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ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK PETRÁVEČ
Aktuálně: zakrslé broskve, 
ořešáky, sloupové třešně, 
drobné ovoce.
Prodejní doba:
Út, St, Čt, Pá 8 – 12, 13 – 17, 
So 8.30 – 12

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě 
podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů neschválilo 
dne 30. 9. 2021 navýšení ceny pro vodné a stočné na rok 2022 ve 
stejné výši jako v roce 2021.

Členové předsednictva po několikaměsíční diskusi s provozovatelem vo-
dovodů a kanalizací rozhodlo, že na rok 2022 nedojde k navýšení celkové 
ceny za vodné a stočné a bude zachována částka 103,10 Kč/m3 vč. DPH.
Svaz vodovodů a  kanalizací Žďársko realizoval konsolidaci projektů, 
jenž obdržely dotaci z EU fondů, aktualizoval nástroj udržitelnosti, který 
změnil zvlášť podmínku cenového růstu vodného a stočného.
Současně Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, po několika měsíční dis-
kusi společně s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., 
dosáhli racionalizace nákladových položek s cílem eliminovat navýšení 

ceny a očekávané extrémní post -COVIDové in� ační skoky.
„Dnes není možné odhadovat výši in� ace nebo jiné excesy, které mohou 
mít souvislost s pandemií COVID 19 a ekonomickou krizí, ale předsednic-
tvo se rozhodlo vyjít vstříc občanům a v této těžké době nezvyšovat cenu 
a udržet hladinu 103,10 Kč“ dodala předsedkyně Ing. Dagmar Zvěřinová.
Listopadové předsednictvo na základě zpracovaných kalkulací pro vod-
né a stočné rozhodne o � nální podobě jednotlivých nákladových polo-
žek a výsledné ceny pro vodné a stočné a také o nájemném, díky kterému 
bude moci plánovat obnovu a rekonstrukci infrastruktury, která čítá více 
než 900 km vodovodu a 419 km kanalizace.

Ing. Dagmar Zvěřinová,  
předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Karel Fuchs, 
ředitel divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Navýšení vodného a stočného nebylo schváleno

Už podruhé mohli voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění 
COVID-19 hlasovat ve volbách na tzv. DRIVE -IN stanovištích (z auta) 
v  Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a  Žďáře nad Sázavou. 
Podle krajské statistiky využilo této možnosti 87 lidí.                                -krú-

Drive-in volby využilo 
87 voličů

Výsledky voleb - strany
Velké Meziříčí – účast 66,69 %

 Strana Hlasy Procenta
SPOLU 1 877 31,39 %
ANO 1 486 24,85 %
Piráti+STAN 846 14,15 %
SPD 446 7,46 %
ČSSD 425 7,10 %
PŘÍSAHA 352 5,88 %
KSČM 205 3,42 %
TSS 118 1,97 %
Volný blok 83 1,38 %
Zelení 52 0,86 %
Moravané 22 0,36 %
OtČe 19 0,31 %
Švýcar. demokr. 14 0,23 %
MZH 11 0,18 %
APB 8 0,13 %
PRAMENY 5 0,08 %
Nevolte Urza.cz 4 0,06 %

V rámci stavby kanalizace a vodovodu požádala zhotovitelská � rma o roz-
šíření uzavírky o  část ulice Třebíčská u  kříže pod starým nádražím na 
křižovatce s Bezručovou a Nádražní ulicí. Ta potrvá od úterý 12. října do 
konce měsíce. Silnice zůstane průjezdná dle přiložené mapky.

K uzavírce Oslavické 
přibyla i část Třebíčské

Zastupitelstvo města vyčlenilo v  základním rozpočtu města pro rok 
2021 částku 500 000 korun na studii rekonstrukce koupaliště. Městská 
rada nyní schválila do� nancování této akce ve stejné výši na základě 
nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení.
Oproti původnímu předpokladu byl do zadávacího řízení zahrnut šir-
ší rozsah plnění pro dosažení komplexního řešení areálu. Konkrétně 
jde o studii proveditelnosti umístění krytého bazénu, nové dispoziční 
a  funkční řešení areálu včetně etapizace a  studii rekonstrukce bazé-
nu včetně ohřevu vody, doplnění o zábavné prvky pro děti, vytvoření 
bezbariérového přístupu, nového vstupu do areálu a parkovací plochy. 
Nejlepší nabídka obsahující požadované souhrnné řešení se vyšplhala 
na 1 000 000 korun včetně daně.                                                                 -měú-

Radní schválili 
do� nancování studie 
rekonstrukce koupaliště

Nový supermarket ve Velké Bíteši 
se nejspíš skutečně rýsuje. O vý-
stavbě se totiž hovoří už mnoho 
let. Obchodní dům by měl vyrůst 
na Vlkovské ulici na severozá-
padním okraji města. 
Podle zveřejněných informací by 
mělo jít o Lidl, hotov by měl být 
do června roku 2023 a jako sou-
část obchodního centra s rozsáh-
lým parkovištěm. 
                                                  -red, zrd-

Bíteš by se 
měla dočkat 
Lidlu

Pořadatelé kulturních a vzdělávacích akcí nebo autoři literárních či audio-
vizuálních děl ve Velkém Meziříčí mohou opět žádat o � nanční příspěvek 
z grantového programu podpory kultury. K rozdělení je částka 700 000 Kč, 
o 300 000 vyšší oproti loňsku. Termín doručení žádostí je 31. října 2021. Vý-
zvu k předkládání projektů na rok 2022 schválilo zastupitelstvo města na 
zasedání dne 14. září. Podpora z Grantového programu může tvořit maxi-
málně 50 % uznatelných nákladů projektu. Maximální výše podpory pro 
jednotlivou žádost činí 50 000 Kč. Nově u žádostí do 10 000 Kč může pod-
pora tvořit maximálně 65 % uznatelných nákladů projektu. Organizátoři 
velkých tradičních kulturních akcí pořádaných mimo městské organizace 
mohou žádat až do výše 100 000 Kč. Bližší info: P. Stupka, Radnická 29/1, 
VM, tel. 566 781 030, e -mail: stupka@velkemezirici.cz Požadované doku-
menty jsou na webu města.                                                                                -měú-

O podporu z grantu 
kultury můžete žádat 
do konce října

RESTAURACE KŘIŽANOV
vás srdečně zve na

ve dnech 27. – 31. 10. 2021
Otevírací doba: Ne–Čt: 10.00–22.00, Pá–So: 10.00-24.00
Tel.: 566 543 435

ve dnech 27. – 31. 10. 2021ve dnech 27. – 31. 10. 2021ve dnech 27. – 31. 10. 2021

Také v Meziříčí vyhrála volby koalice SPOLU
Ta složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 získala přes 31 %. Volební 
účast byla ve městě 66,69 %.

Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republice se 8. a 9. 
října 2021 zúčastnilo 68,93 % oprávněných voličů z Kraje Vysočina, kte-
ří přišli odevzdat hlas do 1139 volebních okrsků. Vysočina si tak připsa-
la druhou nejvyšší účast u voleb hned po Praze. Ostatně, volební účast 
u minulých parlamentních voleb na Vysočině vždy překročila 60 %, tedy 
až na rok 2002, kdy na Vysočině dorazilo „pouze“ 58 % voličů.

KRAJ VYSOČINA
SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 77 631 hlasů 28 %
ANO 2011 74 113 hlasů 26,73 %
Piráti a Starostové 37 451 hlasů 13,51 %
SPD 24 729 hlasů 8,92 %
ČSSD 18 168 hlasů 6,55 %
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 14 504 hlasů 5,23 %
 KSČM 12 959 hlasů 4,67 %
 Trikolora Svobodní Soukromníci 7 341 hlasů 2,64 %

Vysočina získala 10 mandátů
Poslanecké mandáty na  Vysočině získalo 10 lidí z  6 různých stran 
a  hnutí. ANO 2011 má čtyři poslance (Drahoslav Ryba, Monika 

Oborná, Martin Kukla a Josef Kott), koalice SPOLU také čtyři, z čehož 
konkrétně dva jsou za KDU-ČSL (Vít Kaňkovský a Romana Bělohláv-
ková) a po jednom za ODS (Eva Decroix) a TOP 09 (Martina Lisová). 
Stejně tak jeden mandát obdržel STAN (Lukáš Vlček) a SPD (Radek 
Koten). Mandát na Vysočině neobhájili Piráti, KSČM a ČSSD.

Nejvíce hlasů z Meziříčí a okolí obdržela 
kandidátka Iva Horká
Do Poslanecké sněmovny kandidovalo také šest lidí z Velkého Mezi-
říčí a okolí. Nikdo z nich však mandát poslance nezískal. Nejlépe si 
vedla zkušená novinářka a podnikatelka Iva Horká, která kandidovala 
za koalici SPOLU.  „Jsem ráda, že naše úsilí nepřišlo vniveč a vyhráli 
jsme jak na Vysočině, tak celorepublikově. Moc děkuji všem, kteří nebyli 
lhostejní a šli volit, a i těm, kteří dali hlas koalici SPOLU i preferenční 
hlasy pro mne,“ uvedla Iva Horká.

Iva Horká (SPOLU) – 3 375 hlasů
Petr Velička (SPOLU) – 1 789 
Silvie Tomšíková (ČSSD) – 373 
Miloš Komínek (Volný blok) - 85
Pavlína Palečková Psohlavcová (Zelení) – 60
Martin Klement (Volný blok) – 45.                                    Pokr. na str. 2

Zapojte se do Questové 
procházky městem, která vám 
napoví, jak dobře znáte Velké 
Meziříčí!

Vyzvedněte si v  turistic-
kém a  informačním cent-
ru v  hale radnice pracovní 
list, případně si jej vytiskněte 
z  https://www.velkemezirici.cz/ 
a  vyrazte na procházku městem. 
Cestou hledejte indicie a na jejich 
základě vyluštěte tajenku, která je 

součástí pracovního listu. Výsle-
dek poté přineste opět na Turis-
tické a informační centrum města 
Velké Meziříčí, kde získáte odmě-
nu za splnění v podobě drobného 
dárku. Akce probíhá od čtvrt-
ka 16.  září do posledního října 
v  rámci projektu Evropský týden 
mobility, který se letos zaměřuje 
na zdravé a udržitelné cestování.
Hra je vhodná pro všechny věko-
vé kategorie, důležité je umět číst 
a sledovat pozorně okolí.      -měú-

Vyrazte na Questovou 
procházku
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ZÁSAHY HASIČŮPachatel poškodil kola vozidla
Pachatele, který poškodil pneumatiky zaparkovaného vozidla, hledají 
velkomeziříčští policisté. K činu došlo v době od půl sedmé večer soboty 
2. října do páté hodiny ráno následujícího dne ve Velké Bíteši. Na ulici 
Jihlavská pachatel propíchl obě přední kola na vozidle Volkswagen Pa-
ssat, čímž majiteli způsobil škodu kolem tří tisíc korun. Policisté provedli 
ohledání, šetření a zadokumentování. Případ prošetřují pro podezření ze 
spáchání přestupku proti majetku a po pachateli pátrají.

Alkohol za volantem
Velkomeziříčští policisté zastavili ve středu 6. října krátce po desáté ho-
dině dopoledne na ulici Brněnská v Měříně osobní automobil Renault. 
Jeho šestašedesátiletý řidič se v rámci kontroly podrobil dechové zkoušce. 
Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 0,47 promile alkoholu. 
Také opakované měření bylo pozitivní. Policisté muži na místě zakázali 
další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Muž se bude před příslušným správ-
ním orgánem zodpovídat z přestupku na úseku dopravy.

Pachatel si odnesl pilu
Velkomeziříčští policisté prověřují případ vloupání do objektu v obci 
Jabloňov, ke kterému došlo v době od třetí hodiny odpoledne středy 6. 
října do sedmé hodiny ráno následujícího dne. Pachatel násilím vnikl do 
areálu �rmy a následně do budovy, kde odcizil mimo jiné motorovou pilu. 
Svým jednáním majiteli způsobil škodu přes sedm tisíc korun. Policisté 
místo činu ohledali, provedli šetření a vše zadokumentovali. Případ pro-
věřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a po pachateli 
pátrají.

Pachatel se vloupal do vozidla
Případ vloupání do vozidla prověřují velkomeziříčští policisté. K činu do-
šlo v neděli 3. října mezi půl desátou a půl jedenáctou dopoledne na ulici 
Karlov ve Velkém Meziříčí. Pachatel rozbil okno u vozidla a odcizil dám-
skou kabelku včetně peněženky s �nanční hotovostí a platebními karta-
mi, brýlí a dokladů. Svým jednáním tak majiteli způsobil škodu kolem 
jedenácti tisíc korun. Policisté na místě provedli ohledání a šetření. Vše 
zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spá-
chání trestného činu krádeže a trestného činu neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění platebního prostředku.

Řidič nadýchal přes čtyři promile
V pondělí 4. října krátce před šestou hodinou večer jel osmadvacetiletý 
řidič s vozidlem Škoda ve Velkém Meziříčí ve směru od ulice Františkov 
směrem na Petráveč, přičemž vyjel mimo komunikaci na travnatou plo-
chu. Ke zranění osob nedošlo. Policisté u muže provedli dechovou zkouš-
ku, která vykázala pozitivní výsledek. Naměřená hodnota činila 4,25 
promile alkoholu. Také opakované měření vykázalo hodnotu přes čtyři 
promile. Opilého řidiče policisté zajistili a eskortovali na protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž svým jednáním naplnil znaky skut-
kové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.   -pol-

V Moravci 7. 10. v 11.06 došlo k dopravní nehodě nákladního automobi-
lu který narazil do stromu, bez zranění. Hasiči ze stanice Velké Meziříčí 
a z Křižanova zajistili místo nehody a odstranili nalomený strom.
U Velké Bíteše, v Pánově 7. 10. v 16.26 skončil osobní automobil mimo 
komunikaci, byla zraněna jedna osoba. Hasiči ze stanice Velká Bíteš zajistili 
místo nehody a provedli protipožární opatření.
V Křižanove, v Meziříčské ulici, došlo 8. 10. v 18.00 ke střetu osobního vo-
zidla a motorky. Dva lidé se zranili, hasiči provedli zajištění místa události.

