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Na jednání s ministrem dopravy 
Vladimírem Kremlíkem, které 
proběhlo přímo ve Velkém 
Meziříčí v úterý 29. října, předal 
starosta Josef Komínek jeho 
týmu dopis, v němž ho znovu 
žádá o zrušení dálničního poplat-
ku na dálnici D1 mezi exity Velké 
Meziříčí východ a západ. Úsek by 
mohl sloužit jako objízdná trasa 
v případě kolapsu ve městě. 

„Pro mne je velmi zásadní oprava 
mostu Vysočina, který má být ho-
tový v listopadu příštího roku,“ řekl 
V. Kremlík, „před tím se znovu se-
jdeme a vyhodnotíme vývoj dopravy 
ve městě. Pro rok 2021 pak můžeme 
diskutovat o případném osvobození 
osobní dopravy od časového poplat-
ku kolem města.“ Ministr tedy pří-
tomné upozornil, že tato otázka je 
pro letošní rok uzavřena.

Pokračování na straně 2

Zrušení poplatku mezi sjezdy 
ministr Kremlík odsunul

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (uprostřed) na mostě Vysočina ve Velkém Meziříčí.

Na pozici vedoucího strážníka 
městské policie ve Velkém Me-
ziříčí by mělo dojít ke změně. 
Namísto stávajícího Petra 
Dvořáka by měl nově MP vést 
dosavadní strážník Jan Klikar. 

Toho doporučila výběrová ko-
mise a  rada s  pověřením výko-
nu zmíněné funkce souhlasila. 
Na  dotaz novinářů o  tom infor-
movala místostarostka města Ji-
řina Jurdová tiskové konferenci 
minulý týden.
Rozhodnutí jmenování bude 
součástí programu zasedání za-
stupitelstva, které se bude konat 
19. listopadu 2019. 
Jak jsme nedávno informovali, 
město má limit devíti strážníků, 
a dosud jich mělo pět, proto vy-
psalo výběrové řízení na  další 
čtyři. Aktuálně tajemník uvedl, 
že momentálně se stav ještě sní-
žil, neboť došlo k odchodu stráž-
nice.
 „Ano, takže nyní nám chybí poli-
cistů pět,“ potvrdil změnu tajem-

ník úřadu na  tiskové konferenci 
minulý týden. Ten také uvedl, že 
se jeden uchazeč přihlásil, bude 
pozván na pohovor, takže město 
doufá, že se situace zlepší, neboť 
podstav by se mohl neblaze po-
depsat na činnosti MP například 
tím, že by došlo k  omezení vý-
konu některých činností. Nábor 
na nové měšťáky stále běží, město 
dokonce nabízí příspěvek ve výši 
50 tisíc korun a  další bene�ty, 
které si mohou případní zájemci 
vyhledat na městském webu.
                                        Iva Horká 
Foto: Jan Klikar (web města VM)

Městské strážníky má 
nově vést Jan Klikar

Ve středu 30. října 2019 zasahova-
ly čtyři jednotky hasičů u  požáru 
skládky odpadu v Petrávči na Žďár-
sku, která se nachází kousek za Vel-
kým Meziříčím, při jízdě po silnici 

602 směrem na Velkou Bíteš. 
Při požáru ani samotném zásahu se 
nikdo nezranil. 
K  požáru vyjela v  15.17 hod jed-
notka profesionálních hasičů ze 

stanice Velké Meziříčí společně 
s  jednotkami sborů dobrovolných 
hasičů z Velkého Meziříčí, Petrávče 
a Tasova.
Na likvidaci požáru hasiči nasadili 

několik vodních proudů. V  15.36 
hod měly již jednotky požár loka-
lizovaný a  o  třicet minut později 
zcela zlikvidovaný. Požár se obešel 
beze škody.       Text a foto: red, HZS

V Petrávči hořela skládka odpadu

V Bíteši odkalují 
vodovodní síť. Může téct 
zakalená voda z kohoutku
Pravidelné odkalování vodovodní sítě proběhne ve Velké Bíteši.
Ve dnech od 4.11.2019 do 15.11.2019 proběhne pravidelné odkalování 
vodovodní sítě ve Velké Bíteši, během kterého může dojít ke snížení 
tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.
Radnici to oznámila Vodárenská akciová společnost, která požádala 
město, aby tato informace byla zveřejněna na městské vývěsce a obča-
né se o ní dozvěděli.                                                                -red, měúvb-

Fond Vysočiny: Dotace 
pro podnikatele si letos 
rozdělí 78 subjektů
Také v roce 2019 je část �nanční alokace Fondu Vysočiny určena na 
podporu podnikání. Konkrétně se jedná o 10 milionů korun vyčle-
něných ke spolu�nancování projektů podnikatelů do 50 zaměstnanců 
sídlících a podnikajících na Vysočině. Stroje a zařízení pro svou prů-
myslovou nebo stavební výrobu si letos bude moci s přispěním Kraje 
Vysočina pořídit celkem 78 subjektů.
Mezi nejčastěji podporované projekty patří nákupy vybavení truh-
lářských dílen, například kolíkovačky, olepovačky nebo pily, mnoho 
projektů řeší také pořízení různé mechanizace na dopravu stavebních 
materiálů a zemní práce. „Podporu podnikání vnímám jako důležitou 
součást portfolia dotačních programů Fondu Vysočiny. Za dobu jeho 
existence bylo v rámci programu Rozvoj podnikatelů rozděleno již více 
než 153 milionů korun, což umožnilo úspěšnou realizaci celkem 1 268 
projektů,“ doplnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regi-
onálního rozvoje Pavel Pacal.                                                             -krú-

Projekt na bazén bude dražší, než se čekalo
Projektová dokumentace pro 
územní řízení na bazén bude 
nakonec dražší, než se předpo-
kládalo.

Z  původních dvou milionů 
korun, které jsou vyhrazeny 
v  rozpočtu, cena stoupla o  1,6 
milionu korun po  výběru zho-
tovitele dokumentace. Celkem 
by tak projekt pro územní řízení 
měl stát 3,6 mil korun. 

„Vysoutěžili jsme to jako celek, 
ale ty dva miliony nestačí,“ řekla 
místostarostka Jurdová. Vzhle-
dem k  předpokládané sumě 
na  stavbu bazénu, která bude 
od  120 do  150 milionů korun, 
je podle mínění vedení města 
částka za  výše uvedený projekt 
adekvátní. Radní proto dopo-
ručují zastupitelům, aby sumu 
do�nancovali. Ti by o tom měli 
rozhodnout na zasedání 19. lis-

topadu letošního roku.
V koalici by měla panovat shoda, 
neboť vybudování aquacentra je 
v  koaličním programu a  napří-
klad Meziříčské fórum mělo tuto 
akci jako jednu z priorit v minu-
lých komunálních volbách. Tak-
že se očekává, že většinová část 
zastupitelstva pro do�nancování 
zvedne ruku, předpokládá Jiři-
na Jurdová (Meziříčské fórum). 
Další otázkou bude samotné �-

nancování výstavby aquacentra. 
Nabízí se např. dotace a úvěr. 
V roce 2021 končí městu něko-
likamilionový úvěr na akci Dyje 
II. a  v  roce 2024 stomilionový 
úvěr na rekonstrukci sálu v Jupi-
ter clubu, zmínila J. Jurdová.
Pokud tedy zastupitelé do�nan-
cování schválí, vedení města 
odhaduje, že vypracování doku-
mentace bude trvat asi půl až tři 
čtvrtě roku.                    Iva Horká
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Zrušení poplatku mezi sjezdy...
Dokončení ze strany 1
„Pana ministra si ohlídám, aby na svůj slib příští rok nezapomněl,“ po-
dotkla na svém facebookovém pro�lu poslankyně Monika Oborná, kte-
rá do našeho města dorazila také. „Velkou iniciativu na zorganizování vý-
jezdu ministra dopravy a jeho týmu vyvinula poslankyně Monika Oborná 
a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla na žádost představitelů 
místní organizace Hnutí ANO ve Velkém Meziříčí,“ ocenil aktivitu předseda 
zdejší MO František Smažil.Ministr s dalšími účastníky na radnici města, 
kde proběhlo hlavní jednání, probral i další záležitosti. „Nosným tématem 
bylo snížení intenzity dopravy v centru města, na což navazoval požadavek 
města na zrušení dálničního poplatku na části dálnice D1 v úseku mezi exity 
141 - VM západ a 146 – VM vý- chod a řešení krizových situací silniční-
ho provozu ve městě v případě komplikací na D1,“ přiblížil radní Velkého 
Meziříčí František Smažil, „další požadavek byl na zlepšení informovanosti 
řidičů o potížích na D1 a součinnost se státní policií v našem regionu. Před-
stavitelé města také apelovali na včasné zprovoznění úsekového měření rych-
losti na D1 při zahájení prací na dálničním mostě v roce 2020.“
Po  jednání následovala tisková konference ministra se zástupci médií 
a po jejím ukončení se návštěva s doprovodem přesunula na uzavřenou 
část opravovaného mostu Vysočina. „Zde byl pan ministr informován o po-
stupu prací a velký důraz kladl na dodržení eventuálně zkrácení harmono-
gramu,“ dodal Smažil. Představitelé města dále s  ministrem diskutovali 
o snížení hluku díky použité technologii, vysokorychlostním vážení kami-
onů nebo vynucení zákazu vjezdu kamionů, které právě v Meziříčí působí 
značné potíže.          
                      Připravila: Iva Horká, foto FCB M. Oborné a web Města VM

Výkup spodních čelistí selat a bachyní prasete divokého, který organizuje 
už sedmým rokem Kraj Vysočina a spolupracuje na něm s okresními my-
sliveckými spolky Českomoravské myslivecké jednoty už druhým rokem, 
vykazuje mírný pokles. Důvodem může být i fakt, že stavy prasat divokých 
ve volné přírodě podle dvou posledních sčítání stagnují. K regulaci počtů 
černé zvěře přistoupil Kraj Vysočina kvůli rostoucím škodám na zeměděl-
ských pozemcích a na nich rostoucích plodinách, trvá i nebezpečí přenosu 
nákazy např. klasického moru prasat na umělé resp. domácí chovy prasat, 
stále i přenos nákazy afrického moru. Na regulaci stavu černé zvěře vyčle-
nil Kraj Vysočina od roku 2013 už téměř tři miliony. Od myslivců vykupo-
val spodní čelisti selat i bachyní ulovených od 1. listopadu 2018 do 31. září 
2019.  „Čelisti musely být standardně upraveny – což znamená předložení 
celé spodní čelisti zbavené svaloviny a vazů, řádně ošetřené odmaštěním a 

ošetřené  bělícím prostředkem. Doklady o vyšetření musely obsahovat ozna-
čení uživatele honitby, případně lovce, datum lovu, číslo plomby, kterou byla 
zvěř označena a kategorii zvěře, stejně jako hmotnost a pohlaví uloveného 
kusu. Předkládaly se čelisti s příslušným stavem vývoje chrupu selete nebo ba-
chyně. Předkládat čelisti mohli příslušní uživatelé honiteb. Příslušným uživa-
telem honitby je pro tento účel uživatel takové honitby, která se alespoň z jed-
né poloviny výměry nachází na území Kraje Vysočina a v územním obvodu 
spravovaném zhotovitelem,“ připomíná Jiří Bartoš z KrÚ Kraje Vysočina. 
Za spodní čelist uloveného selete nebo bachyně kraj vyplatí 350 až 500 ko-
run. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 je k výplatě za dodané čelisti 
připraveno 750 tisíc Kč, stejná částka bude rozhodnutím Rady Kraje Vy-
sočina vyhrazena v příslušné kapitole krajského rozpočtu i pro příští rok.
                                                          Připravila redakce ML. Zdroj: Kraj Vysočina

Na regulaci stavu černé zvěře šly už téměř tři miliony

Řidiče, který za  volant vozidla usedl pod vlivem alkoholu, zastavili 
ve  středu 30. října v  katastru obce Ruda žďárští dopravní policisté. 
Osobní automobil Opel zastavila policejní hlídka krátce před desátou 
hodinou dopoledne. Řidičem vozidla byl padesátiletý muž ze Žďárska. 
V rámci silniční kontroly policisté u muže provedli dechovou zkouš-
ku, jejíž výsledek byl pozitivní. Naměřená hodnota činila 1,37 promile 
alkoholu. Obdobné výsledky vykázala také opakovaná měření. V další 
jízdě již řidič pokračovat nesměl a policisté mu zadrželi řidičský prů-
kaz. Padesátiletý muž se bude zodpovídat z přečinu ohrožení pod vli-
vem návykové látky, za což lze uložit trest odnětí svobody až na jeden 
rok a zákaz řízení motorových vozidel.

Řidiče se zákazem řízení zastavili žďárští dopravní policisté 2. listopa-
du, krátce před druhou hodinou odpoledne v obci Jívoví.t
Na silnici I. třídy v obci Jívoví zastavili vozidlo Škoda, jehož řidičem 
byl padesátiletý muž. Ten s vozidlem v obci překročil nejvyšší dovole-
nou rychlost, a to více jak o třicet kilometrů v hodině. Dále policisté 
lustrací zjistili, že má od dubna letošního roku vyslovený zákaz řízení, 
který je platný do října roku 2020. Další jízdu mu policisté zakázali 
a vše zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření 
ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

-red, zdroj: PČR, Stanislava Miláčková

O mimořádném úspěchu, který dosáhla čtveřice kovářů z naše-
ho kraje, jsme informovali v našem listu již před časem. Nyní se 
mladým umělcům dostalo přijetí na Kraji Vysočina.

