
LETNÍ AK NÍ CENY PANASONIC
PANASONIC TX-L32C10ES, LCD, 82 cm 13.990 11.290
PANASONIC DMC-LS80, DIGI FOTO, 8 MP 3.490 2.790
SKLADEM CCA 25 TYP  LCD+PLAZMA TV+NEO PDP
Instalujeme satelitní komplety pro p íjem eských a sloven-
ských program , T, Nova, Nova Cinema, O ko, STV, Prima, 

Barandov
Akce: balí ek prémiových program  2 m síce zdarma

16. zá í 2009 Ro ník XX. íslo 32 Cena: 9 K

tel.: 566 523 790, e-mail: fort naelektro@vm.cz

Založeno roku 1919

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

Pozvánka na
jednání 
Zastupitelstva 
m sta
Velké Mezi í í,
které se uskute ní v úterý 
22. zá í 2009 ve 14.30 hodin 
v koncertním sále Jupiter 
clubu, s. r. o. Velké Mezi í í
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu
  1. Kontrola pln ní usnesení
  2. Majetkové p evody
  3. Územní plán m sta

  4. Organizace parkování vo-
   zidel v centru m sta – zm -
   na podmínek

  5. Obecn  závazná vyhláška
  m sta . 1/2009, kterou se
  m ní obecn  závazná vy-
  hláška . 9/2003, o míst-
  ních poplatcích, ve zn ní
  pozd jších p edpis
  6. Rozpo tová opat ení
  7. Oprava usnesen í ís .
  17/2009 ZM Velké Mezi-

í í – rozpo tová opat ení
  8. P ijaté dotace
  9. Dodatky ke z izovacím
  listinám p ísp vkových
  organizací m sta
 10. Odpis nedobytné pohle-
  dávky
 III. Interpelace, diskuze
 IV. Záv r

Ing. František Bradá ,
starosta m sta

Den zdraví ve 
Velkém Mezi í í
P ibývá lidí, kte í cht jí být 
zdraví, ale nemají odvahu si 
p iznat, že v tšina jejich potíží 
je výsledkem nezdravého život-
ního stylu. P ibývá ale také li-
dí, kte í pochopili, že ke zdra-
ví vede jen jedna cesta, a tou je 
zdravý životní styl.
Srde n  vás zveme na tradi ní 
akci Den zdraví, která se usku-
te ní ve tvrtek 24. 9. 2009 od 
10 do 17 hodin ve velkém sále 
a p ilehlých prostorách Jupi-
ter clubu, Nám stí 17 ve Vel-
kém Mezi í í.
M žete si zkontrolovat sv j
zdravotní stav – nechat si zdar-
ma zm it krevní tlak, pulz, 
množství cukru a hladinu kys-
líku v krvi, ochutnat a nakou-
pit zdravé biopotraviny i nápoje 
a pou it se o zdravé životosprá-
v . Dále se m žete seznámit 
s šetrnou kosmetikou, s od vy 
a výrobky nejen z vlny, kniha-
mi o zdravém životním stylu 
i netradi ními stavebními ma-
teriály. V pr b hu akce m žete 
vyzkoušet odborn  provedenou 
masáž, zhlédnout vystoupe-
ní tai chi, zú astnit se odbor-
né p ednášky na téma Tajem-
ství skute ného zdraví. P ed-
staví se UNICEF s projektem 
„Adoptuj panenku, zachráníš 
dít “, jehož prost ednictvím 
m žeme i my pomoci d tem 
z mén  rozvinutých zemí naší 
planety. Projekt je zam en na 
podporu o kovacích program
UNICEF, díky nimž se každo-
ro n  poda í v t chto zemích 
zachránit život tém  t em mi-
lion m d tí. (Cena panenky je 
600 K .) M sto Velké Mezi í í
zde bude prezentovat Plán zdra-
ví našeho m sta. Svou innost 
vám také p edstaví organizace, 
které se zabývají pé í o p íro-
du. Celý den zdraví budou pro-
vázet zajímavé výstavy.
Podrobný program najdete 
v p íštím ísle týdeníku.
Na den zdraví vás zve St edis-
ko ekologické výchovy Ostr -
vek spole n  s Jupiter clubem 
a m stem Velké Mezi í í. Ce-
lou akci  nan n  podpo ilo mi-
nisterstvo životního prost edí 
a m sto Velké Mezi í í.

Jana Janová

Platí nová
telefonní

ísla!
Stávající se ruší.

Velkomezi í sko:
566 782 009 inzerce
566 782 007 šéfredaktorka
566 782 033 fax

Aktuální informace
také najdete

na www.velkomeziricsko.cz

Každoro ní hody ve Velké Bíteši 
se letos netradi n  t šily p ízni 
po así. To p ilákalo hojný po et 
návšt vník  nejen na hlavní ned lní 
program, ale i do hodových sklíp-
k , které praskaly ve švech. Jako 
pokaždé, tak i letos odstartovalo 
hodové veselí minulou st edu stav -
ním máje, poté se otev ely sklípky, 
které se uzav ou až dnes.

Bítešské hody mají více než sto-
letou tradici a jsou nejv tší kulturní 
akcí m sta. Krom  krojovaného 
pr vodu a programu pod májí je do-
provází ada výstav, mezi nimiž ne-
chyb la výstava drobného zví ec-
tva, bonsají nebo letos nov  obrazy 
Zory Krupi kové a Jaroslava Skuly 
a videoinstalace Petra Jab rka. 
V již tradi ních rolích rychtá e
a rychtá ky se p edstavili Marie 
a Ji í Holíkovi, hlavním stárkem 
byl letos Zden k Vl ek a jeho 
partnerkou Lucie Borkovcová, 
role písa e se nov  zhostil Lud k
Tu ek, v ostatních rolích vypo-
mohli i mladí z okolních vesnic. A
byla hodová ned le, m stští konšelé 
v dobových kostýmech se zabývali 
ryze praktickými otázkami, které 
trápí i sou asné obyvatele m sta. 
Mezi jinými zazn la horká otázka 
umíst ní autobusového nádraží i
ešení  nancí m sta.

Krojovaný ned lní pr vod p e-
deslal sobotní VII. ro ník Setkání 
na Podhorácku, což je p ehlídka 
soubor  a krojovaných skupin 
z Podhorácka. Mimo jiné vystoupil 
národopisný soubor Bítešan, zp -
vá ci ZUŠ Velká Bíteš, K emínek 
z Nám št  nad Oslavou, dudácká 
muzika z Hrotovic, Stárci z Ostro-
va ic a další.

Hody ve znamení slunce a bur áku

M sto Velké Mezi í í v areálu bývalého Svitu parko-
višt  stav t nebude. D vodem zm ny rozhodnutí jsou 
nové aktivity, které zahájil sou asný majitel tohoto are-
álu – spole nost CPI Group. P íprava výstavby v t chto 
místech se za ala rozbíhat. Již je požádáno o územní 
rozhodnutí. „Sou asný majitel areálu p išel s tím, že 
by cht l mít už p íští rok na ja e za ekou hotovou 
investici obchodního domu Lidl,“ informuje starosta 
m sta František Bradá  a dodává, „sou ástí toho je 
i stavba mostu p es eku. Na základ  této informace 
jsme stopli p ípravu parkovišt .“ Krom  výstavby 
obchodního domu je v p íprav  i demolice objekt  na 
okrajích bývalé tržnice za budovou bývalého Svitu na 
nám stí, kterou vlastní jiný majitel. V budoucnu by 
tak mohla být zpr chodn na pasáž z areálu za ekou 
p ímo na nám stí.

O výstavb  zpevn né odstavné plochy pro asi 
stovku aut v areálu na Ostr vku rozhodli zastupitelé 
m sta již p ed prázdninami sou asn  se schválením 
nového systému parkování na nám stí. Na jeho 
základ  bude podstatn  navýšen po et parkovacích 
míst s parkovacím kotou em, a to nejen kolem celého 
st edu nám stí, ale nap íklad i u kostela a v Radnické 
ulici. Stání zde bude asov  omezeno na dv  hodiny. 
Dlouhodob  parkující tak budou z nám stí vytla eni. 

Parkovišt  za ekou zatím nebude
To však vyžaduje, aby m li možnost odstavit auto na 
delší dobu n kde jinde.

V dob ervnového jednání zastupitelstva byly plány 
CPI Group na výstavbu polyfunk ního areálu za ekou 
v etn  parkovišt , jež by m lo sloužit i pot ebám m s-
ta, asov  zcela nejasné. Ješt  na ja e letošního roku 
totiž spole nost informovala, že z d vod  nan ní 
krize veškeré investice za ekou Balinkou pro letošní 
rok pozastavuje. M sto proto hodlalo situaci do asn
vy ešit a z vlastních prost edk  na Ostr vku proza-
tím vybudovat alespo  zpevn nou odstavnou plochu 
s možností dlouhodobého parkování. Vy lenilo na to 
z rozpo tu osm set tisíc korun. „Tyto prost edky nyní 
použijeme jinde,“ dodává starosta Bradá .

Systém parkování na nám stí schválilo m stské 
zastupitelstvo jako celek v etn  parkovišt . V této nov
vzniklé situaci budou muset o této v ci rozhodovat 
znovu. Otázkou je, zda spustit nový systém parkování 
hned, i bez záchytného parkovišt  na Ostr vku, nebo 
po kat až na jaro p íštího roku, kdy se rozjede již 
zmín ná stavba obchodního domu i s p ilehlým par-
kovišt m v areálu za ekou. Radní m sta doporu ují 
nic neodkládat a zavést místa s parkovacími kotou i
na nám stí již nyní. Kone né slovo však budou mít 
zastupitelé.                                    Martina Strnadová

M sto se p ipravuje
na údržbu chodník

Zimní údržba chodník  ve Velkém Mezi í í zatíží m stský rozpo et. 
M sto se totiž bude o chodníky starat namísto majitel  p ilehlých nemo-
vitostí, kte í to m li d lat doposud. Odpov dnost za škody vzniklé v d -
sledku vad v jejich sch dnosti totiž od dubna letošního roku nese m sto, 
i obec coby vlastník chodníku. Zm nu p inesla takzvaná chodníková 

novela, která p id lala starosti nejedné radnici.
„Neznamená to sice, že m sto zimní údržbu chodník  provád t musí, 

ale odpovídá za p ípadná zran ní, která si na t ch neudržovaných n kdo 
zp sobí,“ íká starosta František Bradá  a dodává, „jednáme proto také 
o rozší ení našeho pojišt ní odpov dnosti.“

Velké Mezi í í má asi ty icet kilometr  chodník . Udržovat jich bude 
víc než polovinu, asi p tadvacet kilometr . P ípravná skupina jmenovaná 
starostou všechny chodníky zmapovala a ur ila, které je možné udržovat 
a které nikoliv. „N které nelze technikou, již mají k dispozici technické 
služby m sta, udržovat v bec. Bude nutné dokoupit n jakou vhodnou,“ 
dopl uje starosta Bradá  s tím, že problematické p itom bude posoudit, jaké 
množství nových stroj  po ídit. Jak tvrdá bude zima, totiž nikdo odhadnout 
nedokáže. V okrajových ástech m sta, kde je navíc malý provoz, chodníky 
uklízeny nebudou. Místní komunikace jsou totiž udržovány stoprocentn ,
takže lidé budou moci chodit po nich. „Bude-li však n kdo chtít si chodník 
odhrnovat a sypat sám, tak samoz ejm  m že,“ podotýká F. Bradá .

V první ad  budou uklizeny všechny frekventované ulice s velkým 
provozem, hlavní trasy v centru, ke školám apod. Zmín ných p tadvacet 
kilometr  proto bude rozd leno do t í skupin podle d ležitosti a asu. 
Prvních sedm kilometr  bude odklizeno nap íklad do ty  hodin, dal-
ších dev t do osmi a zbývajících dev t až do dvanácti hodin. „Uklidit 
všechny chodníky b hem hodiny nebo dvou prost  nem žeme stihnout,“
zd raz uje starosta. Neudržované ulice budou zve ejn ny na inter-
netových stránkách m sta i v našem týdeníku.      Martina Strnadová

Hody skon í dnes, po sedmi 
dnech koštování a zábavy, skáce-
ním máje a hodovými dozvuky 

s kapelou PRO-ROCK ve sklípku 
na „P tce“.

Jitka Ko í

Minulý tvrtek byl v rakouském 
Tullnu slavnostn  zahájen rakous-
ko- eský projekt P írodní zahrady 
bez hranic.

P írodní zahrady, jež jsou barev-
n  skvostnými oázami, požitkem 
a uvoln ním pro lov ka, oblastí ná-
vratu pro ohrožená zví ata a život-
ním prostorem pro bujnou nádheru 
kv tin, fungují v Rakousku již více 
než deset let. Nyní d lá dolnorakous-
ký úsp šný projekt další krok p es 
hranici a zako e uje také v esku, 
náš kraj nevyjímaje. Sí  p írod
blízkých ukázkových zahrad, tipy 
proti obtížnému houbovitému na-
padení na r žích a další odborné 

P írodní zahrady 
zako e ují i u nás

vzd lávání pro milovníky zahrad 
budou brzy také v naší zemi. V DIE 
GARTEN TULLN byl tedy ud lán 
první krok k tomuto mezinárodní-
mu ukázkovému projektu. S ním 
se mohli seznámit jak rakouští, tak 
eští noviná i a zástupci n kterých 

kraj . Vyso inu reprezentoval na-
p íklad krajský radní Tomáš Škaryd 
a zástupci spole nosti Chaloupky 
– editel Jozef Ze ek a projektová 
pracovnice Iveta Machátová. Práv
Chaloupky budou koordinátorem 
pro kraj Vyso ina a budou zájem-
c m o z ízení p írodní zahrady na 
Vyso in  poskytovat know-how.     