Ve středu 6.  října  2021 voněly 
v  Bystřici nad Pernštejnem, ve 
Velkém Meziříčí a  ve Žďáře nad 
Sázavou koláče. Jejich počet byl 
letos rekordní. 4 194 kusů pečiva 
od místních pekařů se stalo odmě-
nou pro ty, kteří přispěli na rozvoj 
stále více žádaných služeb Domácí 
hospicové péče Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou. Celkový výtě-
žek již devátého ročníku sbírkové 
kampaně „Koláč pro hospic“ činí 
211 812 Kč.
Žďárské kasičky a  platební ter-
minály ukrývaly 148 340 Kč, bys-
třické 30 532 Kč a  velkomeziříč-

ské 29 140 Kč. QR platby vynesly 
3 800 Kč.
„Ráda bych poděkovala všem, kteří 
přispěli ke skvělému průběhu tra-
diční říjnové akce Koláč pro hospic. 
Především mým charitním kolegy-
ním, které akci výborně připravily 
a zorganizovaly, všem pracovníkům 
a  dobrovolníkům, kteří se zapojili 
do samotné realizace. Díky všem 
dárcům, kteří svým příspěvkem 
podpořili Domácí hospicovou péči 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
a byli obdarování sladkým koláčem. 
Mé velké poděkování patří též spolu-
pracujícím organizacím, především 

Střední škole gastronomické Adolfa 
Kolpinga, jejíž studenti pro nás na-
pekli část sladkého pečiva, studen-
tům Biskupského gymnázia i Gym-
názia v  Bystřici nad Pernštejnem, 
Gymnázia a Výchovného ústavu ve 
Velkém Meziříčí, všem spolupracují-
cím pekárnám a �rmám, které se do 
akce zapojily,“ sdělila s  nadšením 
Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou.
Tradičními dodavateli krásných 
a  voňavých koláčků byly i  lokální 
pekárny ENPEKA,  a.  s. Žďár nad 
Sázavou a Pekařství Řečice. Opět se 
zapojilo Pekařství Koudelka z Bys-
třice nad Pernštejnem a  Karlova 
pekárna z Velkého Meziříčí.
Do organizace aktivně přispělo 
i dobrovolnické centrum Kambala, 
kdy dobrovolníci centra vypomá-
hali na jednotlivých stanovištích 
s organizací.
Ve Velkém Meziříčí přispívali oby-
vatelé do kasičky u kostela sv. Mi-
kuláše ve Velkém Meziříčí. Lidé zde 
mohli získat informace o  terénní 
hospicové péči. Dobrovolníky bylo 
možné pak potkat v průběhu dne 
i v terénu
Domácí hospicovou péči je možné 
podpořit i nadále až do konce října 
prostřednictvím webových stránek 

www.zdar.charita.cz, kde lze využít 
platbu bankovním převodem či 
QR platbu.
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, psycholo-
ga a duchovního.    -red, zdroj char-

Koláč pro hospic přinesl 211 812 korun na rozvoj 
Domácí hospicové péče

-has-V Blízkově 9. 10. v 8.38 hasiči z Měřína likvidovali nebezpečný hmyz.

Kraj Vysočina dlouhodobě sleduje cíl zadržování vody 
v  krajině. Tomu mimo jiné napomáhá realizace opatře-
ní, tzv. meliorací a hrazení bystřin v lesích podle lesního 
zákona. Krajský úřad ve spolupráci se státním podnikem 
Lesy České republiky a se správci toků vytipoval lokalitu 
vhodnou k zadržení vody v  lese, tedy místo vhodné ze-
jména pro realizaci retenční nádrže. V Kraji Vysočina tak 
vznikla nová retenční nádrž Okrouhlice o celkovém obje-

mu 9 150 m3. Ta se nachází v katastrálním území Pikárec, 
na pravostranném přítoku Lučního potoka.
V rámci stavby došlo ke komplexní obnově vodní nádrže 
a  k  revitalizačním zásahům. Bylo nutné zrekonstruovat 
hráz a  funkční objekty nádrže pro zajištění bezpečnosti 
vodního díla dle současných požadavků s cílem obnovení 
plné funkčnosti po vodohospodářské stránce. 

-text a foto: krú-

Novou retenční nádrž najdeme u Pikárce

Hlasujte pro hasiče
SDH Velké Meziříčí postoupil do 
�nálové pětice v anketě Dobro-
volní hasiči roku 2021. Hlasovat 
pro ně můžete do 20. října. 

„V  kategorii jednotka sboru dobro-
volných hasičů jsme se umístili za 
zásah požáru traktoru u Atiky, kdy 
byl naší jednotce vyhlášen poplach 
na požár vozidla u stavení. Na mís-
to události jsme vyjeli s oběma vozy. 
Už z dálky byl vidět mohutný dým 
a přes město se nesly ohromné zvu-
ky výbuchu. Požárem byly zasaženy 
i vedle stojící vozidla a část objektu. 
Na likvidaci požáru bylo nasazeno 
několik vodních proudů. Celková 
škoda byla vyčíslena na 8,5 milionu. 
Díky rychlému zásahu byl uchráněn 
majetek v hodnotě 6 milionů. V ka-
tegorii sbor dobrovolných hasičů 
jsme se umístili za akci oslav 150 let 
vzniku hasičů ve Velkém Meziříčí. 
“ upřesnil starosta velkomeziříč-
ských dobrovolných hasičů Stani-
slav Kratochvíl.
Hlasovat můžete pro jednotku pro-
střednictvím tohoto odkazu, kde 
stačí zvolit pro koho hlasujete a ve 
spodní části vyplnit vaše kontaktní 
údaje. Pro sbor zase můžete hlaso-

vat pod tímto odkazem se stejným 
postupem. Hlasovat lze také po-
moc SMS zprávy. Pro jednotku je 
to SMS ve tvaru HASICI JJM5 na 
telefonní číslo 900 7706 a pro sbor 
zašlete zprávu na stejné telefonní 
číslo ve znění HASICI SJM5. Cena 
jedné SMS zprávy je 6 korun. „Dě-
kujeme předem za váš hlas,“ uzavřel 
s vděčností Kratochvíl. 
Také SH ČMS -SDH Velká Bíteš 
byl vybrán odbornou porotou této 
ankety mezi 5 �nalistů v  oblasti 
jih Moravy za činnost při zvládání 
pandemie Covid-19. O konečném 
umístění sboru pak rozhoduje 
svým hlasováním veřejnost. Kaž-
dý může udělit 2 hlasy. Hlasovat je 
možno prostřednictvím formuláře 
na webu www.adhr.cz/hlasovani-
-sbory nebo prostřednictvím SMS 
zaslané na telefonní číslo 900 77 
06 ve tvaru HASICI(mezera)SJM4. 
Své hlasy můžete posílat až do 
20. 10. 2021 do 24:00.
„Předem děkujeme za vaše hlasy 
a  podporu a  též za to, že budete 
prosbu šířit a sdílet mezi svými zná-
mými a  přáteli,“ uvedl výbor SH 
ČMS -SDH Velká Bíteš.
                                                  -red, měú-

Výsledky - okrsky
Obec VM – okrsek 1 – účast 

67,02 %
SPOLU 178 32,13 %
ANO 134 24,18 %
Piráti+STAN 89 16,06 %
SPD 55 9,92 %
ČSSD 34 6,13 %
PŘÍSAHA 21 3,79 %

Okrsek 2 – účast 68,29 %
SPOLU 189 34,87 %
ANO 91 16,78 %
Piráti+STAN 84 15,49 %
ČSSD 47 8,67 %
PŘÍSAHA 43 7,93 %
SPD 38 7,01 %

Okrsek 3 – účast 67,87 %
SPOLU 196 30,91 %
ANO 171 26,97 %
Piráti+STAN 85 13,40 %
ČSSD 53 8,35 %
SPD 52 8,20 %
PŘÍSAHA 35 5,52 %

Okrsek 4 – účast 71,05 %
SPOLU 372 38,15 %
ANO 200 20,51 %
Piráti+STAN 140 14,35 %
SPD 67 6,87 %
ČSSD 51 5,23 %
PŘÍSAHA 49 5,02 %

Okrsek 5 – účast 54,27 %
SPOLU 202 31,51 %
ANO 130 20,28 %
Piráti+STAN 103 16,06 %
SPD 52 8,11 %
PŘÍSAHA 39 6,08 %
ČSSD 39 6,08 %

Okrsek 6 – účast 67,76 %
ANO 233 38,00 %
SPOLU 120 19,57 %
Piráti+STAN 83 13,54 %
ČSSD 46 7,50 %
SPD 43 7,01 %
PŘÍSAHA 38 6,19 %

Okrsek 7 – účast 68,30 %

ANO 160 29,68 %
SPOLU 152 28,20 %
Piráti+STAN 67 12,43 %
ČSSD 53 9,83 %
SPD 27 5,00 %
PŘÍSAHA 26 4,82 %

Okrsek 8 – účast 67,95 %
SPOLU 180 29,41 %
ANO 140 22,87 %
Piráti+STAN 87 14,21 %
PŘÍSAHA 53 8,66 %
SPD 49 8,00 %
ČSSD 43 7,02 %

Okrsek 9 účast – 65,13 %
SPOLU 49 34,50 %
ANO 25 17,60 %
Piráti+STAN 23 16,19 %
PŘÍSAHA 11 7,74 %
ČSSD 11 7,74 %
KSČM 5 3,52 %
Zelení 4 2,81 %
TSS 4 2,81 %
SPD 3 2,11 %

Okrsek 10 – účast 71,09 %
SPOLU 71 29,46 %
ANO 53 21,99 %
Piráti+STAN 31 12,86 %
SPD 27 11,20 %
ČSSD 23 9,54 %
PŘÍSAHA 19 7,88 %

Okrsek 11 – účast 70,08 %
ANO 120 35,29 %
SPOLU 112 32,94 %
Piráti+STAN 31 9,11 %
SPD 21 6,17 %
ČSSD 16 4,70 %
PŘÍSAHA 13 3,82 %

Okrsek 12 – účast 65,90 %
SPOLU 56 38,62 %
ANO 29 20,00 %
Piráti+STAN 23 15,86 %
SPD 12 8,27 %
ČSSD 9 6,20 %
PŘÍSAHA 5 3,44 %.

Připravila: redakce ML

V rámci území podél řeky 
Balinky by v budoucnu mohla 
vzniknout nová odpočinková 
lokalita, která by významnou mě-
rou přispěla ke zlepšení životních 
podmínek při středu města. 

Inspirací pro možné využití lokalit 
Svit a Palouky se stanou návrhy stu-
dentů fakulty architektury Českého 
vysokého učení technického v Pra-
ze, kteří se na sklonku září přijeli 
osobně seznámit s danou oblastí.
Bezplatnou spolupráci s  fakultou 
v rámci zimního semestru dohodl 
starosta města Alexandros Kami-
naras jakožto bývalý absolvent této 
univerzity.
 „Budoucím architektům poskytne-

me podporu při zpracování tématu 
a nabídneme jim tolik potřebnou pra-
xi. Na oplátku očekáváme inspirativní 
návrhy pro rozvoj města,“ sdělil Ka-
minaras. Do města zavítalo 18 stu-
dentů společně s  vedoucím ateliéru 
doc.  Ing.  arch.  Radkem Kolaříkem. 
Po odprezentování tématu došlo jak 
na prohlídku předmětného území, 
tak i dalších dominant města.
Ideové studie budoucí architekti 
vyhotoví do poloviny ledna příš-
tího roku. Přibližně v této době je 
plánována také prezentace jednot-
livých projektů ve Velkém Meziříčí 
za účasti veřejnosti. Součástí by se 
mohla stát i výstava všech zpraco-
vaných projektů ve veřejném pro-
storu.                                             -měú-

Do Meziříčí zavítali 
studenti architektury. 
Sbírali podklady 
pro semestrální práci

Alkohol za volantem
Velkomeziříčští policisté zastavili v sobotu 9. října krátce před jednou ho-
dinou odpoledne na ulici Náměstí osobní automobil Volkswagen, jehož 
řidičem byl jednatřicetiletý muž. Ten se v rámci kontroly podrobil dechové 
zkoušce. Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 0,41 promile 
alkoholu. Také opakované měření bylo pozitivní. Policisté muži na místě 
zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Z přestupku na úseku dopra-
vy se muž bude zodpovídat před příslušným správním orgánem. 
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Kablovka NKT ve Velkém Meziříčí slaví 75 let od založení. 
V roce 2007 se bývalé KABLO ELEKTRO stalo součástí 
dánské společnosti NKT, která také v tomto roce slaví 
kulaté, 130. narozeniny.

Pohled do historie
Pro potřebné využití areálu bývalé klihárny a zajištění pracovních 
příležitostí byl na jaře roku 1946 nalezen vážný zájemce. Roz-
hodujícím dnem založení kabelovny ve Velkém Meziříčí se stal
6. červen 1946. Tehdy byla uzavřena dohoda o převedení vý-
roby kabelů a vodičů z pražského sídla fi rmy „Továrna na káble 
a gumové zboží L. Köppel, a. s.“ do takto pronajatých prostor 
ve Velkém Meziříčí.

Dohoda byla ve II. pololetí roku 1946 rychle uváděna do 
praxe. Nejprve bylo odstraněno původní vybavení a prove-
dena příprava pro instalaci kabelářských strojů. Za pomoci
a dohledu některých pražských zaměstnanců instalovali první 
pracovníci z Velkého Meziříčí, počtu asi dvaceti, základní stroje 
a v listopadu byla zahájena výroba v této nové kabelovně. Tím-
to navázáním bylo značně usnadněno zvládnutí technologie 
výroby. Tak v přeneseném smyslu můžeme posunout tradice 
kabelářské výroby do konce minulého století, kdy vznikla pů-
vodní fi rma Köppel, a. s.
První jednodušší výrobky se objevily na trhu na začátku roku 
1947. Základní náplň tvořily vodiče, textilní šňůry, hadicové ka-
bely, smaltované dráty, dynamodráty a svářecí kabely. Výroba 
se dynamicky rozšiřovala tak, že byly zavedeny tři směny.

