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Kromě inzerce v ti štěném týdeníku Medřičské listy vám na-
bízíme reklamu na našem webu www.medricske -listy.cz.
▶ FORMÁT
Interak� vní bannery jsou ve formátu gif.
Neinterak� vní bannery jsou obrázky ve formátech jpg 
nebo gif.
Obrázky ve formátu GIF mohou být animované. Bannery 
jsou do stránek vkládány jako odkaz s obrazovým obsahem.

▶ VELIKOST
Bannery musí splňovat následující rozměry:
záhlavní webu: 970 x 90 px, vpravo: 250 x 250 px
▶ DALŠÍ INFO
– V případě, že má banner bílé pozadí, je nutné ho o rámo-

vat 1 px rámečkem jiné barvy.
– S bannerem je potřeba dodat i URL prokliku, kterou na-

stavíme v našem systému.

– Veškeré podklady je nutné dodat minimálně 3 pracovní 
dny před uveřejněním

▶ CENA
záhlaví: 1000 Kč na týden (bez rotace dalších bannerů), 
vpravo 400 Kč na týden (lze určit pořadí).
▶ VÍCE INFO
na e -mailu ivahorka@seznam.cz nebo telefonním čís-
le 732 203 787.

Využívejte 
také online 
inzerci na 
našem webu
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DNES příloha věnovaná 70. výročí založení PBS Velká Bíteš

Ředitel školy po dohodě s hygienickou stanicí zavřel první stupeň Zá‑
kladní školy Sokolovská. V ulici Komenského jsou uzavřeny všechny 
třídy včetně školní družiny. Důvodem je karanténní opatření u peda‑
gogických pracovníků školy. Škola je zavřena od pondělí 12. října do 
odvolání.                                                                              -zdroj: měúvm-

Škola v Komenského ulici 
je uzavřena

Dvě stě dvacet šest lidí s koronavi‑
rovou nákazou přibylo na Vysoči‑
ně v sobotu, dalších dvě stě sedm‑
náct avizovali hygienici v  neděli. 
„Pro pohodové zvládání situace by 
bylo ideálních sto případů denně, 
Ale jsme už na dvou stech. A bojím 
se třístovky,“ poznamenal krajský 
hygienik Jiří Kos. Jeho vyjádření 
zveřejnil v  neděli server Žďárský 
deník.
Od pondělka budou na Vysočině 
hygienikům s  trasováním pomá‑
hat i  policisté. „Společně budeme 
trasovat 1400 lidí týdně,“ uvedl 
Kos. Zvýšený výskyt lidí s pozitiv-
ním testem na onemocnění Co-
vid-19 hlásili hygienici v neděli na 
Žďársku. Koronavirovou infekcí se 
tam nakazilo sedmasedmdesát lidí. 
„Mimo jiné to souvisí s domovem 
důchodců ve Velkém Meziříčí,“ in‑
formoval krajský hygienik.
Nákazu našemu týdeníku potvrdil 
ředitel DS Vítězslav Schrek: One-

mocnění COVID-19 se nevyhnulo 
ani našemu domovu. V minulých 
dnech jsme zaznamenali základní 
příznaky jako teplota… 
Riziko nákazy mezi našimi za-
městnanci potvrdilo víkendové tes-
tování, které odhalilo 8 pozitivních 
pracovníků. Během víkendu bylo s 
epidemioložkou Krajské hygienické 
stanice ve Žďáru nad Sázavou a 
zástupcem zřizovatele Kraje Vyso-
čina dohodnuto, že dojde k otes-
tování postupně všech zbývajících 
zaměstnanců a následně i klientů 
domova. 
Zdravotní stav našich obyvatel 
pečlivě sledujeme a v tuto chvíli se 
zatím neprojevují příznaky nemoci 
u žádného z klientů. Zaměstnanci s 
potvrzenou nemocí jsou v karanté-
ně, všichni ostatní dodržují při prá-
ci přísná hygienická a epidemická 
opatření. Zajištění péče i v tomto 
personálním oslabení probíhá za-
tím ve standardním režimu.   -red-

Nakažených přibývá. 
Koronavirus 
je i v domově důchodců 
ve Velkém Meziříčí

Senátorem za Žďársko byl zvolen Josef Klement
Druhé kolo senátních voleb na Žďársku potvrdilo výsledky první-
ho kola. Senátorem je lidovecký kandidát a místostarosta Žďáru 
nad Sázavou Josef Klement. 

Starostu Nového Města na Moravě a místopředsedu sociálních demokra‑
tů Michala Šmardu předstihl o téměř dva tisíce hlasů. Volební účast v re‑
gionu nepřesáhla dvacet procent. Klementa volilo ve druhém kole o pou‑
hých 53 lidí více než v prvním kole. Naopak Šmarda dostal ve druhém 
kole o skoro 1.500 hlasů méně než v prvním. Sám to označil za neúspěch. 
Na drive -in volebních místech na Vysočině odevzdalo hlas 50 voličů

Krátce po uzavření volebních drive ‑inů na Vysočině, kde mohli z auto‑
mobilů volit občané v COVID karanténě a izolaci, hlásilaVysočina celkem 
50 zájemců o volby. Zatímco v Pelhřimově, v obvodu č. 15, přijelo 29 ob‑
čanů, na opačném konci kraje, v obvodu č. 51 Žďár nad Sázavou, dorazilo 
21 voličů. Volební schránky byly zapečetěny a sečteny až po hlasování ve 
standardním termínu – tedy v sobotu 10. října 2020 po 14. hodině. Volby 
na vysočinských drive ‑inech proběhly i tentokrát hladce. 
Vzhledem k tomu, že žádné ze sociálních nebo pobytových zařízení na 
Vysočině nemělo nařízenou karanténu krajskou hygienickou stanicí, ne‑
vyjela zvláštní volební komise do terénu. Mobilizována byla až v pátek, 
kdy dva týmy objely karanténní voliče na základě jejich telefonické ob‑
jednávky.

Hlasování do zvláštní volební schránky využilo 12 osob
Do přenosné zvláštní volební schránky dnes ve volebním senátním obvodu 
č. 15 Pelhřimov odvolil jeden volič, v senátním obvodu č. 51 Žďár n. S. byla 
zvláštní volební schránka objednána pro 15 voličů, nakonec odvolilo 11 osob 
s tím, že čtyři volbu odmítli. Jejich rozhodnutí bylo respektováno. Ve většině 
případů o volbu tímto způsobem požádali klienti sociálních zařízení.

Obvod Žďár nad Sázavou
Kompletní seznam kandidátů a celkové pořadí:

Ing. Josef Klement, 49 let, místostarosta města Žďár nad Sázavou, KDU‑
‑ČSL – s podporou ODS, TOP 09, Starostové a nezávislí, Žďár nad Sáza‑
vou (1. kolo – 31,01 %, 2. kolo – 59,81 %)
Michal Šmarda, 45  let, starosta, Koalice ČSSD, Zelení a  Budoucnost, 
Nové Město na Moravě (1. kolo – 25,28 %, 2 kolo – 40,18 %)
Ing. Bc. Ivana Horká, 57 let, OSVČ – novinářka a vydavatelka, Nezávislá 
kandidátka, Velké Meziříčí (19,93 %)
JUDr. Libor Černý, 52 let, poradce ministra, ANO 2011, Nové Město na 
Moravě (14,60 %)
Ing. Bohumil Kasal, 64 let, univerzitní profesor, Svoboda a přímá demo‑
kracie (SPD), Praha (4,78 %)
Mgr.  Bc.  Zdeněk Střítecký, 50  let, podnikový právník, Komunistická 
strana Čech a Moravy, Trnava (4,37 %).

Pokračování na straně 3.

Ve středu 7. 10. 2020 v 19.30 
srazil a usmrtil sedmnáctiletou 
dívku osobní vlak v úseku Velké 
Meziříčí – Rudíkov v km 19,100. 
Provoz na trati byl obnoven ko‑
lem půl jedenácté večer. Na že‑
leznici v katastru obce Oslavice 

zasahovali profesionální hasiči 
z Velkého Meziříčí a drážní hasi‑
či z Brna.
Zjišťování příčiny a okolností 
tragické události je předmětem 
dalšího prověřování, uvedla po‑
licie.                                         -red-

Vlak srazil u Oslavice 
mladou dívku

Novým hejtmanem 
KrajeVysočina
je Vítězslav Schrek
Vítězslav Schrek, dosavadní ředitel Domova pro seniory ve Velkém 
Meziříčí, byl po letošních krajských volbách vybrán jako nový hejt‑
man Kraje Vysočina. Pět ze sedmi stran, které uspěly v krajských vol‑
bách, utvořily koalici a vybraly nového hejtmana.
Seznam níže obsahuje jména nových zastupitelů Kraje Vysočina. 
Velké Meziříčí má také svého nového zástupce na kraji, a to místosta‑
rostu města Františka Smažila (ANO 2011).

ANO 2011 (10 zastupitelů)
MUDr. Zdeněk Faltus, přednostní hlasy: 2,81 %
Mgr. Pavel Franěk, přednostní hlasy: 3,69 %
Miloš Hrůza, přednostní hlasy: 2,73 %
Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová, přednostní hlasy: 0,93 %
Ing. Martin Kukla, přednostní hlasy: 4,44 %
Ing. Jiří Pokorný, přednostní hlasy: 0,93 %
Ing. Vladimír Slávka, přednostní hlasy: 1,38 %
Ing. František Smažil, přednostní hlasy: 0,72 %
Ing. Otto Vopěnka, přednostní hlasy: 0,97 %
Ing. Radek Zlesák, přednostní hlasy: 1,87 %      Pokračování na straně 2.

Zástupci lokality Horka se sešli s vicepremiérem 
a ministrem Karlem Havlíčkem kvůli úložišti
Minulý týden v pátek 9. 10. 
2020 se zástupci obcí lokali-
ty Horka zúčastnili setkání 
s vicepremiérem a ministrem 
průmyslu panem Karlem Ha-
vlíčkem ohledně jejich postoje 
ke způsobu zúžení lokalit pro 
možnou stavbu HÚRAO. 

„Přednesli jsme naše odmítavé sta-
novisko, ale také jsme předložili kon-
struktivní důvody, na  základě kte-

rých navrhujeme, aby ministr přijal 
10-15leté moratorium pro zastavení 
činností vedoucích k určení fi nální 
lokality. Ministr řekl, že naše argu-
menty rozhodně nehází do  koše, 
proberou si je s  kolegy na  MPO 
a  vyrozumí nás o  dalším posto-
ji k  této problematice,“ uvádí se 
na webu obce Rudíkov. Tam jsou 
také zveřejněny čtyři důvody, 
které zástupci uvedli na podpo-
ru jejich návrhu k přijetí mora-

toria: 1) Dodnes není připraven 
a  schválen zákon o  HÚ, na  kte‑
rý se odkazuje Atomový zákon. 
Byl slibován již v červenci 2019! 
Obce nemají účinný nástroj jak 
se procesu výběru účastnit a toto 
odporuje směrnici EURATOM 
2) Koncepce nakládání s  RaO 
odpady uvažuje pouze jedinou 
možnou variantu a  to hlubinné 
ukládání. Máme za  to, že ten‑
to fenomén je dnes překonaný, 

ve  světě se začíná testovat pře‑
pracování v solných reaktorech. 
Například fi rma MOLTEX 
ENERGY. Informace podá pan 
Svoboda. 
Navíc se bude koncepce oteví‑
rat pro aktualizaci milníků vůči 
SÚRAO, z  čehož je evidentní, 
že není v  procesu kam spěchat. 
Palivo vydrží v  CASTORech až 
do  2065, poté můžeme přeba‑
lit….         Pokračování na straně 3
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Práce postoupily i na rekonstrukci mostu převádějícího 
cestu z Jívoví do Radenic. Na mostě se provádí jen 
drobné úpravy, které zaručí bezpečnost pod ním. Jde 
především o nové železobetonové římsy a vybudování 
protidotykových sítí. Foto: Antonín Dvořák

ZÁSAHY HASIČŮ

Velkomeziříčští policisté kontrolovali ve středu 7. října kolem půl šesté 
večer na ulici Komenského dvaapadesátiletou řidičku vozidla Renault. 
Součástí silniční kontroly byla dechová zkouška, která vykázala pozi‑
tivní hodnotu 2,63 promile alkoholu. Výsledky opakovaných zkoušek 
byly 2,14 a 2,36 promile alkoholu. Policisté na místě řidičce zakázali 
další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. V případu zahájili úkony trest‑
ního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky, za což lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok 
a zákaz řízení motorových vozidel.