Na pravděpodobně největší soutěži svého druhu v Evropě oslnili po-
rotu plastikou stylizované lodi ve vlnách a získali první místo v jedné 
z kategorií kovářského umění. Začátkem minulého týdne přijali po-
zvání Jany Fischerové a Jany Fialové všichni čtyři členové kovářského 
týmu Jiří Ondráček (z Radostína nad Oslavou - pozn. red.), Luboš Jan, 
Josef Tulis i Václav Noha. „Bylo mi ctí poděkovat pánům za  skvělou 
reprezentaci Vysočiny v jednom z tradičních řemesel,“ řekla Jana Fis-
cherová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu. „Pánové předvedli, že jsou mistry svého řemesla 
a obstáli v celosvětové konkurenci, navíc všichni ve svých dílnách ochot-
ně předávají zkušenosti mladým zájemcům o praxi, a jeden z nich do-
konce pracuje se studenty na  třebíčské průmyslovce,“ oceňuje zájem 
o výchovu dalších kovářských generací Jana Fialová, krajská radní pro 
oblast školství, mládeže a sportu.
Třiadvacáté evropské bienále v  kovářském umění se konalo v  ital-
ském městě Stia na konci letních prázdnin. Podobu díla měli tvůrci 
rozmyšlenou ještě před příjezdem do Itálie. V časovém limitu tři ho-
diny pod přísným dohledem porotců vytvořili klasickou kovářskou 
technikou asi 40 centimetrů vysokou plastiku lodi ve  vlnách s  ná-
zvem Fortitudo. 
Vápenec ve spodní části plastiky pochází z Nové Vsi. Originál díla je 
vystaven v Itálii, nicméně jeho obdobu kovanou na Vysočině v rámci 
příprav ještě před odjezdem na soutěž přivezli členkám rady ukázat.  
                                                                                                           -red,krú-

Úspěšné umělecké kováře 
přijali na Kraji Vysočina

Řidiče pod vlivem 
alkoholu chytili v Rudě

Překročil rychlost. Policie 
ho zastavila v Jívoví

Kraj a cestáři hodlají dokončit většinu oprav před začátkem zimního období
Pouze jedenáct úseků na 4500 kilometrech krajských silnic II. a III. tříd 
na Vysočině chybí dokončit před začátkem zimního období, tedy do konce 
října. Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny v letošním 
roce zahájily zhruba 140 samostatných oprav a modernizací za více než 
celkem 1,2 miliardy korun. Po dohodě s dodavateli staveb budou díla pře-
dána v průběhu listopadu 2019, pouze jedna stavba bude podle ředitele 
KSUSV prodloužena do příštího roku, nebude však představovat dopravní 
komplikaci v zimním období.
Úseky, které se nepodařilo dokončit do konce října 2019 (v některých 
případech jde o dny, jedná se o nejzazší termín, stavby budou pravdě-
podobně dokončeny i dříve - výběr):

■II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020 – termín provizorního zprovoznění 
mostu se předpokládá 1. 12. 2019. Z důvodu nepředpokládaných změn 
stavebního řešení nad historickými klenbami v  památkové zóně došlo 
k značnému zdržení prací. Most bude kompletně dokončen až po zimním 
období do května 2020
■II/388 Zvole - most ev. č. 388-009 – předpoklad zprovoznění 5. 11. 2019
■II/602 Jihlava, ul. Brněnská (u OD Tesco) – předpoklad 11. 11. 2019
U všech výše uvedených akcí bude zajištěna zimní údržba objízdných tras 
do doby jejich zprovoznění.
Po dokončení všech staveb bude v roce 2019 opraveno prostřednictvím 
Krajské správy a údržby silnic celkem 244 km silnic, z toho 115 km silnic 

tenkovrstvými technologiemi (nátěry a mikrokoberce) a 129 km silnic 
technologií položení nového asfaltového koberce, čímž se daří udržet 
trend rozsahu opravených silnic z posledních 5 let.
„V případě stavby obchvatu Velkého Beranova na  silnici II/602, jehož 
stavba je plánována na dvě stavební sezóny, mohu řidiče ubezpečit, že 
nejpozději 1. listopadu budou odstraněny semafory a  bude umožněn 
obousměrný provoz v režimu průjezdu stavbou. Stále však bude platit 
zákaz průjezdu těžkých nákladních vozidel nad 12t, ta budou i nadále 
využívat trasu po D1,“ informoval Jan Hyliš, radní Kraje Vysočina pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství.

Připravila redakce ML, zdroj: KrÚ Kraje Vysočina

Vodárenská nádrž v Mostištích je bezpečná. 
Prokázala to každoroční prohlídka
Významné vodárenské nádrže v Kraji Vysočina Vír a Mostiště prošly dal-
šími pravidelnými technickobezpečnostními prohlídkami. Tyto přehrady 
ležící na Žďársku jsou nezastupitelnými zdroji pitné vody pro desítky tisíc 
obyvatel nejen Kraje Vysočina. Na základě výsledků měření a pozorová-
ní, která se provádějí průběžně, nebyly zjištěny závady a obě nádrže tak 
jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Nádrže Vír i Mostiště jsou 
z hlediska technickobezpečnostního dohledu zařazené do první kategorie, 
proto se na nich prohlídky provádějí každoročně.
„Prohlídky napomáhají předcházet poruchám a případných škodám. Cílem 
je zabránit možnosti ohrožení lidských životů a majetku v důsledku případné 
havárie díla a vzniku zvláštní povodně. Dohled se provádí především pozo-
rováním a prohlídkami vodního díla, měřením jeho deformací, sledováním 
průsaků vody a hodnocením výsledků pozorování a měření ve vztahu k urče-
ným mezním nebo kritickým hodnotám“, uvedl Martin Hyský, radní Kraje 

Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství, zemědělství a životní-
ho prostředí.
Z nádrže Mostiště na řece Oslavě je pitná voda dodávaná do mnoha sí-
del okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. V roce 2005 byla kvůli poruchám 
v těsnícím jádru hráze zahájena rozsáhlá oprava této přehrady. Zároveň 
byl vybudován nový systém bodů pro měření vertikálních a horizontál-
ních posunů v koruně hráze, zapojení datových kabelů z vrtů na koruně 
hráze a zajištění automatizovaného sledování úrovně hladiny podzemní 
vod. Vodárenská nádrž Vír na řece dodává pitnou vodu do brněnské aglo-
merace a části Kraje Vysočina. Nádrž neslouží pouze vodárenským úče-
lům, neméně důležitý je její význam ve snižování povodňových průtoků 
a její energetické využití. V letošním červenci byla dokončena sanace všech 
sedmnácti pilířů na vzdušné straně hráze.

Připravila redakce ML, zdroj: KrÚ Kraje Vysočina

Hasiči stavěli 
protihlukovou stěnu
Profesionální i dobrovolní hasiči absolvovali zkraje tohoto týdne tak-
tické cvičení. Lidé je mohli vidět u řeky, jak staví například protipo-
vodňové stěny. Cílem cvičení bylo prověřit schopnost jednotek při 
stavbě protipovodňové stěny. Hasiči a pracovníci technických služeb 
stavěli protipovodňové stěny z důvodu připomenutí, stanovení času, 
za jak dlouho se zeď postaví a zda nechybí nějaké díly. Hasiči se rozdě-
lili do tří pracovních skupin, z nichž každá plnila daný úkol.
Zasahující jednotky byly HZS Velké Meziříčí, SDH Velké Meziříčí, 
SDH Křižanov a SDH Měřín.                                   -red, foto: Hasiči VM-
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Soutěž pro 
čtenáře týdeníku 
Medřičské listy 
o volné vstupenky 
na megazábavy
Skupina Renovace Rock oslavuje 
v  letošním roce svoje čtyřicáti-
ny. K  tomuto výročí připravila 
pro svoje fanoušky výroční me-
gazábavy.  Ty proběhnou 16. 11. 
v Oslavici, 23. 11. v Březí a 30. 11. 
v Netíně.
Týdeník Medřičské listy spolu 
s  Michalem Kratochvílem při-
pravil soutěž o volné vstupenky.
Odpovězte správně na  otázku, 
kterého muzikanta z  Renovace 
syn jde ve  šlépějích svého otce? 
Uveďte jméno a název skupiny.
Odpovědi zasílejte na  mail: iva-
horka@seznam.cz do  10. 11. 
2019. Připojte svoje celé jméno 
a  telefon. Výherci obdrží volné 
vstupenky na výše uvedené kon-
certy.                           -ML a MK-

RENOVAČKA slaví čtyřicátiny

Na radnici přivítali nové občánky. 
Příští vítání proběhne již v prosinci

Obřadní síň patřila 2. listopa-
du 2019 občánkům Velkého 
Meziříčí a jeho místních částí. 
Starosta Josef Komínek přivítal 
děti narozené na jaře a v létě 
letošního roku. 

Rodiče obdrželi dar od  města 
ve  výši 1  500 korun. Mamin-
ky dostaly květinu z  rukou dětí 
z  Mateřské školy Nad Plovár-

nou. Žáci kromě gratulací a kvě-
tin měli připravené i  tematické 
vystoupení složené z  básniček 
a písniček. Příští vítání občánků 
proběhne již v prosinci.

Přivítaní občánci:
Zorka Adamová, Anežka Be-
ranová, Inna Crhonková, Petra 
Čechová, Patrik Dočkal, Lea 
a  Jakub Du�ovi, Dominika 

Dvořáková, Natálie Hudečková, 
Ema Konečná, Diana Šubertová, 
Tobiáš Kratochvíl, Tobiáš Krča, 
Kristián Kučera, Tomáš Kučera, 
Karolína Lišková, Michaela Mo-
tyčková, Adam Peterka, Tobiáš 
Pokorný, Eda Sedlák, Vincent 
Skřivan, Jan Šišpela, Jiří Vondrá-
ček, Matyáš Žák

Text a foto: Městský úřad 
Velké Meziříčí

Studenti z hotelovky připravují 
recepty do soutěže Svačina roku 

Hotelová škola Světlá a Ob-
chodní akademie z Velkého 
Meziříčí se účastní 7. ročníku 
kulinářské soutěže Svačina 
roku Rio Mare. 

Letos o  postup do  �nále bojuje 
rekordní 47 škol z celé ČR. Cel-
kem se soutěží o ceny v hodnotě 
45  000 Kč. Novinkou je rozšíře-
ní hlavních surovin o  Rio Mare 
makrely a sardinky. Do odborné 
poroty usednou Mistr kuchař 
Vladimír Picka, šé�uchař Jiří 

Král a Vladislav Stuparič. Finále 
soutěže proběhne v  Praze, mo-
derovat ho bude opět Markéta 
Hrubešová.
Do letošního ročníku se přihlási-
lo rekordních 160 studentů z cel-
kem 47 středních odborných škol 
se zaměřením na  gastronomii. 
Úkolem soutěžících je navrhnout 
a  připravit originální, rychlou 
a chutnou svačinu pro děti, žáky 
nebo studenty za  použití ry-
bích výrobků Rio Mare. Všichni 
účastnící dostávají rybí výrobky 

pro přípravu pokrmů zdarma.
„Jednou z letošních novinek je roz-
šíření hlavních surovin také o Rio 
Mare Grilované �lety makrely 
v extra panenském olivovém oleji 
a  Rio Mare Filety sardinek v  oli-
vovém oleji. Věříme, že díky no-
vým surovinám dáváme studen-
tům větší možnosti pro přípravu 
jedinečných a  hlavně kreativních 
receptů,“ říká Jan Jedlička, mar-
ketingový manažer Bolton Cze-
chia, která je výhradním českým 
distributorem rybích výrobků 
Rio Mare.

Soutěž je rozdělena 
do dvou kol
V prvním korespondenčním kole 
musejí soutěžící poslat fotogra�e 
a  popis receptu do  8. listopadu. 
Ze všech došlých receptů od-
borná porota vybere 15 �nalistů, 
kteří připraví své rybí svačinky 
živě před porotou. Letošní �nále 
se koná 4. prosince v  pražských 
Holešovicích v  gastronomickém 
studiu Chefparade+. 

Připravila: redakce ML                      
Zdroj: KrÚ Vysočina

Bílou prodlouženou mají tanečníci za 
sebou, čeká je ještě barevný ples

Taneční kurzy, které pořádá Ju-
piter club spolu s taneční školou 
Starlet Brno, jdou do �nále. Mi-

nulou sobotu tanečníci zvládli 
bílou prodlouženou a na závěr 
kurzů je čeká ještě barevný ples, 

který připadá na 6. 12. 2019. K 
tanci a poslechu hrála opět sku-
pina M.E.Š.     -red, foto: měúvm-
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PRODÁM
* Zak. pilu Rema, vlek a  káru za 
traktor. Tel.: 604 171 964.
* Prodám palivové dřevo – suché, 
smrkové. Možnost dopravy. Tel.:  
731 457 371.
* Prodám zateplenou chatu 4+1 
k  celoročnímu bydlení na Fajtově 
kopci, nad dálnicí, ve VM. Voda, 
elektřina. Cena 2 490 000 Kč. Tel.: 
731 457 371. 

KOUPÍM
* Koupím dlabačku, babetu, hob-
lovku s protahem a Zetor 25 – díly. 
Tel.: 733 502 674.
* Koupím staré OBRAZY růz-
ných motivů a stáří do mé sou-
kromé sbírky. Koupím (krajiny 
portréty, akty, abstrakce mořské, 
lovecké) a  jiné zajímavé motivy. 
Koupím i obrazy bez podpisu nebo 
jen samotné rámy. Koupím i celou 
pozůstalost. Platba výhradně v ho-
tovosti, rychlé, slušné jednání. Tel. 
kontakt 704 787 323.
* Koupím vojenskou výstroj z va-
šich půd, sklepů a  stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, ru-
munské, italské a  české armády. 
Pro potřebu plánované výstavní ex-
pozice VELKOMEZIŘÍČSKO ZA 
PROTEKTORÁTU 1939 – 1945. 
Například výstroj z  bývalé BE-
KOV KY Feldbekleidungsamt der 
Lu�wa�e 1/XVII (nyní Motorpal): 
vysouvací nože i poškozené a sou-
částky k  nim; tropické klobouky; 
blůzy, košile; kalhoty, kraťasy pís-
kové, zelené a modré barvy; čepice, 
kšiltovky a  lodičky; okované boty 
s  koženou podrážkou, holínky, 
12 dírkové kanady boční i  před-
ní šněrování, boty kombinované 
s plátnem nízké i vysoké; skládací 
příbory; chlebníky, ruksaky, tašky, 
brašny, batohy s  telecí kůží, pytle; 
oranžové bakelitové dózy; ochran-
né brýle; kukly a ušanky; chrániče 
kolen; plynové masky; polní lahve; 

helmy; celty; oboustranné mas-
kované vaťáky; prošívané vaťáky; 
hliníkové nádoby na vodu, várnice, 
kanystry; polní lopatky; lékárničky; 
ešusy; hodinky; kompasy; rádio-
-techniku; letecké bundy, kalhoty 
a kombinézy s kožichem; výstroj se 
zipy značky ZIPP, RAPID, ELITE, 
Ri-Ri; výstroj s  cvoky značky 
PRYM, STOCK; rukavice, pásky 
přezky, řemínky, postroje; munič-
ní bedýnky plechové a  dřevěné; 
nášivky; vyznamenání a  medaile; 
zbytky z  techniky jako pásy, kola, 
součástky, tachometry a  přístroje, 
optiku, puškohledy, dalekohledy, 
nářadí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a  bodáky, svítilny, baterky, 
karbidky; náboje a nábojnice; knof-
líky; nitě a kusy látek; dokumenty, 
pohlednice a  pracovní knížky ad-
resované na Bekovku, fotogra�e 
z  období protektorátu Velkého 
Meziříčí a  okolí, noviny z  období 
protektorátu; rád si i  poslechnu 
zajímavé příhody a historická fak-
ta z okupace a osvobození, nabíd-
nete cokoliv i  silně poškozené!!! 
Dále koupím staré hračky: ple-
chové, dřevěné, retro autíčka 
ŠKODA 1203, 105, 120 atd., šlapa-
cí autíčka Moskvič a  jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové kra-
bice na olej MOBILOIL, SHELL atd. 
Staré pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např: GROSS MESERIT-
SCHER, L. HEIDE a jiné pivovary. 
Stará jízdní kola, veterány, moto-
cykly a  veškeré součástky k  nim. 
Věci pomohou rozšířit sbír-
ku a  plánovanou expozici. 
VOLEJTE, NEBO STAČÍ PRO-
ZVONIT A ZAVOLÁM ZPĚT NA 
TEL.: 732 400 672.