Znárodnění v roce 1948 změnilo radikálně vlastnické poměry. 
Vzápětí bylo vyměněno i výkonné vedení společnosti. Dobře 
zaučení pracovníci však zůstali na svých místech. Ti i jejich 
nástupci se stali největší devizou kabelovny i v období socialis-
mu. Obětavou a svědomitou prací většiny z nich byla zajištěna 
další existence továrny a její rozvoj v desetiletích trvání sociali-
smu. Rozhodnutí o perspektivnosti velkomeziříčské kabelovny 
uskutečněné po znárodnění znamenalo obnovení stavby velké 
výrobní haly zahájené ještě za trvání akciové společnosti. Do 
Velkého Meziříčí se stěhovaly stroje ze zrušených kabeloven 
v Liberci, Vsetíně i dalších. První intenzívní etapa výstavby byla 
zakončena v roce 1953 přemístěním výroby sdělovacích vodi-
čů a šňůr z brněnské provozovny do Velkého Meziříčí.
Pro město byla i za těchto podmínek přínosem. Zajišťování 
bytové výstavby, podpora sportu, kulturních akcí i veřejně pro-
spěšných staveb byly trvalými efekty, které jsou využívání do-
dnes. Samotná továrna se po roce 1953 potýkala s následky 
jednotlivých období útlumu a následujícím oživením socialistic-
kého průmyslu. Meziobdobí útlumu se vyznačovala značným 
úsilím v překonávání potíží v odbytu zboží. Velmi často byly 
překážkou výroby nedostatky v zásobování surovinami i elek-
trickou energií.
Přes všechny tyto i další potíže rostla velkomeziříčská továrna 
nejdynamičtěji v tehdejší ČSSR. Po obdobích intenzívní vý-
stavby v letech 1956 až 1959, 1967 až 1972 a 1978 až 1981 
se stává největší výrobní jednotkou tohoto oboru v republice. 
Nezastavil se ani růst technické úrovně výrobků a další rozšiřo-
vání. Dále se zvyšovala i kvalifi kace zaměstnanců.
Tak vstoupila velkomeziříčská kabelovna znovu jako samostat-
ný státní podnik do začátku devadesátých let.

Situace dnes
Dnes je bývalé KABLO Velké Meziříčí součástí dá nské 
společnosti NKT S/A, jehož akcie se obchodují na dánské 
burze Nasdaq Copenhagen.
Společnost NKT je s pobočkami v Dánsku, Nor-
sku, Švédsku, Německu, České republice a Pol-
sku celosvětovým lídrem v kabelové technologii, kte-
rá přispívá digitálnímu věku čtvrté průmyslové revoluce
a globálnímu přechodu na obnovitelnou energii. Zaměstnává 
v nich přibližně 3 400 lidí a její roční obrat se pohybuje kolem 
1,3 mld. EUR (rok 2019).
Náš závod ve Velkém Meziříčí se specializuje na výrobu kabe-
lů pro střední napětí do 50 kV podle nejvyšších průmyslových 
standardů.

Hlavní milníky 
velkomeziříčské 

kabelovny
1946 – Založení akciové společnosti „Továrna na káble a gu-

mové zboží L. Köppel, a. s.“
1948 – Znárodnění – závod národního podniku KABLO 

Bratislava
1950 – Vznik samostatného národního podniku KABLO Velké 

Meziříčí
1958 – Závod národního podniku KABLO Kladno
1988 – Kombinátní podnik ZSE Praha
1990 – Státní podnik KABLO Velké Meziříčí
1996 – Privatizace státního podniku a vznik KABLO ELEK-

TRO Velké Meziříčí, spol. s r. o.
2007 – Změna názvu společnosti na nkt cables Velké Meziří-

čí, k. s., člen skupiny NKT cables
2013 – Změna názvu společnosti na nkt cables Velké Meziří-

čí, s. r. o., člen skupiny NKT cables
2013 – Certifi kace systému BOZP dle ISO 18001
2017 – Změna názvu společnosti na NKT, s. r. o.

Kontakt:
NKT, s. r. o.
U Tržiště 685/1
594 22 Velké Meziříčí
Tel.: 566 511 111; Fax: 566 522 312; info.cz@nkt.com; nkt.cz

Výroba kabelů ve Velkém Meziříčí již 75 let



strana 4 medřičské listy | číslo 37 | 13. října 2021

CENA vzpomínky, blahopřání či poděkování je bez fotografi e 
200 Kč, s fotografi í 250 Kč.
• CENA soukromého inzerátu do Medřičských listů je 40 Kč do 

jednoho vydání.
• Podávat je můžete buď v redakci na Náměs�  č. 4 (ve dvoře Kvě� -

nářství Flouma), anebo telefonicky na č. 732 203 787, či mailem 
ivahorka@seznam.cz.

• Uzávěrka do Společenské rubriky je vždy v pátek (výjimečně v pon-
dělí) před daným středečním vydáním.                                            -red-

Vzpomínky

PRODÁM
* Prodáme palivové dře-
vo: Kuláče Smrk 1 prm 
450 Kč  vč.  DPH. Polín-
ka Smrk 1  prm 550 Kč  vč. 
DPH. Polínka Bříza 1  prm 
750 Kč vč. DPH. Polínka Dub 
1 prm 900 Kč vč. DPH. Dovoz 
do 20 km je v ceně. Objednáv-
ka na tel. 602 594 773.

* Prodám byt – garsonku 
v  Křižanově u školy. Volné od 
1.  1.  2022. Cena dohodou. Tel.: 
732 595 385 nebo 737 982 196.
* Prodám brambory na usklad-
nění Adéla, Antonia, Soraya. 
Cena 8 Kč/kg. Baleno po 25 kg. 
Brambory krmné 23 kč/kg. Tel.: 
737 937 326, Vídeň.
* Prodám jablka na uskladnění, 
bez chemického ošetření. Růz-
né odrůdy. Cena 15 Kč/kg. Tel.: 
608 715 020.
* www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz. 
Klece pro chov křepelek. Dopra-
va po celé ČR.
* Prodám pšenici ozimou, ječ-
men jarní a brambory na usklad-
nění. Tel.: 605 071 238.
* Prodám kotoučovou pilu, 
spodní frézku a  podvozek za 
traktor. Tel.: 604 171 964.
* Prodám palivové dřevo. Vý-
kup kulatiny, těžba a  přeprava 
dřeva. Půjčím štípací automat. 
Tel.: 777 700 901.

RŮZNÉ
* Sečeme všem. Tel.: 777 700 901.

KOUPÍM
* Koupím traktor Zetor 25 nebo 
3011, dlabačku a hoblovku s pro-
tahem. Tel.: 733 502 674.
* Z pozůstalosti po letcích, vojá-
cích, partyzánech, četnících, ha-
sičích, vysokých funkcionářích 
apod. Koupím vyznamenání, od-
znaky, průkazy, písemnosti, foto, 
části uniforem apod. Stačí SMS, 
zavolám. Tel.: 608 420 808.
* Koupím obrazy různých moti-
vů a stáří (krajiny, portréty, akty, 
abstrakce, lovecké, svaté) a  jiné 
zajímavé obrazy s  podpisem 
i  bez. Koupím i  jiné dekorační 
starožitnosti: hodiny, hodinky, 
porcelán, sochy, sošky. Hutní 
sklo, hudební nástroje a  jiné.
Koupím i celou pozůstalost. Plat-
ba výhradně v  hotovosti, rychlé 
a slušné jednání. Tel.: 704 787 323
* Do připravovaného muzea 
pivovarnictví a  nápojového 
průmyslu koupím staré láhve od 
piva, sodovky, sifonu a  mléka 
s  litými nápisy ve skle, pivní ce-
dule, mosazné pípy, špuntovač-
ku, stáčečku, podtácky, dřevěné 
sudy, výčep, ohříváček, kompre-
sor, půllitry s logy pivovarů. Vše 
ze starých hospod a  pivovarů. 
Za nabídky děkuji. Za vše velmi 
dobře zaplatím. Tel.: 604 812 838.

Nabídky na tel.: 604 812 838.

Inzerce soukromá

16. 10. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové 
Město na Moravě, tel. 566524 615
17. 10. MDDr. Ludmila Leupoldová, Dům zdraví, Velké 
Meziříčí, tel. 720 152 158
23. 10. B Smile, s. r. o., Osová Bítýška 303, tel. 566 536 712
24. 10. MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS, a. s., Strojírenská 6, Žďár n. 
Sáz., tel. 566 643 012
28. 10. čtvrtek MDDr. Jiří Hruška, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 
tel. 566 524 203

13. října 7.30 – 15.30 Oslavice, ZŠ a MŠ, část obce kolem ZŠ mezi čp. 2, 67, 76 a 211. Týká 
se domů 193, 128, 204, , 90, 84, 64, 2, 163, 144, 124, 129, 70, 67, 130, 190, 195, 194, 59, 
188, 56, 196, 191, 76, 211, 199, 202, 212, 208, 225, 12, 218, 227.
13. října 7.30 – 12.00 část obce Křoví napájená z trafostanice Křoví OBEC 1. Týká se domů 
106, 109, 110, 112, 113, 114, 125, 126, 54, 56, 57, 58, 68, 185, 186, 188, 193, 194, 39, 
40, 45, 181, 161, 108, 71, 105, 87, 60, 52, 69, 173, 88, 36, 42, 43, 162, 41, 65, 85, 82, 
86, 89, 0, , 62, 46, 130, 49, 129, 145, 116, 37, 3. 12.00 – 14.30 část obce Křoví napájená z 

trafostanice Křoví OBEC 3. Týká se domů 0, 99, 127, 28, 30, 136, 137, 
139, 131, 138, 133, 152, 91, 44, 192, 29, 132.
15. října 7.30 – 15.30 Petráveč, čp. 103 a p. č. 60/14.
18. října 7.30 – 14.30 obce Dědkov, Blízkov, Kochánov, Lavičky, Lavičky průmyslová zóna 
u dálničního sjezdu V. Meziříčí západ.
19. října 7.30 – 15.30 Velké Meziříčí, ul. Bezděkov od č. p. 197/28 po č. p. 213/37 (mimo 
č. p. 155/20).

Domov Kamélie Křižanov
hledá do svého týmu novou kolegyni/kolegu na pracovní pozici:
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

do našeho střediska v Jihlavě Na Kopci
Pro bližší informace navš� vte naše inter-
netové stránky: www.domovkamelie.cz
Kontaktní osoby:
Mgr. Eva Příhodová, tel: 774 446 503
e-mail: vedoucips@domovkamelie.cz
Bc. Kristýna Harisová, tel: 735 192 570
e-mail: socialni5@domovkamelie.cz

Kino JC VM
Jan Werich: Když už člověk jed-
nou je… • 14. 10., 16.30., 80 Kč, 
Mládeži přístupný.
Není čas zemřít • 15. 10., 19.30, 
140 Kč Mládeži příst. od 15 let.
Venom 2: Carnage přichází • 
16. 10, 19.30, 130 Kč. Mládeži pří-
stupný od 12 let. 
Karel • 17. 10. 16.00, 21. 10. 18.00, 
130 Kč. Mládeži přístupný.
Rozbitý robot Ron • 24. 10., 16.00, 
130 Kč. Mládeži přístupný.
Láska na špičkách • 24. 10., 18.30, 
130 Kč. Mládeži příst. od 12 let.
Halloween zabíjí • 27. 10., 19.30, 
130  Kč. Mládeži příst. od 15  let.
Addamsova rodina 2 • 28. 10., 
16.00, 130 Kč. Mládeži přístupný.
Duna • 29. 10., 18.30, 130 Kč. Mlá-
deži přístupný od 12 let.
Paroží • 30. 10., 19.30, 130 Kč. 
Mládeži přístupný od 15 let. 
Vlk a lev: Nečekané přátelství • 
31. 10., 16.00, 120 Kč. Ml. příst.
Kurz manželské touhy • 31. 10., 
18.30, 140 Kč. Ml. příst. od 12 let. 

Článek zveřejněný obcí Martinice 
11. 4. 2018 – druhá část
Za výroky v  tomto článku se mu-
sela obec Martinice ing. Malcovi 
omluvit.
Název článku Informace pro ob-
čany
Jeho chování je zachyceno v  zá-
pisech ze zasedání zastupitelstva. 
Křik, urážky, vyhrožování, omezo-
vání osobní svobody zúčastněných 
soustavným natáčení a  pořizo-
váním audio záznamu bez jejich 
svolení, to jsou skutečnosti, které 
musíme ze strany manželů Mal-
cových snášet na každém zasedání 
zastupitelstva. Pan Malec musel 

být dokonce několikrát vyveden 
z obecního úřadu policií. Slýchám 
velmi často, že na jednání nepři-
jdou, protože nejsou zvědaví na 
ubohé chování pana Malce.
Zasedání zastupitelstva probíhají 
vždy v souladu s platnými předpisy 
a  stejně tak poskytování materiá-
lů odpovídá zákonným normám 
a  schválenému jednacímu řádu. 
Postup obce, poskytování informa-
cí je také vždy v souladu se záko-
nem a toto potvrdil i krajský úřad, 
který je v  tomto případě nadříze-
ným orgánem. Hospodaření obce 
je naprostém pořádku, kontrolní 
orgány nikdy neshledaly žádné zá-

vady nebo nedostatky.
V  naší obci se snažíme vytvářet 
podmínky pro spokojený život 
všech občanů. Toto by mělo být cí-
lem všech zastupitelů. Domnívám 
se, že Ing. Malec dělá vše proto, aby 
občany rozeštvával. Neustále je ši-
kanuje a znepříjemňuje jim život. Je 
otázkou proč tento člověk monito-
ruje dětské hřiště a maminky, kte-
ré zde hlídají svoje děti? Proč míří 
kamerou na hřiště, kde si hrají děti? 
Proč natáčí malé chlapce, kteří chy-
tají ryby? Proč tento člověk natáčí 
občany, kteří mu slušně řeknou, že 
si to nepřejí, proč pokřikuje na lidi, 
nadává jim, je vulgární a agresivní? 

