přinesdomů, Burian M., Svoboda 
P. – Barák, Kapusta O., Juda M. – 
Dundálek, Havliš, Karásek – Šan-
dera, Procházka, Strádal, Bartošek, 
Zacha. Sestava HC Litomyšl: Kubín 
(Greňa) – Koukal, Fila, Bláha, Jis-
kra, Polák, Ševčík, Leksa, Večeřa, 
Nešpor, Voříšek, Svatoš, Háněl, 
Zahradník, Edl, Vytlačil. Rozhodčí: 
Čuňočka – Kučera, Měkýš
Vyloučení: 9:9, navíc: Kubín (LIT) 
10 min. OT za nesportovní cho-

vání. Využití: 1:3, v  oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 27:36 (5:16, 
11:13, 11:7). Procentuální úspěš-
nost brankářů HHK: Svoboda I. 
–  91,67 % – 33 zákroků – 60 min. 
Diváci: 49.

Starší žáci

HC Chotěboř – HHK VM 9:3 
(3:2, 2:0, 4:1)
Góly a asistence HHK: 04:26 Šve-
jda, 13:09 Modl (Hammer), 54:46 
Modl (Zdvihal). Sestava HHK VM: 
Mašek – Hammer, Karásek P., Ku-
řátko, Strnad, Jurný, Křikava Vít – 
Křikava Vác., Švejda, Bíbr – Modl, 
Zdvihal, Karmazín – Katolický 
M., Vrzal, Jašek. Rozhodčí: Jam-
bor – Odvářka, Málek. Vyloučení: 
4:3, navíc: Švejda (HHK) 10 min. 
osobní trest za vražení na hrazení. 
Využití: 0:1, v  oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 32:37 (7:17, 15:8, 10:12). 
Procentuální úspěšnost brankáře 

HHK: Mašek – 71,86 % – 23 zákro-
ků – 60 min. Diváci: 34.

Mladší žáci měli o  víkendu volné 
kolo.

Program mládeže na tento tý-
den:
Pátek 10. 11. 2017 HC Chotě-

boř – HHK VM starší dorost, 
začátek utkání v 19.30 h (zimní 
stadion Chotěboř).
Sobota 11. 11. 2017 HHK VM 
mladší žáci – SK HS Třebíč, za-
čátek utkání v 9.15 h (zimní sta-
dion Velké Meziříčí).
Sobota 11. 11. 2017 HHK VM 
starší žáci – SK HS Třebíč, začá-
tek utkání v 11.15 h (zimní sta-
dion Velké Meziříčí)
Neděle 12. 11. 2017 HHK VM 
starší dorost – TJ Lanškroun, 
začátek utkání v 12.15 h (zimní 
stadion Velké Meziříčí).
  Jaroslav Juda

HHK mládež: Starší dorost zvítězil na domácím ledě

Krajská liga starších žáků – VYS
Tabulka KL st. žáků po 9. kole

1. HC Dukla Jihlava 9 8 1 0 77 : 22 17
2. SKLH Žďár nad Sázavou 9 8 0 1 114 : 17 16
3. HC Ledeč nad Sázavou 9 6 0 3 57 : 47 12
4. SK HS Třebíč 9 3 3 3 47 : 43 9
5. HHK Velké Meziříčí 9 3 1 5 60 : 79 7
6. HC Chotěboř 9 3 1 5 36 : 61 7
7. BK Havlíčkův Brod 9 2 0 7 31 : 68 4
8. HC LM Pelhřimov 9 0 0 9 21 : 106 0

Regionální liga staršího dorostu 
Tabulka RLSD po 13. kole

 1. HC Chotěboř 13 9 0 1 3 64 : 41 28
 2. HC Litomyšl 13 9 0 0 4 59 : 32 27
 3. HC Světlá nad Sázavou 12 7 2 0 3 60 : 35 25
 4. SK Horácká Slavia Třebíč 12 6 1 1 4 56 : 30 21
 5. HHK Velké Meziříčí 13 7 0 0 6 46 : 44 21
 6. TJ Lanškroun 13 6 1 0 6 38 : 44 20
 7. HC Hlinsko 13 5 0 2 6 48 : 53 17
 8. HC Skuteč 13 5 0 1 7 37 : 54 16
 9. HC Spartak Polička 13 4 1 0 8 41 : 49 14
10. TJ Loko Česká Třebová 13 1 0 0 12 18 : 85 3

