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Jde o jednu menší místnost, s topením a internetovým připojením wifi
Volná je v úterý a ve čtvrtek celý den, v ostatní dny dle domluvy.
Po dohodě lze využívat i nábytek, kterým je kancelář vybavena, nebo je možné 
dovybavit svým vlastním.
Prostor je vhodný pro kancelářskou činnost – jednání, schůzky, výuka jazyků apod.
Více ke sdělení při osobním jednání nebo na telefonu 732 203 787

Architektky z  oddělení investiční 
činnosti požádaly na jaře obyvatele 
Bezděkova o spolupráci při vytvá‑
ření návrhu na revitalizaci okolí 
jejich obydlí. 
„Ráda bych poděkovala všem, kte-
ří se do našeho průzkumu zapojili 
a  sdíleli s námi svoje nápady. Pod-
nětů nám přišlo opravdu mnoho, 
což nás velmi potěšilo, ne na kaž-
dý z  nich jsme zvládly odpovědět, 
všechny jsme je ale přečetly a  nyní 
pracujeme na finálním vyhodno-
cení. Mezi nejčastější témata patřil 
nedostatek parkovacích míst, špatný 
stav stávajících chodníků a nutnost 
vybudování nových na vyšlapaných 
stezkách, nevzhledná kontejnerová 
stání, nedostatek městského mobili-
áře a  mohla bych dále pokračovat. 
S  podněty od veřejnosti budeme 

nyní pracovat při zpracování zadání 
na revitalizaci,“ shrnula městská ar‑
chitektka Jasna Zemánková. Oby‑
vatelé uvedené části nezapomínali 
také na děti a využití volného času.
„Mě potěšily podněty na výsadbu 
nových stromů ještě před tím, než 
se přistupuje ke kácení starých a ne-
mocných, aby v  době kácení byly 
nové stromy už zajištěné a v nějaké 
větší velikosti. Kromě práce s podně-
ty občanů při tvoření návrhu revita-
lizace jsme některé připomínky za-
čaly řešit už nyní. Mluvím například 
o  ošetření současné zeleně,“ oko‑
mentovala zahradní architektka 
Martina Drápelová. Obě architekt‑
ky z investorského oddělení začína‑
jí společnými silami tvořit podkla‑
dy pro zadání celkové revitalizace 
zmíněného sídliště.              -měú-

Město připravuje 
revitalizaci Bezděkova

Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny Velké Meziříčí je na dosah.
Představte si reprezentativnější vstup do budovy, větší výpůjční prosto‑
ry pro děti i  dospělé, divadelní scénu a  nový víceúčelový sál. Když se 
nových vnitřních prostor nabažíte, můžete vyjít do knihovní zahrady. 
Zástupci sdružení kreativních architektů UYO, Ing.  arch.  Jan Skoumal 
a Ing. arch. Ludmila Jankovichová, vidí knihovnu jako moderní společen‑
ské centrum a neopomněli ve svém projektu využít potenciál knihovní 
zahrady. Ta nabídne posezení, stupňovité schodiště i altán.
Návštěvníci musí v  současné knihovně v  Poštovní ulici bojovat s  pro‑
storem a  bariérovostí. Město se připravuje, aby mohlo žádat o  dotaci 
z  Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci 
a přístavbu Městské knihovny Velké Meziříčí. „V rámci vyhlášené výzvy 
budeme žádat o dotaci až ve výši 85 % nákladů,“ řekl Alexandros Kamina‑
ras.                                                                                                                    -měú-

Knihovna nabídne 
posezení v zahradě

Bezprecedentním výsledkem 
skončily komunální volby ve 
Velkém Meziříčí. Uskupení 
Společně VM získalo téměř 
60 % voličských hlasů, což 
poprvé v porevoluční historii 
města znamená zisk nadpolo-
viční většiny 13 mandátů z 23 
v meziříčském zastupitelstvu.

Na druhém místě získalo bezmála 
22 % a 5 mandátů Pro Velké Me‑
ziříčí, což jsou ČSSD a  nezávislí 
kandidáti. Za nimi následovali 
KDU ‑ČSL a  nezávislí kandidáti 
s 12 % a 3 mandáty. Poslední mís‑
to obsadila ODS s  TOP a  nezá‑
vislými kandidáty se ziskem přes 
8 %, což jim zajistilo 2 zastupitele. 
V letošních volbách kandidovalo 
výrazně méně subjektů než na‑
příklad v roce 2014 (10 uskupení) 
a v roce 2018 (7 subjektů). 
Také se snížila volební účast ze 
49  % v  roce 2018 na letošních 
43 %.
Společně VM téměř ztrojnáso‑
bilo počet svých mandátů oproti 
předchozím volbám v roce 2018, 
kdy jako nové uskupení, byť s ně‑

kterými zkušenými komunální 
politiky, získalo 5 mandátů. Spo‑
lečně VM vzhledem k zisku vět‑
šiny mandátů tak v následujícím 
volebním období může vládnout 
zcela samo, nemusí s nikým uza‑
vírat koalici. A i kdyby uzavřelo, 
půjde pouze o  vstřícný formální 
krok, neboť se při hlasování v za‑
stupitelstvu nemusí na nikoho 
ohlížet. Mohou tak obsadit post 
starosty a  místostarosty, stejně 
jako všechna místa v radě (v době 
pondělní uzávěrky vydání nebylo 
veřejně známo obsazení daných 
postů).
Společně VM, které se skládá 
z iniciativy Za náměstí a Volba 
pro město, se ziskem 13 man‑
dátů zapsalo do dějin novodo‑
bé místní politiky, neboť dosud 
žádný subjekt neměl nadpo‑
loviční počet mandátů. V  po‑
myslné tabulce dosud vedlo 
To pravé Meziříčí/ODS, které 
v roce 2014 získalo 9 mandátů. 
Druhý nejlepší počin si zapsa‑
li lidovci se ziskem 8  mandátů 
v letech 1990, 1997 (kdy se ko‑
naly předčasné volby) a 1998.

Tyto dvě tradiční politické stra‑
ny naopak oproti Společně VM 
zažívají úpadek. Lidovci podru‑
hé za sebou mají pouze 3  man‑
dáty. ODS (letos kandidovala 
s TOP 09), která ve VM vyhrála 
od roku 2006 komunální volby 
čtyřikrát v  řadě (v  letech 2014 
a 2018 kandidovala pod názvem 
To pravé Meziříčí), tentokrát 
skončila na posledním mís‑
tě s  pouhými dvěma mandáty. 

V  jejím případě jde tak o  nej‑
horší výsledek od jejího vzniku, 
tedy za posledních zhruba 30 let. 
Z dalších tradičních stran KSČM 
v letošních volbách ani nekandi‑
dovala. Pouze ČSSD, která ale pro 
tyto volby zvolila název kandi‑
dátní listiny Pro Velké Meziříčí, 
si udržela svůj standard, když zís‑
kala 5 mandátů, což se jí povedlo 
počtvrté za sebou.                    -red-
  Podrobné výsledky - viz strana 2.

Historický triumf Společně VM. 
Má většinu mandátů v zastupitelstvu

Dálniční most má další 
oběť - mladou dívku
Policisté z integrovaného operačního střediska přijali včera, 25. září, 
krátce před osmnáctou hodinou oznámení o pádu mladé ženy z mostu 
ve Velkém Meziříčí. Utrpěla těžká zranění, kterým na místě podlehla. 
Příčiny a okolnosti pádu policie prověřuje.                                           ‑pol-

V Měříně probíhal 
anonymní volební 
průzkum

Během minulého víkendu 
se konaly komunální volby 
a v některých obvodech lidé 
volili také senátory. Fakulta 
sociálních studií Masarykovy 
univerzity (FSS MU) v Brně 
při té příležitosti prováděla 
výzkum veřejného mínění, 
takzvaný exit poll. Ten probíhal 
napříč celou naší republikou 

ve vybraných městech a obcích. 
Jednou z nich byl také Měřín.

Volební komise byly dopředu o 
provádění průzkumů informo‑
vány.
V obci Měřín vyplnilo anonymní 
dotazník, který obsahoval 23 otá‑
zek, celkem za oba dva dny 120 
voličů.                      Pokr. strana 3

Jedna z volebních místností v Jupiter clubu ve VM, 
kde se o víkendu konaly komunální volby.
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ZPRÁVY OD HASIČŮ A POLICIE

(Vybráno z prázdnin). 
12. 7. 2022 v 11:10 upozornil řidič 
dodávky MP o tom, že v ul. Vrcho‑
vecká ve Velkém Meziříčí za mos‑
tem k Motorpalu leží na silnici ulá‑
mané větve ze stromů. Hlídka MP 
se dostavila na místo a  zjistila, že 
nějaké nákladní vozidlo sjelo z ko‑
munikace ke svodidlům a nákladní 
nástavbou ulomilo dvě větve, které 
ležely v nepřehledném místě na ko‑
munikaci. Strážníci větve z komu‑
nikace odstranili a neprodleně vy‑
rozuměli SÚS k dalšímu zajištění.
12. 7. 2022 v 16:09 byl v ulici Vr‑
chovecká hlídkou MP zastaven ři‑
dič bílého osobního vozidla, který 
se zařadil do nesprávného jízdního 
pruhu při odbočování na křižo‑
vatce ulic Vrchovecká, Novosady 
a  Pod Zámkem. Hlídka u  řidiče 
provedla ODZ na přítomnost alko‑
holu v dechu s negativním výsled‑
kem. Řidič, byl na místě poučen 
o správném řazení v jízdních pru‑
zích a přestupek byl na místě vyře‑
šen domluvou.
12.  7.  2022 v  18:50 přijala MP 
oznámení, že na hřbitově Karlov 
uniká z veřejného vodovodu voda. 
Hlídka na místě zjistila, že byl po‑
škozený ventil a věc oznámila pra‑
covníkovi TS, který se o  poruchu 
postaral.
12.  7.  2022 v  21:40 přijala hlídka 
MP oznámení, že v bytovém domě 
v ul. Hornoměstská spí v suterénu 
bezdomovec. Hlídka MP na místě 
zjistila, že šlo o  místního bezdo‑
movce v podnapilém stavu. Ten byl 
probrán a z domu vykázán.
13. 7. 2022 ve 14:40 zjistila hlídka 
MP, že na autobusové zastávce v ul. 
Hornoměstská naproti Bille spí 
muž. Hlídka MP muže vzbudila 
a dle dokladů zjistila, že jde o pod‑
napilého bezdomovce z Hodonína. 
Tento byl z místa na základě zabez‑
pečení veřejného pořádku vykázán.
13. 7. 2022 v 16:05 byl v ul. Novo‑
sady u Domusu hlídkou MP zjištěn 
spící muž v podnapilém stavu, kte‑
rý tam vzbuzoval veřejné pohorše‑
ní. Hlídka jej vzbudila poučila jej 
o veřejném pořádku. Muž z místa 
odešel.
14. 7. 2022 v 11:05 provedla hlídka 
MP kontrolu bezdomovce z  Ho‑
donína, který obtěžoval zákazníky 
Billy, žebráním o cigarety a drobné 
hotovosti s tím, že potřebuje peníze 
na cestu do Prahy. Hlídka jej již dva 
dny sledovala a za vyžebrané peníze 

si kupoval alkohol a  následně po‑
spával v lokalitě kolem Billy. Hlídka 
muže poučila ve smyslu veřejného 
pořádku a občanského soužití. Muž 
z místa odjel neznámo kam.
17.  7.  2022 v  02:14 Zjistila hlídka 
MP pohybující se vozidlo v ul. No‑
vosady bez osvětlení, které nere‑
agovalo na blikání hlídky MP, aby 
si rozsvítilo světla. Hlídka jej začala 
zastavovat modrým výstražným 
světlem, na které řidič nereagoval 
a snažil se ujet, což se mu na chvil‑
ku povedlo, ale hlídka MP jej našla 
schovaného na pozemku uhelných 
skladů v ul. k betonárce. Řidič byl 
arogantní, agresivní a  nespolupra‑
coval s hlídkou MP, snažil se je na‑
padat, nechtěl se prokázat a hrozilo 
jeho uprchnutí z místa. Na základě 
těchto skutečností hlídka použila 
mírnější donucovací prostředky, 
hmaty a chvaty a řidiči byla přilo‑
žena pouta. Na místo byla přivo‑
lána hlídka Policie ČR, která ově‑
řila jeho totožnost a následně byla 
provedena i  ODZ na přítomnost 
alkoholu v dechu s výsledkem 2,70 
prom. alkoholu v dechu. Dále bylo 
zjištěno, že muž má poškozené vo‑
zidlo po nedávné dopravní nehodě. 
Po zjištění, kde se muž zdržuje, 
bylo dohledáno i druhé vozidlo, do 
kterého muž naboural a  na místě 
byly zjištěny čerstvé stopy ze střetu 
obou vozidel. Na místo byly přivo‑
lány Dopravní nehody Policie ČR, 
které si celou věc převzaly k další‑
mu šetření.
20. 7. 2022 v 18:23 přijala MP ozná‑
mení, že v  parčíku u  brány v  ul. 
Komenského ve Velkém Meziříčí 
se mají napadat dva psi. Hlídka 
MP na místě zjistila, že šlo z místní 
znalosti a následně dle OP o stráž‑
níkům známé osoby, které byly 
v podnapilém stavu a jejich psi byli 
sice na vodítku, ale nebyli pod je‑
jich kontrolou. Psi se dostali k sobě 
a začali se napadat. 
Oba majitelé se je pokoušeli od‑
trhnout, ale při tom byli sami 
pokousáni. Jeden z  majitelů psa 
bojového plemene byl již opako‑
vaně v  minulosti řešen ohledně 
volného pohybu psa, jeho týrá‑
ní. Druhý majitel, resp. majitel‑
ka byla rovněž řešena strážníky 
z důvodu volného pohybu psa po 
veřejném prostranství. Celá věc 
bude mít dohru u  příslušného 
správního orgánu.

Zdroj: web města VM. 