RŮZNÉ
* Výkup palivového dřeva. Odvoz 
zajištěn. Tel.: 605 054 470.
* Půjčky před výplatou, do 
5.000 Kč. Tel.: 720 115 003.

Vzpomínky

Inzerce soukromá

Dne 7. listopadu 2019 
uplyne 1 rok, kdy nás 
navždy opustil tatínek, 
dědeček, pradědeček, pan

František 
Dvořák
Kdo jste ho znali, 
vzpomínejte s námi.

S láskou dcera Marie a 
syn František s rodinami. 

• CENA vzpomínky, blahopřání či poděkování bez fotografie 150 Kč, s fotem 200 Kč.
• CENA soukromého inzerátu do Medřičských listů je 30 Kč do jednoho vydání.
• Podávat je můžete buď v redakci na Náměstí č. 4 (ve dvoře Květinářství Flouma), 

anebo telefonicky na č. 732 203 787, či mailem ivahorka@seznam.cz.
• Uzávěrka do Společenské rubriky je vždy v pátek (výjimečně v pondělí) před da-

ným středečním vydáním.                                                                  - red-

ČÍŠNÍKA
– SERVÍRKU

P Ř I J M E M E

tel . :  724 250 315
vitek@jelinkovavila.cz

práce na HPP
zajímavé platové ohodncení
požadujeme zkušenost 
v oboru (min. školní praxi), 
slušnost, příjemné vystu-
pování, základní znalost Aj

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Tradiční setkání
bývalých spolupracovníků Agropodniku 

(ACHP) Velké Meziříčí
se uskuteční v pátek 8. 11. 2019 od 17.00

v restauraci Nový Svit.
Srdečně všechny zve organizační výbor.

Tradiční setkání
bývalých spolupracovníků Agropodniku 

(ACHP) Velké Meziříčí
se uskuteční v pátek 8. 11. 2019 od 17.00

v restauraci Nový Svit.
Srdečně všechny zve organizační výbor.

Broušení nástrojů Mikulášek
Rozkoš 90 • Velké Meziříčí • telefon 704 377 945

Nabízí broušení pilových kotoučů z nástroj. oceli a SK, hoblovacích 
nožů, vrtáky HSS 3 – 20 mm, zahradnické a klempířské nůžky, 
kotouče do nářezákových strojů, lišty do el. nůžek na živý plot. 
Masomlýnky, nože, nůžky… Renovace některých historických 
nástrojů.

na ulici Sokolovská

Informace na tel. č.

6. 11. 7.30 – 14.30 Velké Meziří-
čí – ulice Příkopy od č.p. 1220 po 
Motorpal, V Potokách, Vrchovecká 
od č.p.185 po 604 Příkopy (bytovky 
1651 – 1655, 665,666), U Zlatého 
křížku chaty v chatové oblasti Jurek. 
7. 11. 7.30 – 10.30 Velké Meziříčí 
– ulice K Buči, Karlov (od č.p.1001 
a 484/6 po č.p. 678/93 a 1449/82), 
Křižní, Na Spravedlnosti, Nová, 
Příční, Slepá. 13. 11. 7.30 – 14.30 
Velké Meziříčí – ulice Zahradní (od 
Nové Říše ke statkům), Nová Říše 
(od Zahradní dolů), Uhřínovská 
č.p. 540, 547 (EUROCONTACT), 
AGRO Měřín – ul. Zahradní, Real 
Elektro, RAYCOMAT, ATIKA-Lysý, 
JMP Net, Střední škola – učiliště 
na Zahradní, ul. Družstevní bytov-
ky 1576, 1577, 1584 a rodinné 
domy Valíčkova od č.p. 82 a 26, 
koupaliště. 20. 11. 7.30 – 15.30 
Stránecká Zhoř, část obce Kochá-
nov, Stránecká Zhoř, Svařenov. 
Vypnutá oblast: Kochánov dálniční 
odpočívka sm. Brno (Mc Omnia, 
R Malec, Tecl, SHELL, Kapsch, Čes-
ká telekomunikační infrastruktura). 

Dne 12. listopadu 2019 
uplyne 15 let, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan

František
Vaněk
z Petrávče-domků.

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

Manželka Zdenka
dcery Zdeňka a Eliška s rodinami

synové František a Mirek s rodinami

Proč zakoupit dovolenou na léto už teď? 
Vyplatí se to! Nyní je největší výběr zájezdů za zvýhodněné ceny! 
Klienti mohou vybírat z destinací, které upřednostňují a jsou �nančně ak-

ceptovatelné, neboť většina osvědče-
ných hotelů za přijatelné ceny je vy-
prodaná ještě před začátkem sezony.
V  případě početnější rodiny lze 
včasným nákupem zajistit větší 
rodinné pokoje, kterých bývá v ho-
telích k  dispozici minimální počet. 
Bývají proto vyprodané jako první, 
a  to obzvláště pro  období školních 
prázdnin. Pokud cestuje více rodin 
či přátel, včasná rezervace a koupě 
zájezdu zajistí pokoje ve stejném 
hotelu a  dostatečný počet letenek, 
což je poslední roky v sezoně takřka 

nemožné.
Klientům z našeho okolí také vyhovuje 

blízké letiště v Brně, které má pochopitelně menší kapacitu, než např. Praha. 
Včasným nákupem si tedy mohou zajistit místo odletu, které jim vyhovuje. 

Jaké další výhody plynou z  koupě dovolené tak dlouho dopředu? 
Co když bude na poslední chvíli nižší cena?
Cestovní kanceláře nabízejí kromě nízkých záloh také další bonusy. Může 
to být např. parkování u letiště zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, změna 
destinace zdarma, transfery na letiště, drobné dárky apod. 
Další výhodou se stává dítě úplně zdarma nebo za cenu letenky. 
Zkušenosti z  posledních let jsou víceméně takové, že na poslední chvíli 
nejenže nejsou vhodné hotely, ale také letenky. V Last Minute nabídkách 
zbývají zpravidla méně kvalitní zájezdy, o které z nějakého důvodu nebyl 
zájem. Klienti pak musí hodně slevovat ze svých požadavků, vybírají z pře-
braného a ne zcela podle svých představ. 

Nechce se nám/ nemůžeme hradit dovolenou tak dlouho dopředu.
Velikou výhodou včasného nákupu dovolené je složení nízké zálohy. Ta se 
většinou pohybuje v rozmezí 1500 – 2000 Kč za osobu. Zbývající částka je 
pak převážně rozdělená na další dvě platby. Klienta nákup dovolené výraz-
ně nezatíží před vánočními svátky. Koupě dovolené se v posledních letech 
také stává oblíbeným vánočním darem pro celou rodinu. 

Proč si máme dovolenou koupit právě u Vás?
Jako pobočka – franchise největší internetové agentury Invia.cz nabízíme 
klientům největší nabídku zájezdů na trhu a garantujeme stejné ceny jako 
pořádající CK včetně všech slev. Díky tomu můžeme např. porovnat ceny 
stejného hotelu u více cestovních kanceláří. Klientovi zajistíme dovolenou 
od A do Z, včetně pojištění, parkování a dalších služeb. Pokud se z časových 
důvodů nemůže dostavit na pobočku, vyřídíme vše elektronicky. Klientům 
dokážeme poradit nejen na základě dlouholetých zkušeností s  prodejem. 

Např. já sama se často účastním informačních cest po destinacích a sezna-
muji se tak s nabízenými hotely, kde mám možnost strávit noc, jíst stejné 
jídlo, jako jedí klienti apod. Rovněž úzce spolupracuji s kolegy z ostatních 
poboček a navzájem si sdělujeme své poznatky. Můžeme tak doporučit nebo 
také nedoporučit hotel na základě vlastních zkušeností, poradit vhodnou 
oblast, výlet apod. 

Co když se nám něco stane? Co když onemocníme? 
V tomto případě klientům doporučujeme komplexní cestovní pojištění včet-
ně storna zájezdu. 
Toto pojištění slouží klientům v  případě řešení neočekáváných událostí. 
Pokud klient nemůže odjet na dovolenou ze zdravotních či jiných vážných 
důvodů, může v souladu s Všeobecnými podmínkami u pojišťovny uplatnit 
storno zájezdu. Díky pojištění dovolené se klient nemusí bát si ji zakoupit 
včas. Ušetří tím peníze i čas. 

731 276 279 velke.mezirici@invia.cz

Velké Meziříčí 

největší výběr za nejlepší ceny

First Minute sleva až 40 %

dítě zdarma

Náměstí 80/4

Dovolená 2020 v prodeji

Iva Havelková, 
vedoucí pobočky

Myslete na dovolenou již nyní
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6. 11. MUDr. Smékalová (chirurgie) – DOVOLENÁ • 6. 11. MUDr. Smékalová 
(chirurgie) – DOVOLENÁ • 8. 11. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ • 8. 11. 
MUDr. Šajnar (ortopedie) – DOVOLENÁ• 6. 11. MUDr. Smékalová (chirurgie) – 
DOVOLENÁ • 13. 11. MUDr. Fikrová (interna) – neordinuje • 13. 11. – 17. 11. 
MUDr. Doležal – DOVOLENÁ • 18.11. MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ordinace do 
12.30 • 29. 11. MUDr. Bednářová (neurologie) – ŠKOLENÍ

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

Akce VGS Velké Meziříčí
Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!

Datum P/B/Z Předmět přednášky – besedy Přednáší
12. 11. přednáška Pěšky do Vídně Jiří Michlíček
19. 11. přednáška Toulky českou kotlinou Jiří Michlíček
26. 11. přednáška Zapomenutý svět fotografií Josef Linduška, VGS
3. 12. přednáška Za velkou louží Bc. Ing. Josef Švec
10. 12. přednáška 100 let ženské politiky ve Velkém Meziříčí Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
17. 12. přednáška Francouzské Alpy Mgr. Tomáš Fiala, Roman Hnízdil

Kino Jupiter club VM

Kulturní akce ve VM a okolí

Změna programu vyhrazena!

Změna programu vyhrazena!

Akce ve Velké Bíteši

MS Netín srdečně zve na

9. 11. v KD Netín • Hraje Vysočinka
Rezervace: tel. 606 434 079

MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY KRAJE VYSOČINA • Do 
27. listopadu. Výstava v Městském muzeu, Masarykovo nám. 5, V. Bíteš.
WORKSHOP – TRENDY SPOLEČENSKÉ ÚČESY A LÍČENÍ • 7. listo-
padu 17.00. Lektorky Dita Desová a její dcera, Sarah Desová. S sebou 
si prosím doneste hřeben a pár pinetek.Vstupné dobrovolné. Městská 
knihovna Velká Bíteš.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD • 10. listopadu 17.00. Těšit se můžete na 
svatého Martina, vystoupení taneční skupiny Mighty Shake. Sraz u So-
kolovny, průvod městem na náměstí, zde při se při tanečním vystou-
pení můžete zahřát teplým nápojem. Na závěr ohňostroj. Velká Bíteš.
BURZA A BLEŠÍ TRHY • 16. listopadu 7.00 – 13.00. Prodejní místo: 
150 Kč, ostatní: 30 Kč, děti do 6 let a osoby ZTP vstup zdarma. Ob-
čerstvení a WC zajištěno. Koná se za každého počasí, více info na tel. 
606 495 527. V Areálu kynologického klubu, Na Cihelně ve Velké Bíteši.
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S  OCHUTNÁVKOU VÍNA • 16.  listo-
padu 17.00. Vystoupí skupina Retroband. Vstupné 400 Kč. Kulturní 
dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE S JANEM KASALEM • 17. listopadu 18.00. 
Téma besedy bude „30 let svobody“. Vystoupení žáků Základní umě-
lecké školy Velká Bíteš. ZUŠ Velká Bíteš.

SLAYER: THE REPENTLESS 
KILLOGY • 6.  11. 19.30. 200 Kč, 
130 minut, mládeži příst. od 18 let.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA • 
9. 11. 17.00, 12. 11. 19.30. 130 Kč, 
110 minut, mládeži přístupný.
ABSTINENT • 7.  11. 19.30. 
120 Kč, 78 minut, mládeži přístup-
ný od 12 let.
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD 
• 8. 11. 19.30. 130 Kč, 128 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
BITVA U MIDWAY • 9. 11. 19.30. 
130  Kč, 138  minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
SNĚŽNÝ KLUK • 10.  11. 16.00. 
130 Kč, mládeži přístupný.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU • 
10. 11. 18.30, 14. 11. 19.30. 130 Kč, 
105 minut, mládeži přístupný.
STÁHNI A ZEMŘEŠ • 13.  11. 