Hasiči byli přivoláni na ul. Gen. Jaroše ve Velkém Meziříčí  7. 10. v 10.08 
k závadě na hydrantu. Jednotka z VM místo zajistila a předala zástupci VaK. 
Mistní hasiči v Uhřínově 7. 10. v 17.29 odstranili strom z komunikace.
7. 10. 2020 v 19.30 srazil a usmrtil osobní vlak u Oslavice osobu. Provoz byl 
obnoven ve 22.17. Zasahovali hasiči ze stanice Velké Meziříčí a SŽ Brno.
Hasiči ze stanice Velké Meziříčí ve VM na Vrchovci 9. 10. ve 13.31 likvido‑
vali nebezpečný hmyz.

Rekonstrukce nádraží v Křižanově, jak ji zachytil 
fotograf Antonín Dvořák v úterý 22. 9. 2020.
Fotografie vpravo zase ukazuje nový most u Jívoví.

Ilustrační foto ML.

Na 140 tisíc respirátorů míří do škol a školských 
zařízení, Velké Meziříčí nevyjímaje

Počínaje dnem 9. října začala platit nová omezení, která mají zabránit ší‑
ření koronaviru. V rámci současného nouzového stavu vyhlášeného na 
dobu 30 dní je to podruhé, kdy vláda vyhlásila opatření tentokrát s plat‑
ností do 25. října. Týkají se kultury, sportu, stravovacích i zdravotnických 
zařízení, svatebních obřadů, pohřbů, obchodů, škol a úřadů nevyjímaje.

Restaurace, sportoviště
Od pátku se dle nařízení vlády uzavírají všechna vnitřní sportoviště, bazé‑
ny, umělá koupaliště, wellness, sauny i zoologické zahrady. Podniky jako 
jsou restaurace, kluby a diskotéky musí zavírat nejpozději ve 20 hodin. 
V restauracích smí sedět u jednoho stolu maximálně čtyři osoby, s výjim‑
kou členů domácnosti, rozmístění stolů musí zabezpečovat jeden a půl 
metrovou vzdálenost od ostatních zákazníků.

Kultura a sport
Další opatření, která se dotknout kultury i sportu, začala platit v pondělí 
12. října. Vláda zakázala vnitřní akce s účastí více než deseti osob a ven‑
kovní akce s účastí nad dvacet osob, z uvedeného platí výjimky v zaměst‑
nání, podnikání či oficiální zasedání. Naopak zákaz platí i pro bohoslužby, 
náboženské obřady a spolkové akce. Od pondělí se na dobu čtrnácti dní 
ruší všechny koncerty, divadla, kina, cirkusy, poutě, kongresy či veletrhy. 

Nebude možné navštívit ani muzea, galerie, hrady a zámky, výstavní pro‑
story. Uzavírají se sportoviště, tělocvičny nebo například bowling.

Školství
Omezuje se provoz vysokých škol, stejně jako středních škol. Žáci druhé‑
ho stupně základních škol se budou učit na dvě poloviny, a to tak, že v týd‑
nu od 12. do 16. října se do škol dostaví první polovina žáků a v týdnu od 
19. do 23. října přijde na výuku polovina druhá. Na základních umělec‑
kých školách smí probíhat pouze individuální výuka, to znamená jeden 
učitel a jeden žák. Děti si prodlouží víkend, ke státnímu svátku 28. října 
přibude volno také 26. a 27. října pro žáky základních a středních škol.

Zdravotnické zařízení, úřady, svatby
Také platí zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociál‑
ních služeb. Přítomnost otců nebo třetí osoby u porodu zůstává nedotče‑
ná. Vláda rovněž omezila provoz úřadů a institucí, a to na dva dny v týd‑
nu po pěti hodinách. Obchodní centra nad 5 000 m2 nebudou poskytovat 
internet pro veřejnost. Od pondělí 19. října platí také na svatbě i pohřbu 
omezení počtu účastníků do 30 osob.
Podrobné vymezení nových nařízení naleznete na stránkách vlády.

-zdroj: měúvm-

Nová omezení se dotknou kultury, restaurací, sportu, škol i úřadů

Provoz na mostě Vysočina probíhá již na 
příslušných částech mostu je směr na Brno 
částečně uzavřen, protože se pracuje ve středním 
pásu těsně za mostem. Foto: Antonín Dvořák

Kraj Vysočina obdržel 140 800 
kusů respirátorů FFP2 pro 513 
škol a školských zařízení. 

Během středy a  čtvrtka probíhalo 
ve skladu Krajského hasičského 
sboru Kraje Vysočina balíčkování 
dle pokynů ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a poté byla 
většina ochranného materiálu 
převezena na redistribuční místa. 
S  rozvozem vypomáhal hasič‑
ský záchranný sbor a  s  distribucí 
v  rámci spádové oblasti ochotně 
pomáhají obce a  statutární město 
Jihlava. Veškeré informace o mož‑

nosti vyzvednutí pomůcek dosta‑
nou školy prostřednictvím e ‑mailu, 
předpokládá se, že už v  pondělí 
bude většina zásilek ve školách. Při‑
dělení respirátorů v  rámci škol je 
v kompetenci ředitelů.
Po dvou dnech rozpočítávání, ba‑
lení, zpracovávání předávací do‑
kumentace a  plánování logistiky 
se rozjelo z  hasičského skladu na 
Sokolovské ulici v Jihlavě pět plně 
naložených hasičských dodávek do 
uzlových obcí a škol. 
Zatímco respirátory pro základní 
školy a  další školská zařízení zři‑
zovaná obcemi budou redistribuo‑

vána přes obce s rozšířenou 
působností (v Kraji Vysoči‑
na je jich 15), střední školy 
mají zásilku k  dispozici ve 
vybrané uzlové střední škole 
v  daném okrese. Např.  pro 
střední školy na Havlíčkob‑
rodsku jsou respirátory při‑
pravené na Gymnáziu Ha‑
vlíčkův Brod, pro okres Pelhřimov 
je ochranný materiál složen na pel‑
hřimovské průmyslovce. Výjimkou 
je pouze distribuce respirátorů pro 
střední školy v okrese Jihlava, kde 
je uzlovým místem výdeje krajský 
odbor školství, mládeže a  sportu 

na Věžní ulici. Distribuce do uzlo‑
vých měst a  škol proběhla během 
dnešního dopoledne, díky nad‑
standardnímu vstřícnému přístupu 
spolupracujících úřadů bez kom‑
plikací a velice rychle.
Na snímku foto z Velkého Meziří-
čí.                        -text a foto: krú-

Novým hejtmanem 
Kraje Vysočina
je Vítězslav Schrek
Dokončení ze strany 1. 

ODS a Starostové pro občany (7 zastupitelů)
Petr Bárta, přednostní hlasy: 2,17 %
Mgr. Martina Bártová, přednostní hlasy: 2,98 %
MUDr. Radek Černý, přednostní hlasy: 3,45 %
Mgr. Eva Decroix MBA, přednostní hlasy: 5,43 %
Mgr. Karel Janoušek, přednostní hlasy: 3,00 %
Mgr. Vítězslav Schrek, přednostní hlasy: 9,47 %
RNDr. Miloš Vystrčil, přednostní hlasy: 15,57 %
Česká pirátská strana (7 zastupitelů)
RNDr. Jan Břížďala, přednostní hlasy: 2,29 %
Ing. Hana Hajnová, přednostní hlasy: 4,23 %
Pavel Knežik, přednostní hlasy: 0,85 %
Bc. Blanka Lednická, přednostní hlasy: 1,89 %
Bc. Eva Nováková, přednostní hlasy: 1,29 %
Roman Pašek, přednostní hlasy: 1,68 %
Ing. Jiří Wiche, přednostní hlasy: 2,21 %

KDU-ČSL (6 zastupitelů)
Mgr. Marie Dudíková, přednostní hlasy: 3,87 %
Ing. Miroslav Houška, přednostní hlasy: 2,84 %
Ing. Pavel Janoušek, přednostní hlasy: 3,43 %
MUDr. Vít Kaňkovský, přednostní hlasy: 17,11 %
Ing. Josef Klement, přednostní hlasy: 5,32 %
Mgr. Jan Tourek, přednostní hlasy: 3,43 %

Starostové pro Vysočinu (6 zastupitelů)
Mgr. Roman Fabeš, přednostní hlasy: 3,33 %
MgA. Karolína Koubová, přednostní hlasy: 4,87 %
Ing. Martin Mrkos ACCA, přednostní hlasy: 3,63 %
Mgr. Pavel Pacal, přednostní hlasy: 6,19 %
Ing. Zdeněk Tůma, přednostní hlasy: 2,97 %
Ing. Lukáš Vlček, přednostní hlasy: 9,33 %
                             ČSSD (6 zastupitelů)
MUDr. Jiří Běhounek, přednostní hlasy: 20,60 %
Ing. Jana Fialová MBA, přednostní hlasy: 4,07 %
Ing. Bc. Martin Hyský, přednostní hlasy: 3,69 %
Vladimír Malý, přednostní hlasy: 1,48 %
Ing. Vladimír Novotný, přednostní hlasy: 5,98 %
Ing. Tomáš Škaryd, přednostní hlasy: 2,82 %
Komunistická strana Čech a Moravy (3 zastupitelé)
Karel Dvořák, přednostní hlasy: 5,14 %
Marek Nevoral, přednostní hlasy: 5,49 %
Josef Zahradníček, přednostní hlasy: 5,42 %.

Řidička jela pod vlivem 
alkoholu

REKONSTRUKCE POKRAČUJÍ
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Dokončení ze strany 1. 
Celorepublikově vyhráli Starostové

Celorepublikově letošní senátní volby vyhráli Starostové, spolu s SLK 
získali 11 mandátů z 27 možných. Za ODS bylo zvoleno pět kandidá‑
tů, za KDU ‑ČSL tři. Propadla ČSSD, která neobhájila ani jeden z deseti 

mandátů. Oslabilo i  vládní hnutí ANO, když udrželo jedno křeslo ze 
dvou. K urnám přišlo 16,74 procenta voličů, což je čtvrtá nejmenší účast 
u senátních voleb.

Vládni strany v senátních volbách pohořely
ČSSD, která kdysi Senátu dominovala, zcela pohořela. Neuspěl jeho 

bývalý šéf Milan Štěch ani místo‑
předseda ČSSD Michal Šmarda. 
Je to pro sociální demokraty vý‑
stražné červené světýlko?
To už jim svítí hodně dlouho. 
Aktuální výsledky jen potvrzují, 
že se nepodařilo straníky a voliče 
zmobilizovat. ČSSD se dlouho‑
době potýká s vnitřními konflik‑
ty, odstředivými skupinkami lidí 
napojených na prezidenta Zema‑
na. Krajští lídři, kteří před několi‑
ka lety ovládli kraje, velmi oslabili 
centrum v Lidovém domě. ČSSD 
kvůli tomu nepůsobí už několik 
let jako jednotná strana. Určitou 
roli hraje také to, že je součástí 
vládní koalice, kde je otloukán‑
kem. Věci, které dokázala prosa‑
dit, neuměla prodat. Stejně jako 
nedokázala zužitkovat popularitu 
předsedy Jana Hamáčka během 
jarní fáze epidemie.
Stejně tak propadlo ANO. Ledy 
se začínají lámat, jak poukáza‑
li zástupci Milionu chvilek pro 
demokracii. Podle nich je Mise 
projektu Odvaha volit splněna.
1. Druhá nejvyšší účast v historii 
krajských voleb. Navzdory pan‑
demii koronaviru.
2. Demokratická parlamentní 
opozice tvrdě porazila vládní 
strany. Navzdory mediální masá‑
ži hnutí ANO.
3. Hnutí ANO slábne. Podle vše‑
ho ztrácí řadu regionů, protože 
nebude schopno složit koalice. 
„Tyto volby měly druhou nejvyšší 
volební účast v historii krajských 
voleb. Děkujeme vám za vaši 
energii a nadšení pro změnu. Prá-
vě díky vám se věci mění k lepší-
mu. Volební výsledky to dokazují. 
Společně jsme dokázali prolomit 
ledy!“ chválí voliče Benjamin Roll 
z Milionu chvilek pro demokra‑
cii.                                               -mi-

ZZS KV rozšířila svůj vozový park o speciální automobil pro přepravu pa‑
cientů s velkou nadváhou, tzv. XXL sanitku. Ta bude primárně sloužit pro 
pacienty, jejichž tělesná váha přesahuje hranici třeba i dvou set kilogramů. 
Právě u těchto osob nastávají velké problémy ve chvíli, kdy se v důsledku 
zdravotních obtíží stanou nepohyblivými a je nutné je převézt do nemoc‑
nice.
V  rámci realizované veřejné zakázky dorazil na základnu v  Jihlavě sa‑
nitní automobil značky Mercedes ‑Benz s naftovým motorem o výkonu 
140 kW, díky kterému může dosáhnout rychlosti až 158 km/h. K trans‑
portu obézních pacientů je vozidlo vybaveno samonakládacím (elektro‑
‑hydraulickým) nosítkem MEDIROL s nosností 300 kg a transportní vy‑
prošťovací plachtou XXL ‑uni s nosností až 280 kg.
Kromě au‑
tomatické 
převodov‑
ky nebo 
klimati‑
zovaného 
ambu‑
lantního 
prostoru 
disponu‑
je vozidlo 
také čtyř‑
cestnou 
filtrační 
jednotkou 
s UV filtrací a NBC a HEPA filtrem.
Celková částka činí 5 317 950 Kč. Dodavatelem a současně výrobcem zdra‑
votnické nástavby je firma Fosan, s. r. o., Ivančice.
Petr Janáček, tiskový mluvčí, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

Záchranka má novou 
sanitku pro obézní lidi

Ve středu 7. října 2020 se ve 
Velkém Meziříčí, Bystřici 
nad Pernštejnem a Žďáře nad 
Sázavou uskutečnil již 8. ročník 
tradiční charitní kampaně 
s názvem Koláč pro hospic.