Krajská liga mladších žáků – VYS
Tabulka KL ml. žáků po 9. kole

1. SKLH Žďár nad Sázavou 8 8 0 0 92 : 17 16
2. HC Dukla Jihlava 8 6 1 1 50 : 20 13
3. HC Ledeč nad Sázavou 7 4 0 3 44 : 33 8
4. SK HS Třebíč 8 3 1 4 39 : 66 7
5. HHK Velké Meziříčí 7 3 0 4 43 : 44 6
6. BK Havlíčkův Brod 8 1 1 6 31 : 60 3
7. HC LM Pelhřimov 8 1 0 7 31 : 90 2

V  sobotu  4. 11. se uskutečnil 
ve Velkém Meziříčí turnaj v mi-
niházené. Turnaje se v kategorii 
minižáků účastnilo 16 družstev, 
v  přípravce startovalo 12 týmů.  

Hrálo se bez počítání skóre a je-
den zápas trval 1x10 minut. Kaž-
dý tým odehrál čtyři utkání.

Minižáci: v  této kategorii jsme 

měli zastoupení tří chlapeckých 
družstev. Kluci předváděli veli-
ce pěkné výkony. Šedé družstvo 
bylo jasně lepší než soupeři. 
Červený a modrý tým by třikrát 

vyhrál a  jedno utkání bylo vy-
rovnané. Bylo vidět, že kluci už 
mají správně zafixované herní 
postavení a velice dobře se na je-
jich hru dívalo. 

VM šedí: Marek Uchytil, Adam 
Krejčí, Ondřej Navrátil, Ondřej 
Trifanov, Filip Liška, Dan Milota
VM červení: Marek Sedlák, Ví-
tek Smejkal, Adam Jaša, Filip 
Hladík, Michal Sobotka, Lukáš 
Dobrovolný
VM modří: Martin Borkovec, 
Tomáš Jelínek, Jiří Peterka, Lu-
káš Trifanov, Michal Badalík, 
Jakub Kocourek

Přípravka: V  přípravce jsme 
měli také tři chlapecké týmy. 
Zkušenější hráči si hru vel-
mi užili, nováčci získali cenné 
zkušenosti z  prvního turnaje. 

Všechny do jednoho chválíme.   
VM zelení: Richard Fexa, David 
Bradáč, Nikolas Fexa, Daniel 
Červený, Jakub Chalupa, Štěpán 
Strýček, Kryštof Havelka, 
VM žlutí: Martin Jelínek, Tobiáš 
Tyl, Tomáš Klíma, Matouš Fiala, 
Stanislav Fňukal, Mirek Buk, Pa-
vol Živčic
VM červení: Tomáš Raus, Jan 
Jakubek, Antonín Sláma, Fran-
tišek Sláma, Jan Karmazín, Saša 
Kieč, Dominik Vitešník

I  přes velké zastoupení všech 
družstev ligy Vysočiny + týmů 
z  Kuřimy proběhl turnaj bez 
zádrhelů. Proto bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří nám po-
mohli s organizací. 
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka 
Horáková, Martin Krejčí.
                         Vlaďka Horáková

Listopad 2017

So 11. 11. 14.00 – 15.30
Ne 12. 11. 15.00 – 16.30
Pá 17. 11. 13.30 – 15.00
So 18. 11. 14.15 – 15.45
Ne 19. 11. 16.00 – 17.30
So 25. 11. 14.00 – 15.30
Ne 26. 11. 14.00 – 15.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