(Pokra ování na stran  3.)

Krajský radní Tomáš Škaryd se osobn  zú astnil zahájení projektu 
P írodní zahrady bez hranic v rakouském Tullnu.         Foto: Iva Horká

Dožínkový v nec nesl rychtá ovi hlavní stárek.             Foto: Jitka Ko í
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OKÉNKO RADNICE

 1. Rada m sta souhlasila se zám rem prodeje po-
zemk  parc. . 6228 o vým e 3 175 m2, parc. .
6230 o vým e 1 085 m2, parc. . 6243 o vým e
7 180 m2, parc. . 6272 o vým e 10 779 m2, parc. 
. 6238 o vým e 3 141 m2 a parc. . 6229 o vým e

243 m2 v echových sadech, k. ú. Velké Mezi í í
za ú elem výstavby fotovoltaické elektrárny. Pod-
mínkou je sjednání p edkupního práva pro m sto 
Velké Mezi í í na dobu ur itou do právní moci 
kolauda ního rozhodnutí výstavby fotovoltaické 
elektrárny.

 2. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy 
o smlouv  budoucí na z ízení v cného b emene: 
umíst ní nového kabelového vedení do pozemku 
m sta v k. ú. Oslavice – parc. . 2644 pro E.ON 

R s právem provozování, oprav a údržby na dobu 
ur itou po dobu trvání stavby. K tíži pozemku 
m sta parc. . 2829 v k. ú. Velké Mezi í í, ve 
prosp ch E.ON R s právem provozování, údržby 
a oprav p ípojky NN na dobu ur itou, po dobu 
trvání stavby.

 3. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy mezi 
m stem Velké Mezi í í a SVK Ž ár nad Sázavou 
o právech a povinnostech, spojených se vstupem 
na pozemky m sta parc. . 2778/1, 2778/3, 2778/4, 
2785 a parc. . EN . 2775/1 v k.ú. Velké Mezi-
í í za ú elem provedení rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace na ul. Bezd kov.
 4. Rada m sta souhlasila se zve ejn ním zám ru 

prodeje ásti pozemku parc. . 5999/3 o vým e
asi 10 m2 v echových sadech, k. ú. Velké Mezi í í
pro výstavbu trafostanice.

 5. Rada m sta souhlasila s návrhem nájemní smlouvy 
mezi m stem Velké Mezi í í a TSVM s. r. o. na 
pronájem nemovitostí bývalého areálu Agadosu na 
ul. Karlov s tím, že l. III, odst. 4 smlouvy bude 
dopln n o výši ro ního nájemného.

 6. Rada m sta souhlasila s uspo ádáním sportovní 
a kulturní akce klubu Nuclears baseball T ebí
14. 9. 2009 od 8 do 17 hodin na nám stí záborem 
140 m2 a s umíst ním pálkovacího tunelu o rozm -
rech 20 × 4 × 4 m v tomto prostoru. Po skon ení 
akce bude užívaný prostor nám stí uveden do 
p vodního stavu.

 7. Rada m sta vzala na v domí sd lení Les R o po-
zastavení prodeje lesního pozemku parc. . 2908/2 
v k. ú. Velké Mezi í í a nesouhlasila se zve ejn -
ním zám ru prodeje m stských pozemk  parc. .
2908/1, 2907 a 2897 v k. ú. Velké Mezi í í.

 8. Rada m sta schválila následující rozpo tová 
opat ení:
a) 1. Zdroj: 300 tis. K  – § 2219 úprava par-
  kovišt  v areálu Svitu
  Rozd lení: 300 tis. K  – § 2321 zhotovení 
  propustku p i terénních úpravách pro stavbu 
  Domova pro seniory v echových sadech
 2. Zdroj: 120 tis. K  – § 2219 úprava parkovišt
  v areálu Svit
  Rozd lení: 120 tis. K  – § 3612 p íprava pod-
  klad  pro výzvu do programu „Zelená úspo-
  rám“ na domy Bezru ova 1520 a 1543 (projekt 
  pro SP, tepelný audit, pr kaz energetické 
  náro nosti)
 3. Zdroj: 50 tis. K  – § 6409 rezerva na investice

Rozd lení: 50 tis. K  – § 3141 náklady hraze-
né m stem pro ŠJ Poštovní – posílení FP na 
vícenáklady spojené s opravou budovy

 4. Zdroj: 2,2 tis. K  – § 6409 rezerva na investice
Rozd lení: 2,2 tis. K  – § 3392 vrácení p e-
platku za pronájem Jupiter clubu, s. r. o.

 5. Zdroj: 328 tis. K  – § 6409 rezerva na inves-
  tice

Rozd lení: 328 tis. K  – § 6171 posílení mzdo-
vého fondu z d vodu p ijetí t í pracovník

 6. Zdroj: 99 tis. K  – § 6409 rezerva místní ásti 
  Mostišt

Rozd lení: 64 tis. K  – § 3632 oprava kamen-
né zdi na h bitov  Mostišt  – II. etapa
25 tis. K  – § 3745 posílení FP na údržbu 
ve ejného prostranství do roku 2009 v m. .
Mostišt
10 tis. K  – § 2321 vým na deš ové kanali-
za ní roury v m. . Mostišt

 7. Zdroj: 10 tis. K  – § 6409 rezerva m. . Lhotky
Rozd lení: 10 tis. K  – § 2333 úhrada za-
bezpe ovacích prací na poškozeném b ehu 
potoka v Dolních Radslavicích

 8. Zdroj: 19 tis. K  – § 6409 rezerva na investice
Rozd lení: 19 tis. K  – § 2310 projektová 
dokumentace na vodovodní ad na ul. Spor-
tovní

 9. Zdroj: 57 tis. K  – § 6409 rezerva m. .
  Mostišt

Rozd lení: 57 tis. K  – § 2212 vyasfaltování 
plochy u školy Mostišt  (parkovišt  + ná-
stupní plocha) na základ  cenové nabídky 
  Colas

  10. Zdroj: 299 tis. K  – § 6409 rezerva m. .
  Hrbov

Rozd lení: 299 tis. K  – § 2212 oprava míst-
ní komunikace Sva enov – rozší ení díla 
dodatkem

Zprávy z jednání Rady m sta ze dne 9. 9. 2009
  11. Zdroj: 70 tis. K  – § 6409 rezerva m. . Olší 
  nad Oslavou

Rozd lení: 70 tis. K  – § 2212 vybudování 
chodníku v m. . Olší nad Oslavou – zvý-
šení ceny na základ  výsledku výb rového 
ízení

b) Uložila p ipravit seznam obytných dom , na 
 které bude možné žádat dotace z programu 
 „Zelená úsporám“

 9. Rada m sta vzala na v domí rozbory hospoda ení 
m sta Velké Mezi í í, Technických služeb m sta 
Velké Mezi í í s. r. o. a M stské správy byt  Velké 
Mezi í í, a to k 30. 6. 2009.

10. Rada m sta souhlasila s prodloužením nájemní-
ho vztahu k bytu na ul. Podhradí a v ubytovací 
jednotce na ulici Uh ínovská 540/20 na dobu 
jednoho roku.
Dále Rada m sta souhlasila s podnájemní smlou-
vou k bytu v Areálu zdraví, Velké Mezi í í.

11. Rada m sta nesouhlasila s povolením ani vy-
hrazením parkování p ed domem .p. 143/48 na 
ulici Hornom stská, Velké Mezi í í dle žádosti 
spole nosti TIME ZONE, s. r. o.Brno.

12. Rada m sta souhlasila se zavedením zastávky 
m stské hromadné dopravy v ulici Ke T em 
K íž m v 10.42 hodin v pracovní dny na spoji 
. 9, lince . 845202 MHD autobusové nádraží 

– Draka Kabely, na zkušební dobu 3 m síce od 
1. 10. do 31. 12. 2009. Dále rada m sta souhlasila 
se zm nou jízdního ádu na spoji . 18, lince 
. 845202 MHD autobusové nádraží – Draka 

Kabely, posunutím odjezdu ze zastávky Draka 
Kabely z 17.45 hod na 17.50 hodin od 1. 10. 2009. 
O p t minut budou posunuty asy všech zastávek 
na dané lince.

13. Rada m sta schválila úseky chodník  ve Vel-
kém Mezi í í, na kterých se bude od 1. 11. 2009 
zajiš ovat sch dnost odstra ováním sn hu 
a náledí.

14. Rada m sta ve smyslu § 39 b) odst. 1 zákona .
250/2000 Sb. o rozpo tových pravidlech územ-
ních rozpo t , ud lila p edchozí souhlas M stské 
knihovn  Velké Mezi í í s p ijetím ú elov  ur e-
ného daru – knih a asopis  uvedených v žádosti 
ze 17. 8. 2009 a Základní škole Velké Mezi í í, 
Školní 2055, p ísp vkové organizaci s p ijetím 
ú elov  ur eného daru – ástky 2.000 K  pro t ídu 
4. A dle žádosti ze 2. 9. 2009.

15. 1. Rada m sta souhlasila pro školní rok 2009/2010 
s pronájmem t locvi ny Charita na ulici Poštov-
ní pro výuku t lesné výchovy Základní školy 
a Praktické školy Velké Mezi í í v rozsahu t í
vyu ovacích hodin týdn  za sazbu schválenou 
pro sportovní oddíly.

 2. Rada m sta souhlasila s pronájmem sálu kul-
turního domu Lhotky SK Sokol za ú elem hraní 
stolního tenisu od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010. 
Žadatel uhradí ástku 2.500 K  na pokrytí 
náklad  na el. energii a pronájem odpracuje 
brigádn  dle požadavk  komise pro místní 
správu.

 3. Rada m sta nesouhlasila s výp j kou t lo- 
cvi ny v hasi ské zbrojnici ve Velkém Mezi í í
ob anskému sdružení Delfín Velké Mezi í í za 
ú elem tane ních trénink .

16. Rada m sta podle § 23 odst. 4) zákona .
561/2004 Sb. (školský zákon) povolila pro školní 
rok 2009/20010 výjimku:

 1. Základní škole a mate ské škole Velké 
Mezi í í, Mostišt  50, p ísp vkové organizaci, 
u základní školy na 59 žák .

 2. Základní škole a mate ské škole Velké
Mezi í í, Lhotky 42, p ísp vkové organizaci, 
u základní školy na 23 d tí.

17. Rada m sta souhlasila s návrhem na rozší ení 
plakátovacích ploch na území m sta Velké Mezi-
í í, který p edkládá  rma RENGL, s. r. o., a to 

o jednu plakátovací plochu u autobusové zastávky 
u obchodního domu BILLA.

18. Rada m sta souhlasila s bezplatným užíváním 
ve ejného prostranství 24. 9. 2009 v dob  od 10.00 
do 17.00 k umíst ní dvou stánk  p ed vchodem 
do budovy Jupiter clubu, s. r. o. Velké Mezi í í.
Stánky budou umíst ny tak, aby nedocházelo 
k omezování pohybu chodc  po chodníku. Dále 
rada m sta souhlasila s vyhrazením dvou parkova-
cích míst naproti vchodu do budovy Jupiter clubu, 
s. r. o. Velké Mezi í í, kde bude umíst na sanita, 
ve které bude zdravotnický personál provád t oby-
vatel m m sta m ení tlaku, cukru, cholesterolu 
v krvi a ur ovat BMI.

19. Rada m sta vzala na v domí program Evropského 
týdne mobility ve dnech 16. – 22. 9. 2009 ve Vel-
kém Mezi í í. Rada m sta souhlasí s uzav ením 
ásti ulice Ostr vek (cca 100 m) p ed budovou 

bývalé Mate ské školy Ostr vek 16. a 17. 9. 2009 
v rámci projektu Evropský týden mobility, a to 
v dob  od 9 do 17 hodin.

20. Rada m sta projednala materiály, které budou pro-
jednány na Zastupitelstvu m sta 22. 9. 2009.

Ing. František Bradá , starosta m sta

Ke T em k íž m bude jezdit autobus
V ulici Ke T em k íž m ve Velkém Mezi í í bude od 1. íjna obnovena 

zastávka m stské hromadné dopravy, a to v pracovní dny v 10.42 hodin 
na spoji íslo dev t, autobusové nádraží – Draka Kabely.

Radní o znovuzavedení linky do této ásti m sta rozhodli na základ
žádosti n kolika ob an , kte í v míst  bydlí. Zatím však pouze na zkušeb-
ní t ím sí ní dobu, b hem níž bude sledována její využitelnost. „Zhruba 
p ed p ti lety jsme tam linku MHD už provozovali, ale byla zrušena pro 
malý zájem,“ p ipomn l starosta m sta František Bradá .

Zm na eká i linku MHD na spoji íslo osmnáct, autobusové nádraží 
– Draka Kabely. Odjezd autobusu bude v podve erní dobu posunut o p t
minut, ze 17.45 na 17.50 hodin.

Martina Strnadová

Uzavírka silnice 
na T ebí

je odložena na íjen
Komunikace . II/360 na trase Vel-

ké Mezi í í-T ebí , v k. ú. Oslavi ka 
bude uzav ena od 3. do 17. 10. 2009

K ižanov
Až do 30. íjna 2009 je úpl-

ná uzavírka silnice . II/360 na 
ulici Mezi í ská (v km 97,300 –
97,400).                           -red-

Všemocný a všudyp ítomný 
AS ,,ur il“ každému z nás n jaký 

prostor, na jehož konci je zpravidla 
smutné stá í. Škoda, že si ani z po-
vzdálí neuv domujeme strastiplný 
život našich starých a nemocných 
p edk  v dávných dobách.