I  přes nelehkou situaci ve stá‑
tě podpořili obyvatelé regionu 
rozvoj místní paliativní a  hos‑
picové péče nádhernou částkou 
141 738 Kč. Všechny dárce od‑
měnila žďárská Charita 2 707 
kusy sladkého pečiva.
Žďárské kasičky vynesly 
nádherných 79 819 Kč, bystřic‑
ké 24 809 Kč a  velkomeziříčské 
19 400 Kč. Zbylých 3 710 Kč ukrý‑
val přenosný terminál ve žďár‑

ském stánku a  6 000 Kč přispěla 
firma TOKOZ,  a.  s. a  8 000 Kč 
firma PKS holding, a. s. ze Žďáru 
nad Sázavou.
„Ráda bych aspoň touto cestou 
poděkovala všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na akci Koláč pro hospic. 
Mám velkou radost, že se hospico-
vá péče dostává čím dál tím více 
do povědomí. Není to již takové 
společenské TABU jako dříve. 
Společnost stále více přijímá to, že 
umírání je součástí našich životů. 
O tom svědčí nejen narůstající vý-
těžek sbírky, ale také to, že se lidé 
na našich stáncích zastavovali 
a  diskutovali s  námi o  tom, jaké 
služby poskytujeme a  v  čem naše 
péče spočívá. Nikdy nevíme, kdy se 

bude týkat právě nás samotných,“ 
sdělila Barbora Hadrous, vedoucí 
Domácí hospicové péče.
A jak mohli zájemci místní hos-
picovou péči podpořit? 
Formou dobrovolného příspěv‑
ku v  minimální výši 40 korun 
mohli lidé přispět do charitativní 
kasičky na podporu těžce nevylé‑
čitelně nemocných a umírajících. 
Za odměnu pak získali chutné 
pečivo. Každoročními dodavateli 
krásných a voňavých koláčků byly 
lokální pekárny ENPEKA,  a.  s. 
Žďár nad Sázavou a  Pekařství 
Řečice. V  letošním roce se rov‑
něž zapojilo Pekařství Koudelka 
z Bystřice nad Pernštejnem a Kar‑
lova pekárna z Velkého Meziříčí.
Aktivně se ve sbírce angažovalo 
i  dobrovolnické centrum Kam-
bala, kdy dobrovolníci centra 
vypomáhali na jednotlivých sta‑
novištích s organizací. Poděková‑
ní patří i Střední a vyšší odborné 
zdravotnické škole ve Žďáře nad 
Sázavou a  Gymnáziu Žďár nad 
Sázavou. Studenty obou škol 
mohli žďárští občané potkat s ko‑
láči v ulicích města.
Ve Žďáře nad Sázavou bylo mož‑
né již po páté ráno oslovit dob‑
rovolníky a  pracovníky žďárské 
Charity před vstupní branou 
firmy Žďas,  a.  s. a  před firmou 
Del,  a.  s. na Strojírenské uli‑
ci. Už v  šest ráno se pak otevřel 

stánek na Horní ulici. Zde bylo 
možné po celý den kontaktovat 
pracovnice Domácí hospicové 
péče. Do sbírky se i letos zapojili 
zaměstnanci skupiny firem PKS 
a  TOKOZ a  zaměstnanci Měst‑
ského úřadu Žďár nad Sázavou 
a Sdružené administrativní budo‑
vy Finančního úřadu, Úřadu prá‑
ce, Okresního soudu a Okresního 
státního zastupitelství. Koláče 
mohla získat veřejnost i  na Poli‑
klinice, v  bezobalovém obchodě 
Bezobalík na Dolní ulici ve Žďá‑
ře nad Sázavou a  v  dm drogerie 
markt na Brněnské. Ke žďárské‑
mu stánku zavítal v odpoledních 
hodinách i  ministr zahraničních 
věcí Tomáš Petříček, který se za‑
jímal o péči o umírající.
V Bystřici nad Pernštejnem moh‑
li obyvatelé přispět do kasičky na 
horním náměstí. Koláčky byly 
k mání v Turistickém a informač‑
ním centru. 

Novinkou byl 
stánek v Meziříčí
Novinkou letošního ročníku byl 
stánek u  kostela sv.  Mikuláše ve 
Velkém Meziříčí. I zde mohli lidé 
získat informace o terénní hospi‑
cové péči.
Podpořit Domácí hospicovou 
péči mohou lidé i  nadále, a  to 
v rámci říjnové kampaně DOMA 

Téměř tři tisíce koláčů podpořily Domácí hospicovou péči

Senátorem za Žďársko byl zvolen Josef Klement

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020
Výsledky hlasování – Obvod 51 – Žďár nad Sázavou – 19,01 % volební účast 100,00 % okrsků sečteno
   – Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
 počet zprac. v %
1. kolo 267 267 100,00 94 772 35 831 37,81 35 353 34 369 97,22
2. kolo 267 267 100,00 94 726 18 007 19,01 18 002 17 911 99,49

 Kandidát Volební strana Navrhující strana Politická Počty hlasů % hlasů Los

 číslo příjmení, jméno, tituly   příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
  1 Kasal Bohumil Ing. SPD SPD BEZPP 1 644 × 4,78 × – –
  2 Černý Libor JUDr. ANO ANO BEZPP 5 018 × 14,60 × – –
  3 Střítecký Zdeněk Mgr. Bc. KSČM KSČM KSČM 1 503 × 4,37 × – –
+4 Šmarda Michal ČSSD+Zel+Budouc ČSSD ČSSD 8 691  7 198 25,28 40,18 – –
  5 Horká Ivana Ing. Bc. NeKa NeKa NeKa 6 853 × 19,93 × – –
* 6 Klement Josef Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP 10 660 10 713 31,01 59,81 – –
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

 Kandidát Volební strana Navrhující strana Politická Počty hlasů % hlasů

 číslo příjmení, jméno, tituly   příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
  1 Kasal Bohumil Ing. SPD SPD BEZPP 151 X 5,13 X
  2 Černý Libor JUDr. ANO ANO BEZPP 368 X 12,51 X
  3 Střítecký Zdeněk Mgr. Bc. KSČM KSČM KSČM 105 X 3,57 X
+4 Šmarda Michal ČSSD+Zel+Budouc ČSSD ČSSD 673 517 22,88 41,72
  5 Horká Ivana Ing. Bc. NeKa NeKa NeKa 906 X 30,80 X
* 6 Klement Josef Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP 738 722 25,09 58,27
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

 Kandidát Volební strana Navrhující strana Politická Počty hlasů % hlasů

 číslo příjmení, jméno, tituly   příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Kasal Bohumil Ing. SPD SPD BEZPP 57 X 4,35 X
2 Černý Libor JUDr. ANO ANO BEZPP 176 X 13,45 X
3 Střítecký Zdeněk Mgr. Bc. KSČM KSČM KSČM 92 X 7,03 X
+4 Šmarda Michal ČSSD+Zel+Budouc ČSSD ČSSD 217 142 16,59 29,52
5 Horká Ivana Ing. Bc. NeKa NeKa NeKa 388 X 29,66 X
*6 Klement Josef Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP 378 339 28,89 70,47
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

 Výsledky hlasování – Obec Velká Bíteš – souhrnné informace
 – Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
 počet zprac. v %
1. kolo 9   9 100,00 4 041 1 384 34,25 1 358 1 308 96,32
2. kolo 9   9 100,00 4 037   485 12,01   485   481 99,18

JE DOMA na https://zdar.chari‑
ta.cz/doma ‑az ‑do ‑konce/ Zde je 
možné zvolit formu finančního 
příspěvku na provoz Domácí hos‑
picové péče nebo na zakoupení 
konkrétního vybavení v  podobě 
velmi potřebné odsávačky. Ta 
pomůže tam, kde je nutná péče 
o průchodnost dýchacích cest při 
péči o  nemocného v  pokročilém 
terminálním stádiu.
Domácí hospicová péče, která je 
jedním ze sedmnácti zařízení žďár-
ské Charity, poskytuje svou péči 
lidem, kteří chtějí být v  posledních 
chvílích života se svými blízkými 
v  prostředí, které mají rádi. Služba 
je určena těžce nevyléčitelně ne-
mocným a umírajícím a také jejich 
blízkým po celém okrese Žďár nad 
Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje 
lékaře, zdravotní sestry, sociálního 
pracovníka, pečovatelky, psychologa 
a duchovního.

Kontakty:
Vedoucí Domácí hospicové 
péče: Barbora Hadrous, mob.: 
777 755 435, e ‑mail: barbora.had‑
rous@zdar.charita.cz
Koordinátorkakampaně: 
Mgr.  Radka Čaníková, mob. 
730 163 135, e ‑mail: radka.caniko‑
va@zdar.charita.cz
Koordinátorka dobrovolníků: 
Mgr.  Michaela Kuchtová, mob. 
777 755 444, e ‑mail: michaela.kuch‑
tova@zdar.charita.cz.              ‑chzr‑

Výsledky hlasování – Obec Velké Meziříčí – souhrnné informace
  – Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
 počet zprac. v %
1. kolo 12 12 100,00 9 153 3 041 33,22 3 005 2 941 97,87
2. kolo 12 12 100,00 9 153 1 246 13,61 1 246 1 239 99,44

3) Finanční deficit na jaderném účtu. 
I studie z ČVUT poukazuje na chyb‑
ně a nedostatečně nastavenou výši od‑
vodu z vyrobené MWh z JE. Již dávno 
měla být výše min. 85Kč/MWh. Sou‑
časná výše je někde na 60Kč/MWh. Je 
prokázáno, že v případě stavby dalších 
bloků, budeme potřebovat úložiště 
větší, a tím pádem i dražší. Zvednutí 
odvodu na jaderný účet na adekvát‑
ní výši, však učiní jadernou kilowatu 
méně konkurenceschopnou na  trhu 
s  elektřinou a  záměr výstavby dal‑
ších bloků bude veřejností negativně 
vnímán a zpochybňován. I to je dů‑
vodem proč vyhledávání a  koncept 
HÚRAO uspat na alespoň 15let. Není 
kam spěchat…..
4) Předávané správcovství v  sou‑
časných kontejnerech CASTOR je 
osvědčená, bezpečná a levná metoda, 
která nás posunuje min. za rok 2065 
a umožňuje bezproblémovou mani‑
pulaci s vyhořelým palivem v případě 
tech. problému s kontejnerem.
Zvažte prosím naše argumenty, kte‑
ré mohou celé věci a rozvoji jaderné 
energetiky jedině pomoci.
‑ Časem odblokovat roky poškozova‑
né vztahy mezi obcemi a SÚRAEM
‑ Získat dostatek času na  dání věcí 
do pořádku (legislativu, oponentury, 
a vůbec ověření, zda je to správná ces‑
ta. Švédsko, Finsko...)
‑ Rozjet budování HÚRAO bude 
znamenat finanční deficit a násled‑
ně negativní vnímání jaderné ener‑
getiky.                               -zdroj: ourud-

Zástupci lokality...
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PRODÁM
* Prodám jablka a hrušky. 1 kg – 
15 Kč. Tel.: 608 715 020.
* Prodám slámu, malé balíky. 
Tel.: 732 220 519.
KOUPÍM
* Koupím domácí med. Nabíd‑
něte (množství a cenu za kg) do 
SMS na t. č. 732 203 787.
DARUJI
* Daruji barevná koťata. Olší 
nad Oslavou, tel.: 730 120 461.