19.30. 120  Kč, 90  minut, mládeži 
přístupný od 15 let.
AMNESTIE • 16.  11. 19.30. 
120  Kč, 127  minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
DOKTOR SPÁNEK OD STE-
PHENA KINGA • 22.  11. 19.30. 
130  Kč, 158  minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II • 
24.  11. 16.00. 130  Kč, 96  minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
VLASTNÍCI • 24.  11. 18.30. 
130  Kč, 109  minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
DEPECHE MODE: SPIRITS 
IN THE FOREST • 27. 11. 19.30. 
250 Kč, mládeži přístupný od 12 let.
LE MANS ᾽66 • 28.  11. 19.00. 
130  Kč, 152  minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

CHUŤ VŠEHO • Do 22. listopadu. Prodejní výstava obrazů Zlaty Ptáčko-
vé. Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22.
ŠAŠEK A SYN • 6. listopadu 19.00. Divadlo. Vstupné 420 Kč. JC VM.
VÝROČÍ 130 LET ŠKOLY NA KOMENSKÉHO ULICI, DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ • 7.  listopadu 10.00 – 16.00. Prohlídka budovy školy na 
Komenského ulici ve Velkém Meziříčí.
PŘÍBĚH O HOUSENCE • 7.  listopadu 10.00. Zážitkový workshop 
s Ing. Bc. Marcelou Blažkovou, DiS. Kopretina, centrum pro rodiče s dět-
mi, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
ZDOBENÍ PERNÍKOVÉ CHALOUPKY A VÁNOČNÍCH PERNÍKŮ • 
7. listopadu 14.00 – 17.00. Kopretina, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMŮ • 8.  listopadu 16.00. Otevřeno od 
9. listopadu do 8. ledna. Muzeum Velké Meziříčí, výstavní sál, zámek.
FESTIVAL BEZMEZ(d) 2019 • 8.  listopadu 16.30 – 9.   listopadu 23.00. 
Třetí ročník. Program v pátek 8. 11.: Gymnázium –16.30 zahájení festivalu 
vernisáží. Performance – Jedno Jedlo, hudba – Maky – didgeridoo. 17.30 
�lm Kibera: Příběh slumu, debata s kameramanem Petrem Rackem, Hos-
poda a hostel Na Areálu 20.00 Tereza Nová, pop. 20.20 Dominika Tretero 
– alternative indie pop/rock. 21.00 action painting Miira – dj set dark, tech-
no. 23.00 Golda – dj set, rock. 00.00 Nelly Nelatko – dj set, house/techno.
Sobota 9. 11.: Gymnázium – 16.00 – 19.30 otevření galerijního prostoru 
na půdě. 17.30 �lm Krajina v Tísni, debata s Martinem Lysákem. Hospo-
da a hostel Na areálu– 20.00 kapela Mezi Květy – indie pop, 20.30 kapela 
Ima Teva – electronic folk. 21.30 Tomanova cestovatelská přednáška. 22.00 
kapela Happy pills – alternative punk rock. 23.10 kapela Hello Marcel – 
electro punk/disco funk. Gymnázium VM, Hospoda a hostel Na areálu.
SV. MARTIN • 8. listopadu 17.00. Průvod Měřínem se světýlky a ohňová 
show na hřišti.
VEČER S HOSTY: VOJTĚCH HROUDA A PETR PAZDERA PAYNE • 
8. listopadu 19.00. Hosté budou číst za svých prozaických textů, rozhovor 
s autory. Vstupné dobrovolné. Husův dům, U Světlé 24, Velké Meziříčí.
PERU • 8. listopadu 19.30. Fotovyprávění o putování po peruánských 
horách, místní přírodě, inckých památkách a mnohém dalším. Kato-
lický dům, Bezručova 274, Křižanov.
LIDOPOP A JIŘÍ DRTIL V ROCK DEPU • 8. listopadu 20.00. Show plná 
zábavy. Rock Depo, Novosady 36, Velké Meziříčí.
FLERET / OLDIES PÁRTY • 8. listopadu 19.30. Music club Panorama, VM.
VERONIKA SPURNÁ – THIS IS ME TOUR • 9. listopadu 15.00. Jupiter 
club, kinosál, Velké Meziříčí.
POSLEDNÍ LEČ • 9. listopadu 20.00. Hraje Vysočinka. Pořádá Myslivecké 
sdružení Netín v KD.
SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA S KAPELAMI MORAVA A VINGL • 
9. listopadu 20.00. Kulturní dům Bory.
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD V BORECH • 10.   listopadu 9.30. Od 
Obecního úřadu Bory.
POUŤ MARTINICE • 10. listopadu.
POUŤ HORNÍ BORY • 10. listopadu.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 10. listopadu 8.00. Předsálí kina JC, VM.
3. ROČNÍK PSÍCH ZÁVODŮ – LEGRANDO 2019 • 10. listopadu 9.30. 
Přijďte se podívat, jak cvičíme, ale i vtipně soutěžíme se psy! Máte psa? 
Přihlašte se a pojďte si „zablbnout“ s námi. Cvičák v Martinicích.
OPRAVÁŘSKÁ POHÁDKA • 10. listopadu 15.00. Princ hledá svoji prin-
ceznu. Pohádka pro celou rodinu. Hrají Kateřina a Martin Veselí. Vstupné 
60 Kč, děti do 6 let zdarma. Katolický dům, Bezručova 274, Křižanov.
INSPEKTOR KLUZÓ • 10. listopadu 18.00. Tomáš Matonoha & Inspektor 
Kluzó. Tasov.
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI • 11.  listopadu od 11. 11. Velkolepá 
celodenní oslava, konzumace pečené husy a mladého vína. Bohatý kultur-
ní program s příjezdem sv. Martina s doprovodem ozbrojenců. Třebíč.
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD • 11.  listopadu od 16.45. Sraz v areálu 
Mateřské školy v Heřmanicích.
PODZIMNÍ KONCERT V BORECH • 11. listopadu 17.30. Koncert pě-
veckého sboru Babačka v kostele sv. Jiljí v Dolních Borech.
SVATOMARTINSKÝ TROJBOJ • 11.  listopadu 17.00 – 20.00. Tradiční 
SCVM kardio trojkombinace: 30 min. alpinning + 30 min. spinning + 
30 min. jumping + závěrečné protažení celého těla. Cena 150 Kč/sporťá-
ka. Přihlašování a veškeré info na www.scvm.cz. Sportovní centrum Velké 
Meziříčí, Poštovní 8, Velké Meziříčí,
EMOČNÍ JEZENÍ • 12. listopadu 10.00. Beseda s nutriční terapeutkou Ro-
manou Hánělovou. Po besedě je možné využít individuálního poradenství. 
Beseda je přístupná široké veřejnosti. Kopretina, centrum pro rodiče s dět-
mi Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.

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

9. 11. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice,  tel.: 775 479 595
10. 11. BLADENT, s. r. o. Štursova 111, 592 31 N. Město na M., tel.: 566 616 904.
16. 11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, N. Město na Mor., tel.: 566 618 060
17. 11. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, N. Město, tel.: 566 618 060
23. a 24. 11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81,  tel.: 774 900 858
30. 11. a 1. 12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., tel.: 566 642 545

VÍKENDOVÁ POHOTOVOST NOVÝ TELEČKOV
Soukromá ordinace MUDr. Zuzana Moravusová, Nový Telečkov 30 (asi 10 km za Vel. 
Meziříčím směr Třebíč), pá + so 9.00 – 18.00 mobil 737 585 224. Pouze v ordinač-
ních hodinách pátek 9.00 – 17.30 a sobota 9.00 – 17.30.

V sobotu 5. 10. 2019 oslavil v obci Netín 125 let své nepřetržité činnosti 
sbor dobrovolných hasičů. Oslava započala za typicky podzimního počasí 
nástupem zúčastněných sborů a hostů na farním dvoře.
Odtud se vydal průvod vedený četou praporečníků do poutního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, kde R.D. Mgr. Pavel Šenkyřík sloužil mši sv. za 
živé a zemřelé hasiče z Netína. Po mši se vydal průvod na místní hřbitov, 
kde ke kříži položili květinový věnec a proběhla krátká pobožnost za ze-
mřelé hasiče. Odtud se vydal průvod ke kulturnímu domu, kde proběhla 
slavnostní schůze.
Po státní hymně přivítal velitel Mgr. Vladimír Sklenář hosty, mj. náměstky 
starosty Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou Antonína Teplého 
a  Miroslava Jágrika, hraběte Jana Podstatského -Lichtenštejn, starostku 
obce Netín Věru Průšovou, členky a členy okrsku Měřín a SDH Netín, 
partnerský sbor z Bordovic.
Starosta SDH Josef Eksler připomenul historii sboru od založeni 
v roce 1894.
Sbor byl založen 20. 9. , stanovy byly schváleny 26. 9. Na ustavující schůzi 
20. 9. byl za účasti 26 členů zvolen první výbor ve složení – starosta Jan 
Král, c.k. poštmistr a obchodník; náčelník Josef Michal, mistr kolářský; 
podnáčelník František Dvořák, rolník a další funkcionáři výboru.
Při svém založení měl sbor starší ruční čtyřkolovou stříkačku, 1 vysuno-
vací žebřík a 2 hákové žebříky. V roce 1921 byla svépomocí postavena 
hasičská zbrojnice. V roce 1922 byla koupena nová ruční čtyřkolová stří-
kačka a hadice. V roce 1941 byla koupena motorová stříkačka typu NV 35 
od �rmy Zikmund.
V roce 1970 byla přidělena nová motorová stříkačka PPS 12. V roce 1975 
bylo zakoupeno starší terénní auto ARO M461. Jednotka SDH obce je za-
řazena do kategorie 5. Od roku 2000 se úspěšně věnují požárnímu sportu.
Sbor pečuje o historickou hasičskou techniku, před 5 lety si pořídili slav-
nostní prapor. V současné době má sbor 34 mužů, 15 žen a 18 mladých 
hasičů. Starostka obce a členka sboru Věra Průšová poděkovala za repre-
zentaci obce a práci pro obec. Popřála mnoho úspěchů.

Antonín Teplý pozdravil za OSH Žďár nad Sázavou, poděkoval za vyko-
nanou práci a poblahopřál k výročí. Miroslav Jágrik poděkoval za práci 
s mladými hasiči v požárním sportu. Starosta okrsku Měřín Mgr. Vladi-
mír Sklenář poděkoval za činnost sboru.
Za SDH Bordovice (okr. Nový Jičín) pozdravila jednatelka Monika Ve-
selková, DiS. a předala u příležitosti 15 let družby obraz patrona hasičů 
sv. Floriána, který namaloval člen sboru MgA. Libor Novotný. Následova-
lo předání ocenění členům sboru.
Předávala se čestná uznání sboru, okrsku a  okresního sdružení hasičů 
a  medaile za věrnost. Medailí Karla Herolda byl oceněn bývalý velitel 
František Němec, dlouholetý funkcionář a velitel Josef Pešek in memori-
am, za dlouhodobou podporu hasičského hnutí Jan Podstatský-Lichten-
štejn a jeho rodina, u příležitosti 125. výročí založení SDH Netín.
Nejvyšší ocenění, medaili Za mimořádné zásluhy, převzal Josef Eksler st. 
Antonín Teplý předal do rukou starosty a velitele ocenění pro sbor jako 
kolektiv a to čestné uznání Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina.
Následovala slavnostní večeře a společenský večer s kapelou M.E.Š.
Pro přítomné byla připravena výstava fotogra�í z historie sboru.

Mgr. David Dvořáček www.pozary.cz

Sbor dobrovolných hasičů v Netíně oslavil 125. výročí 
od založení
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Dakarský závodník Tomáš 
Ouředníček se svým neroz-
lučným navigátorem Davi-
dem Křípalem potvrdili účast 
v dalším ročníku nejtěžšího 
závodu světa Rallye Dakar. 

Tento 42. ročník nejsledovaněj-
ší rallye je počátkem nové éry – 
legendární závod se stěhuje na 
již třetí kontinent a minimálně 
5 následujících let bude starto-
vat v Saúdské Arábii.
Po měsících náročných příprav, 
po úspěšném letošním absol-
vování dvou největších závodů 
světa (Dakar 2019, Morocco 
Desert Challenge 2019) dvojice 
oznámila, že se zúčastní i  dal-
šího ročníku slavné soutěže, 
ze které má již Tomáš na svém 
kontě 5  medailí, z  toho jednu 
v  TOP10. Úspěšná česká po-
sádka pojede Dakar 2020 opět 
s  vozem Ford Ranger Dakar 

5.0 l V8 vyrobeným 
v oficiální licenci Ford 
v  Jihoafrické republice 
u NWM.
„V  roce 2020 očekává-
me v  mnoha ohledech 
velmi speciální závod. 
Na jedné straně jsme 
velmi nadšení, že je-
deme do Saúdské Ará-
bie a  je skvělé vidět, 

že sponzoři jsou také potěšeni 
touto jedinečnou příležitostí. 
Na straně druhé bude Českou 
republiku reprezentovat více 
posádek v  královské kategorii 
automobilů než v  kamionech, 
což se doposud ještě nikdy ne-
stalo. Jmenování Davida Cas-
tery novým ředitelem závodu je 
velmi slibné, protože má bohaté 
zkušenosti s přípravou roadboo-
ků a  z  posledních ročníků také 
jako navigátor továrního týmu 
Peugeot, ví, jak ještě vylepšit 
sportovní aspekt Dakaru,“ říká 
Tomáš Ouředníček.
Rallye Dakar 2020 bude 5. led-
na zahájena v Jeddah v Saúdské 
Arábii. Po téměř dvou týdnech 
závodění, včetně dne odpočin-
ku v  hlavním městě Riyadh, 
mohou soutěžící oslavit svůj 
úspěch a dosažení cíle v Al Qi-
ddiyah 17. ledna 2020. 
       http://www.southracing.cz/

T. Ouředníček potvrdil 
start na Dakaru 2020

DISCGOLFOVÉ TURNAJE
Podzimní čas nabízí hned tři dis-
cgolfové turnaje v  Jihomoravském 
kraji, kam to není nikterak daleko.

Sobota 9. 11. Regionální liga
Moravský Krumlov  – DG hřiště 
v  zámeckém parku: „Křest nové 
pevné osmnáctky“ (nedělejte si 
iluze, nejde o nějakou slečnu, nýbrž 
o  osmnáctijamkový okruh); ka-
pacita 90 hráčů; prezence od 8.00, 
meeting 8.30, výhoz 1. kola 8.50, 
konec asi v 15 až 16 hodin; startov-
né 70 Kč, junioři 50 Kč; 1.kolo: 15 
jamek (starý okruh), 2. kolo: 18 ja-
mek (nový okruh). 
Přihlášeni jsou údajně i  cizinci: 
Kyle Kristo�ersen, Simon Battersby 
a Jussi Miettinen.