Až do poloviny 19. století platila 
v podstat  nepsaná zásada, že d ti 
se mají o rodi e postarat. Ne ve 
všech domácnostech byly takové 
podmínky nebo v le, kde by moh-
lo být poskytnuto d stojné stá í
starým rodi m. Mnohdy nebylo 
dostatek jídla, tepla, oble ení a byd-
lení ani pro d ti. Ti, co nem li žádné 
blízké p íbuzné nebo byli nemajet-
ní, byli odkázáni na milost a ne-
milost vrchnosti, nebo m stských 
(obecních) správ, kde byly z izo-
vány tzv. chudobince. O takovém 
chudobinci se ve Velkém Mezi í í
zachovala první zpráva z roku 1417. 

íkalo se mu Špitálek a dosud stojí 
v p estav né podob  v Komenského 
ulici v t sném sousedství kostela sv. 
K íže. Bývalo tu tak kolem deseti 
chudých z nejchudších. Na jeho pro-
vozu se st ídav  podílela vrchnost 
a m sto. Protože s rozvojem m sta 
jeho kapacita nesta ila, hledaly se 
další, žel omezené možnosti. Nej-
prve se uvažovalo o Malostranské 
pastoušce. Ta se však ukazovala 
jako malá, a tak m sto v roce 1865 
zakoupilo domek se zahradou .
137 na Moráni, který m l pozd ji 
sloužit též jako ,,jakási nemocnice“ 
pro chudé a nemocné. V roce 1945 
byl p i bombardování m sta siln
poškozen a poté již neobnoven.

Na pomoc chudým vznikaly 
též r zné nadace, jako t eba Jana 
Pluha e, ze které bylo od roku 
1869 pod lováno pen zi každým 
rokem 13 nejchudších ob an  ve 
m st . Z odkazu prof. P. Ignáce 
Bergera byl v roce 1905 založen 
sirot inec v Kostelní ulici v dom
. 114, který koupila obec od parti-

kulární pokladny. Ješt  téhož roku 
zde byl zahájen provoz pro deset 
chovanc .

Na venkov  byl pln  uplat ován 
nepsaný institut výmink , tj. že 
nemovití hospodá i poskytovali 
odstupujícím majitel m doživotní 
bydlení a stravu. Zrušen byl až 
v roce 1848, a poté byl 1863 nahra-
zen zákonem o Domovském právu, 
který zásadn  zm nil dosavadní 
sociální politiku.

Dle tohoto zákona musel každý 
ob an v etn  d tí do n které obce 
– m sta tzv. pat it. Podstata zákona 
spo ívala v tom, že jestliže n který 
ob an, i rodina upadli do ne ešitel-
né nouze, musela jim p íslušná obec 

D m s pe ovatelskou službou slaví deset let
poskytnout ubytování a stravu. To 
samoz ejm  zvýšilo požadavky 
na mnohé obce i m sta. V roce 
1948 byl zákon zrušen a nahrazen 
zákonem o Národním pojišt ní, 
kterým n které sociální otázky na 
sebe vzal stát.

V roce 1960 se naskytla m stu 
nebývalá p íležitost vybudovat na 
Horním m st  Domov d chodc
z budovy zrušeného okresního 
ú adu, který by svojí kapacitou 
zabezpe oval pot eby m sta i oko-
lí. Sou asn  tam byli p emíst ni 
d chodci z Kostelní ulice. Pe o-
vatelská služba z stává nadále 
v Kostelní ulici v prostorách starého 
domu. Postupn  se kapacita zájmu 
o sociální služby zvyšovala, a pro-
to byl na ulici Strmá z obytného 
domu zrestaurován pe ovatelský 
d m o patnácti malometrážních 
bytech.

V roce 1985 byl pro Sociální 
služby zakoupen starší d m v Ko-
menského ulici. Po provedení po-

t ebných úprav tam byla umíst na 
pe ovatelská služba, st edisko 
osobní hygieny, jídelna s kuchyní 
a rozvozem ob d  a prádelnou. 
Dále zde bylo vytvo eno p t malo-
metrážních bytových jednotek pro 
d chodce – seniory.

V roce 1999 byl kone n  po
dlouhém úsilí otev en nový d m
pro seniory s pe ovatelskou službou 
na ulici Zdenky Vorlové 2001. Z 34 
malometrážních byt  – garsonek 
je šest se speciální úpravou ku-
chy ské linky a za ízení koupelny 
pro t lesn  postižené. Pr m rná 
užitná plocha jednoho bytu je 
36,44 m². Zastav ná plocha objektu 
iní 950 m². V budov  je umíst no
editelství Sociálních služeb m sta 

Velké Mezi í í. Obyvatelé jsou do 
t chto dom  (Zdenky Vorloé 2001, 
Komenského a Strmá ulice) p ijí-
máni na základ  ur ených kritérií 
odsouhlasených Radou m sta.

Tohoto asu je vedením této insti-
tuce pov ena Jana Jurková.

Dnes po deseti letech trvání 

bychom se m li ohlédnout, co bylo 
vykonáno a co vše se zm nilo. Za 
tuto dobu poskytla pe ovatelská 
služba pomoc stovkám klient .
V sou asné dob  je zde ubytováno 
61 klient . Za hodnocené období 
nebylo žádných velkých stížností 
ze strany bydlících ani jiných ne-
dostatk . Za ízení se ukázalo pro 
m sto velmi pot ebné a významn
p isp lo k vyššímu standardu soci-
ální politiky v našem m st .

V sou asné dob  zajiš ujeme 
služby, které klienti pot ebují. 
Nabízíme i kulturní a spole enské 
vyžití. Naši obyvatelé mají možnost 
navšt vovat spole enská odpo-
ledne, kde se zapojují do inností, 
jejíž výsledky jsou k nahlédnutí 
v domech s pe ovatelskou službou. 
Nebo si mohou spole n  zatancovat 
a zazpívat v doprovodu kapely. Je 
zde také možnost aktivního cvi ení 
nebo posezení u p kné knihy, kterou 
spole n teme. Jednou m sí n  se 
v našem dom  slouží mše. Podle 

zájmu lze domluvit i kontakt na 
evangelickou církev. Dále po ádáme 
zájezdy, setkání senior , váno ní 
a velikono ní besídky, masopustní 
posezení, návšt vy r zných výstav. 
U nás v dom  vystupuje p i r zných 
p íležitostech Svaz žen, d ti z ma-
te ské školy a st edisko Kopretina. 
Obyvatelé z DPS mají opravdu 
rozmanitý výb r, je na nich, jak tyto 
možnosti využívají.

P i p íležitosti 10. výro í za-
ložení DPS – Zdenky Vorlové 
2001 p ipravujeme program pro 
seniory a celou ve ejnost.

Dne 7. 10. 2009 od 9 do 17 hodin
se otev ou dve e Sociálních služeb 
na Zdenky Vorlové 2001 pro ve ej-
nost. Lidé se mohou seznámit s tím, 
jak pe ovatelská služba ve Velkém 
Mezi í í pracuje pro klienty. Mohou 
spole n  s pracovníky sociálních 
služeb nahlédnout do problematiky 
stá í. Uskute ní se setkání bývalých 
i sou asných zam stnanc  s radní-
mi m sta a klienty za ízení. Naši 
klienti spole n  se zam stnanci 
uplatní svoji fantazii v kucha ském 
um ní. Malé ob erstvení v tento den 
bude p ichystáno pro každého hosta 
na DPS v echových sadech.

Ve dnech od 5. do 11. íjna 2009
prob hne týden sociálních služeb. 
Akce, která se uskute ní v eské re-
publice poprvé. Ve ejnost i v t chto 
dnech m že erpat informace o so-
ciálních službách, a to od 9 do 17 
hodin. B hem t chto dní vystoupí 
také v DPS na Zdenky Vorlové 2001 
s hudebním pásmem Svaz žen.

V m síci listopadu prob hne se-
tkání senior  k 10. výro í založení 
DPS na Zdenky Vorlové 2001. Na-
dále budou v tomto m síci probíhat 
doprovodné akce p ímo v dom  pro 
naše klienty. Záv rem celého cere-
moniálu vyjde pro ve ejnost brožu-
ra o historii Sociálních služeb.

Jana Jurková, editelka
Zleva: editelky DPS (bývalé D. Pospíšilová, D. Ma asová) se sou asnou 
J. Jurkovou.                                                               2× foto: Archiv DPS
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Zastupitelstvo kraje jednalo 
o další  nan ní pomoci síti soci-
álních služeb v našem regionu. 
Podle aktuálních informací chybí 
provozovatel m sociálních za ízení 
a poskytovatel m sociálních služeb 
na Vyso in  zhruba deset milio-
n  korun. Bez nich se ocitnou ve 
velkých  nan ních potížích, které 
mohou znamenat i ukon ení jejich 
innosti. Hrozící krizi v oblasti 

sociálních služeb m že vy ešit mi-
mo ádná krajská dotace.

Rozpo et Ministerstva práce 
a sociálních v cí R umožnil za át-
kem roku 2009 na podporu regio-
nálních sociálních služeb vy lenit 
pouze 80 % ástky roku 2008. Pro 
poskytovatele sociálních služeb to 
znamenalo, že by bez dalšího navý-
šení musely v letošním roce n které 
sociální služby významn  omezit
i dokonce p estat poskytovat. I na 

nátlak kraj  ministerstvo resp. vlá-
da další  nan ní prost edky našla 
a pr b žn  ješt  dvakrát dotace na-
výšila. I p esto z stávají a Vyso in
zhruba t i desítky poskytovatel  ve 
 nan ní tísni.

„Státní dotace ne eší meziro ní 
r st náklad  a navýšení plat , které 
se odvíjí od upravené legislativy,“
konstatuje radní kraje Vyso ina pro 
oblast sociálních v cí Petr Kr ál. 
Zastupitelstvu proto navrhl uvolnit 
z krajského rozpo tu zhruba deset 
milion  korun, které pomohou 
v ástce 1,415 tis. korun dvanácti 
nestátním neziskovým organizacím 
v regionu, kterým hrozilo omeze-
ní poskytování služeb a které se 
soust edí p edevším na zajišt ní 
finan n  náro ného chodu den-
ních stacioná , ranou pé i nebo 
poradenství. Mezi podpo ené or-
ganizace, které pomáhají n kolika 

stovkám až jednotkám tisíc  lidí 
pat í nap . APLA pomáhající lidem 
s autismem nebo denní stacioná e
Diecézní charity Brno.

Obdobnou situaci s nedostatkem 
 nan ních prost edk  p edevším 

na legislativn  navýšené platy 
zam stnanc  musí okamžit ešit 
i 22 krajských sociálních za ízení. 
„Zde je problém p edevším v krá-
cení úhrad za výkony od zdravot-
ních pojiš oven oproti minulému 
roku a již zmín né neplánované 
zvýšení plat  bez navýšení dotací 
státu,“ vysv tlil radní. I p es zapo-
jení veškerých úspor a po zavedení 
úsporných opat ení chybí krajským 
sociálním za ízením tém  8,5 mil. 
korun. „Pokud chceme i nadále 
poskytovat klient m pot ebné 
plnohodnotné služby, postupovat 
p i odm ování personálu podle 
platné legislativy a zajistit v našich 
za ízeních základní lidské podmín-
ky – teplo, hygienu a ádný chod 
stravovacích za ízení, nem žeme 
se spoléhat na pouze stát,“ vysv t-
lil Petr Kr ál.

Jednotlivé mimo ádné dotace 
pro ústavy sociální pé e a krajské 
domovy d chodc , o kterých bude 
15. zá í 2009 rozhodovat Zastupi-
telstvo kraje Vyso ina, se pohybují 
v jednotlivých p ípadech od 350 
tisíc korun až po více než 1,5 mil. 
korun pro Diagnostický ústav soci-
ální pé e ernovice.

Kraj Vyso ina v letošním roce 
poskytl ze svého rozpo tu na 
dofinancování sociálních služeb 
v regionu celkem 80,3 mil. korun 
(bez výše zmín né dotace, kterou 
zatím neschválilo krajské zastu-
pitelstvo).

Jitka Svatošová,
tisková mluv í KrÚ kraje Vyso ina

Ú ad bude p ísn  trestat
zneužívání pracovní doby
Vedení Krajského ú adu kraje Vyso ina si nap í  celým ú adem necha-

lo externí  rmou zmapovat využívání informa ních technologií v etn
programového vybavení. Cílem posouzení bylo p edevším zjistit, jak je 
vytížena technika na jednotlivých útvarech (odbory a odd lení) a jak jsou 
zatíženy konkrétní pracovní pozice, a na základ  takového objektivního 
zjišt ní umožnit další optimalizaci organiza ní struktury ú adu. Audit 
odhalil u n kterých zam stnanc  zneužívání pracovní doby nepracovní-
mi innostmi prost ednictvím prost edk  informa ních technologií resp. 
upozornil na aktivity soukromé povahy. Na základ  t chto zjišt ní bude 
ukon en pracovní pom r se dv ma zam stnanci. Drtivá v tšina pracovní-
k  Krajského ú adu kraje Vyso ina byla však auditem hodnocena kladn .
„Výsledkem provedeného šet ení je mimo jiné zjišt ní, že v organiza ní 
struktu e i ve využívání pracovní doby zam stnanci krajského ú adu 
existují díl í rezervy. Vzhledem k tomu, že se považujeme za profesionály, 
budeme k sob  i nadále kriti tí a náro ní. Na svou práci chceme být hrdí, 
proto není zjišt ní zcela uspokojivé a situace vyžaduje p ijetí opat ení 
k náprav ,“ uvedl editel Krajského ú adu kraje Vyso ina Zden k Kadlec. 
Z výsledk  auditu vyplývá, že ú edník , kte í zneužívali pracovní dobu 
p es po íta  a p ístup k internetu, bylo 58. Ti dostanou od vedení ú adu 
diferencovan , podle míry zneužívání, odpovídající tresty. P edevším jde 
o písemné upozorn ní na možnost ukon ení pracovního pom ru podle 
zákoníku práce a snížení osobního p íplatku o 33, 67 a 100%. Se dv ma 
zam stnanci, kte í na internetu trávili cca polovinu pracovní doby, ú ad 
ukon í pracovní pom r. „Šlo o ojedin lé p ípady. U ostatních je míra 
zneužívání podstatn  nižší. Potrestaní se provinili p edevším tím, že po-
bírali plat a k jeho ásti chyb lo z jejich strany odpovídající protipln ní,“
argumentuje editel ú adu Zden k Kadlec.