Městská policie VM řešila 
feťáky i bezdomovce
Pokračování z minulého čísla

V. Meziříčí - Volby 2022	 Hlasy	abs.	 v	%	 Poč.	kandidátů	 Přepoč.	zákl.	dle	počtu	kandidátů	 Přepoč.	%	platných	hlasů	 	Mandátů
	 KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti	 9	789	 12,43	 23	 78	746,00	 12,43	 3
	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 17	255	 21,91	 23	 78	746,00	 21,91	 5
	 Společně	VM	 44	787	 56,88	 23	 78	746,00	 56,87	 13
	 ODS	spolu	s	TOP	09	a	nezávis.	 6	915	 8,78	 23	 78	746,00	 8,78	 2

Velká Bíteš	 	 Hlasy	abs.	 v	%	 Poč.	kandidátů	 Přepoč.	zákl.	dle	počtu	kandidátů	 Přepoč.	%	platných	hlasů	 	Mandátů
	 TOP	09	 3	149	 7,62	 21	 41	315,00	 7,62	 1
	 S.	NEZ.	PRO	MĚSTO	VELKÁ	BÍTEŠ	 2	376	 5,75	 21	 41	315,00	 5,75	 1
	 Občanská	demokratická	strana	 3	949	 9,56	 21	 41	315,00	 9,55	 2
	 Pro	Bíteš	 4	751	 11,50	 21	 41	315,00	 11,49	 2
	 KDU-ČSL	 9	830	 23,79	 21	 41	315,00	 23,79	 6
	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 8	971	 21,71	 21	 41	315,00	 21,71	 5
	 Společně	pro	Bítešsko	 4	445	 10,76	 21	 41	315,00	 10,75	 2
	 Česká	str.	sociálně	demokrat.	 3	844	 9,30	 21	 41	315,00	 9,30	 2

Měřín -Volby 2022	 Hlasy	abs.	 v	%	 Poč.	kandidátů	 Přepoč.	zákl.	dle	počtu	kandidátů	 Přepoč.	%	platných	hlasů	 	Mandátů
	 PRO	MĚSTYS	MĚŘÍN	A	SDH	MĚŘÍN	2	541	 19,00	 15	 13	372,00	 19,00	 3
	 KDU-ČSL	 2	625	 19,63	 15	 13	372,00	 19,63	 3
	 SNK	Měřín	a	Pustina	 4	008	 29,97	 15	 13	372,00	 29,97	 4
	 Občanská	demokratická	strana	 4	198	 31,39	 15	 13	372,00	 31,39	 5

Křižanov	 	 Hlasy	abs.	 v	%	 Poč.	kandidátů	 Přepoč.	zákl.	dle	počtu	kandidátů	 Přepoč.	%	platných	hlasů	 	Mandátů
	 Pro	Křižanov	 1	497	 17,00	 15	 8	807,00	 16,99	 3
	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 2	339	 26,56	 15	 8	807,00	 26,55	 4
	 Hasiči	Křižanov	 1	440	 16,35	 15	 8	807,00	 16,35	 2
	 KDU-ČSL	 2	124	 24,12	 15	 8	807,00	 24,11	 4
	 Hlas	Křižanova	 1	407	 15,98	 15	 8	807,00	 15,97	 2

Zastupitelé Velké Meziříčí	 Poř.	č.	 Kandidát	 věk	 Navrhující	strana	 Pol.	přísl.	 Hlasy		abs.	 v	%
	 KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti	 7	 Ripperová	Marie	PhDr.	 62	 NK	 BEZPP	 604	 6,17
	 KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti	 10	 Ráček	Vít	Ing.	 50	 NK	 BEZPP	 585	 5,97
	 KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti	 3	 Malec	Tomáš	Ing.	 48	 NK	 BEZPP	 516	 5,27
	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 3	 Jágrik	Miroslav	Bc.	 49	 ČSSD	 ČSSD	 945	 5,47
	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 2	 Vodná	Anna	Mgr.	 31	 NK	 BEZPP	 935	 5,41
	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 1	 Komínek	Josef	 63	 ČSSD	 ČSSD	 880	 5,09
	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 6	 Vidláková	Alena	Ing.	et	Bc.	 55	 ČSSD	 ČSSD	 861	 4,98
	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 5	 Jurdová	Jiřina	Ing.	 56	 NK	 BEZPP	 831	 4,81
	 Společně	VM	 1	 Kaminaras	Alexandros	Ing.	arch.	 30	 NEZ	 BEZPP	 2	339	 5,22
	 Společně	VM	 2	 Bílek	Tomáš	Ing.	 36	 NK	 BEZPP	 2	081	 4,64
	 Společně	VM	 3	 Kaman	Martin	 37	 NK	 BEZPP	 1	968	 4,39
	 Společně	VM	 4	 Bílek	Jan	Ing.	 37	 NK	 BEZPP	 2	026	 4,52
	 Společně	VM	 5	 Prokop	Josef	Mgr.	 60	 NK	 BEZPP	 1	924	 4,29
	 Společně	VM	 6	 Vašíčková	Andrea	JUDr.	 35	 NK	 BEZPP	 2	081	 4,64
	 Společně	VM	 7	 Marková	Jana	Mgr.	 26	 NK	 BEZPP	 1	995	 4,45
	 Společně	VM	 8	 Oulehla	Pavel	Bc.	 29	 NK	 BEZPP	 1	971	 4,40
	 Společně	VM	 9	 Kubiš	Jan	Bc.	 32	 NK	 BEZPP	 2	061	 4,60
	 Společně	VM	 10	 Pelíšek	Tomáš	Mgr.	Ing.	 32	 NK	 BEZPP	 1	946	 4,34
	 Společně	VM	 11	 Hladíková	Ivana	Mgr.	 59	 NK	 BEZPP	 1	930	 4,30
	 Společně	VM	 12	 Marek	Josef	 32	 NK	 BEZPP	 1	976	 4,41
	 Společně	VM	 13	 Horná	Michaela	 24	 NK	 BEZPP	 1	856	 4,14
	 ODS	spolu	s	TOP	09	a	nezávis.	 1	 Juda	Petr	MUDr.	 63	 ODS	 ODS	 501	 7,24
	 ODS	spolu	s	TOP	09	a	nezávis.	 4	 Beneš	Libor	MUDr.	 59	 ODS	 ODS	 399	 5,77

Zastupitelé Velká Bíteš	 Poř.	č.	 Kandidát	 věk	 Navrhující	strana	 Pol.	přísl.	 Hlasy		abs.	 v	%
	 TOP	09	 2	 Burešová	Markéta	Mgr.	 40	 TOP	09	 BEZPP	 267	 8,47
	 2	 S.	NEZ.	PRO	MĚSTO	VELKÁ	BÍTEŠ	 1	 Mazánek	Zdeněk	 45	 NK	 BEZPP	 235	 9,89
	 Občanská	demokratická	strana	 1	 Vojtěch	Ladislav	Ing.	MBA	 45	 ODS	 ODS	 284	 7,19
	 Občanská	demokratická	strana	 2	 Malá	Alena	JUDr.	 61	 ODS	 ODS	 275	 6,96
	 Pro	Bíteš	 5	 Navrátil	Marek	DiS.	 35	 NK	 BEZPP	 354	 7,45
	 Pro	Bíteš	 1	 Matušina	František	Ing.	et	Ing.	 38	 NK	 BEZPP	 327	 6,88
	 KDU-ČSL	 7	 Brym	Jan	Václav	Ing.	et	Ing.	 36	 KDU-ČSL	 BEZPP	 589	 5,99
	 KDU-ČSL	 1	 Kučera	Tomáš	Ing.	 50	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 576	 5,85
	 KDU-ČSL	 6	 Melichar	František	Mgr.	 45	 KDU-ČSL	 BEZPP	 548	 5,57
	 KDU-ČSL	 4	 Rovenský	Eduard	 34	 KDU-ČSL	 BEZPP	 546	 5,55
	 KDU-ČSL	 2	 Koubek	Aleš	Mgr.	 41	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 513	 5,21
	 KDU-ČSL	 3	 Lavická	Markéta	Ing.	 44	 KDU-ČSL	 BEZPP	 489	 4,97
	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 1	 Vlček	Milan	Ing.	 58	 STAN	 BEZPP	 564	 6,28
	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 5	 Holánek	Pavel	Mgr.	 49	 NK	 BEZPP	 538	 5,99
	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 2	 Vrba	Jan	 42	 NK	 BEZPP	 480	 5,35
	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 4	 Dohnal	Jiří	Bc.	 49	 NK	 BEZPP	 480	 5,35
	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 3	 Špaček	Alois	 43	 NK	 BEZPP	 467	 5,20
	 Společně	pro	Bítešsko	 1	 Pelán	Tomáš	Ing.	 42	 NK	 MZH	 430	 9,67
	 Společně	pro	Bítešsko	 16	 Sedláková	Hana	Mgr.	 57	 NK	 BEZPP	 272	 6,11
	 Česká	str.	sociálně	demokrat.	 1	 Machola	Ondřej	Ing.	 40	 ČSSD	 BEZPP	 324	 8,42
	 Česká	str.	sociálně	demokrat.	 6	 Koukola	Alois	Ing.	CSc.	 77	 ČSSD	 BEZPP	 263	 6,84

Zastupitelé Měřín	 Poř.	č.	 Kandidát	 věk	 Navrhující	strana	 Pol.	přísl.	 Hlasy		abs.	 v	%
	 PRO	MĚSTYS	MĚŘÍN	A	SDH	MĚŘÍN	 1	 Horák	Ivo	 39	 NK	 BEZPP	 345	 13,57
	 PRO	MĚSTYS	MĚŘÍN	A	SDH	MĚŘÍN	 2	 Kožený	Petr	 53	 NK	 BEZPP	 266	 10,46
	 PRO	MĚSTYS	MĚŘÍN	A	SDH	MĚŘÍN	 12	 Syslová	Jitka	Bc.	 42	 NK	 BEZPP	 236	 9,28
	 KDU-ČSL	 1	 Zdvihal	Zdeněk	JUDr.	 44	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 354	 13,48
	 KDU-ČSL	 3	 Pacalová	Hana	Mgr.	 43	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 264	 10,05
	 KDU-ČSL	 2	 Pacal	Karel	 54	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 224	 8,53
	 SNK	Měřín	a	Pustina	 2	 Hnízdil	Roman	 58	 NK	 BEZPP	 383	 9,55
	 SNK	Měřín	a	Pustina	 1	 Pazdera	Jaroslav	Ing.	 66	 NK	 BEZPP	 371	 9,25
	 SNK	Měřín	a	Pustina	 4	 Kuřátko	Ludvík	Ing.	 61	 NK	 BEZPP	 337	 8,40
	 SNK	Měřín	a	Pustina	 5	 Hnízdilová	Aneta	Aya	Ing.	Bc.	 32	 NK	 BEZPP	 318	 7,93
	 Občanská	demokratická	strana	 1	 Servít	Jiří	Ing.	 59	 ODS	 ODS	 584	 13,91
	 Občanská	demokratická	strana	 2	 Matějíček	Petr	Mgr.	 45	 ODS	 ODS	 359	 8,55
	 Občanská	demokratická	strana	 4	 Hlávková	Iveta	Mgr.	 56	 ODS	 BEZPP	 345	 8,21
	 Občanská	demokratická	strana	 7	 Trojanová	Marie	Ing.	 52	 ODS	 BEZPP	 307	 7,31
	 Občanská	demokratická	strana	 3	 Rohovský	Ivo	 75	 ODS	 ODS	 290	 6,90

Zastupitelé Křižanov	 Poř.	č.	 Kandidát	 věk	 Navrhující	strana	 Pol.	přísl.	 Hlasy		abs.	 v	%
	 Pro	Křižanov	 1	 Musil	Jan	 49	 NK	 BEZPP	 219	 14,62
	 Pro	Křižanov	 2	 Nagy	Ondřej	 31	 NK	 BEZPP	 214	 14,29
	 Pro	Křižanov	 3	 Vávrová	Gabriela	Ing.	 45	 NK	 BEZPP	 122	 8,14
	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 1	 Klimeš	Ivo	 35	 NK	 BEZPP	 362	 15,47
	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 2	 Krejčí	Michal	Ing.	 35	 NK	 BEZPP	 225	 9,61
	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 5	 Petr	Martin	 33	 NK	 BEZPP	 191	 8,16
	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 6	 Lukášková	Miluše	 51	 NK	 BEZPP	 187	 7,99
	 Hasiči	Křižanov	 3	 Urban	Pavel	Ing.	 42	 NK	 BEZPP	 189	 13,12
	 Hasiči	Křižanov	 14	 Tomek	Jindřich	 44	 NK	 BEZPP	 149	 10,34
	 KDU-ČSL	 6	 Juračka	Miroslav	 46	 KDU-ČSL	 BEZPP	 330	 15,53
	 KDU-ČSL	 3	 Nobicht	Jiří	Bc.	 33	 KDU-ČSL	 BEZPP	 216	 10,16
	 KDU-ČSL	 9	 Kamanová	Lenka	Mgr.	Ph.D.	 38	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 202	 9,51
	 KDU-ČSL	 2	 Švecová	Pavla	Mgr.	 33	 KDU-ČSL	 BEZPP	 197	 9,27
	 Hlas	Křižanova	 1	 Chylík	Eduard	 46	 NK	 BEZPP	 155	 11,01
	 Hlas	Křižanova	 6	 Suchánek	Petr	Ing.	Ph.D.	 43	 NK	 BEZPP	 149	 10,58

V Radostíně nad Oslavou byla 22. 9. ve 14.31 ohlášena dopravní ne‑
hoda traktoru s vlekem, bez zranění. Jednotka hasičů ze stanice Žďár 
nad Sázavou provedla zabezpečení místa nehody a přeložení nákladu 
na druhý vlek.
Ve Velkém Meziříčí, na Příkopech, zasahovali 25. 9. v 17.55 hasiči ze 
stanice Jihlava, stanice Žďár nad Sázavou a stanice Velké Meziříčí ve 
spolupráci se složkami IZS.                                                                       ‑has-

Řidič byl pod vlivem 
alkoholu 
Ve čtvrtek 22. září krátce před třetí hodinou odpoledne zastavili poli‑
cisté v katastru obce Osová Bítýška osobní vozidlo Peugeot, jehož řidič 
v době kontroly na vozidle neužil registrační značky.  Při kontrole dále 
zjistili, že je řidič opilý. Osmapadesátiletému muži při dechové zkoušce 
naměřili hodnotu 1,22 promile alkoholu. Opakované dechové zkoušky 
vykázaly hodnoty 1,73 a 1,53 promile alkoholu. Následnou lustrací poli‑
cisté zjistili, že řidič vozidla není držitelem příslušné skupiny řidičského 
oprávnění. Policisté opilému řidiči zakázali další jízdu. Muž je podezřelý 
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dále se 
řidič dopustil přestupkového jednání na úseku dopravy.                   -pčr-

Výsledky 
komunálních
voleb 2022

Vybrané vý‑
sledky komu‑
nálních voleb 
2022 v našem 
regionu Velko‑
meziříčska na‑
jdete na webu 
www.med-
ricske-listy.cz.

Ostatní po‑
drobné výsled‑
ky z celé ČR 
(včetně výsled‑
ků do Senátu) 
pak hledejte na 
webu 
www. volby.cz

V Meziříčí 
dominovalo 
Společně VM
Uskupení Společně VM, v  jehož 
čele stojí současný starosta města 
Alexandros Kaminaras, zvítězilo 
s  velkou převahou v  komunál‑
ních volbách ve  Velkém Meziří‑
čí. Získalo celkem nadpoloviční 
většinu, tj. 13 mandátů. Na druhé 
příčce ze čtyř možných se umís‑
tilo PRO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
(ČSSD a  nezávislí) s  5 mandáty. 
Třetí skončila KDU‑ČSL se tře‑
mi mandáty a poslední se dvěma 
mandáty zůstali ODS SPOLU 
s TOP 09 a nezávislými.

V Bíteši vyhráli 
lidovci
V Bíteši vyhráli lidovci, kteří zís‑
kali 6 mandátů, druhá byla strana 
současného starosty, která získala 
mandátů 5.

V Měříně zvítězila 
ODS
V  Měříně vyhrála ODS s  pěti 
mandáty, druzí byli Nezávis‑
lí kandidáti Měřín a  Pustina se 
čtyřmi mandáty.