CENA vzpomínky, blahopřání 
či poděkování je bez fotogra-
fi e 150 Kč, s fotografi í 200 Kč.
• CENA soukromého inzerá-

tu do Medřičských listů je 
30 Kč do jednoho vydání.

• Podávat je můžete buď 
v redakci na Náměs�  č. 4 
(ve dvoře Kvě� nářství Flou-
ma), anebo telefonicky na 
č. 732 203 787, či mailem 
ivahorka@seznam.cz.

• Uzávěrka do Společenské 
rubriky je vždy v pátek (vý-
jimečně v pondělí) před da-
ným středečním vydáním.

                        - red-

Inzerce 
soukromá

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
14. 10. MUDr. Ryšanová (gynekologie) – neordinuje • 16. 10. MUDr. Ne-
chvátalová – ŠKOLENÍ • 16. 10. a 23. 10. MUDr. Bednářová – DOVOLE-
NÁ • 26. 10. MUDr. Novotný (ortopedie) – DOVOLENÁ • 26. 10. a 29. 10. 
MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ.
Ke dni 30. 9. ukončil svoji praxi MUDr. Fráňa, pacienty převezme do své péče 
MUDr. Svobodová. K vyšetření je nutné objednání – jen v pondělí. Ostatní dny 
není v ambulanci sestra přítomna.

Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

17. 10. MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár n. S., tel. 566 623 908
18. 10. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, N. Město na Mor., 566 616 904
24. 10. B Smile, s. r. o., Osová Bítýška 303, tel. 566 536 712
25. 10. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. Pernštejnem, 
  tel. 566 688 231
28. 10. MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou,
  tel. 731 533 340
31. 10. MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 

15. října 7.30 – 14.30 Dědkov, severní část obce od čp. 6, 12, 13, 
21. října 7.30 – 14.30 část obce Křižanov – ul. Dlouhá, Ořechovská, 
Polní, část Meziříčské (mezi Dlouhou a Polní), Šibeník, Pod Šibení-
kem, Meziříčská od křiž. s ul. Pod Šibeníkem sm. V. Meziříčí, nádra-
ží, bytovky na nádraží. Obec Kozlov, Sviny, Loučky tábor, Březejc. 
22. října 8.00 – 10.00 Vlča� n, část obce napájená z trafostanice 
ZD, od d. č. 8 směr bývalý areál ZD. 26. října 7.30 – 9.15 část města 
Velká Bíteš napájená z trafostanice POD SPRAVEDLNOSTÍ – na ul. 
Za Loukama č. p. 257 (benzina), ul. Pod Spravedlnos� , ul. Rajhrad-
ská č. p. 628, 614, 657, část ulice Jihlavská od křižovatky s ul. Pod 
Spravedlnos�  po č. p. 653. 2. listopadu 7.30 do 14.30 obce Dolní 
Radslavice, Lhotky, Kůsky, Březejc. 4. listopadu 7.30 do 14.30 Vel-
ké Meziříčí Nesměřské údolí – Letná, Fran� škov 487, 952, Osové 
(vodovod, č. p. 16) , Petráveč 29, 30, 33. 9. listopadu 7.30 – 14.30 
Velké Meziříčí, Karlov od č. p. 631/95 (železniční most) po dálnič-
ní podjezd směr D. Radslavice, R Malec, Sanimat, hřbitov, Agro-
technika, stanice Slovna� : Karlov od benzinové stanice Slovna�  
sm. Brno, Fischer-truhlářství, fa Liška, ELIDČS PHM, Jidášky chaty, 
GREEN-TECH, Dvořák truck – Petráveč 60, ES-TRADING, CONTENT, 
ACE Media. Fran� škov od č. p. 433 sm. Petráveč, AUTO M+V, Kar-
lov u družstva 1175, 1368, AGRO Měřín Karlov. Technické služby 
(býv. areál Agados), bytovky Karlov 1673/84, 1674/86, Ul. Průmy-
slová – fi rmy XTline, KRYO, CHIARAVALLI, Petr Bližňák, CONTENT. 
Obec Dolní Radslavice.

Vzpomínáme

Když srdce drahé maminky
jak zlatá hvězda zhasne,
zůstanou jen vzpomínky
ty nade všechno krásné.

Dne 22. října 2020 uply-
ne 2,5 roku od chvíle, kdy 
nás navždy opustila naše 
drahá maminka a babička, 
paní

Jiřina
Chalupová z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Chalupova a Chaloupkova.

Co vděkem za lásku
a péči Tvou
Ti můžeme dát,
hrst krásných květů
na hrob,
a dál jen vzpomínat...

Dne 2. října 2020 uplynu-
lo osm let, kdy nás navždy 
opustila naše drahá babič-
ka, paní

Marie Chaloupková ze Lhotek.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Chalupova a Chaloupkova.

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Vzhledem k nadcházející epidemiologické situaci
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě oznamuje
ZRUŠENÍ VÝUKY U3V a to do odvolání. 
Tuto aktualitu najdete zároveň na www.domovvm.cz,
kde se můžete podívat i na naše další novinky.
Vážení návštěvníci našeho domova, v souvislos� 
se souborem opatření, týkajících se aktuálně
zvýšeného rizika šíření nákazy nemoci COVID-19
v zařízení, rozhodlo vedení domova s účinnos�  od 7. října 2020 až 
do odvolání uzavřít domov návštěvám. Chráníme � m především 
naše obyvatele. Prosíme Vás o maximální pochopení situace a re-
spektování opatření.
V případě potřeby komunikace nebo předání balíčků s potřeba-
mi pro obyvatele se na nás obraťte telefonicky (561201570) nebo 
e-mailem (recepce@domovvm.cz).

od 7. října 2020 až 

Nic víc než kytičku
Ti nemůžeme dát
a s bolestí v srdci
na Tebe vzpomínat.

Dne 14. října 2020 uply-
ne 20 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš mi-
lovaný syn, bratr a strýc, 
pan

Pavel Melichar
ze Zadního Zhořce.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná maminka a sourozenci s rodinami.

Tel.: 602 854 293
l.smejkal@email.cz

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
PROSÍME O POMOC!
Domov Kamélie Křižanov – středisko v Bystřici nad Pernštej-
nem hledá dobrovolníky pro pomoc při nákupech, úklidu, 
praní a žehlení prádla a přípravě studených jídel pro naše 
klienty pozi� vní na Covid-19.

Ochranné pomůcky jsou zajištěny v maximální možné kvalitě.

Zájemci prosím kontaktujte:
Miroslavu Sklenářovou
Mob. tel.: 774 446 692
administrati va@domovkamelie.cz

Meziříčské 
Muzeum 
je uzavřeno
Od pondělí 12. října začne platit 
usnesení vlády ze dne 8. října č. 996 
zakazující návštěvy a prohlídky mu‑
zeí, výstavních prostor, hradů, zám‑
ků a  obdobných historických nebo 
kulturních objektů. Z tohoto důvo‑
du Muzeum Velké Meziříčí od data 
12. října až do 25. října uzavře pro ná‑
vštěvníky všechny své expozice

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
že jsi byl.

Dne 11. října 2020 jsme 
vzpomněli na 2. smutné 
výročí úmrtí pana

Josefa
Rosického

Scházíš nám…

Všem za vzpomínku 
děkuje rodina. 
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Změna prog. vyhrazena!

Kulturní akce ve VM a okolí

KERAMICKÉ KROUŽKY V  OSLAVICI • Každé úterý a  čtvrtek 
17.00 – 20.00. Pravidelně konané kroužky ve všedních dnech. Tvoření 
z keramiky a skla, docházet můžete i nepravidelně. Dílna je celoročně 
otevřená pro veřejnost. Děti mladší 12 let se mohou účastnit jen s do‑
provodem dospělé osoby. Oslavice 18.
OBRAZY MÉHO ŽIVOTA • Do 30. října. Prodejní výstava obrazů Jar‑
mily Dvořákové. Otevřeno po – čt 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00, pá 8.00 
– 12.00, 12.30 – 14.00. Středa 28. 10. 2020 zavřeno. Výstavní síň Jupiter 
clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí. POZASTAVENO!
JÓGA V BORECH • Každé úterý v 17.00 si můžete zacvičit v Borech 
v tělocvičně ZŠ jógu. Tel.: 732 571 588.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU • Do 25. října 9.00 – 12.00, 13.00 – 
16.00. Muzeum Velké Meziříčí, výstavní sál, Zámecké schody 1200/4.
SVĚT NAŠIMA OČIMA • Do 30. října Výstava výtvarných a textilních 
výrobků žáků ZŠ a SŠ Březejc. Knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392.
KEŇA – DOBRODRUŽSTVÍ MEZI ZEBRAMI, ČAJOVNÍKY A LE-
DOVCI • 14. října 19.00. Přednáší Matouš Vinš. Vstupné dobrovolné. 
Rock Depo, Novosady 36, Velké Meziříčí.
PŘEDNÁŠKA S JANOU SIEBEROVOU • 15. října 17.00. Téma: Domá‑
cí hospicová péče, V 16.00 mše svatá. Špitálek, Velké Meziříčí.
PODVEČER S ALEXANDREM FLEKEM • 15. října 17.00. S hostem 
Alexaxandrem Flekem na téma Kde se vzala Bible? Husův dům, U Svět‑
lé 737/24, Velké Meziříčí.
BABY CAFÉ • 16. října 9.30 – 11.30. Posezení u kávy a čaje, herna, tělo‑
cvična, Komenského 10/2, Velké Meziříčí.
MONIKA NAČEVA, RÁNY TĚLA, SEKVOYE • 16. října 19.00. Kon‑
cert. Rock Depo, Novosady 36, V. Meziříčí.
ZAHÁJENÍ PRODEJE OVOCNÝCH DŘEVIN • 17. října 9.00 – 17.00. 
Prodej ovocných dřevin doplněný o přednášky: Staré odrůdy ovoce a Pra‑
vidla správného výchovného a udržovacího řezu. Zahradnictví Rozmarí‑
nek, Petráveč.
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI • 21. října 19.30. Divadelní 
představení Divadla Kalich Praha. Hrají O. Kaiser, J. Lábus. Velký sál JC, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí. ZRUŠENO!
BABY CAFÉ • 23. října 9.30 – 11.30. Tvoření – šiškování. Komenského 
10/2, Velké Meziříčí.
VISACÍ ZÁMEK ANARCHIE A TOTAL CHAOS • 23. října 20.00. Spe‑
ciální hot E!E. (Platí vstupenky na původní termín 4. 4.). Velký sál JC VM.
ZVONEK KRÁLOVNY VÍL • 24. října 15.00. Loutkové divadlo pro rodi‑
če a děti. Malá scéna Jupiter clubu, Velké Meziříčí. ZRUŠENO!
REFLEXY KŘEST CD • 24. října 20.00. KD Netín. ZRUŠENO!
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V KŘIŽANOVĚ • 
25. října. 
DEN BRAMBOR V CYRILOVĚ • 25. října. Prezentace místních bram‑
borářů. Můžete ochutnat řadu odrůd brambor. Přednáška RNDr. Josefa 
Hedbávného. Ochutnávka regionálních potravin, opět spolu vaříme jídla 
z brambor.
HOUSLOVÝ VIRTUÓZ VÁCLAV HUDEČEK • 29. října 19.00. Lukáš 
Klánský – klavír. Společný koncert houslového virtuóza světového vě‑
hlasu a jedné z nejvýraznějších osobností mladé české klavírní genera‑
ce. Vstupné v předprodeji 200/150 Kč (děti, studenti, senioři), na místě 
250/200 Kč. Koncertní sál JC Velké Meziříčí.
TOUR PŮLNOČNÍ VLAK 2020 • 30. října 20.00. Koncert skupiny Jelen. 
Zakoupené vstupenky na původní termín koncertu 21. 3. zůstávají v plat‑
nosti. Host Míša Tučná, předkapela Kateřina Marie Tichá a Band. Jelen je 
česká akustická kapela hrající tzv. roots music. Písně z vlastní tvorby vy‑
cházející z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues. Velký 
sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
SNOW FILM FEST VELKÉ MEZIŘÍČÍ • 30. října 17.00 – 21.00. Nejlepší 
zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce. 
Pořádá spolek Jednoměsto. ve spolupráci s Jupiter clubem. Občerstvení 
zajištěno. Vstupné 100 Kč. Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
DEN DÝNÍ NA ZÁMKU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU • 31. října.
NA STOJÁKA V MĚŘÍNĚ • 31. října 20.00. Nenechte si ujít trojici ko‑
miků, které musíte vidět. Lístky k zakoupení v nápojích Měřín a nebo na 
telefonu 604 853 123. Kulturní dům Měřín.
KŘIŽ ART 2020 • 1. listopadu 15.00 – 19.00. Vernisáž druhého roční‑
ku výstavy KŘIŽ ART, která přibližuje tvorbu místních umělců. Vol‑
nočasové centrum Křižanov, Masarykovo náměstí 133, Křižanov.
PODVEČER S ANNOU HOGENOVOU • 5. listopadu 16.00. Na téma 
Současnost z hlediska filosofického. Husův dům, U Světlé 737/24, Velké 
Meziříčí.
KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NA HRANÍ • 13. listopadu 17.00. 
Nejznámější zábavný program pro děti s Michalem z Kouzelné školky! 
Délka představení 60 minut bez přestávky. Velký sál JC, Velké Meziříčí.
LÍBÁNKY NA JADRANU • 13. listopadu 19.30. Přeloženo z 20. 4. 2020. 
Vyprodáno. Náhradní termín – zakoupené vstupenky zůstávají v platnos‑
ti. V hlavní roli E. Holubová, B. Klepl. Autor a režie Patrik Hartl. Uvede 
Studio DVA. Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po pade‑
sátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování 
a koloběhu života nejen na Jadranu. Manželé Eva a Bob si vyjedou připo‑
menout svou svatební cestu, aby se připravili na blížící se každodenní dů‑
chodové soužití. Délka představení 2 h, 20 minut včetně přestávky. Velký 
sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
JAGERMEISTER PARTY!!! • 21. listopadu 20.00. Hraje Accort. Netín.
THE CELLO BOYS & OD KLASIKY K ROCKU • 26. listopadu 19.00. 
Ladislav Mariaš – violocennlo, Zachar Fedorov – violoncello. Poprockové 
duo progresivních mladých umělců zahraje na violoncella klasickou hud‑
bu, ale i úpravy rockových a popových hitů. Vstupné: 150 Kč/120 Kč (děti, 
studenti, senioři). Prodej vstupenek na program.oddělení Jupiter clubu. 
Platí abonentní předplatné KPH 2020/2021. Koncertní sál JC, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí.Změna programu vyhrazena!

