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CO VÁS EKÁ
Bítešské hody

Od 9. do 16. 9. 2009
Hlavní hodový program – ne-
d le 13. 9.
Více strana 8

Koncert operního p vce

Jakuba Pustiny

11. 9. 2009 v 19 hodin
Jupiter club Velké Mezi í í
Více strana 7

Zábavný po ad

Báje ná zem
Františka Josefa
S Františkem Nedv dem 

Platí nová 
telefonní ísla!

Jupiter club i týdeník Velko-
mezi í sko mají nová tele-
fonní ísla. Stávající se ruší. 
Jupiter club: 
566 782 001 (sekretariát)
566 782 000 ( editel)
566 782 032 fax
Velkomezi í sko:
566 782 009 inzerce
566 782 007 šéfredaktorka
566 782 033 fax
Aktuální informace také 
najdete na stránkách
www.jupiterclub.cz 
a na www.velkomeziricsko.cz

Avizní okénko p ipravila: 
Iva Horká

(Víde  91, sm r p ehrada, 1. odbo ka vlevo)
Nabízíme velký výb r trvalek, skalni ek, 
okrasných trav a d evin. 
Každé prodejní odpoledne poradíme s osázením 
hrob  a zahrádek.
Pracovní doba: St, t – 8 – 12, 13 – 17, Pá – 8 – 12, 13 – 18
Cesta p es obec Mostišt  již pr jezdná.

Prostor na poliklinice k pronájmu
Na poliklinice ve Velkém Mezi í í pronajmeme 10 m2

s velkým výkladem vedle lékárny – vhodné pro malou 
prodejnu i provozovnu služeb.

Informace na tel. . 604 704 170

Po uzáv rce minulého ísla naše-
ho týdeníku jsme obdrželi zprávu, 
že termín uzavírky silnice u Osla-
vi ky byl zm n n. Komunikace 
. II/360 na trase Velké Mezi í í

– T ebí , v k. ú. Oslavi ka bude 
tedy uzav ena až od 3. íjna 2009.
Celková délka uzavírky, která po-
trvá do 17. íjna 2009, bude jeden 
kilometr.

P vodní termín, který byl otišt n
ve Velkomezi í sku . 30, a to 7. 9.–

Uzavírka silnice na T ebí  je odložena na íjen
20. 9. 2009, byl zrušen z d vodu ne-
p edvídatelného podloží a následné 
zm ny technologického postupu p i
zajišt ní zá ezu a následné stavb
op rné zdi. Proto bylo vydáno 
rozhodnutí o zm n  termínu, a to 
od 3. 10. do 17. 10. 2009. 

D vodem uzav ení vozovky 
jsou práce na novém mostu p es 
železnici a silnici II/360, jež je 
sou ástí druhé etapy obchvatu 
Oslavi ky. 

V K ižanov  je uzav ena 
ulice Mezi í ská

idi i, kte í budou projížd t p es 
K ižanov, musejí po ítat s tím, že až 
do 30. íjna 2009 je úpln  uzav ena 
silnice . II/360 na ulici Mezi í ská 
(v km 97,300 – 97,400). D vodem 
uzavírky je oprava odvodn ní 
silnice. Objízdné trasy najdete na 
str. 2.

Iva Horká

Velkomezi í ští se rozhodli bojovat s idi i, kte í
nerespektují dopravní p edpisy a p ekra ují povolenou 
padesátikilometrovou rychlost v obci. M ení rych-
losti ve Velkém Mezi í í s nejv tší pravd podobností 
odstartuje již b hem zá í. „Ur it  chceme s novým 
školním rokem za ít,“ potvrzuje místostarosta Josef 
Komínek, „ pokud bude mít t ebí ská  rma, s níž 
jsme uzav eli smlouvu, as. Pak sta í, když se s nimi 
domluvíme týden dop edu na termínu m ení a oni 
p ijedou.“ 

M sto má v sou innosti s policií vytipovaná místa, 
kde idi i obzvlášt  rádi jezdí rychleji, než smí. Je jich 
sedm, nap íklad v echových sadech, na ulicích Soko-

lovská, Hornom stská i Novosady. V podstat  jsou to 
veškeré hlavní tahy m stem. Za átek i konec m eného 
úseku bude ádn  ozna en a u každého m ení bude 
p ítomna m stská policie. Ta bude h íšníky na míst
pokutovat. M ení p itom m že probíhat i za tmy.

Zejména s ohledem na konec prázdnin a zahájením 
nového školního roku je takové zakro ení proti ne-
ukázn ným idi m d ležité a v zájmu bezpe nosti 
d tí. K tomu p ispívá nap íklad i pravidelný ranní 
dohled policist  nad t mi p echody ve m st , které 
jsou nejvíce využívány školáky. Práv  d ti jsou totiž 
nejzraniteln jšími ú astníky silni ního provozu.

Martina Strnadová

Zakro í proti neukázn ným idi m

Den otev ených dve í v ÚSP K ižanov
Srde n  vás zveme na Den otev ených dve í, který u nás prob hne 7. 10. 2009 od 9 do 16 
hodin. Budete si moci prohlédnout naše za ízení, terapeutické dílny, vzd lávací centrum p i
ÚSP a také zhlédnout ukázky hipoterapie a canisterapie.
V tomto týdnu, který je mimo jiné v nován celostátní akci nazvané „Týden sociálních služeb 

R“, pro vás p ipravujeme samostatn  otev ené dílny, a to 8. 10. 2009 od 9 do 16 hodin. 
Návšt vníci si mohou zkusit vyrobit r zné drobnosti z keramiky, pedigu, drátk , papíru, malbu 
na hedvábí a batikování. Do pestrého programu bude zahrnuta i ukázka muzikoterapie.
T šíme se na vaši návšt vu!                               Klienti a zam stnanci ÚSP K ižanov

Dnes
rozší ené

vydání
Vzhledem k oslavám stého 
výro í císa ských manévr
u Velkého Mezi í í, které 
prob hly 5. a 6. zá í 2009, 
vychází již dnes rozší ené 
íslo s fotogalerií. 

 Starosta Velkého Mezi í í František Bradá  (vpravo) p ivítal na ná-
m stí spole n  s Radou m sta oba císa e – Františka Josefa I. a Viléma II. 
(uprost ed).                                                                     Foto: Iva Horká

Sedmnáctý ro ník sout že 4 klí-
e k velkomezi í ské brán  letos 

probíhal v duchu stého výro í císa -
ských manévr  u Velkého Mezi í í. 
Uspo ádala ji Místní ak ní skupina 
Most Vyso iny a Jupiter club ve 
spolupráci s místním muzeem. 
V sobotu a tentokrát ve ve erních 
hodinách se na nám stí op t utkala 
ty i družstva zastupující Velkou 

Bíteš, M ín, K ižanov a Velké Me-
zi í í. (Pokra ování na stran  3.)

Klí e vybojovali op t M ínští

Mezi í í oslavovalo výro í
císa ských manévr

O uplynulém víkendu se Velké Mezi í í ocitlo v dob  p ed sto lety, kdy 
se u našeho m sta konaly v hlasné císa ské manévry. P i té p íležitosti 
tehdy hrab  Harrach p ivítal na svém zámku rakousko-uherského císa e
Františka Josefa I., n meckého císa e Viléma II. i následníka rakousko-
uherského tr nu Františka Ferdinanda d’Este. Proto nemohly tyto poma-
zané hlavy chyb t ani na letošních oslavách – vyjma Františka Ferdinanda 
d’Este. „Jeho p edstavitel bohužel onemocn l, a tak se – protože je 
opravdu nenahraditelný – nemohl zú astnit,“ up esnila Irena Trone ková, 
editelka velkomezi í ského muzea. To bylo hlavním koordinátorem oslav, 

ve spolupráci s eskou asociací p átel vojenské historie. Ú inkující na pó-
dium pak zajistila um lecká agentura Harold. Historický pr vod ulicemi 
našeho m sta, nad nímž dohlížela m stská policie za sou innosti Policie 

R, ítal tém  sto lidí. Samotné oslavy navštívilo kolem dvou a p l
tisíce lidí, na 300 jich pak zhlédlo kostýmované prohlídky v prostorách 
zámku. Ten byl ostatn  d jišt m dvoudenních oslav, které probíhaly jak 
na nádvo í, tak v zámeckém parku. Pouze slavnostní uvítání císa  se 
konalo v sobotu dopoledne na velkomezi í ském nám stí. Vzácné hosty 
p ivítal starosta m sta František Bradá  spolu s místostarostou Josefem 
Komínkem a leny rady – Ivanou Bíbrovou, Radovanem Necidem, Pav-
lem Peškem, Ivo Šulcem a Ji ím Zelní kem. Ti byli od ni do erných 
kostým  s cylindry na hlavách a jediná žena v rad  pak mezi nimi zá ila 
v bílovínových šatech a pompézním klobouku. Skv lými kostýmy se 
to ostatn  hemžilo všude – vojenské jednotky, ošet ovatelky, v štkyn ,
kejklí , ková , dámy v elegantních secesních kostýmcích a spousta dalších 
ú inkujících. To vše výte n  navodilo atmosféru z po átku zá í 1909. 
Tu si p ijeli vychutnat i poslanci Parlamentu R Jan Kasal, Miroslava 
N mcová a Karel erný.

Velké pozornosti se pochopiteln  t šili oba císa i, kte í dorazili na ná-
m stí historickými vozy, z nichž jeden byl dokonce z roku 1909. Nechyb l
nap íklad ani obrn ný v z rakousko-uherské armády i vojáci na koních 
anebo bry ka tažená kon m.

Na nám stí zazn ly projevy, byla vypálena estná salva a poté se zhruba 
sto lenný historický pr vod odebral na zámecké nádvo í. Tam si diváci 
mohli vybrat ze vskutku bohatého programu, mimo jiné vítání dvou cí-
sa , p ehlídka vojsk, de  lé historických kol z po átku dvacátého století 
vedené Josefem Zimov ákem, dále bi ová show, divadelní p edstavení, 
p ehlídka dobových kostým i koncert vojenské kapely a dobových 
p vc .                                                            (Pokra ování na stran  3.)

Z R U Š E N O

Starosta František Bradá  s pra-
porem Velkého Mezi í í vede své 
družstvo p i slavnostním nástupu 
k sout ži 4 klí e k velkomezi í ské 
brán .

Foto: Martina Strnadová



íslo 31 9. zá í 2009 strana 2

OKÉNKO RADNICE

Po prázdninách n které d ti nastoupily do zrekon-
struovaných škol a školek. Starosta m sta s místosta-
rostou se p išli v úterý 1. 9. 2009 podívat na n které 
školáky. 

„Poslední prázdninový den jsme se byli s místosta-
rostou podívat na školy, které b hem prázdnin prošly 
rekonstrukcí,“ íká starosta m sta František Bradá .
„Navštívili jsme nap íklad Základní školu Komen-
ského, kde prob hla celková rekonstrukce sociálního 
za ízení, Základní školu a Praktickou školu na ul. 
Poštovní, kde byla vym n na všechna okna, dále ZŠ 
na ul. Oslavická, kde v n kterých t ídách byla dána 
nová podlaha,“ dodává.

Starosta a místostarosta m sta pozdravili školáky
První školní den p išel starosta a místostarosta m sta 

pozdravit n které školáky, kte í do t chto za ízení na-
stupují. „Cht li jsme vid t tvá e alespo  n kterých d tí, 
kte í do škol p icházejí. Rádi bychom stihli navštívit 
všechny, ale to skute n  není možné, nebo  první školní 
den d ti odchází z lavic velmi brzy,“ íká místostarosta 
m sta Josef Komínek.

Stejn  tak se rekonstruovaly i školy mate ské. Bylo 
nutné rozší it MŠ Sportovní, která již nem la dostate -
né kapacity, aby mohla vyhov t všem zájemc m. 

V MŠ v Mostištích bylo zrekonstruováno sociální 
za ízení a i v MŠ Sokolovské prob hly úpravy. 

Veronika Poulová

Ve st edu 16. zá í za ne ve více než 80 eských 
a moravských m stech poosmé celoevropská kampa
Evropský týden mobility (16.–22. zá í). Jejím cílem 
je podpo it oproti individuální automobilové dopra-
v  alternativy p ijateln jší pro bezpe nost, zdraví 
obyvatel i životní prost edí. Letos se kampa  zam í
na klima ve m stech pod heslem „Naše m sto, naše 
klima“. Organizáto i tímto heslem cht jí zd raznit, 
že dobré podmínky pro život ve m st  mohou ob ané 
vytvo it tím, že zm ní své návyky, vym ní auto za 
jízdní kolo, p jdou do práce i do školy p šky nebo 
ve ejnou dopravou. Na Vyso in  se do kampan  dále 
zapojí také Jihlava, Velký Beranov, T ebí , Byst ice 
nad Pernštejnem, Havlí k v Brod, Pelh imov a další. 
I v letošním roce se obyvatelé Velkého Mezi í í mohou 
op t t šit na bohatý program akcí, které po ádá m sto 
ve spolupráci s partnery. 

Program Evropského týdne mobility
ve Velkém Mezi í í

Celý týden od 16. do 22. 9. 2009 bude probíhat
Kvíz M sto známé i neznámé, motto: Naše m sto 
– naše klima 
Sout ž pro žáky základních škol. Na základních 
školách ve m st  bude instalován výstavní panel 
se zadáním a pravidly sout že. Žáci se budou po-
hybovat po Velkém Mezi í í a plnit zadané úkoly. 
Sout ž je inspirovaná tématem letošní kampan
Naše m sto – naše klima! Správné odpov di budou 
slosovány a vít zové obdrží drobné ceny.
(SEV Ostr vek)
Výtvarná sout ž a výstava, téma: Naše m sto – 
naše klima
Sout ž pro d ti MŠ a I. – III. t íd ZŠ. Práce budou 
vystaveny v p edsálí kina Jupiter clubu a nejlepší 
práce budou odm n ny v cnými cenami.
(DDM Velké Mezi í í)
Nevšední sout že a kvízy v Centru pro rodi e
s d tmi – Kopretina
Zde bude probíhat doprovodný program pro d ti, 
a to nevšední sout že a kvízy, za které budou sou-
t žící odm n ni. 
(Kopretina – Centrum pro rodi e s d tmi, Ostr vek).

Od 18.– 21. 9. 2009 
Sv t d tskýma o ima – sv t bez hluku a v istot
D ti budou malovat v ci a rostliny, které ovliv ují 
– zlepšují naše životní prost edí. (Kopretina – Cen-
trum pro rodi e s d tmi, Ostr vek).

St eda 16. 9. 2009
Vym me auta za kon
Kampa  zahájíme vým nou aut za dopravu šet ící 

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2009
naše ovzduší a prost edí. Poníci budou po celý den 
p epravovat d ti po uzav ené komunikaci u mate -
ského centra (9 – 17 hodin).
(Kopretina – Centrum pro rodi e s d tmi, Ostr vek).
Celý den uzavírka ásti komunikace Ostr vek.

tvrtek 17. 9. 2009 Evropský den bez aut
Evropský den bez aut – sout žní dopoledne pro 
žáky ZŠ – Jupiter club
Sout ž bude zam ena na znalosti, orientaci a do-
vednosti v silni ním provozu.
1. Kategorie – 4. a 5. t ídy (8.30 – 10 hodin)
2. Kategorie – 6. a 7. t ídy (10.15 – 12 hodin)
(DDM Velké Mezi í í)
Malujeme k ídami ekologické nemotorové do-
pravní a jiné prost edky

 Malování barevnými k ídami na komunikaci (9 – 
17 hodin).
(Kopretina – Centrum pro rodi e s d tmi, Ostr vek) 
Celý den uzavírka ásti komunikace Ostr vek.

Sobota 19. 9. 2009
 Za krásami Velkomezi í ska – cyklistický výlet

Sraz bude ve 14 hodin na parkovišti p ed obchodním 
domem Penny market (bývalé autobusové nádraží). 
Sou ástí výletu je prohlídka stanice na m ení 
istoty ovzduší. Cestou bude n kolik zastavení 

s výkladem o zajímavostech místa a drobné aktivity. 
Trasa povede p es Mostišt , Víde  a Dobrou Vodu. 
P ibližná délka výletu 25 km. 
(St edisko ekologické výchovy Ostr vek)

Úterý 22. zá í 2009
Výlet do Balinského údolí
P ší výlet je po ádán nejen pro rodi e s d tmi, ale 
i pro ve ejnost v trase nau né stezky. Sraz v 10 hodin 
p ed centrem Kopretina. 
(Kopretina – Centrum pro rodi e s d tmi, Ostr vek).

K ú asti na celé akci byli p izvání tito partne i:
M stská policie Velké Mezi í í, Policie R, D m d tí 
a mládeže, Kopretina – centrum pro rodi e s d tmi, 
žáci a studenti škol ve m st , Jupiter club, St edisko 
ekologické výchovy Chaloupky a M stský ú ad Velké 
Mezi í í.

Ve st edu 16. 9. a ve tvrtek 17. 9. 2009 bude uza-
v ena ást komunikace Ostr vek p ed budovou 
SEV Ostr vek.

O podpisu Charty 2009 – Evropský týden mobility 
probíhající ve dnech 16.-22. 9. 2009 – , rozhodla Rada 
m sta kladn  na svém zasedání dne 29. 7. 2009 usne-
sením íslo 1327. 

Akce prob hne za  nan ní podpory Ministerstva 
životního prost edí R.                                        -šve-

Policie eské republiky pátrá
Michal Hladký 

narozen 19. 11. 1967, trvalé bydlišt  Ž ár nad Sázavou, Neumannova 
2051/25.