Nej ast jším provin ním bylo surfování po internetu s vyhledáváním 
informací pro soukromé ú ely, hraní her, tení e-knih, pop . komunikace 
prost ednictvím sociálních sítí. Audit p išel kraj Vyso ina na 408 tisíc 
korun. Tato ástka se však rychle vrátí v úspo e plat , v potenciálu uvol-
n ných rezerv a p edevším ve zvýšení pracovní efektivity.

„Je t eba zd raznit, že podle zástupc  dodavatele náš krajský ú ad 
vykazuje lepší výsledky, než jaké jsou pr m rné hodnoty dosažené 
u ostatních srovnatelných institucí. I p esto p ijalo vedení Krajského 
ú adu kraje Vyso ina ú inná opat ení, aby se závadné chování v takové 
mí e nemohlo opakovat. Není vylou eno, že obdobná namátková šet ení 
budou probíhat i nadále,“ informoval Zden k Kadlec.

Jitka Svatošová, tisková mluv í KrÚ kraje Vyso ina

Petr Kr ál: Další krajská 
dotace pom že zachovat

stávající sí  sociálních služeb

Poh ešovaný Miloslav Málek. Pá-
trání bylo vyhlášeno 14. 9. 2009, 
narozen 5. 7. 1935, trvale bytem 
v okrese Ž ár nad Sázavou
Popis osoby: postava st ední, výška 
165 cm až 175 cm, vlasy barvy hn -
dé, šedé, oholené vousy, vypadá na 
65 až 70 let, barva o í šedá, držení 
t la nachýlené dop edu, pomalá 
ch ze.
Oble ení: zelená lesnická košile, 
hn dá bunda do pasu, zelené kal-
hoty, erné od ené pohorky.
Pravd podobn  se pohybuje v le-
sích, je schopen ujít zna nou vzdá-
lenost. M že se pohybovat po okre-
sech Ž ár nad Sázavou, Havlí k v
Brod a Jihlava.
Jakékoliv poznatky o poh ešova-
ném sd lte na nejbližší útvar Policie 
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Festival Jakub Pustina a jeho hosté odstartoval ve Velkém Mezi í í. Jeho 
protagonista, ž árský barytonista Jakub Pustina, vystoupil v koncertním 
sále Jupiter clubu v pátek 11. zá í 2009. Jako jeho host se p edstavila sop-
ranistka Olga Jelínková. Oba p vce doprovodil na klavír Richard Pohl.

Festival probíhá již tvrtým rokem po celé eské republice a Velké 
Mezi í í je v této sezon  jedním z patnácti m st, kde se zastavil. Po n m
následovaly nap íklad Jihlava, Chot bo , Nové M sto na Morav , Morav-
ský Krumlov, Vyškov i zp vák v rodný Ž ár a další. Jako své hosty si 
Jakub Pustina obvykle vybírá špi kové mladé um lce, v tšinou ze zahra-
ni í. Vloni a p edloni s ním vystupovaly sopranistky Jekaterina Tretjaková 
z Litvy, Katarzyna Mackiewicz z Polska i Japonka Rena Fujii. Na letošní 
festival m l se ž árským p vcem vyjet také zahrani ní host, a to ínský 
tenorista Du Faniong. Nakonec však došlo ke zm n , která podle Jakuba 
Pustiny zcela jist  poslucha e rozhodn  o nic neochudí. Na základ  reakcí 
velkomezi í ských návšt vník  koncertu s tím lze jedin  souhlasit.

Mladý a talentovaný barytonista, jak o n m píšou kritikové a který dnes 
b žn  vystupuje na prestižních festivalech i scénách po celém sv t , s Ol-
gou Jelínkovou p edstavili velkomezi í ským poslucha m operu vskutku 
neot elým zp sobem, záživn , s vtipem a šarmem. K umocn ní dojmu 
p isp l i výb r skladeb. Zazn la nap íklad Beethovenova první v ta ze 
Sonáty cis mol, árie Bar ete ze Smetanovy hubi ky, árie Toreadora z Car-
men od G. Bizeta i árie Královny noci z Kouzelné  étny W. A. Mozarta. 
Duety Rosiny a Figara z Lazebníka sevillského od G. Rossiniho a Gildy 
a Rigoletta z Verdiho opery Rigoletto p inesly nemén  poutavý zážitek.

Málokdo z publika, neznalý v ci, by asi p edpokládal, že na jevišti 
stojí vystudovaný chemik. Sedmadvacetiletý Pustina se totiž zp vu za-
al v novat až ve svých dvaceti letech, kdy jej okouzlila opera. P edtím 

opravdu vystudoval st ední pr myslovou školu chemickou a posléze se 
vrhl i na vysokoškolské studium téhož oboru. Ale potom u inil zásadní 
zm nu a p esko il do Mistrovských p veckých kurz  Petera Dvorského 
v Jarom icích nad Rokytnou a v Tatrách na Slovensku. Poté už jeho 
kariéra za ala nabírat naprosto jiný kurz. Nebýt toho, p išli by velko-
mezi í ští milovníci klasiky o zcela nevšední hudební zážitek. Škoda 
jen, že si jej mnozí nechali ujít. Pon vadž avizovaný koncert 14. prosin-
ce v kostele sv. Mikuláše bude pouze pro klienty domov  pro seniory 
a jejich rodiny.

Martina Strnadová

Vystudovaný chemik 
zazpíval operní árie

Pátrání po nezv stném

Miloslav Málek
Foto: archiv policie

(Pokra ování ze strany 1.) Do pro-
jektu se mohou zapojit nejen malé 
eské soukromé zahrady, ale také 

školní zahrádky, ve ejná zele  ve 
m stech a obcích, ale také zahrady 
nebo zelené plochy u komer ních 
objekt , p i kulturních památkách 
i ústavech sociální pé e a po-

dobn .
Úsp šná záležitost 

„P íroda v zahrad ”
Zástupce hejtmana Dolního 

Rakouska Mag Wolfgang Sobot-
ka, který je patronem projektu, na 
tiskové konferenci v Tullnu uvedl,
že „P íroda v zahrad ” se rozvinula 
v jeden z nejúsp šn jších projekt
v oblasti životního prost edí. Ti-
síce Dolnorakušan  si již nechali 
poradit s p írod  blízkým uspo á-
dáním zahrady a Dolní Rakousko 
se tak mohlo v pr b hu let dostat 
na pozici Zem  p írodních zahrad. 
P l milionu návšt vník  výstavy 
DIE GARTEN TULLN a okolo 
20.000 telefonát  na dolnorakouský 
zahradní telefon v prvním pololetí 
roku 2009 ukazují na obrovský zá-
jem. „Velmi m  t ší, že m žeme nyní 
zahájit spole ný projekt s eskými 
sousedy. Každý m že pro  tovat ze 
zkušeností a speciálního know-how 
jiných, a spole n  m žeme dosáh-
nout ješt  mnohem více,” ekl s po-
t šením Sobotka. V lo ském roce 
byla v Tullnu otev ena první eko-
logická zahradní výstava na sv t
a nyní je návšt vník m k dispozici 
ty icet ukázkových zahrad. A to 

vše bez chemie, bez použití rašeli-
ny, a p itom s obrovskou pestrostí 
druh  rostlin, v kombinaci kv tin 
a kvetoucích trvalek s divokými 
porosty.

Nám stek ministra životního 
prost edí R, JUDr. Jan Dusík, 
M.Sc. se k projektu vyjád il slovy: 
„P írod  blízký p ístup k zahrad-
nictví má hodnotu nejen v uv do-
m ní si vazby mezi p írodou a naší 
spot ebou potravin, ale má i prak-
tický dopad na kvalitu potravin, 
na niž eští ob ané kladou ím dál 
v tší d raz. Proto vítám, že probíhá 
oboustranná vým na zkušeností 

P írodní zahrady zako e ují i u nás
s p írod  blízkým zp sobem vedení 
zahrad mezi rakouskými a eskými 
partnery, jako další z projev  dobré 
a hmatatelné sousedské spolupráce. 
V ím, že tradi n  rozší ené za-
hrádká ství v eské republice tak 
získá nové pozitivní impulzy.”

Projekt, na n mž se podílejí také 
Chaloupky, o. p. s., je spolu  nanco-
ván Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a po-
b ží do srpna 2012.

Franz Gruber, jednatel zahrad-
ní platformy „Die Gärten Nie-
derösterreichs” (Zahrady Dolního 
Rakouska) ve své p ednášce zd -
raznil, že zahradní cestovní ruch 
je skv lým p íkladem pro trvale 
udržitelný cestovní ruch: „P írod-
ní zahrady se v Dolním Rakousku 
staly pevnou sou ástí cestovního 
ruchu a jsou oblíbenými výletními 
cíly. 125 ukázkových zahrad v Dol-
ním Rakousku je živým a úžasn
barevným d kazem, že p írod
blízké zahradni ení v praxi velmi 
dob e funguje. ,Die Gärten Nie-
derösterreichs’ jsou platformou 
30 profesionáln  vedených zahrad, 
které by rády oživily tento regionál-
ní cestovní ruch.”

Tiskovou konferencí a prohlíd-
kou ekologické zahradní výstavy 
DIE GARTEN TULLN byl u in n
d ležitý krok pro mezinárodní 
projekt. Partne i projektu a další 
pozvaní hosté a zájemci o projekt 
a téma p írodních zahrad se ná-
sledn  zú astnili zahradní cesty po 
ukázkových zahradách v Langen-
lois, Schilternu a Valticích.

Iva Horká

Poradenské místo pro kraj 
Vyso ina: Chaloupky o. p. s., 
Široká 387, Brtnice. Tel. 567 
216 881, 731 440 922, e-mail: 
ekoporadna@chaloupky.cz, 
www.chaloupky.cz
Další in for mace t aké na 
www.prirodnizahrada.eu

Inspiraci do svých zahrádek 
najdete na fotkách ve fotogalerii 
na našich webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz

P írodní zahrady v Tullnu zdobí nejen kv tiny, okrasné ke e i stro-
my, ale take spousta zahradních dekorací.           Foto: Iva Horká

P vodn  pozastavená výstavba 
sít  d tských h iš  pokra uje. Pod-
le sd lení velkomezi í ské radnice 
tuto informaci m stu potvrdil po-
skytovatel dotace minulý týden ve 
st edu 9. zá í.

„Celá výstavba je spolu  nanco-
vána z prost edk  Evropské unie. 
Tím, že ást spole nosti, se kterou 
byla uzav ena smlouva o dílo na 

Stavba d tských h iš
m že pokra ovat

zhotovení sedmi d tských h iš ,
spole nost DIRECT MEDIA, byla 
odkoupena spole ností H išt ,
m sto vyzvalo tuto spole nost 
k pozastavení veškeré innosti až 
do rozhodnutí poskytovatele dota-
ce,“ vysv tlila Renata Havránková 
z odboru výstavby a regionálního 
rozvoje.

Martina Strnadová

Rozestav né h išt  u Jordánku.               Foto: Martina Strnadová

Barytonista Jakub Pustina a sopranistka Olga Jelínková.
Foto: Martina Strnadová

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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P ÍSP VKY OD TENÁ  VELKOMEZI Í SKAÁDKY NA NED LI

O hn vu, zapadajícím slunci a smí ení
„Nenechte nad svým hn vem zapadnout slunce“. Bible s lidským hn vem 

po ítá. Není to cosi nevinného. Naopak, když se dá hn vu volný pr chod, 
hrozí malér. Však i Ábel p išel o život poté, co jeho bratr Kain neovládl sv j
hn v. Emoce hn vu si nelze zakázat, hn v m že být i n kdy p im ený a p í-
padný, p esto nad ním nemáme nechat zapadnout slunce. Víc než o asový 
úsek jde o to, aby hn v m l svou hranici, aby nezískal nad námi svou moc. 
Proto má být hn v ešen bez pr tah  a odkládání. Ne vždy je to asi možné, 
ale máme se pokusit s druhým lov kem mluvit o tom, co se mezi námi d je 
a hledat spolu ešení, dokud je as. Tedy žádné schovávání hn vu za k es an-
ský úsm v a plytké slovo odpušt ní. Žádné odsouvání a bagatelizování pro-
blému, žádné zatajování, ale poctivý a otev ený rozhovor jednoho s druhým.

Rodina, kde panují úsm vy, kde jakoby nejsou kon  ikty, která se zdá 
být stabilní a pevná, vše v ní vypadá r žov , ale nevedou se v ní rozhovory 
o život , smrti, vztazích, hn vu, lásce, sexu, ví e, smyslu života…, to je 
rodina, o kterou je t eba se bát. Pro ? Protože vzájemnost nahradilo míjení 
se, nad je na zm nu se v ní blíží nule, každý pohyb je dop edu vylou en, 
vše je zakonzervováno a vzorn  zameteno pod koberec. V rodin , kde 
spolu rozmlouvají, naslouchají jeden druhému, sdílí své pohledy, eší 
kon  ikty a spole n  hledají cestu dál, tam je také i velká nad je, že hn v
bude do západu slunce p ekonán vzájemným smí ením.