Je takové konání ze strany pana 
Malce v  pořádku? Samozřejmě, 
že není. Chování pana Malce budí 
podezření na psychickou poruchu 
osobnosti, kterou by měl řešit od-
borník.
V  současné době zvažuji vhodný 
postup, kterým se budu já i ostatní 
zastupitelé proti křivým nařčením 
a pomluvám pana Malce bránit.
Na závěr mi dovolte, abych podě-
koval za mnoho pozitivních reakcí 
a za podporu od občanů, které se 
příčí nečestné, lživé a ubohé chová-
ní pana Ing. Malce.

Michal Drápela, starosta obce
Připravil: Jaroslav Malec

Omluva obce Martinice za nepravdivé články (2)

Poslední říjnový den tohoto roku nám přináší 
pozoruhodné a  navíc 

velmi významné vý-
ročí… 31. 10. 1821 

se totiž v  Borové, 
obci situované 
mezi Přibysla-
ví, Chotěboří 
a  Ždírcem nad 
Doubravou, naro-

dil Karel Havlíček, 
věhlasný zakladatel 

české politické žurnalis-
tiky a národní buditel tzv. druhé generace; epi-
gramatik, básník, publicista, satirik a  prozaik. 
Zemřel v Praze ve věku pouhých 34  let, zane-
chav po sobě, ale i to jen na krátký čas, jednoho 

potomka – totiž „dceru národa“ Zdeňku. Jeho 
nejproslulejšími literárními díly se vedle epi-
gramů, což jsou kratičké satirické básně, staly 
především veršované epické skladby Král Lá-
vra, Křest svatého Vladimíra a Tyrolské elegie. 
Musíme také vzpomenout jeho cestovatelskou 
prózu Obrazy z Rus, stejně jako vydávání Ná-
rodních nowin, jakož i přispívání do Pražských 
nowin a do časopisů Slowan a Česká wčela.
V sobotu 30. 10. 2021 se při příležitosti toho-
to narozeninového jubilea opět po pěti letech 
uskuteční v  Havl.Brodu a  v  Havlíčkově Boro-
vé tradiční setkání současných českých a  mo-
ravských epigramatiků. Akce začíná v 9 hodin 
u pomníku KHB v brodském městském parku 
Budoucnost; avšak hlavní program festivalu 
odstartuje až v deset na Staré radnici, která se 

nachází na spodní straně ústředního náměstí. 
Připraveno bude uvítání a občerstvení, hudeb-
ní vystoupení, také výstava karikatur, recitace 
autorských textů atd. V plánu jsou rovněž ná-
vštěvy Muzea Vysočiny v domě KHB, posezení 
v  restauracích, prohlídka expozic ve výstavní 
síni plus autobusový zájezd do Havlíčkovy Bo-
rové. Tam účastníci zavítají ke spisovatelově 
soše v  parčíku, do tematického muzea v  jeho 
rodném domě, do základní školy a  místní 
knihovny. Ostatně, téměř stejnou podobu měly 
epigramatické sjezdy i v letech 2011 a 2016.
Bude vydán knižní almanach, totiž sborník no-
vých epigramů našich současných satiriků.
Tento jednodenní podnik pořádá Syndikát no-
vinářů kraje Vysočina.                    

Vladimír Pařil

V neděli 31. října uplyne přesně 200 let od narození 
Karla Havlíčka Borovského

pozoruhodné a  navíc 
velmi významné vý-

ročí… 31. 10. 1821 

dil Karel Havlíček, 
věhlasný zakladatel 

„Tak na kraj lesa“ doplnil by cynik, 
možná i pragmatik. Všichni ti, kteří 
projíždějí v posledních letech Vel-
kým Meziříčím, zažívají v různých 
časových úsecích svým způsobem 
utrpení. Hlavní tah ve směru od 
Jihlavy do Brna je ucpaný různými 
druhy vozidel a to od Mýta až po 
kruhový objezd u Kau� andu. Není 
to situace v našem městě ojedinělá, 
s popojížděcími kolonami vozidel 
se potýká prakticky celá republika. 
Je to pořád lepší, než dojít do stavu, 
např. v Itálii, ale i jinde ve světě, kdy 
začnou padat mosty, nebo se pro-
padat vozovky. V  současné době, 
a to se vracím do našeho města, se 
ukazuje, že při výlukách je obchvat 
od Třebíče jen polovičním řešením 
a umístění semaforů na dvou kři-
žovatkách na nejvytíženější silnici 
také nepřispívá k urychlení průjez-
du. Před několika lety měli pravdu 
ti, kteří prosazovali kruhové objez-
dy, které přece jenom jsou pro ply-
nulost dopravy vhodnější. Proč ten 

nadpis v  příspěvku? Po silnicích, 
nejenom v naší zemi, jezdím více 
jak padesát roků. Za současné situ-
ace se do kolony dostávám tak 2× 
týdně, kdy je to fakt nezbytné, pro-
tože nohy zatím slouží a  nemám 
problém přejít z  jednoho konce 
města na druhý a zpět. Nejpomale-
ji se kolona rozjíždí hned za první 
světelnou křižovatkou ve směru na 
Brno, z které se dá odbočit na ná-
městí a toho mnoho řidičů zneuží-
vá. Bez zastavení projedou náměs-
tím, dolní bránou 
a  při výjezdu na 
hlavní silnici spo-
léhají na to, že je 
ti slušní a discipli-
novaní pustí, což 
se opravdu stává. 
To, že jsou někteří 
za volantem ag-
resivní, choleričtí 
a  sobečtí, mne 
nepřekvapuje, co 
mne překvapuje, 

je za dané situace, jejich množství. 
Pro ty slušné mám vzkaz: Vyčkej-
te, nic netrvá věčně a na ty sobce 
se povzneste, protože jsou na světě 
mnohem závažnější skutečnosti, 
které nás mohou potkat. Na kon-
ci tohoto příspěvku mne napadlo, 
že ono pořekadlo z nadpisu by se 
mohlo pozměnit na „S  poctivostí 
nejdál dojedeš“. „Tak na první kři-
žovatku“, doplnil by cynik a možná 
i pragmatik.

Z. Nedopil

S poctivostí nejdál dojdeš

Ilustrační foto: redakce ML/vlr

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

Dne 2. října 2021 uply-
nulo devět let, kdy nás na-
vždy opustila naše drahá 
babička, paní

Marie Chaloupková ze Lhotek.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Chalupova a Chaloupkova.
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Kulturní akce
Do 3. prosince 2021 • Lovci perel 2021 – soutěž pro dětské čtenáře
Podrobná pravidla hry najdete na: https://www.kn.velkabites.cz/.
Do 30. října 2021 • Výstava Světy v nás – atelier Krisans
Obrazy. Výstavní síň Muzea Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4.
13. – 27. října 2021 • Prodejní výstava minerálů, fosílií a šperků
IX.  ročník. Otevřeno pondělí  – pátek 8.00  – 17.00, sobota 9.00  – 
16.  00. Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
15. října 2021 19.00 • Kalle, Manollo, Ima Teva feat. David Pomahač
Poloakustický koncert. Rock Depo, Novosady 36, Velké Meziříčí.
15. října 2021 19.30 • Screamers – travesti skupina
Stolová úprava. Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
16. října 2021 14.00 • Vypoťte podzimní únavu, depresi, frustraci do pro-
stěradla a načerpejte z dubových metlí přirozenou sílu a energii
Beauty&Beast, Pod Strání 2279, Velké Meziříčí. www.beauty-beast.cz/cs/
16. října 2021 14.00 • Světový den chleba… upeč, přines, rozděl se
Sokolovna Osová Bítýška.
16. října 2021 14.00 • Drakiáda na letišti – Toulky Českem
Letiště Křižanov.
16. října 2021 15.00 • Vodníkova Hanička
Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Malá scéna JC, Velké Meziříčí.
16. října 2021 16.00 • Drakiáda a podzimní pálení čarodejnic
Na kopci Strážník pod vodojemem, Ruda.
16. října 2021 16.00 • Posvícenská zábava
Zahraje Totoband. KD Pavlínov.
17. října 2021 10.15 • Dopoledne s hosty s Pavlem Světlíkem a Janou Le-
dečovou
Potřeba přikrmování ptáků a některé změny v chování ptáků ve městech, 
problematika i krásy přírodních zahrad. Husův dům, U Světlé 24, VM.
17. října 2021 17.00 • 10. narozeniny SCVM
Sportovní centrum Velké Meziříčí, pobočka Charita, Poštovní 552/8.
18. října 2021 15.00 • Závislost chování dětí na technologiích
Vstupné 50 Kč. Centrum Kopretina, Velké Meziříčí, Ostrůvek 2.
19. října 2021 8.00 – 16.00 • Bítešské trhy
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš.
19. října 202 19.30 • Vztahy mezi sourozenci + Vývojová stádia a výchova
Cyklus besed s Mgr. Elen Sejrkovou. Kopretina centrum pro rodiče s dětmi, 
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
19. října 2021 16.00 • Anna na cestě k zářnému cíli
Přednáší Mgr. Helena Pernicová a RNDr. Jana Koudelová, pořádá Vlasti-
vědná a genealogická společnost při Jupiter clubu. Malá scéna JC, VM.
19. října 2021 17.00 • Píseň duše
Přednáška Jiřího Plocka, publicisty, redaktora a vydavatele. Velký výstavní 
sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
19. října 2021 18.00 • Trabantem napříč kontinenty – Z Austrálie do Asie 
s Danem
Nový termín! Kinosál, Náměstí 17, JC Velké Meziříčí.

20. října 2021 14.00 • Seniorklub
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
20. října 2021 19.30 • Odpočívej ve svém pokoji
Studio DVA Praha – 1. představení divadelní sezony podzim 2021. Přátele 
si můžeme vybrat, příbuzné méně, spolubydlící v domově seniorů vůbec ne. 
Hrají Daniela Kolářová a Marta Vančurová. Délka představení: 1 h 35 min. 
včetně přestávky. Velký sál JC Velké Meziříčí.
20. října 2021 20.00 • Koncert Punama, Bad Victim, Apathy
Rock Depo, Novosady 36, Velké Meziříčí.
22. října 2021 19.30 • Žena za pultem 2
Jupiter club Velké Meziříčí.
23. října 2021 12.00 • NKT Koloběh 2021
Devátý ročník tradičního podzimního závodu. Závodí vždy muž a žena, je-
den z dvojice běží a druhý jede na kole. http://www.scvm.cz/
23. října 2021 16.30 • Večer rozsvícených dýní a podobných výtvorů
Rozsviťte dýně před svými domy. Průvod obcí, sraz před KD v Rudě.
23. října 2021 17.00 • Tragédie skupiny Leo Brauna z Rudíkova a událos-
ti na konci války v Rudíkově a okolí
Přednáška a malá výstava v orlovně v Rudíkově.
23. října 2021 20.00 • Koncert skupiny Jelen
Zakoupené vstupenky (původní termíny koncertu 21.  3.  2020 
a 30. 10. 2020 zůstávají v platnosti). Více informací na info@funtastic.art, 
jiri.zevl@funtastic.art, Jiří Zevl, tel. 605 157 157. Velký sál JC, VM.
24. října 2021 10.15 • Dopoledne s hostem Danielem Bartoněm
JUDr. Daniel Bartoň, LL. M., Ph.D. se své advokátní a akademické praxi 
zaměřuje na náboženskou svobodu, lidská práva, pomoc obětem trestné 
činnosti a právo duševního vlastnictví. Husův dům, U Světlé 24, VM.
24. října 2021 14.00 – 17.00 • Podzimní minitrhy v Osové Bítýšce
Na tanečním parketu u hasičky, Osová Bítýška.
24. října 2021 15.00 – 17.00 • Speciální skupinová lekce cvičení
Pojďte si s námi zacvičit. Beauty & Beast, Pod Strání 2279, Velké Meziříčí. 
26. října 14.00 – 17.00 • Podzimní slavnosti
Školní farmářský trh vám nabídne výrobky dětí, produkty místních farmá-
řů, občerstvení i dílničky. Tělocvička ZŠ a MŠ Strážek, Strážek 27.
26. října 16.00 • Camino, nebo ‑li Cesta (nejznámější úsek svatojakubské 
cesty)
Projekce dokumentu Jiřího Michlíčka, pořádá Vlastivědná a genealogická 
společnost při Jupiter clubu. Kino JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
27. října 2021 19.00 • Caveman
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám. 88 a na tic-
ket portal. Vstupné 350 Kč. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
28. října 2021 10.00 • Výlov rybníka Uchytil
Pod sportovním letištěm u Šeborova (za Uhřínovem).
29. října 2021 12.00 • Puntíkový den na Fajtově kopci
Výtěžek z této akce poputuje na podporu vybraných rodin s dětským paci-
entem, z částky se uhradí ozdravný pobyt u moře. Fajtův kopec, V. Meziříčí.

Výstava obrazů
Jiřího Šurdy

v kavárně U Janštů
na Staré poště

Výstava je prodejní

Fajtfest ve Velkém Meziříčí byl jeden z mála letošních letních festivalů 
větších rozměrů, které proběhly víceméně normálně. 12. listopadu 
tu máme nový koncept stejných pořadatelů – Fajtfest v centru, a tak 
hlavního organizátora Tomáše „Boba“ Flecka vyzpovídal Jiří Kunčík.
Letos se vlastně konal regulérní Fajtfest, jako jeden z mála hudebních 
festivalů. 