Akce ve Velké Bíteši
VÝSTAVA LIDOVÉ ZVYKY NA VYSOČINĚ • Do 20. listopadu. Ver‑
nisáž 24. 9. v 17.00. Městské muzeum ve Velké Bíteši.
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A  ŠPERKŮ  – IX. ROČ-
NÍK • Do 23. října po –pá 8.00– 17.00, so 9.00–16.00. Výstavní síň Klubu 
kultury, Masarykovo nám. 5, V. Bíteš. VÝSTAVA SE PŘESOUVÁ na 2. – 
12. března 2021.
BÍTEŠSKÉ TRHY • 14.  října, 11. listopadu, 9. prosince 8.00 – 16.00. 
Masarykovo náměstí, V. Bíteš.
REFLEXOLOGIE A AROMATERAPIE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ 
• 14.  října  16.30 –19.30. Přednáška a  praktická ukázka s  Drahomírou 
Šmídovou. Vstupné: 250 Kč. Omezený počet účastníků. Přihlášky na tel. 
č. 607 007 620 nebo email program@bitessko.com. Klub kultury 1. patro, 
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš. PŘESUNUTO NA 8. 12. 2020.
POUTNÍCI – 50 LET V COUNTRY • 16. října 19.00. Vstupné: 230 Kč. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš. ZRUŠENO!
ŽELEZNÁ SOBOTA • 17. října 8.30 – 11.00. Tradiční sběr veškerého 
starého železa ve Velká Bíteši.
SENIORKLUB • 21. října 14.00. Přísálí kulturního domu, Vlkov‑
ská 482, Velká Bíteš
DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER • 24. října 9.00 – 
13.00. Návštěvníci se mohou těšit na kávu zdarma, reflexní pásku nebo 
vůni do auta. Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
VÝLET NA KOLE • 31. října 13.00. Tradičně každoroční poslední le‑
tošní výlet, již po dvacáté na Svatou horu za Sv. Zdislavou, křižanov‑
skou patronkou našich šťastných návratů. Po návratu setkání v herně 
U Staříka, v 17.00.Sraz u fotbalového stadionu Velká Bíteš. 
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ • 7. listopadu 17.00. Vstupné 400 Kč. 
V ceně vstupenky poctivá svatomartinská husa včetně řízené ochut‑
návky nejen svatomartinských vín. Předprodej vstupenek Inf. centru 
mve Velké Bíteši. Během večera vystoupí skupina RETROBAND. Kul‑
turní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

Kino Jupiter club VM
SMEČKA • 28. 10., 19.30, 120 Kč, 
94 min., ml. přístupný od 12 let.
SNOW FILM FEST 2020 • 31. 10. 
17.00, 100 Kč, 150 minut, mládeži 

přístupný od 12 let. Nejlepší filmy 
o zimních sportech z celého svě‑
ta i z domácí produkce. Anglická 
verze s českými titulky. 

Kruh přátel hudby VM
Čtvrtek 29. 10. 2020 ❦ Houslový virtuóz Václav Hudeček, Lukáš Klán-
ský – klavír. 
Čtvrtek 26. 11. 2020 ❦ THE CELLO BOYS & Od klasiky k rocku. Ladi‑
slav Mariaš – violoncello, Zachar Fedorov – violoncello.
Středa 13. 1. 2021 ❦ Novoroční koncert s přípitkem starosty Moravské 
klavírní trio a hosté. Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miro‑
slav Zicha – violoncello, operní hosté v jednání.
Středa 24. 3. 2021 ❦ Klavírní recitál Katřiny Potocké. 
Pondělí 19. 4. 2021 ❦ INTERNATIONAL ENSEMBLE. Daniela Gryga‑
rová – housle, Amaliya Abdurashidová – klavír, Adam Grygar – baryton. 
Pondělí 19.  5.  2021 ❦ Tango Quartetto Re Campo. Petr Zámečník  – 
akordeon, Pavlína Zámečníková – flétna, Pavla Jahodová – violoncello, 
Lukáš Krejčí – perkuse, David Lang a Veronika Dobiášová – tanec, pěvec‑
ký host v jednání. 
V 19.00 v koncertním sále Jupiter clubu. Prodej abonentek na prog. oddělení 
JC. Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, studenti do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, 
přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Více www.hudbamezirici.cz

Upozorňujeme čtenáře, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu 
opět dochází ke změnám při pořádání kulturních akcí. 

 12. října 2020 – 23. října 2020 
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Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

S otřesnými službami České pošty 
jsem informoval čtenáře Medřič‑
ských listů před necelými dvěma 
roky. Nechápu roli státu, který 
tuto organizaci řídí, dotuje ji desít‑
kami milionů korun ročně a  ona 
přesto poskytuje občanům stále 
mizernější služby za neustálého 
zdražování všeho, co s její činností 
souvisí. 
Uvedu tři osobní zkušenosti. 
Člověk až tak často neposílá doku‑
menty o formátu A3 ve velké obál‑
ce. Logicky pro mne z toho vyply‑
nulo, že jsem se s  touto obálkou 
dostavil na přepážku osobně v půl 
jedenácté dopoledne, aby mne 
pracovnice za přepážkou řekla 
cenu za známku. Bylo to v pondě‑
lí, adresát sídlí v Brně, a já doufal, 
že zásilku, byť jako obyčejný dopis, 
dostane nejpozději ve středu. Chy‑
ba lávky. Ve čtvrtek jsem zavolal 
na poštu a bylo mi sděleno, že na 
obyčejný dopis k doručení mají 7 
až 10 pracovních dní, v některých 
případech dobu i delší. Přitom pa‑
matuji dobu ne tak vzdálenou, kdy 
obyčejný dopis vložený do kte‑
rékoliv schránky ve městě do 16 
hod. byl doručen druhý den na ja‑
kékoliv místo v republice. Pro do‑
kreslení současné absurdity uvedu 

to, že při založení pravidelné poš‑
tovní linky v 19. století mezi naším 
městem a Brnem (a naopak), byly 
zásilky doručeny ten samý den na 
poštovní stanice a  druhý den je 
obdržel adresát. Převoz zajišťovali 
koně zapřažení do kočáru. 
Skandální chování pošty č. 2. 
Ve Žďáru n. S. zemřel tento rok 
můj známý. Smuteční parte roze‑
sílala jeho rodina přímo na poště 
s  expresním příplatkem v  ceně 
26 Kč jak bylo vyznačeno na obál‑
ce s  ubezpečením, že druhý den 
ho obdrží adresáti. Pohřeb byl 
v pondělí, parte se v mé schránce 
objevilo až v úterý! 
A případ třetí. Přes internet jsem 
si z jednoho pražského shopu mi‑
nulý rok objednal kameru do auta. 
Došla, ale její funkčnost nebyla 
stoprocentní. Uplatnil jsem rekla‑
maci a ze zdejší pošty jsem ji po‑
sílal zpět. Pracovnice u  přepážky 
mne doporučila vzhledem k ceně 
uvedené na podacím lístku, abych 
za příplatek 120 Kč měl jistotu, že 
kamera doputuje na správnou ad‑
resu nejpozději za dva dny. Nesta‑
lo se. V Praze doputovala do sho‑
pu až 7. den. Na další komentář už 
nemám sílu ani náladu.

Zbyšek Nedopil, ilustrační foto

Česká pošta přitvrzuje…

Od pondělí 12. 10. se bude moci 
bohoslužby účastnit v našich 
kostelích rodina, na jejichž 
úmysl je mše svatá sloužena a to 
nejvíce 8 osob.

Farnost Velké Meziříčí
Středa 14.  10.  7.00  za  †  tatín‑
ka Bohumila Vlčka, dvoje rodi‑
če, Anežku a  Emila Doležalovy 
a duše v očistci. 9.00 – 9.30 svátost 
smíření a  možnost přijetí svaté‑
ho přijímání v  kostele. 18.00  mše 
svatá Mostiště. 18.00  Mše svatá 
Hrbov. Čtvrtek 15.  10. Památka 
sv. Terezie od Ježíše, panny a uči‑
telky církve. 7.00  na úmysl dárce. 

18.00 za rodinu Kazdovu, Dvořáč‑
kovu, Juránkovu a  duše v  očistci. 
Pátek 16. 10. 8.00 za Jana a Marii 
Němečkovy, syna a † přízeň. 9.00 – 
9.30 svátost smíření a  možnost 
přijetí svatého přijímání v kostele. 
10.30  Domov seniorů. 14.00  – 
16.00 svátost smíření, výstav NSO, 
tichá adorace a přijetí svatého při‑
jímání ve Špitálku. 17.00 mše svatá 
ve Špitálku – za rodiče Oulehlovy, 
Kratochvílovy, bratra Stanislava, 
sestru Marii a  duše v  očistci. So-
bota 17.  10. Památka sv.  Ignáce 
Antiochijského, biskupa a mučed‑
níka. 7.00 na poděkování za 83 let 

života,  †  rodiče a  sourozence. 
18.00 za živou a † rodinu Micha‑
lovu, Střechovu, Hedviku Am‑
brožovu, manžele Vondráčkovy 
a Boží ochranu pro celou rodinu. 
Neděle 18. 10. 29. v mezidobí/Den 
modliteb za misie/Sbírka na misie. 
7.30 za manžela, syna, rodiče Po‑
spíšilovy, Kotrbovy, živou a † pří‑
zeň a  d. v. o. 9.00  na poděkování 
s  prosbou za děti a  dary Ducha 
svatého. 10.30  za farníky. 15.00  – 
16.00 výstav NSO a možnost při‑
jetí svatého přijímání v  kostele. 
18.00 za rodiče Kašparovy a duše 
v očistci.

Farnost Bory
Pátek 16.  10.  18.00  Dolní Bory  – 
za Františka Marka, Jana a  Emilii 
Kujalovy, syna Jana a snachu a živé 
a  †  z  rodiny Kujalovy a  Markovy. 
Neděle 18. 10. 29. v mezidobí/Sbír‑
ka na misie. 9.45 za rodinu Kelnero‑
vu, rodiče Pavelkovy, syna, manžel‑
ku a rodiče Kujalovy. 15.00 – 16.00 
výstav NSO a možnost přijetí sva‑
tého přijímání v Horních Borech.