Neděle 10. 11. Neligový turnaj
Pohořelice  – DG okruh v  měst-
ském parku a na přilehlém vojen-
ském hřišti: „O pohár starosty měs-
ta Pohořelice“, první tamější turnaj 

v  D -golfu pro širokou veřejnost; 
kapacita 75 hráčů; prezence 8.00 – 
8.30, meeting 8:30, 1. kolo 9.00, 
konec cca  v  16  hodin; startovné 
100 Kč, junioři 50 Kč; 2 × 15 jamek 
+ užší �nále na šest.
U obou turnajů čekají úspěšné sou-
těžící jak diplomy, tak i věcné ceny.

23. 11. Neligový turnaj dvojic
Brno / tři discgolfové parky (po-
stupně Mikuláškovo náměstí 
ve Starém Lískovci, Brno -Střed 
v městské části Trnitá, Milénova na 
Lesné): „South Moravian Doubles 
Tour“ – VI.ročník: Triple Doubles; 
kapacita 18 hráčů; začátek 8.45 
/ registrace v  DGP Mikuláškovo 
náměstí; startovné 200 Kč za kom-
pletní dvojici; celkem 3 × 3 okruhy 
= 9 kol.
Přihlášky povinně předem na 
www.idiscgolf.cz / sekce Turnaje.

Vladimír Pařil

Duchovní slovo Dušičkový čas

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí:
6. 11. 7.00 Za rodinu Nováčkovu a 
Kesnerovu. 10.00 Mše svatá DPS 
s udělováním svátosti nemocných 
(od 9.30 svátost smíření). 17.00 
Mše svatá Oslavice. 18.00 Mše 
svatá Lavičky. 7. 11. 7.00 Za Věru 
Kozinovu a manžela. 16.45 ná-
cvik zpěvů – dětská schola, 17.00 
schůzka ministrantů, 18.00 Mše 
svatá pro děti: Za Aloise Rozma-
rina, jeho rodiče, duše v očistci s 
prosbou o Boží ochranu pro živé 
rodiny. 8. 11. 8.00 Za + a žijící členy 
rodiny Navrátilovy, Žáčkovy, Pe-
čínkovy a duše v očistci. 10.30 Do-
mov seniorů. 14.00 – 16.00 Svátost 
smíření. 17.00 Za Zdeňka Brod-
ského a živou a + rodinu. 9. 11. 
– Svátek Posvěcení lateránské ba-
ziliky 7.00 Za Františka a Anežku 
Bradáčovy a jejich děti s rodinami. 
14.00 Svátost smíření. 15.00 Mše 
svatá za nemocné s udílením svá-

tosti pomazání nemocných. 18.00 
Za farníky. 10. 11. – 32. v mezidobí 
7.30 Za + Leopolda Skryju, rodiče, 
sourozence a duše v očistci. 9.00 Za 
rodinu Janíkovu, Řezníčkovu a Ba-
chrovu. 10.30 Mše svatá pro rodiny 
s dětmi: Za + Ludmilu Zemanovu, 
její rodiče a sourozence, všechny 
živé a + z rodiny Teplých a duše 
v očistci. 11.00 Poutní mše svatá 
Martinice. 18.00 Za rodinu Dvořá-
kovu a Fňukalovu, Josefa Brabce a 
živou a + přízeň.
Farní oznámení:
Ve dnech 1. a 8. listopadu při spl-
nění obvyklých podmínek (svátost 
smíření, sv. přijímání, modlitba 
na úmysl sv. Otce) a modlitby za 
zemřelé při návštěvě hřbitova je 
možnost získat plnomocné od-
pustky pro duše v očistci. Začalo 
zapisování ve farní kanceláři ve 
VM úmysly na mše svaté na rok 
2020 během úředních hodin. Ve 

čtvrtek 7. listopadu v 16.00 na 
faře bude setkání zájemců o křest 
dospělých. V sobotu 9. listopadu 
od 10.00 ve farním sále ve Vel-
kém Meziříčí proběhne „VELMEZ 
2019 – Děkanátní setkání mláde-
že.“ Předprogram již začne v pá-
tek 8. 11. po mši svaté v 17.00 ve 
VM. Bližší informace najdete na 
internetových stránkách farnosti 
VM. V sobotu 9. listopadu v 15.00 
v kostele sv. Mikuláše bude mše 
svatá za nemocné s udílením svá-
tosti nemocných, od 14.00 bude 
možné přijmout svátost smíření. 
Prosím, umožněte svým nemoc-
ným zúčastnit se mše svaté a přijetí 
svátostí.
Farnost Bory:
7. 11. 17.00 Mše svatá pro děti: 
Za rodinu Jízdných, Bartoško-
vu, celou živou a + přízeň a duše 
v očistci. 8. 11. 18.00 Dolní Bory: 
Za rodiny Kujalovy, Markovy, Pet-

ra Hallu, zdraví duše i těla a duše 
v očistci. 10. 11. - 32. v mezidobí 
9.45 Poutní mše svatá: Za živou a + 
rodinu Fňukalovu. 14.30 Svátost-
né požehnání a po něm následuje 
scénka dětí o životě sv. Martina. 
15.00 Navazuje farní odpoledne v 
kulturním domě (povídání o kos-
tele, vědomostní soutěž, program 
pro děti, občerstvení).
Farní oznámení:
Od soboty 2. listopadu zapisujeme 
úmysly na mše svaté na rok 2020. 
Farnost Netín:
8. 11. 18.30 Za Josefa Šitku, rodiče 
a přízeň. 10. 11. – 32. v mezidobí 
8.00 Za rodiče Homolovy, Marko-
vy a celou přízeň.
Farní oznámení:
Od 1. listopadu zapisujeme úmysly 
na mše svaté na rok 2020. Bližší in-
formace najdete na internetových 
stránkách farnosti VM.

Farní úřad Velké Meziříčí

Konec živo-
ta a  jeho ne-
návratnost. 
Blízká smrt. 
Smrt blízkého. 
Truchlení. Po-
cit prázdnoty. 

Tahle a  podobná témata přináší 
dušičkový čas. Možná nás může 
i  minout celé tohle období, kdy 
se mění letní čas na zimní, kdy se 
společnost už od  keltských dob 
snaží popasovat se smrtí. Ale to 
by byla škoda.
Biblickým specialistou na  téma 
smrti a  pomíjivosti je bezespo-
ru Kazatel, který píše třeba toto: 
„Lépe je jít do domu truchlení, než 
vejít do domu hodování, neboť tam 
je zřejmé, jak každý člověk skončí, 
a živý si to může vzít k srdci.“ 
Při setkání se smrtí a s truchlící-
mi totiž objevujeme podstatný rys 
naší existence – že jsme křehcí, 
nežijeme věčně a  zdaleka nemá-
me svůj život tak pevně v  ruce, 
jak se možná domníváme. Smrt 
uvádí do  pravdy, vyvádí z  iluzí, 
dává životu lidský rozměr, učí so-
lidaritě.

Aby však bylo zřejmé, že nemá-
me propadat pomíjivosti, sklí-
čenosti a marnosti, které se jako 
mlha vznáší nad našimi životy, 
slyšíme od  Kazatele dvakrát vý-
zvu: Pamatuj na  svého Stvoři-
tele. Nechce nás strašit smrti, 
nehrozí věčným zatracením ani 
prostě nekonstatuje, že každý 
z  nás tam jednou musí – v  tom 
případě bychom si měli položit 
otázku kamže to vlastně musí-
me… Dobrým východiskem při 
vědomí smrtelnosti je mu pa-
matování, paměť. Odkud jsme, 
kým jsme a  kam jdeme, souvisí 
neoddělitelně s  Tím, kdo nás tu 
chce. Kdo nám daroval život prá-
vě tady, kdo nás povolal k úkolu 
být člověkem.
Jenže ono je lidské pýše a  so-
bectví jaksi přirozené, že často 
na  našeho Tvůrce zapomínáme, 
proto Kazatel trpělivě připomí-
ná: Pamatuj! Taková stará dobrá 
židovská metoda to pamatová-
ní! Neustálá připomínka, že dny 
našeho života tvoří celek, zatím-
co my často selektujeme, které 
chvíle patří nám a  které jsme 

ochotni obětovat Bohu. Pamatuj 
— metoda někdy přísná, tvrdá - 
když se do  našeho časoprostoru 
vlamují minulá selhání nebo se-
lhání blízkých a nejde jednoduše 
udělat tlustou čáru a paměť nám 
nedopřeje klidu. Pamatuj na své-
ho Stvořitele však znamená pře-
devším pamatuj na  všechna ta 
zaslíbení, která dostává jeho lid 
na  cestě. Pamatování je meto-
da, která pomáhá být celistvými, 
pravdivými. Židé si proto opakují 
stále znovu příběhy o Pánu Bohu. 
Synové se ptají otců na  to, jak 
Hospodin Bůh byl a je s lidmi, jak 
je vede a doprovází, jak obnovuje 
ducha, napomíná, vysvobozuje, 
vyvádí z  otroctví, zve k  návratu, 
žehná a mnoho dalšího. 
Pamatování na  Stvořitele utvr-
zuje a posiluje náš vztah k Bohu. 
Četba Bible s  množstvím pří-
běhů, které motivují i  odstra-
šují, tiší i  provokují stejně jako 
upřímná modlitba, vysluhování 
svátostí, osobní svědectví, láska 
a  solidarita druhých jsou cesta-
mi, které vzdor našemu tíhnutí 
k zemi povznášejí, probouzejí zá-

jem, jsou posilou. A vedou k pa-
matování, které nám zas otvírá 
zrak pro dech Boží, který roze-
hřívá našeho tuhnoucího ducha. 
Upamatovávání vede k vděčnosti 
za krásy okamžiku a za sílu slov 
a  projevenou lásku a  třeba taky 
sdílenou bezmoc. Pamatování 
na  Stvořitele dává životu jiný 
rozměr než pamatování na sebe, 
vede k  pamatování na  ty okolo 
nás. Na  bližního, na  kterém mi 
záleží, protože je Božím stvoře-
ním, Bůh mu vdechl život stejně 
jako mě. Ono Pamatuj na Stvoři-
tele tak není nějakou neviditel-
nou �lozo�í, ale má svůj výraz 
a projev v každodenním životě. 
V  hebrejštině je zajímavá po-
dobnost dvou slov: bórchá – tvůj 
hrob a  borejchá – tvůj Stvoři-
tel. Židé vnímají tu příbuznost, 
souvislost Stvořitele a  hrobu. 
Pamatování na Stvořitele souvisí 
s  pamatováním na  smrt. A  platí 
to i  obráceně: odchod do  hrobu 
je odchodem k Bohu. Vlastně se 
vracíme k tomu, kdo nás sem po-
volal…               
                           Markéta Slámová

Maličkost, která zahřeje u srdce
Je 24. říjen 2019 odpoledne 
a šest děvčat z 1. oddělení školní 
družiny ZŠ Školní Velké Meziříčí 
odjíždí na návštěvu do Charitní-
ho domova Moravec, do Louisi-
na domu. 
Bydlí zde 26 babiček a  dědečků, 
kterým vezeme živého malého 
králíčka včetně klece, krmiva, po-
destýlky, vitamínů a dobrůtek pro 
něho určených.  Na  tento dar si 
děti z  1. oddělení školní družiny 
vydělaly prostřednictvím vánoční-
ho jarmarku, který byl uspořádán 
v  loňském roce k  15. výročí naší 
školy. Dalším naším dárkem je 
malovaný obrázek Louisina domu.
Po příjezdu nás na Louisině domě 
vřele přivítala milá paní ředitelka 
Mgr.  Petra Řezáčová, Ph.D.  spo-
lečně s  paní Bc.  Janou Křepelko-
vou, DiS. a  ostatním personálem 
domova. Děvčata předala králíč-
ka, a protože to je kluk, vymyslely 
jsme mu společně jméno. „Jsme 
na Louisině domě, bude to Louis. 
Takže se bude jmenovat Lojzík“, 
zaznělo společně. A  pak už jsme 
navštívili s Lojzíkem všech 26 oby-
vatel, kterým jsme ho představily 
a věnovaly i každému námi vyro-

bené makové srdíčko. Přály by-
chom vám vidět tu radost v očích 
babiček a  dědečků, jejich úsměvy 
na  tvářích, možná v  dušičkách 
i  milé vzpomínky…. Byl to pocit 
k nezaplacení! Po tomto silně emo-
tivním zážitku nás čekalo pohoště-
ní a sladká odměna. Po občerstve-
ní jsme se zašly podívat na  malé 
kozičky, které bydlí v areálu. Ty se 
nám také moc líbily. Pak už násle-
dovalo rozloučení a návrat zpátky 
domů.
Chtěla bych touto cestou podě-

kovat panu řediteli ZŠ Školní 
Mgr. Petru Blažkovi a paní zástup-
kyni ředitele Mgr. Ivě Najmanové, 
že nám umožnili zrealizovat náš 
záměr, paní ředitelce Charitního 
domova Moravec Mgr. Petře Řezá-
čové, Ph.D., paní  vedoucí Louisina 
domu Bc.  Janě Křepelkové, DiS. 
a  ostatnímu personálu za  velmi 
vřelé přijetí i za pohoštění. Děku-
jeme babičkám i dědečkům za je-
jich úsměvy. V  neposlední řadě 
bych chtěla poděkovat panu ředi-
teli Ing.  Jindřichu Geisselreiterovi 