Jak to všechno probíhalo?
Ahoj, moc zdravím všechny čtenáře RockSoundu i Tebe, Jirko.
Tento ročník byl pro nás především po psychické stránce jeden z nejná-
ročnějších za celou historii Fajtfestu. Pro mnohé i po fyzické stránce.
Když jsme se na konci dubna i přes velké riziko rozhodli uspořádat Fajt-
fest na tři dny a s plným počtem kapel, věř, že ne každý v týmu to viděl 
stejně. Bylo to asi jedno z nejtěžších (i nejlepších) rozhodnutí, protože 
Fajtfest tím získal další obrovský kredit nejen v České republice. Troufám 
si říct, že jsme měli jeden z nejsilnějších letních line -upů nejen u nás, a lidi 
to dokázali ocenit.
Bylo frustrující neustále sledovat „covidové semafory“ po celé Evropě. 
Měli jsme nasmlouvané kapely z osmi států. Velké díky a uznání míří až 
do kanceláře ministra kultury pana PhDr. Zaorálka a paní Mgr. Heleně 
Provazníkové z oddělení bilaterální spolupráce ministerstva kultury. Bez 
jejich podpisu by Jinjer do Česka nemohli vlastně ani přiletět, protože se 
nacházeli v době festivalu v „tmavě rudé zóně“ (velmi vysoké riziko náka-
zy). Bylo i mnoho dalších“fuck -upů“. Díky nové posile FF týmu Michalu 
Polákovi se to podařilo úspěšně zvládnout a dotáhnout doslova za minutu 
dvanáct. Tak si fanoušci mohli užít line -up asi nad očekávání všech. Dlu-
žíme lidem ostrovní kapely Bleed From Within a Hacktivist. V průběhu 
roku 2022 tento slib splníme.
Stále však vidím značné nedostatky a rezervy. Je co zlepšovat. To je asi 
moje největší motivace do budoucna. Jsme hodně sebevědomí, ale zá-
roveň jsme pevně nohama na zemi. Víš, z čeho mám největší radost? 
Nejedním žurnalistou zatracovaná česká scéna se na Fajtu ukázala ve 
skvělém světle. Jsme schopni konkurovat evropským kapelám i na pó-
diu. Mladé kapely jako Stell/\ris, Silent Generation, Abbie Falls, Depre-
ssion Island atd. mají nakročeno velice slušně do Evropy, ale i zkušení 
harcovníci jako Wictims, Hopes, Bad Victim nebo Meresiew ukázali, 
že se s  nimi do budoucna musí počítat. Skvělou show dal i  Redzed. 
Potvrdil status globální hvězdy nejen na Spotify. Tento chlapík bude 
jednou ozdoba naší hudební scény. V hudebním světě Fajtfest ukázal, 
že dokáže být i „multižánrovou“ akcí, stále však s určitým mantinelem, 
přes který jít nechceme a zůstaneme převážně „core“ festivalem. Česká 
scéna má momentálně sakra co nabídnout, a  kdo tvrdí něco jiného, 
tak lže!
Chystá se hodně ambiciózní projekt Fajtfest v centru. Pokus se nám 

to přiblížit a vysvětlit, proč padla volba na tento netradiční prostor 
a line ‑up pro Fajtfest?
Fajtfest v Centru je náš nový a největší projekt mimo letní festival. Vklá-
dáme do něj nemalé naděje, protože jsme se do toho sálu pokoušeli „do-
stat“ několik let. Jedná se o zkušební koncert, zda jsme schopni zaplnit 
prostor pro cca 800 lidí a pohnout se směrem k velkým zahraničním 
kapelám. Nabídky na zvučné jména opravdu pro rok 2022 jsou, ale bude 
hodně záležet na tom, jak nás lidi na podzim podpoří. Manažerům ka-
pel se velmi líbí sál i poloha města mezi Prahou a Bratislavou. S tím pro-
blém není.
Musím ještě říci, že poprvé po letech cítíme podporu od vedení Města 
Velké Meziříčí v čele se starostou panem Kaminarasem. Skvělou práci 
pro celou kulturu ve městě odvádí i předseda Kulturní komise Honza 
Bílek. Myslím si, že Velmez si zaslouží nový prostor, který by byl něco 
mezi velikostí sálu Jupiter clubu a  Rock Depem. Tento prostor tady 
opravdu zoufale chybí, ale na konci tunelu je vždy světlo. A tohle svítí už 
hodně blízko i intenzivně.
Line -up do J -Clubu jsem promýšlel opravdu dlouho. Chtěli jsme trochu 
něco jiného, než je od nás zvykem. Věříme, že se tam sejdou nejméně dvě 
generace lidí. Kdo viděl na jedné klubové akci Krucipüsk, Cocotte Minu-
te, Hentai Corporation a John Wol�ooker? Bude to zaručeně výjimečný 
večer s pověstnou Fajtfest -atmosférou. My osobně jsme naší scénou
odkojeni. Cocotte Minute, Dolores Clan nebo Post -it… Ano, velmi rád 
bych jednou oživil aspoň na jeden koncert právě Dolores Clan. Nějaká 
jednání už i proběhla, ale jsme momentálně ve
slepé uličce. Jak řekl Noid ve tvém rozhovoru také pro Rocksound: „Bude 
dobře, když se to jednou stane, ale i když nestane…
Co plánujete ještě do konce roku, popřípadě na rok 2022?
Do konce roku nás můžete vidět s Klubovnou v rámci KFN v Chomutově 
a v Českých Budějovicích. V únoru zaútočíme na brněnskou Melodku. 
V květnu uspořádáme dvoudenní Fajtfest Help party na Kopci, a pak už 
vrchol naší mnohaleté práce – Fajtfest 2022! Poprvé chystáme i Fajtfest 
v zahraničí (Slovensko to není).
Můžeš něco málo říct, o co se jedná, a hlavně kde?
Úplně o tom ještě nemůžu mluvit, protože vše je ve fázi jednání a ladění 
podmínek, ale máme dva termíny, červenec nebo říjen. Hodně důležitý 
je pro nás koncept Fajtfestu v zahraničí, a snad budeme brzy moci vše 
zveřejnit.
Jednou jsi mi lehce nastínil nějaké změny, i co se týče areálu FF, aby 
mohl festival růst a zvýšit tak kapacitu. Jak to vypadá?
Ano, s  tím areálem se da dobře pracovat i  přes menší prostor. Jedna 
z možnosti je druhá stage dole na parkovišti vzadu, a  tím by se nám 
otevřel prostor pro mnoho tisíc lidí. Samozřejmě by se dole ve městě 
muselo zřídit nějaké centrální parkoviště a zajistit dopravu. Vše se bude 

v budoucnu odrážet na předprodejích, a chceme držet dosavadní mo-
del, co nejdéle to půjde, protože to má svoje kouzlo a energii.
Ještě pár slov k  letnímu Fajtfestu 2022. Bude to asi pěkný hardcore 
(smích)
Ha ha! Nebojím se říci, že tohle bude zásadní hard -core festival poslední 
dekády široko daleko. Vlastně je to pro nás absolutně zlomový ročník, 
kde se asi vše rozhodne. Zda budeme schopni tu laťku, co se kapel týče, 
ještě posunout. Pro rok 2022 jsou vlastně v line -upu headlineři za tři roky 
(2020 – Knocked loose a Lionheart, 2021 – STYG, 2022 – Terror). To 
všechno se díky covidové pandemii „sešlo“ do jednoho roku. Ale pozor, 
nebude to jen o HC, v line -upu jsou i Ill Niňo, Dropout Kings, �e Tex 
Avery Syndrome, Blood Youth, Raging Speedhorn a mnoho dalších. Ka-
ždý si u nás přijde (myslím) na své. Samozřejmě nepřijdete ani o ženské 
vokály, kterými je FF pověstný. Každopádně čekáme dechberoucí mosh-
pity, elektrizující „Fajtfest“ atmosféru a chystáme také nové vychytávky 
pro návštěvníky, protože ti jsou pro nás to nejdůležitější. Budeme inten-
zivně pracovat na bezpečnosti návštěvníků při moshpitech i na a�er party.
Tento rok a půl s covidem byl opravdu pro všechny náročný a těžký, ale 
jsou i tací, kterým to spíše pomohlo. Přestaňte si prosím pouze stěžovat, 
brečet u  piva s  rádoby kamarády, a  začněte realizovat svoje myšlenky 
a sny. Nebojte se kritiky, protože jen ta vás může posunout, věřte v sami 
sebe a svoje schopnosti. Koukejte kolem sebe, nechte se inspirovat, ne-
pomlouvejte za zády a nechte si poradit. Pak naše nejen core scéna bude 
mnohem lepší!
Brzy se uvidíme, protože Fajtfest v  Centru se blíží. Obrovské díky 
RockSoundu za prostor. S respektem, Bob.
Vstupenky na letní FF, ale i na Fajtfest v centru je možné pořídit přes 
NFCtron nebo i v tištěné podobě na tickets@fajtfest.com.

Foto: Tomáš „Bob“ Fleck / se souhlasem Tomáše „Boba“ Flecka 
https://rocksound.cz/

Bob Fleck (Fajtfest): Česká scéna má co nabídnout, kdo tvrdí něco jiného, lže



strana 6 medřičské listy | číslo 37 | 13. října 2021

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Duchovní slovo: Bezpečný chodník dolů z kopce
Naše společné putování po Izraeli směřuje zpět do Jeruzaléma. Spo-
lečně jsme prošli mnoho míst, které se týkají života Ježíše Krista. Ježíš 
kázal, dělal zázraky a v jeho slovu byla moc. Lidé se s ním chtěli se-

tkat, naslouchat mu, toužili po uzdravení, ale ne 
všichni v něj uvěřili. Někteří se s ním ale přeli, 
bylo pro ně jednodužší označit ho za rouhače 
a najivku. Židé si totiž už zvykli na příkoří, na 
svoji slabost a v tomto stavu se zabydleli, proto-
že z nových výzev měli strach.
Když Ježíš vjížděl do Jeruzaléma, přicházel 

z pouště a sestupoval k městu z Olivové hory přes údolí potoku Ce-
dron. Zástupy mu tehdy připravily takovou slávu při vjezdu, která 
náleží králi, tomu, který má obnovit slávu Izraele, jako v  čase krále 
Davida.
Když nás Bůh vede, abychom se dívali zpět, nechce obnovovat to staré, 
ale budovat nové. Z minulosti se máme poučit, ale s novou nadějí jít 
dál.
Dnešní cesta k městu je upravená tak aby, byla schůdná pro turisty, 
kteří potřebují komfort, protože za ten si taky zaplatili. Jsme zvyklí na 
pohodlí, na pohodu, na to, co nám druzí připraví a jak nás pobaví. Za 

to si platíme. Toto nám stačí, abychom byli spokojení. Není to málo? 
Život je přece o růstu, o odpovědném rozhodování a chcete -li o hle-
dání Boží vůle.
Bůh s nepohodlím počítá. Počítáš s nepohodlím a odpovědností i ty?
Cesta směřuje ke Getsemanské zahradě, místu, kde Ježíš trávil čas 
v modlitbě, dříve než ho přišli zatknout. Právě na tomto místě jsem 
si tehdy uvědomil, že držet svůj život jen ve svých rukou znamená 
nedovolit Bohu, aby se oslavil. Po vzoru Ježíšově se učím říkat: „Ne má 
vůle, ale tvá, ať se stane, Bože“.

P. Pavel Šenkyřík, velkomeziříčský děkan

V čase protipandemických opatře-
ní je třeba stále při bohoslužbách 
v kostele dodržovat: rozestupy, 
dezinfenkci rukou, respirátor 
nebo chirurgická rouška.

Farnost Velké Meziříčí
Středa 13. 10. 7.00 na poděkování 
za 84 roků života, †  rodiče a  sou-
rozence. 18.00 mše svatá Oslavice. 
18.00  mše svatá Vídeň. Čtvrtek 
14.  10.  7.00  za  †  rodiče Ka� ovy, 
dva syny, duše v očistci a Boží po-
moc a  ochranu pro celou přízeň. 
16.45 schola na faře, 17.00 minist-
ranti v kostele. 18.00 mše svatá pro 
děti; za živou a † rodinu Kazdovu, 
Dvořáčkovu a  Juránkovu a  duše 
v  očistci. Pátek 15.  10. Památka 
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitel-
ky církve. 8.00 za rodiny Košábko-
vy, Slabých, živé a † příbuzné a duše 
v očistci. 14.00 – 16.00 svátost smí-
ření v  kostele. 17.00  za  †  Boženu 
Dvořákovu, manžela, rodiče a sou-
rozence. Sobota 16.  10.  7.00  za 
Karla a  Marii Oulehlovy, jejich 

rodiče a  sourozence s  prosbou 
o Boží pomoc a požehnání pro je-
jich děti, vnoučata a  pravnoučata. 
11.00  křest VM  – Barbora Kou-
kalová. 18.00  za  †  Annu a  Josefa 
Blahovy, jejich rodiče, sourozen-
ce, živou rodinu a  duše v  očistci. 
Neděle 17.  10.  29. v  mezidobí. 
7.30  za  †  rodiče a  bratra. 9.00  za 
manžela, rodiče Svobodovy, brat-
ra Jana, prarodiče a duše v očistci. 
10.30  za živou a  †  rodinu Stehlí-
kovu a  duše v  očistci. 11.30  křty 
VM – Michael Pišín, Patrik Brod-
ský, Tobiáš Wasserbauer. 18.00  za 
farníky. 19.00 večer chval ve farním 
sále ve VM.

Farnost Bory
Pátek 15. 10. Památka sv. Terezie 
od Ježíše, panny a  učitelky círk-
ve. 18.00  Dolní Bory: za rodinu 
Šulovu, Pohlovu a  celou přízeň. 
Neděle 17.  10.  29. v  mezidobí. 
9.45 za rodinu Kelnerovu, rodiče 
Pavelkovy, syna a manželku a ro-
diče Kujalovy.

Farnost Netín
Čtvrtek 14. 10. 17.30 mše svatá pro 
děti; za rodinu Brabcovu a Doleža-
lovu a celou živou a † přízeň. Pátek 
15. 10. Památka sv. Terezie od Ježí-
še, panny a učitelky církve. 18.30 za 
rodinu Bartošovu, Prušovu a duše 
v očistci. Neděle 17. 10. 29. v me-
zidobí. 8.00  za rodiče Němcovy 
a dceru.