Křižanov má vítěze 
dva - lidovce a SNK
V  Křižanově si vítězství připsali 
společně lidovci a SNK se čtyřmi 
mandáty, druhá příčka patří Pro 
Křižanov se třemi mandáty.
Více najdete v tabulkách vpravo.

-red- zdroj: volby.cz
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Ukázka vykoupené označené čelisti

Výuku studentů kvarty z místního gymnázia zpestřila návštěva rad‑
nice. Vzhledem k aktuálně probíranému tématu zvolil starosta měs‑
ta termín návštěvy v době zasedání rady města. Studenti tak mohli 
nahlédnout do kanceláře starosty, seznámit se s  radními a  položit 
jim dotazy. Ty se týkaly zejména volebního systému, vlivu města na 
autobusové spoje veřejné dopravy nebo možnosti výstavby krytého 

bazénu. Do politického systému gymnazisty zasvětil starosta města 
a zároveň absolvent Gymnázia Velké Meziříčí Alexandros Kamina‑
ras.
„Není to tak dlouho, kdy jsem ještě studoval, proto vím, že je velmi 
přínosné studentům předávat zkušenosti z  reálné praxe. Mohou tak 
v krátkém čase pochopit mnoho věcí, o kterých se ve škole učí. Vysvět-

lil jsem studentům mimo jiné, jak funguje městský rozpočet a jakým 
schvalovacím procesem musí každá částka potřebná pro realizaci in-
vestic projít,“ okomentoval Kaminaras. Poslední zastávkou se stala 
služebna městské policie, kde si studenty převzali strážníci Ilona Da‑
vidová a Martin Košut a provedli je s podrobným výkladem. 

-zdroj: měú-

Gymnazisté navštívili radnici

Relaxační zóna v centru města u Ostrůvku zná svoji finální 
podobu. Z částky 300 000 korun, kterou uvolnilo město v rámci 
participativního rozpočtu, se v letošním roce opraví schodiště 

včetně doplnění zábradlí, část plochy u řeky se zadláždí kamenný-
mi kostkami, vysadí se rostliny a samozřejmě umístí mobiliář.

Do zimy letošního roku se vybuduje první městská náplavka. „Nápad 
nás natolik nadchl, že jsme se dohodli s naší zahradní architektkou, aby 
připravila vizualizaci na úpravu celého prostoru na soutoku řek. Letos 
se vytvoří část, na kterou postačí finance z participativního rozpočtu, 
ale v dalším roce bychom rádi uvolnili prostředky na rozšíření náplav-
ky,“ uvedl starosta města Alexandros Kaminaras. V  následující fázi 
by se měl vybudovat bezbariérový vstup na náplavku a další lavičky. 
„Máme povolení od Povodí Moravy, které jsme sice vyjednali už před 
časem, ale museli jsme počkat na oficiální písemné vyjádření. Po jeho 
doručení jsme zajistili zhotovitelskou firmu, která v  říjnu začne a do 
zimy předá hotovou první část městské náplavky,“ doplnil za oddělení 
investiční činnosti Jaroslav Hladík.
Relaxační zónou, chcete ‑li náplavkou na Ostrůvku, se bude investor‑
ské oddělení zabývat dále v příštím roce, kdy by se měla náplavka roz‑
šířit.                                                                                               -zdroj: měú-

V říjnu začnou budovat první náplavku ve městě. Bude na Ostrůvku

Koupíte ho v  Turistickém informační centrum Velké Meziříčí nebo 
na e ‑shopu: https://bit.ly/3BBc3vD za 120 Kč.Soubor 27 fotografií po‑
hlednic přináší jedinečný pohled na Velké Meziříčí v  letech 1897 až 
1918. Kalendář vám zároveň přiblíží rozdíly vzhledu pohlednic s krát‑
kými a dlouhými adresami.
Fotografie a text dodal Ing. Antonín Dvořák. z Velkého Meziříčí. „Ka-

pesní kalen-
dáříky máme 
pro vás jako 
malý dárek 
zdarma,“ 
upřesnila K. 
Hladíková 
z IC VM. 
Koupit si 
můžete také 
pohlednici 
se stejným 
tématem.
„Připravu-
jeme také 
kalendář 
nástěnný 
ve fotogra-
fiích Jiřího 
Michlíčka im 
memoriam. 
Rozměr A2 
na výšku.“                      

-red-

Stolní kalendář města 
Velkého Meziříčí na rok 
2023 je v prodeji První říjnový víkend můžete navštívit podzimní slavnosti výtvarného 

umění s názvem Dny otevřených ateliérů (DOA). Své dílny, ateliéry 
i provozy zpřístupní na Vysočině více než 120 přihlášených umělců, 
z toho bezmála 30 jich sídlí na Velkomeziříčsku. Příležitost vidět tvůr‑
ce, umělce i mistry svého řemesla v jejich autentickém prostředí dodá‑
vá této akci na mimořádné atraktivnosti.
Letošní v pořadí už dvanáctý ročník se zaměřuje na umění jakožto jis‑
křičku naděje v temných dobách, umění jako lék, který pomáhá mír‑
nit bolest a pozvednout ducha. Umělci na Velkomeziříčsku zpřístupní 
svá zázemí či výstavní prostory nejen přímo ve Velkém Meziříčí, ale 
i  v  Dolních Radslavicích, Moravci, Oslavici, Mostištích, Křižanově 
nebo Tasově.
Více informací najdete na webu: www.medricske ‑listy.cz nebo na 
webu města VM.

Dny otevřených ateliérů 
se konají již tento víkend

Už deset let 
Kraj Vysoči‑
na podporuje 
redukci počtů 
černé zvěře ve 
volné krajině – 
mimo obory 
– finančním 
bonusem. Od 
uživatelů ho‑
niteb prostřed‑
nictvím okresních 
mysliveckých spolků přebírá spodní čelisti odstřelených divokých 
prasat. „Jde o důkaz o ulovení. Za každou přesně specifikovanou před-
loženou čelist kraj vyplatí 350 – 500 korun, a to podle stáří odstřeleného 
kusu,“ upřesňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí 
a zemědělství Pavel Hájek.
Z údajů pravidelného ročního sčítání divoké zvěře vyplývá, že počty 
divokých prasat v  přírodě kolísají, z  dlouhodobého hlediska jejich 
populace mírně roste. Negativní pohled na divoká prasata vyplývá 
z toho, že poškozují zemědělské plodiny a zvyšují nebezpečí přenosu 
nákazy afrického moru prasat na domácí chovy prasat.
„V letošním roce Kraj Vysočina vyplatí uživatelům honiteb za odlovené 
a zdokladované kusy černé zvěře cca 850 tisíc korun. Motivace odstře-
lu bude pokračovat i příští rok. Rada kraje souhlasila s prodloužením 
projektu, na který bude příští rok vyčleněno 950 tisíc korun,“ doplňuje 
Pavel Hájek.
Každoročně je s  podporou Kraje Vysočina odloveno cca  dva tisíce 
kusů prasete divokého. Největší podíl na tomto čísle mají myslivci 
z Havlíčkobrodska a Pelhřimovska.                                                   -zdroj: krú-

Myslivci dostanou 
zaplaceno za odstřel 
černé zvěře

Že se do velkomeziříčského mu‑
zea nemusí chodit jenom na kla‑
sické prohlídky, se mohou v září 
a říjnu přesvědčit žáci všech vě‑
kových kategorií. Pro školy jsou 
připraveny programy „Čertova 
studna“ a  „Paní malířka a  její 
Múza“.
Čertova studna je určena pro 
žáky mateřských škol a  první‑
ho stupně školy základní. U  zá‑
mecké studny se například do‑
zvědí to, jak je hluboká, že jsou 
v ní krápníky či co je to rumpál. 
Dojde také na malé loutkové 
divadýlko o tom, jak studnu vy‑
kopal samotný čert. Po úvodu 
na zámeckém nádvoří se děti 
přesunou dovnitř a ve výstavním 
sále se mohou pustit do výtvar‑

ného tvoření. Inspirovány po‑
věstí o čertovi si z připravených 
materiálů vytvoří vlastní hlavu 
čerta, se kterou se v prosinci mo‑
hou zúčastnit výtvarné soutěže 
„O meziříčského čerta“.
Program k  výstavě o  Zdence 
Vorlové Vlčkové je určen pro 
žáky základních a středních škol. 
Kromě samotné výstavy na ně 
čeká zvukový doprovod „Z mého 
života“, popovídají si o  múzách, 
portrétu, kresbě a  anatomii 
a součástí bude i vlastní tvoření 
v podobě čarování s voskem.
Na programy, které jsou vždy 
určeny maximálně pro jed‑
nu třídu, je možné se objed‑
návat buď elektronicky na 
muzeumvm@muzeumvm.cz, nebo 

na telefonním čísle 566 522 773. 
Programy jsou zpoplatně‑

ny částkou 40 korun za žáka. 
-zdroj: muz-

Do muzea se můžete vydat na prohlídky i za školními 
programy Čertova studna a Paní malířka a její Múza

V Měříně probíhal...
Průzkum, jenž prováděl student FSS MU s jedním dobrovolníkem, probě‑
hl bez problémů, oslovení lidé reagovali pozitivně. Někteří zejména dříve 
narození voliči by rádi dotazník vyplnili, ale bohužel jim v tom bránila ab‑
sence brýlí. Výsledky výzkumu, a to včetně zmíněného Měřína, budou po 
zpracování publikovány na webu Masarykovy univerzity.               -red ML-

Co je exit poll
Exit poll je výzkum (průzkum veřejného mínění), kdy jsou během voleb 
dotazováni voliči právě vycházející z volebních místností. Na rozdíl od 
předvolebních průzkumů, kdy jsou lidé dotazováni na to, koho plánují vo‑
lit, u exit pollu odpovídají na to, koho právě volili. Exit poll je prováděn 
nezávislými agenturami kvůli co nejrychlejšímu naznačení skutečných vo‑
lebních výsledků – výsledky exit pollu jsou obyčejně zveřejněny ihned po 
uzavření volebních místností, zatímco konečné výsledky voleb mohou být 
k dispozici až za několik hodin, nebo dokonce dní.
Exit poll je většinou ve formě buď ankety, vhozením lístku s kandidátem 
do urny nebo výběrem jména na volebním stroji. Výsledky exit polls bývají 
velmi přesné (mnohem přesnější než volební předpovědi), většinou se ne‑
liší o více než 2 %. Výsledky exit pollu jsou důležité také pro další analýzu 
voleb, např. umožňuje zjistit sociodemografický profil voličů, kteří přišli k 
volbám, případně profil voličů jednotlivých stran. V ČR byly výzkumy exit 
poll zjišťovány v každých parlamentních volbách od r. 1990. 
                                                                                                         -zdroj: Wikipedie-
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Inzerce soukromá

Dle	 dotazů	 odpovídá	 odborný	 lesní	
hospodář	 na	 problémy	 při	 prodeji	
a	odkupu	dřeva,	převodní	čísla	na	m3,	
neboli	plm	–	plnometr:
→	m3,	 plm	 je	 kubík	 dřevní	 hmoty	

1	×	1	m
→	prm	 je	 prostorový	 metr	 vyrovnaný	

1	×	1	m
→	prms	prostorový	metr	sypaný	1	×	1	m
Při	 převodu	 na	 m3,	 plm	 se	 používají	
tato	takzvaná	redukční	čísla:

Jehličnaté dřevo
Kuláče	 1	prm	 =	0,65	m3

Polena	 1	prm	 =	0,64	m3

Polínka	 1	prms	=	0,45	m3

Také	 zde	 hraje	 roli	 kvalita	 vyskládání	
a	 u	 sypaného	dřeva	 ještě	 délka	 polí-
nek.	Rozdíl	může	být	i	10	%.
Při	 nákupu	 tedy	 doporučuji	 množství	
odsouhlasit	 s	 prodejcem	 změřením	
objemu.																						

-ZEDA-

Informace pro čtenáře:
Jak se počítá množství dřeva po přepočtu na kubíky neboli m3

v kavárně U Janštů 
na Staré poště ve VM
Výstava je prodejní

1.	10.	 MUDr.	Eva	Peňázová,	Křenkova	1499,	Nové	Město	na	Mor.,	tel.	
722	410	010

2.	10.	 MUDr.	Marwan	Zrieka,	Tyršova	223,	Velká	Bíteš,	tel.	566	533	129

4.	října	7.30	–	15.00	Křižanov,	Zámek	č.	p.	594.	•	5.	října	7.15	–	16.00	část	obce	
Nové	Sady	napájené	z	trafostanice	Nové	Sady	Obec2	od	silnice	Velká	Bíteš	–	V.	Me-
ziříčí	po	obecní	úřad	a	po	čísla	70,	50,	68	a	část	města	Velká	Bíteš	napájená	z	tra-
fostanice	Jihlavská	–	část	ul.	Jihlavská	okolí	Agrostáru.	•	6.	října	7.30	–	14.30	obce	

Kundratice,	Horní	Libochová,	Bojanov,	Dolní	Libochová,	Rad-
kov,	Radkovičky.	Trafostanice	Horní	Libochová	družstvo,	Dolní	
Libochová	družstvo,	Kundratice	bramborárna.	•	12.	října	7.30	
–	14.30	Křižanov	(mimo	ul.	Dlouhá,	Ořechovská,	Polní,	část	Mezi-
říčské	(mezi	Dlouhou	a	Polní),	Šibeník,	Pod	Šibeníkem,	Meziříčská	od	
křiž.	s	ul.	Pod	Šibeníkem	sm.	V.	Meziříčí),	obec	Jívoví,	Dvůr	Jakubovice.

Myšlenka pořízení technologie akumulace elektrické energie vznik-
la současně s  rozhodováním vybudování dobíjecích stanic pro 
elektromobily. Při dobíjení elektromobilů, zejména prostřednictvím 
rychlodobíjecích stanic, významně vzroste okamžitá spotřeba elek-
trické energie, a právě to je jeden z okamžiků, kdy je možné využít 
naakumulovanou elektrickou energii, aby enormně nerostly nákla-
dy za odběr elektřiny. Rozhodnutí pořídit bateriové úložiště na sebe 
tedy nedalo dlouho čekat.
Horácké autodružstvo využilo příležitost získat dotaci na reali-
zaci projektu „Energetické bateriové uložiště 160 kWh, 80 kWe, 
3×230/400 V“ z  Operačního programu Podnikání a  inovace pro 
konkurenceschopnost v  rámci vyhlášené výzvy Nízkouhlíkové 
technologie  – Akumulace energie. Pořízení bateriového úložiště 
s kapacitou 160 kWh, které nyní výrazně pomáhá s úsporou nákla-

dů na elektrickou energii bylo zahájeno v prosinci 2020 a bylo uve-
deno do provozu 28. 6. 2021. Finanční podpora z  fondů EU činila 
85 % (2 356 880 Kč) z celkových nákladů projektu za 2 946 100 Kč.
Bateriové úložiště využívá jako zdroj nabíjení také připojenou fo-
tovoltaickou elektrárnu, která se v současné době rozšiřuje. Využití 
energie z obnovitelného zdroje se tak ještě více zefektivní.