Veřejné bruslení

Házenkáři z Dózy odehráli turnaj ve Velkém Meziříčí 
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Fotbalisté prohráli na hřišti Otrokovic
FC Viktoria Otrokovice – FC Vel-
ké Meziříčí 2:0 (0:0)
Střelci: 80. Dobeš, 87. Reteno. Roz-
hodčí: Cieslar, Duda, Šafrán. FC 
Otrokovice – Semanko – Škubník, 
Zábojník, Juráň, Slaný (71. Bahou-
nek), Pěnička, Jasenský, Chvaszcz, 
Dobeš, Reteno (89. Červenka J.), 
Mlýnek, na lavičce Jelínek, Čer-
venka P., trenér Sedlák. FC VM 
– Kruba – Kriegsmann, Šimáček, 
Mucha, Bouček – Dolejš, Smejkal 
(67. Mezlík), Komínek (84. Berka), 
Šuta, Demeter – Simr (84. Duba) 
na lavičce Pokorný T., trenér Smej-
kal. ŽK: 40. Smejkal, 45. Demeter, 
55. Kriegsmann, 57. Komínek, 
57. Mucha P. – 72. Dobeš, 81. Mlý-
nek, 82. Bahounek, 89. Pěnička
ČK: 68. Dolejš. Nejlepší hráči: Se-
manko, Reteno, Dobeš. Počet di-
váků: 103.

Na těžkém terénu za hezkého po-
časí diváci moc pohledné utkání 
neviděli. K vidění bylo plno osob-
ních soubojů, boj o  střed hřiště, 
ale i  hodně nepřesností na obou 
stranách. Ve 3. min. zahráli domá-
cí malou domů, a když před dobí-
hajícím Petrem Dolejšem domácí 
golman míč zachytil do ruk, roz-
hodčí zákrok jako porušení pravi-
del neposoudili. Další minuty šan-
ci na obou stranách nepřinášely. 
Ve 20, min zahrával Robin Deme-
ter přímý kop od lajny, míč trefil 
hlavou Patrik Mucha, ale míč smě-
řující do domácí brány se podařilo 
obránci odkopnout do bezpečí. Ve 
22. min. hledal Dobeš za obranou 
nabíhajícího Chvaszcze, Rosťa 
Kruba včasným vyběhnutím šanci 
zhatil. Ve 27. min. rozehrál přímý 
kop Zábojník, jeho centr odhlavič-

koval Honza Šimáček. Ve 28. min. 
další přímý kop Jasenského odhla-
vičkoval David Komínek, následná 
střela Retena byla zblokována. Ve 
30. min. našel Eda Smejkal nabíha-
jícího Robina Demetera, jeho centr 
před bránu našel Pavla Simra, jeho 
povedenou hlavičku domácí Se-
manko vytlačil na rohový kop. Ve 
33. min. prošel Miloš Kriegsmann 
přes tři protihráče, čtvrtý ho v po-
stupu zastavil. Ve 38. min. rozehrál 
přímý kop z 26 metrů Petr Dolejš, 
při střele však podklouzl a pro do-
mácího golmana nebyl problém 
míč zachytit. Ve 41. min. našel Petr 
Dolejš ve vápně Edu Smejkala, 
jeho střelu z úhlu Semanko vykopl, 
následnou dorážku obrana tečova-
la na rohový kop. Ten rozehrál Petr 
Dolejš, našel hlavu Patrika Muchy, 
který domácí bránu minul.

Druhý poločas změnu v  utkání 
nepřinesl. Domácí pozorně brá-
nili a  vyráželi k  rychlým proti-
útokům a  hostům se na těžkém 
terénu nedařila kombinační hra. 
Ve 47.  min. vystřelil z  hranice 
vápna Chvaszcz, trefil Davida 
Komínka a domácí se dožadovali 
odpískání pk za ruku. V 50. min. 
rozehrál přímý kop z  25 metrů 
Slaný, jeho tvrdou střelu Rosťa 
Kruba vyrazil. V  51.  min. další 
přímý kop domácích rozehrál 
Jasenský, nikoho ze spoluhráčů 
nenašel. V 53. min. se k přímému 
kopu postavil Petr Dolejš, trefil 
však prvního domácího hráče, 
V 60. min. se uvolnil na hranici 
vápna Robin Demeter, trefil jen 
domácího obránce. V  62.  min. 
rohový kop Petra Dolejše trefil 
hlavou Miloš Kriegsmann vedle 