Farní oznámení
* Od 1. října zveme školáky do far-
ního sportovního kroužku ve Vel-
kém Meziříčí, ten bude vždy v pátek 
od 15.45 do 16.45 v  tělocvičně ZŠ 
Sokolovská (Bezděkov). Více infor-
mací na plakátku a u Míši Kazdo-
vé na tel: 774 671 698. * V  úterý 
12. října v 18.00 jste zváni na Nový 
Jeruzalém do Radešínské Svratky. * 
V sobotu 16. října jsou mladí zváni 
na Děkanátní setkání mládeže od 
14 hodin do večera na faře ve Velké 
Bíteši. Na programu jsou hry, spole-
čenství, tajný host a téma související 
s olympiádou, mše svatá a párky. * 

Večer chval; jste všichni srdeč-
ně zváni v  neděli 17.  10. v  19.00, 
farní sál VM * V  pátek 22.  října 
(17.00 – 20.00) a v sobotu 23. října 
(8.30 – 15.00) ve farním sále ve VM 
zveme na Kurz výroby biblických 
postaviček. Více informací a  re-
zervace u  paní Petry Pohankové, 
tel: 737 064 423. * V  září zaznělo 
pozvání k  účasti na podpoře kně-
ží a pastorace brněnské diecéze ve 
fondu PULS, více informací najde-
te na https://donator.cz/. Děkujeme 
za vaši podporu. * Náboženství pro 
školáky 6.  – 9. třída bude na faře 
ve VM v sále ve středu odpoledne 
v  14.00 s  jáhnem Jiřím. Nábožen-
ství pro menší školní děti, které 
z vážných důvodů nemohou chodit 
na hodiny ve škole, bude ve středu 
odpoledne v  15.00 s  otcem Marti-
nem na faře v sále. * Během měsíce 
října jste zváni v Netíně k modlitbě 
růžence, vzadu v kostele jsou k ro-
zebrání lístečky s daty a texty. 

Farní úřad VM

Do bojů nejvyšší soutěže se 
o uplynulé sobotě a neděli zapojili 

také meziříčtí junioři. Svůj první 
turnaj absolvovali v  Liberci, kam 

je přisoudilo pořadí z předminu-
lé sezóny. Kromě domácích měli 

za soupeře ještě 
Kolín, Ústí n.  L. 
a  Frýdek -Místek, 
hrajícím pod ná-
zvem Green Volley 
Beskydy. A  turnaj 
nám vyšel na jed-
ničku s  hvězdič-
kou. Čtyři vítězství 
12 bodů a  ztráta 
pouze jednoho 
setu (toho první-
ho). Začali jsme 
s  Kolínem: 3:1. 
Asi nejtěžší zápas 
následoval s  do-
mácím Libercem. 
Výsledek 3:0 ov-
šem po těsných 
setech (21, 24, 31). 

Druhý den to bylo Ústí a  Green 
Volley se shodným výsledkem 3:0, 
poslední set s  Beskydy dokonce 
25:8!. Herně jsme byli určitě nej-
lepší, ovšem nejlepší jsme byli i ve 
vystupování, týmové soudržnosti, 
chování na hřišti i  mimo něj. To 
je nejvíc potěšující. Jsme u  ně-
kterých škarohlídů kritizováni, 
že hrajeme s  hráči ročníku, kte-
rý měl původně v  loňské sezóně 
končit a  díky koronaviru může 
ještě hrát. Ano to je pravda. Ale 
my hrajeme s těmi nejlepšími, co 
máme k disposici! Tak může po-
stupovat každý, proto tato kritika 
není namístě. Potěšitelné navíc 
je, že všichni čtyři hráči dorůstají 
do nejvyšší mužské profesionální 
soutěže. To je smysl našeho počí-
nání. A z toho máme my trenéři, 
ale i hráči radost. Tým se semknul, 

hráči z  lavičky zas až tolik nežár-
lí, že nehrají (v  koutku duše ur-
čitě ano, ale umí to ve prospěch 
týmu dobře potlačovat). Hráči na 
hřišti zase ukazují, jak je volejbal 
bojovný, agresivní a krásný sport. 
Určitě nejlepší je vyhrát bez tajmů, 
střídání, dostat soupeře pod tlak 
a předvádět, co jsme nacvičili, na-
učili se a natrénovali. První turnaj 
je za námi a  nyní jsou družstva 
rozdělena do 4 výkonnostních 
skupin. My pochopitelně postou-
pili do té nejlepší spolu Příbramí, 
Kojetínem, Blue Volley Ostravou 
a  Brnem. Teď již půjde hlavně 
o to, abychom své postavení udr-
želi. Systém je takový, že z  každé 
skupiny dva nejhorší spadnou do 
nižší výkonnostní skupiny a  dva 
nejlepší do vyšší. Takže se udrží 
pouze družstvo na 3. místě. To po-

chopitelně platí pro druhou a třetí 
skupinu. Z nejlepší (nyní naší) se 
nikam nepostupuje, z  nejhorší se 
nikam nesestupuje.Zažádali jsme 
o pořádání tohoto turnaje, takže 6. 
a 7. listopadu uvidíme.
Pro úplnost: VM -Kolín 3:1 (-23, 
14, 19, 18), VM -Dukla Liberec 
3:0 (21,24,31), VM -Ústí n.L. 3:0 
(16,21,20), VM -Green Volley Be-
skydy 3:0 (21,14,8)

Tabulka:
1. VELKÉ MEZIŘÍČÍ 4 4 0 12:1 12
2. Dukla Liberec 4 3 1 9:6 8
3. Green Volley Beskydy 4 2 2 8:8 7
4. Ústí nad Labem 4 1 3 4:9 3
5. Kolín 4 0 4 3:12 0

Pozvánka na 1. ligu mužů:
Sobota 16. 10. od 18 hodin Spar-
tak velké Meziříčí  – VSK Staré 
Město
Tělocvična u kostela          Petr Juda

Skvělá premiéra volejbalových juniorů

2. liga muži – JM – 4. kolo
SK Kuřim – TJ Sokol Velké Mezi-
říčí 29:23 (18:12)
V  neděli podvečer zajížděli muži 
na palubovku dosud neporažené 
Kuřimi, v  jejichž dresu nastupuje 
i aktuálně nejlepší kanonýr soutěže 
Chýlek. Náš celek ovšem dorazil 
v  neúplné sestavě, kdy jsme po-
strádali hned 3 hráče ze základní 
šestky.
Vstup do utkání jsme měli jak z ho-
rorového � lmu. Na naší straně jsme 
citelně postrádali střední spojku, 
a tak naše kombinace byly bezzubé, 
zakončení nepřesné a  pramenila 
z  nich spousta technických chyb. 
Navíc kuřimští hned v úvodu vyru-
kovali s osobní obranou na našeho 
střelce Svobodu, což také znatelně 
ubralo z naší palebné síly. Domácí 
si tak do 12. minuty vybudovali vel-
ký náskok 10:3! Poté jsme se koneč-
ně dostali do zápasu a začali jsme 

náskok soupeře stahovat. Do 20. 
minuty jsme dokázali snížit na na-
dějných 11:9. Bohužel následovalo 
oslabení, které jsme prohráli 3:0 
a  soupeř opět odskočil. Do konce 
poločasu jsme se již brankově ne-
dokázali dotáhnout, a tak světelná 
tabule v  poločase ukazovala stav 
18:12 v náš neprospěch.
V úvodu druhého dějství jsme dvě-
ma góly rychle snížili. Ovšem přís-
ná vyloučení a nařízené 7metrové 
hody nám zase vzaly vítr z plachet, 
a my tak museli dotahovat 7bran-
kové manko (35. minuta 21:14). 
Nesložili jsme ale zbraně a  opět 
jsme se soupeři dokázali branko-
vě přiblížit na dostřel. V  bráně se 
navíc k  dobrému výkonu rozchy-
tal golman Drápela a my dokázali 
dorovnat na 23:19. Ovšem násle-
dovala další série hodně přísných 
vyloučení, kterou soupeř využil ve 
svůj prospěch. V závěrečných mi-

nutách jsme se ještě snažili zvrátit 
vývoj utkání, ale naše akce byly 
nepřipravené a většina střeleckých 
pokusů nenašla svůj cíl.
Domácí tak dnes asi zaslouženě 
brali 2 body za výhru 29:23. Ze 
dnešní prohry se musíme rych-
le vzpamatovat a  připravit se na 
domácí utkání, kdy hostíme ne-
příjemného soupeře z Kostelce na 
Hané.
7 m hody: 3/6:4/5, vyloučení 6:7, 
ČK 2:1
Sled branek: 5:1, 5:3, 10:3, 10:7, 
11:9, 14:9, 18:12, 18:14, 21:14, 
23:19, 26:21, 29:23
Sestava a branky: Ondřej Poul, Voj-
těch Drápela – Pavel Strašák (9/4), 
Vítězslav Večeřa (5), Miloš Necid 
(3), Filip Svoboda (2), Tomáš Pa-
žourek (1), Jan Lečbych (1), Fran-
tišek Kratochvíl (1), Petr Kavka (1), 
David Kubiš, Vojtěch Svoboda, tre-
nér Vlastimil Vaverka, odpovědný 

vedoucí Radim Fischer, Petr Kácal
Tabulka 2. ligy Jižní Morava – muži

Poz Družstvo Z V R P Skóre Body
 1. Tatran Bohunice 4 4 0 0 117:65 8
 2. SK Kuřim 4 3 1 0 123:100 7
 3. TJ Sokol Újezd u Brna 4 3 0 1 134:125 6
 4 TJ Sokol Kostelec n.H. 4 3 0 1 119:111 6
 5. HBC Olomouc 1966 4 2 0 2 109:95 4
 6. HK Ivančice 4 2 0 2 109:109 4
 7. TJ Sokol Velké Meziříčí 4 2 0 2 101:104 4
 8. SHC Maloměřice Brno B 4 2 0 2 90:111 4
 9. TJ Holešov 4 1 0 3 122:128 2
10. Sokol II Prostějov 4 0 2 2 106:122 2
11. Sokol Telnice 4 0 1 3 86:113 1
12. Sokol Juliánov 4 0 0 4 96:129 0

Program v hale Za Světlou:
Sobota 16. října
11.00 II. liga starší dorostenky 1. SC 
Bohumín 98
13.00 I. liga ženy 1. SC Bohumín 98
15.00 I. liga mladší dorostenci HC 
Zubří
17.00  II. liga muži Sokol Kostelec 
na Hané
19.00  II. liga starší dorostenci Lo-
komotiva Louny
Více informací na stránkách klubu: 
www.hazenavm.cz        Ondřej Poul

HÁZENÁ: Muži v Kuřimi vyšli bodově naprázdno



strana 7 medřičské listy | číslo 37 | 13. října 2021

V neděli 3. října se naši nejmenší 
házenkáři a házenkářky zúčast-
nili druhého turnaje ligy Vyso-
činy v miniházené. Pořadatelství 
se tentokrát ujal tým z Ledče nad 
Sázavou a kromě domácích si 
naše družstva zahrála ještě proti 
celkům z Havlíčkova Brodu, Po-
ličky a Zruče nad Sázavou. Náš 
tým postavil do turnaje jedno 
družstvo holek a jedno družstvo 
kluků v kategorii přípravky a jed-
no družstvo holek a dvě družstva 
kluků v kategorii minižactva. 
Hrací doba jednoho utkání byla 
10 minut.
Na těchto turnajích se nepočítá 
skóre, děti se tak mohou házenou 
naplno bavit bez starosti o výsle-
dek, a mají prostor vyzkoušet si 
nabyté zkušenosti z tréninku.
Děti se celé dopoledne bavili 
sportem a pro některé to byl vů-
bec první turnaj v životě, někteří 
si dali svůj vůbec první gól v há-
zené. Všichni si snad turnaj užili 
a již se těšíme na další kolo.

Hráli:
Minižactvo:
Holky:
Klára Sedláková, Simona Drdlo-

vá, Gabriela Pospíšilová, Alena 
Bartošová, Karolína Doležalová, 
Silvie Matušíková, Ella Kůpová.

Kluci:
Vojtěch Chalupa, Martin Jelínek, 
Adrian Kadlec, Samuel Karásek, 
Adam Böhm, Jonáš Peterka, Da-
niel Prášek, Matyáš Prokeš, To-
máš Kalina, Pavol Živčic, Erik 
Fialka, Martin Homola, Jakub 
Podsedek, Tadeáš Štěpánek, Voj-
těch Kostečka, Adam Buďa, To-
máš Hugo.

Přípravka:
Holky:
Anita Živčicová, Tereza Chlub-
nová, Nikol Konečná, Nela No-
váčková, Dominika Drápelová, 
Daria Matušíková, Eliška Tesařo-
vá, Tina Adamcová.
Kluci:
David Stoklasa, Jakub Musil, Mi-
kuláš Bradáč, Adam Kučera, On-
dřej Rosa, Štěpán Šidlo, Ronnie 
Navrátil, Jiří Michlíček.
Trenéři: Ilona Závišková, Jaris 
Chlubnová,  Ladislav Šidlo, Da-
niel Kostečka, Petr Kaštan, David 
Stoklasa.