Horácké autodružstvo si velice váží � nanční pomoci Evropské 
unie, kterou poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu 
s Agenturou pro podnikání a inovace podnikatelům. 
Realizace projektu pro autodružstvo znamená významný krok do-
předu v energetických úsporách. 

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VYUŽILO MOŽNOST ZÍSKAT DOTACI 
Z EVROPKÝCH FONDŮ NA VYBUDOVÁNÍ BATERIOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ

PRODÁM
* Prodám doma krmenou 
drůbež, brojlerová kuřata, broj‑
lerové kohouty roční, brojlero‑
vé slepice, husokachny, krůty, 
králíky, domácí vejce, domácí 
vepřové a hovězí maso. Dále 
domácí uzeniny: šunkový sa‑
lám, turistický salám, špekáčky, 
klobásy, cigáro, uzená masa. 
Drůbež a  králíci v  kuchyňské 
úpravě, vhodné ke grilování. 
Tel.: 732  940  025.
* Prodám výhodně směs pro 
nosnice a králíky, 25 kg za 
330 Kč. Celoroční prodej od 9 
do 19 hodin. Hrbov 42. Telefon: 
737 477 773
* Prodej palivového dřeva
SM/BO kuláče – 1 prm – 800 Kč
SM polínka – 1 prms – 800 Kč
BR, OLpolínka – 1 prms – 1000 Kč
DB, BK polínka – 1 prms – 1200 Kč
Cena včetně dovozu do 20 km.
Tel. 602 594 773.
* Prodám jablka, různé od‑
růdy, chemicky neošetřována. 

Menší jablka 10 Kč / 1 kg a velká 
15  Kč / 1  kg. Tel. 608  715  020.

KOUPÍM
* Koupím mulčovač, káru za 
traktor a pletivo 1,6 m. Tel.: 
733 502 674.
* Koupím auto pro začáteč-
níka s STK. Tel.: 704 575 305.
* Koupím menší traktor. 
Tel.: 733 502 674.
* Do sbírky koupím staré láh‑
ve od piva, limonády, sifonu 
a  mléka, pivní cedule, staré 
pípy, špuntovačku, stáčečku, 
dřevěné sudy, výčep, kom‑
presor, papírové podtácky, 
etikety, vršky, půllitry s  logy 
pivovarů. Koupím i  celé sbír‑
ky. Zajímají mě i  láhve a půl‑
litry psané německy. Za láhev 
s  nápisem Velko Meziříčské 
Gross Meseritscher nabízím 
za litrovou láhev 5000 Kč za 
půllitrovou 2500 Kč. Za láhev 
s  nápisem Karel Staller Velká 
Bíteš – Gross Bittesch nabízím 

10 000 Kč. Za ceduli Velkome‑
ziříčské pivo 10 000 Kč. Pokud 
máte i jiné láhve a staré cedu‑
le i reklamní (na kávu, tabák, 
motorové oleje, mýdlo, mlé‑
ko, pivo, alkohol, prací práš‑

ky, Alpu) a  jiné neváhejte se 
ozvat. Vše ze starých hospod, 
pivovarů a  starých obchodů, 
za všechno velmi dobře zapla‑
tím. Za nabídky děkuji. Tel.: 
604 812 838.

Tel. 737 477 773,
www novotny-hrbov.unas.cz www novotny-hrbov.unas.cz 

Jste	ve	stresu?
Bolí	vás	záda,	šíje,	nohy?
Neváhejte	a	navštivte	nás!



strana 5 medřičské listy | číslo 34 | 28. září 2022

Změna vyhrazena! Akce si ověřujte u pořadatelů.

Společenské akce
28. září 16.00 – 5. října 20.00 • Tradiční křovské hody 2022
28. září 19.30 • Lordi
VMart production Praha – 1. představení divadelní sezony podzim 2022. 
Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Hrají: 
M. Hofmann, F. Rajmnot, P. Serge Butko, M. Kotecký. Délka představení 
130 minut včetně přestávky. Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
29. září 17.30 • Travesti Divoké kočky
Jedinečná show plná kostýmů, známých hitů a dobré zábavy. Celovečerní 
představení s přestávkou, občerstvení možné v restauraci Naše Bítešská. 
Velká Bíteš.
30. září 13.00 • 70. výroční založení Centra Kociánka
Je nám 70 a stále nás to baví – 70. výročí založení Centra Kociánka, pra‑
coviště Březejc, 1952 – 2022. Součástí programu je mimo jiné vystoupení 
písničkáře Pavla Helana a kapely Stetson, prohlídka nově zrekonstruova‑
ných prostor zařízení nebo prodejní jarmark výrobků sociálních služeb.
Centrum Kociánka, pracoviště Březejc, Sviny 13.
30. září 20.00 • Veřejná zkouška (koncert) bluegrassové kapely Vysoká 
tráva
Hostinec U Malců, Ruda.
30. září 21.00 • Párty ve stylu devadesátých let
Velká retro párty ve stylu a s hity diskoték devadesátých let a milénia! Mu‑
sic Club Panorama, Třebíčská 68, Velké Meziříčí.
1. a 2. října • Dny otevřených ateliérů
Více https://doavysocina.cz/ateliery/
1. října – 30. června 2023 • Lovci perel
Městská knihovna Velká Bíteš pořádá čtenářskou soutěž pro zvídavé 
kluky a holky. Hlavním posláním této soutěže je podpora čtenářství u 
dětí a rozvoj čtení s porozuměním. Více https://www.knihovnabites.
cz/. https://www.knihovnabites.cz/aktualne/213‑soutez‑lovci‑perel‑
‑pro‑detske‑ctenare
2. října 9.00 • TFA 2022
Hasičská soutěž je pojatá jako simulace zásahové činnosti v ochranném 
oděvu pro hasiče za použití dýchacího přístroje jako zátěž. Trať soutěže: 
natažení vodního vedení, přeprava závaží, práce s kladivem, motání hadi‑
ce B, překonání překážky, pneumatika, práce se žebříky, přetažení figurí‑
ny. Hřiště u hasičské zbrojnice Velké Meziříčí.
2. října • Dožínky Dolní Heřmanice.
3. října 15.45 • Přednáška: Jak zvládnout dětský vzdor
Dozvíte se o přirozeném vzdoru dítěte, vývojových podmínkách dítěte, 
možnostech, jak se vzdorem pracovat. Netín 66.
4. října 17.00 • Jihočeská Šumava, kde Vltava protéká ve stínu hor
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského. Velký výstavní sál městského 
muzea, Masarykovo náměstí 5.
6. října 9.00 –14.00 • Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních 
služeb
Dům s pečovatelskou službou, Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí.
8. a 22. října 15.00 • Honza u krále – 70 let LD
Loutkové divadlo pro rodiče a děti. Vstupné: 50 Kč, bez místenky 30 Kč. 
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději do čtvrtka včet‑
ně před termínem loutkového divadla. Malá scéna JC, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí.
9. října 8.00 • Schůzka filatelistů
Jupiter club, předsálí kina, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
9. října 9.00 – 21.00 • Největší saunová akce na Vysočině
Beauty&Beast, Pod Strání 2279, Velké Meziříčí.
9. října 19.30 • Na Zlatém jezeře – přeloženo z 2. 4. 2022
Romantická komedie se Simonou Stašovou a Ladislavem Frejem. Velký 
sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
12. – 26. října Prodejní výstava minerálů, fosílií a šperků – X. ročník
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
12. října 19.00 • Houslový virtuóz Ivan Ženatý s pianistou Igorem Ar-
daševem
Zahajovací koncert v rámci Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí, koncertní 
sezona 2022/2023. Hudebníci světového renomé Ivan Ženatý a Igor Arda‑
šev vystoupí se skladbami z pera W. A. Mozarta, F. Mendelsohna‑Barthol‑
dyho, A. Dvořáka a R. Strausse. Koncertní sál Jupitr clubu Velké Meziříčí.
13. října 15.30 • Drakiáda 2022
Kopec mezi 1. a 2. mlýnem, Velká Bíteš.
14. října 19.00 • Kecičky a písničky „Karin & Richard“
Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
15. října 14.00 • Světový den chleba… upeč, přines, rozděl se.
2. ročník. Sokolovna Osová Bítýška.
15. října 14.00 • Drakiáda 
Letiště Křižanov.
21. října 19.30 • Miliónový údržbář
Agentura Harlekýn Praha – 2. divadelní představení sezony podzim 2022. 
Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
21. října 21.00 • Kapela Renegát na Panoramě 
Největší taneční hity v podání živé kapely. Afterpárty DJ Sláva. Vstupné 
100 Kč. 2. patro OC Panorama, Třebíčská 2212/68, Velké Meziříčí.
22. října 9 – 16.00 • Přednáška o ovocných dřevinách s doprovodným 
programem
V 11 a ve 14 h přednáška Ovocné odrůdy na Vysočinu a řízená degustaci 
vybraných odrůd ovoce. Pro zahřátí budou k dispozici bylinné čaje, svaře‑
né víno, hokaidová polévka. Děti se mohou potěšit s oslicí Emou a opéci 
si brambory v popelu. Zahrady Rozmarínek, Petráveč.
23. října 15.00 • Loutková revue – Veselá pouť
Svět hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Velký sál JC, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí,
24. října 19.30 • Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej
Představení pro 2. stupeň ZŠ. Kulturní dům Velká Bíteš.
27. října 19.00 • Miroslav Donutil – Na kus řeči
Program se skládá z nových humorných příběhů. Vstupné: 450 Kč. Kul‑
turní dům, V. Bíteš.

Kino Jupiter club VM
Střídavka • 25. 9. 18.30, 130 Kč. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Banger • 27. 9. 19.30, 120 Kč. Mlá‑
deži přístupný od 15 let.
Známí Neznámí • Zlevněná pro‑
jekce nejen pro seniory! 29. 9. 
16.30, 70 Kč. Mládeži přístupný.
Buko • 30. 9. 19.30, 140 Kč. Mláde‑
ži přístupný.
Kde zpívají raci • 1. 10. 19.30, 
130 Kč. Mládeži příst. od 12 let. 
Jan Žižka • (15+ český dabing) 
2. 10. 18.30, 15. 10. 19.30, 140 Kč. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Slovo • 4. 10. 18.00, 120 Kč. Mláde‑
ži přístupný od 12 let.

To nic, drahá • 7. 10. 19.30, 130 Kč. 
Mládeži přístupný od 15 let.

Příležitost zbavit se exekucí nabízí zadluženým občanům stát 
v rámci „Milostivého léta II“. Možnost je to na dlouhou dobu 
poslední a probíhá od 1. září do konce listopadu tohoto roku.

Využít příležitosti k  oddlužení můžou všichni, kdo jsou exekuč‑
ně stíháni pro dluhy vůči státu a  jejich exekuce byly zahájeny před 
28.  10.  2021. Jedná se například o  dluhy vůči zdravotním pojišťov‑
nám, nemocnicím, ČEZ, dopravním podnikům, také dluhů za nájem 
v obecních bytech, či nedoplatky za odvoz odpadu. Nevztahuje se ov‑
šem na daně.
Zbavit se těchto exekucí může dlužník tím, že zaplatí původní dluh 
plus 1.815 Kč, který je určený pro exekutora jako administrativní po‑
platek. Stát pak odpouští všechny sankce, úroky z prodlení a další ná‑
klady. Dluh se díky tomu může výrazně snížit.
Dlužník by měl začít tím, že zahájí komunikaci se svým exekutorem 
a informuje ho, že hodlá využít Milostivého léta. Je třeba žádost ne‑
odkládat a poslat ji nejpozději do 15. listopadu, neb exekutor má na 
odpověď 15 dnů od doručení.
Pokud si nevíte rady, neváhejte zavolat na telefon 770 600 800, nebo 
se podívejte na www.milostiveleto.cz

Josef Klement, senátor
„Milostivé léto nabízí možnost zbavit se dluhů jednou pro vždy. Znáte -li 
někoho, komu můžete pomoci třeba jen předáním této informace, udě-
lejte to, prosím.“

Šance zbavit se exekucí

Velkomeziříčská pivnice Na Lipnici v  letošním roce uspořádala pro 
veřejnost již několik soutěžních setkání. Konkrétně šlo o  zimní, re‑
spektive jarní turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“ + v  karetní hře 
„prší“, nu a  v  sobotu 10.  září došlo konečně i  na šachy. Na počátku 
tohoto roku se měl konat také přebor v pexesu; ten však byl nakonec 
z důvodu malého zájmu zrušen.
Pro podzim zde jsou přichystány celkem tři akce pro všechny zájemce:

Sobota 15. října
Autobusový zájezd do Polska – 
na programu je především ná‑
vštěva pohádkově krásného zám‑
ku Moszna (Mošna, eventuálně 
i Mošná) v Opolském vojvodství, 
ale po cestě budou účastníky vý‑
letu čekat pochopitelně také další 
zastavení. Zámek se nachází kou‑
sek za česko ‑polskými hranicemi.

Sobota 22. října
Třetí ročník soutěže „O nejlepší guláš“. Každý ze zájemců připraví 
a uvaří svůj vlastní gulášek doma a poté ho donese v objemu cca 1 litr 
do pivnice, kde se mají tyto soutěžní vzorky ohřívat. Následně je opět 
začne degustovat a hodnotit od‑
borná porota – a pak se nejlepší 
a  nejchutnější kulinářské výtvo‑
ry samozřejmě nabídnou rovněž 
návštěvníkům, tj. hostům zmíně‑
né hospody.
Přihlášky na zájezd a  do guláš‑
nické soutěže přijímá přímo 
sama provozovatelka lipnické 
pivnice. Tou je paní Lenka Marková; všem zájemcům také podá bližší 
informace.
Kromě toho je v  plánu i  onen 
už tradiční autobusový zájezd 
na čertovský festival Krampus-
lauf/Nacht des Horrors, jenž 
bývá pořádán v dolnorakouském 
Hollabrunnu – kteréžto město se 
nachází také jen pár kilometrů za 
hranicemi.
Na obrázcích: polský zámek 
Moszna, hovězí guláš a jeden z hollabrunnských krampusů. Zdroj: in‑
ternet.                                                                                     Vladimír Pařil (pi)

Akce pivnice Na Lipnici: 
soutěže, ale i zájezdy
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Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí

Středa 28. 9. Slavnost sv. Václava, 
mučedníka. 7.30  za vnuka Václa‑
va, † kmotra Václava a všechny mi‑
losti, dary Ducha svatého a ochra‑
nu Svaté Rodiny, Ježíše, Marie 
a Josefa. 9.00 za rodinu Práškovu. 
Čtvrtek 29. 9. Svátek sv. Michae‑
la, Gabriela a Rafaela, archandělů. 
7.00 za živou a † rodinu Charvá‑
tovu, Šoltézovu, Herinkovu a duše 
v očistci. 16.45 schola na faře, mi‑
nistranti v kostele, společná setká‑
vání pro maminky s malými dětmi 
ve farním sále. 18.00 na poděková‑
ní za 60 let života a živou † rodinu 
Krejčovu a Požárovu. Pátek 30. 9. 
Památka sv. Jeronýma, kněze a uči‑
tele církve. 8.00  za Františka Ko‑
nečného, syna, dvoje rodiče a duše 
v očistci. 14.00 – 16.00 svátost smí‑
ření a výstav NSO. 17.00 za živou 
a † rodinu Střechovu a Havlíčkovu 

a duše v očistci. Sobota 1. 10. Pa‑
mátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
panny a  učitelky církve. 7.00  Za 
pana Merčnika, živou a  †  rodinu 
Merčnikovu a  Žerdinovu a  duše 
v očistci. 18.00 na společný úmysl. 
1.  za manžela Františka Chlubnu 
a  rodiče Chlubnovy a Kašparovy; 
2.  za rodinu Rychlých, Fexovu 
a duše v očistci; 3. Antonína Požá‑
ra, jeho dvě dcery Marii a Helenu, 
syna Antonína a švagra Miroslava 
Křehlíka; 4.  za Jaroslava Babáka, 
dvoje rodiče, živou rodinu, sestru 
Marii a duše v očistci; 5. za rodi‑
nu Burgetovu, Dvořákovu a  Del 
Sordo; 6.  za  †  Annu Pavlíkovu 
a  duše v  očistci. Neděle 2.  10. 
27.  v  mezidobí. 7.30  za farníky. 
9.00  za rodiny Janíkovu, Řezníč‑
kovu a Bachrovu. 10.30 za Boženu 
a Aloise Neubauerovy, dvoje rodi‑
če a duše v očistci. 11.30 křty VM: 

Sofie Fadrusová, Květa Burianová, 
Žaneta Charvátová a Tobiáš Král. 
18.00 za Zdeňka Mejzlíka a celou 
rodinu.