Hledaný je podez elý z trestných in : zanedbání povinné výživy, 
ohrožení pod vlivem návykové látky, ma ení výkonu ú edního rozhodnutí, 
ízení motorového vozidla bez idi ského oprávn ní a okresním soudem 

na n j byl vydán p íkaz k zat ení.
Popis osoby: zdánlivé stá í 40-45 let, výška asi 180 cm, postava st ední, 

barva o í erná, barva vlas erná, délka vlas  krátká.
Veškeré poznatky k hledané osob  sd lte na linku 158 nebo nejbližší 

sou ásti Policie eské republiky.
por. Mgr. Jana Martincová, komisa

Na cyklostezce bude t icítka
Cyklostezka z Velkého Mezi í í do Mostiš  je již pln  v provozu. 

Stavba nového, bezmála sedm set metr  dlouhého úseku kolem areálu 
bývalého Motorpalu až k rybá ským sádkám byla dokon ena a p edána 
m stu minulý pátek 4. zá í.

„I okolí je upraveno, technické služby v minulém týdnu ješt  o istily 
asfaltový povrch stezky,“ íká místostarosta Josef Komínek. Nechybí 
ani ozna ení cyklostezky, k n muž je ovšem p ipojeno dopravní obsluze 
vjezd povolen. Díky tomu budou moci jezdit ke svým domov m lidé, kte í
bydlí vzadu ve vile a v okálech. „N kte í tam jezdí dost rychle, proto za 
parkovišt  u bývalého Motorpalu p idáme ješt  omezení rychlosti na t icet 
kilometr  v hodin . Jde nám o bezpe nost cyklist  a také d tí, které po 
stezce jezdí na kole kových bruslích,“ dodává místostarosta Komínek. 
Rybá i tak komunikaci užívat nemohou. P íjezd ke svému areálu však 
mají zajišt n po vlastním most .                                Martina Strnadová

Z Velkého Mezi í í do K ižanova 
platí objíž ka. D vodem je uzavír-
ka silnice II/360 v Mezi í ské ulici 
v K ižanov , která za ala 1. zá í
a potrvá až do 30. íjna 2009. V ulici 
se opravuje odvodn ní silnice.

Byly stanoveny dv  objízdné 
trasy. První objíž ka pro vozi-
dla do 3,5 tuny je vedena trasou 
K ižanov, O echov, Ronov, B e-
zejc, Dolní Radslavice, Velké 
Mezi í í, Martinice, K ižanov 
a je ur ena pro oba sm ry jíz-
dy. Délka objíž ky je 16 km.
Druhá objízdná trasa pro vozidla 
nad 3,5 t je vedena po silnicích 
trasou K ižanov, O echov, Oso-
vá Bítýška, Ruda, Jablo ov, 
Velké Mezi í í, Martinice, K i-
žanov. Op t je ur ena pro oba 
sm ry jízdy a její délka je 23 km.
Nutnost opravy kanalizace v Me-
zi í ské ulici v K ižanov  proká-

zala letošní p ívalová voda. Jednou 
z nejvíce postižených obcí ve druhé 
vln  povodní v polovin ervence 
byl totiž i K ižanov. Na Mezi í ské 
ulici se tehdy voda dostala dokonce 
až do obytných místností n kolika 
dom . „Te  proto rozši ují ka-
nalizaci a vpusti, aby se takovým 
záplavám p edešlo,“ vysv tluje 
k ižanovský starosta Antonín Ka-
nia a dodává, že i kdyby k rozší ení 
kanalizace nedošlo, stejn  by bylo 
nutné na Mezi í ské ulici znovu 
ud lat nový asfaltový povrch. „Je 
sice hotový n jaké dva roky, ale 
bylo nutné jej reklamovat, protože 
povrch celý popraskal,“ podotý-
ká starosta Kania. Kanalizace je 
m stysu, proto na ni K ižanovští 
p ispívají ze svého osmdesáti tisíci 
korunami. Ostatní je v režii kraje 
Vyso ina.

Martina Strnadová

Mezi í ská v K ižanov  je zav ená

Opravují most 
na Karlov

Most na Karlov  ve Velkém Me-
zi í í za ali opravovat toto pond lí. 
Most na krajské silnici íslo II/602 
byl již od jarních m síc  v ha-
varijním stavu. Podle informace 
odboru dopravy velkomezi í ského 
m stského ú adu je od 7. zá í jeden 
jeho jízdní pruh uzav en, což potrvá 
až do Vánoc. Doprava bude v mís-
tech staveništ ízena sv telnou 
signalizací, p i menším dopravním 
zatížení p ípadn  i p echodným 
dopravním zna ením. 

Práce budou v první etap  pro-
bíhat na pravé polovin  mostu, kde 
došlo k sesutí op rné zdi. Vozovka 
na této stran  mostu bude odfrézo-
vána, odstran no zábradlí a ímsy. 
Po provedení mikropilot  a dal-
šího bude položena nová vozovka 
a osazeno zábradlí. Poté se práce 
p esunou do levé poloviny mostu, 
kde je nutné ud lat pouze drenáže 
a uli ní vpusti. Nová vozovka 
i zábradlí také na této stran  mostu 
práce zakon í.   Martina Strnadová

K ižák pruhovaný 
na našich zahradách

Dovoluji si vám poslat jako p í-
sp vek fotogra  i pavou ka, který 
je u nás na zahrad  poslední dobou 
ast ji k vid ní, dcery ho rády po-

zorují. Svoje sít  tká u nás v tráv ,
kousek od sebe, dokonce asi p t
t chto pavouk , n kte í jsou menší, 
n kte í v tší. Je to taková raritka, 
která se u nás stále více rozši uje.

Jde o k ižáka pruhovaného,
který údajn  vlivem globálního 
oteplování postupn  zdomácn l
i v eské republice. Zajímav  p -
sobí jeho zbarvení – žluté a erné 
pruhy, protkané tenkým bílým 
lemem. Na hlavohrudi jsou st íb-
ité chloupky. Sami ka je v tší než 

same ek, jehož zbarvení je oproti 
zbarvení sami ek nenápadné. Po 
pá ení sami ka same ka obvykle 
usmrtí a vysaje. Jen vyjíme n
se mu poda í uprchnout, ale bývá 
zran ný, p ipravený o nohu.

Jed, který používá k ižák pruho-
vaný k usmrcení ko isti, není pro 
lov ka nebezpe ný.

Text a foto: Jaroslav Skoumal 

P ed 30 lety vešly do Mate ské 
školy v Olší nad Oslavou první d ti. 
Nyní se sešli pracovníci školky, 
sou asní i bývalí, d ti, rodi e, bý-
valí absolventi a p átelé školky, aby 
u p íležitosti „narozenin“ spole n
zavzpomínali a strávili p íjemné 
odpoledne s bohatým programem. 

Do školky se p ijeli podívat 
i starosta m sta Velké Mezi í í
František Bradá (viz foto) a ve-
doucí odboru školství a kultury 
Pavel Stupka. editelka MŠ Jitka 
Hublová spole n  s vedoucí u itel-
kou Jitkou Smolíkovou provedly 
zástupce m sta školkou, a tak mohli 
vid t novou šatnu, velmi p kn
opravenou umývárnu pro d ti i t í-
du, kde si d ti hrají. 

„Jsme skute n  rádi, že jsme 
mohli v této školce ud lat tolik zm n
jako novou šatni ku, umývárnu 
i ostatní úpravy díky pen z m
z m sta. V sou asné dob  tu máme 
28 spokojených d tí. Nyní už nám 
scházejí snad jen nová okna, aby byl 
snížen únik tepla v zimním období 
a hlu nost budovy,“ podotýká Jitka 
Smolíková. Zástupci m sta Velké 
Mezi í í však o tomto problému ví, 
proto byla podána žádost o dotaci 
z EU, v rámci které by se v p íštím 

Mate ská škola Olší nad Oslavou oslavila 30 let od svého vzniku
roce mohla vym nit okna, zárove
zateplit st echa, ud lat nová fasáda 
a zm nit systém vytáp ní na vytá-
p ní obnovitelnými zdroji.

Po prohlídce školky se všichni 
návšt vníci mohli p esunout do 
kulturního domu, kde se odehrá-
ly Hrátky se Šáškem a Máškem 

(DDM), dále Kvintáta – turnaj 
o získání rytí ských ostruh, st e-
dov ké hry pro d ti a dosp lé, po-
hádkový turnaj o princeznu Lib nu
(vše Spole nost historického šermu 
TAS) a ve er byl zakon en Egypt-
skou ohnivou show (TAS).

Text a foto: Veronika Poulová

Uzavírka silnice II/360 v Mezi í ské ulici v K ižanov , která za ala 1. zá í
a potrvá až do 30. íjna 2009.                                         Foto: Jitka Ko í

Jablon  znovu rozkvetly

Mezi obcemi Osová Bítýška a Vlkov rozkvetly jablon . Stromy, které 
byly tém  odlist ny ervencovým krupobitím a p išly i o plody, znovu 
nasadily kv ty.                                                        Text a foto: Jitka Ko í

Poradna SOS
Funguje ve Velkém Mezi í í op t
pravideln  každou st edu, a to od 14 
do 16 hodin v kancelá i Obecního 
živnostenského ú adu, Nám stí 
27/28, Velké Mezi í í -živ-
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OKÉNKO 
KRAJE(Pokra ování ze strany 1.) Pro p íznivce vojenství byla p ichystána bojová 

operace v zámeckém parku, kde si vojáci va ili v polní kuchyni a také 
nocovali. Po celý víkend pak bylo na zámku k dispozici n kolik tradi -
ních emeslných stánk , stylová taverna, ruská ajovna i vzduchovková 
st elnice. Stylov  se to ilo také velkomezi í ské pivo Harrach.

V sobotu ve er se navíc uskute nila tradi ní sout ž 4 klí e k velkome-
zi í ské brán , inspirována tímto výro ím – viz  str. 1.             Iva Horká

(Pokra ování ze strany 1.)
Velkomezi í ské vedl starosta 

František Bradá , Velkobítešské sta-
rosta Miroslav Bá a, K ižanovské 
místostarostka Marie Smejkalová 
a v ele M ínských stanul bývalý 
starosta Ivo Rohovský. Sout žící 
se spolu s diváky p enesli do dob 
rakousko-uherské monarchie. At-
mosféru této éry utvo ily nejen 
ty i sout žní disciplíny s názvy 

Poslušn  hlásím, P esun jednotky 
zamo eným terénem, Harrachovi 
ch dníci a P enos ran ného, ale také 
nástup sout žních družstev vedený 
vojenskou jednotkou, p ehlídka do-
bových kostým  a v neposlední ad
i dvojice moderátor  Milan Dufek 
coby Švejk a Iva Horká v roli paní 
Müllerové, když sout ž uvedli no-
toricky známým prohlášením: „Tak 
nám zabili Ferdinanda.“

Vít zství letos op t vybojovali 
M ínští (viz snímek vlevo), kte í
usp li i vloni. Tehdy ovšem m -
ínský starosta ponechal velkoryse 

trofej velkomezi í ským hostitel m

– slavícím v té dob  své šestisté 
výro í. Tentokrát si vít zové klí e
zasloužen  odvezli dom . Však 
zástupci M ína šli do sout že 
s nejv tším odhodláním své lo ské 
prvenství obhájit. „Letos vyhrajeme 
zase,“ prohlašovali všichni svor-
n  p ed startem a své p edsevzetí 
dodrželi. Druhou p í ku obsadili 
K ižanovští, za nimi následovali 
Velkobítešští a poslední skon ili 
Velkomezi í ští. ty i klí e, avšak 
ve sladkém provedení, pak jako 
bonus získala všechna družstva bez 
ohledu na umíst ní. Nikdo však ne-
smutnil, nebo  každý bojoval state -
n , a co hlavn , všichni se pobavili 
– sout žící i po etné obecenstvo. To 
p ihlíželo nap íklad slalomové jízd
na vozíku s berlí – jako když Švejk 
vyrazil na B lehrad. Dalšími neleh-
kými úkoly byly p ekonání p ekáž-
kové trati s ochrannou maskou, cesta 
na speciálních ch dách bažinatým 
terénem i ovázání ran ného a jeho 
transport na nosítkách. Ani vedoucí 
družstev nebyli ušet eni. V sout ži 

starost  m li poznávat staré p edm -
ty a rozhodnout, k jakému ú elu se 
kdysi používaly. Nebyl to nikterak 
snadný úkol a n kte í m li potíže 
rozpoznat kožený sá ek na tabák, 
metlu na výrobu sýr , d ev ný 
zátkova i rychtá ovo (starostovo) 
právo v podob aganu.

ty i klí e byly navíc zpest eny 
dalším doprovodným programem. 
Hned v samotném úvodu sout žního 
ve era zahrála a zazpívala velko-
mezi í ská dív í skupina A.T.P., 
která již zdejším divák m není ne-
známá, nebo  má za sebou n kolik 
úsp šných vystoupení. Vsuvku mezi 
sout žemi tvo ila módní dobová 
p ehlídka krásných šat  i spodního 
prádla a kejklí  Vítek se svou oh o-
vou a žonglérskou šou. Záv r ve era 
pat il skupin  ABBA STARS.

Partnerskou podporu akci poskytl 
kraj Vyso ina, spole nost Matrigo, 
Eurowagon, McDonald’s, E.ON, 
Rental PRO a sout žící partnerské 
obce. 

Text a foto: Martina Strnadová

Klí e vybojovali op t M ínští

Mezi í í o víkendu žilo oslavami stého výro í císa ských manévr
800 milion  dotací

Výbor Regionální rady Jihový-
chod schválil kraji Vyso ina na 
modernizace silnic II. t ídy další 
dotace z Regionálního opera ní-
ho programu (ROP) Jihovýchod 
ve výši tém  700 milion  korun. 
Dalších sto milion  korun p jde na 
projekty krajských m st. Vyhlásili 
také výzvu na strategické projekty 
v cestovním ruchu.

Modernizace deseti silnic
Nejv tší ást dotací ve výši 183 

milion  korun podpo í rekonstrukci 
silni ního tahu II/360, a to v úse-
cích: Jimramov – Horka, Jimramov 
– Moravec a Št pánovice – Vaceno-
vice. Další dotace bude kraj Vyso-
ina erpat na modernizaci silnic 

II/351 (od II/602) T ebí , II/410 (od 
I/23) Želetava, II/354 Nové M sto 
na Morav  – Svatka, II/129 Cetoraz 
– Ji i ky, III/03810 Havlí k v Brod 
– P ibyslav, II/348 a 131 Štoky – Pe-
trovice – V trný Jeníkov i pr tahu 
v Po átkách (II/409).
Krajským m st m dotace ve výši 

98 milion  korun
ty i projekty integrovaných 

plán  rozvoje krajských m st mohou 
erpat dotace z ROP Jihovýchod ve 

výši necelých 100 milion  korun. 
Brno má schváleny dotace ve výši 
tém  63 milion  korun pro první 
etapu revitalizace m stských park
národní kulturní památky Špilberk, 
v etn  území tzv. Malého Špilber-
ku, Studánky a dvou teras Kapucín-
ských zahrad.

Pro Úrazovou nemocnici bude 
Brno erpat dotace ve výši 23 mili-
on  korun na obnovu a modernizaci 
a p ístrojového vybavení. Anestezi-
ologicko-resuscita ní odd lení tak 
získá ty i plicní ventilátory a dva 
anesteziologické p ístroje a odd le-
ní zobrazovacích metod ultrazvuko-
vý diagnostický p ístroj. Sou ástí 
projektu je zavedení moderního 
nemocni ního informa ního systé-
mu správy, distribuce a archivace 
snímk  (PACS), v etn  systému pro 
ízení správy. Jihlava bude erpat 

4,5 milion  korun na regeneraci 
a výstavbu p ti d tských h iš  ve 
vybraných lokalitách na ulicích Sla-
ví kova, Na Stoupách, U Koželuh ,
Demlova a v m stské ásti Helenín.

Výbor Regionální rady Jiho-
východ vyhlásil výzvu k p ed-
kládání strategických projekt
v cestovním ruchu. Ú ad bude 
p ijímat projekty od 1. íjna 2009 
do 6. ledna 2010. Dotace ve výši 1,2 
miliardy korun, p ipravené pro tuto 
výzvu, poslouží aktivitám rozvíje-
jícím a zkvalit ujícím infrastruk-
turu a technické zázemí pro rozvoj 
cestovního ruchu v regionu Jihový-
chod. Jedná se nap íklad o výstavbu 
a modernizaci kongresových i
láze ských center, sportovn  rekre-
a ních za ízení, projekty venkovské 
turistiky s d razem na vina skou 
turistiku a ekoturistiku, rekon-
strukce a zp ístupn ní památek 
ve ejnosti. Podrobn jší popis pod-
porovaných aktivit obsahuje zn ní 
výzvy na internetových stránkách 
www.jihovýchod.cz. Minimální 
p ípustná výše celkových zp sobi-
lých výdaj  na jeden projekt je 100 
milion  korun. O dotace mohou 
žádat obce a svazky obcí, kraje, or-
ganizace z izované nebo zakládané 
kraji a obcemi, nestátní neziskové 
organizace, právnické osoby s ú as-
tí samosprávy, malí a st ední pod-
nikatelé. Nezbytnost zam it novou 
výzvu v oblasti cestovního ruchu 
na strategické projekty potvrdila 
i odborná studie Kvanti  ka ní ana-
lýzy potenciálu cestovního ruchu 
regionu Jihovýchod, vypracovaná 
experty Ekonomicko-správní fakul-
ty Masarykovy univerzity.

Jsou schváleny dotace z ROP 
Jihovýchod ve výši p ibližn  9 mi-
liard korun pro 411 projekt .

Více infor mací najdete na 
www.jihovychod.cz.

Milena Marešová

Litogra  e zachycuje vítání císa  v zá í roku 1909 na velkomezi í -
ském zámku. Tehdy si na po est setkání vym nili uniformy – František 
Josef I. m l pruskou a Vilém II. zase rakouskou.