Nejmenší házenkáři na turnaji ligy Vysočiny

Před začátkem letních prázdnin 
jsme naši pouť historií velkome-
ziříčské házené ukončili na začát-
ku šedesátých let. Došlo k znovu 
obnovení družstva žen a také se 
pracovalo na zvelebování hřiště 
v Rudolfově parku. Nyní se po-
suneme o čtyři roky dále, kdy se 
naši hráči a hráčky loučili s čes-
kou házenou a přivítali handball, 
neboli házenou o sedmi hráčích. 
Jdeme na to…

Soutěžní ročník 1963–1964 se do 
historie velkomeziříčské házené 
zapsal hodně tučně! První událostí, 

kterou změny v klubu odstartovala, 
byl přesun mezi tělovýchovnými 
jednotami. Od roku 1952 se házená 
hrála pod TJ Spartak Velké Meziří-
čí. Ovšem nyní se házená na sou-
těžní scéně představovala pod hla-
vičkou TJ MOTORPAL VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ. Hlavním popudem 
vzniku této jednoty byla tehdejší 
výzva vedení politické strany o za-
kládání tělovýchovných jednot při 
místních závodech. A tak i v našem 
městě vznikla jednota při tomto 
velkém závodě.
Je třeba říci, že se stále pracovalo 
velice aktivně. Nejen na budování 

jednotlivých družstev, vždyť jsme 
jich měli šest! A  to muže, ženy, 
dorostence, dorostenky, ale také 
žáky a žákyně. Všechny týmy hrály 
v  krajském přeboru. Také se stále 
pracovalo na „zkrášlování“ Rudol-
fova parku. Byl například opraven 
plot a postaven nový na staré silni-
ci. A  opět se na tom vehementně 
podíleli členové oddílu.
Další změnu, přineslo babí léto 
1964. Handball, dnes známý jako 
házená o sedmi hráčích se v Čes-
ké republice hrál od roku 1942. 
Během dalších let se postupně 
rozšiřoval mezi další a další oddí-
ly. Bylo tedy otázkou času, kdy se 
tento sport dostane i na Rudolfův 
park. Pro hráče bylo najednou tře-
ba zvykat si na jiné rozměry hřiště, 
velikost branky jiného systému or-
ganizace hry.
S  novou hrou byla všechna naše 
družstva zařazena do krajských 
soutěží. Pro představu se naši muži 
hned v  první sezóně umístili na 
čtvrtém místo a jejich soupeři byli 
Baník Oslavany, Dukla Jihlava, Ob-
lekovice, Slavoj Ivančice, TJ Znoj-
mo a  Valtice. Poněkud široký po-
jem okresu… Dorostencům vyšel 
vstup ještě lépe, a dokonce skončili 
druzí.
Na našem hřišti u řeky Oslavy byl 

uspořádán po šesti letech XI. roč-
ník Memoriálu Karla Pánka a muži 
se předvedli při první mezinárod-
ním utkání s jugoslávským ligovým 
celkem Vajlevo. Utkání bylo hráno 
před rekordní návštěvou a  mělo 
všestranný úspěch!
Další soutěžní ročníky šedesátých 
let přinášeli radost hráčům i funk-
cionářům. Dorostencům se po-
vedlo z okresu postoupit do divize. 
Dokonce v  roce 1970 Horáckou 
oblast vyhráli a  mohli postoupit 
do dorostenecké ligy, ale hlavně 
z  technických důvodů se postupu 
vzdali a zůstali dále v divizi…
O tom, jak se oslavilo 50 let velko-
meziříčské házené a jaký obrovský 
úspěch dorostenek přinesl konec 
70. let si budete moci zase příště.
A  pokud vás zajímá, jak vypadá 
házená o  sedmi hráčích, tak stačí 
téměř jakoukoli sobotu vyrazit na 
Sportovní halu „Za Světlou“, kde 
o  jednotlivá utkání není nouze. 
Vždyť v tomto ročníku máme plně 
obsazeny všechny věkové katego-
rie holek i kluků. A není právě to, 
o co naši předchůdci celých 100 let 
usilovali? My si myslíme, že ano, 
a  proto se snažíme házenou neu-
stále pozvedávat a  dělat ji hezkou 
a také, aby ona dělala všechny oko-
lo sebe šťastnější a spokojenější!

Velkomeziříčští házenkáři slaví 100 let! aneb Na scénu přichází handball!

Momentka z mezinárodního utkání TJ Motorpal Velké 
Meziříčí Valjevo. Foto – zdroj: archiv Házená VM

Družstvo dorostenek 1964. Foto – zdroj: archiv 
Házená VM

2. liga starší dorost – Čechy, 3. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí – Lokomotiva Vršovice 22:29 (10:16)
7m hody 3/4 : 1/4, vyloučení: 3:5
Sestava a branky: Lukáš Deraha – Martin Šikula (7/1), Tomáš Rosa (4), Martin 
Chalupa (3), Jakub Mach (3/1), Štěpán Mikšík (2/1), Matěj Novotný (2), Ben-
jamin Rosa (1), Robin Koudela, Jakub Uchytil, trenér Ladislav Šidlo, vedoucí 
družstva Pavel Strašák.   -lš-

1. liga mladší dorost – Morava, 3. kolo
TJ Sokol Žďár nad Sázavou – TJ Sokol Ostrava 31:41 (16:20)
7 m hody 1/1 : 1/1, vyloučení 2:1, navíc domácí ČK
Průběh utkání https://www.handball.cz/souteze/muzi/1-liga-mladsi-dorosten-
ci/detail/zapas/627c30f4-42b0-49d8-a11f-020a0fd78406
Sestava a  branky: Tomáš Novotný  – Robin Koudela (14), Adam Melichar 
(10/1), Benjamin Rosa (2), Jakub Uchytil (2), Vojtěch Bradáč (1), Martin Ka-
kač (1), Denis Vik (1), Adam Jaša, Jaroslav Pavlíček, Štěpán Čermák, Michal 
Urbanec, trenér Ladislav Šidlo, vedoucí družstva Dana Koudelová. 

Házená dorost

2. kolo, Liga Vysočiny
Vzhledem k  tomu, že první kolo 
Ligy Vysočiny bylo přeloženo 
z konce září na 17. října, tak náš 
domácí turnaj v  sobotu 9.  říj-
na  2021 byl pro naše mladší žá-
kyně prvním ostrým startem. Pro 
některé to bylo úplně poprvé, co 
hrály zápas v házené.
Holky začaly trénovat 16.  srp-
na každý den. Na tyto tréninky 
navázalo pětidenní soustředě-
ní v  Dolní Cerekvi společně se 
staršími žákyněmi. Během letní 
přípravy holky absolvovaly dvě 
přátelská utkání proti Kuřimi 
a Ledči. Na jednodenním turna-
ji v  Kuřimi dokonce vybojovaly 
krásné druhé místo a  Veronika 
Dvořáková byla zvolena nejlepší 
hráčkou turnaje. Tradičně se hol-

ky také představily na třídenním 
turnaji ve Vršovicích, kde v kon-
kurenci dalších deseti týmů z celé 
České republiky obsadily osmé 
místo.
Naše družstvo je složeno z  hrá-
ček ročníku narození 2009, 2010 
a  2011. Celkem kádr aktuálně 
čítá 16 hráček. Je to opět počet, 
se kterým lze dobře pracovat. Na 
holkách je vidět chuť trénovat 
i hrát! A to je přesně to, o co usi-
lujeme.
Na sobotní turnaj byly nomino-
vány všechny hráčky. Bohužel 
Liga Vysočiny postrádá oproti 
předchozím rokům tým ze Ži-
rovnice a  Havlíčkova Brodu. 
A  tak na jednom turnaji holky 
vždy odehrají tři utkání proti 
Ledči nad Sázavou, Pardubicím 

a  Poličce. Zápas se hraje na dva 
poločasy, kdy první trvá osm 
minut a hraje se celoplošná osob-
ní obrana. Druhý poločas trvá 
15 minut a hraje se klasická há-
zená.
V  prvním zápase jsme se utkaly 
proti hráčkám z  Ledče nad Sá-
zavou. „Osobka“ byla hodně vy-
rovnaná a skončila poměrem 4:4. 
Do druhé půle se tak šlo zase od 
nuly. V obraně se nám vůbec ne-
dařilo, na holkách byl vidět pří-
lišný respekt a nervozita. V úto-
ku jsme se snažily střílet hlavně 
z  dálky, bohužel ne vždy našly 
střely svůj cíl, a tak zápas skončil 
naší porážkou 8:10.
Do druhého utkání proti Par-
dubicím nastoupilo úplně jinak 
namotivované družstvo. Holky 

v osobní obraně bojovaly o každý 
míč a  protihráčky výborně pře-
rušovaly. Nedařilo se tolik pro-
měňovat a  poločas tak skončil 
4:3. Ve druhém poločase holky 
velice aktivní obranou 1:5 nepus-
tily soupeřky vůbec k  ničemu. 
A  střely, které na branku letěly 
pochytala naše brankařka. V úto-
ku si holky s chutí zastřílely, a zá-
pas tak skončil jasným vítězstvím 
16:4.
Poslední utkání jsem odehrály 
proti novému družstvu v soutěži, 
Poličce. V  tomto zápase již tolik 
branek z  naší strany nepadlo, 
protože nás vychytala hostující 
brankařka. I  tak zápas skončil 
výhrou 8:2.
V každém zápase jsme se snaži-
ly do hry zapojit všechny hráčky 

a zkoušely je na různých postech. 
Holky si turnaj užily a  už teď 
vyhlížejí ten další, který bude 
v  neděli 17.  října  2021 v  Ledči 
nad Sázavou.
Sestava a branky: Anežka Brych-
tová, Dita Padalíková – Karolína 
Blaťáková (6), Adéla Derahová, 

Veronika Dvořáková (2), Bára 
Fialová, Nikol Harčaríková, Eliš-
ka Chlubnová (1), Sára Juhošová 
(11), Elen Konečná (2), Denisa 
Krejčová (6/1), Tereza Palátová 
(1), Klára Pospíšilová, trenérky 
Jana Šidlová a Kateřina Záviško-
vá.                                 Jana Šidlová

Mladší žákyně mají za sebou první prověrku v Lize Vysočiny

Mladší žákyně. Foto – zdroj: archiv Házená VM
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Krajská liga mužů Vysočina 2021/22
    Tým Z V VP PP P Skóre B
 1. HC Světlá n. Sáz. 4 3 1 0 0 15:8 11
 2. HC Lední medvědi Pelhřimov 3 3 0 0 0 22:15 9
 3. HC Chotěboř 4 2 1 0  1 25:8 8
 4. HC Ledeč nad Sázavou 4 2 1 0 1 21:18 8
 5. Moravskobudějovický HOKEJ 3 2 0 1 0 20:9 7
 6. Náměšť nad Oslavou 4 1 0 1 2 11:21 4
 7. HC Sp. Velká Bíteš 2 1 0 0 1 8:8 3
 8. HHK Velké Meziříčí B 4 1 0 0 3 16:22 3
 9. SK Telč 4 1 0 0 3 13:19 3
10. HC ORLI Bystřice n. P. 4 1 0 0 3 7:23 3
11.  Jiskra Humpolec 4 0 0 1 3 9:16 1

MEDŘIČSKÉ LISTY – nezávislý týdeník – Vychází pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každou středu. 
Evidenční číslo MK ČR E 11253. Vydavatel: Ing. Bc. Ivana Horká, Markova 4, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 49483382.Telefon: 732 203 787. E-mail: ivahorka@seznam.cz. 
Web: www.medricske-listy.cz. Adresa redakce: Náměstí 4, 594 01 Velké Meziříčí (průjezdem Květinářství Flouma, ve dvorku doleva). 
Úřední hodiny v redakci: středa: 13.00 – 16.00; pátek: 9.00 – 13.00; čtvrtek: otevřeno pouze v případě přítomnosti redaktora nebo dle telefonické dohody předem – volejte 
732 203 787.) Pondělí a úterý: ZAVŘENO (uzávěrka a distribuce novin). Pro vzkazy můžete využít poštovní schránku u dveří redakce.
Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených 
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Nové pracovní místo v regionálním médiu 
Podpořeno z EU ESF – OPZ.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

TABULKA
P. Tým Z S B
 1. SK Sigma Olomouc B 11 29:6 26
 2. FC Baník Ostrava B 11 25:12 26
 3. SK HS Kroměříž 11 22:9 25
 4. FC Slovan Rosice 11 17:11 22
 5. 1.FC Slovácko B 12 28:15 21
 6. FK Blansko 11 22:20 21
 7. FC Hlučín 11 17:12 18
 8. SK Uničov 10 15:10 18
 9. ČSK Uherský Brod 11 17:12 15
10. FC Velké Meziříčí 11 14:16 15
11. FC Fastav Zlín B 11 17:20 12
12. FC Vratimov 11 14:17 12
13. FC Dolní Benešov 11 12:21 12
14. FKM Vysočina Jihlava 12 20:31 11
15. SFK Vrchovina 11 10:20 8
16. FK Frýdek-Místek 10 11:24 8
17. FC Viktoria Otrokovice 11 7:25 5
18. 1. SC Znojmo FK 11 15:31 3

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – ŘÍJEN 2021
So 16. 10. 14.30 – 16.00
Ne 17. 10. 14.15 – 15.45
Vstupné – bruslící – dospělí, mládež nad 15 roků 40 Kč,
děti  do 15 roků 30 Kč, doprovod 20 KčVítězové III. kategorie

Sportovní střelecký klub Velké 
Meziříčí uspořádal dne 3.  říj-
na  2021 již 31. ročník střelec-
ké soutěže o  „Pohár SSK Velké 
Meziříčí“ ve střelbě z  libovolné 
a  sportovní malorážky. Střílelo 
se 60 ran na vzdálenost 50 me-
trů vleže na kruhový terč, kde 
nejvyšší hodnota je 10 bodů, což 
značí zasáhnout kruh o průměru 
10 mm.
Soutěž se konala na klubové střel-
nici v Martinicích a sešlo se na ní 
21 střelců ze sedmi střeleckých 
klubů z  krajů Jihomoravského 
a  Vysočina. V  letošním roce nás 
navštívili také střelci ze Sloven-
ska. Bylo chladné počasí. Z  rána 
bylo zataženo. Celý den střelce 
trápil nepříjemný vítr. I  v  tom-
to počasí byla účast velmi dobrá 
a střelcům se dařilo.
Putovní „Pohár SSK Velké Mezi-
říčí“ získalo družstvo SSK Slatina 
Brno 1747 bodů z  osmnácti set 
možných, které střílelo ve slože-
ní Stanislav Hlaváček, Pavel Pěch 
a  Barbora Jeřábková. Druzí byli 
o pouhé 2 body střelci SSK Mos-
tiště ve složení Vladimír Michal, 
Petr Michal a Jana Aldorfová. Na 
třetím místě se pak umístili střel-

ci ze Slovenského SŠK Višťuk ve 
složení Jozef Široký, Iveta Jahvod-
ková a Juraj Garaj.

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ:
Kategorie I. – muži, junioři

Garaj Juraj (1982) 584 bodů 
(SŠK Višťuk)
Michal Petr (1984) 582 bodů 
(SSK Mostiště)
Pěch Pavel (1971) 576 bodů 
(SSK Slatina Brno)

Kategorie II. – senioři
Michal Vladimír (1958) 585 bodů 
(SSK Mostiště)
Materna Jiří (1964) 584 bodů 
(SSK Žďár nad Sázavou)
Hlaváček Stanislav (1954) 
582 bodů (SSK Slatina Brno)

Kategorie III. – dorost, ženy
Jeřábková Barbora (2008) 
589 bodů (SSK Slatina Brno)
Jahvodková Iveta (1969) 582 
bodů (SŠK Višťuk)
Aldorfová Jana (1987) 578 bodů 
(SSK Mostiště)
Celá výsledková listina je ke 
zhlédnutí na: jirimaterna.sweb.cz
Díky sponzorům bylo možno 
mezi nejlepší jednotlivce rozdělit 
18 hodnotných věcných cen. Me-
diálním partnerem byl týdeník 
Medřičské listy. Soutěž podpo-

řilo také město Velké Meziříčí. 
SSK Velké Meziříčí touto soutěží 
zakončilo letošní malorážkovou 
střeleckou sezónu a  přešlo na 
střelbu ze vzduchových zbraní. 