Farnost Bory
Středa 28. 9. Slavnost sv. Václava, 
mučedníka. 9.45 mše svatá Horní 
Bory: za rodiče Ambrožovy, sou‑
rozence a živou a † přízeň. Pátek 
30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze 
a učitele církve. 17.30 výstav NSO 
a svátost smíření. 18.00 mše svatá 
Dolní Bory: za Františka Mičku 
a rodiče, rodiče Zikmundovy a ce‑
lou přízeň. Neděle 2. 10. 27. v me‑
zidobí. 9.45 za rodiče Květoslavu 
a Františka Svobodovy, jejich syna 
Františka a živou a † rodinu Svo‑
bodovu a Klusáčkovu.

Farnost Netín
Středa 28. 9. Slavnost sv. Václava, 
mučedníka. 8.00 za Jarmilu a Vác‑
lava Hladíkovy, vnuka Lukáše 

Hladíka a celou živou a † přízeň. 
13.30  křest Veronika Pagáčová. 
14.00 farní den. Čtvrtek 29. 9. Svá‑
tek sv. Michaela, Gabriela a Rafae‑
la, archandělů. 17.30 mše svatá pro 
děti: Za rodiče Ambrožovy a syny. 
Pátek 30.  9. Památka sv.  Jeroný‑
ma, kněze a učitele církve. 18.30 za 
Věru a  Josefa Dvořákovy, jejich 
rodiče a  živou  †  přízeň. Sobota 
1. 10. Památka sv. Terezie od Dí‑
těte Ježíše/1. v měsíci. 17.00 svátost 
smíření. 18.00 za poutníky. Neděle 
2. 10. 27. v mezidobí. 8.00 za Jose‑
fa Šitku, rodiče a živou a † přízeň. 
11.30  křest Žaneta Marie Pejcha‑
lová.

Farní oznámení
* Děkujeme za výzdobu a  pří‑
pravu letošního poděkování za 
úrodu. *  Rozvrh hodin nábožen‑
ství ve školách ve školním roce 
2022/2023 najdete na interneto‑

vých stránkách farnosti a v nástěn‑
kách. Druhý stupeň základních 
škol VM bude mít náboženství 
společně ve středy v 14.00 na faře. 
* Ve středu 28. září nejsou na faře 
úřední hodiny. * Ve středu 28. září 
o  slavnosti sv.  Václava zveme od 
14  hodin na tradiční farní den 
v Netíně, prosím rezervujte si čas 
v kalendáři na toto milé farní se‑
tkání. Budeme rádi, když přines‑
te něco slaného nebo sladkého 
k  pohoštění. Ranní mše v  tento 
den tam bude v 8.00. * Ve čtvrtek 
29. září v 17.30 zveme na dětskou 
mši svatou v Netíně, v 16.45 bude 
v netínském kostele ministrantská 
schůzka a v 17.00 v kapli Klubíč‑
ko pro děti. * Ve čtvrtky jsou pra‑
videlné dětské mše svaté ve VM 
v 18.00. Přede mší svatou v 16.45 
zveme děti do scholy  – sraz na 
faře, na ministrantské schůzky  – 

sraz před kostelem. A  také nově 
otevíráme farní sál pro společná 
setkávání  – zvláště pro mamin‑
ky s  malými  dětmi. * O  víkendu 
(30. 9.–2. 10.) se uskuteční víkend 
pro biřmovance v  Heřmanově. 
Bohoslužba smíření a  příležitost 
ke zpovědi pro biřmovance, kmo‑
try a  farníky bude v  pátek 7.  10. 
od 19.00 v kostele ve VM. Samot‑
né biřmování ve VM proběhne 
v sobotu 8. 10. v 10.00. Biřmová‑
ní v Netíně bude v sobotu 15. 10. 
v 10.00. * V sobotu 1. října je první 
sobota v Netíně, 17.00 svátost smí‑
ření, 18.00 mše svatá. * Od pátku 
7. října opět začne sportovní krou‑
žek pro děti „Farní kolečko“. Zve‑
me všechny děti ve věku cca od 5 – 
11 let. Kroužek se bude konat vždy 
v pátek v čase 15.45 – 16.45 hodin 
v tělocvičně ZŠ Sokolovská VM.    

Farní úřad VM

V neděli 25. září se v Třebíči konalo 
finále krajského přeboru družstev 
mladších žáků a mladších žákyň.
V kategorii chlapců zvítězilo druž‑
stvo TJ Jiskry Humpolec. Druhé 
místo obsadili chlapci z  TJ Spar‑
tak Třebíč a  bronz si vybojovali 
žáci z TJ Sokol Velké Meziříčí. Do 
soutěže se zapojilo celkem 11 kraj‑
ských družstev.
V kategorii dívek posunulo finálo‑

vé kolo do čela družstvo TJ Spar‑
tak Třebíč. Stříbrné medaile zís‑
kaly děvčata z TJ Jiskry Humpolec 
a třetí z Korela Sports Team z Jih‑
lavy. Ml. žákyně z TJ Sokol Velké 
Meziříčí skončily na 4. místě z cel‑
kových 13 družstev z kraje.

Bodové hodnocení ml. žáků 
a žákyň ve finále:

Pořadí Závodník Body
 3 Hroch František 18

 9 Pipa Tomáš 12
 15 Jiříček Kryštof 6
 18 Karmazín Lukáš 3
Pořadí Závodník body
 9 Blaťáková Karolína 22
 16 Komínková Eliška 15
 18 Dobrovolná Lenka 13
Kompletní výsledky na htt‑
ps://online.atletika.cz/vysled‑
ky/63403.

Dana Cahová Harvey

V Třebíči se konalo finále KPD mladšího žactva v atletice

V  předchozích číslech jsme představili nového velkomeziříčského 
děkana Jiřího Kaňu. Po jeho boku stojí dva jeho kolegové, Jiří Dyčka 
a Jan Kříž. Prvního jmenovaného dnes čtenářům ML představíme.
Jiří Dyčka tady v Meziříčí působí druhým rokem jako jáhen. Původně 
pochází z Blanska.
„Během střední školy jsem odpověděl na Boží povolání a rozhodl jsem se, 
že se chci stát knězem. Proto jsem studoval Teologickou fakultu v Olo-
mouci a  v  roce 2020 jsem byl vysvěcen na jáhna - což je předstupeň 
kněžství. Po roce působení v Brně jsem přišel do Velkého Meziříčí, kde 
jsem moc rád,“ říká o sobě mladý jáhen.

V  rámci své služby se věnuje výuce náboženství, dalším aktivitám 
pro děti a mládež, ale i navštěvování nemocných. „Práce“ je to podle 
jeho slov pestrá. „Nejvíce mě těší, když můžu zažívat Boží přítomnost 
a blízkost a také druhým k tomuto pomáhat,“ doplnil J. Dyčka a dodal: 
„Takovou možná zajímavostí je to, že se snažím využívat všechny možné 
prostředky k prezentaci křesťanství, a tak jsem i aktivní na různých soci-
álních sítích a snažím se i tímto způsobem lidem přinášet víru.“
Ve volném čase se jáhen Dyčka věnuje sportu a odpočinkem je pro 
něho též čas strávený s přáteli.

Připr.: red ML, foto: FCB JD-

Po boku nového děkana můžete vidět Jiřího Dyčku

Otevření městského sportoviště mezi základními školami zpestři‑
ly exhibice. Každý sport zastoupený na novém hřišti, ať už to byl 
parkour, workout nebo pumptrack, měl svého zástupce. Za parkou‑
risty vystoupil Martin Veselý se svými kolegy, pumptrack vyzkoušel 
jako první rider Jakub Hejl a workout předvedli David Pavliš a Pavel 
Svoboda. Před sportovními ukázkami promluvil ředitel městské pří‑
spěvkové organizace Sportoviště VM, Michal Hořínek. Ten pozval 

k mikrofonu starostu města Alexandrose Kaminarase. „Děkuji těm, 
kteří koordinovali realizaci, a to zejména Michalu Hořínkovi a Jardovi 
Hladíkovi z  našeho oddělení investorské činnosti. Tady je vidět kus 
dobře odvedené práce. Nabídku sportovišť stále rozšiřujeme. Hřiště je 
víceúčelové a má potenciál stát se atraktivní pro děti, dospívající i do-
spělé,“ ocenil Kaminaras.
Jaké volnočasové aktivity lze na novém hřišti vykonávat? Parkour 

je umění přemístit lidské tělo přes různé překážky, co možná neje‑
fektivněji, nejrychleji, plynule a nejpřímější cestou.
Workout je sportovní aktivita zaměřená na využití vlastní váhy těla 
při cvičení na veřejných hřištích.
Pumptrack je uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je tvo‑
řený vlnkami a klopenými zatáčkami.

  -měú-

Meziříčí nabízí nové sportovní vyžití na hřišti u základních škol v Čechákách

Podzimní scenérie 
v přírodě. 
Foto: redakce ML/vlr
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Klára Havlišová a Adam Červin-
ka jsou mistry republiky, Oliver 
Harvey je stříbrný

O víkendu 17. a 18. září se v Jab‑
lonci konalo Mistrovství České 
republiky žactva. I přes nepříznivé 
podmínky padla dvě národní his‑
torická maxima zásluhou Micha‑
la Rady na dvoustovce překážek 
a  sprinterů USK Praha ve štafetě 
na 4×60 metrů.
O vynikající výkony a výsledky se 
postarali i velkomeziříčští atleti.
Na šampionát se nominovali v in‑
dividuálních disciplínách Adam 
Červinka (1 500 m), Oliver Harvey 
(1 500 m překážek), Klára Havlišo‑
vá (oštěp), Jakub Doležal (300 m) 
a štafeta chlapců na 4 × 300 m.

Klára Havlišová odjížděla na 
šampionát jako jedna z favoritek – 
měla zapsaný 6. nejlepší výkon. 
V  závodě ale naprosto domino‑
vala a  zvítězila v  nejlepším osob‑
ním výkonu 41,18 m. Vyhrála by 
i  svým druhým nejdelším poku‑
sem 39,62 m.
Stejně suverénně si počínal i Adam 
Červinka v běhu na 1 500 m. Tak‑
tikou start – cíl potvrdil svoji vý‑
konnost a  časem 4:14,62 m jasně 
zvítězil. Druhý v  pořadí Jan Žák 
TRIALTLET Karlovy Vary zaběhl 
4:25,76, třetí místo vybojoval Ště‑
pán Outrata AC Pardubice v čase 
4:26,81.
Klára i Adam v Jablonci získali svůj 
první mistrovský titul.
Svoji první atletickou medaili na 

atletickém republikovém mist‑
rovství vybojoval i Oliver Harvey 
ve steeplu (1 500 m překážek). 
V  průběžných tabulkách mu pat‑
řil 2. nejrychlejší čas. A tuto pozici 
potvrdil i  v  tomto závodě, časem 
4:37,95 si vytvořil vynikající osob‑
ní rekord, oddílový rekord a  po 
zásluze si odváží stříbrnou medaili.
Nováčkem na mistrovství republi‑
ky a příjemným překvapením byl 
výkon Jakuba Doležala v běhu na 
300 m. Nominoval se 13. nejlepším 
časem, v rozběhu však zaběhl kva‑
litní osobní rekord 37,71 s a po zá‑
sluze se probojoval do finále. Tady 
obsadil 8. místo časem 38,62 s.
Dalším nováčkem byl Patrik Ab-
solon, který výborně rozeběhl 
štafetu na 4 × 300 m. Ve složení 

Patrik Absolon, Oliver Harvey, 
Adam Červinka a  Jakub Doležal 
vybojovali 7. místo z  celkového 
počtu 25 startujících týmů.
Se ziskem 2 zlatých a jedné stříbr‑
né medaile je atletický oddíl TJ So‑
kol Velké Meziříčí v  medailové 
bilanci na 5. místě z celkového po‑
čtu 141  zúčastněných atletických 
oddílů.
Všichni medailisté  – Klára Ha‑
vlišová, Adam Červinka a  Oliver 
Harvey  – jsou nominováni na 
Mezistátní utkání U16 ČR – Chor‑
vatsko  – Maďarsko  – Sloven‑
sko – Slovinsko, které se uskuteční 
24. 9. 2022 ve Znojmě.
výsledky https://online.atletika.cz/
vysledky/48383/0/2

VELME

Mistry republiky žactva v atletice jsou Klára Havlišová a Adam Červinka

V neděli 18. září se v Jihlavě kona‑
lo Mistrovství kraje přípravek ve 
čtyřboji a  štafetách. Závodu se za 
chladného počasí zúčastnilo 144 
dětí ze 13 oddílů.
Děti závodily ve čtyřboji (běh na 
50 m překážek, hod míčkem, běh 
na 50 m a skok daleký) a ve štafetě 
na 4 × 60 m.
V celkovém hodnocení čtyřboje se 
na stupně vítězů probojovala Ka-
rolína Kozlová v kategorii starších 
přípravek, kde obsadila 3.místo 
a získala bronzovou medaili a Sofie 

Sedmidubská v kategorii mladších 
přípravek, kde obsadila 2.místo 
a získala stříbrnou medaili.
Do první desítky v celkovém umís‑
tění víceboje se ještě dostali:
Starší přípravka dívky: 4. místo 
Magdaléna Krejčí
Mladší přípravka hoši: 9. místo 
Jaroslav Caha
V dílčích disciplínách se naši svě‑
řenci na medailové pozice podívali 
celkem 4 krát. A to zásluhou:
Sofie Sedmidubské za 2. místo 
v běhu na 50 m. Karolíny Kozlo-

vé za 1.místo v  hodu kriketovým 
míčkem a skoku dalekém a Kariny 
Bradáčové za 1. místo ve skoku da‑
lekém.
Ve štafetách si starší děvčata doběh‑
la pro 3. místo ve složení (Fňukalo-
vá, Kozlová, Krejčí, Slováčková).
Tímto závodem jsme ukončili 
dráhovou atletickou sezónu a před 
námi je zimní příprava na další rok.
Kompletní výsledky naleznete na 
https://online.atletika.cz/vysled‑
ky/63400/

Dana Cahová Harvey

V Jihlavě se konalo Mistrovství kraje přípravek ve čtyřboji

24. 9. 2022
Po prvních jízdách posledního 
MMČR žen v  Karlíně byl po‑
čet bodů u  Anety Čepelákové 
i  Barbory Laňkové úplně stejný. 
Závodnice tak šly do poslední 
letošní rozjížďky s  cílem získat 
maximum bodů. Každá z  nich 
možná zvolila jinou strategii, ale 
až do konce bylo zajímavé sledo‑
vat, zda zvítězí mládí nebo zkuše‑
nosti. A co napsaly závodnice na 
svých sociálních sítích bezpro‑
středně po závodě?