 Takto p ivítalo Velké Mezi í í na zámku oba císa e o sto let pozd ji, 
tedy v zá í 2009. Nyní m li císa ové každý svou uniformu.   Foto: Iva Horká

 Vojaci na koních vyjížd jí ze zámeckého parku na nádvo í.
 Na nám stí se panovníci pozdravili se starostou a místostarostou 

m sta a radními.                                                    2× Foto: Iva Horká
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P ÍSP VKY OD TENÁ  VELKOMEZI Í SKAÁDKY NA NED LI

Poklad v nebi
Co je pro vás nejcenn jší? Zdraví, rodina, práce, p átelství...? To jsou 

jist  d ležité v ci, ale co když mi zdraví neslouží, co když se moje rodina 
hroutí nebo se úpln  rozpadla, co když práce není nebo jen blbá, co když 
p átelé zradí? Znamená to potom, že o to nejcenn jší p icházím?

V bibli se píše, abychom si neukládali poklady na zemi, ale v nebi, kde 
je neni í mol ani rez a kde je zlod ji nevykopávají a nekradou. V tšinou se 
to vykládá takto: nemyslete si, že nejd ležit jší je majetek, žijte duchov-
ním životem. Takový výklad je v dnešní dob , kdy p evládá náboženství 
hmotného zisku, aktuální. Ano, v život  nejde jen o prachy, jde o víc, jsou 
tu v ci d ležit jší. Nicmén , alternativa majetek versus duchovní život 
není jediná možná. Výzv  k neukládání poklad  zde na zemi je možno 
rozum t totiž i takto: nepovažujte za nejcenn jší to, co znáte, co je vám 
vlastní, nep iln te k tomu, co je uzav eno vašimi zkušenostmi a vaším 
poznáním, protože to všechno je pomíjivé a m žete o to p ijít. Rozpadá 
se to stá ím a r zní zlod ji, nejpozd ji smrt, vám to všechno seberou. 
Nem jte tedy za nejcenn jší zdraví, peníze, rodinu, práci a podobn ,
o to všechno – n kdy postupn , n kdy najednou – p ijdete. Ukládejte si 
poklady v nebi, kde o n  p ijít nem žete. Pokládejte za nejcenn jší, co je 
nad vámi, co není uzav eno vašimi zkušenostmi, zákonitostmi a zážitky, 
ale co je otev ené, budoucí, sice možná vzdálené a tajemné, ale zárove
s námi a p ed námi, co platí, co p ichází, p estože my se hroutíme v ne-
mocech a zklamáních, p estože umíráme.

Bible tento poklad nazývá Boží království, vláda lásky, která nás p esa-
huje a p itom je tu pro nás. Pokladem je milosrdenství, které nás p edchází, 
pozvedá a posiluje, které m žeme p ijímat, žít v n m a p edávat ho dál. 
O ni em cenn jším nevím, a proto tento poklad hledám. Neznamená to 
život s hlavou v oblacích a zírání do nebe. Poklad v nebi vede totiž zp tn
i ke starosti o v ci pozemské. Úsilí o ukládání pokladu v nebi je pro mne 
úsilím o život naplno, život v opravdovosti a milosrdenství.

Pavel Janošík
P.S. Pokud chcete autorovi lánku n co napsat, p ípadn  mu navrhnout 

téma pro další lánek, je to možné (pavel.janosik@evangnet.cz).

(Redakce týdeníku Velkomezi í sko obdržela dopis s fotogra  emi od tená ky, 
která upozornila veterinární správu na zbída ená zví ata v jedné obci u Velkého 
Mezi í í. V následujících ádcích si m žete p e íst, na co bylo poukázáno a jaké 
stanovisko k problému vydala krajská veterinární správa – pozn. red.)

Dopis pro veterinární správu:
Poníci jsou v neut šeném stavu

Na základ  telefonického rozhovoru s MVDr. Božkem Vejmelkou vám posílám 
fotogra  e z obce Víde  na Ž ársku. P i mé cest  p es Víde  jsem u domu . p. 
54 vid la poníky v hrozném stavu. V dom  údajn  bydlí pan Josef Vitešník. P ed 
jeho domem jsou na malé zahrádce cca 6 x 3 m dva dosp lí poníci a malé h íb
poníka. Kon  jsou na malém prostoru bez výb hu, nemají pod sebou vykydáno, 
takže chodí a stojí neustále v bahn  a výkalech, podle slov náhodného místního 
chodce jsou na této zahrádce trvale 24 hodin denn , tedy i na prudkém slunci 
a v dešti. Poníci mají krmení dané za plotem, nemohou se k n mu dostat a snaží 
se tak plot trhat... Vodu mají (snad, nebylo tam vid t) v sudu, do kterého h íb
nedostane. Kolem celého domu jsou hromady hnoje a nepo ádek, údajn  je 
v dom ada dalších zví at v neut šeném stavu. Prosím o ešení tohoto problému 
ve prosp ch zdraví zví at.

D kuji a prosím o následnou informaci, jak situaci budete ešit.
Ivana Vy ítalová, Rousm rov

Stanovisko veterinárního inspektora:
Byl porušen zákon

K uvedené v ci sd luji, že v hospodá ství pana Vitešníka, Víde  54, byla dne 
31. 8. 2009 provedena kontrola se zjišt ním, že byl porušen zákon . 166/1999 
Sb., o veterinární pé i a zákon . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání. 
Byla dohodnuta opat ení, stanoven termín další kontroly. Porušení zák. 246/1992 
Sb. bude p edáno obci s rozší enou pravomocí.

MVDr. Milan Kujal, ú ední veterinární inspektor KVS pro kraj Vyso ina.

Judentransport – stehen lassen
V popisované ásti Mez í e

žili zdejší Židé jako obec tako-
vých t i sta padesát let. V dob ,
o které píšu, byli tu už z ejm
v menšin . Osobn  jsem znal jen 
n které z nich. Krom  hokyná ky 
paní Kohnreinové, u které jsem si 
kupoval sudové kyselé okurky, si 
vzpomínám na hodn  starého pana 
Fuchse z prot jšího domu, dále na 
mládence jménem Weiss, tuším 
elektriká e, a na chlapce ze soused-
ství rodiny Braunových, se kterým 
jsme si „na zad “ hrávali. Byli ješt
i další Braunovi, smíšená a proto 
pozd ji nedeportovaná rodina se 
t emi dcerami; s Frídou a Helenou 
jsem se kamarádil a chodil na trávu 

pro králíky. S paní Neumannovou, 
naší domácí, se naše rodina vídala 
denn  a vycházeli jsem spolu 
velmi dob e. N kdy nám nabídla 
macesy, od nás však pohošt ní 
nep ijímala.

Jako chlapec jsem jist  leccos 
nezachytil, opravdu si však ne-
vzpomínám u obyvatel  tehdejší 
„Židárny“ na n jaké projevy an-
tisemitismu. Ale asi na za átku 
protektorátu byla na jednom dom
p i vyúst ní Novosad  do Vrcho-
vecké ulice n jaký as propaga ní 
sk í ka eské fašistické organizace 
„Vlajka“ s vulgárními protižidov-
skými hesly a karikaturami.

Myslím, že v každodenním 
spole enském, sousedském styku 

nehrála „rasa“ prakticky žádnou 
úlohu. Ale bližší osobní kontakty 
se asi v tšinou nenavazovaly a za 
okupace ponižovaní a pronásledo-
vaní Židé se rad ji uzavírali ve své 
vlastní komunit .

Navždy z stala vzpomínka na 
zvláštní pocit, když všichni tito lidé 
z naší ulice a našeho života p es 
noc jednoduše zmizeli. V té dob
vzbudil jednou na nádraží mou 
zv davost chuchvalec ostnatého 
drátu vpletený do v tracího okénka 
dobyt ího vagonu. Až zblízka jsem 
uvid l na vagon  modrou k ídou 

na márané „Judentransport – ste-
hen lassen!“ Samoz ejm , ani já 
jsem si tehdy nedovedl p edstavit, 
co všechno se se Židy d je. Ale 
pochopil jsem, že deportovaným 
je znemož ovaný kontakt s vn j-
ším okolím, i to, že komusi v bec 
nezáleží na tom, jak dlouho bude 
transport na cest  a co všechno 
musí lidé ve vagonech vydržet. 
Nad tím jsem se opravdu zamyslel 
– a jak je vid t, ani po tolika letech 
na tento zážitek nezapomn l.

„Dne 14. kv tna 1942 byl z Me-
zi í í vypraven první transport 

V sobotu 29. srpna se Ran  Gerlinda lou il s prázdninami opravdu 
zajímavým a ojedin lým koncertem. Na jevišti zazpíval Vojta Ki ák 
Tomáško a Radek Tomášek se svým mladi kým kolegou Tomášem 
Karmazínem.

Vlastn  t i Tomáškové na jednom jevišti. Zpívali hity z let dávno 
minulých, zpívali novinky a zpívali i na p ání poslucha , jen tak bez 
aparatury, jako by se sešla parta kamarád  u táboráku. Trojhlasý koncert, 
jaký se jen tak nikde neuslyší; vždy  na spole ném pódiu to bylo pro 
Radka i Vojtu pot etí v historii.

A poprvé na Gerlind  bylo i ve erní vystoupení country kapely X andi. 
Zpívali a hráli všechno, co ke country bálu pat í – i „starý  áky“ – a všem 
nám bylo dob e. Jen kapela byla zpo átku trochu nervózní – nikdo z nich 
ješt  nikdy nem l mezi poslucha i Ki áka nebo Radka Tomáška. Oba 
zp váci poslouchali a chvílemi i zpívali až do konce a byli móóóc spo-
kojeni. Oba podotkli: „Tak tohle jsou profíci.“

O kvalit  muziky se tento ve er nedalo pochybovat, byla vysoká. Škoda 
jen, že se to nedá íci o návšt vnosti. Gerlindu zase podrazilo po así – lilo 
a byla zima. Ale kdo tu byl, ví, že na Gerlind  jedeme i když padá voda 
a fouká – máme sál a country stodolu a asi se bude jmenovat Ki ákova. 
Byl u nás už pot etí a báli jsme se, že ekne t ikrát a dost, ale prohlásil: 
„Opovažte se m  už nepozvat!“

P íšt  p ij te, uvidíte... a uslyšíte.                             Ivana Vy ítalová

I když pršelo, na Gerlind  zpívali Tomáškové a X ANDI

Brat i Tomáškové (zleva) s Tomášem Karmazínem zahráli na Gerlind .
Foto: archiv Gerlindy

V úterý 1. zá í jsme p ivítali 
na naší škole trnáct prv á k ,
kte í bydlí nejen v Mostištích, ale 
i v Martinicích, Olší nad Oslavou, 
Vídni a Velkém Mezi í í. D ti 
p išly v hojném doprovodu svých 
maminek, tatínk  a babi ek.

Všem se líbila velmi p kná školní 
výzdoba a vystoupení, které si pro 
všechny p ipravili žáci t etího ro -
níku. Na prv á ky ekalo mnoho 
školních pom cek a také p ekva-
pení v podob  dárk  od jihlavského 
rádia. První školní den absolvovali 
všichni s úsm vem na rtech a my 
v íme, že to tak z stane až do 
konce ervna.

ZŠ Mostišt

místních židovských obyvatel. 
Vlakem byli p epraveni do T ebí e
a odtud spolu s dalšími dorazili 18. 
kv tna do Terezína. Do transportu 
bylo za azeno 112 osob. Dalších 7 
osob dorazilo do Terezína s násle-
dujícím transportem 22. 5. 1942. 
V terezínském ghettu se v tšina 
z nich dlouho nezdržela. Byli po-
stupn  za azováni do transport
do koncentra ních tábor , n kte í
zem eli již v Terezín . Osvobození 
se z t chto dvou transport  dožili 
jen dva.“ Z lánku Marie Ripperové 
v místním tisku.

Ing. Bohumír Kvasni ka

(Pokr. z . 5, 9, 13, 18, 22 a 26) 
Vychází jednou m sí n .

Jak jsem objevoval Mez í
(7. díl)

Poníci ve Vídni.                               Foto: Ivana Vy ítalová

Po ad bohoslužeb
St eda 9. 9. 
7.00 1. za rodinu Roušovu a duše v o istci. o. L. Sz.

 2. Gregoriánská – za zem elého P. Vojt cha Antonína. o. P. K.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.

tvrtek 10. 9.
 7. 00 Mše sv. za Bohumíra Bradá e, dvoje rodi e,
 jejich d ti a zet  Ji ího. o. M. P.
18.00 Mše sv. Gregoriánská – za zem . P. Vojt cha Antonína. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Víde  o. P. K.
Pátek 11. 9. 
 8.00 Mše sv. Gregoriánská – za zem . P. Vojt cha Antonína. o. P. K.
13.00 Mše sv. v domov  d chodc  o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež, za Jana Rosu, za živou
 a zem elou rodinu Bartošovu a Rosovu. o. L. Sz. 
Sobota 12. 9. Památka jména Panny Marie
 7.00 Mše sv. Gregoriánská – za zem . P. Vojt cha Antonína. o. L. Sz.
11.00 Svatba: Smejkal – Marešová o. L. Sz.
12.00 Svatba: Štrejbar – Št pánková o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Zde ka Mejzlíka a celou rodinu. o. M. P.
 7.00 Mše sv. Lavi ky o. M. P.
24. ned le v mezidobí 13. 9.
 7.30 Mše sv. za Alžb tu a Tomáše Krch avých, rodi e
 a sourozence. o. M. P.
 9.00 Mše sv. na pod kování Pánu Bohu za úrodu. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s d tmi se k tem, za Bohumila
 Kavalce, celou rodinu Kavalcovu a za duše v o istci. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Gregoriánská – za zem . P. Vojt cha Antonína. o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve st edu 9. 9. nebudou odpoledne ú ední hodiny. Ve tvrtek 10. 9. po 
ve erní mši sv. bude setkání pastora ní rady farnosti. V pátek od 14 
do 16.30 adorace a od 14 do 15.30 hodin p íležitost ke svátosti smí ení 
a pokání. Od 16.30 bude mše sv. pro mládež, po mši setkání mládeže na 
fa e. Zveme ty, kte í letos p ijali svátost bi mování a také všechny, kte í
se v nejbližších letech na tuto svátost budou chtít p ipravovat. V sobotu 
v 18.30 bude p íprava rodi  na k est dít te a v 19.30 bude p íprava na 
svátost manželství. 13. zá í p i mši sv. v 9 hodin chceme Pánu Bohu po-
d kovat za úrodu. Prosíme zástupce obcí, aby jako každoro n  p ipravili 
dožínkové v nce. D kuji všem, kte í pracovali ve farnosti. D kuji také za 
sbírku pro úhradu dluh , která inila 36.420 K . Pán B h zapla . V pátek 
11. 9. v 18 hodin je Nový Jeruzalém v Oslavici. Autobus z Vídn  jede 
v 17.35 hodin 17.40 z Mostiš  a 17.45 z Velkého Mezi í í od zámeckých 
schod . P edb žný rozvrh náboženství na školní rok 2009/10 je vyv šen 
pod v ží a na internetových stránkách našeho d kanství. V sobotu 19. 9. 
od 15 hodin prob hne I. farní den. Podrobný program bude k dispozici 
v ned li 13. 9.                                                                     D kanství VM

Žá ci zasedli 
poprvé 
do lavic



jednu postel. Cena jednoho páru 
1.400 K . Tel.: 737 606 510.

Ford Eskort kombi 1.6, 16 V, 
r. 1998, 144 000 km, STK 6/2011, 
39.000 K . Tel.: 737 136 301, 
604 700 070.

Brambory na uskladn ní ,
výborné chuti, odr da Princes, 
5 K /kg. Bramborový odpad, 
100 K /q. Tel.: 733 530 355.

(Pokra ování na str. 8.)
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LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – P VODEM Z NAŠEHO REGIONU

Do 13. 9. 2009, o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin, www.lery.cz
VHODNÉ PRO RODINY S D TMI  RYBÁ SKÉ NÁ INÍ ZAP J ÍME

SÁDKY MOSTIŠT
VELKOSTATEK VELKÉ MEZI Í Í
U h išt , na konci cyklostezky z V.M. do Mostiš
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E

Pozor zm na!
Všechny kurzy za ínají 

v týdnu od 14. zá í.

Cvi ení
PILATES

Od zá í
jsou pro vás p ipraveny 

nové kurzy Pilates
pro za áte níky,

st edn  a více pokro ilé.
Více informací a rezervace 

na tel. 777 125 119.

N mecká spol. p ijme pro své 
zastoupení v T ebí i

Motiva ní kariéra i odm na.
Tel.: 775 998 499

P J OVNA, PRODEJ LEŠENÍ A BEDN NÍ
Rámové nebo trubkové lešení?

Rámové lešení se objevilo na eském trhu teprve po revoluci.
D íve také nebylo d ležité, za jak dlouho se lešení postavilo.
Dnes však platí, že „ as jsou peníze“.
Rámové lešení se staví t ikrát rychleji než trubkové! To znamená 
t etinové náklady.

Pro  je výhodn jší používat rámové lešení?
reálná hrozba zákazu používání trubkového lešení v zemích v EU v horizontu 
n kolika let
všechny díly rámového lešení jsou chrán ny žárovým zinkováním proti 
korozi
dlouhá životnost rámového lešení
jednoduchá montáž rámového lešení
montáž rámového lešení je t ikrát rychlejší než montáž trubkového lešení
vysoká stabilita konstrukcí z rámového lešení
snadné zasí ování rámového lešení p ináší jeho velmi estetický vzhled
vyšší bezpe nost pracovník
v tšina  rem poptávající dodávku lešení již trubkové lešení neakceptuje.

Bednící systémy
Komplexní ešení pro každou monolitickou konstrukci!

systémové st nové bedn ní, t žké a lehké
kruhové bedn ní
systém jednostranného bedn ní
stropní bedn ní
pr vlakové rámy
podp rné v že

Chcete další informace a konkrétní nabídku?
Volejte na  rmu AUTOCOLOR Šoukal, s. r. o.
Technik a projekce: Pavel Borkovec 603 240 832
Obchodní manažer: Ester Vošmerová 731 507 157
Jednatel: František Šoukal 603 240 831

AGRO-M ín,
obchodní spole nost, s. r. o.