Tyto střelecké soutěže se provádí 
již v  halách, nebo tělocvičnách, 
kde nepůsobí nepřízeň počasí.

Za SSK Velké Meziříčí 
Stanislav Chylík

Konal se již 31. ročník střelecké soutěže

FC Velké Meziříčí 0:4 (0:1) FC Hlu‑
čín
Branky: 16. Praus, 52. Lokša (pen.), 
62. Mládek, 84. Zajíček. ČK: 51. Ko-
mínek. Rozhodčí: Mayer – Řezníček, 
Denev Diváci: 185.
FC VM: Kolář  – Puža, Demeter 
P. (18. Urbánek), Bouček (81. Malata 
Ma.), Dolejš (74. Ráliš), Šuta, Nedvěd, 
Plichta (74. Malata Mi.), Demeter R. 
(74. Vošmera), Komínek (C), Mucha

Úvod zápasu patřil našemu mužstvu, 
v 9. minutě se dostal do zakončení po 
Dolejšově přihrávce Plichta, bohužel 
však balón nedokázal usměrnit mezi 
tři tyče. V 16. minutě si hosté krás-
ně vypracovali svojí první gólovou 
šanci, kterou také proměnili Prau-
sem, 0:1. V 18. minutě se k hlavičce 
dostal Plichta, jeho zakončení však 
bylo pouze zblokováno na roh. Ve 
29. minutě napřáhl z velkého váp-

na Dolejš, ale jenom do rukavic 
brankáře Lapeše. Ve 31. minutě se 
fotbalisté Hlučína pohlednou kom-
binací dostali až před Koláře, který 
naštěstí jejich snažení zastavil po-
hotovým zákrokem. Do kabin tak 
šly týmy za stavu 0:1.
Důležitý okamžik zápasu přišel 
v 52. minutě, kdy Komínek fauloval 
v pokutovém území hráče Hlučína. 
Jeho zákrok neušel pozornosti su-

dího Mayera, který odpískal penal-
tu a Komínek po druhé žluté kartě 
viděl kartu červenou. Následnou 
penaltu proměnil Lokša, 0:2. Ve 
zbytku zápasu už fotbalisté Hlučí-
na kontrolovali průběh hry a  vsí-
tili dvě branky z  kopaček Mládka 
a Zajíčka. Naši fotbalisté měli také 
náznaky šanci, do největší se dostal 
Robin Demeter, který však tre� l jen 
nastavené rukavice Lapeše.

Hodnocení trenéra Jana Šimáč-
ka: Zasloužená výhra Hlučína, 
my jsme bohužel výkonem ne-
navázali na Kroměříž a  darovali 
jsme 3 body hostům. Klíčovým 
bodem bylo vyloučení a následné 
obdržení branky na 2:0 z penalty. 
Poté se zápas z naší strany jen do-
hrával a bylo otázkou, kolik gólů 
ještě od v pohodě hrajících hostů 
dostaneme.                             -FCVM-

Od začátku utkání naši hráči 
diktovali tempo hry, gólu se 
však dočkali až ve druhém polo-
čase, kdy se hlavičkou prosadil 
Chalupa. V rozmezí osmi minut 
pak naši hráči dokázali vstřelit 
tři góly, když se po pěkných 

kombinacích prosadil Mezlík 
s Vošmerou a samostatný únik 
proměnil Mirek Malata. 
Hosté pak dokázali vstřelit dva 
góly ke konci zápasu a upravili 
tak kosmeticky konečné skóre 
na 4:2.

FC Velké Meziříčí B 4:2 (0:0) 
TJ Sokol Bedřichov
Góly: 52. Chalupa Patrik, 70. 
Vošmera Filip, 73. Mezlík Pavel, 
78. Malata Mirek - 86. Hruška 
Josef, 89. Lacina David. Rozhod-
čí: Svoboda Patrik, Kylar Roman, 

Kříž Jan, Beneš Jaroslav.Počet 
diváků: 70. FC VM B: Dubec - 
Malata Mar., Bibr, Urbánek (75. 
Mužátko), Mička, Mezlík (84. 
Chodák), Vošmera, Chalupa, 
Crkal (61. Puža), Ráliš, Malata 
Mir.

Hodnocení trenéra Libora Švece: 
Dnes nás čekal náročný zápas, 
jsem velmi rád, že jsme ho zvládli. 
Myslím, že výhra je zasloužená. 
Mrzí mě ale dva obdržené góly 
v závěru utkání.
        -FCVM-

Ben� ka doma vítězně s Bedřichovem

Házenkáři přijmou do svých řad nové spoluhráče
TJ Sokol Velké Meziříčí oddíl házené přibírá do svých řad nové 
spoluhráče. Hledáme dě�  se zájmem o pohyb, ročník narození 
2012 a mladší. Více informací na www.hazenavm.cz

HHK Velké Meziříčí „B“  – HC 
Lední Medvědi Pelhřimov 7:9 
(4:1, 2:6, 1:2)
Rozhodčí: Mareček  – Trávník, 
Jančí. Diváků: 35. Branky: 14. Bu-
rian  M., 14. Pejchal (Sobotka), 
17. Kučera (Štěpánek, Sobotka), 
19.  Pejchal (Sobotka, Štěpánek), 
28.  Sobotka (Štěpánek, Pejchal), 
34. Sobotka (Štěpánek, Pejchal), 51. 
Pejchal (Štěpánek, Karásek). Vy-
loučení: 7:4. Využití: 2:3. Oslabení: 
0:0. Střely na branku: 24:32. V.M. 
„B“: Šeba (od 30.’ Pestr) – Střecha 
Libor, Kuřátko  – Kučera, Chlub-
na – Pokorný, Smejkal – Sysel – So-
botka, Štěpánek, Pejchal  – Burian 
Martin, Kudláček Jiří, Vrána – Ka-
rásek, Havliš, Šandera – Hubl, Úlo-
vec, Dundálek. Trenér: Kudláček 
Martin. 

SK Telč  – HHK Velké Meziříčí 
„B“ 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Rozhodčí: Doležal  – Vít, Kouba. 

Diváků: 164. Branky:15. Pejchal 
(Sobotka), 20. Sobotka (Pejchal), 
23. Pejchal (Sobotka), 34. Pejchal 
(Sobotka), 59. Štěpánek (Pejchal, 
Smejkal). Vyloučení: 6: 10. Využití: 
0:2. Oslabení: 0:0. Střely na branky: 
26:26, Telč: Hrstka (Černý) – Pro-
kop, Havlík Jiří, Tušer, Havlík To-
máš, Sokolík, Smejkal David, Kret 
Martin, Bína Adam, Prášek, Berka, 
Kret František, Bína Jan, Kříž, Kret 
Vojtěch, Lander, Pucher. Trenér: 
Prášek Josef. V.M. „B“: Štourač 
(Šeba) – Pokorný, Střecha Libor – 
Chlubna, Kučera – Smejkal Lukáš, 
Kuřátko – Sobotka, Štěpánek, Pej-
chal  – Burian Martin, Kudláček 
Jiří, Hubl – Dundálek, Havliš, Ka-
rásek  – Vrána, Šandera. Trenér: 
Kudláček Martin.

HHK Velké Meziříčí „B“  – HC 
Světlá nad Sázavou 2:5 (1:2, 1:2, 
0:1)
Rozhodčí: Kašpar  – Klouda, Ber-

ger. Diváků: 30. Branky: 4. Sobotka 
(Chlubna), 26. Kučera (Sobotka, 
Štěpánek) Vyloučení: 5:4. Vyu-
žití: 1:2. Oslabení: 0:0. V.M. „B“: 
Štourač (Šeba)  – Střecha Libor, 
Sysel – Kučera, Smejkal – Chlubna, 
Kuřátko – Bradáč – Sobotka, Štěpá-
nek, Pejchal – Burian Martin, Kud-
láček Jiří, Hubl  – Karásek, Havliš, 
Vrána – Úlovec. Trenér: Kudláček 
Martin. 
Příští kolo máme volno. V 6. kole 
se utkáme na domácím ledě s Byst-
řicí nad Pernštejnem.Hraje se v ne-
děli 17. 10. 2021 v  tradičním čase 
v 17.00.

-ht-

1. liga ženy, 5. kolo
Jiskra Havlíčkův Brod – TJ Sokol Velké Meziříčí 32:24 (18:14)
Páté kolo prvoligové soutěže se neslo ve znamení regionálního derby. Naše há-
zenkářky se přes dobře rozehraný zápas nedokázaly zkoncentrovat a body tak 
zůstaly na palubovce soupeřek.
Naší obraně chybí větší důraz a v útočné hře zase přehled a větší trpělivost. Čer-
nou tečkou utkání bylo zranění kolene Markéty Pospíšilové, které přejeme brzké 
uzdravení!
Po pěti kolech je tak naše družstvo na desátém místě s bilancí jedné výhry a čtyř 
proher.
Reprezentační pauzu zaplní naše hráčky druhým kolem Českého poháru, když 
v sobotu 9. října zajíždějí na palubovku aktuálního lídra ligy, Kunovic. Snahou 
bude soupeře potrápit a vyzkoušet různé herní a obranné kombinace.
Sestava a branky: Jarmila Šabacká, Marcela Večeřová – Iva Závišková (6), Kristý-
na Cahová (4), Michaela Homolová (4), Lenka Pacalová (3), Natálie Koudelová 
(2), Lucie Zbožínková (2), Klára Kuřátková (1), Tereza Borkovcová (1), Karolí-
na Slámová (1), Magda Pospíšilová, Natálie Pu er, Markéta Pospíšilová, trenéři 
Jana Šidlová a Vincenc Záviška.                      Jana Šidlová

Házenkářky vyšly 
v derby naprázdno

TABULKA II. LIGA – VÝCHOD
P Tým Z S B
1. HK Nový Jičín 7 22:21 17
2. HC Slezan Opava 7 18:16 12
3. HHK Velké Meziříčí 7 21:22 12
4. SKLH Žďár nad Sázavou 7 26:27 11
5. HC Bobři Valašské Meziříčí 6 23:15 9
6. HC ISMM Kopřivnice 7 22:22 9
7. HC Kometa Brno „B“ 7 19:20 8
8. SHK Hodonín 6 13:21 3

HHK Velké Meziříčí 4:5 (1:2, 3:1, 
0:2) HC Slezan Opava
SESTAVY: HHK Velké Meziříčí 
Juda J. (Krejčí) – Vranka, Burian V., 
Báňa, Ambrož, Slabý, Kochánek – 
Barák, Juráň, Střecha T., Horký, 
Křenek, Strnad, Maštera, Malec, 
Juda M., Střecha F. HC BRANKY 
A NAHRÁVKY: HHK Velké Me-
ziříčí 19:19 Horký (Slabý), 25:54 
Křenek (Kochánek, Strnad), 35:43 
Křenek (Strnad, Burian V.), 36:25 
Střecha F. (Maštera, Báňa). HC Sle-
zan Opava. 15:49 Krupa (Štindl), 
16:56 Krupa (Wolf), 25:35 Malina 
(Štindl, Wolf), 44:11 Wolf (Mali-
na), 46:38 Štindl (Kadula, Peter-
ka). STATISTIKY: Vyloučení 6:4, 
využití 2:2 v oslabení 0:0. Střely na 
branku 33:30 (15:10, 11:9, 7:11  – 
0:0). Diváci 249. Rozhodčí Šperl – 
Berger, Štěrba.
Velkomeziříčští hokejisté na do-
mácím ledě podlehli Slezanu Opa-
va. Přestože ve druhé třetině otočili 

ze stavu 1:3 na 4:3, další velké šance 
zahodili a soupeř ve třetí části tres-
tal.                                          Jiří Mráz

SHK Hodonín 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) 
HHK Velké Meziříčí
SESTAVY: SHK Hodonín Kubáň 
(Martinčík) – Uhříček, Gabrhelík, 
He� a, Dřímal Tomáš, Hohl, Fise-
ra, Miklík (A), Sedláček – Podla-
ha, Romančík, Rozsahegyi, Dří-
mal Tadeáš, Komínek (C), Lekeš, 
Janeček, Balán (A), Janás, Růžička, 
Dobša, Giatsintov. HHK Velké 
Meziříčí Juda J. (Šťourač) – Buri-
an  V., Slabý, Báňa, Vlašín P.  (A), 
Burian  M., Kochánek, Ambrož 
(C)  – Rozmarín, Barák, Maštera, 
Juráň, Křenek (A), Malec, Str-
nad, Střecha F., Horký, Střecha 
T., Vlašín  M., Vedral. BRANKY 
A  NAHRÁVKY: SHK Hodonín 
41:10 Janás (Hohl), 49:11 Růžič-
ka (Komínek). HHK Velké Me-
ziříčí 10:42 Horký, 17:41 Juráň, 

39:46 Střecha F. (Strnad, Slabý). 
PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST 
BRANKÁŘŮ: SHK Hodonín 
Kubáň  – 82,61%  – 19 zákroků  – 
57 min. HHK Velké Meziříčí Juda 
J. – 95,74% – 45 zákroků – 60 min. 
STATISTIKY: vyloučení 3:6. Vy-
užití 0:0 v  oslabení 0:1. Střely na 
branku 47:22. (13:11, 14:10, 20:1 – 
0:0). Diváci 493. Rozhodčí Blaha – 
Maloušek, Hübl.
Hokejisté Velkého Meziříčí vezou 
cenné tři body z  hodonínského 
ledu! Vítězství jsme doslova vyvál-
čili s vypětím všech sil. Vydřeli jsme 
velmi cenné 3 body, protože z Ho-
donína se moc často nevozí, proto 
si to užijeme.                        Jiří Mráz

HHK "A" vyhrál a prohrál HHK "B" porazil Telč

Fotbalové áčko utrpělo debakl. Ve třetí lize je prozatím na desátém místě