A stejn  tak i církev, kde panují úsm vy, kde nejsou kon  ikty, která 
se zdá být stabilní a pevná, vše v ní vypadá r žov , práv  to je církev, 
o kterou je zapot ebí se bát. Naopak v církvi, kde r zní lidé vedou se 
vzájemným respektem i s respektem p ed Bohem spole né rozhovory, 
naslouchají i kritickým hlas m, nebojí se ožehavých témat, zkrátka 
v církvi, které jde o spole né hledání „jakou být církví“, tam je nad je, 
že smí ení nez stane jen prázdným slovem bez obsahu.      Pavel Janošík

Program bohoslužeb
St eda 16. 9. Památka sv. Ludmily, mu ednice
 7.00 Mše sv. za rodi e áskovy, syna a dceru. o. L. Sz.
19.00 Mše sv. Lavi ky o. M. P.

tvrtek 17. 9.
 7.00 Mše sv. Gregoriánská – za zem elého
 P. Vojt cha Antonína. o. L. Sz.
 8.30 Modlitba r žence.
 9.00 Rekolek ní mše sv. za papeže, biskupy a kn ze,
 za nová kn žská povolání. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. na vlastní úmysl a rodinu Jirákovu a d ti. o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
18.00 Mše sv. Mostišt o. M. P.
Pátek 18. 9.
 8.00 Mše sv. za Ludmilu a Boženu Dvo ákovy, 
 rodi e a sourozence. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domov  d chodc o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež Gregoriánská –
 za zem elého P. Vojt cha Antonína. o. L. Sz.
Sobota 19. 9. Sobotní Panny Marie
 7.00 Mše sv. za Annu Šrolerovou a rodi e Šrolerovy. o. M. P.
16.00 Mše sv. 1. za rodiny naší farnosti. 2. Gregoriánská –
 za zem elého P. Vojt cha Antonína. host, o. L. Sz.
25. ned le v mezidobí 20. 9.
 7.30 Mše sv. za rodi e Pad lkovy, syna Antonína,
 prarodi e, Aloisii Coufalovou a duše v o istci. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za živou a zem elou rodinu Novákovu
 z Osového. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s d tmi, za Václava Zezulu
 a syna Vašíka. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Gregoriánská – za zem elého
 P. Vojt cha Antonína. o. M. P.

Farní oznámení
Ve st edu v 18.00 bude na fa e hodina náboženství pro žáky II. stupn
ZŠ, kte í nemají možnost se zú astnit vyu ování ve škole a pro studenty 
st edních škol. Pozor zm na: ve erní ú ední hodiny ve st edu na fa e
budou od 17 do 18 hodin. V pátek bude od 14.00 do 16.30 adorace a od 
14.00 do 15.30 p íležitost ke svátosti smí ení a pokání. V 16.30 bude mše 
sv. pro mládež. Po mši bude 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 od 15.00 budeme prožívat I. farní den. Za átek v 15.00 adorací 
Nejsv t jší svátosti. Od 15.00 do 16.00 bude p íležitost ke Svátosti smí ení. 
V 16.00 mše sv. za naše rodiny s obnovou manželských slib . Po mši sv. 
bude spole ná beseda na Ostr vku. Podrobný program najdete ve výv sce. 
D kuji všem, kte í pracovali ve farnosti. D kuji za p ípravu dožínkových 
slavností. D kujeme za sbírku v novanou na papežskou návšt vu v naší 
diecézi, která inila 30.100 K . Zapla  Pán B h.

Zdroj: http://www.dekanstvivm.horacko.com

eskobratrská církev evangelická ve Velkém Mezi í í
zve do Husova domu na

setkání s Joelem Rumlem,
bývalým zdejším fará em a sou asným nejvyšším p edstavitelem 

evangelické církve.
Ned le 20. zá í: 9 hodin – bohoslužby, 

10.30 hodin – spole ný rozhovor o d v e v církvi
Pavel Janošík

Kudlanka
na Fajtov

kopci
Cht l bych upozornit na dalšího 

imigranta z teplých kraj  – kud-
lanku nábožnou. V lo ském roce 
jsem se s ní setkal poprvé vícemén
náhodou. V letošním roce je však na 
Fajtov  kopci již b žn  k vid ní.

Text a foto: Zd. Procházka

Pád p estárlého stromu v ned li 
6. zá í na silnici v Hrbov  našt stí 
nikoho nezranil ani nezp sobil váž-
n jší škody. Tato událost však moh-
la skon it podobn  jako lednový 
pád dvacet metr  vysokého stromu 
ve Zlín . Vinou magistrátních ú ed-
ník , kte í m li zajistit odbornou 
prohlídku a p ípadnou likvidaci 
nebezpe ných strom , tam zem eli 
dva dvanáctiletí chlapci.

V dubnu tohoto roku vyzval J. 
Komínek z m stského ú adu – pa-
trn  v reakci na lednovou tragédii 
– komisi pro místní správu Hrbov-
Sva enov k tomu, aby mu vypraco-
vala seznam nebezpe ných strom
v místní ásti s tím, že jejich stav 
bude odborn  posouzen. Komise 
seznam vypracovala, m sto jej 
p ijalo a do Hrbova vyslalo dend-
rologa. Odbor životního prost edí 
provedl asanaci n kterých strom .
Jak se ob ané po skácení javoru ve 
Sva enov  u kapli ky p esv d ili 
m l tento pláš  silný pouze dva cen-
timetry, vnit ek byl dutý. Stejn  tak 
p estárlá lípa u ekárny autobus

na k ižovatce u Telecomu. Ned lní 
událost spadlého stromu pomohli 
odstranit p ivolaní hasi i. Toto se 
ovšem m že kdykoli opakovat, do-
konce na stejném míst . O n kolik 
metr  dál od místa, kde stál ješt
nedávno inkriminovaný jilm, stojí 
výrazn  vyšší a mohutn jší stará 
vykotlaná lípa, která by svým pá-
dem byla schopná ádn  pocuchat 
st echu blízké školy. Další lípa svý-
mi suchými v tvemi ohrožuje každé 
ráno školáky u autobusové zastávky 
na návsi. Silnice spojující Hrbov se 
státní silnicí je lemována p estárlý-
mi topoly, ze kterých na vozovku 
zvlášt  v zim  padají suché v tve.

Nejsem propagátorem likvidace 
zelen , ovšem je zapot ebí pokra o-
vat v údržb , zabezpe it chrán né
stromy a zvažovat místa výsadby 
nových strom . V ím v pokra o-
vání dobré spolupráce M stského 
ú adu a odboru životního prost edí 
m sta Velké Mezi í í v zajišt ní 
bezpe nosti ob an  a rozvoji kra-
jiny Velkomezi í ska.

Miroslav Zezula

Pád stromu v Hrbov

Javor u sva enovské kapli ky m l pláš  silný pouze dva centimetry, vnit ek 
byl dutý – na snímku ve vý ezu.                                                Foto: -mz-

U ení trochu jinak
Za átek školního roku bývá již tradi n  spojován s informovaností 

žák  o bezpe nosti p i cest  do školy i zp t dom . V letošním roce jsme 
s žáky 2. a 5. t ídy pojali toto pou ení zcela netradi n . V rámci výuky 
prvouky a p írodov dy jsme pro n  8. zá í p ipravili nau n -zábavné 
dopoledne na téma Bezpe nost a prevence d tských úraz .

Po así nám p álo, a tak jsme mohli všichni spole n  vyjít nejen do ulic, 
ale i do p írody. Po sva in  se všech 52 žák  z obou t íd sešlo v šatnách, 
kde dostali sv j první úkol. Každý „pá ák“ si vybral svého „druháka“, 
o kterého se po celé dopoledne staral. Již cestou starší žáci p edávali 
mladším zkušenosti i nové informace. Spole n  si všímali dopravních 
zna ek a vysv tlovali si jejich význam. Cílem naší cesty byl p írodní areál 
„Škrejblík“. Tam si každá dvojice našla místo u stol , kde všechny ekal 
nejzajímav jší úkol. „Pá áci“ p evzali roli u itel  a spole n  se svými žáky 
z 2.t ídy se pustili do vypl ování pracovního sešitu pro prevenci d tských 
úraz  „Už vím“. Noví u itelé svým žák m trp liv  p ed ítali a vysv tlo-
vali zadané úkoly. Zopakovali si d ležitá telefonní ísla, jak p edcházet 
úraz m doma, ve škole, v doprav  i ve volném ase a vyhledávali dopravní 
zna ky, které vid li cestou na Škrejblík. Druháci se zájmem naslouchali 
a s nadšením plnili všechny úkoly. Cestou zp t již všichni v d li, jak se 
chovat p i p echázení vozovky, p i ch zi po chodníku i po silnici.

Po návratu do školy si d ti nakreslily a namalovaly to, co se jim tento den 
nejvíce líbilo, aby o tom mohly doma povypráv t rodi m a sourozenc m.

Velká pochvala pat í p edevším starším žák m, kte í ke svému úkolu 
p istoupili zodpov dn  a dokázali své mladší spolužáky zaujmout. Zvlád-
nutá role u itele v nich zcela jist  zanechala dobrý pocit. V íme, že toto 
nebyla poslední spole ná akce a že ur it  brzy najdeme p íležitost znovu 
si spole né u ení zopakovat.

Mgr. Iveta Doležalová, t ídní u itelka 2. A, Mgr. Marcela Matulová, 
t ídní u itelka 5. A, Základní škola K ižanov

Netopý i umí být také naštvaní

V pátek 4. zá í se ve St edisku ekologické výchovy Ostr vek Velké 
Mezi í í uskute nil již šestý ro ník Evropské noci pro netopýry. Prost ed-
nictvím poutavého vypráv ní Mgr. Vlastislava Káni (na snímku) m lo
více jak ty icet malých i velkých návšt vník  možnost proniknout do 
tajemného života t chto létajících savc .

„Netopý i nejsou žádná tichá stvo ení, jak bychom si mohli myslet. 
lov k však nemá tak citlivý sluch, aby jejich hlas byl schopen zaslech-

nout“, vysv tlil Vlastislav Ká a. Jak m že znít takový rozzlobený 
netopýr m li návšt vníci možnost poznat díky echolokátoru. Nechyb lo
ani každoro ní výtvarné tvo ení pro nejmladší ú astníky. D ti si tak 
nejenom mohly pohladit živého netopýra, ale i vlastnoru n  vyrobeného 
si odnést s sebou dom .

Akce byla f inan n  podpo ena v grantovém ízení Minister-
stva životního prost edí R. Více informací o kampani najdete na 
http://www.ceson.org/nnoc.php                             Text a foto: Jan Burda

Naši již tradi ní „spole nou 
dovolenou“ jsme zapo ali ned lní 
návšt vou kláštera Porta coeli 
v P edklášte í u Tišnova. P eklad 
Porta coeli zní Brána nebes a my 
jsme si na n kterých místech, která 
jsme navštívili, opravdu p ipadali 
jako v nebi. Vid li jsme množství 
krásných míst a zajímavostí v okolí 
Blanska, kam jsme vyráželi z na-
šeho penzionu, jehož název „U T í
vol “ zní velmi vtipn  v kombinaci 
s místem, kde leží, tj. v Býkovi-
cích.

Navštívili jsme poutní místo 
K tiny, kde se nám dostalo v elého 
uvítání a skv lého výkladu o této 
památce od P. Jana Pe áze. V cest
jsme pokra ovali zhlédnutím his-
torické železá ské huti Františka 
nedaleko Adamova a odpoledne se 
pokochali výhledem na širé okolí 
z Alexandrovy rozhledny, která je 
umíst na v Chrán né krajinné ob-
lasti Moravský kras. Po p íjemném 
pikniku uprost ed les  nezbývalo 
v tomto horkém dni nic jiného, 
než se jít ochladit na koupališt
v Blansku. Nedalo nám nezkusit 
skluzavku a tobogán… To byla jíz-
da! Další den jsme pod modrou ob-
lohou navštívili stacioná  Emanuel 
v Boskovicích a samoz ejm  i zdejší 
Westernové m ste ko. Tam jsme 
mohli nejen zhlédnout p edstave-
ní o Vinnetuovi, které bylo plné 
koní, st elby a krásných myšlenek 
o míru mezi lidmi, ale ješt  zkusit 
rýžování zlata, st elbu z luku, i se 

Nesa na spole né dovolené
jenom pobavit v baru s tane nice-
mi. B hem putování na nás dýchla 
minulost také p i prohlídce zámku 
v Lysicích, kam jsme se dostali 
i s uživateli na vozících a mohli tak 
obdivovat interiér i zahradu spole -
n . O šikovnosti eských ru i ek 
nás p esv d ili v Kunštát  svojí 
krásnou keramikou, které jsme ve 
zdejší galerii neodolali a nakoupili 
r zné p edm ty na památku a pro 
radost sob  i našim blízkým.

V samotných Býkovicích je mož-
né navštívit opravený a pln  funk ní 
starobylý mlýn a pokochat se krás-
ným výhledem z nedalekých kopc .
Za zmínku stojí i naše „koupací“ zá-
liba. Bazén v penzionu jsme navšt -
vovali velmi asto. Po celou dobu 
našeho putování nás provázelo slu-
ne né po así, pro dovolenou p ímo 
stvo ené. A už te  se t šíme na p íští 
rok, kdy strávíme dovolenou p esn
takhle, prost  tak, „jak to má být“.

Citace výrok  uživatel  stacio-
ná e Nesa po návratu z pobytu:

„Mn  se to teda jako hrozn
líbilo, já jsem byl spokojenej, úžas-
ný!“… „Mn  se líbilo, jak jsme 
byli na zámku v Lysicích a taky 
koupališt  se skluzavkou.“… „Bidy 
(super) moc.“…

Cht li bychom touto cestou po-
d kovat všem, kte í svým p ísp v-
kem do T íkrálové sbírky pomohli 
uživatel m služby uskute nit tento 
krásn  prožitý as.