Barbora Laňková
Co se to dneska stalo? Pořád 
tomu nemůžu uvěřit, ale dnes 
jsem získala svůj třetí titul ME‑
ZINÁRODNÍ MISTRYNĚ ČR! 
Dnešek byl prostě neuvěřitelný 
a na tyhle závody nikdy nezapo‑
menu!
Do Karlína jsem jela se sedmi 
bodovou ztrátou na první místo 
a řekla si, že si prostě poslední zá‑
vod pořádně užiju a dám do toho 
všechno. Od rána mě trať moc 
bavila, cítila jsem se skvěle.

Na první start jsem zvolila úpl‑
ně venkovní stopu a odpálila na 
2. místě, tak jsem po pořádném 
souboji dojela i do cíle a dohnala 
bodovou ztrátu na Anet.
Start do druhé jízdy byl o něco 
málo horší, začínala jsem na 
3. místě, Aneta jela těsně přede 
mnou. Tahle jízda byla fakt in‑
farktová, obě jsme do toho dali 
úplně všechno. Nakonec se mi 
ji po neuvěřitelným boji poda‑
řilo předjet a  udržela jsem to 
až do cíle. O  pouhé 2 body se 

mi tak podařilo obhájit loňský 
titul!
V  cíli to byla nepopsatelná ra‑
dost, skvělý pocit a  atmosféra 
kolem tratě byla neskutečná! 
DĚKUJU MOC VŠEM ZA POD‑
PORU, BYLO TO BOŽÍ! Děkuju 
moc i  všem sponzorům, Ori‑
on Racing Teamu, kamarádům 
a hlavně mamce a taťkovi za pod‑
poru! A ještě klobouk dolů před 
AMK Karlín za top připravenou 
trať!

-zdroj: fcb BL, Motolevel.com-

Barbora Laňková získala třetí titul po těsném souboji

Dne 9. října v 9 hodin dopoled‑
ne odstartují soutěže šachových 
družstev pro období podzimu, 
zimy a  jara 2022/2023. Zatímco 
Spartak Velké Meziříčí opět po‑
stavil jediný tým, Spartak Velká 
Bíteš tentokrát pohotově hned 
dva. Obě města spolu v  tomto 
druhu sportu už několik let ko‑
operují a  vzájemně si poskytují 

hráče na výpomoc, respektive 
tedy pro hostování.

Krajský přebor
Letos celkem jen 9 týmů; 9 kol; 
systém jedenkrát každý klub s kaž‑
dým; do zápasu nastupuje na jedné 
straně osm hráčů.
Utkání Spartaku Velké Meziříčí 
(v závorkách uveden počet lidí na 
soupisce):

1. kolo / neděle 9.  10.  2022 od 
9 hodin
Jiskra Havl.Brod A (20) – Spartak 
VM (14)
2. kolo / 23. 10.
VM – Spartak Pelhřimov A (20)
3. kolo / 27. 11.
Caissa Třebíč A (20) – VM
4. kolo / 11. 12.
VM – TJ Náměšť n.Osl. B (18)

5. kolo / 15. 1. 2023
Jiskra Humpolec A (20) – VM
6. kolo / 29. 1.
= Spartak VM má volno. =
7. kolo / 12. 2.
VM – Gambit Jihlava B (20)
8. kolo / 26. 2.
TJ Žďár n.Sáz. A (20) – VM
9. kolo / 19. 3.
VM – ŠK Světlá n. Sáz. A (20)

Soupiska šachistů Spartaku Velké 
Meziříčí (14 hráčů):

Tomáš Mrazík – Stanislav Kopr – 
Michal Nedoma  – Adam Si‑
majchl  – Adam Kutil  – Jan Ze‑
man – Miloslav Kučera – Viktorie 
Součková (8 v základu) + dále La‑
dislav Vojtěch st., Pavel Kapčuk, 
Josef Janák, Josef Dvořák, Martin 
Janák, Miroslav Bárta. Jde o členy 

jak z našeho města, tak i z okolních 
měst a obcí.
Diváci samozřejmě smějí na utkání 
přijít, musejí však být potichu – ra‑
dění anebo povzbuzování se přísně 
zakazuje!
Příště: Krajská soutěž (Spartak 
Vel.Bíteš A) + Regionální soutěž 
„Vysočina ‑východ“ (Spartak Vel. 
Bíteš B).                    Vladimír Pařil

Šachistům nastává nová sezona

Minule jsme přinesli pojednání 
o krajském přeboru týmů v šachu 
v nastávající sezoně, a to včetně 
rozpisu jednotlivých kol. V KP 
už řadu let po sobě účinkuje také 
kolektiv Spartaku Velké Meziříčí.
Dnes uvedeme informace 
o krajské soutěži, která se nachází 
o jeden stupeň níže, a o regionál-
ní soutěži, jež o dva.

Krajská soutěž Vysočiny 
2022 / 2023

10 družstev; 9 kol; systém jedenkrát 
každý klub s každým; do utkání na 
každé z obou stran nastupuje 8 hrá‑
čů.

Rozlosování pro Bítešské:
1. kolo / neděle 16. 10. 2022 v 9.00
Spartak Velká Bíteš A (na soupisce 
má celkem 20 hráčů) – ŠK Světlá n. 
Sáz. B (20)
2. kolo / 6. 11.
SŠK Cejle A (20) – V. Bíteš A
3. kolo / 20. 11.
VB A – TJ Náměšť n. Osl. C (17)
4. kolo / 4. 12.
Jiskra Humpolec B (16) – VB A
5. kolo / 18. 12.
VB A – Gambit Jihlava D (18)
6.kolo / 8. 1. 2023
VB A – Spartak Pelhřimov B (16)
7.  kolo / 22. 1.
Gambit Jihlava C (20) – VB A

8. kolo / 5. 2.
VB A – Caissa Třebíč B (20)
9. kolo / 19. 2.
TJ Žďár n. Sáz. B (20) – VB A
Soupiska Spartaku Velká Bíteš A 

(20 členů):
Jan Gubáš  – Ladislav Vojtěch 
st.  – Adam Simajchl  – Michal 
Nedoma  – Radek Bárta  – Jan Ze‑
man  – Miloslav Kučera  – Josef 
Šilhan  – Hana Blažková  – Vikto‑
rie Součková  – Ladislav Vojtěch 
ml.  – Libor Kincl  – Tomáš Va‑
leš  – Jaroslav Burian  – Pavel Ne‑
hybka – Metoděj Vojtěch – Adam 
Ošmera  – Matěj Beránek  – Jakub 
Nehybka – Štěpánka Blažková. Ně‑

kteří z nich jsou zde opět zapůjčeni 
na hostování z kooperujícího oddí‑
lu TJ Spartak Velké Meziříčí.
Bítešští šachmatisté hrají své do‑
mácí zápasy v klubovně u zimního 
stadionu, a sice vždy o nedělích od 
9 hodin dopoledne.

Regionální soutěž Vysočina-
-Východ

6 týmů; 10 kol; hraje se systémem 
2 × každý klub s každým; na obou 
stranách sedí proti sobě při utkání 
pětice hráčů.

Los Bítešských:
1.kolo / neděle 9. 10. 2022 od 9.00
Spartak Velká Bíteš B (20 hráčů na 
soupisce) – Caissa Třebíč C (13)

2. kolo / 23. 10.
VB B – ŠK Bystřice n. Pernšt. (8)
3. kolo / 13. 11.
TJ Náměšť n. Osl. D (14) – VB B
4. kolo / 27. 11.
VB B – TJ Žďár n. Sáz. C (16)
5. kolo / 11. 12.
Sokol Jámy (7) – VB B
6. kolo / 15. 1. 2023
Caissa Třebíč C – VB B
7. kolo / 29. 1.
ŠK Bystřice n.P. – VB B
8. kolo / 12. 2.
VB B – TJ Náměšť n.O. D
9. kolo / 26. 2.
TJ Žďár n. S. C – VB B
10. kolo / 19. 3.

VB B – Sokol Jámy
Soupiska Spartaku Vel.Bíteš B 

(20 lidí):
Ladislav Vojtěch st. – Radek Bárta – 
Adam Simajchl – Hana Blažková – 
Ladislav Vojtěch ml. – Josef Šilhan – 
Tomáš Valeš – Lukáš Jan – Metoděj 
Vojtěch  – Libor Kincl  – Jaroslav 
Burian  – Pavel Nehybka  – Adam 
Ošmera  – Matěj Beránek  – Jakub 
Nehybka – Štěpánka Blažková – Fi‑
lip Valeš – Sofie Topinková – Zik‑
mund Vojtěch – Josefína Blažková. 
Někteří tedy nastupují jak v  áčku, 
tak i v B ‑týmu, což vzhledem k od‑
lišným termínům utkání KP a RSV 
lze.                                    Vladimír Pařil

Krajská soutěž družstev v šachu a regionální soutěž „Vysočina – skupina 
Východ“ 2022 / 2023
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

21. 9. 2022
Pohár mládeže FAČR, který se 
hraje pod názvem PLANEO 
Cup, je nejvýznamnější akcí 
mládežnického fotbalu v  Čes‑
ké republice a  nyní startuje 
jeho již 11. ročník. Pro týmy to 
bude opět skvělá příležitost se 

utkat se soupeři z celé republiky.
Do nové sezóny se přihlásilo re‑
kordních 917 týmů z  259 klubů. 
Po celé republice se zapojí od 
prvních předkol až po závěrečné 
finálové turnaje více než 18 tisíc 
hráčů a hráček. Do konce října se 
odehrají všechny předkola a kva‑

lifikace. Finálové turnaje se usku‑
teční na jaře příštího roku.
V půlce minulého týdne se ode‑
hráli turnaje I. předkola celé ka‑
tegorie U12. Skupina „E“, kam 
patřilo FCVM se odehrála ve 
Velkém Meziříčí. Ve skupině bylo 
celkem 6 týmů: FCVM, TJ  Je‑

žek Rantířov, Sokol Bedřichov 
a  prvoligové Znojmo, Žďár a  FŠ 
Třebíč. První zápas kluci vyhrá‑
li 5:2 s  Bedřichovem, kterému 
vrátili prohru z  minulého týdne 
z krajského přeboru. Další zápas 
vyhráli s prvoligovým týmem FŠ 
Třebíč 4:2. Po přestávce vyhrá‑

li 2:0 zápas s  Rantířovem. Další 
zápas prohráli se Znojmem 3:1 
a poslední zápas s FC Žďas Žďár 
prohráli 3:2 i  přesto, že více než 
polovinu zápasu vedli 2:0. S  cel‑
kovým počtem 3 výher a 2 proher 
nakonec zaslouženě postoupili 
z druhého postupového místa.

Příští týden kluky čeká druhé 
předkolo, které nebude o  nic 
lehčí. Všechny nás těší, že se klu‑
kům daří, a že dokáží držet krok 
s  prvoligovými týmy. Přejme, ať 
jim to vydrží i v dalších zápasech 
a turnajích.

http://www.fcvm.cz/

Mladší žáci se dostali do II. předkola Poháru mládeže FAČR

20. 9. 2022
HHK Velké Meziříčí 2:4 (0:1, 0:1, 
2:2) SHKM Baník Hodonín
Sestavy: HHK Velké Meziříčí
Krejčí (Juda J.) – Sedláček, Trnka, 
Koželuh, Buchal, Ambrož, Švejda, 
Báňa – Strnad, Juráň, Malec, Do‑
ležal, Vedral, Oščádal, Maštera, 

Burian  V., Dupljaku, Nesvadba, 
Křenek, Střecha F.
SHKM Baník Hodonín: Holík 
(Dolíška) – Škápik, Směřička, Po‑
lesný, Němec, Kučera, Rauš – Du‑
fek, Matějka, Bartes, Popelka, Me‑
dek, Krejčiřík, Sajdl, Charvát, Peš, 
Štědrý, Hložánek, Krejčí

Branky a  nahrávky: HHK Velké 
Meziříčí: 46:46 Nesvadba (Vedral), 
53:15 Malec (Sedláček, Oščádal). 
SHKM Baník Hodonín: 14:27 
Charvát (Dufek, Medek), 32:00 
Rauš (Peš, Hložánek), 57:47 Sajdl 
(Směřička, Peš), 59:28 Dufek. Vy‑
loučení: 7:6. Využití: 0:1, v oslabení 

0:0.Střely na branku:0:0 (0:0, 0:0, 
0:0  – 0:0). Diváci: 154. Rozhodčí: 
Mejzlík – Augusta, Trávník
Hokejisté Velkého Meziříčí v  po‑
sledním přípravném utkání před 
startem II. ligy podlehli hodonín‑
skému Baníku.
V  souboji s  novým soupeřem 

z východní konference II. ligy vel‑
komeziříčští dlouho nemohli pře‑
konat Holíka v hodonínské bran‑
ce. Hosté naopak v první i druhé 
třetině zapsali po jednom zásahu. 
Ve třetí části potom snižoval na 1:2 
Viktor Nesvadba a  v  54. minutě 
rozjásal domácí publikum bran‑

kou na 2:2 Ondra Malec. V  ná‑
sledné přesilové hře ale meziříčští 
obrat nedokonali, navíc hned po 
jejím skončení inkasovali branku 
na 2:3, na kterou již nedokázali 
odpovědět. Hosté poté v  závěru 
pojistili vítězství trefou do prázdné 
branky.                                   Jiří Mráz

Generálka na ligu se Velmezu nevydařila

26. 9. 2022
Mladší přípravka bude hrát 
o velké finále Poháru mládeže 
FAČR. Do kvalifikace, která se 
bude konat v říjnu, dokázala 
postoupit přes dvě předkola.