domácí brány. V  66.  min. kopal 
přímý kop Robin Demeter, jeho 
střelu z  22 metrů k  tyči Seman-
ko zachytil. V  68.  min. fauloval 
u  postranní čáry Petr Dolejš 
a  musel jít po ČK předčasně 
do sprch. Domácím se poda-
řilo oslabení hostů potrestat. 
V 80. min. se k odraženému míči 
dostal za hranicí vápna Dobeš 
a  střelou k  tyči překonal Rosťu 
Krubu 1:0. I když se hosté snažili 
o vyrovnání, v 87. min. podnik-
li domácí rychlý útok, a  Reteno 
šel sám na hostujícího golmana 
a podařilo se mu ho překonat 2:0.
Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Dnešní utkání se mi těžko hod-
notí. Je pravdou, že domácí hřiště 
moc kombinační hru nedovo-
lovalo a  tak domácí bojovnost 
a  houževnatost byla dnes do-

stačující k  bodovému zisku. Na 
naší straně chyběl větší pohyb 
bez míče, přesnější rozehrávka 
a hráči se zbytečně soustředili na 
výroky rozhodčích.“           -myn-

1. Velké Mez. 14 10 2 2 39:17 32
2. Prostějov 14 9 3 2 29:13 30
3. Kroměříž 14 10 0 4 33:22 30
4. Vyškov 14 8 3 3 33:22 27
5. Líšeň 14 7 4 3 29:21 25
6. Valašské M. 13 7 0 6 24:25 21
7. Hlučín 14 6 2 6 26:21 20
8. Hulín 13 6 2 5 27:25 20
9. Uher. Brod 14 5 3 6 15:23 18
10. Uničov 14 4 5 5 27:22 17
11. Hodonín 14 4 4 6 20:28 16
12. Rýmařov 14 4 3 7 23:31 15
13. Otrokovice 14 3 5 6 20:32 14
14. Mohelnice 14 2 4 8 20:25 10
15. Petřkovice 14 3 1 10 15:28 10
16. HFK Olom.14 2 1 11 18:43 7

HHK VM - HC Štika Rosice 6:5 
(2:1, 2:1, 2:3)
Góly a asistence: 04:09 Křenek (Vla-
šín P., Dostál), 09:06 Střecha (Mašte-
ra), 31:16 Pejchal (Krča), 34:17 Kře-
nek (Dostál, Vlašín P.), 58:18 Křenek 
(Matov, Sobotka), 59:22 Krča (Bula, 
Pejchal) - 11:22 Dvořák (Varholík, 
Hakl), 35:29 Kůst (Antal), 46:36 
Hakl, 53:15 Kůst (Dvořák), 56:13 
Polzer (Buhaj).
Sestava HHK: Štourač (Svoboda I.) 
- Šerý, Vlašín P., Ambrož, Burian V., 
Kochánek, Slabý, Pokorný, Šimka - 
Křenek, Dostál, Sobotka - Krča, Bula, 
Pejchal - Vlašín M., Střecha, Maštera 
- Roupec, Matov, Rozmarín.
Rozhodčí: Kohoutek - Bernard, Mi-
koviny. Vyloučení: 6:4, navíc: Dobšák 
(ROS) 5+DKU za faul kolenem, v 
čase 51:23 nařízeno TS ve prospěch 
domácího týmu - neproměněno. 
Využití: 1:2, v oslabení: 0:0. Střely 

na branku: 43:15 (19:6, 12:2, 12:7). 
Procentuální úspěšnost brankářů: 
Štourač  (HHK) - 66,67 % - 10 zákro-
ků – 59 min., Huzlík    (ROS)- 86,05 
% - 37 zákroků – 60 min. Diváci: 180.
V osmém kole Krajské ligy na sebe 
narazili hráči HHK a Štiky Rosice. 
Oba soupeře od sebe dělil v tabulce 
propastný bodový rozdíl. Zatímco 
domácímu týmu patřila aktuálně 
druhá příčka, rosické Štiky uzavíraly 
tabulku KL, když nezískaly ani jeden 
mistrovský bod.
Domácí mužstvo nastoupilo do 
utkání opět se čtyřmi kompletními 
pětkami. Premiéru v mužské katego-
rii si odbyl obránce Petr Slabý, který 
již druhým rokem hostuje v extrali-
gové juniorce Komety Brno.
Soupeř k zápasu dorazil se čtrnácti 
hráči do pole a dvěma brankáři. Ro-
sičtí již v několika utkáních sahali po 
bodech, ale ani jednou nebyli úspěš-