Uživatelé a pracovníci 
stacioná e Nesa

Ve Velké Bíteši se již stalo tradicí, 
že je každoro n  p ed bítešskými 
hody otev ena v sále klubu kultury 
výstava obraz . Její po adatelé dá-
vají v tomto období p ednost auto-
r m z Bítešska. Tentokrát vystavují 
obrazy Jaroslav Skula, Zora Krupi -
ková a videoprojekci Petr Jab rek.

Program vernisáže výstavy roz-
ší ilo p edstavení barevného zá-
v sného kalendá e pro rok 2010, 
vydaného M stským muzeem ve 
Velké Bíteši. Nese název „Velkobí-
tešské muzejní poklady“. Autorem 
nám tu je ing. Miroslav Šabacký, 
který spolu s editelem muzea Bc. 
Ivo K ížem a fotografem Mat jem 
Horkým vybírali zajímavé a „fo-
togenické“ p edm ty. V kone né 
verzi tak vzniklo dvanáct fotogra  í 

Výstava obraz  a k est kalendá e
zobrazujících v detailech muzejní 
exponáty, jejichž p vod se vztahuje 
k Velké Bíteši a okolí a které nejsou 
b žn  vystaveny. V kulturním pro-
gramu vernisáže vystoupil Tišnov-
ský komorní orchestr se skladbou 
Bohuslava Martin  a zazn ly verše 
Jana Skácela v podání Libuše Dra-
žanové. Výstava potrvá do 18. zá í, 
kalendá e jsou ke koupi v m st-
ském muzeu, informa ním centru 
a v prodejn  tabáku na Masarykov
nám stí.                                  -zor-

editel muzea Bc. Ivo K íž, 
(vlevo) zastupitel ing. Miroslav 
Šabacký a kroniká ka m sta Zora 
Krupi ková s výtiskem nového 
kalendá e.

Foto: Tá a Horká



Pronajmu t ípokojový byt,
volný od 1. 10. 2009 i dlouhodob .
Volat prosím po 15. hodin . Tel.: 
602 837 411.

Pronajmu ve VM na Bezd kov
t ípokojový slunný byt s vlastním 
plynovým topením – rekonstruova-
ný d m, s výtahem. Termín: byt je 
volný k okamžitému nast hování. 
Tel.: 737 281 391.

Pronajmu byt 2+1 v centru 
m sta. Tel.: 604 680 261.

Pronajmu atypický byt 2+1 
mezonet v RD v klidné lokalit
v blízkosti nám stí, bezproblémové 
parkování. Vhodné pro 2–3 oso-
by, event. sídlo  rmy (VM). Tel. 
777 198 984.
R zné

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.

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

Hledám spolucestující na dojíž-
d ní do Brna, pop . i zp t. Odjezd 
z VM v 7 hodin. Tel.: 602 737 941.

Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dít te
(d tí) p es víkend, týden i v no ních 
hodinách, pomoc v domácnosti 
i na zahrad . Jsem vysokoško-

la ka, mám zkušenost v oboru, 
praxi s d tmi všech v kových 
kategorií. Spolehlivost zaru ena. 
Tel.: 739 672 508.
Daruji

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

K r á s n á  k o á t k a .  Te l . : 
776 362 666.

P kné št n  malého psíka.
Do dobrých rukou. Chlumek 40, 
M ín.

íslo 32 16. zá í 2009 strana 5

LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – P VODEM Z NAŠEHO REGIONU

Do 28. 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

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

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

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

ZÁPIS: úterý 29. 9. 2009, 17 – 18.30, 
ZŠ Školní

 ve erní kurzy pro ve ejnost ve šk. 
roce 2009/10 zahajují od 1. íjna

 roz azovací test zdarma, profesio-
nální p ístup, d raz na konverzaci, 
skupinky již od 6 student

 výuka na ZŠ Školní, Velké Mezi í í
 více informací na www.goodbell.cz
nebo na tel. . 608 724 819

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

Jazyková škola
se zam ením
na výuku angli tiny

Po, St, , Pá – dle objednání
Út – pánské, d tské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Mezi í í

Tel. 721 746 080 Provedu 
zednické práce (všeho druhu, obklady, dlažby)

voda ské a topená ské
(v etn  dodání materiál  ke všem pracím)

montáž suchých staveb
(sádrokarton, plovoucí podlahy, st ešní okna)

Mobil: 606 157 522

Rolety, sít
Plovoucí podlahy, PVC

Se ízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Zubní pohotovost
19. 9. MUDr. Ond ej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí, tel. 566 667 236
20. 9. MUDr. Ji í Žák, Po í í 11, Velké Mezi í í, tel. 566 522 442
P ed vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ov it, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordina ní hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nep etržitá stomatologická pohotovost Karáskovo nám stí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v dob  od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nep etržit ).                                    Zdroj: www. i-zdarsko.cz

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. Vrchovecká (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 ratelská 
stanice VM T25 PKS INPOS, T ebí ská od . p. 1732 po 1540, pr mys-
lový areál, Agropodnik, Autocolor, Lesy a rybá ství – pila, Telefónica, 
T-Mobile, Trachem.                                                                          -e.on-

Prodám
Sedací soupravu Relax, dvouse-

dák, kulatý roh. Velmi levn . Cena 
dohodou. Tel.: 603 790 808.

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.

K u l o b r o k  Z  B r n o  5 0 2 
7 × 65 R/12 s optikou Zeiss 6×. 
Jako nová. Cena 30.0 00 K . Ná-
stavbu 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. Hob-
lovku, ší e 20 cm s cirgulí v jednom 
s pravítkem, výrobce TOS Ku im, 
jako nová. Cena 12.000 K . Tel.: 
732 854 423.

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

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

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

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.

Dve e vchodové plastové v . zá-
rubn , 2 ks bílé a hn dé z neuskute -
n né stavby. áste n  prosklené, PC 
6.900 K  a 14.800 K , nyní 4.800 K

a 8.800 K . Dále r zná plastová 
okna a zahradní bránu a branku 
v . sloupk  a pletiva – levn . P i-
vezu zdarma. Tel.: 777 106 709.

Bramborový odpad, 100 K /q. 
Tel.: 737 389 820, 604 587 906.

Jedlé brambory, 5 K /kg a krm-
né za 1 K /kg. Tel.: 739 574 516.

Kulovnici 270W. Perfektní stav. 
Zdravotní d vody. Informace na 
tel.: 733 558 862.

Na náhradní díly 2× Jawa 50, 
5 obutých kol na 1203, rozm r kol 
R15 100/980. Cena dohodou. Tel.: 
737 416 455.

„Bruttar“, cena 3.000 K ; v tší 
ždíma ku – 800 K . Tel.: 605 473 015.

Doma vykrmené prase (na 
porážku), cena 33 K /kg, váha asi 
150 kg. Tel.: 606 940 986.

Sk í  sekretá , délka 210×158, 
elektrický sporák za 500 K , po-
užitý 100 l darling 1000 K . Tel.: 
606 157 522.

Brambory, odr da Adéla nebo 
Laura, baleno po 25 kg, cena 6 K /kg. 
Tel.: 566 544 456 po 19. hodin .

Triticale 220 K /q. V tší množ-
ství dovezu. Tel.: 739 094 327.

Nový vykláp cí pa ák na va ení 
brambor, obsah 105 l, masivní, 
vyroben z 2 mm plechu, cena 
5.500 K . Nová cirkulárka s kolíb-
kou, typ HOP-60, dohoda možná. 
Tel.: 605 744 874, VM.

Starší piano zn. Schollze, ve 
velmi kvalitním stavu – dob e drží 
tón. Tel.: 604 275 457.

St nu do obývacího poko-
je – erné lamino, levn . Tel.: 
604 275 457.

Brambory na uskladn ní ,
Filea, Princes. Cena 4 K /kg. Tel.: 
737 937 326.

D tskou d ev nou postýlku,
polohovací výška roštu, kvalitní 
matrace se snímatelným a pracím 

potahem, po 1 dít ti, jako nová. 
Cena dohodou. Tel.: 737 406 428.
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.

Koupím jarní cibuloviny a od-
sadky trvalek k podzimní vý-
sadb . Jen zdravé jedince. Tel.: 
732 203 787.
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 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 garáž na Františkov ,
podsklepená. Výhodná cena a per-
fektní stav. Tel.: 604 844 954.

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

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

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

Prodám RD v obci Víde . Tel.: 
732 162 146.

D ev nou zateplenou monto-
vanou chatu, rozm r 4 m × 4,5 m. 
Tel.: 737 563 976.

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

P r o d á m  D B  3 +1 .  Te l . : 
732 162 146.

Prodám garáž na ul. Gen. Ja-
roše. Tel.: 605 140 664.
Pronájem

Nabízím pole cca 0,8 ha
k pronájmu, v lokalit  obce 
Hrbov (3 km od VM), dobrá 
dostupnost. Tel.: 776 285 724, 
po 16. hodin .

 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.

Nabízím ubytování ve dvou-
l žkových pokojích, vybavená 
kuchyn  v etn  nádobí, kou-
pelna, WC – spole né. Telefon: 
723 531 154.

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

Maminka s dít tem hledá 
pronájem bytu 1+1, levn , sp chá. 
Tel.: 777 699 057.

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

Rozm r 6×2,5 m – dobrý stav.
Cena 3.000 K .

Tel.: 777 933 331.

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

Údržbá i emeslník nejen 
pro vaši nemovitost.

VM a okolí.
Tel.: 603 206 935.

VELKOMEZI Í SKO
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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

Sociální služby m sta Velké Mezi í í po ádají

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.

Program Kopretiny
– centra pro rodi e s d tmi

na období zá í – íjen 2009
Pravidelné aktivity b hem týdne

Pond lí: Montessori techniky pro rodi e s d tmi; Kavárni ka – volná 
komunikace mezi rodi i; Herna – neorganizovaná aktivita pro rodi e
s d tmi; Angli tina pro rodi e s d tmi. Úterý: Kavárni ka, herna; Tv r í
dílna pro rodi e s doprovodným programem pro d ti. St eda: Kavárni ka, 
herna; Barevné cvi ení pro rodi e s d tmi; Rodinné poradenství – zpro-
st edkování odborné pomoci v r zných životních situacích (sudý týden); 
P edporodní kurzy. tvrtek: Kavárni ka, herna; Keramická dílna. Pátek:
Den pro ženy – pé e o t lo, krásu a zdraví.

Podrobná nabídka program  a aktivit
St eda 23. 9. 2009 Tv r í dílna: Drháme náramky p átelství
St eda 30. 9. 2009 Tv r í dílna: Drháme náramky p átelství
Pond lí 5. 10. 2009 – Dny zdraví – Zdraví s bylinkami. Jak m žeme 
ovlivnit imunitní systém stravou u d tí i dosp lých poradí Jaroslava 
Rosecká
Úterý 6. 10. 2009 – Dny zdraví Kuliná ská dílna: Zdravá sva inka.
St eda 7. 10. 2009 – Dny zdraví Poradna výživy pro d ti. Pracovnice 
z brn nské poradny povedou p ednášku o výživ  d tí p edškolního v ku.
Úterý 6. 10. 2009 – pátek 9. 10. 2009 Vybíráme zboží na podzimní 
d tskou burzu – informace k burze najdete na zvláštním plakátku nebo 
na internetu: www.zdar.charita.cz/kopretina-program
Úterý 20. 10. 2009 P ednáška s Mgr. Elen Sejrkovou na téma: Pozitivní
rodi ovství. Tv r í dílna.

tvrtek 22. – úterý 27. 10. 2009 Výdej neprodaných v cí z burzy
tvrtek 29. 10. 2009 Výroba duši kových v nc . Je nutné p edem se 

nahlásit, nejpozd ji do 23. 10. 2009
Za ínáme:

„Objevte tanec v sob “ (orientální tanec) pro za áte níky s lektorkou 
Romanou Sochovou. Pravidelná setkání s orientálním tancem za ínají 
od íjna každou st edu od 18.30 do 19.30 hodin.
Tvo íme z pedigu – pokra ování p i výrob  pletených p edm t  a zdoko-
nalování se. Zájemci se mohou p ihlásit do dvou skupin, pro za áte níky 
a pokro ilé. Tvo ení bude probíhat ve tvrtek v odpoledních hodinách. 
Prosíme, p ihlašujte se již nyní.
Do Kopretiny vezm te s sebou… vlastní p ez vky pro dosp lé i d ti, pra-
covní od v na výtvarné innosti, oblíbenou hra ku, sva inku a p edevším 
dobrou náladu. Pitný režim zajišt n. P ísp vek na rodinku iní 30 K .
Bližší informace v Kopretin .
Kopretina – centrum pro rodi e s d tmi, Pobo ka Velké Mezi í í, 
Ostr vek 2, 594 01 Velké Mezi í í, e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz, 
tel.: 777 183 388

Muzeum Velké Mezi í í zve malé i velké návšt vníky v sobotu 26. zá í
2009 na no ní prohlídky zámku. Ve spolupráci se spole ností historického 
šermu TAS je pro všechny p ipraveno na vnit ním nádvo í p edstavení 
plné tajemných sil a kouzel Síly zla. V prostorách šlechtický salon  budou 
moci diváci nahlédnout do rodinného života majitelky velkomezi í ského 
panství v letech 1837 – 1899 Leopoldiny kn žny Lobkovicové.

Prohlídky se uskute ní od 19.30 do 23 hodin, vzhledem k ome-
zenému po tu míst je nutno se p edem objednat na tel. 566 522 773. 
Vstupné iní 80 K  pro dosp lé a 40 K  pro d ti.                      -muz-

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 
shlédnout ukázky hipoterapie a ca-
nisterapie. V tomto týdnu, který 
je mimo jiné v nován celostátní 

Den otev ených dve í
v ÚSP K ižanov

akci nazvané „Týden sociálních 
služeb R“, pro vás p ipravujeme 
samostatn  otev ené dílny a to 
8. 10. 2009 od 9 do 16 hodin. Do 
pestrého programu bude zahrnuta 
i ukázka „Muzikoterapie“. T šíme 
se na vaši návšt vu!