V prvním předkole jsme se v Pol‑
né potkali s týmy z našeho kraje. 
V  úvodním zápase jsme hráli 

s Hlinskem a zápas jsme bez pro‑
blémů zvládli a dobře tak do tur‑
naje vstoupili. Ve druhém zápase 
to byl vyrovnaný boj s Bedřicho‑
vem, kde oba týmy neproměnily 
dost šancí, nakonec z  toho však 
byla naše výhra. V dalším zápase 
jsme prohráli se suverénní Pol‑
nou, která celý turnaj vyhrála. 
V  následujícím zápase byla vidět 

krásná přestřelka s FŠ Třebíč a po 
vítězství 11:7 jsme byli šťastnější 
my. Poslední zápas se Žďárem nad 
Sázavou jsme zvládli a postoupili 
jsme tak do dr  uhého předkola 
poháru.
Druhé předkolo jsme odehráli 
ve Vyškově a utkali se tak s týmy, 
se kterými se běžně v soutěži ne‑
potkáme, takže jsme byli za toto 

srovnání rádi. Na turnaj jsme bo‑
hužel jako trenéři kvůli škole ne‑
mohli, ale poděkování patří všem 
rodičům, kteří to s kluky zvládli. 
Bohužel jsme se v prvním zápase 
potkali s  Líšní, který byla hodně 
nad naše síly a na klucích to bylo 
vidět v  dalších dvou utkáních 
s  Kuřimí a  Znojmem, kde jsme 
po celkem vyrovnaných zápasech 

prohráli. Poslední dva zápasy už 
na klucích byla vidět větší uvolně‑
nost, což se ukázalo i na jasných 
výsledcích s domácím Vyškovem 
a Ivančicemi. Nakonec z toho bylo 
čtvrté místo, ze kterého jsme po‑
stoupili o jediný gól do kvalifikace 
o závěrečné finále celého turnaje.
Kluky musíme za oba turnaje 
pochválit, protože do toho dali 

všechno a  jsou za to odměněni 
dalšími zápasy. Budeme věřit, 
že to zvládneme i  v  dalším kole 
a podíváme se na velké republiko‑
vé finále. Ještě jednou, velké díky 
patří rodičům, kteří nám pomohli 
hlavně s  dopravou a  s  dohledem 
na kluky.

Trenéři: Marek Malata, Mirek 
Malata

Mladší přípravka dokázala postoupit do kvalifikace Poháru mládeže FAČR

24. 9. 2022
A ‑TÝM
HC Slezan Opava 3:1 (1:0, 2:1, 
0:0) HHK Velké Meziříčí

Sestavy: HC 
Slezan Opa‑
va: Piták 
(Sotlar)  – 
Thiel, Za‑
pletal, Věn‑

tus, Šindelář, Zelenka, Štěpánek, 
Kocián, Fědor  – Kadula, Wolf, 
Vojtovič, Beránek, Štindl, Buršík, 
Rousek, Káňa, Římský, Vojkůvka, 
Vašenka, Horný. HHK Velké Me‑
ziříčí: Krejčí (Juda J.) – Koželuh, 
Sedláček, Báňa, Trnka, Ambrož, 
Buchal  – Malec, Juráň, Oščádal, 
Křenek, Dupljaku, Strnad, Dole‑
žal, Burian  V., Maštera, Vedral, 

Broža, Nesvadba. Branky a  na‑
hrávky: HC Slezan Opava: 14:29 
Vašenka (Beránek, Kocián), 
22:46 Káňa (Wolf), 39:00 Berá‑
nek (Wolf, Vašenka). HHK Velké 
Meziříčí: 22:27 Maštera (Doležal, 
Burian  V.). Statistiky: vyloučení 
4:11, využití: 0:0, v  oslabení 0:0. 
Střely na branku: 30:26 (9:8, 15:7, 
6:11 – 0:0). Diváci: 299. Rozhod‑

čí: Šutara – Rychlý, Vengřín.
V úvodním kole II. ligy hokejis‑
té Velkého Meziříčí neuspěli na 
ledě loňského finalisty.
Vstup do nové sezóny se velko‑
meziříčským hokejistům nevy‑
dařil. Na ledě Opavy po celý zá‑
pas bojovali se zbytečnými fauly 
a  přestože všech deset dvoumi‑
nutových a  jeden pětiminutový 

trest ubránili, v závěrečné třetině 
již chyběly síly na zvrat.
Ve druhém kole jedeme na led 
nováčka do Vyškova, který si 
dnes vyšlápl na loni ještě prvoli‑
gový Havířov. Utkání ve Vyškově 
hrajeme ve středu 28. 9. v 18:00.

Ostatní výsledky 1. kola:
HC Bobři Valašské Meziříčí  – 

Orli Znojmo 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
HC ISMM Kopřivnice  – SKLH 
Žďár nad Sázavou 7:1 (2:1, 4:0, 
1:0)
AZ Havířov – Hokej Vyškov 2:4 
(1:3, 0:0, 1:1)
HK Nový Jičín – BK Havlíčkův 
Brod 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)

Jiří Mráz

Na ledě loňského finalisty nás brzdila oslabení, litují hokejisté

2. liga starší 
dorost – Morava, 

1. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí  – 
HBC  Olomouc 1966 34:19 
(20:6)
Vstup do soutěže se dorostencům 
vydařil, kdy po velmi povedeném 
prvním poločase si připsali první 
body do druholigové tabulky.
Naše družstvo vstoupilo do utká‑
ní koncentrovaně. Prvních pár 
minut bylo vyrovnaných, kdy 
soupeř dokázal několikrát od‑
povědět na naše branky. Pak už 
dominovala naše aktivní obrana, 

která nutila soupeře k  chybám. 
Sled rychlých útoků přinášel na‑
výšení skóre až na poločasový 
výsledek 20:6.
Po první půli již bylo rozhodnu‑
to. V  druhé půli jsme již zkou‑
šeli různé herní varianty. Všich‑
ni hráči si dostatečně zahráli. 
I  přesto že koncentrace polevila 
došli jsme si k prvnímu vítězství.
Důležité bylo, že jsme dokázali 
navázat na přípravná utkání a dr‑
žet vysoké tempo hry. Hráči do‑
kázali přenést natrénované věci 
do utkání, především v  obranné 
fázi. Musíme ještě zapracovat 
na omezení technických chyb 
a efektivitě v proměňování šancí, 

to by nás mohlo proti silnějším 
soupeřům vytrestat.
V  příštím kole zajíždí družstvo 
dorostu do Rožnova pod Rad‑
hoštěm, kde bude chtít navázat 
na první vítězství.
7 m hody 1/1 : 1/3, vyloučení 2:2.
Průběh utkání: https://www.
handball.cz/souteze/muzi/2‑liga‑
‑starsi ‑dorostenci ‑morava/de‑
tail/zapas/72e9db89‑2248‑4ab9‑
‑8f7a‑2cac4dd1b24f
Sestava a branky: Lukáš Deraha, 
Tomáš Kučera, Martin Borko‑
vec  – Aleš Novotný (3), Tomáš 
Rosa (3), Jaroslav Pavlíček, Be‑
njamin Rosa (2), Marek Sedlák 
(2), Martin Chalupa (1), Štěpán 

Čermák (1), Jakub Mach (6/1), 
Denis Vik, Jakub Uchytil (5), 
Adam Jaša (2), Robin Koudela 
(8), trenér Ladislav Šidlo, vedou‑
cí družstva Petr Kácal.

TABULKA	–	2.	LIGA	STARŠÍ	DOROSTENCI	
MORAVA	–	PODZIM	2022	–	JARO	2023

AKTUÁLNÍ	CELKOVÉ	POŘADÍ	Z	 V	R	 P	 SKÓRE	 B

	 1.	Klub	házené	Vsetín	 1	 1	 0	 0	 36:17	 2

	 2.	TJ	Sokol	Velké	Meziříčí	 1	 1	 0	 0	 34:19	 2

	 3.	TJ	Sokol	Újezd	u	Brna	 1	 1	 0	 0	 43:30	 2

	 4.	TJ	Sokol	Ostrava	 1	 1	 0	 0	 29:26	 2

	 5.	TJ	Kovofiniš	Ledeč	n.	S.	 0	 0	 0	 0	 0:0	 0

	 6.	Tatran	Litovel	 0	 0	 0	 0	 0:0	 0

	 7.	TJ	Rožnov	p.	R.	 1	 0	 0	 1	 26:29	 0

	 8.	Sokol	Telnice	 1	 0	 0	 1	 30:43	 0

	 9.	HBC	Olomouc	1966	 1	 0	 0	 1	 19:34	 0

10.	HC	Hlučín	 1	 0	 0	 1	 17:36	 0

Ladislav Šidlo

Dorostenci vstoupili do sezony přesvědčivou výhrou

V  sobotu 24.  9.  2022 se konal 
první turnaj Ligy Vysočiny 
mladších žáků, který pořádal 
Žďár nad Sázavou. Hrálo se ve 
sportovní hale v  Novém Veselí. 
V  letošním ročníku Ligy Vy‑
sočiny nastupujeme se dvěma 
družstvy VM „A“ a  VM „B“ ve 
skupině Východ, kde nám jsou 
soupeři týmy Nové Veselí, Žďár 
nad Sázavou a Ivančice. Celkem 
tedy všechny týmy na turna‑
ji odehrají 4 zápasy. Družstvo 

VM „A“ na turnaji všechny svo‑
je zápasy vyhrálo, družstvo VM 
„B“ vyhrálo jeden zápas a tři zá‑
pasy prohrálo. Turnaj nám uká‑
zal, na co se musíme na trénin‑
cích zaměřit a co zdokonalovat.

Výsledky
Velké Meziříčí „A“:

VM „A“ – VM „B“ 20:12
VM „A“ – Nové Veselí 23:14
VM „A“ – Ivančice 18:13
VM „A“ – Žďár 26:7

Výsledky
Velké Meziříčí „B“:

VM „B“ – VM „A“ 12:20
VM „B“ – Ivančice 11:19
VM „B“ – Nové Veselí 12:13
VM „B“ – Žďár 16:10

Hráli:
Drápela Tomáš, Chalupa 
Vojtěch  – Ambrož David, 
Bradáč Timon, Coufal Filip, 
Drápela Martin, Fexa Nikolas, 

Fialka Erik, Homola Martin, 
Jelínek Martin, Kadlec Adrian, 
Kadlec Ondřej, Karásek Samuel, 
Peterka Luboš, Prokeš Matyáš, 
Raus Tomáš, Smejkal Jakub, Sý‑
kora Matyáš, Winterling Šimon, 
Živčic Pavol
Trenéři:
Holý Jiří, Krejčí Martin, Živčic 
Pavol
Vedoucí družstva:
Krejčí Adam

Martin Krejčí

Mladší žáci házené zahájili Ligu Vysočiny
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Dorostenecká kategorie zahrnuje 
poslední tři roky hráče ve věku 
16–21 let. V letošní sezóně je roz‑
dělena nově do tří věkových kate‑
gorií: U18, U20 a U22, to zname‑
ná, že během sezóny nesmí být 
žádnému hráči např. v té nejnižší 
kategorii 18  let (proto U  jako 
under 18). Všechna družstva 
jsou rozdělena do 6 skupin a na 
základě umístění budou v dalších 
kolech rozdělena do výkonnost‑

ních skupin. Naším cílem v celé 
soutěži je v první řadě záchrana. 
Tvoříme zcela nový tým. Prak‑
tické zkušenosti z  loňské sezóny 
má pouze Matěj Janák. Ostatní 
nastupovali jen sporadicky. Proto 
byl první turnaj pro nás přede‑
vším zkouškou, jak na tom jsme. 
Pořadatelem byla Ostrava. Hned 
na úvod nás čekal jeden z  favo‑
ritů celé soutěže Příbram. A taky 
nás pořádně zaskočil. Nervozita 

nám svírala ruce i  nohy a  vý‑
sledkem byla jasná porážka 0:3. 
Dalším soupeřem byl tým ze 
Šlapanic. Zde se ukázala naše 
síla. Normálně bychom čekali, že 
po takové porážce budeme hrát 
křečovitě, nervózně, ale opak byl 
pravdou. Na soupeře jsme vlétli 
jako dravci na svou kořist a  za 
hodinu to bylo 3:0 pro nás. Tím 
skončil první hrací den. V neděli 
nás čekalo domácí družstvo Blue 

Volley Ostrava. V  tomto zápase 
se rozhodovalo o celkovém dru‑
hém místě za vítěznou Příbramí 
a  také o nasazení do dalších vý‑
konnostních skupin. Strhla se 
ohromná bitva. Kromě prvního 
setu, který jsme vyhráli 25:20, 
byly ostatní sety pouze o  nej‑
menší bodový rozdíl, tedy o dva 
míče. Nejprve soupeř vyrovnal 
23:25 a další dva sety patřily nám 
28:26 a 27:25. Vítězství a celkové 

druhé místo navíc po výborné 
hře. Kdo by čekal takový obrat 
zvláště po prvním nevydařeném 
utkání.
Základní sestava byla s Šimonem 
Veselým na nahrávce, smečaři 
Matějem Janákem a  Robinem 
Veselým, univerzálem Mikim 
Zedníčkem a s blokaři Adamem 
Jelínkem a  Michalem Sobotkou. 
Liberem byl věkem ještě žák 
Tonda Pátek. Na lavičce pomáha‑

li Adam Vidlák, Dimo Mirošnik, 
Ondra Kamarád, Pavel Prudek 
a Zdeněk Novák. Trenér Ondřej 
Žaba.