Zarybník 516, 594 42 M ín
p ijme

obsluhu kotelny a údržbá e
pro závod masné výroby

s p edpokládaným nástupem ihned.

Kontaktní osoba: Karel Lang tel. 
566 501 239, 566 501 251, 602 583 536

Nabídky lze sm ovat
také na adresu spole nosti 

nebo masna@agro-merin.cz

Firma VV SKLO s. r. o.
Na Zahrádkách 426, 594 51 K ižanov

p ijme
pracovníka do výrobního provozu

obsluha CNC centra gravírování sk la – programátor
Požadujeme: manuální zru nost, znalost práce na PC, samostatnost, 
spolehlivost, dobrý zdravotní stav,  exibilitu, 2 roky praxe vítána

dále p ijme
pracovníka do výrobního provozu

Požadujeme: manuální zru nost, samostatnost, spolehlivost, 
dobrý zdravotní stav, asová  exibilita

Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzd lávání, zajímavé  nan ní 
ohodnocení. 

Nástup možný ihned.
Strukturovaný CV zasílejte na výše uvedenou adresu nebo e-mail: vvsklo@vvsklo.cz

nejpozd ji do 15. 9. 2009.

Od íjna 2009 otevíráme kurzy anglického, n meckého a ruského 
jazyka pro za áte níky a pokro ilé.
A italského jazyka pro za áte níky.

V jednom kurzu max. 3 – 6 ú astník .

P ÍJEM p edb žných p ihlášek do 25. zá í 2009.
na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz

V p ihlášce prosím uve te: jméno+p íjmení, název kurzu a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Mezi í í, tel. +420 602 325 108

VÝUKA JAZYK
P EKLADY, TLUMO ENÍ

ECO VELKÉ MEZI Í Í

Pronajmu
klimatizovanou kancelá  29 m2

v atraktivní budov  ve st edu m sta.

Bližší informace na tel. 566 521 443.

Parkování p ed budovou zdarma.
Úklid spole ných prostor zdarma.

Volné ihned.

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

TRADING HOUSE s. r. o.
T ebí ská 1362/85

594 01 Velké Mezi í í

Ekologická likvidace osobních 
a nákladních automobil

P i odb ru vydáváme potvrzení 
o likvidaci pro dopravní inspektorát
Prodej použitých náhradních díl

Sta í zavolat na 739 255 406
Odvoz kompletních autovrak

ve VM zdarma

Nástupní plat 19.800 K .
Tel.: 722 542 515.

prodej 12. zá í. 
Tel.: 604 707 728, 
A. Novotný, Hrbov 42

Inzerujte ve Velkomezi í sku!
Telefon: 566 782 009

e-mail: vel ko mezi ricsko@vel ko mezi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

Prodám
ty kolový traktor dom. vý-

roby, stabil. motor Slavia 1D 80; 
zahrád. univerz. mechanizmus 
ROBI – 55; Jawa 23 Mustang; 
jednorychl. Babetu, cena dohodou. 
Tel.: 775 920 530.

Kolo Favorit, d tské kolo Sobi 
20, hydraulický rozvad , el. motor 
5,5 kW, 2900 ot., st íka ku PS-8. 
Tel.: 732 724 122.

Kulobrok Z Brno 502 7 × 65 R/12
s optikou Zeiss 6×. Jako nová. Cena 
30.000 K . Nástavbu s Praga V3S – 

uloženka, cena 8.000 K . Vhodná 
na stavbu, k rybníku. Borová prkna 
t icítky, ší ka 15 cm, délka 4 a 5 m. 
Velmi kvalitní, vyschlé, oddenkové 
ásti 5.000 K /m3. Celkem 8 a 9 m3.

Hoblovku, ší e 20 cm s cirgulí 
v jednom s pravítkem, výrobce TOS 
Ku im, jako nová. 12.000 K . Tel.: 
732 854 423.

Vchodové dve e do bytu – levé, 
s kováním d ev né, odstín buk, plné 
s požární odolností EW 30 D3, roz-
m r 800/1970, cena dohodou. Tel.: 
604 358 792.

Yamahu XTZ 750 super te-
nére, r. v. 90, cena dohodou. Tel.: 
737 141 612.

Stolní elektr. rozbrušova ku,
pr m r kotou e 300. Dále el. svá-
e ku, pojízdnou. Tel.: 731 260 965.

Škodu Felicii 1,3 MPi 50 kW,
r. v. 98, zelená metalíza, koupeno 
v R, servisní knížka, ABS, centrál. 
ochranný rám, rádio alarm, nový 
model, v z je absolutn  bez koroze 
a ve vynikajícím stavu. Cena doho-
dou. Tel.: 608 165 070.

Náhradní díly na Škodu Octa-
vii, Fabii, Felicii – kapoty + masky, 
výztuhy, nárazníky, sv tla, chladi-
ovky, airbagy, koza, atd. Vše starší, 

ale ve 100% stavu. Tel.: 608 165 070.
Simson skútr ervené barvy, r. v. 

1990 v perfektním stavu + 1× skútr 

na díly, cena 9.500 K . Dohoda. Li-
tinový kotel Viadrus U22, 5 lánku 
na tuhá paliva, cena 12.500 K .
Dohoda. Masážní sprchový box 
SM00 nový, zabalený, p v. cena 
15.000 K , nyní 10.000 K . Tel.: 
776 634 525.

Brambory na uskladn ní. er-
vené a bílé. Cena za 1 kg 5 K . Tel.: 
566 521 889, 739 619 677.

ty kolku Basham 110 cc 
se zpáte kou – v záruce, cena 
10.000 K . Tel.: 776 042 233.

Zachovalou sv tle d ev nou 
okenní garnýž tvaru L o délce 3 m, 
dv  kolejni ky s pojízdnými há ky. 
Tel.: 732 335 512.

Nov ý  s t l  p o d  p o í t a
120×65 cm, starší dv  sk ín-
ky 96×72, prosklená sk í ka 
96×133 cm – dýha mahagon. Starší 
dve e sv tlá dýha – levé 60 cm. Tel.: 
721 701 408.

Pšen ic i ,  250  K /q .  Tel . : 
608 980 834.

Pé ové prošívané deky, 4 ks 
a 4 ks polštá . Možný odb r i na 

VÝHODNÉ P J KY
ZAPLATÍTE MAXIMÁLN  TO, CO SI P J ÍTE!
Registry, p íjmy ani p ípadné exekuce nás NEZAJÍMAJÍ!
VHODNÉ NAP . PRO P EINVESTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH 

ÚV R  A HYPOTÉK.

Pro domluvení sch zky volejte: 608 824 424

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Sb rny inzerce
Velká Bíteš a okolí – Informa -
ní centrum (IC) na Masaryko-
v  nám stí 5 ve Velké Bíteši.
tel. 566 532 025, 566 532 342; 
e-mail: ic@vbites.cz. M ín 
– papírnictví na m ínském 
nám stí. K ižanov – novinový 
stánek na Benešov  nám stí,
u autobusové zastávky. Tasov 
– prodejna smíšeného zboží
u Jaroslavy Böhmové.  -red-
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Vojáci pochodují po velkomezi í ském nám stí, odkud se p esunuli na zámek.                       Foto: Iva Horká

Hlavní ást programu probíhala na zámeckém nádvo í za hojné ú asti návšt vník .                                                            Foto: Iva Horká

Vojenské jednotky s obrn ným vozem p i manévrech v zámeckém parku.                                 Foto: Jitka Ko í

Moderátor oslav, herec Jan Kruba (vlevo), který uvád l také módní 
p ehlídku na sout ži 4 klí e, s Josefem Zimov ákem. 

Foto: Iva Horká

„Muzikant“, který jezdil na historickém kole a hrál p i tom na  ašinet, pak 
z kola slezl a obcházel nádvo í s  aškou ízné slivovice.    Foto: Iva Horká

Jídlo vojáci, mezi nimiž se objevili i praví nefalšovaní Ma a i, 
nafasovali v polní kuchyni do ešus .                  Foto: Iva Horká

V ned li dopoledne hrály na zámku dv  tetiny na citery.
Foto: Jitka Ko í

Záv r císa ských manévr .                                                                                                         Foto: Jitka Ko íP íchu  divokého západu vnesla na historické nádvo í zámku bi ová show.                             Foto: Jitka Ko í

VELKOMEZI Í SKO – fotogalerie z oslav císa ských manévr  5. a 6. 9. 2009 ve Velkém Mezi í í
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Více fotek ve fotogalerii na www.velkomeziricsko.cz
Pražská skupina ABBA STARS revival rozezpívala i roztan ila publikum.                Foto: Martina Strnadová

VELKOMEZI Í SKO – fotogalerie z oslav císa ských manévr  5. a 6. 9. 2009 ve Velkém Mezi í í

Voják za volantem vykukuje z pr zoru obrn ného vozu.   Foto: Iva Horká Na záv r obdrželi velitelé pluk  upomínkové p edm ty.    Foto: Jitka Ko í Divadlo na ká e p ivezlo cirkus se lvem, silákem i ko mi. Foto: Jitka Ko í

Ke slavnostem neodmysliteln  pat í vojenská hudba.     Foto: Iva Horká Vycházkové šaty na historické módní p ehlídce.            Foto: Jitka Ko í P ehlídka dobového prádla.                             Foto: Martina Strnadová

Sout ž 4 klí e zahájila velkomezi í ská skupina A.T.P.                                               Foto: Martina Strnadová K ižanovští p i pln ní disciplíny transport ran ného.                                                  Foto: Martina Strnadová

Jízda na vozíku nebyla jednoduchá ani pro Bítešské.                                                   Foto: Martina Strnadová



(Pokra ování ze strany 5.) 
Prodám

Babet u ,  z achova lá .  Tel .: 
732 514 345.

 Betonový sloupek – do základ
apod. Tel.: 732 514 345.

Pneu 4× 165/70 R13, 4 mm vzo-
rek, na Favorit, Felicii, P106, R 19 
atd. Po 100 K . Tel.: 608 745 750.

Kuchy skou l inku  a  dv
sk í ky, jako nové. Levn . Tel.: 
566 520 630, ve er.

Plechové sudy od nafty, 2×, 
50×150 rýhované plechy, síla 5 mm. 
Cena dohodou. Tel.: 776 244 164.

Medomet, ty rámkový, nerezo-
vý koš, ru ní pohon, cena dohodou. 
Tel.: 777 594 133.

 Škodu Felicii 1,3 MPi, r. v. 1997, 
ervená metalíza, tažné za ízení, 

litá kola, STK nová na dva roky, 
bez koroze, EKO, poplatek za p epis 
už je uhrazen, cena 29.000 K . Tel.: 
608 034 567.

Škodu Felicii, použité díly z ro-
zebraného vozu. Tel.: 608 034 567. 
Koupím

Staré pohlednice všech žánr
z období 1895 až 1950 a gra  cké 
listy a exlibris eských výtvarník .
Nabídn te na mobil 731 567 364.

Velmi dob e zaplatím v ci po 
n mecké armád , pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s elním 
i bo ním šn rováním – vysoké, 
plát né kalhoty, bl zy, epice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím va áky, 
maská e, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, bl zy s beranem, kukly, 
opasky, p ezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, kno  íky. Nabídn te 
i mali kosti, vše i siln  poškozené. 
Nabídka platí stále, d kuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.

ády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbran , pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. D -
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.

Lit. spodní frézku a lit. dlaba -
ku. Tel.: 721 086 594.
Nemovitosti

Prodám RD 4+1 v K ižanov ,
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena: 
690.000 K . Tel.: 777 587 965.

Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví na ul. Poštovní. Tel.: 
604 315 659.

Prodám byt 3+1 v OV ve VM, 
zateplený, nová plastová okna, cena 
dohodou. Tel.: 773 290 617.

Prodám 3+1 v OV ve Vel. Me-
zi í í, atraktivní výhled, po rekon-
strukci. Tel.: 732 570 375.

Prodám cihlový byt 2+1 na 
ul. Na Výsluní ve Velkém Me-
zi í í. Volný od 10/2010. Volejte 
v odpoledních hodinách. Tel.: 
774 919 844.

Prodám garáž na Františkov ,
podsklepená. Výhodná cena a per-
fektní stav. Tel.: 604 844 954.

Vym ním garáž na ul. Záviško-
va za garáž poblíž ulice Bezd kov. 
El. podmínkou. Tel.: 732 154 857.

Prodám garáž na ul. Druž-
stevní. Cena 130.000 K . Tel.: 
736 488 290.

Prodám rodinný d m u Velké 
Bíteše jako chalupu, možnost držet 
hospodá sky kon , je tam zahrada, 
stodola, pole, luka. Tel.: 731 965 152, 
566 522 806 po 17.  hod in .

Koupím garsoniéru nebo byt 
1+1 ve Velkém Mezi í í. Tel.: 
608 544 345.
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Inzerujte
ve Velkomezi í sku

Telefon: 566 782 009
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Okamžit  koupíme za hotové 
váš d m, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci i hypotéku.

ZÁPIS ŽÁK
na obory ŠUM
11. zá í 2009, 16.00–17.00
info: www.sum-merin.cz

Tane ní skupina KOSATKY a TJ Sokol Velké Mezi í í
hledají do svých ad nové

Máš rád(a) pohyb, tanec a zábavu? Poznáváš rád(a) nové lidi?
A je ti alespo  7 let?
Pak neváhej a p ij  mezi nás. 
Tancujeme klasické country tance a line dance.
Chceš-li se o nás dozv d t n co víc, máš možnost na www.kostatky.tym.cz.
Bližší informace: tel. . 739 470 248 nebo e-mail: prectisi3@seznam.cz.
Kontaktní osoba: Tomáš Vidlák

Prodám garáž s dílnou (možno 
i 2 auta) na ul. Bezru ova. Cena 
dohodu. Tel.: 604 825 408.

Reality Vyso ina nabízí ve 
VM prodej bytu 2+1, prodej RD 
na ul. K Bu i, pronájem obcho-
du na Nám stí, pronájem bytu 
2+1, prodej chaty v Kozlov . Tel.: 
777 636 157.

Peodám d ev nou zateple-
nou montovanou chatu, rozm r
4 m × 4,5 m. Tel.: 737 563 976.

Koupím garáž v blízkosti ulice 
Bezd kov. Tel.: 732 234 271.

Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Mezi í í. Tel.: 723 424 852.

Koupím rodinný d m, pop .
byt ve Velkém Mezi í í. Prosím 
nabídn te, platba hotov . Tel.: 
731 508 270.

Vym ním OB 2+kk ve VM za po-
dobný v Brn . Tel.: 608 438 312.
Pronájem

Pronajmu byt 2+1 ve Vel-
kém Mezi í í, Na Výsluní. Tel.: 
603 882 219.

Pronájem v rodinném dom  pro 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.

Pronajmu dlouhodob  byt 3+1
ve VM, echovy sady. Zd ný, nová 
okna, lodžie a balkon, internet, 
kabelová televize, se samostatným 
topením, garáž. áste n  za ízený. 
Tel.: 728 752 276.

 N a b í z í m  u b y t o v á n í  v e 
dvoul žkových pokojích, vy-
bavená kuchyn  v etn  nádobí, 
koupelna, WC – spole né. Tel.: 
723 531 154.

Hledám pronájem garáže na 
ul. Na Výsluní ve Velkém Mezi í í.
Tel.: 602 131 194.

 Hledám pronájem garáže na ul. 
ermákova. Tel.: 774 727 301.

Pronajmu pokoj ve Velkém 
Mezi í í. Samostatný vchod + ku-
chy ka. Tel.: 732 411 587.

 Pronajmu byt 3+kk na ulici 
Slune ní ve Velkém Mezi í í. Tel.: 
607 758 215 po 17. hodin .
R zné

 Je mi 29 let, hledám k sezná-
mení dívku bez d tí, samota je zlá. 
Jsem áste n  inv. d chodce, mám 
rád jízdu na kole, neku ák. Mezi-
í sko, T ebí sko. Kontakt na m :

tel. i SMS 737 748 402.
Hledám osam lého d chodce,

do 72 let, jsem d chodkyn  a m žu 
se i p est hovat dle dohody. Tel.: 
566 522 806.

Country kapela Stetson ve 
Velkém Mezi í í hledá zp va ku. 
Informace tel. 776 708 479, e-mail: 
country.stetson@centrum.cz.

Divadelní ochotnický 
soubor Budišov hledá herce 
a here ky pro letošní sezonu. 
V k a zkušenosti nerozhodují. 
Zájemci mohou co nejd íve 
volat na tel. . 603 464 259.

Na u í m  n m i n u .  Te l . : 
737 439 784.

Žena v d chodovém v ku,
idi ský pr kaz – štíhlá, se sezn. 

s mužem kolem 65 rok  – štíhlejší, 
abstinent. Tel.: 732 514 345.

Prosím nabídn te mamince na 
MD jakoukoliv práci dom . Tel.: 
604 654 586.
Daruji

Sedací soupravu za odvoz. Tel.: 
721 701 408.

Nep jde
elektrický proud
Dne 16. 9. 2009 od 7.30 do 15.30
nep jde el. proud ve Velkém Me-
zi í í, ul. Hornom stská mezi . p. 
415/20 až 420/10 a od 8.30 do 14.00 
na Bezd kov  201, 950, ul. Vrcho-
vecká (od Novosad  po . p. 186 – 
pod dálni ním mostem), Podhradí, 
Po í í 164, 808, 844, P íkopy (od ZS 
po . p. 174), zimní stadion.
Dne 21. 9. 2009 od 7.30 do 15.00
v obci Velké Mezi í í, odb ratel-
ská stanice VM T25 PKS INPOS, 
T ebí ská od . p. 1732 po 1540, 
pr myslový areál, Agropodnik, 
Autocolor, Lesy a rybá ství – 
pila, Telefónica, T-Mobile, Tra-
chem.                                  -e.on-

Zubní pohotovost
12. 9. MUDr. Petr Kone ný, Ž ár-
ská 73, Nové M sto na Morav ,
tel.: 566 918 061, 566 618 060
13. 9. MUDr. Marcela Petrášová,
Studentská 7, Ž ár nad Sázavou, 
tel.: 566 690 123
P ed vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky 
ov it, zda nebyly služby proho-
zeny.       

Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Literárn  dramatický obor na ZUŠ Velké Mezi í í zahajuje svoji innost 
v pátek 11. 9. 2009 v 15.30 hodin v sále školy. V lo ském roce jsme si 
p ed nadšeným publikem zahráli Kovbojskou pohádku, erta a Ká u
nebo t eba Dobrodružství rodiny Smolíkovy. V letošním školním roce 
chystáme pohádkovou parodii N hurka a sedm trapaslík , Martinskou 
legendu, Velkou vodnickou pohádku a mnoho dalšího. Pokud máte chu
zahrát si p knou roli v p íjemném prost edí s bezvadnou partou d tí 
z drama áku, jste nám vítáni! Nikoho neodmítneme.

Za LDO ZUŠ Velké Mezi í í Mgr. Lea Fu íková

Sociální služby m sta Velké Mezi í í po ádají

Muzeum Velké Mezi í í se omlouvá všem, kte í si plánovali na sobotu 
19. zá í 2009 prohlídku zdejšího zámku. Z d vodu konání velkého množ-
ství svatebních ob ad  práv  v tento den, budou expozice zámku i muzea 
pro ve ejnost uzav eny. D kujeme za pochopení.

Expozice budou ješt  v letošní sezon  otev eny následovn :
v zá í: úterý – ned le 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
v íjnu: úterý – pátek pouze pro p edem objednané skupiny
víkendy: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00.

K vid ní jsou jak zámecké pokoje za ízené dobovým nábytkem, tak 
expozice muzea – Cestou necestou aneb Od cest k dálnicím, významní 
rodáci m sta (J. ermák, J. Marek atd.), p írodov dné sbírky a expozi-
ce mapující historii m sta s názvem Ve znamení sedmi per, která byla 
ve ejnosti zp ístupn na loni, v rámci oslav 600. výro í ud lení plných 
m stských práv.

V Galerii synagoga probíhá až do ned le 27. zá í výstava Bylo nebylo 
aneb Jak Mezi í í manévry hostilo, která p ibližuje život v našem m st
práv  p ed sto lety, kdy u Velkého Mezi í í probíhaly císa ské manévry.

Galerie synagoga je v zá í zp ístupn na:
úterý – pátek:  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 
sobota: 13.00 – 17.00 
ned le: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00.                                   Muzeum VM

který se koná ve st edu 23. 9. 2009.
Odjezd autobusu od DPS Zdenky Vorlové v 7.30 hodin nebo od Do-

musu v 7.45 hodin.
P edpokládaný návrat v 17.30 hodin. Cena zájezdu: 250 K  – vstupné 

na hrad Bítov, prohlídka chovu krokodýl , p ísp vek na dopravu.
Program: 7.30 hodin odjezd od DPS – Zdenky Vorlové 2001; 7.45 hodin 

odjezd od Domusu; 10.00 hodin prohlídka hradu Bítov; 12.00 ob d; 13.30 
odjezd do Jevišovic ve Velkém Karlov ; 15.00 prohlídka krokodýlí farmy; 
17.30 návrat do Velkého Mezi í í.

P edplatné zájezdu iní 250 K , zájemci se mohou hlásit v dopoledních 
hodinách nejpozd ji do 21. 9. 2009 na Komenského.

Vykoupíme vaši zadluženou 
nemovitost, peníze do 24 hodin.

V p ípad  zájmu volejte 
731 508 270.

Územní organizace Moravskoslezského svazu PTP – VNTP Ž ár nad 
Sázavou si vás dovoluje pozvat na 
Tradi ní setkání kn ží a len  svazu PTP 

a všech p átel našeho svazu.
Setkání se uskute ní ve tvrtek 17. zá í 2009 v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ž á e nad Sázavou II (zámek). 
Program setkání: v 9.10 hodin mše svatá za zem elé p íslušníky svazu, 

po mši svaté bude setkání zú astn ných v k ížové chodb  fary, na tomto 
setkání budou p ítomni duchovní ostatních církví, zástupci úst ední rady 
PTP – VNTP a ostatní pozvaní hosté. Pro zájemce je možné uspo ádat 
prohlídku nov  upravené baziliky. M stská doprava: autobus . 2A odjíždí 
od vlakového i autobusového nádraží.

Na shledání s vámi se t ší po adatelé z výboru svazu PTP ve Ž áru n. S.

Za átkem p íštího roku si p ipo-
meneme šedesáté výro í politické-
ho napravování eského národa v 
tzv. vojenských táborech nucených 
prací VTNP a pomocných technic-
kých prapor  PTP. 

Cht l bych ne jen pro mladou 
generaci osv tlit vzpomínky a fakta 
neblahých padesátých let z budování 
socialismu komunistickou stranou. 

P ipome me si n kolik ísel: 
Z národních výbor , pro své poli-
tické p esv d ení, muselo odejít asi 
40 tisíc nekomunist , z ve ejných 
státních služeb 28 tisíc osob, 5 tisíc 
d stojník  muselo svléknout své 
stejnokroje a za služeb SNB bylo vy-
hozeno od února do ervna 1948 na 
dva tisíce osob, 7 tisíc vysokoškolá-
k  bylo vylou eno z dalšího studia 
a s nimi 500 profesor . Tisíce lidí 
bylo vyst hováno ze svých domov
nebo byt  a odst hováno do polo-
prázdných p íbytk  v pohrani í.

Tisíce u itel , noviná  a intelek-
tuál  se muselo živit jako nekvali  -
kovaní d lníci v továrnách. V tábo-
rech nucených prací se v letech 1948 
až 1954 vyst ídalo asi 80 tisíc osob. 
V tomto období za vlády komunist
bylo tisíce osob odsuzováno do 
v znic i na mnoho let. Docházelo 
i k popravám, byli st íleni lidé p i

pokusu o p echod hranic na Západ. 
Žalá e okusilo asi 260 tisíc lidí, 
z politických d vod  bylo poprave-
no 241 osob – našich spoluob an .
Toto je jen malá p ipomínka, jak 
se chovali komunisté v padesátých 
letech, kdy likvidovali živnostníky, 
rolníky, kn ze a eholníky. 

V té dob  p ed šedesáti roky byly 
zakládány i PTP, do kterých byli 
povoláváni mladí lidé, jako poli-
ticky nespolehliví. Ak ní výbory 
vyhledávaly osoby, u kterých p ed-
pokládaly bez rozhodnutí soudu, že 
by mohly škodit socialismu nebo 
komunismu i zájm  SSSR.

Byly dva druhy PTP, a to t žké 
pro práce v dolech pod zemí a 
PTP lehké pro práce na stavbách, 
letištích, budování nových silnic. 
Útvary PTP prošlo kolem 40 tisíc 
ob an , kte í byli ozna eni klasi  -
kací „E“, což znamenalo politicky 
nespolehliví, návrat nežádoucí. 

Službou u PTP byl hrub  porušen 
branný zákon. Doba vojenské služ-
by mnohdy trvala i 40 m síc .

Toto jsou jen n která fakta a ísla 
z padesátých let, kdy se budoval 
socialismus a „lepší zít ek“. Ne-
dopus me návrat této zr dné éry 
padesátých let!!!

Fr. ermák, M ín

Šedesáté výro í VTNP a PTP

Nehoda zastavila 
dálnici D1

V pátek 4. zá í po 5. hodin
ranní byla na Krajské opera ní 
a informa ní st edisko HZS kraje 
Vyso ina ohlášena dopravní neho-
da na 146. km dálnice D1 ve sm ru 
na Brno. Na místo události vyjela 
jednotka profesionálních hasi  ze 
stanice Velké Mezi í í. P i st etu 
kamionu a osobního autau p išel 
o život spolujezdec z osobního 
automobilu. idi  utrp l zran ní 
a byl ZZS p evezen k ošet ení do 
nemocnice. Provoz na dálnici ve 
sm ru na Brno byl zastaven. P í-
inu dopravní nehody vyšet ovala 

Policie R.            Petra Musilová 
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Blahop ání

SPOLE ENSKÁ KRONIKA

Pod kování

Vzpomínky

KINO JUPITER CLUB – ZÁ Í
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz  Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu p ed za átkem p edstavení.  Zm na pro gra mu vyhrazena.

Programové odd lení Jupiter clubu oznamu-
je, že permanentky do Horáckého divadla 
Jihlava pro divadelní sezonu 2009 – 2010

jsou již k vyzvednutí
na programovém odd lení Jupiter clubu v I. 
pat e. Permanentky je nutné si vyzvednout 
nejpozd ji do konce m síce zá í 2009. -prog-

VGS Velké Mezi í í, úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC
Datum P/B/V P edm t p ednášky – besedy Kdo p ednáší
15. 9. p ednáška Na kole po Sultanátu OMÁN Ji í efelín
22. 9. p ednáška Historie rybníká ství v eských zemích Ing. Ján Regenda
29. 9. p ednáška Archeologické nálezy na Vyso in  (Tasov) prof. Josef Unger

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Prodej permanentek na tel. ísle 566 782 004,
566 782 001, 566 782 005
nebo na programovém odd lení JC.
Cena permanentky 800, 750 a 700 K .

Úterý 22. zá í 2009 v 19.30 hodin
Agentura ADF

tvrtek 1. íjna 2009 
Zábavnou talk show

Rezervace na tel. ísle566 782 004, 566 782 001 nebo na prog. odd lení JC
Zm na programu vyhrazena!

s Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem a hostem
Vstupné 240 K , prodej zahájen

Pátek 23. íjna 2009
Koncert

se skupinou Adama Pavlíka
Vstupné 300 K , 250 K , prodej zahájen

St eda 4. listopadu 2009

s Ivanem Mládkem, Lenkou Pla kovou, Milanem Pitkinem a dalšími

St eda 9. prosince 2009
P edváno ní koncert

Komedie pro p t herc , která se velice vtipnou, neot elou a výstižnou 
formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou, jež 
je i u nás aktuální a stále pal iv jší.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zední ek, David Sucha ípa, Anežka Svo-
bodová, Ji í Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 K
Zm na programu vyhrazena!

P íb h, který na první pohled vypráví o velmi ne ekaném a netypickém 
manželském trojúhelníku, je však p i hlubším pohledu p edevším „n ž-
n  moudrým p íb hem“ o lásce, bláznovství a moudrosti i o moudrém 
bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek ermák
Jednotlivé vstupné: 240 K

tvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Komedie o mužích, kte í se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách.
Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková, Jitka Schneiderová
Jednotlivé vstupné: 240 K

Úterý 3. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Laskavá komedie v novaná všem, kte í ne vlastní vinou z stali sami.
Hraje: Eliška Balzerová
Jednotlivé vstupné: 240 K

íjen 2009 – termín bude up esn n
Studio DVA

St eda 9. v 19.30 hodin
PROROCTVÍ
V roce 1959 je jako sou ást otevíracího ceremoniálu nové základní 
školy požádána skupina student , aby nakreslila obrázky, které budou 
uloženy do zvláštního pouzdra a uschovány pro budoucí generace. Ale 
jedna záhadná dívka místo kreslení zaplní sv j papír ádky zdánliv
náhodných ísel. O padesát let pozd ji nová generace student  zkoumá 
obsah pouzdra a dív in mystický vzkaz skon í v rukou mladého Caleba 
Koestlera. Ale je to Caleb v otec, profesor John Koestler, který u iní 
zarážející odhalení, že p iložený vzkaz p edpovídá s neuv itelnou 
p esností data, smrtelné dan  a sou adnice každé významné katastrofy 
za posledních 50 let. Jak John dále odhaluje mrazivá tajemství doku-
mentu, zjiš uje, že p edpovídá ješt  t i další události, které poukazují 
na destrukci globálního rozsahu a zdá se, že to svým zp sobem zasáhne 
i Johna a jeho syna. John se snaží varovat ú ady, ale ty jsou k jeho výzvám 
nete né, a tak se rozhodne sám zabránit ješt  v tší destrukci. V hlavní 
roli N. Cage. Mysteriozní drama USA, p vodní zn ní, eské titulky. 
Mládeži p ístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 K  121 minut
Pátek 11. v 19.30 hodin
ŽIVOT JE BOJ
O n které sny se vyplatí bojovat.
Život na newyorských ulicích je tvrdý. Zvláš , když v kapse nemáte ani 
cent. Dostáváte ránu za ranou a je jen na vás, jestli spršku direkt  ustojíte, 
nebo ji dokonce za nete vracet. Talentovaný Channing Tatum si ve  lmu 
zahrál kluka, který se pokusil vlastní osud vy ídit KO systémem v hodn
nerovném souboji… Shawn MacArthur, který si p ijel do m sta ve stínu 
Sochy svobody splnit ten pravý americký sen, si vyd lává na živobytí 
pouli ním prodejem pad laného zboží. Je to drsná škola, ve které musíte 
mít rychlé nohy, když se na rohu vyno í policisté, a ješt  rychlejší ruce, 
když narazíte na konkurenci.
P i jedné ru ní vým n  názor  uvidí Shawna podvodník s relativn  dlou-
hými prsty Harvey Boarden a nabídne mu vstupenku do sv ta nelegálních 
pouli ních zápas  ve volném stylu. Partnerství založená jen na vyd lávání 
pen z obvykle nemají dlouhou perspektivu. Shawn se ale od prvních 
zápas  prezentuje jako obrovský talent, který má šanci to ze špinavých 
sklep  no ních klub  dotáhnout až do nejvyšších pater manhattanských 
mrakodrap , kde se lze p ed newyorskou smetánkou porvat za pohádkové 
peníze. Tahle verze spln ného snu má ale po ádn  ušmudlanou patinu, 
což si i Shawn záhy uv domí. Ovšem opustit tenhle klub elitních rvá  je 
mnohonásobn  t žší než do n j vstoupit. Režie D. Montiel. Ak ní thriller 
USA, p vodní zn ní, eské titulky. Mládeži p ístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 K  105 minut
Sobota 12. v 19.30 hodin
P ED ÍTA
Kam až zajdete, abyste uchránili tajemství?
P íb h  lmu za íná v povále ném N mecku. Teenagerovi Michaelovi 
Bergovi se ud lá špatn  a dom  mu pom že neznámá t icátnice Hanna. 
Michael se uzdraví a Hannu najde, aby jí pod koval. Rychle mezi nimi 
vznikne vášnivý, ale utajený vztah. Michael zjistí, že Hanna má ráda, 
když jí n kdo p ed ítá knihy. I p es intenzitu vzájemných cit  ale Hanna 
jednoho dne záhadn  zmizí. O osm let pozd ji se Michael jakožto stu-
dent práv, který p ihlíží soud m s vále nými zlo inci, s Hannou znovu 
s úžasem setkává – potká ji na lavici obžalovaných. Když se dozvídá o její 
minulosti, odhaluje tajemství, které zcela zm ní jejich životy. P ed íta
je mrazivý p íb h o pravd  a odpušt ní, o tom, jak se jedna generace 
vypo ádává se zlo iny té p edešlé. Režie S. Daldry. Drama USA, N mec-
ka. V hlavní roli K. Winsletová. P vodní zn ní, eské titulky. Mládeži 
p ístupný od 15 let.
Vstupné: 64, 66 K   123 minut
St eda 16. v 19.30 hodin
OPERACE DUNAJ
Když do hospody, tak tankem.
Lidovka „Ta naše hospoda je p kn  stav ná“ host m v malé eské hosp d-
ce po ádn  zho kla poté, co do ní naboural tank. P íb h z 21. srpna 1968, 
který m l ne ekan  zábavný rozm r. Úsp šný polský divadelní režisér 
Jacek Glomb pod odborným dohledem Ji ího Menzela stvo il komediální 
p íb h o jednom ost e sledovaném polském tanku, který se st etl s eskou 
realitou. I posádka sta i kého tanku „Beruška“ – veterán Edek, svalovec 
Romek, student Florian a mladík Jasiu – je p esv d ena, že p ijíždí do 

eskoslovenska zachra ovat svobodu a demokracii. Hrají J. Menzel, B. 
Polívka, J. Buda , E. Holubová, J. Dušek, M. Issová. Tragikomedie R. 
Mládeži p ístupný.
Vstupné: 70, 72 K  104 minut

Pátek 11. zá í 2009 v 19 hodin, koncertní sál

HOSTÉ: Olga Jelínková (soprán ), Richard Pohl (piano )
Již tradi ní festival Jakub Pustina a jeho hosté se zastaví na jedné z patnác-
ti zastávek i ve Velkém Mezi í í. Barytonista Jakub Pustina je absolventem 
Mistrovských p veckých kurz  Petera Dvorského a dalších. 
Sopranistka Olga Jelínková vystudovala Pražskou konzervato
u prof. A Denygrové a poté AMU v Praze u prof. M. Podskalského. Je 
také absolventkou Mistrovských p veckých kurz  Petera Dvorského – SK 
a Richarda Sigmunda – IT. Vystupuje v roli Rosiny (G. Rossini, Il barbie 
di Siviglia), Královny noci (W. A. Mozart, Die Zauber  öte) a dalších.
Klavírista Richard Pohl je absolventem brn nské konzervato e, obor 
hra na klavír, ve t íd  prof. E. Horákové. Od roku 2004 je poslucha em 
JAMU v Brn . Získal mnohá ocen ní za klavírní doprovod a komorní hru. 
Pravideln  vystupuje doma i v zahrani í.
Vstupné: Dosp lí 140 K , studenti a d chodci 90 K

Maminko milá, tatínku drahý,
dnešní den je dobrý d vod k p ání a také k pod kování. Díky za to, že jste, a 
díky za to, že Vás máme, díky za všechno, co od Vás získáváme. Dnes, více 
než kdy jindy, si zasloužíte hodn  radosti, št stí a p edevším zdraví.
Dne 10. zá í 2009 oslaví krásných 80 let náš drahý tatínek, pan
Josef Bradá
z Mostiš  a naše milá maminka, paní
Ludmila Bradá ová
oslaví stejné jubileum 21. listopadu 2009.
S úctou a p áním hodn  zdraví d kují dcery Ludmila a Helena s rodinami
a syn Jožka, který už není sedm let mezi námi, by se jist  k p ání p ipojil.