Klienti a zam stnanci 
ÚSP K ižanov

Evropský týden mobility 
a Evropský den bez aut 2009

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 doprav  alterna-
tivy 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, vy-
m 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 16.–22. zá 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 
pohybovat po Velkém Mezi í í a plnit zadané úkoly. Sout ž je inspi-
rovaná 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 sout 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 život-
ní prost edí. (Kopretina – Centrum 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 naše ovzduší 
a prost edí. Poníci budou po celý den p epravovat d ti po uzav ené 
komunikaci u mate ského centra (9.00 – 17.00).
(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 dovednosti v silni ním 
provozu.
1. Kategorie – 4. a 5. t ídy (8.30 – 10.00 hodin)
2. Kategorie – 6. a 7. t ídy (10.15 – 12.00 hodin)
(DDM Velké Mezi í í)

 Malujeme k ídami ekologické nemotorové dopravní a jiné pro-
st edky

 Malování barevnými k ídami na komunikaci (9.00 – 17.00).
(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 14.00 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 10.00 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 uzav ena ást komuni-
kace 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 usnesením íslo 1327.

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

Desatero problém  Velkého Mezi í í
ešme je spole n !

Chcete v našem m st  n co zm nit?

P ij te vyjád it sv j názor a p isp jte svým hlasem ke 
zlepšení životních podmínek ve Velkém Mezi í í. 

Projednávat se budou problémy 
z oblasti:

 ve ejné správy
 zdravotnictví a sociálních 
služeb

 životního prost edí
 kultury a památkové pé e
 sportu a volného asu
 vzd lávání a osv ty
 podnikání, ekonomiky a ces-
tovního ruchu

 zem d lství
 dopravy

Na co se m žete t šit?
ob erstvení zdarma
losování dárk  pro zú astn né
produkty zdravé výživy

Kde? Jupiter club – výstavní sí
Kdy? 30. zá í 2009, 15.30 hodin

Jana a Alžb ta Mikyskovy
& Aneta Vrbková

kavárna v pasáži IMCA,
Nám stí, Velké Mezi í í

sobota 19. 9. 2009 ve 20.30 hodin



íslo 32 16. zá í 2009 strana 7

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.

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 v 19.30 hodin
Zábavná talk show

Rezervace na tel. ísle 566 782 004, 566 782 001 nebo na prog. odd lení JC

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

Pátek 23. íjna 2009 v 19.30 hodin
Koncert

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

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

Zm na termínu!
Úterý 17. 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

Ned le 11. íjna 2009 v 19.30 hodin
Studio DVA

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

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

Vlastiv dná a genealogická spole nost
Ob anské sdružení p i Jupiter clubu Velké Mezi í í

Plán p ednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

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
 6. 10. p ednáška Prezentace knihy „Minerály“ prof. Stan k
13. 10. p ednáška Historie rybniká ství v  okrese Ž ár nad Sáz. Ing. Ján Regenda
27. 10. p ednáška Šumava a Pošumaví Jana Servítová

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 hos-
p dce po ádn  zho kla poté, co do ní naboural tank. Zbloudilý a zastaralý 
polský vehikl, ú astník srpnové invaze nep átelsky nalad ných sp átele-
ných vojsk. 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 pol-
ském 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. Vinou série neš astných náhod omylem zabloudí do ospalé 
eské vesni ky, kde v tamní hospod  práv  probíhá oslava odchodu do 

penze pana výprav ího Kulky. Nálada p ítomných je pat i n  uvoln ná 
(tamtamy sem zprávy o invazi ješt  nedonesly), dokud se neza nou postup-
n  t ást p llitry, okenní tabulky a st ny hospody, až jednou z nich projede 
tank. Po áte ní šok, strach a zd šení na eské stran  postupn  vyst ídá 
vztek umocn ný zjišt ním, že vinou porouchaného stroje se Poláci stanou 
jejich nevítanými hosty, kterých se nezbaví, dokud jim nepom žou tank 
opravit. Hrají J. Menzel, B. Polívka, J. Buda , E. Holubová, J. Dušek, 
M. Issová. Tragikomedie R. Mládeži p ístupný.
Vstupné: 70, 72 K  104 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
Na hledání nejlepšího kamaráda není nikdy pozd .
Peter Klaven má krásnou snoubenku, skv lou práci a jeden zdánliv  ne-
patrný problém. Postrádá nejlepšího kámoše, který by mu šel na svatbu 
za sv dka. P itom by Zooey m la být vlastn  š astná, že se její Peter 
nepo  akuje s kumpány po nocích po hospodách, ani nehatí spole né 
víkendy výpravami s chlapy na fotbal. Ona š astná je, ale jen do oka-
mžiku vy ení osudové otázky: „A koho si vezmeš za sv dka, milá ku?“ 
V tu chvíli si Peter uv domí, že žije v chlap prostém prost edí a za ne
to okamžit ešit. Jak už to tak bývá, když jdete do n eho s vervou, ne 
vždycky se to poda í, a tak Peter absolvuje sérii ponižujících setkání, 
bohužel s nulovým výsledkem. Když už se zdá, že si za sv dka bude 
muset vzít vlastního otce, p ihraje mu osud do cesty lehce podivínského 
samorosta Sydneyho Fifea. Komedie USA, p vodní zn ní, eské titulky. 
Mládeži p ístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 K  105 minut
St eda 23. v 19.30 hodin
ZASTAV A NEP EŽIJEŠ 2: VYSOKÉ NAP TÍ
Ješt  intenzivn jší, ješt  ak n jší…
Zastav a nep ežiješ 2 je adrenalinový šok, který vás nenechá vydechnout. 
Nájemnému vrahovi Chevu Cheliosovi byl do t la vpraven jed, který ho 
zabije, pokud neudrží své srdce v nep etržitém stresu. V tomto vysoko-
oktanovém pokra ování ínská ma  e ukradne Cheliosovo tém  nezni i-
telné srdce a vym ní ho za bateriov  pohán nou náhradu, která vyžaduje 
pravidelné dávky elekt iny, aby se udržela v chodu. Odhodlání získat své 
skute né srdce zp t a touha po pomst  jsou jeho hnacím motorem. Chev 
Chelios se vydává na zb silou honi ku ulicemi LA a sejme každého, kdo 
se mu postaví do cesty. Ak ní drama USA, p vodní zn ní, eské titulky. 
Mládeži p ístupný od 15 let.
Vstupné: 64, 66 K  94 minut

tvrtek 24. v 19 hodin Filmový klub logo
REKVIEM ZA SEN
Aronofského Rekviem za sen, které se v roce svého vzniku stalo hojn
diskutovaným  lmem, je strukturováno jako frenetická smute ní sklad-
ba pro ty i lidské osudy, jež trpce graduje b hem t ech navazujících 
ro ních dob.
P íb h strmého životního pádu židovské vdovy Sarah Goldfarbové, 
kterou castingový rutinér nep ímo dovede k závislosti na hubnoucích 
pilulích slibem, že bude moci vystoupit ve své milované televizní show, 
jejího syna Harryho, jeho nevyrovnané p ítelkyn  Marion a ernošského 
par áka Tyrona, kte í spole n  propadají drogám, ubíhá od p ív tivého, 
nad jného léta p es depresivní, nejistou sezonu podzimu až po krut
deziluzivní zimu. Režie Darren Aronofsky. Drama USA, p vodní zn ní, 
eské titulky. Mládeži p ístupný od 15 let.

Vstupné: 45, 75 K  minut
Pátek 25. v 19.30 hodin
KRVAVÉ POB EŽÍ
Výpravné ak ní drama z doby T í císa ství.
Historické drama íny. P vodní zn ní, eké titulky. Mládeži p ístupný.
Vstupné: 65, 67 K  147 mimut

Programové odd lení Jupiter clubu oznamuje, že první 
p edstavení divadelní sezony 2009 – 2010 pro skupinu O 
(platí pouze pro p edplatné) se uskute ní ve st edu 7. íjna 
2009 od 19 hodin 
Arthur Lee Kopit

(pseudoklasická tragická fraška tradi n  francouzsky zvrhlá)
p eložil Josef Váša.
Tato hra je prvotinou slavného, tehdy ty iadvacetiletého amerického 
autora – m la premiéru v roce 1961 na Broadwayi a získala Vernon 
Rice Award v roce 1962. Dílo vychází a je z ejm  i ovlivn no fascinující 
tvorbou a tv rci té doby – Jeanem Anouilhem, Marcelem Ayme a Jeane 
Giraudouxem. Je to parodie na vše: od Val íku toreador   (Jean Anouilh) 
až po Tennessee Williamse; a jako postavy z Williamsovy Vytetované 
r že jsou i Kopitovy postavy pojmenovány kv tinovými symboly – paní 
Rosepettle, Rosalie, admirál Roseabove, pira a Rosalinda – protagonisté 
hry paní Rosepettle a její syn Jonathan jsou bohatí turisté, kte í pravideln
jezdí z jednoho mezinárodního hotelu do druhého a spolu s nimi cestují 
nejen Jonathanovy r znorodé sbírky, ale také pira a, která žere ko ky, 
pár kanibalských rostlin  a mnohé další kuriozity. Zápletka hry je st ídav
kv tnatá i pošetilá, ale v každém p ípad  jde o pam  et a parodii nabitou 
bezprost edním humorem. Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 
hodin. Prosíme p ij te v as!                                                        -prog-

Výzva k odb ru permanentek!
Permanentky je nutné vyzvednout na programovém odd lení 

do konce zá í

Jen kyti ku na hrob Ti m žeme dát,
chvili ku postát a tiše vzpomínat.
V pond lí 14. 9. 2009 uplynul rok, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatí-
nek, d de ek a prad de ek, pan 
Ondrej Dycha
z Velkého Mezi í í.
Kdo jste ho znali, vzpome te s námi,

manželka a d ti s rodinami.

Dnes, 16. zá í 2009, vzpomeneme 
10. výro í, kdy nás navždy opustil 
náš d de ek, tatínek a manžel, 
pan 
Leopold Kun ar
z Netína
Dne 26. 8. 2009 jsme vzpomn li 
jeho nedožitých 80. narozenin. 

Stále vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinami. 

Odešel jsi nám, jak osud si to p ál, 
ale v našich srdcích žiješ dál.
Na dlouhou cestu šel jsi sám,
jen dve e vzpomínek jsi nechal 
doko án.
Sami jdeme cestou bolesti a žalu, 
která nás vede za Tebou ke h bitovu.
Nic víc Ti nem žeme dát,
jen kyti ku na hrob, pomodlit,
rozžehnout sví ku a vzpomínat.
Dne 19. 9. 2009 vzpomeneme 
2. smutné výro í, kdy nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a d -
de ek, pan
Stanislav Kudiovský
z Rudy.

S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka, 

syn a dcery s rodinami.

as plyne,
ale bolest v srdci z stává.
Dne 23. zá í 2009 uplyne již 22 let, 
kdy nás navždy opustila paní 
Ludmila Matulová
z Dobré Vody.

S láskou stále vzpomínají syna 
a dcera s rodinami a vnou ata. 

D kujeme všem p íbuzným, p átel m a známým, kte í se dne 2. zá í 2009 
p išli rozlou it s naším drahým tatínkem, d de kem a strýcem, panem
Josefem Sto kem
z Poho ílek. 
D kujeme též za projevenou soustrast. 

Rodina Sto kova

Všem, kte í jakýmkoliv zp sobem vyjád ili svou ú ast a nabídli nám 
pomoc po úmrtí našeho tatínka a d de ka, pana 
Josefa Jaši
z Velkého Mezi í í, 
srde n  d kujeme.
Taktéž d kujeme a vážíme si ochoty, vst ícnosti a lidského p ístupu 
MUDr. Heleny Sedmidubské, který nám prokázala v posledních dnech 
jeho života.

Dcery s rodinami

COLLECTOR SYSTEM s. r. o.
Cht li bychom touto cestou pod kovat Rad  m sta Velkého Mezi í í
a starostovi F. Bradá ovi za rychlé a vst ícné jednání p i vy izování 
všeho pot ebného u realizace stavby fotovoltaické elektrárny. 

Vladimír Malec a Milan Požár 

Díky vám – holky z Olší školky, 
které jste se hodn  snažily, 
abychom slavnostn  30. narozeniny školky prožili. 
D kuji host m, d tem a všem lidi kám, 
kte í nez stali pozadu 
a do našich oslav vnesli veselou náladu. 
Sášek a Mášek d lali legraci 
p i hrátkách, zp vu a tanci. 
D kuji kamarád m z TASu 
za šermí ské um ní i ohnivou krásu. 

Jitka Smolíková, vedoucí u itelka Mate ské školy Olší nad Oslavou

St eda 4. listopadu 2009

Zm na programu vyhrazena!
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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.