a panu Ivo Věžníkovi ze společnos-
ti Building Plastics ČR, s.r.o. z Vel-
ké Bíteše za  bezplatné zapůjčení 
vozu VW Caravelle. Díky jejich 
maximální vstřícnosti byla naše 
cesta jednodušší – DĚKUJEME .
Dík patří i  Ing.  Ivo Dupalovi ze 
společnosti Sedupa 4PETS s.r.o. 
za maximální vstřícnost a za dárky 
pro Lojzíka.
Ovšem největší dík patří dětem 
z  1. oddělení školní družiny ZŠ 
Školní, které svými výrobky po-
mohly zrealizovat tuto nádhernou 
akci. A holky – Adélko Derahová, 
Lucinko Petrů, Aničko Rausová, 
Karinko Šte�ová, Sárinko Věžní-
ková, Beatko Votoupalová — byly 
jste skvělý!!! Je dobré vědět, že mla-
dá generace má úctu a  schopnost 
empatie k druhým lidem. 
Naším cílem bylo udělat babičkám 
a  dědečkům radost a  to se nám 
podařilo. Určitě bychom nechtěly 
radost dělat jen jednou za rok a po-
kud to jen půjde, určitě se za nimi 
ještě podíváme. Říká se, že není nic 
krásnějšího než rozzářená dětská 
očička, ale troufáme si říct, že není 
i nad úsměv našich babiček a dě-
dečků.                             Jitka Prášková
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HOKEJ HHK VM „B”
TJ Náměšť nad Oslavou  – HHK 
Velké Meziříčí „B“ 4:5 po samo-
statných nájezdech (1:0, 3:3, 0:1, 
0:0)
Rozhodčí: Sibera  – Erat, Mezlík. 
Diváků:91. Branky:12. Tóth (Bed-
nář  M., Sázavský  M.), 22. Kejda 
(Bauer), 32. Vysloužil (Špaček, 
Bauer), 37. Vysloužil (Bauer)  – 
22. Vrána (Smejkal), 25. Štěpánek 
(Hubl), 27. Dundálek (Štěpánek), 
43. Malec (Štěpánek), rozhodující 
nájezd Burian  M. Vyloučení: 5:5, 
navíc Bednář M. (Náměšť) 10 mi-
nut + do konce utkání za nespor-
tovní chování. Využití: 1:0. Osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 52:41. 
Náměšť: Bednář Václav (Sázavský 
Aleš) – Strnad Miroslav, Kejda, Kr-
čál Jiří, Ošmera, Němec, Sklenář, 
Bednář Miroslav, Kohút, Bednář 
Petr, Strnad Tomáš, Kalhotka, Sá-
zavský Michal, Špaček, Vysloužil, 
Bauer, Tóth. V. Meziříčí: Svoboda 
David (Šeba)  – Pokorný, Chlub-
na  – Peterka, Burian Martin  – 
Dundálek, Štěpánek, Malec – Kud-
láček Jiří, Barák, Hubl  – Bernat, 
Smejkal, Vrána.
Nevím už, kdy naposled se poda-
řilo meziříčskému béčku zvítězit 
v Náměšti. Povedlo se to až nyní, 
ve 4. kole soutěže Vysočiny.
Úvodní třetina patřila domácím 
hokejistům. Svojí typickou kom-
binační hrou si vytvářeli brankové 
příležitosti a  jen díky výbornému 
Davidu Svobodovi se jim nedařilo 
skórovat. Povedlo se to až ve dva-
nácté minutě Tóthovi, jehož našli 
osamoceného před bránou Michal 
Sázavský a  Miroslav Bednář. Pro 
Bednáře to byla poslední hokejová 
akce zápasu. O tři minuty později 
jej totiž za zbytečné protesty roz-
hodčí Sibera poslal do sprch.
Po dvou minutách prostřední části 
zvýšil Kejda po přihrávce Bauera 
na 2:0 a zdálo se, že Náměšť bude 
plynule navyšovat svůj náskok. 
Hned po vhazování ale její hráči 
vyrobili hrubku před vlastní brá-
nou. Puku se zmocnil Smejkal 
a  z  jeho nahrávky hbitě zavěsil 
Vrána. Hosté z Mezu rázem vycítili 
problémy v  domácí obraně a  bě-
hem dalších pěti minut otočili stav 
utkání. Ve 25.' střílí Štěpánek po 
asistenci Hubla a ve 26.' znovu Ště-
pánek, tentokrát v  roli nahrávače, 
nabídl gólovou střelu Dundálkovi. 
Hráče Náměště vrátila do hry pře-
silovka. Ve 32. minutě ji zužitkoval 

Vysloužil po přihrávkách Bauera 
se Špačkem. Vysloužil ještě o  pět 
minut později dostal domácí do 
vedení, když mu znovu asistoval 
Bauer, ale byl to, jak se později uká-
zalo, jejich poslední zásah. Po této 
brance dostali ještě svého soupeře 
pod tlak, ale k  jeho zúročení jim 
nepomohla ani početní výhoda na 
konci třetiny.
Ubráněné oslabení nakoplo hráče 
HHK. Poslední část začali nápo-
rem na domácí bránu a  to se jim 
velmi brzy vyplatilo. Ve 43.' vy-
střelil Lukáš Štěpánek, jeho ránu 
Václav Bednář vyrazil aby mu ji 
pohotově vrátil pod víko Malec. 
Do konce utkání se pak hrál vy-
rovnaný hokej a  šance, které na 
obou stranách vznikly, úspěšně li-
kvidovali oba gólmani. Půl minuty 
před závěrem dostala Náměšť ještě 
početní výhodu, ale meziříčští si 
svůj bod pohlídali.
A pohlídali si nakonec i ten druhý. 
Po přečkání přesilové hry domá-
cích, jenž se přenesla do prodlou-
žení, dostali nakonec stejnou vý-
hodu i  oni. A  když také neuspěli 
s  jejím využitím, musely rozhod-
nout samostatné nájezdy. V  nich 
pak oproti jednomu proměněné-
mu Náměští skórovali dvakrát. 
Úspěšní byli Jiří Kudláček a Martin 
Burian, jenž dal ten rozhodující.
Další výsledky 4. kola: Polička  – 
V. Bíteš „B“ 6:2; Zastávka – Bystři-
ce 4:5 po nájezdech; Telč – volno.
V  příštím kole máme volno. 
Další utkání máme až v  neděli 
10.  11.  2019 doma s  Bystřicí nad 
Pernštejnem. Hrát se bude od 
15.45 hodin.                                    -ht-

Tabulka soutěže po 5 kolech:
1. SK Telč 4 4 0 0 0 29:13 12
2. HC Spartak Polička 5 4 0 0 1 28:20 12
3. HHK V. Meziříčí „B“ 5 2 1 0 2 19:21 8
4. BK Zubři Bystřice n. P. 4 1 1 0 2 21:20 5
5. TJ Náměšť nad O. 3 1 0 1 1 14:18 4
6. HC Zastávka u Brna 3 0 0 1 2 11:15 1
7. Spartak V. Bíteš „B“ 4 0 0 0 4 5:20 0

Lucie Bendová z Meziříčí
v reprezentaci WU15
Mladé Češky WU15 porazily 
v  prvním duelu na přípravném 
turnaji v Maďarsku Slovensko 2:0. 
Po výhře nad Slovenskem porazi-
ly Češky i domácí Maďarsko 1:5 
a ovládly přípravný miniturnaj. 
Turnaje v Maďarsku se zúčastnila 
i  naše velkomeziříčská odchovan-
kyně Lucka Bendová. Proti Sloven-
sku odehrála celý zápas a proti do-
mácímu Maďarsku první poločas. 
Velká gratulace.          Libor Smejkal

V  sobotu 2.  11. se konalo další 
kolo východní skupiny Ligy Vy-
sočiny mladých házenkářů. Sou-
těž se hraje turnajovým způso-
bem. V domácím prostředí kluci 
nezaváhali a  dokázali porazit 
všechny své soupeře:
VM – Nové Veselí A 7:5
VM – Nové Veselí B 15:12
VM – Žďár nad Sázavou 18:8
VM – Kuřim B 14:6
I  přes příznivé výsledky je po-
třeba neustále zdokonalovat zá-
kladní herní dovednosti a  snažit 
se o  maximální minimalizaci 

chyb, kterých bylo stále mnoho.
Pozitivní je, že všichni kluci si 
dokázali během turnaje vstřelit 
minimálně jednu branku. V brá-
ně nás podrželi spolehlivým a vy-
rovnaným výkonem naši branka-
ři M. Borkovec a M. Uchytil.
Sestava: Borkovec, Uchytil  M.  – 
Herman, Strýček Š., Sedlák, Ba-
dalík, Smejkal, Navrátil O., Krejčí 
A., Jelínek T., Fiala Š., Kocourek, 
Hradecký, Jaša.
Trenéři: Krejčí  M., Navrátil R., 
Živčic

Pavol Živčic

Mladší žáci házené na domácím turnaji bez porážky

Krajská soutěž Vysočiny – 
2. kolo / neděle 3. 11.

Spartak Vel.Bíteš – Caissa Třebíč 
B 6:2
Body domácích: Nedoma (VM), 
Šilhan, Zeman (VM) a  Bárta R. 
výhry  – Gubáš, Vojtěch, Kincl 
a Kučera (VM) remízy – přičemž 
ze Spartaku VB neprohrál nikdo.
Zvláštností bylo, že se bítešský ka-
pitán Vojtěch utkal s astronomem 
ze známé observatoře v Ondřejově 
(Rostislav Štork) – a že se domácí 
Miloslav Kučera herně popasoval 
se svým jmenovcem Miloslavem 
Klempárem.
Vítězství Velké Bíteše bylo i  díky 
hostujícím Meziříčákům opravdu 
přesvědčivé.
Ostatní výsledky: Gambit Jihlava 
C – ŠK Světlá n. Sáz. B 3:5; Spartak 
Pelhřimov B  – TJ Žďár n. Sáz. C 
4,5:3,5; Jiskra Havl. Brod B – SŠK 

Cejle 5,5:2,5; Gambit Jihlava D  – 
Jiskra Humpolec B 3,5:4,5

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

Vladimír Pařil

Šachisté Velké Bíteše 
doma jasně porazili 
Caissu Třebíč B

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

Listopad 2019
So 9. 11. 14.30 – 16.00
Ne 10. 11. 13.30 – 15.00
So 16. 11. 14.30 – 16.00
Ne 17. 11. 14.00 – 15.30
So 23. 11. 15.00 – 16.30
Ne 24. 11. 14.30 – 16.00
So 30. 11. 14.15 – 15.45
Ne 1. 12. 15.00 – 16.30
Vstupné: bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč

                 Karel Vidlák

HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 2:3PP (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)
Góly a  asistence: 18:12 Florek, 
37:16 Bustin (Biolek)  – 13:54 Bu-
rian  V. (Maštera), 20:38 Křenek 
(Střecha T., Matov), 63:51 Stře-
cha  T. (Křenek). HC Spartak Vel-
ká Bíteš: Štourač (Alexa) – Novák 
Jiří, Šidák A., Grman, Rosendorf, 
Dittrich, Trnka, Groma – Šidák M., 
Novák Jakub, Petrčka, Bednář, Flo-
rek, Biolek, Bustin, Pospíšil. Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Juda J. (Slaví-
ček) – Kadela, Vlašín P., Burian V., 
Ambrož, Slabý, Báňa, Kochánek, 
Vondráček – Křenek, Matov, Stře-

cha T. – Pejchal, Vlašín M., Sobot-
ka – Juda M., Střecha F., Maštera – 
Strnad, Rozmarín, Salát. Rozhodčí: 
Slavka  – Kučera, Polesný. Delegát 
utkání: Křivský. Vyloučení: 4:2, 
využití: 0:1, v  oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 23:30 (12:10, 5:9, 6:8 – 
0:3). Procentuální úspěšnost bran-
kářů: Štourač (VB) – 90,00 % – 27 
zákroků – 64 min.; Juda J. (HHK) 
– 91,30 % – 21 zákroků – 64 min.
Diváci: 141.
Hodnocení utkání hlavním trené-
rem Karlem Vejmelkou: v  první 
třetině byla hra vyrovnaná. My sice 
dali první branku, ale po individu-

ální chybě domácí vyrovnali. Byl to 
boj, než hezký hokej. Ve druhé čás-
ti jsme měli herně navrch, soupeře 
jsme dostali pod tlak, šli i  zaslou-
ženě do vedení. Další šance jsme 
bohužel nevyužili a domácí po naší 
chybě srovnali. V  poslední třeti-
ně jsme tlačili, domácí vyráželi do 
nebezpečných protiútoků, gólmani 
ale vše pochytali. V  prodloužení 
jsme soupeře zatlačili a myslím, že 
zaslouženě si vystřelili i druhy bod.
Ostatní výsledky sedmého kola:

HC Štika Rosice  – Dynamiters 
Blansko HK 5:3, SKMB Boskovi-
ce  – Hokej Uherský Ostroh 4:0, 

SHKM Hodonín  – HK Kroměříž 
2:1, HC Spartak Uherský Brod  – 
HC Brumov -Bylnice 8:0, HC Lvi 
Břeclav  – HC Uničov 4:6, HC 
Uherské Hradiště – TJ Sokol Březi-
na 1:5.                              Jaroslav Juda

Okesní derby dospělo až do prodloužení.
Vítězný gól dal v 64. minutě Tomáš Střecha

Krajská liga mužů – JM a ZL
Tabulka po 7. kole

 Z V VP PP P Skóre B
 1. HHK Velké Meziříčí 7 6 1 0 0 42:13 20
 2. HC Sp. Uherský Brod 7 5 1 0 1 42:24 17
 3. HC Uničov 7 4 1 2 0 32:24 16
 4. SKMB Boskovice 7 5 0 0 2 39:18 15
 5. Hokej Uherský Ostroh 7 4 0 0 3 37:18 12
 6. HK Kroměříž 7 3 0 1 3 25:31 10
 7. HC Lvi Břeclav 7 2 1 1 3 35:37 9
 8. HC Štika Rosice 7 2 1 1 3 26:30 9
 9. SHKM Hodonín 7 2 1 0 4 15:21 8
10. HC Spartak Velká Bíteš 7 2 0 2 3 20:28 8
11. HC Brumov -Bylnice 7 1 2 0 4 18:40 7
12. TJ Sokol Březina 7 2 0 0 5 22:35 6
13. Dynamiters Blansko HK 7 1 0 2 4 21:34 5
14. HC Uherské Hradiště 7 1 1 0 5 18:39 5