Pravnou ata posílají sladké pusinky. 

Dne 29. 8. 2009 v sobotu se konal v Netín  3. d tský den. Po ádající 
stolní tenisté d kují: OÚ Netín, KDU- SL, SDH Netín, CS Netín, Stola -
ství Soukup, Policie R Velké Mezi í í, AKRPOL, Klempí ství Pejchal, 
Podlahá ství Sýkora, Farma rodiny N mcovy, Mc Donald’s. Dále všem 
sout žícím za vzorné pln ní úkol .

Maminko, odešla jsi nám,
jak si osud p ál,
však ve vzpomínkách s námi žiješ dál.
Bolest v srdci, smutek v duši
má ten, kdo T  m l up ímn  rád.
Dne 26. ervence 2009 zem ela po dlouhé t žké nemoci ve v ku 78 let 
naše maminka, paní
Drahomíra Hanzlová
z Velkého Mezi í í, Na Výsluní 1322.
Kdo jste naši maminku znali a m li ji rádi, v nujte jí s námi tichou 
vzpomínku. D kujeme. 

Dcera Hana Partlová s rodinou a dcera Pavla Horská s rodinou.

Dne 6. září 2009 oslavili 40. výročí svatby 
manželé Žákovi 
z Oslavice. 

Vše nejlepší do dalších let přejí děti s rodinami. 

Dne 31. srpna 2009 uplynulo 25 let od úmrtí pana 
Josefa Kyjánka,
rodáka z Velkého Mezi í í.
Kdo jste jej znali, v nujte mu prosím tichou vzpomínku. D kujeme. 

Manželka a dcera s rodinou

D kujeme všem zam stnanc m Mate ské školy Olší nad Oslavou, 
zejména paní u itelce Jitce Smolíkové a Renat  Kaštanové a Spole nosti 
historického šermu TAS Velké Mezi í í za uspo ádání krásné oslavy 
k 30. výro í založení naší Mate ské školy. 

D kují školká ci a jejich rodi e.

M stské kulturní st edisko T ebí , divadlo Pasáž, 9. zá í 2009 
Severo eské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

P. I. ajkovskij: LABUTÍ JEZERO
V roli Odetty – Odilie a Prin-
ce vystoupí sólisté baletu 
Margarita Pleškova a Vladi-
mír Gon arov. P edstavitel 
Prince Vladimír Gon arov 
získal za svoje výkony pres-
tižní cenu Thálie 2008.
Vstupenky jsou k dostání 
u pokladny Národního domu 
v T ebí i a v Informa ním 
centru Malovaného domu.

Vstupenky na tel. . 568 610 013 nebo 568 847 070. www.mkstrebic.cz

St edisko ekologické výchovy Ostr vek a Jupiter club Velké Mezi í í
vás zvou na

tvrtek 24. zá í 2009
Za átek v 10 hodin, velký sál Jupiter clubu

Padesát let na spole né pouti životem oslavili 4. 9. 2009 manželé 
Helena a Jaroslav Ve e ovi 
z Lavi ek. 

K jejich zlaté svatb  jim hodn  zdraví a další krásná spole n  prožitá 
léta p ejí d ti s rodinami. 
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Jupiter club, s. r. o. Velké Mezi í í a Ji í Smolík 
vás zvou na tane ní ve er s melodiemi 50.–80. let

V první ásti ve era koncert.
Hraje: JUPITER
Pátek 25. zá í 2009, velký sál JC, za átek ve 20 hodin
Rezervace míst na prog. odd. JC, tel. 566 782 004,
vstupné v p edprodeji 100 K , na míst  120 K , stolová úprava.

Tane ní kurzy jsou ur eny p edevším pro dospívající mládež (ve v ku 
od 16 let). Nau íte se zde nejen základ m spole enského tance, ale též 
pravidla spole enského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pond lí 14. zá í 2009, ukon ení do 23. ledna 2010
Uzáv rka p ihlášek 11. zá í 2009
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týdnu –vždy v pond lí, (krom  28. 9. 2009, 
16. 11. 2009 – nejsou)
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pond lí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – za átek v 17 hodin (Hotelová škola Sv tlá a Obchodní akademie, 
St ední škola emesel a služeb, ostatní)
II. kurz – za átek v 19 hodin
(Gymnázium, St ední škola emesel a služeb, ostatní)
Lekto i: STARLET – Tane ní škola manžel  Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédé ek, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby
Cena celého kurzu: 850 K . Lze se p ihlásit se t ídou i individuáln .
V kurzovném jsou zapo ítány všechny základní lekce, barevná prodlou-
žená a záv re ný ples. Platba v hotovosti s vypln nou p ihláškou nebo 
hromadn  za ro ník, školu.
Každý ú astník kurzu se prokáže legitimací. B hem kurzu nemohou žáci 
bez vážných d vod  odcházet z výuky. Vstup pouze ve spole enském od vu!
Informace a p ihlášky na program. odd lení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 
566 782 005, otev eno po – pá 8 – 16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz 
v sekci kurzy – tane ní.

Vážení p átelé spole enského tance a všichni, kdož máte studentská 
tane ní n jaký rok za sebou, nabízíme vám

P ihlášky a bližší informace na programovém odd lení Jupiter clubu, tel. 
566 782 005, 566 782 004, po – pá (8 – 16 hodin).

POKRO ILÍ
– 5 vyu ovacích lekcí
– za átek kurzu v pond lí 

23. listopadu ve 21 hodin
–  c e n a  k u r z o v n é h o 

1.000 K /tane ní pár
– u záv rka  p i h lá šek 

20. listopadu

ZA ÁTE NÍCI
A MÍRN  POKRO ILÍ
– 6 vyu ovacích lekcí
– za átek kurzu v pond lí 5. íjna ve 

21 hodin
– cena kurzovného 1.200 K /tane ní pár
– možnost pokra ování v kurzu pokro ilých
– uzáv rka p ihlášek 2. íjna

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Mezi í í
STARLET tane ní škola manžel  Buryanových (výuka tanc  standard-
ních, latinskoamerických i moderních)

Jupiter club, s. r. o. Velké Mezi í í
po ádá v úterý 6. íjna 2009 od 19.30 hodin na velkém sále

travesty show skupiny

Jupiter club, s. r. o. Velké Mezi í í a Spole nost p átel Kanady a RCI
vás zvou na výstavu

Fotogra  e totem  M. Dvo áka z Vancouveru
a D. a J. Neveselých z Calgary

Otev eno v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
10. 9.– 25. 9. 2009 ve výstavní síni Jupiter clubu

11. 9. Vale  – pou ová
12. 9. eské Bud jovice
 – Den s Budvarem
19. 9. Lesonice
25. 9.  P edín – pou ová
 + Noise
27. 9. Studenec 

Rezervace vstupenek od 2. zá í 2009 na tel. . 566 782 004, 
566 782 005 nebo na program. odd lení Jupiter clubu.

Stolová úprava, vstupné 220 K .

v novém po adu

Totemy – indiánské symboly
Totemy kanadských Indián  zná 

asi každý, jejich ú el a historii už 
mén . Totemy se vy ezávají do 
cedrového d eva, které tak snadno 
nepodléhá hnilob , ocelovými 
nástroji (noži a sekerami), ale p ed 
p íchodem Evropan  se pou-
žívali ostré kameny a nástroje 
zhotovené z cedrového d eva. 
Totemy p edstavují rodinné 
klady, jejich d stojnost, 
kultivovanost, prestiž, 
rodinné p íb hy, práva 
a privilegia. V minu-
losti býval totem zho-
toven z n kolika d vod :  na 
po est zesnulého váženého 
lena kmene, jako ukázka 

ocen ní, která získala ur i-
tá osoba b hem života, na 
památku setkání s nadp iroze-
nou bytostí a jako pod kování 
sponzoru slavnosti zvané potlach.

Totemy jsou tedy symboly, které 
cht jí vyjád it „podívej se, kdo já 
jsem, odkud pocházím, jaké jsou 

naše hodnoty“, nikoliv ikony, které 
jsou uctívány, což je jedna z ne-
pravdivých informací, která historii 
totem  doprovází. Dalším mýtem je, 
že totem sloužil jako talisman a že 
šamani totemem odhán li zlé duchy. 
Pod totemem se nikdy nepoh bívalo 

a totemy nejsou tisíce let staré, 
nejstarší se dochoval 
z roku 1835 a nachází 
se v Britské Kolumbii 
v Ninstintsu. Pravdou 

je, že rodiny nahrazují 
tlející totemy duplikáty, což 

p edstavuje v tšina snímk
autor  fotogra  í z Britské Ko-
lumbie. Na posvátných a na 
první pohled vážných sv dcích 
rodinných událostí je také mno-
ho humoru: postavi ky n kdy 
bývají vytesány hlavou dol ,

mrkají a potuteln  se šklebí. Na In-
diány, pro které je totemová kultura 
typická, spole n  s Inuity a Métisy 
myslí Týden p vodních obyvatel, 
který se koná od roku 1992 pra-
videln  v m síci kv tnu.   -red-

M stys K ižanov
po ádá výstavu lena Sdružení um lc ech a Moravy

Jupiter club Velké Mezi í í
vás zve na výstavu fotogra  í 

Antonína Havláta

Volání lesa.
P edsálí kina Jupiter clubu 
do 27. zá í, otev eno od 8 
do 16 hodin a p ed každým 
f ilmovým p edstavením.

Svaz diabetik  po prázdninové 
p estávce op t zahájí od zá í m -
ení glykémie a tlaku krve – každý 
tvrtek vždy od 15 do 16 hodin 

v Klubu d chodc , Komenského 6. 
Cena je 20 K  – nutné náklady. 

lenství ve Svazu diabetik  není 
podmínkou k ú asti, akce je pro 
všechny ob any, kte í cht jí znát 
sv j zdravotní stav.

Srde n  zve
Svaz diabetik  Velké Mezi í í

Obec Ruda
vás všechny zve v pátek 11. zá í ve 20 hodin do kulturního domu 

v Rud
na cestovatelskou p ednášku a projekci

s echoameri anem Stanislavem Chládkem na téma

Výstava bude zahájena v ned li 27. zá í 2009 ve 14 hodin 
v malém sále Katolického domu v K ižanov  a bude otev ena 

do tvrtka 8. íjna.

(aneb Pro  m  nikde necht li zam stnat)
Stanislav Chládek:

„S mo ský kajakováním jsem za al v roce 1984 na Jeze e Ho ejším 
v Ontariu, Kanad . V pádlování na mo i mi velmi pomohla p edchozí 
dlouholetá zkušenost na divoké 
vod . V následujících letech jsem 
podnikl adu kajakových expedicí 
na mo ích v Severní Americe, 
Evrop , Oceánii a Antarktid .
Ve své p ednášce se budu snažit 
popsat svoje zkušenosti z t chto 
expedicí a zavedu poslucha e
do sv ta bou livých oceán , li-
duprázdných ostrov  a divokých 
pob eží v r zných ástech sv ta. 
M l jsem výsadu, že jsem tyto 
expedice mohl podniknout s mi-
mo ádnými partnery, se kterými 
jsme spole n  bojovali proti ne-
p ízni živl  a sdíleli skv lé zážitky 
v neposkvrn né divo in .“

P ij te si prohlédnout ukázky z díla k ižanovského rodáka, 
který tvo í a žije ve Švédsku.

s názvem

Velká Bíteš – sobota 12. zá í 2009
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HÁZENÁ –MLÁDEŽ

POD KOVÁNÍ

FOTBAL MLÁDEŽ

SPORTOVNÍ VÝRO Í

BENFIKA

TRIATLON

FOTBAL BORY

VE EJNÉ 
BRUSLENÍ

STOLNÍ TENIS

TENISHÁZENÁ TURNAJE

Oddíl házené TJ Sokol Velké Mezi í í
zve do svých ad
d v ata ro ník  narození 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Pravidelné tréninky pond lí a st eda od 15.30 hodin 
ve sportovní hale za Sv tlou. www.hazenavm.cz

Mezinárodní turnaj žen – TIREX 
Handball Cup Otrokovice

V záv ru m síce srpna se vel-
komezi í ský celek žen ú astnil 
kvalitního p ípravného turnaje. 
O kvalit  a síle soupe  sv d ilo, 
že v kádru interligových a prvoligo-
vých celk eské republiky i Slo-
venské republiky nastoupily dv
desítky juniorských a seniorských 
reprezentantek. Prestiž a úrove
turnaje oko enil svoji p ítomností 
i p edseda eského svazu házené 
ing. Jaroslav Chvalný.
Za t i dny se celkem osm tým
st etlo ve vzájemných utkáních, 
hraných 2× 25 minut. Herní projev 
i kádr našich se postupn  konsolido-
val a v sobotních duelech již souhra 
a výkon m ly vzestupnou tendenci. 
Velkomezi í ské jako jediný druho-
ligový ú astník narazily v páte ním 
dopoledni na interligový Sokol Pí-
sek. Kompletní kádr soupe e nedal 
našim hrá kám mnoho prostoru 
a bez problému zvít zil pom rem 
18:34. Dalším soupe em byl v lo -
ském sout žním ro níku interligový 
celek Bánovce nad Bebravou. Slo-
venské hrá ky skv lou defenzivou 
a rychlým p echodem do úto né 
fáze rozhodly tento souboj v po-
m ru 18:32. V dalším duelu se 
soupe kami prvoligové Senice se již 
projevila naše v tší ofenzivní síla, 
ovšem o výsledku rozhodla lepší 

I. liga mladší dorostenky
TJ Sokol VM – HSK Vl nov Bá-
nov 25:18 (11:11)
Nová ek sout že, netající se bodo-
vými ambicemi, p ijel do Velkého 
Mezi í í. Ovšem od prvních minut 
tahal za kratší konec. Velmi dobrá 
domácí obrana podpo ená výkonem 
branká ek Marcely Babá kové 
a Hany Simandlové byla naší nej-
siln jší zbraní. Naopak v úto né 
fázi byla až moc z ejmá nesouhra 
a p íliš mnoho individuálních chyb, 
z nichž pak houževnatý soupe  t žil. 
V prvních t iceti minutách hry jsme 
si vytvo ili vícekrát nad jné vedení 
(8:4, 10:7), které se však pom rn
rychle po chybách rozplynulo. Roz-
hodující krok nastal v úvodní tvrt-
hodin  druhé p le. V této fázi jsme 
p edevším skv lou a kompaktní 
defenzivou, dirigovanou Kristýnou 
Necidovou, dokázali pokrýt nebez-
pe nou souhru vl novských spojek 
a následn  i efektivn  využívat 
rychlé brejky (15:12, 19:14). Dalším 
d ležitým po inem bylo minimum 
chyb a ztrát. Soupe ky se nedokáza-
ly i p es enormní snahu prosazovat 
a v záv re né desetiminutovce 
pak již fyzicky nesta ily (24:16) 
na náš dynamický herní projev. 
Úsp šnou ligovou premiéru v bar-
vách domácích si odbyly Kate ina 
Studená, Markéta Partlová, Hana 
Kratochvílová, Kristýna Zezulová 
a zejména t ebí ská posila Natálie 
Nechvátalová. Brankov  a hern
nad ostatní vynikala Monika Krato-
chvílová. V dalším kole zavítáme na 
sever Moravy, kde nás ekají hrá ky 
ostravského Záb ehu. 7 m – hody 
6/3:5/4, vylou ení 2:5.
Hrály: Babá ková M., Simandlová 
H. – Kratochvílová M. (12/3), Sa-
lašová I. (4), Nechvátalová Natálie 
(3), Závišková I. (3), Kratochvílová 
H. (1), Necidová K. (1), Partlová 
M. (1), Studená K., Zezulová K. 
Trené i ing.Záviška V., Partlová E., 
Hladíková D.

Jihomoravská divize dorostenci
TJ Sokol VM – Újezd u Brna 
23:17 (12:9)
Pro nov  vytvo ený domácí celek 
bylo utkání první vážn jší herní 
konfrontací. Od prvních minut byly 
házenká ské dovednosti jasn  na 
naší stran , ovšem neda ilo se tuto 
p evahu vyjád it brankov . ada 
chyb a nep esností v etn  chyb jící 
souhry limitovala vít zné družstvo 
od vyššího rozdílu ve skóre. Nad 
ostatní spoluhrá e trenér Martin 
Janí ek vyzdvihl výkony Tomáše 
Stávka a Mat je Krištofa.
Hráli: Poul O. – Stávek T. (6), Kriš-
tof M. (5), Strašák P. (5), Bílek A. 
(3), Krátký M. (2), Pospíšil M. (1), 
Horák P. (1), Kubiš D., Hladík O.
Jihomoravská divize starší žáci

TJ Sokol VM – Ku im 20:7 (7:5)
Nevýrazný herní projev plný chyb 
domácích vyhovoval soupe i, který 
tak úvodní polo as byl rovnocen-
ným soupe em. Po zm n  stran 
díky efektivn jšímu využívání 
p íležitostí v rozmezí deseti minut 
rozhodli domácí o jednozna ném 
vít zství.
Hráli: Brabec Josef-Svoboda Jan 
(8), Horák Petr (7), Pavliš David 
(2), Le bych Jan (1), Pospíšil Jan 
(1), Veselý Jan (1), Holub Jakub, Fi-
ala Martin, Stupka Tomáš, Janí ek 
Martin. Trenér Janí ek.
Jihomoravská divize mladší žáci
TJ Sokol VM – Ku im 5:4, 14:8 
(8:4), nájezdy 10:11
Bojovný a kolektivní duch domá-
cích slavil úsp ch. Zejména v první 
ásti osobních obran se poda ilo 

oto it nep íznivý vývoj až v úpl-
ném záv ru.
Hráli: Macoun Filip – Janí ek Mar-
tin (7), Holub Jakub (6), Stupka To-
máš (3), Fiala Martin (1), Svoboda 
Filip (1), Blaha Tomáš (1), Ambrož 
Michael, Drápela Vojt ch, Pažou-
rek Tomáš, Trnka Tomáš. Trené i
Janí ek M., Živ ic Pa., Kaštan Ji.