Farnost Netín
Čtvrtek 16. 10. Památka sv. Terezie 
od Ježíše, panny a učitelky církve. 
17.30 za Marii Poulovu, Josefa Bra‑
tránka a  rodinu Juráčkovu. Pátek 

17. 10. 18.30 za rodiče Michalovy, 
Hladíkovy a celou živou a † přízeň. 
Neděle 18. 10. 29. v mezidobí/Sbír‑
ka na misie. 8.00 za Františka Ha‑
vlíčka a celou přízeň. 15.00 – 16.00 
výstav NSO a možnost přijetí sva‑
tého přijímání.

Farní oznámení
* Témata dětských mší svatých bu‑
dou v době mimořádných opatře‑
ní přerušena. * Vyjádření biskupa 
Vojtěcha k  mimořádným opatře‑
ním: S ohledem na současná naří-
zení vlády uděluji pro věřící brněn-
ské diecéze dispenz od fyzické účasti 
na nedělní bohoslužbě. Dále žádám 

všechny o dodržování hygienických 
předpisů, které se dají zjednodušeně 
označit jako „3R“: používání rou-
šek, dezinfekce rukou a  bezpečné 
rozestupy. V  těchto dnech vybízím 
věřící k  přijímání Eucharistie na 
ruku. Prosím, abyste všechna naří-
zení přijímali jako výraz ohledupl-
nosti a zodpovědnosti vůči druhým.

Společně čteme Bibli
V  tomto týdnu čteme z  Knihy 
Soudců, 5  – 9 kapitola. Otázka 
pro děti: S kolika vojáky Gedeón 
vysvobodil Izrael? Otázka pro 
dospělé: Jaká znamení si vyžádal 
soudce Gedeón?    Farní úřad VM.

Žijeme ve světě, kde Bůh jednal, 
jedná a bude 
jednat. 
V  evangeliu 
Ježíš často 
přirovnává 
Boží jednání 
k  zasévání 

obilí. Po zasetí se okolí může zdát, 
že se nic neděje, jenže zrno klíčí, 
pak začíná růst, později nasadí na 
klas, až když klas dozraje, nastávají 
žně. My jsme svědky neustálé‑
ho zasévání, klíčení, růstu, zrání, 
sklizně a toto všechno se nám před 
očima postupně prolíná. Je třeba, 

abychom byli ochotní vidět celou 
rozmanitost Božího působení ve 
všech možných jednotlivých as‑
pektech.
Toto vše mi přichází na mysl ve 
dnech, kdy se trhají rekordy v po‑
zitivně testovaných na Covid. Je 
pravda, že my všichni pandemičtí 

laici jsme s ničím takovým nepo‑
čítali. Zní to asi zvláštně, ale v sou‑
časné době nás Bůh vede k tomu, 
abychom se podřídili všem sou‑
časným opatřením. I  v  tom ko‑
náme Boží vůli. Tím největším 
přikázáním, které nám Bůh dal, 
je láska k němu a k bližnímu. Toto 

přikázání máme naplňovat v ohle‑
duplnosti vůči svému okolí a v so‑
lidaritě s těmi, kdo jsou nemocní, 
nebo jen v karanténě.
Nevyužívejme technické možnosti 
jen pro shánění dalších informací, 
sledování odborných nebo méně 
odborných diskusí na internetu, 

ale na prvním místě svoje mobily 
a  počítače používejme jako pro‑
středek pro vzájemné povzbuzení, 
třeba i pro společnou modlitbu.
Jen Bůh ví, co nám tento čas může 
přinést, když budeme důslední 
v přikázání lásky.  P. Pavel Šenkyřík, 

velkomeziříčský děkan

Duchovní slovo: Jak žít přikázání lásky v čase karantény?

https://www.rudikov.cz/

Omezit návštěvu úřadů musí od pondělí lidé na Žďársku. Kvůli koro‑
navirovým opatřením jsou totiž úřední hodiny omezené jen na dva dny 
v týdnu.
Ve Žďáře nad Sázavou bude otevřený městský úřad od půl osmé do půl 
jedné v pondělí a od jedenácti do čtyř hodin ve středu.
V Novém Městě na Moravě si své záležitosti lidé vyřídí na městském 
úřadě v pondělí od osmi do jedné hodiny a od dvanácti do pěti hodin 
ve středu.
V Bystřici nad Pernštejnem mohou lidé přijít na úřad v pondělí a ve 
středu od jedenácti do čtyř hodin.
Úřad ve Velkém Meziříčí bude lidem otevřený v pondělí od osmi do 
jedné hodiny a ve středu od dvanácti do pěti hodin.
Finanční úřad ve Žďáře nad Sázavou je možné navštívit v pondělí a ve 
středu od osmi do jedné hodiny.
Pracoviště katastrálního úřadu ve Žďáře nad Sázavou má také ome‑
zený provoz, neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v pondělí a ve 
středu od osmi do jedné hodiny.                                                   https://
zdarsky.denik.cz/

Oznámení o změně úředních hodin
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina oznamuje, že dochází ke změně 
úředních hodin na pracovištích odboru služby pro zbraně a bezpečnost‑
ní materiál a odboru cizinecké policie na území Kraje Vysočina.
Od pondělí 12.  října  2020 jsou úřední hodiny stanoveny na pondělí 
a středu v době od 11.00 hodin do 16.00 hodin. Platí přitom omezení 
osobního kontaktu s žadateli a účastníky správních řízení na nezbytně 
nutnou úroveň, a  to zejména upřednostňováním písemného, elektro‑
nického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech 
případech, kdy je to možné. Na internetových stránkách policie.cz a na 
jednotlivých pracovištích jsou viditelně vyvěšena oznámení s  telefon‑
ními čísly, na kterých si občan individuálně dohodne způsob předání 
a vyřízení jeho podání nebo požadavku.
Omezení se týká všech kontaktních pracovišť odboru služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál v celém Kraji Vysočina a odboru cizinecké poli‑
cie (oddělení pobytových agend – pracoviště na ulici Wolkerova v Jihla‑
vě a na ulici Štáfl ova v Havlíčkově Brodě).  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina omezují od 12. 10. 2020 

úřední hodiny
V souvislosti s nouzovým stavem a navazujícími krizovými i epidemio‑
logickými opatřeními omezují všechna pracoviště Krajského úřadu Kra‑
je Vysočina obvyklé úřední hodiny. S platností od 12. října 2020 až do 
odvolání mohou občané osobně vyřizovat příslušnou agendu krajského 
úřadu pouze v pondělí v časovém intervalu 11:00 – 16:00 a ve středu 
v časovém intervalu 07:00 – 12:00.
Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu přednostně 
elektronicky nebo telefonicky. E ‑mailová adresa podatelny Krajského 
úřadu Kraje Vysočina: posta@kr ‑vysocina.cz. Spojení na ústřednu Kraj‑
ského úřadu Kraje Vysočina v původních úředních hodinách krajského 
úřadu: 564 602 111. Kompletní telefonní seznam Krajského úřadu Kra‑
je Vysočina vč.  e ‑mailových adres konkrétních zaměstnanců: http://
extranet.kr ‑vysocina.cz/telefon/. Listinná podání je možné vhodit do 
speciálního boxu umístěného před podatelnou Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava, přízemí vstupní budovy A. Děkuje‑
me všem klientům Krajského úřadu Kraje Vysočina, že pro vyřizování 
nutné agendy upřednostní telefonický nebo elektronický kontakt.   -krú-

Městský úřad Velké Meziříčí omezuje úřední hodiny
Od pondělí 12.  října začnou platit vládní opatření, která se dotknou 
i úřadů. V reakci na usnesení vlády omezuje Městský úřad Velké Me‑
ziříčí úřední hodiny pro veřejnost. Pracoviště městského úřadu budou 
přístupné v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. 
Omezení úřadu platí od 12. do 25. října.
Přesto vyzýváme občany, aby pokud možno v co největší míře omezili 

návštěvu úřadu, mohou využít telefonickou a e ‑mailovou komunikaci. 
Nadále trvá při vstupu do budov městského úřadu povinnost používat 
ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, rouška aj.).
Upravené úřední hodiny v termínu od 12. do 25. října
Pondělí: 8:00 – 13:00
Středa: 12:00 – 17:00

Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 ve Velké Bíteši
Prosíme o nahrazení osobního kontaktu na městském úřadě písemným, 
elektronickým či telefonickým, a to ve všech případech, kdy je to možné.
Dokumenty na podatelnu Městského úřadu ve Velké Bíteši zasílejte pře‑
devším prostřednictvím datové schránky (67zb7hf), elektronickou ces‑
tou na adresu: podatelna@vbites.cz, případně písemně na adresu Měst‑
ského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš. 
Dále můžete dokumenty, které jsou určeny na podatelnu městského úřa‑
du, vhodit k vyřízení do označené schránky v zádveří městského úřadu.
Pokladna Městského úřadu ve Velké Bíteši rovněž upřednostňuje bezho‑
tovostní platby, které je možné zasílat převodem na bankovní účet města 
Velká Bíteš: 19‑1726751/0100 vedený u Komerční banky, a. s.
Během osobní návštěvy městského úřadu prosíme občany o dodržování 
těchto nařízení:
– dvoumetrový odstup mezi sebou
– nošení roušky (zakrytá ústa i nos)
– použití dezinfekce u vstupních dveří
Městský úřad Velká Bíteš zůstává pro veřejnost otevřen následovně:
Pondělí 8:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00
Středa 8:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00          Ing. Milan Vlček, starosta 
města

Úřad městyse Radostína nad Oslavou upravil úřední hodiny
po a st 9:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30.

Omezení úředních hodin od 12. 10. 2020 v Křižanově
Oznamujeme občanům, že dle usnesení vlády České republiky ze dne 
8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření omezujeme úřední hodi‑
ny pro veřejnost od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020.
Pondělí  7:30 – 12:30
Středa 11:30 – 16:30
V ostatní dny je úřad pro veřejnost uzavřen včetně stavebního úřadu. 
Přesto vyzýváme občany, aby pokud možno v co největší míře omezili 
návštěvu úřadu. Využít můžete telefonickou a e ‑mailovou komunikaci. 
Nadále trvá při vstupu do radnice povinnost používat ochranný prostře‑
dek dýchacích cest (respirátor, rouška aj.).

Změna úředních hodin na obecním úřadě v Osové Bítýšce
Obecní úřad Osová Bítýška oznamuje, že od pondělí 12. 10. 2020 jsou do 
odvolání změněny úřední hodiny: pondělí 08:00 – 13:00, středa 12:00 – 
17:00.

Obec Tasov – úřední hodiny – od 12. 10. 2020 do odvolání
Pondělí 14.00 – 17.00
Středa 8.00 – 11.00

V obci Bory jsou úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí: 8.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00
Středa: 8.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00

Obec Vídeň vydává toto opatření:
Úřední hodiny se mění s účinností od 12. 10. do odvolání následovně:
Pondělí 8:00 – 11:00 17:00 – 19:00
Středa 8:00 – 11:00
Apelujeme na občany, aby obecní úřad navštěvovali pouze v nevyhnu‑
telných případech.
Obecní knihovna je s platností od 9. 10. 2020 uzavřena. nabízíme indi‑
viduální návštěvu knihovny po telefonické domluvě s knihovnicí paní 
Marií Prudkovou na tel. č. 725 837 982.
Bylo přistoupeno k  dočasnému zastavení předávání věcných a  peně‑
žitých darů a návštěv těchto osob při příležitostech dovršení životních 
jubileí a při vítání občánků.                              -zdroj: webové stránky obcí-

Úřady na Žďársku omezují provoz kvůli koronaviru

V pondělí 28. 9. byla v obci Nárameč klinicky 
diagnos� kována myxomatóza králíků. 
Změny se projevuji převážně na očích. Přímá 
léčba neexistuje. 
Preven� vní opatření v chovech králíků 
je dodržování zoohygieny a vakcinace. 
Zájemci o očkování pro�  myxomatóze králí-
ků se mohou hlásit na tel. čísle: 734 305 398. 

Individuální dotazy na tel.: 734 305 398,
e-mail: jarda.chyba@gmail.com 
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V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí 
Výkonného výboru o přerušení soutěžního ročníku upřesňujeme pravi‑
dla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec.
Opatření platí pro období od 12. 10. 2020 00:00 do 25. 10. 2020 23:59.

V těchto 14 dnech platí, že:
• se nekonají žádná soutěžní utkání
• je zakázáno používat:
 – vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren 

apod.)
 – vnitřní sportoviště
• tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nej‑

výše 20 osob při dodržení hygienických opatření
• v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště roz‑

dělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na 
jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může 
trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu 
mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, 
ale i při příchodu a odchodu.