Krajská liga mužů – JM a ZL
Tabulka po 8. kole

 Z V VP PP P Skóre B
 1. HHK Velké Meziříčí 8 6 1 0 1 43:16 20
 2. HC Sp. Uherský Brod 8 6 1 0 1 48:25 20
 3. HC Uničov 8 5 1 2 0 38:26 19
 4. SKMB Boskovice 8 6 0 0 2 45:20 18
 5. Hokej Uherský Ostroh 8 5 0 0 3 40:19 15
 6. HC Spartak Velká Bíteš 8 3 0 2 3 25:30 11
 7. HC Lvi Břeclav 8 2 1 2 3 39:42 10
 8. HK Kroměříž 8 3 0 1 4 27:37 10
 9. HC Štika Rosice 8 2 1 1 4 28:36 9
10. HC Brumov -Bylnice 8 1 3 0 4 23:44 9
11. Dynamiters Blansko HK 8 2 0 2 4 24:35 8
12. SHKM Hodonín 8 2 1 0 5 16:24 8
13. TJ Sokol Březina 8 2 0 0 6 24:40 6
14. HC Uherské Hradiště 8 1 1 0 6 20:45 5

Dynamiters Blansko HK – HHK 
VM 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly a  asistence: 21:29 Grünwald 
H., 35:18 Grünwald H. (Král, Ku-
běna), 55:07 Grünwald H. (Ví-
tek)  – 26:04 Křenek (Střecha T., 
Vlašín P.). Dynamiters Blansko 
HK: Vlach (Šenk) – Pilát, Antoňů, 
Verner, Němec, Hanzlík, Sedlá-
ček  – Majola, Antal, Berka, Vítek, 
Drenčko, Kuběna, Král, Grünwald 
H., Grünwald T., Jakubec. Sesta-
va HHK Velké Meziříčí: Slavíček 
(Juda J.)  – Kochánek, Vlašín P., 
Burian V., Ambrož, Salát, Vondrá-
ček – Křenek, Matov, Střecha T. – 

Pejchal, Bula, Sobotka – Vlašín M., 
Rozmarín, Maštera – Strnad.
Rozhodčí: Goňa T. – Šico, Goňa L. 
Vyloučení: 5:4, využití: 0:1, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 26:25 
(13:10, 10:10, 3:5). Procentuální 
úspěšnost brankářů: Vlach (BLA) 
– 96,00 % – 24 zákroků – 60 min.; 
Slavíček (HHK) – 88,46 % – 23 zá-
kroků – 60 min. Diváci: 150.
Hodnocení utkání hlavním trené-
rem Karlem Vejmelkou: s  výsled-
kem ani s  výkonem nemůžeme 
být spokojeni. Domácí bojovali od 
začátku, vždy vedli a cítili šanci, my 
pouze dotahovali. Nedali jsme i ty 

nejvyloženější šance, netre�li jsme 
prázdnou branku, nedali samo-
statný nájezd, pak se těžko venku 
vyhrává. Dnes nám vázla souhra, 
moment překvapení, lehkost ve 
hře a bojovnost prostě nestačila na 
nadšení domácích. KV
Ostatní výsledky osmého kola: HK 
Kroměříž  – HC Spartak Uherský 
Brod 2:6, HC Štika Rosice – SKMB 
Boskovice 2:6, TJ Sokol Březina – 
HC Spartak Velká Bíteš 2:5, HC 
Uničov  – HC Uherské Hradiště 
6:2, HC Brumov -Bylnice – HC Lvi 
Břeclav 5:4SN, Hokej Uherský Ost-
roh – SHKM Hodonín 3:1.

Program mužů na tento týden:
Sobota 9.  11.  HHK Velké Meziří-
čí – TJ Sokol Březina, začátek utká-
ní v 17.30 (ZS VM)    Jaroslav Juda

Velkomeziříčští hokejisté prohráli v Blansku

2. liga ženy – východ – 7. kolo
SK Žeravice – TJ Sokol Velké Me-
ziříčí 14:25 (2:10)
V dalším soutěžním utkání zajíždě-
ly ženy do přerovské tenisové haly, 
aby se zde utkaly s předposledním 
týmem Žeravic.
Do zápasu jsme vstoupily velmi 
dobře (3. minuta 0:3). Mohly jsme 
se spolehnout hlavně na kvalitně 
fungujícího obranu, která měla za 
zády spolehlivě chytající gólman-
ku. Naším dobrým přistupováním 
k  hráčkám jsme znemožňovaly 
soupeři dostávat se do šancí. Prv-
ní branku jsme tak obdržely až 

v  17.  minutě, což je úctyhodný 
výkon. V útoku se nám ale neda-
řily proměňovat vyložené šance, 
a  tak náskok nenarůstal. Nesvěd-
čilo nám ani prostředí velké haly, 
kde byla složitá prostorová orien-
tace. V  herním projevu jsme byly 
ale lepší, a poločas tak skončil os-
mibrankovým rozdílem (2:10).
Ve druhé půli se soupeř v  útoku 
zlepšil. My naopak přestaly v obra-
ně spolupracovat, a  soupeřky tak 
začaly naší obranou procházet. 
Rozstřílely se i z dálky. Naše útočné 
akce stále postrádaly přesnější za-
končení. Avšak bojovností jsme si 

udržovaly dostatečný náskok a ne-
připustily jsme žádné drama.
Vezeme domů dva body, a  to je 
důležité. V  tabulce se tím pádem 
posouváme na druhé místo. V příš-
tím kole na naši palubovku zavítá 
soupeř z Nového Jičína, který je bez 
bodu na posledním místě. Budeme 
chtít znovu získat plný počet bodů, 
a přiblížit se tak první pozici.
Sled branek: 0:3, 0:6, 2:7, 2:10, 3:12, 
5:16, 8:20, 11:24, 12:25, 14:25
7 m hody 1/2:1/1, vyloučení 0:2, 
diváků 30
Sestava a branky: Jarmila Šabacká, 
Veronika Blažková, Jana Šidlová – 

Denisa Hladíková (7), Lucie Zbo-
žínková (7), Romana Doležalová 
(4), Veronika Špinarová (2), Denisa 
Pártlová (2), Kristýna Cahová (2), 
Kateřina Závišková (1/1), Michaela 
Homolová, Iva Závišková, vedoucí 
družstva Jana Šidlová.

Tabulka 2. ligy ženy – východ
Poz Družstvo Z V R P Skóre Body
1. Bohumín 6 6 0 0 193:142 12
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 4 3 1 0 121:85 7
3. Hodonín B 7 3 1 3 224:210 7
4. Házená Velká Bystřice 5 3 0 2 165:147 6
5. Lesana Zubří 5 2 2 1 145:128 6
6. Karviná 5 1 0 4 137:149 2
7. SK Žeravice 4 1 0 3 98:124 2
8. HC Nový Jičín 6 0 0 6 100:198 0

Ondřej Poul

Házená: Důrazná obrana přinesla ženám vítězství
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2. liga mužů Morava Jih – 6. kolo
SKKP Handball Brno „B“  – TJ 
Sokol Velké Meziříčí 21:48 (7:23)
Muži v  neděli podvečer zajíždě-
li k  venkovnímu utkání, které 
se kvůli obsazenému sportovišti 
v  Králově Poli odehrálo v  nepří-
jemném prostředí nafukovací haly 
v  brněnském Juliánově. Navíc se 
nám před utkáním sešla velká 
spousta omluvenek, a my tak na-
stupovali pouze s  jedním hráčem 
na střídání. Předzápasové vyhlíd-
ky tak nebyly příliš optimistické.
Domácí však proti nám posta-
vili mladý kádr složený zejména 
z  dorostenců, který nedoplnili 
o žádného hráče „A“ mužstva. My 
tak měli cestu k  bodům hodně 
usnadněnou, i  když jsme určitě 
nechtěli nic podcenit. Do utkání 

jsme ale vstoupili skvěle a už v 9. 
minutě jsme si vybudovali velký 
náskok (1:9). V útoku jsme zakon-
čovali po jednoduchých akcích, 
kdy se prosazovaly především 
naše spojky. Poločas jsme tak jasně 
ovládli rozdílem 16 branek a o ví-
tězi již nebylo pochyb.
Do druhého dějství jsme nastou-
pili ve stejném tempu (45. min. 
11:35), bohužel poté jsme začali 
polevovat v  koncentraci… pře-
devším na obraně. V  kombinaci 
jsme začali ztrácet balony a soupeř 
tyto chyby trestal rychlými brejky. 
I  když jsme neustále navyšovali 
náš náskok až do konečného hviz-
du, tak nás přesto může mrzet zby-
tečně velké množství obdržených 
branek. Skóre mohlo být ještě vý-
raznější. Avšak důležitější je to, že 

tato výhra nám pomohla odpoutat 
se ode dna tabulky.
V příštím kole se po dlouhé odml-
ce konečně objevíme před vlast-
ním publikem. Soupeřem nám 
bude aktuálně druhý celek soutěže 
SHC Maloměřice „B“.
7 m hody: 0:1/1, vyloučení 0:1, di-
váků 21
Sled branek: 1:3, 1:9, 4:15, 6:16, 
6:20, 7:23, 8.27, 10:32, 11:35, 14:36, 
15:44, 17:46, 20:46, 21:48
Sestava a  branky: Ondřej Poul, 
Tomáš Krčál  – Vojtěch Svoboda 
(12), Vítězslav Večeřa (12), Pavel 
Strašák (8/1), Pavol Živčic (5), Ja-
kub Bezděk (5), Miloš Necid (5), 
Martin Fiala (1), trenér Ladislav 
Šidlo, odpovědný vedoucí Petr 
Kácal
Tabulka a  výsledky: http://www.

muzi.chf.cz/?cmpid=53&cmppar-
tid=3196

Tabulka 2. ligy Jižní Morava – muži
Poz Družstvo Z V R P Skóre Body
 1. Tatran Bohunice 6 5 1 0 170 : 123 11
 2. Maloměřice Brno B 6 5 0 1 160 : 127 10
 3. HK Ivančice 5 4 0 1 150 : 116  8
 4. Sokol Újezd u Brna 5 3 0 2 156 : 140  6
 5. SKKP Brno B 6 3 0 3 153 : 198  6
 6. Sokol Telnice 5 2 0 3 143 : 137  4
 7. TJ Sokol Velké Meziříčí 5 2 0 3 147 : 150  4
 8. TJ Sokol Kostelec n.H. 5 1 1 3 127 : 150  3
 9. HBC Olomouc 1966 4 1 0 3 101 : 118  2
10. SK Kuřim 6 1 0 5 161 : 180  2
11. TJ Sokol II. Prostějov 5 1 0 4 106 : 135  2

Pozvánka do Haly Za Světlou:
Sobota 9. listopadu
13.00 – II. liga ženy: HC Nový Jičín
15.00 – II. liga mladší dorostenci: 
Sokol Chrudim
17.00 – II. liga muži: SHC Malo-
měřice „B“
Neděle 10. listopadu
9.00 – 15.00 – Liga Vysočiny mlad-
ší žákyně „B“.                  Ondřej Poul
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HOKEJ – MĚSTSKÁ LIGA

Máme za sebou další historický 
mezník. Po postupu do 2. kola čes-
kého poháru jsme přivítali v naší 
tělocvičně momentálně čtvrtý 
celek extraligové tabulky Lvi Pra-
ha. Ještě nikdy jsme se na domácí 
půdě s  žádným týmem nejvyšší 
volejbalové soutěže neutkali, tak-
že i pro nás to byl volejbalový svá-
tek. Také tomu odpovídala propa-
gace, do které se pustil hlavně Víťa 
Šimek za přispění Ondry Žaby 
a ostatních hráčů. Plakáty, video-
pozvánky kolovaly celých 14 dnů 
na facebooku i  v  tištěném tisku 
a  internetových mediích Velkého 

Meziříčí. Očekávala se tudíž po-
řádná návštěva. A taky ano. Dlou-
ho nebylo na volejbale tolik divá-
ků jako ve středečním podvečeru. 
Oba týmy čekala velice přátelská 
atmosféra podporovaná spíkrem 
Jakubem Ulčem. Nastoupili jsme 
v  obvyklé sestavě s  Víťou Šim-
kem na nahrávce, Jirkou Hurytou 
a  Adamem Benáčkem na bloku, 
Ríšou Stanislavem a  Romanem 
Jašou na smeči a pod vedením ka-
pitána a univerzála Honzy Kuče-
ry. Obranu řídila obě libera Mára 
Slavík a Jirka Koukal. Po počáteč-
ní naší nervozitě z jmen a síly sou-

peře jsme postupně vyrovnávali 
hru, i když pražští Lvi měli celý set 
navrch. V  závěru vystřídali ještě 
Ondra Žaba a  Dominik Medek 
a zkorigovali jsme výsledek první-
ho setu na 19:25. Od druhého setu 
jsme však začali hrát mnohem od-
vážněji a hosty jsme nepustili do 
většího náskoku. Dobře jsme po-
dávali i útočili. I v příjmu jsme se 
Lvům vyrovnali. Jen v  blokování 
jsme trochu zaostali (4 naše blo-
ky proti 10 soupeřovým). Favorit 
zápasu však dotáhl i  druhý set 
ve svůj prospěch a  vyhrál 25:21. 
V  třetím setu  jsme ještě přidali, 
zvýšila se naše agresivita a  ra-
zance na podání i  útoku, začali 
jsme i v poli vybírat tvrdé smeče 
a  uhrávat bodové míče. Stav byl 
dlouho nerozhodný a až v závěru 
jsme utekli a dotáhli set do vítěz-
ného konce pro nás. 25:22! Další 
set byl i nadále velkou bitvou a di-
váci si určitě přišli na své. Praha 
byla velkým favoritem (v pavouku 
druhého kola byla papírově a na-

konec i  skutečně nejsilnější), ale 
musela s námi o vítězství bojovat. 
Zkušeně si vytvořila sice malý, ale 
přeci jen náskok, který udržela až 
do konce setu a  i  celého zápasu. 
Vítězstvím 25:22 a  na sety 3:1 si 
odvezla si postup do čtvrt�nále. 
Zápas se určitě musel líbit. K jeho 
zdárnému průběhu nakonec 
přispěli i  oba brněnští rozhodčí 
Petr Horký a Mirek Novák, který 
velice citlivě posuzovali i  nečistě 
zahrané míče a nechali hře volný 
průběh. Nakonec poděkování pa-
tří všem divákům. Vytvořili v hale 
výbornou atmosféru. V  divácké 
kulise se vždy hraje mnohem lépe, 
než před prázdnými tribunami. 
Potěšila i spontánní účast většiny 
našeho žákovského a juniorského 
družstva a  jejich pomoc se zápi-
sem a podáváním míčů. Nakonec 
jsou to právě junioři i  žáci, kteří 
nikdy nevynechají návštěvu zápa-
sů dospělých, ostatně týmu, kde 
jednou stávající hráče nahradí. 
Zápas se určitě povedl a  líbil se 

všem. Je to nejlepší pozvánka na 
víkendové zápasy 8. a  9.  listopa-
du, kdy přivítáme nejprve v  pá-
tek 8. 11. v 19.30 loňského vítěze 
1. ligy Sokol Bučovice a v sobotu 
9.  11. v  17.00  Staré Město. Spo-
lečná fotka hráčů obou týmů je 
důkazem toho, že všichni byli ma-
ximálně spokojeni.
Spartak Velké Meziříčí  – Lvi 