-záv-

obranná hra slovenských hrá ek 
29:36. Zlepšená souhra se projevila 
ve vít zném souboji s domácími 
Otrokovicemi 29:25. Následující 
zápasy s HC SCM Zlín 17:24, Liber-
cem 18:23 a Porubou 21:34 se staly 
ko istí zkušen jších kádr  p edních 
prvoligových soupe ek.
V celkovém vyjád ení to byla 
pro náš kolektiv osmá turnajová 
p í ka. Doufejme, že daleko v tší 
efekt p inesou v podzimní ásti 
sout ží t žce nabyté zkušenosti. 
Jediným stínem této herní p ípra-
vy bylo zran ní prstu ruky Diany 
Svobodové, které p ejeme brzkou 
rekonvalescenci a návrat na házen-
ká ské posty.
Individuální pocty se dostalo Jar-
mile Hr zové, která byla vyhlášena 
nejlepší hrá kou turnaje.
Po adí: 1. HC Zlín 10 b., 2. So-
kol Písek 9, 3. Sokol Poruba 9, 4. 
Jiskra Otrokovice 8, 5. Bánovce 
nad Bebravou 8, 6. Senica 6, 7. 
Loko Liberec 4, 8. Sokol Velké 
Mezi í í 2
Hrály: Lavická, Zelní ková – Hr -
zová (40), Hublová (28), Klusá ková 
(22), Dvo áková Š.(14), Hammerová 
T. (11), Chlubnová (8), Vidláková 
R. (8), Plachetská Z. (7), Pacalová 
Le. (6), Salašová (5), Fischerová 
(4), Svobodová Di.(2), Trenér ing. 
Tvar žek.

-záv-

Jménem výboru T lovýchovné jednoty Spartak chci pod kovat 
len m tenisovému oddílu za uspo ádání tenisového turnaje u p íle-

žitosti 90. výro í organizovaného tenisu ve Velkém Mezi í í, který se 
uskute nil 5. 9. 2009 na Areálu zdraví za Sv tlou. Záv r turnaje byl 
obohacen setkáním tenisových matador , kte í se výrazn  podíleli na 
rozkv tu velkomezi í ského tenisu. Zvláštní pod kování pat í Petru 
Zezulovi, který zajistil historické materiály tenisového oddílu.

Petr B ezna, tajemník TJ

Tenisový turnaj
V rámci oslav 90. výro í od vzniku 
organizovaného tenisu ve Velkém 
Mezi í í uspo ádal v sobotu 5. zá í
tenisový oddíl TJ Spartak Velké 
Mezi í í tenisový turnaj ve ty h e. 
Turnaje se zú astnilo celkem 13 
pár , v tšina tenist  byla z našeho 
oddílu. Turnaj se hrál systémem 

každý s každým ve t ech skupinách, 
z nichž vždy první dva páry postou-
pily do skupiny o první až šesté 
místo a t etí a tvrtí hráli o sedmé 
až dvanácté místo.
Výsledky: 1. Dohnal, Bradá ;
2. Havelka, Sysel; 3. Bedná , u o; 
4. Michlí ek, Bibr; 5. Kos, Nosek; 
6. Liška, Stávek; 7. Malášek, So-
botka; 8. Kolouch, Judas; 9. Ku ec, 
Tu ek; 10. Brtnický, Matula     -jm-

P edseda tenisového oddílu TJ Spartak Velké Mezi í í Ji í Malášek p edá-
vá ocen ní nejstaršímu lenu Miloši Urbánkovi k jeho osmdesátinám.

Foto: archiv -pz-

Krom íž B – FC VM ml. dorost 
0:2 (0:0)
Branky: Procházka (49.), Denev 
(73.). Rozhod í: Kone ný – Plesar, 
Šubík. Sestava: ehá ek – Bradá ,
Polák, Štefka, Rosický – Procház-
ka, Prchal, Lázni ka, Bárta – Be-
nedikt (Pól 73.), Denev
Do Krom íže jsme odjížd li jen 
s 12 hrá i. Do brány se op t postavil 
dob e chytající ehá ek, který na-
hrazuje stále nemocného Homolu.
V po átku prvního polo asu jsme 
byli neaktivní. To se pozd ji zm -
nilo a Prchal se dostal do šance, ale 
jeho st ela let la nad b evno. Ná-
sledn  m l po rohu šanci soupe , ale 
hlavi koval nad branku. Ve 28. min 
se p etažený mí  dostal na volného 
Bradá e, ten dal p ihrávku pod sebe 
na Poláka, který vyst elil jen vedle 
ty e. V 29. min Polák v pokutový 
kop let l t sn  nad b evno. Poté po 
p ihrávkách mezi Bártou a Dene-
vem se mí  dostal až k Prchalovi, 

ten zpracoval a okamžit  st ílel 
k ty i, kde dob e vyrážel gólman. 
I další šance Deneva i Bárty z staly 
neprom n ny.
Do druhého polo asu jsme vstoupili 
s cílem vyhrát. Ve 49. min se nám 
to pomalu plnilo, když si „po lajn
potáhl“ mí  Denev, který odcent-
roval na druhou stranu na volného 
Procházku, a ten nekompromisn
nohou zav sil. V 56. min hosté 
vyst elili ehá kovi do náru í. 
V 67. min se dostal do samostatné-
ho úniku Benedikt, který p ekopl 
gólmana, ale st ela let la nad ty e.
Ani v 70. min nedali v malém váp-
n  hosté jednozna ný gól. Pak nás 
soupe  tla il dlouhými nákopy za 
obranu, kde vynikající Štefka li-
kvidoval mí e mimo naši polovinu. 
V 73. min se Denev dostal do rych-
lého brejku, kdy obešel obránce, 
pak ud lal kliku gólmanovi a vsítil 
na kone ných 2:0. T i body jsme si 
zasloužili.                                 -ls-

V tomto rozší eném víkendu jsme 
hráli pouze jedno utkání doma. 
Všechna ostatní utkání jsme hráli 
venku. Dv  byly remízy, t i nízké vý-
hry a ti nejlepší venku t žce prohráli.
P ípravka: Nedv dice – Bory 1:2
(0:1) Za nás Kota ka a Požár.
Dorost: Hamry – Bory 0:1 (0:1) 
Kone ný
Vel. Mezi í í – Bory 1:1 (0:1)
Bory B – B ezí 2:2
Radostín B – Bory B 1:2 (0:1) 
St elci: Zden k Gregar – Aleš Kr ál
a Psohlavec.
Nedv dice – Bory A 8:1 (5:1) Divá-
k  100. Náš st elec Martin Vávra. 
Utkání m lo kupodivu jen jedno-
stranný pr b h. Hráli a branky st í-
leli domácí a my jsme vícemén  jen 
p ihlíželi. Šéftrenér trochu pozm nil 
sestavu, protože poci oval nutnost 
zesílit zadní ady, a tím musel oslabit 

p edek – tedy útok. Do obrany jako 
posledního dal naopak našeho dosud 
nejlepšího st elce Milana Špa ka 
a na špici z stal sám Martin Vávra, 
který také dal naši jedinou branku. 
P ítelkyn  a manželky našich hrá
tento náhlý krok šéftrenéra t žce 
p ede mnou kritizovaly a já byl po-
staven do role rozhod ího. Šéftrené-
ra jsem podporoval, ale katastrofální 
výsledek se dá t žko správn  posu-
zovat. Podle mne bychom v Nedv -
dici normáln  nem li takto prohrát, 
protože jejich mužstvo dost znám.
P íští víkend se hraje všechno 
doma. Sobota 12. 9. Bory B – Olší, 
ned le 13. 9. p ípravka Bory – D. 
Rožínka, dorost Bory – Ž ár, 
Bory A – Radostín A.        -ochr-

Provoz na zimním stadionu ve Vel-
kém Mezi í í byl zahájen 7. 9. 2009.
První bruslení pro ve ejnost pro-
b hne o víkendu 12. a 13. zá í.
So 12. 9. 13.15 – 14.45
Ne 13. 9. 13.45 – 15.15
So 19. 9. 13.15 – 14.45
Ne 20. 9. 13.15 – 14.45
So 26. 9. 14.45 – 16.15
Ne 27. 9. 13.00 – 14.30
Vstupné 20 K , doprovod 10 K . -vid-

Dvacátý ro ník k ižanovského 
triatlonu prob hl v ned li 30. srpna. 
Sout žící se utkali ve sportovních 
disciplínách – plavání, jízd  na kole 
a v b hu. Z výsledk  v jednotlivých 
kategoriích vybíráme:
Muži I 18-35 let
1. Dušan Navrátil (1984), Brno; 
2. Tomáš Kotík (1979), K ižanov; 
3. Leoš Veselý (1980), K ižanov, 
4. Michal Pet ík (1987), Brno; 
5. Miroslav Sýkora (1985), K i-
žanov; 5. Miroslav Šoukal (1979), 
K ižanov

Muži II 36-50 let
1. Lud k Šev ík (1959), Havlí -

k v Brod; 2. Petr Mejzlík (1959), 
T ebí ; 3. Radim Florián (1970), 
Brno; 4. Miroslav Sýkora (1962), 
K ižanov; 5. Jaroslav Kone ný 
(1969), Brno;

Muži III nad 50 let
1. Vladimír Pospíchal 
(1952), Brno; 2. Antonín Boja-
novský (1958), K ižanov, 3. Petr 
Adamec (1951), Brno

Ženy I 18-40 let
1. Veronika Floriánová (1973), 
Brno; 2. Michaela Barešová (1988), 
Praha; 3. Marie Jurá ková (1984), 
Brno; 4. Martina Pospíšilová (1983), 
Velké Mezi í í
www.sokolkrizanov.wz.cz

-tk-

Zahájili jsme sezonu 2009/2010. Po 
nevyda eném minulém roku, kdy 
jsme sestoupili do KP2, je náš hlav-
ní cíl jasný, postoupit zp t do KP1. 
Pot ebnou sílu a zkušenosti pro ten-
to krok naše družstvo má. Pomáhat 
nám bude hrá , který je u nás prv-
ním rokem na st ídavý start – Jan 

Bazala z Oslavice. Je to velice na-
d jný mladý hrá  z našeho okresu.
Trénovat jsme za ali od zá í na SŠ 
emesel a služeb. St 19.00 – 21.00 

hod., pá 18.00 – 20.00 hod.
Tuto sobotu nás eká první poháro-
vé utkání v Rouchovanech, jejichž 
hrá i hrají KP1.
Mistrovská utkání za ínají 3. 10.

-pk-

120. výro í založení eského klubu velocipedist  ve Velkém 
Mezi í í (založen v roce 1889)
103. výro í dochované zprávy o zavedení lawn-tenisu v KV 
VM v roce 1906
96 let od zprávy, že Klub pro sport a ve ejné zdravotnictví hodlá 
ustavit sportovní odbor tenisu v roce 1913
90 let od ustavení odboru tenisu p i SK VM v roce 1919
40. výro í založení oddílu tenisu TJ Spartak Velké Mezi í í v r. 1969

FC VM B – Sokol Štoky 3:0 (0:0)
St elci: 83. a 88. Trnka, 70. Veselý. 
Sestava domácích: Invald R. – In-
vald D., Kružík, St echa, Vysko il 
– Smejkal L. (58. Trnka), Sou ek, 
Pól, N mec J. (79. Liška) – Veselý, 
Jaša (66. Smejkal E.)
Domácí zahájili úvodním nápo-
rem, jenže osamocený Sou ek po 
standardní situaci hlavou netre  l 
a v další „tutovce“ pak selhal Veselý. 
Pak zahrozili hosté, když po jejich 
náhlém pr niku skrz velkomezi í -
skou pravou stranu Bulant našt stí 
p ehodil s Invaldem i branku. A to 
bylo ze strany hostí vše. Celý zbytek 
utkání se zm nil v drtivý trvalý tlak 
a dlouho marné dobývání hostující 
„svatyn .” Jenže opakovan  neu-
sp li v další šanci po Jašov  cen-
tru Veselý a se st elami ze st ední 
vzdálenosti se ukvapil Sou ek. Ze-
jména nedostatek klidu v koncovce 
domácích spojený s nep esnostmi 
ve  nální fázi byl p í inou toho, že 
Štok m sta ila na ubrán ní istého 
konta jen statická defenzíva, d raz 
a jistý branká  Uhlí .
Druhý polo as probíhal stejn ,
jako skon il první. Nakonec ale 
byli domácí za svou snahu od-
m n ni. St ídající E. Smejkal, 

který výrazn  oživil hru, vrátil 
po standardní situaci hlavou na 
Veselého, a ten stejným zp sobem 
otev el skóre utkání a „odzátkoval“ 
Uhlí ovu branku. Hosté museli hru 
otev ít, což bylo jejich pov stným 
„posledním h ebíkem do rakve“. 
Zanedlouho úsp šný nahráva  E. 
Smejkal vyst ihl výbornou kolmici 
na Trnku a ten se ze samostatného 
nájezdu nemýlil... 2:0. Skóre utkání 
uzav eli domácí v 88. minut , když 
další st ídající dorostenec Liška 
našel po drzém pr niku výborným 
centrem znovu Trnku, který jist
zvýšil na „rozdíl t ídy“. T ígólo-
vý p íd l byl pro hosty vzhledem 
k výkonu a hernímu pojetí, kterým 
se v ned li na Tržišti prezentovali 
ješt  velmi milosrdným.        -kre-
 1. Rapotice 5 4 0 1 13:6 12
 2. Rantí ov 5 4 0 1 9:5 12
 3. Budišov – Nárame  5 3 2 0 8:4 11
 4. Stona ov 5 3 1 1 19:8 10
 5. P ibyslavice 5 3 1 1 10:5 10
 6. Nová Ves 5 3 1 1 8:6 10
 7. V. Mezi í í B 5 2 2 1 7:5 8
 8. Nám š  n. O. – Vícenice 5 2 2 1 6:4 8
 9. Bohdalov 5 2 0 3 5:7 6
10. Kouty 5 1 1 3 8:10 4
11. Šebkovice 5 1 1 3 7:10 4
12. Štoky 5 1 0 4 5:12 3
13. K ižanov 5 0 1 4 2:15 1
14. T eš  5 0 0 5 2:12 0
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„Jsem první ech na Bonneville, 
který ješt  ke všemu dokázal vytvo it 
nový rekord. To jde, ne?“ odpov d l
si na vlastní otázku s unaveným, ale 
p ece jen s úsm vem, motocyklista 
Ivo Kaštan z Velkého Mezi í í, když 
dorazil o posledním srpnovém dni 
do cíle pokusu o sv tový rekord na 
letmou míli na proslulé solné pláni 
Bonneville v americkém Utahu. 
Kaštan si tak dal ke svým p ta ty-
icetinám, které oslavil 6. zá í, super 

dárek. A my, jako jediní, jsme byli 
u toho p ímo na míst .
Každým rokem mí í v lét  na pro-
slulou, nedohlédnutelnou solnou 
plá  v Bonneville tisíce moto-
cyklových nadšenc , aby se na 
ploše (délka 348 a ší ka 145 mil) 
p ipomínající spíše sníh pokusili 
prorazit rychlostní sv tové rekordy 
na letmou míli. P itom na to mají 
jen pár dn . Letos se vše odehrálo 
od 30. srpna do 3. zá í, kdy se do zá-
mo í vydal také eský motocyklový 
jezdec. Kaštan jezdil Dakar (celkem 
dev tkrát). Jenže poslední roky to 

už pro n j nebyl ten správný adrena-
lin, tudíž se za al poohlížet po nové 
motivaci. Jeden z jarních dn  si sedl 
na motocykl Monkey, do zadních 
stupa ek pro jejich prodloužení 
vrazil šroubováky, nahnul se p es 
idítka a najednou si vzpomn l na 
 lm V zajetí rychlosti. P íb h No-

vozélan ana Burta Munro ho vzal 
za srdce natolik, že se rozhodl vydat 
za stejným dobrodružstvím. Pade-
sátikilogramová „opi ka“ zamí ila 
ve stejn  t žké d ev né bedn  za 
zážitky p es denverské letišt .
Termín p ekonávání bonnevill-
ských rekord  je každým rokem 
spíše loterie.
Není totiž vzácností, že po deštích 
nacucaná plá  poslala nejednou 
všechny, aniž by se kdokoliv svezl, 
kalupem dom . Špatn  to vypadalo 
i letos, našt stí však sluní ko sta ilo 
plá  na poslední chvíli vysušit. Na 
Bonneville se jede spousta kategorií 
rozd lených nejen podle objemo-
vých t íd. Kaštan byl za azen se 
svým baby motocyklem do áste n

kapotovaných motocykl . Sta ilo 
však urvat na idítkách plexisklový 
štítek o velikosti dlan  a vše mohlo 
být jinak. Každý den jezdci nestihli 
v tšinou více než jednu jízdu. Ve 
ty icetistup ových pa ácích se 
ekalo na start (kdo d ív p ijde, ten 

d ív jede) hodiny a hodiny.
Ješt  p ed prvními ujetými metry 
považovali p ihlížející Kaštana za 
blázna, s ím že se to do zámo í vy-
dal. „Snad každý tipuje, že je to n -
jaká padesátka, ale skute ný obsah 
174 ccm je vždy znateln  zasko í. 
Na druhou stranu mnozí oce ují dí-
lenské zpracování. Podobných ma-
gor  je tady ale více. Nikdo si zde, 
p i pohledu na nejr zn jší monstra, 
neklepe výrazn  na elo,“ usmíval 
se blahem nad atmosférou Kaštan. 
Na eského závodníka ekala vždy 
rozjížd jící míle, poté m ená míle 
s letmým startem, a nakonec míle 
ur ená k zastavení. Pár vte in p ed 
prvním startem se nám Kaštan 

p iznal, že má p irozený strach, 
ale i obavu z toho, aby z motorky 
nevypadla ojnice. První letmou 
míli zvládla „opice“ s Kaštanem 
na zádech za 147 km/h. Poté, jako 
každý jiný závodník s náznakem 
rekordu, musel zajetý as potvrdit 
také jízdou v opa ném sm ru. Do 
hodiny. Kone ný výsledek se potom 
po ítal pr m rem z obou jízd. „P i
té druhé jsem ale spíše sledoval 
dráhu. V m eném úseku se stala 
havárka, tak jsem koukal, abych 
neskon il v n jaké dí e.B žn  vidím 
p ed sebe tak na t i metry,“ prozra-
dil nám Kaštan. Už o ty iadvacet 
hodin pozd ji dokázal jezdec v bílé 
kombinéze, na bílém stroji a na 
bílé pláni, rekord ješt  vylepšit. To 
když zazn lo z vysíla ky jednoho 
z komisa : Ivo Kaštan, Monkey, 
rychlost 98,72 mil za hodinu. Což 
znamenalo p epis sv tového rekor-
du na 97,48 mil/h (155,97 km/h).     