Aktualizovaná pravidla 
pro regionální fotbal 
platná od 12. 10. 2020

2. liga mladší dorostenci JM – 
4. kolo

TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ Jis-
kra Havlíčkův Brod 42:38 (20:19)
Naši dorostenci se letos podruhé 
představili na domácí půdě. Bohu‑
žel kvůli nařízení vlády jsme se mu‑
seli obejít bez podpory z hlediště.
I možná proto byl vstup do utkání 
z  naší strany velice vlažný. Kluci 
se nemohli dostat do zápasového 
tempa a spíše se na hřišti hledali. Po 

čtvrthodině hry na světelné tabuli 
svítilo nepříznivé skóre 6:11, a my 
tak byli nuceni brát oddechový 
čas. Po důrazné domluvě se kluci 
konečně začali dostávat do tempa 
a  postupně zlepšovat svůj výkon. 
Před koncem první půle jsme na‑
konec skóre srovnali a  do šaten 
dokonce odcházeli s  nejtěsnějším 
náskokem 20:19.
Vstup do druhého dějství byl 
z  naší strany velice povedený. Bě‑

hem 8  minut jsme si vypracovali 
nadějný náskok 28:22. Ten jsme si 
udržovali po celý druhý poločas 
a soupeři jsme nedovolili stáhnout 
manko na méně než 3 trefy. Střelec‑
ky se dařilo především triu našich 
spojek Mach ‑Požár ‑Chalupa, kteří 
dohromady zaznamenali 31 přes‑
ných zásahů. Na druhou stranu na 
obraně to už taková sláva nebyla. 
Soupeři jsme dávali více prostoru 
než by bylo zdrávo. I  přesto jsme 

zápas dotáhli do vítězného konce 
po přestřelce 42:38, která nám za‑
jistila posun na 3. pozici v tabulce.
Teď už jen můžeme doufat, že vlád‑
ní opatření brzo ustanou a budeme 
moci co nejdříve nastoupit k  dal‑
ším utkáním.
Online zápis z  utkání a  tabul‑
ka https://www.handball.cz/
souteze/muzi/2‑liga ‑mladsi‑
‑dorostenci ‑morava ‑jih/detail/
zapas/0f8d1056‑a7b9‑4ec3‑

‑8018‑78613b8f965b
7 m hody: 1/2:6/7, vyloučení 4:3
Sled branek: 1:3, 5:5, 5:9, 7:12, 
10:15, 18:16, 19:19, 28:21, 33:28, 
35:32, 39:33, 42:35, 42:38
Sestava a branky: Lukáš Dereha – 
Martin Chalupa (13), Jakub Mach 
(11), Adam Požár (7), Aleš Novot‑
ný (4), Jakub strýček (3), Tomáš 
Rosa (3), Vojtěch Bradáč (1), Petr 
Zezula, Jakub Uchytil, Vojta Remer, 
trenér: Ladislav Šidlo.

Tabulka 2. ligy mladších dorostenců Morava jih
Poz Družstvo Z V R P Skóre Body
 1. Sokol Telnice 4 4 0 0 182:110 8
 2. SKKP Handball Brno 3 3 0 0 109:81 6
 3. TJ Sokol Velké Meziříčí 4 3 0 1 137:128 6
 4. SK Kuřim 3 2 0 1 100:90 4
 5. TJ Kovofiniš Ledeč n. S. 3 2 0 1 79:73 4
 6. Sokol Újezd u Brna 4 2 0 2 140:146 4
 7. Jiskra Havl. Brod 4 2 0 2 130:137 4
 8. TJ Sokol Centrum Haná 4 1 0 3 124:119 2
 9. Tatran Bohunice 4 1 0 3 112:138 2
10. HK Dvůr Králové 2 1 0 1 46:73 2
11. TJ Dolní Cerekev 3 0 0 3 78:92 0
12. Sokol Juliánov 4 0 0 4 100:150 0

Více informací na stránkách klubu: 
www.hazenavm.cz        Ondřej Poul

HÁZENÁ: Dorost v regionálním derby přestřílel Havlíčkův Brod

V  sobotu 10.  října se pořádal 
51. ročník Běhu Libušiným 
údolím. Závody se konaly za 
krásného podzimního počasí.
V  kategorii mužů jsme měli je‑
diného zástupce překážkáře Ivo-
še Březku, který se v  konkureci 
můžu ‚specialistů‘ vůbec neztratil 
a doběhl si pro 7.místo.
Největší zastoupení jsme měli 
mezi mladšími žáky, kde si Oli-
ver Harvey doběhl suveréně pro 
1.místo. Na 4. místě se dále umis‑
tíl Adam Koudelík. Oba chlapci 
se příští rok posouvají do starší 

kategorie. První z  ročníku 2008 
mezi mladšími žáky byl Jan Do-
ležal na 6.místě pronásledovaný 
7. Tomášem Pipkem. Oba bu‑
dou v příštím roce určitě velkou 
oporou družstva mladších žáků.
Mezi ml. žákyněmi jsme měli 
jedinou zástupkyni, Adélu Petu-
lovou, která doběhla na 8. místě.
Vzhledem k  aktuálním vládním 
nařízením byly další závody bě‑
žeckého poháru zrušeny.
Kompletní výsledky najdete na 
https://online.atletika.cz/vysled‑
ky/43676.   Dana Cahová Harvey

Běh Libušiným údolím si atleti užili 

Mohutné kůrovcové kmeny stromů se na 
meziříčském nádraží překládají z nákladních 
automobilů na vagony a sestavené vlaky je odváží 
na zpracování. 3x foto: Antonín Dvořák

Prodejní výstava obrazů probíhá v Jupiter clubu.
I ta je ale musí potýkat s omezeními.

Podzimní nálada na nedělním náměstí 
s minimálním provozem a s minimem lidí. Foto: dva

Luteránské gymnázium na náměstí ve Velkém 
Meziříčí, které koupil malíř Kristián Kodet 
a jeho galerie, byla místem otevřených ateliérů 
v předchozích dnech. Nyní se lidé na výstavy 
nedostanou kvůli nařízení vlády.
Foto: Antonín Dvořák
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Milí sporťáci,
na základě aktuálního vládního opatření dočasně uzavíráme 
Sportovní centrum – pobočku Charita – po dobu 14 dní, a to 
od 9. 10. do 23. 10. 2020.
Veškeré lekce i události po 23. 10. zůstávají otevřené a věříme, 
že po těchto 14 dnech se opět potkáme na cvičení.     Tým SCVM

HHK Velké Meziříčí – SHK Ho-
donín 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)
Sestavy: HHK Velké Meziříčí  – 
Slavíček (Juda J.)  – Hort, Báňa, 
Vlašín P., Trnka, Ambrož, Slabý, 

Kochánek  – Burian  V., Horký, 
Malec, Juráň, Střecha T., Krutiš, 
Maštera, Vlašín  M., Křenek, Str‑
nad, Paták, Rozmarín. SHK Ho‑
donín: Javůrek (Kubáň) – Fisera, 

Kruckovyč, Miklík, Koubek, Jirá‑
sek, Vosátko, Nedvěd – Hložánek, 
Vaškovič, Janás, Podlaha, Lekeš, 
Charvát, Komínek, Leška, Krejčí, 
Balán, Havlát, Romančík, Dufek. 

Branky a  nahrávky HHK Velké 
Meziříčí: 33:01 Trnka (Malec, Pa‑
ták), 42:12 Paták (Malec, Vlašín 
P.), 56:53 Trnka (Malec). SHK 
Hodonín: 14:52 Havlát (Nedvěd, 

Vaškovič), 16:50 Romančík (Hlo‑
žánek, Komínek), 18:13 Hložá‑
nek (Komínek, Romančík), 31:14 
Lekeš (Charvát), 35:17 Balán 
(Charvát), 51:13 Balán (Miklík). 

Statistiky: vyloučení 5:8, využití 
1:2, v oslabení 0:2. Střely na bran‑
ku: 36:27 (8:12, 16:10, 12:5 – 0:0). 
Diváci: 0. Rozhodčí: Brzobohatý – 
Čelechovský, Zapletal.     Jiří Mráz

Vstup do II. ligy se velkomeziříčskému HHK nevydařil

Áčko poprvé v sezóně prohrálo 
na domácím hřišti. V sychravém 
dopoledni nestačilo na výrazně 
posilněnou Jihlavu B a prohrálo 
zaslouženě 0:5.

10. kolo, sobota 10. 10. 2020 
10.15

FC Velké Meziříčí – FC Vysočina 
Jihlava B 0:5 (0:2)
Branky: 21. Ševčík, 45 + 1. Chok, 
53. Ritter (pen.). 62. Havlín, 
68.  Kriegsmann (vla.). FC  Velké 
Meziříčí: Kruba  – Puža, Kriegs‑
mann, Komínek (C), Bouček, 

Mezlík (46. Partl), Šuta (58. Ma‑
lata Mir.). Nedvěd, Demeter 
(83.  Crkal), Dolejš (78. Sysel). 
Plichta (72. Malata Mar.). FC Vy‑
sočina Jihlava B: Jágrik  – Horák, 
Pojezný, Havlín (81. Vácha). Tu‑
reček (78. Zúbek), Ritter (58. Fra‑
něk), Ševčík, Vedral (C). Chok, 
Araujo (46. Kolčava). Matulka 
(51. Lát). Diváci: 0 Rozhodčí: Ma‑
těj Dudek  – Daniel Marek, Jaro‑
mír Richtár.
Začátek zápasu se odehrával ve 
středu hřiště, žádný z týmu se bez‑
hlavě nepustil do útočení, hostují‑

cí Jihlava ovšem míč častěji držela 
u svých kopaček a přesněji kom‑
binovala. Skóre utkání otevřel 
v  21. minutě nově příchozí hráč 
v  jihlavském dresu Ševčík, 0:1. 
V nastavení prvního poločasu se 
prosadil také křídelník Chok Dau 
a naši fotbalisté tak šli do kabin za 
stavu 2:0. Do druhého poločasu 
lépe vstoupili hosté, v 53. minutě 
byl na hranici vápna zfaulován Ri‑
tter, sudí Dudek odpískal pokuto‑
vý kop a Ritter s penaltou naložil 
úspěšně, 0:3. V 62. minutě se jih‑
lavští dostali do brejku, na jehož 

konci byl Havlín, který neměl 
problém doklepnout balón do 
prázdné sítě, 0:4. V 68. minutě na 
hranici půlkruhu vypálil mladič‑
ký Ševčík, jeho střelu však smolně 
zblokoval Kriegsmann do pro‑
tipohybu Kruby, 0:5. Ve zbylém 
čase už se zápas dohrával bez vý‑
razných šancí na obou stranách.
Hodnocení trenéra Jana Šimáčka: 
Těžký něco hodnotit, výsledek ho-
voří za vše. Za soupeřem jsme dnes 
zaostávali ve všem. Bohužel i dnes 
vypadli 2 hráči ze sestavy kvůli ne-
moci a další 4 měli v týdnu teploty 

a na dnešním výkonu to bylo znát. 
Covidová přestávka je pro nás nyní 
jediným vítězstvím, doufám že se 
dáme v  pauze dohromady a  opět 
budeme konkurenceschopný. Na 
závěr si musím trochu pobrečet, 
i když dojeli mladí kluci, tak takto 
silnou sestavu ještě Jihlava neměla. 
Škoda, že takto posilují tým proti 
regionálním partnerovi, který jim 
ještě vyšel vstříc s přeložení zápasu 
s  Vrchovinou. Nevím co si o  tom 
mám myslet. Každopádně dnes 
byla chyba hlavně v nás.
Nyní čeká tým čtrnáctidenní 

pauza bez mistrovských utkání, 
o dalším případném vývoji bude 
klub informovat.                   -fcvm-

Fotbalové áčko nestačilo na Jihlavu B

Mladší přípravka zavítala na 
zápasy do Velké Bíteše a do 
Chotěboře.

Během posledních dvou víkendů 
odehráli kluci zápasy ve Velké Bí‑
teši, kde se střetli s domácími a tý‑
mem Bedřichova a  v  Chotěboři, 
tam se k domácím přidal ještě tým 
z Nedvědice. I když je před námi 
ještě moc dlouhá cesta, tak urči‑

tě kluci během těchto zápasů pár 
krůčků urazili. Především v Cho‑
těboři nás při skoro mrazivém 
dopoledni dokázali svým výko‑
nem zahřát a potěšit. Bylo to vidět 
především i na skóre. Na prvním 
hřišti jsme soupeřům vstřelili 9 
a 14 branek a na druhém 5 a 15. 
Třešničkou na dortu byla vychyta‑
ná nula při jednom z utkání.