ní. Navíc v posledních dvou utkáních 
obdrželi pořádný brankový příděl. 
Úvod utkání se vyvíjel podle našich 
představ. Hráči dobře bruslili a něko-
likrát vyzkoušeli pozornost soupeřo-
va brankáře. Na začátku 5. minuty se 
po přihrávce Lukáše Dostála a Petra 
Vlašína dostal do šance David Kře-
nek, který gólmanovi Rosic nedal 
šanci – 1:0. V sedmé minutě faulo-
val kolenem obránce Štiky Dobšák 
útočníka HHK Michala Vlašína. Za 
tento faul obdržel soupeř trest na 5 
minut + do konce utkání. Dlouhou 
početní výhodu využil v 10. minutě 
Filip Střecha. Přihrávku na druhý gól 
si připsal Vojta Maštera – 2:0. V po-
lovině první třetiny se provinila naše 
lavička a za příliš mnoho hráčů na 
ledě putoval na trestnou lavici Lukáš 
Sobotka. Nabídnutou přesilovou hru 
hráči Rosic využili a snížili na roz-
díl jednoho gólu. Přestože střelecky 

vyšla první třetina jednoznačně pro 
naše barvy, na průběžném výsledku 
to nebylo znát. Hosté drželi velmi při-
jatelný výsledek.
V druhé části měl opět převahu do-
mácí tým. Několikrát zle zatopil gól-
manovi hostí, ten však byl vždy na 
svém místě. Ve 24. minutě se po kříž-
né přihrávce dostal do vyložené šan-
ce Pavel Ambrož. Kotouč se mu však 
svezl po holi a skončil v rohu kluziště. 
Do dvougólového vedení šli domácí 
ve 32. minutě, kdy po přihrávce Mi-
chala Krči prostřelil Huzlíka Martin 
Pejchal – 3:1. Za dvě minuty přidal 
další branku David Křenek po při-
hrávce Petra Vlašína a Lukáše Dostá-
la – 4:1. Hráče hostí tyto góly nepolo-
žily a z ojedinělé šance ve 35. minutě 
snížili. Po druhé třetině na světelné 
tabuli svítil stav 4:2 pro domácí.
Ve třetí periodě se Štiky do našich 
hráčů pořádně zakously. Ve 45. mi-

nutě měli hosté výhodu přesilové 
hry, kterou využili a snížili na rozdíl 
jediného gólu. V polovině třetí části 
se do šance dostal Petr Rozmarín, 
kterého přidržel rosický Varholík. 
Hlavní rozhodčí Kohoutek nařídil 
trestné střílení, ve kterém byl šťast-
nější gólman hostů. Dalo by se použít 
známé pořekadlo – nedáš, dostaneš. 
Rosičtí nabuzeni vychytaným nájez-
dem rychle vyrovnali a v běžící 57. 
minutě šli dokonce do vedení. Na 
to zareagoval trenér HHK Roman 
Vondráček, který si v čase 57:58 vzal 
oddechový čas. Při následné hře bez 
brankáře přišla blesková odpověď. 
Patrik Matov vyhrál vhazování v 
útočném pásmu, kotouč se dostal k 
Lukáši Sobotkovi, který poslal při-
hrávku na Davida Křenka. Ten stře-
lou z mezikruží propálil nešťastného 
gólmana hostí – 5:5. Rosice se po ob-
drženém gólu zatáhly do obranného 

pásma, kde za brankou dobře napa-
dali Honza Bula a Martin Pejchal. 
Vyhraný kotouč směřoval před bran-
ku, kde z první vypálil Michal Krča. 
Jeho nechytatelný projektil skončil v 
síti soupeře – 6:5. Na tento zvrat v zá-
věru utkání již soupeř nedokázal od-
povědět. Po velké dřině si tak domácí 
připsali velmi cenné vítězství.
V dalším kole zajíždí hráči HHK do 
Velké Bíteše, kde se střetnou v regio-
nálním derby se Spartakem. Utkání 
se hraje ve Velké Bíteši v sobotu od 17 
hodin.                 J. Juda

O vítězství nad Rosicemi rozhodl v poslední minutě kapitán HHK Krča

HHK V. M. – 5. kolo KSMV
HC Zastávka – HHK Velké Mezi-
říčí „B“ 7 : 2 (1 : 0, 3 : 1, 3 : 1)
Rozhodčí: Sobotka – Sibera, Ni-
kola. Diváků: 32. Poměr střel: 
45  :  28. Branky: 18. Šedý (Leso-
nický), 25.  Šedý (Barák, Lesonic-
ký), 28.  Lesonický (Barák, Fiala), 
37.  Zvolánek L. (Stromecký, Jelí-
nek), 48. Lesonický (Barák), 52. Je-
línek (Zvolánek L. ,Stromecký), 
53. Kozárek (Fišer) – 29. Vrána 
(Chlubna), 53. Chlubna (Smejkal). 