Praha 1:3 (–19, –21, 22, –22)
Sestavy: Velké Meziříčí: Šimek, 
Jaša, Huryta, Kučera, Stanislav, 
Benáček, Žaba O., Žaba Š., Medek, 
Vácha, Smetana, Pospíšil, libera: 
Slavík, Koukal. Lvi Praha: Kraj-
čovič, Kozák, Špulák, Šulc, Král, 
Bartůněk, Piasetskyi, Michajlovič, 
�omas Dougla, libera: Kovařík, 
Ježek.                                  Petr Juda

Volejbalový svátek v tělocvičně Kostelní

FC Hlučín – FC Velké Meziříčí 2:3 
(1:1)
Střelci: 33. Pyclík (pk), 58. Wolf – 1. 
a  94. Simr, 82. Dolejš. Rozhodčí: 
Richtár, Bebenek, Černoevič. FC Hlu-
čín – Kolenko – Heiník, Rubý, Krejčí, 
Opařil (82. Dolba), Dostál R., Pyclík 
(86. Gros), Hudeczek, Štefek, Vengři-
nek, Wolf, na lavičce Žižka, Kolaska, 
Dostál T., Šec a Kodeš, trenér Melec-
ký. FC VM – Kruba – Kriegsmann, 

Šimáček, Komínek, Krejčí (78. Pokor-
ný) – Dolejš, Plichta, Šuta, Puža (82. 
Mezlík), Demeter – Simr, na lavičce 
Kolář a Kotoun, trenér Smejkal. ŽK: 
Rubý, Krejčí, Štefek, Wolf – Demeter. 
Krejčí, Šimáček. Diváci: 70. Nejlepší 
hráči: Simr, Šimáček, Rubý
V  88.  min. našel Rubý na hranici 
vápna Hudeczka, jeho střela tre�la 
břevno brány hostů. Když už se zdálo, 
že dojde k dělbě bodů, našel v 94. min. 

Radim Šuta na malém vápně Pavla 
Simra, který pohotovou střelou 
překlonil výsledek na stranu hostů 2:3.
Vyjádření trenéra Smejkala: Za 
výsledek jsem moc rád, škoda jen že 
jsme v 1. poločase zmařili naše bran-
kové příležitosti, mohli jsme jít do 
2. poločasu s  výrazným brankovým 
náskokem. Velká bojovnost našich 
hráčů nakonec byla v  nastavení od-
měněna třemi body.               -red, myn-

8. kolo/ Extraliga
Tech. služby VM – SK Omega VB 
8:5
Chudoba 4, Šlapal O., Chatrný, 
Musil – Urbánek, Dvořák S., Svo-
boda, Benda, Dvořák D.
Agromotor VM  – SK Mostiště 
7:5
Sobotka A. 2, Bíbr 2, Sobotka P., 
Netík  – Novák 2, Vidlák, Požár, 
Burian
HC Lukáš  – Horní Heřmanice 
10:1
Wasserbauer 5, Karásek 2, Černý 
2, Tomáš – Mejzlík
HC Křižanov – HC Ducks 5:11
Hudec 2, Tomáš 2, Štěpánek – Be-
ránek 2, Malyjurek 2, Nabytý, Svo-
boda, Kesner 5
ICE VM – SPL Radostín nad Osl. 
19:0
Bukáček 6, Vránek 2, Kalina 2, 
Ptáček, Černý 2, Fiala 2, Uhlíř, 
Hanus 3
SK Lavičky – HC Křižanov 5:5
Štěpánek 2, Skácel, Mejzlík, Cha-
lupa – Kružík 2, Marek 2, Štěpánek
 1. ICE VM 7 7 0 0 70:21 14
 2. HC Ducks 7 6 0 1 78:27 12
 3. HC Lukáš 7 6 0 1 75:31 12
 4. Tech. služby VM 7 5 0 2 60:35 10
 5. SK Mostiště 8 4 0 4 49:47  8
 6. SK Omega VB 8 3 1 4 65:46  7
 7. Agromotor VM 7 3 0 4 38:68  6
 8. Horní Heřmanice 7 2 0 5 36:52  4
 9. SPL Radostín nad Osl. 7 1 1 5 33:72  3
10. HC Křižanov 9 1 1 7 36:86  3
11. SK Lavičky 8 1 1 6 36:91  3

I. LIGA

Plums VM – SK Stránecká Zhoř 
5:5
Holub  M. st., Bajer F., Lorenc, 
Čech, Zeman – Vostál 3, Kopři-
va, Sojka
SK Vídeň – HCF Dráhy VM 6:2
Nedoma 2, Pospíšil 2, Střecha, 
Vyhlídal – Tuček, Sysel
Auto Dobrovolný VM  – River 
VM 6:10
Rašner 2, Šefčík, Tesáček, Oliva 
2 – Fňukal, Havlíček 3, Koudela 
3, Krátký 2, Zelený
HC Ořechov  – Farma Měřín 
12:3
Dvořák J., Dvořák Pavel, Dvo-
řák Petr 3, Smutný 2, Třeštík 2, 
Dudáč 2, Marek – Blažek 2, Pon-
dělíček
NHÚ Balinka – Ligno VM 11:9
Komínek 4, Navrátil 3, Mucha J. 
2, Rous, Požár – Komínek 2, Sysel 
2, Pelíšek 2, Menšík 2, Vacula
HC Trnava – HC Bory 8:5
Malý 3, Jež, Holík, Hnízdil, Buďa, 
Spilka – Dvořák 4, Stoček
 1. HC Ořechov 8 6 1 1 53:36 13
 2. River VM 8 6 0 2 47:29 12
 3. Ligno VM 8 6 0 2 63:50 12
 4. SK Vídeň 8 5 1 2 54:29 11
 5. Plums VM 8 4 1 3 57:38  9
 6. SK Stránecká Zhoř 8 4 1 3 37:35  9
 7. HCF Dráhy VM 8 4 0 4 42:32  8
 8. HC Trnava 8 4 0 4 39:36  8
 9. Auto Dobrovolný VM 8 4 0 4 57:60  8
10. NHÚ Balinka VM 8 2 0 6 40:67  4
11. Farma Měřín 8 1 0 6 20:60  2
12. HC Bory 8 0 0 8 31:68  0.

Karel Vidlák

Házená: Muži se výhrou odlepili ode dna tabulky

1. 11. 2019 – HC DDM České Budě-
jovice – HHK VM 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Góly a asistence 03:54 Zelenka, 04:59 
Kouba (Svoboda, Klimeš), 15:48 Ze-
lenka (Melichar), 59:57 Klimeš (Ze-
lenka, Šimák) – 22:32 Broža.
Sestava HHK: Svoboda (Pestr) – Ka-
rásek, Pacalová, Burian M., Báňa, Ka-
meník, Daňhel – Šandera, Procházka, 
Havliš – Nesvadba, Broža, Klár – Za-
cha, Bartošek. Rozhodčí: Svoboda – 
Beránek, Karlín. Vylouč.: 2:1, využití: 
0:0, oslabení: 0:0. 
3. 11. 2019 – HHK VM – HC Strako-
nice 7:2 (3:0, 2:2, 2:0). Góly a asistence 
02:00 Procházka (Kameník, Havliš), 
14:39 Nesvadba, 17:15 Nesvadba 
(Karásek), 25:12 Broža (Karásek), 

34:50 Havliš (Burian M.), 44:08 Bro-
ža (Nesvadba, Karásek), 51:26 Kará-
sek (Broža) – 22:44 Žák (Valdman), 
37:00 Smetana. Sestava HHK: Pestr 
(Svoboda) – Báňa, Pacalová, Kame-
ník, Daňhel  – Procházka, Havliš, 
Burian M. – Nesvadba, Broža, Kará-
sek – Zacha, Klár, Bartošek. Sestava 
Rozhodčí: Fiksa  – Balcar, Kašpar. 
Vyloučení: 0:3, využití: 2:0, v oslabení: 
0:0. Střely: 32:47. 
Ml. a st. žáci deklasovali Pelhřimov
2. 11. 2019  – starší žáci
HC LM Pelhřimov – HHK VM 3:15 
(1:7, 1:2, 1:6).  Góly a asistence HHK: 
02:18 Katolický  M., 04:26 Bíbr (Vr-
zal), 05:31 Katolický M. (Jurný), 06:28 
Čamek, 08:33 Katolický  M. (Vrzal), 

09:36 Strnad (Karmazín), 16:43 Bíbr 
(Jurný), 31:51 Jašek (Bíbr), 39:31 
Němec (Bíbr), 48:03 Bíbr (Čamek), 
49:27 Katolický Š. (Jurný), 52:12 Ja-
šek (Katolický M.), 53:28 Bíbr, 57:55 
Katolický  M. (Jašek), 59:50 Katolic-
ký M. (Katolický Š.). Sestava HHK: 
Mašek  – Karásek, Strnad, Jurný, 
Čamek  – Jašek, Němec, Bíbr, Vrzal, 
Katolický  M., Katolický.Š, Vejmola, 
Karmazín. Rozhodčí: Kučera, Zukal. 
Vyloučení: 6:2, využití: 0:1, v oslabe-
ní: 0:1. Diváci: 24.
2. 11. 2019  – mladší žáci
HC LM Pelhřimov – HHK VM 2:15 
(0:1, 0:5, 2:9). Góly a asistence HHK: 
11:01 Černá, 28:20 Pavelka (Karma-
zín), 30:56 Zeman (Černá), 32:06 Ze-

man (Pavelka), 38:28 Pavelka, 39:06 
Zeman, 40:50 Pavelka, 44:18 Zeman 
(Rašovský), 44:56 Valík (Karmazín), 
47:53 Neumanová (Pavelka), 49:24 
Valík, 52:52 Pavlidis (Rašovský), 
56:10 Pavlidis (Černá), 57:35 Zeman, 
59:46 Karmazín (Zeman). Sestava 
HHK: Brož  – Černá, Hrnčíř, Valík, 
Zeman, Rašovský, Pavelka, Neuma-
nová, Havlásek, Karmazín, Pavlidis. 

Rozhodčí: Kučera, Razima. Vylouče-

ní: 0:0, využití: 0:0, v oslabení: 0:0. 
Program mládeže na tento týden:

9. 11. ICE DRAGONS Telč – HHK 
VM mladší žáci, 10.00 (ZS Telč)
9. 11. ICE DRAGONS Telč – HHK 
VM starší žáci, 12.00 (ZS Telč)
9.  11.  2019 Turnaj 3 tříd v  Ná-

měšti v  10.00 (ZS  Náměšť n. O.). 
10. 11. HHK VM 5 třída – TJ Náměšť 
n. O., začátek utkání v 11.45 (ZS Pel-
hřimov). Neděle 10. 11. 2019 Vajgar 
Jindřichův Hradec – HHK VM juni-
oři, začátek utkání v 16.45 (ZS Jindři-
chův Hradec).                     Jaroslav Juda

Junioři HHK nejprve prohráli, poté přesvědčivě zvítězili

RL juniorů sk. V – nadstavba
Tabulka RLJ po 2. kole

 Z V VP PP P Skóre B
1. HC Slavoj Český Krumlov 2 2 0 0 0 12:3 6
2. Vajgar Jindřichův Hradev 2 1 0 0 1 9:7 3
3. HHK Velké Meziříčí 2 1 0 0 1 8:6 3
4. HC Chotěboř 2 1 0 0 1 9:8 3
5. HC DDM Č. Budějovice 2 1 0 0 1 4:9 3
6. HC Strakonice 2 0 0 0 2 3:12 0

Krajská liga mladších žáků – VYS
Tabulka po 9. kole

 Z V R P Skóre B
1. ICE DRAGONS Telč 8 8 0 0 78:27 16
2. HC Dukla Jihlava 7 5 1 1 70:21 11
3. HC Ledeč nad Sázavou 8 5 0 3 71:42 10
4. SK HS Třebíč 8 5 0 3 62:39 10
5. BK Havlíčkův Brod 8 3 2 3 58:42 8
6. HHK Velké Meziříčí 8 4 0 4 41:47 8
7. SKLH Žďár nad Sázavou 7 2 1 4 43:47 5
8. HC LM Pelhřimov 8 1 0 7 24:119 2
9. BK Zubři Bystřice n. P. 8 0 0 8 12:69 0

Krajská liga starších žáků – VYS
Tabulka po 9. kole

 Z V R P Skóre B
1. HC Dukla Jihlava 7 7 0 0 101:6 14
2. SK HS Třebíč 8 6 1 1 55:21 13
3. HHK Velké Meziříčí 8 5 1 2 82:28 11
4. ICE DRAGONS Telč 8 5 0 3 52:35 10
5. HC Ledeč nad Sázavou 8 2 2 4 34:50 6
6. SKLH Žďár nad Sázavou 7 2 1 4 20:68 5
7. HC LM Pelhřimov 8 2 1 5 42:92 5
8. BK Havlíčkův Brod 8 2 0 6 34:86 4
9. BK Zubři Bystřice n. P. 8 0 2 6 15:50 2

Tabulka (výběr)
 P. Tým Z S B
 1. FK Blansko 15 30:8 33
 2. SK Sigma Olomouc B 15 35:17 29
 3. SK Uničov 15 28:20 29
 4. MFK Frýdek-Místek 15 22:14 27
 5. FC Slovan Rosice 15 15:10 26
 6. FC Odra Petřkovice 15 22:15 25
 7. SK HS Kroměříž 15 26:20 24
 8. FC Velké Meziříčí 15 22:25 23
 9. FC Baník Ostrava B 15 26:18 22
10. SFK Vrchovina 15 17:13 22
11. MFK Vyškov 15 20:18 19
12. ČSK Uherský Brod 15 23:22 17
13. 1. SC Znojmo FK 15 15:22 17

Fotbalisté si z Hlučína přivezli tři body