Výsledky:
VELMEZ – Příbram  
 0:3 (‑13, ‑7, ‑14)
VELMEZ – Šlapanice  
 3:0 (17, 6, 20)
VELMEZ – Blue Volley Ostrava
 3:1 (20, ‑23, 26, 25)

Petr Juda

Premiéra družstva U18 vyšla výborně
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	 Kandidátní	listina	 Hlasy	 Počet	 Přepočtený	základ	 Přepočtené	%	 Počet
	číslo	 název	 abs.	 v	%	 kandidátů	 dle	počtu	kandidátů	 platných	hlasů	 mandátů
	 1	 KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti	 9	789	 12,43	 23	 78	746,00	 12,43	 3
	 2	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 17	255	 21,91	 23	 78	746,00	 21,91	 5
	 3	 Společně	VM	 44	787	 56,88	 23	 78	746,00	 56,87	 13
	 4	 ODS	spolu	s	TOP	09	a	nezávis.	 6	915	 8,78	 23	 78	746,00	 8,78	 2

	 Kandidátní	listina	 Hlasy	 Počet	 Přepočtený	základ	 Přepočtené	%	 Počet
	číslo	 název	 abs.	 v	%	 kandidátů	 dle	počtu	kandidátů	 platných	hlasů	 mandátů
	 1	 TOP	09	 3	149	 7,62	 21	 41	315,00	 7,62	 1
	 2	 S.NEZ.	PRO	MĚSTO	VELKÁ	BÍTEŠ	2	376	 5,75	 21	 41	315,00	 5,75	 1
	 3	 Občanská	demokratická	strana	 3	949	 9,56	 21	 41	315,00	 9,55	 2
	 4	 Pro	Bíteš	 4	751	 11,50	 21	 41	315,00	 11,49	 2
	 5	 KDU-ČSL	 9	830	 23,79	 21	 41	315,00	 23,79	 6
	 6	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	8	971	 21,71	 21	 41	315,00	 21,71	 5
	 7	 Společně	pro	Bítešsko	 4	445	 10,76	 21	 41	315,00	 10,75	 2
	 8	 Česká	str.sociálně	demokrat.	 3	844	 9,30	 21	 41	315,00	 9,30	 2

	 Kandidátní	listina	 Hlasy	 Počet	 Přepočtený	základ	 Přepočtené	%	 Počet
	číslo	 název	 abs.	 v	%	 kandidátů	 dle	počtu	kandidátů	 platných	hlasů	 mandátů

	 1	 Pro	městys	Měřín	a	SDH	Měřín	 2	541	 19,00	 15	 13	372,00	 19,00	 3	 X
	 2	 KDU-ČSL	 2	625	 19,63	 15	 13	372,00	 19,63	 3	 X
	 3	 SNK	Měřín	a	Pustina	 4	008	 29,97	 15	 13	372,00	 29,97	 4	 X
	 4	 Občanská	demokratická	strana	 4	198	 31,39	 15	 13	372,00	 31,39	 5	 X

	 Kandidátní	listina	 Hlasy	 Počet	 Přepočtený	základ	 Přepočtené	%	 Počet
	číslo	 název	 abs.	 v	%	 kandidátů	 dle	počtu	kandidátů	 platných	hlasů	 mandátů
1	 Pro	Křižanov	 1	497	 17,00	 15	 8	807,00	 16,99	 3
2	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 2	339	 26,56	 15	 8	807,00	 26,55	 4
3	 Hasiči	Křižanov	 1	440	 16,35	 15	 8	807,00	 16,35	 2
4	 KDU-ČSL	 2	124	 24,12	 15	 8	807,00	 24,11	 4
5	 Hlas	Křižanova	 1	407	 15,98	 15	 8	807,00	 15,97	 2

Výsledky voleb – Velké Meziříčí 
	Počet	volených	 Počet	 Okrsky	 Voliči	 Vydané	 Volební	 Odevzdané	 Platné	 členů	 volebních	 celkem	 zpr.	 v	%	 v	seznamu	 obálky	 účast	v	%	 obálky	 hlasyzastupitelstva	 obvodů
	 23	 1	 12	 12	100,00	 9	011	 3	898	 43,26	 3	892	 78	746

Výsledky voleb – Velká Bíteš
	Počet	volených	 Počet	 Okrsky	 Voliči	 Vydané	 Volební	 Odevzdané	 Platné	 členů	 volebních	 celkem	 zpr.	 v	%	 v	seznamu	 obálky	 účast	v	%	 obálky	 hlasyzastupitelstva	 obvodů
	 21	 1	 9	 9	 100,00	 4	014	 2	174	 54,16	 2	173	 41	315

Výsledky voleb – Měřín
	Počet	volených	 Počet	 Okrsky	 Voliči	 Vydané	 Volební	 Odevzdané	 Platné	 členů	 volebních	 celkem	 zpr.	 v	%	 v	seznamu	 obálky	 účast	v	%	 obálky	 hlasyzastupitelstva	 obvodů
	 15	 1	 2	 2	 100,00	 1	592	 1	022	 64,20	 1	022	 13	372

Výsledky voleb – Křižanov
	Počet	volených	 Počet	 Okrsky	 Voliči	 Vydané	 Volební	 Odevzdané	 Platné	 členů	 volebních	 celkem	 zpr.	 v	%	 v	seznamu	 obálky	 účast	v	%	 obálky	 hlasyzastupitelstva	 obvodů
	 15	 1	 1	 1	 100,00	 1	402	 690	 49,22	 690	 8	807

	 Kandidátní	listina	 Kandidát	 Navrhující	 Politická	 Hlasy	 Pořadí
	číslo	 název	 poř.	 příjmení,	jméno,	tituly	 věk	 strana	 příslušnost	 abs.	 v	%	 zvolení
	 1	 KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti	 7	 Ripperová	Marie	PhDr.	 62	 NK	 BEZPP	 604	 6,17	 1
	 1	 KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti	 10	 Ráček	Vít	Ing.	 50	 NK	 BEZPP	 585	 5,97	 2
	 1	 KDU-ČSL	a	nezávislí	kandidáti	 3	 Malec	Tomáš	Ing.	 48	 NK	 BEZPP	 516	 5,27	 3
	 2	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 3	 Jágrik	Miroslav	Bc.	 49	 ČSSD	 ČSSD	 945	 5,47	 1
	 2	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 2	 Vodná	Anna	Mgr.	 31	 NK	 BEZPP	 935	 5,41	 2
	 2	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 1	 Komínek	Josef	 63	 ČSSD	 ČSSD	 880	 5,09	 3
	 2	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 6	 Vidláková	Alena	Ing.	et	Bc.	 55	 ČSSD	 ČSSD	 861	 4,98	 4
	 2	 PRO	VELKÉ	MEZIŘÍČÍ	 5	 Jurdová	Jiřina	Ing.	 56	 NK	 BEZPP	 831	 4,81	 5
	 3	 Společně	VM	 1	 Kaminaras	Alexandros	Ing.	arch.	 30	 NEZ	 BEZPP	 2	339	 5,22	 1
	 3	 Společně	VM	 2	 Bílek	Tomáš	Ing.	 36	 NK	 BEZPP	 2	081	 4,64	 2
	 3	 Společně	VM	 3	 Kaman	Martin	 37	 NK	 BEZPP	 1	968	 4,39	 3
	 3	 Společně	VM	 4	 Bílek	Jan	Ing.	 37	 NK	 BEZPP	 2	026	 4,52	 4
	 3	 Společně	VM	 5	 Prokop	Josef	Mgr.	 60	 NK	 BEZPP	 1	924	 4,29	 5
	 3	 Společně	VM	 6	 Vašíčková	Andrea	JUDr.	 35	 NK	 BEZPP	 2	081	 4,64	 6
	 3	 Společně	VM	 7	 Marková	Jana	Mgr.	 26	 NK	 BEZPP	 1	995	 4,45	 7
	 3	 Společně	VM	 8	 Oulehla	Pavel	Bc.	 29	 NK	 BEZPP	 1	971	 4,40	 8
	 3	 Společně	VM	 9	 Kubiš	Jan	Bc.	 32	 NK	 BEZPP	 2	061	 4,60	 9
	 3	 Společně	VM	 10	 Pelíšek	Tomáš	Mgr.	Ing.	 32	 NK	 BEZPP	 1	946	 4,34	 10
	 3	 Společně	VM	 11	 Hladíková	Ivana	Mgr.	 59	 NK	 BEZPP	 1	930	 4,30	 11
	 3	 Společně	VM	 12	 Marek	Josef	 32	 NK	 BEZPP	 1	976	 4,41	 12
	 3	 Společně	VM	 13	 Horná	Michaela	 24	 NK	 BEZPP	 1	856	 4,14	 13
	 4	 ODS	spolu	s	TOP	09	a	nezávis.	 1	 Juda	Petr	MUDr.	 63	 ODS	 ODS	 501	 7,24	 1
	 4	 ODS	spolu	s	TOP	09	a	nezávis.	 4	 Beneš	Libor	MUDr.	 59	 ODS	 ODS	 399	 5,77	 2

	 Kandidátní	listina	 Kandidát	 Navrhující	 Politická	 Hlasy	 Pořadí
	číslo	 název	 poř.	 příjmení,	jméno,	tituly	 věk	 strana	 příslušnost	 abs.	 v	%	 zvolení
	 1	 TOP	09	 2	 Burešová	Markéta	Mgr.	 40	 TOP	09	 BEZPP	 267	 8,47	 1
	 2	 S.NEZ.	PRO	MĚSTO	VELKÁ	BÍTEŠ	 1	 Mazánek	Zdeněk	 45	 NK	 BEZPP	 235	 9,89	 1
	 3	 Občanská	demokratická	strana	 1	 Vojtěch	Ladislav	Ing.	MBA	 45	 ODS	 ODS	 284	 7,19	 1
	 3	 Občanská	demokratická	strana	 2	 Malá	Alena	JUDr.	 61	 ODS	 ODS	 275	 6,96	 2
	 4	 Pro	Bíteš	 5	 Navrátil	Marek	DiS.	 35	 NK	 BEZPP	 354	 7,45	 1
	 4	 Pro	Bíteš	 1	 Matušina	František	Ing.	et	Ing.	 38	 NK	 BEZPP	 327	 6,88	 2
	 5	 KDU-ČSL	 7	 Brym	Jan	Václav	Ing.	et	Ing.	 36	 KDU-ČSL	 BEZPP	 589	 5,99	 1
	 5	 KDU-ČSL	 1	 Kučera	Tomáš	Ing.	 50	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 576	 5,85	 2
	 5	 KDU-ČSL	 6	 Melichar	František	Mgr.	 45	 KDU-ČSL	 BEZPP	 548	 5,57	 3
	 5	 KDU-ČSL	 4	 Rovenský	Eduard	 34	 KDU-ČSL	 BEZPP	 546	 5,55	 4
	 5	 KDU-ČSL	 2	 Koubek	Aleš	Mgr.	 41	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 513	 5,21	 5
	 5	 KDU-ČSL	 3	 Lavická	Markéta	Ing.	 44	 KDU-ČSL	 BEZPP	 489	 4,97	 6
	 6	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 1	 Vlček	Milan	Ing.	 58	 STAN	 BEZPP	 564	 6,28	 1
	 6	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 5	 Holánek	Pavel	Mgr.	 49	 NK	 BEZPP	 538	 5,99	 2
	 6	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 2	 Vrba	Jan	 42	 NK	 BEZPP	 480	 5,35	 3
	 6	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 4	 Dohnal	Jiří	Bc.	 49	 NK	 BEZPP	 480	 5,35	 4
	 6	 OBČ.	SDR.	ZA	ZDR.	M.	BEZ	KAM.	 3	 Špaček	Alois	 43	 NK	 BEZPP	 467	 5,20	 5
	 7	 Společně	pro	Bítešsko	 1	 Pelán	Tomáš	Ing.	 42	 NK	 MZH	 430	 9,67	 1
	 7	 Společně	pro	Bítešsko	 16	 Sedláková	Hana	Mgr.	 57	 NK	 BEZPP	 272	 6,11	 2
	 8	 Česká	str.sociálně	demokrat.	 1	 Machola	Ondřej	Ing.	 40	 ČSSD	 BEZPP	 324	 8,42	 1
	 8	 Česká	str.sociálně	demokrat.	 6	 Koukola	Alois	Ing.	CSc.	 77	 ČSSD	 BEZPP	 263	 6,84	 2

	 Kandidátní	listina	 Kandidát	 Navrhující	 Politická	 Hlasy	 Pořadí
	číslo	 název	 poř.	 příjmení,	jméno,	tituly	 věk	 strana	 příslušnost	 abs.	 v	%	 zvolení
	 1	 Pro	městys	Měřín	a	SDH	Měřín	 1	 Horák	Ivo	 39	 NK	 BEZPP	 345	 13,57	 1
	 1	 Pro	městys	Měřín	a	SDH	Měřín	 2	 Kožený	Petr	 53	 NK	 BEZPP	 266	 10,46	 2
	 1	 Pro	městys	Měřín	a	SDH	Měřín	 12	 Syslová	Jitka	Bc.	 42	 NK	 BEZPP	 236	 9,28	 3
	 2	 KDU-ČSL	 1	 Zdvihal	Zdeněk	JUDr.	 44	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 354	 13,48	 1
	 2	 KDU-ČSL	 3	 Pacalová	Hana	Mgr.	 43	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 264	 10,05	 2
	 2	 KDU-ČSL	 2	 Pacal	Karel	 54	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 224	 8,53	 3
	 3	 SNK	Měřín	a	Pustina	 2	 Hnízdil	Roman	 58	 NK	 BEZPP	 383	 9,55	 1
	 3	 SNK	Měřín	a	Pustina	 1	 Pazdera	Jaroslav	Ing.	 66	 NK	 BEZPP	 371	 9,25	 2
	 3	 SNK	Měřín	a	Pustina	 4	 Kuřátko	Ludvík	Ing.	 61	 NK	 BEZPP	 337	 8,40	 3
	 3	 SNK	Měřín	a	Pustina	 5	 Hnízdilová	Aneta	Aya	Ing.	Bc.	 32	 NK	 BEZPP	 318	 7,93	 4
	 4	 Občanská	demokratická	strana	 1	 Servít	Jiří	Ing.	 59	 ODS	 ODS	 584	 13,91	 1
	 4	 Občanská	demokratická	strana	 2	 Matějíček	Petr	Mgr.	 45	 ODS	 ODS	 359	 8,55	 2
	 4	 Občanská	demokratická	strana	 4	 Hlávková	Iveta	Mgr.	 56	 ODS	 BEZPP	 345	 8,21	 3
	 4	 Občanská	demokratická	strana	 7	 Trojanová	Marie	Ing.	 52	 ODS	 BEZPP	 307	 7,31	 4
	 4	 Občanská	demokratická	strana	 3	 Rohovský	Ivo	 75	 ODS	 ODS	 290	 6,90	 5

	 Kandidátní	listina	 Kandidát	 Navrhující	 Politická	 Hlasy	 Pořadí
	číslo	 název	 poř.	 příjmení,	jméno,	tituly	 věk	 strana	 příslušnost	 abs.	 v	%	 zvolení
	 1	 Pro	Křižanov	 1	 Musil	Jan	 49	 NK	 BEZPP	 219	 14,62	 1
	 1	 Pro	Křižanov	 2	 Nagy	Ondřej	 31	 NK	 BEZPP	 214	 14,29	 2
	 1	 Pro	Křižanov	 3	 Vávrová	Gabriela	Ing.	 45	 NK	 BEZPP	 122	 8,14	 3
	 2	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 1	 Klimeš	Ivo	 35	 NK	 BEZPP	 362	 15,47	 1
	 2	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 2	 Krejčí	Michal	Ing.	 35	 NK	 BEZPP	 225	 9,61	 2
	 2	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 5	 Petr	Martin	 33	 NK	 BEZPP	 191	 8,16	 3
	 2	 Sdružení	nezáv.	kand.	a	ČSSD	 6	 Lukášková	Miluše	 51	 NK	 BEZPP	 187	 7,99	 4
	 3	 Hasiči	Křižanov	 3	 Urban	Pavel	Ing.	 42	 NK	 BEZPP	 189	 13,12	 1
	 3	 Hasiči	Křižanov	 14	 Tomek	Jindřich	 44	 NK	 BEZPP	 149	 10,34	 2
	 4	 KDU-ČSL	 6	 Juračka	Miroslav	 46	 KDU-ČSL	 BEZPP	 330	 15,53	 1
	 4	 KDU-ČSL	 3	 Nobicht	Jiří	Bc.	 33	 KDU-ČSL	 BEZPP	 216	 10,16	 2
	 4	 KDU-ČSL	 9	 Kamanová	Lenka	Mgr.	Ph.D.	 38	 KDU-ČSL	 KDU-ČSL	 202	 9,51	 3
	 4	 KDU-ČSL	 2	 Švecová	Pavla	Mgr.	 33	 KDU-ČSL	 BEZPP	 197	 9,27	 4
	 5	 Hlas	Křižanova	 1	 Chylík	Eduard	 46	 NK	 BEZPP	 155	 11,01	 1
	 5	 Hlas	Křižanova	 6	 Suchánek	Petr	Ing.	Ph.D.	 43	 NK	 BEZPP	 149	 10,58	 2

Volby ve Velkém Meziříčí vyhrálo Společně VM, ve Velké Bíteši KDU‑
‑ČSL