Vyloučení: 3  :  8, navíc Šedý (Za-
stávka) 5 + 20 minut za faul kole-
nem a trest ve hře za nesportovní 
chování. Využití: 2  :  0. Oslabení: 
1  : 0. Zastávka: Vybíral (Zvolánek 
Jiří) – Fišer, Fiala, Stromecký, Šedý, 
Lesonický, Gejdoš, Koblížek, Vy-
hnalík, Kozárek, Burian, Kliner, 
Soběský, Zvolánek Lukáš, Barák, 
Bednář, Jelínek. V.M. „B“: Šeba – 
Střecha L., Pokorný – Bradáč, Ku-
čera – Šoukal, Štěpánek, Peterka 
– Smejkal, Chlubna, Vrána.

S  pěti obránci a  s  pěti útočníky 
odjelo béčko HHK ke svému čtvr-
tému vystoupení v krajské soutěži. 
I  toto „množství“ hráčů přispělo 
ke konečnému výsledku. Začátek 
byl opatrný z  obou dvou stran 
a  převládala vyčkávací taktika co 
kdo bude předvádět. Iniciativu po-
stupně převzali domácí hokejisté 
a závarů před Šebou postupně při-
bývalo. Ke gólu jim však pomohla 
až využitá přesilovka v 18. minutě. 
Úspěšným střelcem byl Šedý, jak se 

později ukázalo, nejvýraznější po-
stava zápasu.
Stejný hráč zvýšil po pěti minutách 
druhé části na 2 : 0 a ve 28.´ dává na 
tříbrankový rozdíl Lesonický. Na-
štěstí pro hosty vzápětí snížil Vrá-
na po přihrávce Chlubny. Nadějný 
stav pro meziříčské však do konce 
třetiny nevydržel. Druhou využi-
tou přesilovkou Zastávky ve 37. 
minutě upravil Zvolánek na 4 : 1.
Ve 40.´ obdržel domácí Šedý trest 
do konce utkání plus následný 

trest ve hře a  hostům se naskytla 
s  jedním přerušením osmiminu-
tová početní výhoda. Nejenže z ní 
vůbec nic nevytěžili, ale v jejím zá-
věru dokonce dostali od Lesonic-
kého pátý gól. V závěrečné deseti-
minutovce ještě skórovali domácí 
Jelínek s Kozárkem a na konečných 
7 : 2 upravil nejlepší hráč HHK Lu-
boš Chlubna. Zápas v Rosicích se 
tak béčku vůbec nepovedl a navíc 
k  rovnocennému výkonu s  hbitě 
bruslícím soupeřem byla zapotřebí 

ještě jedna útočná lajna.
Další výsledek 5. kola: V. Bíteš „B“ 
– Náměšť 1 : 4, Bystřice – volno.
Příští kolo odehrajeme v  sobotu 
11. 11. 2017 na domácím ledě. Při-
vítáme zde od 16.15 hodin Náměšť 
nad Oslavou.                                -ht-

Tabulka KSM-V po 5. kole:
1. TJ Náměšť nad O. 4 3 0 1 0 23 : 15  10
3. HC Zastávka u Brna 4 3 0 0 1 26 : 14  9
3. BK Zubři Bystřice n. P. 4 2 1 0 1 22 : 18  8
4. HHK V. Meziříčí „B“ 4 1 0 0 3 15 : 20  3
5. Spartak V. Bíteš „B“ 4 0 0 0 4  5 : 25  0