Zdeněk Veselý

 P. Tým Z S B
 1. FC Odra Petřkovice 11 18:15 22
 2. MFK Vyškov 10 21:9 21
 3. 1. FC Slovácko B 10 21:5 20
 4. SK HS Kroměříž 11 16:13 20
 5. SK Uničov 10 39:16 19
 6. MFK Frýdek-Místek 11 24:19 19
 7. FC Hlučín 11 14:11 18
 8. FC Baník Ostrava B 11 17:13 16
 9. FC Viktoria Otrokovice 11 23:23 15
10. FC Slovan Rosice 11 14:11 14
11. ČSK Uherský Brod 11 15:17 14
12. FC Velké Meziříčí 11 16:23 13
13. SFK Vrchovina 11 17:25 12
14. 1. SC Znojmo FK 11 16:24 10
15. SK Sigma Olomouc B 9 13:12 9
16. FC Dolní Benešov 11 11:25 7
17. FC Fastav Zlín B 10 13:19 6
18. FC Vysočina Jihlava B 11 11:30 3

Mladší přípravka má 
za sebou další zápasy

HHK Velké Meziříčí  – SKLH 
Žďár nad Sázavou 5:2 (1:0, 2:1, 
2:1)
Sestavy HHK Velké Meziříčí 
Juda J. (Slavíček)  – Vlašín P., 
Ambrož, Báňa, Hort, Trnka, Bu‑

rian M., Slabý, Kochánek – Stře‑
cha T., Malec, Horký, Burian V., 
Paták, Krutiš, Juráň, Vlašín  M., 
Maštera, Strnad, Křenek, Roz‑
marín. SKLH Žďár nad Sázavou 
Čáp (od 26. minuty Sláma) – Ze‑

dek, Pleva, Bazala, Vašíček, Va‑
lík, Půža  – Štěpánek, Kadleček, 
Adam, Kovářů, Štola, Čermák, 
Prokš, Jícha, Chlubna, Gregar, 
Bureš, Heinrich. Branky a  na‑
hrávky: HHK Velké Meziříčí 

19:04 Horký (Krutiš, Juráň), 
22:04 Křenek (Vlašín M., Vlašín 
P.), 25:47 Křenek (Strnad), 40:43 
Střecha T. (Paták, Malec), 49:19 
Paták (Střecha T., Malec)
SKLH Žďár nad Sázavou 37:27 

Štěpánek, 54:44 Jícha (Gregar). 
Statistiky: vyloučení 4:4, využití 
0:1 v oslabení 0:0. Střely na bran‑
ku 44:35 (14:13, 15:13, 15:9 – 0:0. 
Rozhodčí Reich  – Horký, Rou‑
pec.                                    Jiří Mráz

První derby sezony je naše! Po výborném výkonu porážíme Žďár nad Sázavou!
TABULKA II. LIGA – VÝCHOD

P Tým Z S B
1. HC Orli Znojmo 5 27:10 15
2. SHK Hodonín 6 21:18 12
3. HC ISMM Kopřivnice 6 20:16 10
4. SKLH Žďár nad Sázavou 5 20:17 9
5. HC Slezan Opava 5 15:20 3
6. HHK Velké Meziříčí 2 8:8 3
7. HK Nový Jičín 5 10:19 3
8. HC Bobři Valašské Meziříčí 4 11:24 2

Vzhledem
k nařízení vlády

je pondělní
bowlingová liga

zrušena.

Po dvoudenní víkendové ana-
bázi do středních a západních 
Čech vezeme dva body

2. liga starších dorostenek
Sobota 10. října
Házená Mělník – TJ Sokol Velké 
Meziříčí 27:28 (14:15)
Ke zřejmě nadlouho posledním 
soutěžním utkáním jsme odcesto‑
vali nakonec pouze s  dvanáctkou 
hráček, když po neustálé mediální 
masáži jsme těsně před odjezdem 
v  sobotním dopoledni řešili ještě 
tři omluvenky, vyplývající z  obav 
před nákazou. V  sobotním pod‑
večeru nás čekal dosud neznámý 
soupeř. Do utkání naše hráčky 
vstoupily sebevědomě a po dobře 
sehraných akcích poměrně snad‑
no vedly. Následně jsme se začali 
přizpůsobovat hře soupeřek a  do 
poločasu vyprodukovali málo 
vídaných dvanáct technických 
chyb!!! K našemu štěstí byli domá‑
cí hráčky v tomto ohledu ještě pil‑
nější… Hra plná nepřesností, indi‑
viduálních chyb, neproměňování 
těch nejvyloženějších šancí přines‑
la i překvapivě vyrovnaný stav po 
odehrání třiceti minut. Po poloča‑
sové trenérské masáži jsme začali 
opět dobře organizovanou hrou 
a navýšili až na šestigólový rozdíl. 
V dalších minutách jsme pak opět 
nepochopitelně zbrkle zakončo‑
vali, kupili chybu za chybou a tím 
domácí snaživý tým dostali zpět 
do hry o  body. Následná přímá 
červená karta za oplácení, padají‑
cí na vrub mladých a  do té doby 
dobře rozhodujících rozhodčích 
i  neproměněná sedmička v  úpl‑
ném závěru znamenala zbytečné 
drama. Po hrubé taktické chy‑
bě při osobní celoplošné obraně 
soupeřek jsme se ještě strachovali 
o dvoubodový zisk… Pozitivní byl 
návrat po zranění nohy Markéty 

Pospíšilové  – exekutorky většiny 
sedmimetrových hodů, při absen‑
ci naší kanonýrky z minulých kol 
se ostatní hráčky rozdělily o gólové 
zásahy a přispěly tak ke kolektivní‑
mu doslova vydřenému vítězství.
7  – m hody 0 : 11/7, vyloučení 
5:1 – přímá ČK.
Sled branek: 0:4, 1:6, 2:7, 3:8, 6:8, 
7:10, 9:10, 9:11, 11:11, 12:14, 13:15, 
14:19, 18:19, 19:20, 19:25, 21:25, 
22:26, 25:28, 26:28.
Hrály: Homolová Eliška, Trojano‑
vá Aneta – Odehnalová Tereza (6), 
Pospíšilová Markéta (6/6), Holí‑
ková Lenka (4/1), Horká Vendula 
(4), Rosická Bára (2), Kuřátková 
Klára (2), Borkovcová Tereza (1), 
Dusilová Valérie (1), Pospíšilová 
Magda (1), Koudelová Natálie (1). 
Trenéři Ing. Tomáš Partl, Ing. Vin‑
cenc Záviška, Andrea Kuřátková.
https://www.handball.cz/
souteze/zeny/2‑liga ‑starsi‑
‑dorostenky/detail/zapas/91a‑
c98dd‑04e7‑46b4‑9b60‑5eee‑
83da4c99

2. liga starších dorostenek
Neděle 11. října
Házená Kynžvart – TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí 42:20 (21:11)
Nedělní dopolední utkání mělo 
jasného favorita v domácím týmu. 
Naše herní koncepce vydržela 
pouhou čtvrthodinu hry. Poté 
jsme začali individuálně chybo‑

vat, po nepřesné a  zbrklé střelbě 
se nestíhali vracet do obranné fáze 
a  bylo zle. I  přes oddechový čas 
a změny v rozestavění jsme půso‑
bili do poločasu bezradně a místy 
tragicky. Skóre se dynamicky vyví‑
jelo ve prospěch Západočešek. Po 
změně stran byl obrázek podobný. 
Pokud se podařilo držet organiza‑
ci naší hry v mezích, dokázali jsme 
vzdorovat. Zbrklosti, nevynucené 
chyby a  střelecké pokusy bez ná‑
paditosti pak byly vodou na mlýn 
rozjetému domácímu týmu. Ten 
si z  naší branky udělal střelnici 
a  v  tréninkovém tempu dokráčel 
k jednoznačnému vítězství.
7 – m hody 0 : 3/3, vyloučení 1:2.
Sled branek: 0:1, 1:3, 3:3, 4:3, 5:4, 
6:5, 6:6, 8:7, 13:7, 15:8, 16:9, 18:10, 
20:11, 24:14, 28:14, 31:15, 32:17, 
35:19, 41:19.
Hrály: Homolová Eliška, Troja‑
nová Aneta – Pospíšilová Marké‑
ta (6/3), Odehnalová Tereza (5), 
Holíková Lenka (2), Borkovcová 
Tereza (2), Dusilová Valérie (2), 
Rosická Bára (1), Kuřátková Klára 
(1), Koudelová Natálie (1), Horká 
Vendula, Pospíšilová Magda. Tre‑
néři Ing. Vincenc Záviška, Ing. To‑
máš Partl, Andrea Kuřátková.
https://www.handball.cz/souteze/
zeny/2‑liga ‑starsi ‑dorostenky/
detail/zapas/60113a6d ‑e852‑42f5‑
bee6‑63dc057f5412

Starší dorostenky byly úspěšné napůl
Béčko v 10. kole přivítalo na do‑
mácí půdě Okříšky, zápas se pro 
náš tým vyvíjel dobře, ještě v 70. 
minutě vedl 2:0, hostující Okříšky 
však bohužel zápas dokázali do‑
vést do remízového konce.
FC Velké Meziříčí B – SK Huhta-
maki Okříšky 2:2 (1:0)
Góly: 29. a  69. Partl, 73.Rampír, 
78.Mašek. Červená karta: 82.Par‑
tl. Sestava FC VM B: Simandl, 
Malata Mar., Chalupa  L., Bibr, 
Bodnar, Berka, Partl, Krčál, Kar‑
mazín (51. Crkal), Chalupa P. (67. 
Mužátko), Malata Mir (83. Ben‑
da). Počet diváků: 0. Rozhodčí: 
rozhodčí: Karlík Ondřej – Pojez‑
ný Karel, Voneš Jakub.
Hráči našeho béčka začali ak‑
tivně, v  první dvacetiminutovce 
příliš hostům nepůjčovali míč ke 
kopačkám. Velké problémy měly 

hosté s rohovými kopy, domácím 
však ve vápně vždy chyběla po‑
třebná dravost ke gólovému za‑
končení. Ve 29. minutě se k míči 
dostal Patrik Chalupa a ten přes‑
nou přihrávkou vysunul křídel‑
níka Partla, který utekl svému 
obránci a  razantní střelou poslal 
svůj tým do vedení, 1:0. Po obdr‑
ženém gólu se hostující Okříšky 
osmělily a  začali si také vytvářet 
zajímavé šance, do samostatných 
úniku se dostal Bence a  Večeřa, 
ani jeden však nedokázal pře‑
konat Simandla. Do druhého 
poločasu lépe vstoupili hosté, 
domácí tým už nehrál tak aktiv‑
ně, jako v  poločasu prvním, ale 
přesto béčko přidalo druhý gól. 
Po křížné přihrávce Mirka Ma‑
laty se k balónu dostal Partl a na 
hranici velkého vápna vystřelil na 

přední tyč a přidal tak svůj druhý 
gól v zápase, 0:2. Hosté však zbra‑
ně nesložili a  během pěti minut 
dokázali zápas vyrovnat, když se 
povedenou střelou prosadil Ram‑
pír a hlavičkou dokázal vyrovnat 
Mašek. V  82.  minutě se nechal 
nesmyslně vyloučit Partl a  hosté 
se tak dostali do početní výhody, 
kterou málem využili, když Ma‑
šek nedokázal usměrnit hlavičku 
za záda Simandla. Oba týmy si tak 
po devadesáti minutách odnesly 
ze hřiště bod za remízu 2:2.
Hodnocení trenéra Libora Šve‑
ce: V  první půli jsme měli mírně 
navrch. Po změně stran se hra vy-
rovnala. Nicméně jsme se dostali 
do vedení 2:0 a to jsme měli doma 
udržet. Někteří hráči se nad sebou 
musí zamyslet, jestli chtějí tuto 
soutěž vůbec hrát.                  fcvm-

Souhrn víkendových výsledků 
mužstev týmů FCVM

MUŽI
Muži A 5:0 FC Vysočina Jihlava B
Muži B 2:2 SK Huhtamaki Okříš‑
ky Góly: 2× Partl

MLÁDEŽ
Světlá nad Sázavou 3:6 Starší 
žáci Góly: 2× Horníček J., Bárta, 
Chromý, Maňhal, Pospíchal
Světlá nad Sázavou 0:22 Mladší 
žáci Góly: 6× Mezlík, 5× Hladík, 
4× Kašpar, 3x×Dvořák, 2× Hor‑
níček A., Čermák, Trojan
Mladší žáci B 4:2 SK Rožná Góly: 
Seifer, Tichý, Trojan, Katolický

Béčko remizovalo s Okříškami