Text a foto: Petr Podroužek

Plachta ské mistrovství junior
a akademik eské republiky se 
uskute nilo na k ižanovském le-
tišti od 9. do 22. srpna. Sou asn
s mistrovstvím prob hl i Pohár 
Františka Vrt ny, bývalého pilota, 
instruktora a leteckého modelá e
k ižanovského Aeroklubu.
Pro leny místního aeroklubu byla 
p íprava i probíhající závody zat ž-
kávací zkouškou. Rozmary letošní-
ho léta jim i ú astník m obou sou-
t ží notn  ztrp ovaly život, zvlášt
v prvním týdnu. Nakonec se po así 
p ece jenom umoud ilo a sout žní 
disciplíny mohly být odlétány. 
Mistrovství se zú astnilo celkem 
33 závodník  z aeroklub  celé 
naší republiky. V Poháru Františka 
Vrt ny sout žilo 9 plachta .
V sobotu 22. srpna bylo vše ádn
se teno a podtrženo a došlo na 
vyhlášení vít z  a p edání medailí, 
diplom  a cen.

Celkové výsledky:
Junio i: 1. Radek Krej i ík, Hra-
nice, 4 287 bod , 2. Jan Pavlík, 
K ižanov, 4 282, 3. Michal Navrátil, 
Brno – Medlánky, 4 145
Juniorky: 1. Petra Papežíková, 
Holešov, 3 909 bod , 2. Hana 
Trešlová, Raná, 3 271, 3. Monika 
Klovani ová, Kunovice, 2 696
Akademici: 1. Jan Pavlík, K i-
žanov, 2. Michal Navrátil, Brno 
– Medlánky, 3. Petra Papežíková, 
Holešov
Pohár F. Vrt ny: 1. Vojt ch Karlík, 
Kunovice, 2. Dušan Kme , K iža-
nov, 3. Petr Rajda, K ižanov
Z výsledk  je z ejmé, že k ižanov-
ští letci svému rodnému aeroklubu 
i našemu regionu rozhodn  ostudu 
neud lali. Blahop ejeme a p ejeme, 
a  vám to létá vysoko, a  létáte 
daleko a vaše návraty a  jsou vždy 
š astné a bezpe né.       

 Eva Nagyová

Od pond lí 6. 7. do pátku 10. 7. 
prob hl v Nové Pace již 7. ro ník 
boccia kempu. Tato akce m la 
tradi n  vysokou úrove  a naši 
sportovci i asistenti prožili i p es 
více než rozmarné po así úžasný 
aktivní týden v Podkrkonoší. Mimo 
boccii všichni lenové Handicap 
Sport Clubu trénovali i atletické dis-
ciplíny, jako p ípravu na podzimní 
celorepublikové atletické závody 
spastic handicap v Bílin . Každý 
den m l organizátor pro ú astníky 

p ipravený i ve erní program. 
V polovin  týdne se uskute nil 
výlet do Liberce a lanovkou na 
Ješt d. Po así sice nebylo ideální, 
ale za ten krásný výhled to ur it
stálo. Poslední den pobytu jsme se 
dopoledne v novali prohlídce Nové 
Paky a navštívili i místní muzeum 
nerost  a automobilových veterán .
Po ob d  následovala p íprava na 
odjezd a a  neradi, opustili jsme 
nové i staré p átele a zamí ili vst íc
dalším všedním dn m.         -char-

eský pohár muži
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
36:29 (22:18)
Ve tvrtek 27. 8. se A tým muž
utkal v prvním kole poháru se 
soupe em, které jsme sice v lo ské 
sezon  doma dokázali porazit, ale 
proti kterému se nám jinak p íliš 
neda í. Utkání za alo velice vyrov-
nan  a ob  družstva spíše úto ila, 
než bránila (8. min. 5:5; 16. min. 
11:11, 20. min. 15:15). Soupe  se 
dostával ke st elb  z osmi metr
p edevším p es naši ned slednou 
obranu ve st edu h išt . Naši hrá-
i dokázali kontrovat rychlými 

protiútoky. Ke konci zápasu již 
hrá i Bohunic p estávali rychlému 
tempu sta it a domácím se poda ilo 
odsko it o 4 branky. Druhý polo as 
za ali domácí výborn  a ve 33. 
minut  za stavu 26:18 již nenechali 
utkání zdramatizovat. Naši hrá i
p edevším zkvalitnili obrannou hru 
a dále hráli rychlou házenou, které 
se soupe  nedokázal p izp sobit. 
V útoku se velmi da ilo autorovi 8 
branek Tomáši Chlubnovi. Z postu 
pravého k ídla se dokázal šestkrát 
prosadit Pavol Živ ic. Domácí 
nicmén  podali p edevším kvalitní 
kolektivní výkon a po zásluze po-
stupují do druhého kola.

II. liga muži
TJ Sokol VM A – SK Ivan ice 
36:22 (17:11)
V sobotním odpoledni se doma 
v prvním sout žním zápase p ed-
stavily oba týmy muž . Kdo na-
vštívil halu za Sv tlou, tak ur it
nelitoval, protože A tým p edvedl 
skv lý výkon. S týmem Ivan ic 
jsme v lo ské sezon  dvakrát 
prohráli a již v p edzápasové atmo-
sfé e bylo cítit, že hrá i budou chtít 

porážku oplatit. Vyrovnaná házená 
se hrála pouze do dvacáté minuty, 
kdy se hrá i Ivan ic prosazovali 
kombina n  ve st edu h išt  a ve 
h e p es pivota. Domácí dokázali 
kontrovat p edevším rychlými 
protiútoky (6. min. 2:2, 10. min. 
4:5, 20. min. 9:8). Zlom v zápase 
za al, jakmile se domácím v obran
poda ilo p e íst kombina ní hru 
host , kterou d sledn  p erušovali 
v asným p istupováním k soupe i.
Bojovnost v obran  byla astou 
p í inou neoprávn ných p ísných 
vylou ení a t etinu zápasu jsme 
odehráli o p ti hrá ích (vylou ení 
bylo v zápase v pom ru 10:1). I p es 
p ísný metr rozhod ích však m li 
naši hrá i utkání díky nasazení od 
zmín né 20. minuty zápas pod svou 
kontrolou. Sérií rychlých branek na 
konci prvního a za átku druhého 
polo asu bylo o utkání rozhodnuto 
(25. min. 12:10, 35. min. 22:12) a do 
konce zápasu již naši hrá i náskok 
pouze navyšovali. Obranu a útok 
ze st edu h išt  dirigovali Ladislav 
Šidlo a Daniel Raus, který nahradil 
zran ného Martina K íbalu. St e-
lecké manévry p edvedl p edevším 
Tomáš Chlubna brankami z levé 
spojky, pravého k ídla nebo rych-
lých protiútok . V brance výborn
zachytal Libor Kotík. O výsledku 
zápasu se však zasloužili všichni 
hrá i po bojovném a kolektivním 
výkonu.
Sestava, branky: Kotík, Kubát – 
Chlubna (12/2), Ve e a (7), K íbala 
Petr (5), K íbala Pavel (4), Kone ný 
(3), Raus (1), Bezd k (1), Kaštan 
Ji í (1), Necid (1), Stávek (1), Šidlo. 
Trenér Vaverka

Jihomoravská liga muži,
skupina B

TJ Sokol VM B – SK Ku im B 
23:19 (11:10)

V premiérovém utkání ve vyšší 
sout ži se p edstavil B tým, který 
je složen z v kov  starších i velmi 
mladých hrá . Zápas proti Ku i-
mi byl již od prvních minut velmi 
vyrovnaný. Na obou stranách se 
prosazovali p edevším v kov
mladší hrá i, za domácí st íleli 
branky p edevším spojky Petr 
K íbala a Jakub Bezd k, kterým 
nedokázal nikdo sekundovat. Roz-
hodnuto bylo až v samotném záv ru 
š rou p ti branek, kdy domácí 
narukovali s nejsiln jší sestavou 
(41. min. 16:15, 48. min. 18:16, 54. 
min. 23:16) a rozhodli o tom, že so-
botní odpoledne bude dvojnásobn
úsp šné. Škoda jen ervené karty 
v záv ru zápasu, kdy se vyfauloval 
Petr K íbala.
Sestava, branky: Kubát, Poul – Bez-
d k (9), K íbala Petr (8), Homola 
(3/1), Necid (2), Fischer Ladislav, 
Kucha , Raždík, Buchta, Krištof, 
Strašák, Teplý                       -nav-

II. liga ženy
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
32:15 (17:8)
Úvodní druholigové kolo p ineslo 
domácím hrá kám až p íliš jed-
noduché vít zství. Brn nské si od 
úvodních minut o ividn  nev d ly
rady s dobrou kolektivní souhrou 
domácích. Jejich „naivní“ úto né 
snahy narážely na p ipravenou 
defenzivu Velkomezi í ských. Ty 
i p es málo po etný kádr dokázaly 
udržet nápaditost akcí a v tréninko-
vém tempu si p ipsaly jednozna né
vít zství. 7 m – hody 5/3:5/1, vy-
lou ení 2:2.
Hrály: Lavická, Zelní ková, Paná-
ková – Klusá ková J. (9/3), Chlub-
nová (5), Hr zová J. (4), Hublová H. 
(4), Plachetská Z. (4), Pacalová L. 
(3), Hladíková D. (2), Hammerová 
T. (1). Trenér ing. Tvar žek.   -záv-

MSD sk. D
FK APOS Blansko – FC VM 
3:0 (1:0)
St elci: N mec (12. p. k.), Se-
hnal (54.), Traxl (89.). Rozhod í: 
Ogrodník – Vacula, Barto , ž. k. 
3:3 (12. Pokorný, 30. N mec, 90. 
Z. Mucha). Divák  250. Sestava 
FC VM: Chalupa – Z. Mucha, P. 
Mucha, Brychta, Hort – Machá-
ek (55. Berka), Pokorný, N mec, 

Krátký (59. Berka) – Dufek, Novák 
(46. Beran).
P esto, že Velmez vstoupil do utká-
ní aktivn ji, st elecký ú et otev elo 
Blansko. Už v 5. min. vyzkoušel 
tvrdou st elou domácího branká e
N mec, který si to zopakoval po 
šikovné spolupráci s Krátkým 
o p t minut nato. Mezitím vysunutí 
Krátkého Hortem z stalo rovn ž
bez úsp chu. Domácí posadil do 
sedla pok. kop, na ízený po tr. 
kopu domácích, když jeden z hrá-

 Blanska atakován kapitánem 
hostí Pokorným, upadl a blanenský 
N mec jej s jistotou prom nil. Me-
zi í ská snaha o vyrovnání p inesla 
jen náznaky šancí a také v n kolika 
p ípadech pozd  zav ená vrátka 
v obranné fázi. Výborný Chalupa 
v brance hostí ale navýšení náskoku 
domácích nep ipustil. V nástupu do 
druhého d jství byli op t aktivn jší
Mezi í ští a op t platili tvrdou da .
Po rozehrání rohového kopu se 
odražený mí  rychle dostal k do-
mácím hrot m a trojnásobné p e ís-
lení nemohli Blanenští neprom nit 
v gólovou pojistku. Ani druhý gól 
hosty neuml el. Jejich bušení do 
semknutého valu domácích však 
p ineslo krom  n kolika závar
p ed brankou Blanska jen zopako-
vání situace z p edchozího úderu 
domácích, když p ed bezmocným 

Chalupou zakon oval Traxl. To také 
byla te ka za utkáním, jehož výsle-
dek nevyjad uje pom r sil na h išti. 
Velmez však doplatil na neefektivní 
úto nou fázi ve snaze o vyrovnání 
na zabezpe ení obrany.
FC VM – SK Rostex Vyškov 1:1 (0:1)
St elci: Z. Mucha (74.) – Klimeš 
(38.). Rozhod í: Gasnárek – Sk í-
tecký, Lašt vka, ž. k. N mec (42.), 
Brychta (67.) – Bárta (43.), Klimeš 
(49.), Sigmund (51.), Bari ák (90.), .
k. N mec (59.). Divák  363. Sestava 
FC VM: Chalupa – Z. Mucha, P. 
Mucha, Brychta, J. Krej í – Hort, 
Pokorný, L. N mec, Berka (77. 
Krátký) – Beran (81. Machá ek), 
Dufek. Hosté: Trnavský – Hanus, 
Kollár, Poprik, Dan k – Lang, 
Bari ák, Gotvald, Bárta, Klimeš, 
Sigmund – Lang.
Po po áte ní oboustranné vým n
standardních situací se s p ibývající-
mi minutami stále víc hrálo na p lce 
Vyškova. K prvnímu vážn jšímu 
ohrožení branky Trnavského došlo 
po akci Krej ího a Berana, kdy jeho 
p ízemní centr N mec ani Dufek 
atakováni na hranici faulu nezasáhli. 
V 17. mohl tím nejlepším zp sobem 
oslavit své narozeniny Hort, když se 
krásn  uvolnil ve vápn , ale p i za-
kon ení tre  l padajícího Trnavského 
a také následný roh gólem neskon-
il. Krátce nato Dufkova d lovka 

zblízka sežehla barvu na b evn
vyškovské branky a nar stající tlak 
domácích mohl ve 23. min. po akci 
kapitána Pokorného korunovat L. 
N mec. Ve velkém tverci se hladce 
zbavil svých strážc , ale pálil nad 
a Trnavský, ješt  na ja e jeho spolu-
hrá , si mohl vydechnout. Na konci 
první p lhodiny po trestném kopu 
Velmezu se zast eloval Pokorný 
p ízemní st elou vedle vzdálen jší
ty e, ale gólová te ka stále chyb la. 
P išla však p ekvapiv  na stran

druhé. P i jedné z ojedin lých ná-
všt v Vyškova na p lce soupe e
házeli hosté poblíž vápna aut, Hort 
jim mí  sebral, ale vzáp tí pokazil 
p íhru svým stoper m a Klimeš 
prost elil vybíhajícího Chalupu. 
Domácí se nenechali vyvést z ryt-
mu a ješt  v záv ru polo asu mohli 
vyrovnat, když Hort v trestný kop 
p es ze  minul levý horní roh a p i
následujícím trefil L. N mec pro 
zm nu pravou ty . Po p estávce 
domácí pokra ovali v neustálém 
tlaku, který m lo zbrzdit diskuta-
bilní vylou ení L. N mce v 69. min. 
Opak byl pravdou. Velmez nejenže 
v deseti vyrovnal, ale m l i na vít z-
ství, které si za sv j heroický výkon 
ur it  zasloužil. Št stí však stálo p i
hostech.                                 -ber-
Komentá  trenéra Milana Volfa:
„Kone n  jsem byl spokojen s nasa-
zením. Kluci na h išti nechali všech-
no. Myslím si, že jsme hráli místy 
i pohledný fotbal, ale brzdí nás stále 
nemohoucnost vst elit branku. Mís-
to, abychom po polo ase vedli 5:0, 
dáme si tém  vlastní gól. Zlobím 
se na La u N mce, i když hrál do 
svého vylou ení velmi dob e, že nás 
svou nedisciplinovaností oslabil 
a tém  celou druhou p lku jsme 
hráli v deseti. T m hrá m, co to 
odd eli, pat í mé plné absolutori-
um. Tak si p edstavuji, že se hraje 
o body, o vít zství a pro diváky.“

Prvním echem na Bonneville se stal Ivo Kaštan

 1. Šardice 6 5 1 0 20:3 16
 2. Slovácko B 6 5 0 1 17:4 15
 3. Konice 6 4 1 1 14:4 13
 4. T ebí  6 4 1 1 13:7 13
 5. Ž ár n. Sáz. 6 4 0 2 9:6 12
 6. Vikt. Otrokovice 6 3 0 3 11:8 9
 7. Protivanov 6 3 0 3 7:9 9
 8. Pelh imov 6 2 2 2 10:7 8
 9. Rosice 6 2 1 3 7:11 7
10. Velké Mezi í í 6 2 1 3 5:9 7
11. Boskovice 6 1 3 2 6:13 6
12. Blansko 6 1 2 3 7:11 5
13. Rousínov 6 1 2 3 8:15 5
14. Vyškov 6 1 1 4 5:12 4
15. Uherský Brod 6 0 3 3 3:10 3
16. Napajedla 6 1 0 5 3:16 3

Zveme šikovné kluky a holky od 6 do 16 let, kte í by se cht li 
v novat h e tenisu do naší Tenisové školy.
Více informací na telefonu 608 909 121.