Hokejové béčko prohrálo se Zastávkou

2. liga muži Morava – jih
TJ Sokol Velké Meziříčí – SKKP 
Handball Brno „B“ 31:14 (15:8)
V osmém kole si muži připsali 
jednoznačnou výhru proti extra-
ligové záloze Brna. Soupeř přijel 
s minimem hráčů a tak bylo jen 
otázkou, o kolik utkání skončí. Od 
úvodních minut diktovalo naše 
družstvo tempo hry a budovalo si 
postupně náskok. Poločasový vý-
sledek byl i přes několik nepromě-
něných šancí 15:8. V druhé půli se 
obraz hry příliš neměnil. Hosté 
se těžko probíjeli přes naši dobře 
organizovanou obranu, za kterou 
spolehlivě chytal Ondřej Poul. V 
útoku si naši hráči s chutí zastří-

leli a utkání dovedli do vítězného 
konce 31:14.
V příštím kole zajíždí družstvo 
mužů do Telnice.
7m hody 1/1:1/1, vyloučení 3:1, 
diváků 136. Sled branek: 4:1, 
7:3, 9:5, 15:8, 18:10, 21:12, 23:14, 
31:14. Sestava: Ondřej Poul, Voj-
těch Drápela - Jan Lečbych (7), 
Pavol Živčic (6), Vítězslav Večeřa 
(6), Miloš Necid (3), Ladislav Ši-
dlo (3), David Kubiš (2), Tomáš 
Pažourek (2), Filip Svoboda (1), 
Jiří Kaštan, Martin Fiala (1), Filip 
Macoun, Pavel Kříbala, trenéři 
Ladislav Šidlo a Michael Bezděk, 
vedoucí družstva Petr Kácal.
          Text: L. Šidlo, foto: P. Kaštan

2. liga starší dorost Morava
TJ Sokol Velké Meziříčí – SK 
Žeravice 28:31 (14:14)
Dorostenci vstoupili do utkání bo-
jácně a soupeř si poměrně snadno 
vypracoval tříbrankové vedení, 
které si udržoval až do 25. minuty 
(9:13). Naši hráči se v uzávěru po-
ločasu i díky podpoře publika vy-
hecovali k výbornému výkonu a do 
šaten se šlo za stavu 14:14.
V druhé půli se opět hrála klasic-
ká dorostenecká házená nahoru a 
dolu, plná pěkných akcí, ale i chyb. 
Bohužel těch bylo na naší straně 
více a hosté si udržovali dvou až 
čtyř brankový náskok. I přes veš-
kerou snahu se náskok Žeravic 

nepodařilo smazat a utkání skon-
čilo 28:31. Kluci nepodali špatný 
výkon, ale v kritických momentech 
byl soupeř lepší.
V příštím kole zajíždí družstvo do-
rostu k souboji o devátou příčku 
proti Olomouci.
7m-hody 3/3:1/0 vyloučení: 2:2, di-
váků 80. Sled branek: 0:3, 4:7, 8:11, 
14:14, 17:18, 21:24, 24:26, 28:31
Sestava a branky: František Kra-
tochvíl, Tomáš Krčál – Vojtěch 
Svoboda (6), Dominik Buchta (3), 
Alex Cerkal, Štěpán Fiala (10), Petr 
Kavka (4), Jan Hnízdil (1), Domi-
nik Šroler (2), Jakub Benda, trenéři 
Petr Kavka a Ladislav Šidlo, vedou-
cí družstva Pavel Svoboda.         -lš-

Házená: Muži povolili Brnu pouze čtrnáct branek, dorost prohrál

1. SKMB Boskovice 7 7 0 0 0 41:21 21
2. HHK Velké Meziříčí 6 6 0 0 0 49:16 18
3. HK Kroměříž 8 4 1 1 2 36:33 15
4. Hokej Uherský Ostroh 7 4 1 0 2 42:32 14
5. HC Orli Uničov 7 4 1 0 2 38:28 14
6. HC Sp. Uherský Brod 6 4 0 0 2 33:19 12
7. HC Spartak Velká Bíteš 7 3 0 2 2 32:32 11
8. HC Lvi Břeclav 8 2 0 0 6 33:51 6
9. HC Uherské Hradiště 8 1 0 0 7 24:42 3
10. Dynamiters Blansko 7 1 0 0 6 21:43 3
11. HC Štika Rosice 7 0 0 0 7 24:56 0