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 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

19. 9. Lesonice
25. 9.  P edín – pou ová
 + Noise
27. 9. Studenec 

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 hnilo-
b , ocelovými nástroji (noži 
a sekerami), ale p ed p í-
chodem Evropan  se 
používali ostré kameny 
a nástroje zhotovené 
z cedrového d eva. To-
temy p edstavují rodinné 
klady, jejich d stojnost, kul-
tivovanost, prestiž, rodinné 
p íb hy, práva a privilegia. 
V minulosti býval totem 
zhotoven z n kolika d vod :
na po est zesnulého váženého lena 
kmene, jako ukázka ocen ní, která 
získala ur itá osoba b hem života, 
na památku setkání s nadp iro-
zenou 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 nepravdivých 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 bíva-

lo 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 Kolumbie. Na posvát-
ných a na první pohled vážných 

sv dcích rodinných událostí je 
také mnoho humoru: postavi -
ky n kdy bývají vytesány hlavou 
dol , mrkají a potuteln  se šklebí. 
Na Indiány, pro které je totemová 
kultura typická, spole n  s Inuity 
a Métisy myslí Týden p vodních 
obyvatel, který se koná od roku 1992 
pravideln  v m síci kv tnu.    -red-

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 tvr-
tek 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

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 ex-
pozice muzea – Cestou necestou aneb Od cest k dálnicím, významní rodáci 
m sta (J. ermák, J. Marek atd.), p írodov dné sbírky a expozice mapující 
historii m sta s názvem Ve znamení sedmi per, která byla ve ejnosti zp í-
stupn 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: 9.00 – 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

Komunitní škola Tasov, o. s. zve rodi e s d tmi na sout žní odpoledne

D m d tí a mládeže Velké Mezi í í, 
p ísp vková organizace, Komenského 10/2, Velké Mezi í í
Nabídka pravidelné zájmové innosti
pro d ti a mládež na školní rok 2009/2010

Pravidelné zájmové vzd lávání pro d ti od 4 let
Cvi ení na velkých mí ích, Flétna MŠ, Dramatický, Džezgymnastika, 
Gymnastika, Hlin nka, Logopedie, Malí šikulové, Programování pro MŠ, 
Programování, Tane ní – soubor Radovánek, Výtvarný MŠ.

Zájmové útvary pro d ti 1. – 3. t íd ZŠ
Anglický jazyk, Basketbal, Botanický kroužek, Cvi ení pro d ti s nad-
váhou, Cvi ení na velkých mí ích, Crazy Team, Flétna ZŠ, Dramatický, 
Džezgymnastika, Gymnastika, Hasi ský, Hlin nka, Klub tená ,
Logopedie, Malí šikulové, Malování na hedvábí, Malý cukrá , Malý ku-
cha , Malý kutil, Mažoretky, Miniházená, Mladý chovatel aneb Hrátky 
se zví átky, Papírový modelá , Praktická dívka, Programování, PROP 
klub, Ruský jazyk, Sportovní, Šachový, Tane ní – Plamínek, Turistický 
a p írodov dný, Výtvarný ZŠ.

Zájmové útvary pro d ti 4. – 9. t íd ZŠ
Aerobic, Anglický jazyk, Aranžování kv tin, Basketbal, Botanický krou-
žek, Country tance, Crazy Team, Cvi ení pro d ti s nadváhou, Cvi ení na 
velkých mí ích, Dramatické studio, Dramatický, Drátování, Džezgym-
nastika, Elektro, Filatelistický, Flétna, Florbal, Gymnastika, Hasi ský, 
Kalanetika, Keramický, Klub tená , Klub matematik , Klub eského 
jazyka, Kultura mluveného projevu (rétorika), Kytara, Letecký modelá ,
Malá kopaná, Malování na hedvábí, Mažoretky, Mladý cukrá , Mladý 
historik, Mladý kucha , Mladý kutil, Mladý noviná , Mladý chovatel 
aneb Hrátky se zví átky, N mecký jazyk, Pali kování, Papírový modelá ,
Plastikový modelá , Praktická dívka, Programování, PROP klub, Psaní 
na po íta i, Radioamatérské vysílání, Ruský jazyk, Rybá ský, STEP 
aerobic, Stolní tenis, St elecký, Šachový, Švadlenka, Tane ní – Plamen, 
Turistický a p írodov dný, Tvorba www stránek a prezentací, Výtvarné 
práce s textilií, Výtvarný, Základy orientálních tanc .

Pravidelné zájmové vzd lávání pro mládež od 15 let
Aerobic, Anglický jazyk, Aranžování kv tin, Country tance, Cvi ení na 
velkých mí ích, Crazy Team, Dramatické studio, Dramatický, Drátování, 
Džezgymnastika, Filatelistický, Francouzský jazyk, Kalanetika, Keramic-
ký, Kultura mluveného projevu (rétorika), Klub železni ních modelá ,
Mladý historik, Mladý noviná , STEP aerobic, Šití a výroba st ih , Kytara, 
Malá kopaná, Malování na hedvábí, Mažoretky, Mladý kutil, N mecký 
jazyk, Pali kování, Programování, Psaní na po íta i, Ruský jazyk, Stolní 
tenis, St elecký, Turistický a p írodov dný, Tvorba www stránek a pre-
zentací, Výtvarné práce s textilií, Základy orientálních tanc .
Bližší informace o zájmových útvarech a nabídku pravidelné innosti 
pro dosp lé m žete získat v kancelá i Domu d tí a mládeže Velké Me-
zi í í, na telefonním ísle 566 522 087 nebo na internetových stránkách 
www.ddmvm.cz.                                                                       -DDM VM-

Ladislav Valík se narodil 24. ervna 
1924 v Bobrové u Nového M sta na Morav . 
Své d tství a mládí prožil v K ižanov . Po 
roce 1945 odchází do Brna, kde pracuje 
a um lecky tvo í.

Jeho um lecký vývoj je im-
pulsivní, poznamenaný energií 
mládí a teorií, získanou studi-
em. Za íná tužkou a pastelem. 
Pozd ji p echází na akvarely 
a oleje. V letech 1950–1968 
u n ho dochází k v ý vojové 
stylizaci, podpo ené konzultacemi u pro-
fesora JAMU dr. Svr ka. V této stylizaci 
nejde pouze o zachycení reality ve smyslu 
popisném, nýbrž o zám rné zjednodušení 
ztvárn ného motivu. Jde spíše o vyjád ení 
atmosféry, nálady, pohybu a pocit .

Po odchodu do ciziny v roce 1968 je mu 
obtížné se v neznámém prost edí vrátit 
k dosud vyp stované stylizaci. Žije a pracuje 
ve Falkenbergu ve Švédsku. Zde se v nuje 
p edevším krajin  a p írod . Stává se abso-
lutn  nezávazným stylu a technice malby. 
Svobodn  p istupuje ke každému impulsu 
osobní fantazie a p ejímá vše, co ze št tce 
a barev vychází. Obrazy vytvá í v dokonalé 
barevné harmonii na rozhraní snu a skute -
nosti. To je obraz jeho um lecké cesty.

V poslední dob  se Ladislav Valík 
v nuje i literární tvorb . O svém d tství, 
prožitém v K ižanov , napsal knihu Cesta 
životem a v sou asnosti eká na vytišt ní 

svých vzpomínek z totálního 
nasazení v N mecku za II. 
sv tové války, které ponesou 
název „24“.

Lad Valík (tak je znám ve 
sv t ), je MISTR REBEL. Stal 
se jím, pou en tvrdým živo-
tem. Jeho tvorba je r znorodá, 

avšak opravdová a živá. Je p ízniv  p ijímán 
znalci a milovníky um ní ve Švédsku, 
N mecku, Rakousku, USA i jinde v cizin , 
kde vystavoval. Za sv j život vytvo il tém  
2000 registrovaných obraz , z nichž mno-
hé najdeme v t chto státech ve ve ejných 
a soukromých sbírkách. V eské republice 
není – ze známých d vod  – znám.

V naší republice vystavoval pouze v roce 
1991 v K ižanov  a v r. 2003 ve Zlín . O to 
víc si ceníme, že u nás v letošním roce 
vystavuje již podruhé, protože po výstav  
v Bobrové se Ladislav Valík op t navrací 
do K ižanova, kde bude v ned li 27. zá í 
v Katolickém dom  zahájena jeho prodej-
ní výstava, kam si milovníci um ní jist  
najdou cestu.                              Eva Nagyová

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

které se koná v ned li 20. zá í 2009 na h išti za sokolovnou. Start bude 
od 14 do 15 hodin. Pro ú astníky jsou p ipraveny na jednotlivých sta-
novištích sout žní úkoly, po úsp šném spln ní všech úkol ekají na 
sout žící odm ny. Vhodné pro d ti od 2 let, p edškolního a mladšího 
školního v ku. Ob erstvení je zajišt no. V p ípad  dešt  se akce bude 
konat v sokolovn .

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.
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HÁZENÁ –MLÁDEŽFOTBAL MLÁDEŽ

FOTBAL BORY

100 LET TENISU

ŠACHY

HÁZENÁ TURNAJ

HASI I

KUŽELKY

FC VM st. dorost – Uherský Brod 
4:1 (2:1)
St elci: Liška Lukáš (26., 48., 63. 
P), Vítek Jakub (30.). Rozhod í: 
Tomášek – Šula, Krej í. Sestava 
FC VM: Simandl – Mucha (76. 
Wasserbauer), Z. Ve e a, J. Ve e a, 
Pospíšil (60. Horký) – Kozu , Smej-
kal, Vítek Noži ka (64. Kaminaras) 
– Liška, Malec (55. Ku átko)
Po n kolika úvodních šancích p išel 
ve 26. první gól. Liška dob e vypre-
soval hostujícího obránce, získal 
mí  a p knou st elou podél branká e
otev el skóre 1:0. V 28. zahrozili po-
prvé v utkání hosté, když jedovatou 
st elu vyrazil bravurn  Simandl na 
rohový kop. Následný rohový kop 
let l po hlavi ce do naší branky, ale 
na poslední chvíli mí  vykopl No-
ži ka. Ve 30. zahrával PK Mucha, 
na mí  si nasko il hlavi ká  J. Vítek 
a bylo 2:0. Bohužel ve 40. jsme špat-
n  rozehráli aut, došlo k nákopu na 
naši polovinu a k rychlému brejku 
a po chyb  obrany padl do naší sít
gól 2:1. Druhý polo as za al op t
naším velkým tlakem. Ve 48. získal 
mí  Smejkal a hned z první hlavou 
poslal do brejku mí  Liškovi. Ten si 
potáhl mí  a pak p kn  p elomoval 
branká e 3:1. V 63. došlo k faulu ve 
vápn  a následnou penaltu prom -
nil svým t etím gólem Liška. Naši 
hrá i byli ve všech aspektech lepší 
a soupe e pustili pouze do dvou váž-
n jších šancí. Tímto vít zstvím se 
posunuli na prozatímní šesté místo 
v tabulce MSDD.                    -sme-
FC VM ml. dorost – Uherský 
Brod 1:3 (1:2)
St elci: Denev (2.) – hosté (6., 36. 
a73.). Rozhod í: Šula – Tomášek, 
Krej í; ž. k. Polák (39.). Sestava: 

ehá ek – Bradá , Polák, Štefka, 
Rosický – Procházka (Maloušek 
62.), Prchal, Lázni ka (Pól 73.), 
Bárta – Benedikt (Krej í 40.), De-
nev. Nenastoupil: Milota
Již ve 2. min. zápasu zahrával Polák 
pokutový kop, na ež po dvojím 
odražení mí e skóroval Denev na 
1:0. V 6. min. Rosický zpracoval 
p ed velkým vápnem centr od hos-
tujícího hrá e, ale bohužel okamžit
mí  zahrál p ed sebe na hostujícího 

hrá e, a ten bez problému korigoval 
na 1:1. Ve 36. min. soupe  dal centr 
za naši obranu, tam zachytil mí
soupe  a zvýšil na 1:2. Do druhého 
polo asu jsme vstoupili zase aktiv-
n  jako v Krom íži. Následovaly 
šance Bradá e, Poláka, Krej ího, 
ale bez výsledku. Patnáct minut 
p ed koncem jsme hráli otev ený 
fotbal 3-4-3. V 73. min. z bo ní 
strany st ílel soupe  na ehá ka, 
ten neudržel mí  v ruce, odtud se 
posunul k hostujícímu hrá i a bylo 
to na kone ných 1:3. Soupe  celý 
zápas jen nakopával mí e dop edu, 
a to se projevilo na kvalit  zápasu. 
Kluci se p izp sobovali ob as h e
soupe e. V prvním polo ase hrál 
hostující tým zónov , ale když 
za ali vyhrávat, tak hráli osobn
a ne zónov .                     -ls-

MSŽD D
FC VM st. žáci – Mikulov 3:0 
(1:0)
St elci: 15. a 55. Rá ek, 68. Komí-
nek. Rozhod í: Hitzger – Nová ek, 
Šedivý. Sestava:
Sysel – Pavlatovský, Voneš, Pálka, 
Gregor – Vokurka (61. Horký), 
Rá ek, íha, Benda (58. Liška) – 
Komínek, Novotný (67. Heto).
Domácí za ali lépe, vytvo ili si 
uzemní p evahu i brankové p íleži-
tosti. V 15. minut  se do pokutového 
území dostal s mí em Novotný, 
byl sražen, na ízený pokutový kop 
s p ehledem prom nil Rá ek – 1:0. 
Druhý polo as probíhal stejn , jako 
skon il ten první. V 55. minut  uni-
kal do pokutového území Novotný, 
byl podražen a byl na ízen pokutový 
kop, který op t Rá ek prom nil – 2:0. 
Skóre utkání uzav el v 68. minut
domácí Komínek, když se tre  l st e-
lou bez p ípravy k ty i – 3:0.  -dek-

P ípravka
FC VM st. p ípravka A – Vrcho-
vina 2:2 Kudlá ek P., Chevalier M.
FC VM st. p ípravka A – Ždár 
nad Sázavou 0:3
FC VM st. p ípravka B – Velká 
Bíteš 2:1 Pártl P., Bula L.
FC VM ml. p ípravka – Vrchovi-
na 5:3 Malata M. 5 
FC VM ml. p ípravka –Ždár nad 
Sázavou 3:5 Malata M. 3     -chal-

P ípravka: Bory – Dol. Rožínka 
1:3 (0:2) Divák  35. 
Dorost Bory – Ž ár n. Sázavou 
2:0 (1:0) Divák  50
Díky našemu výborném u branká i
J. Zikmundovi naši vyhráli a nedo-
stali branku. Ve 30.’ zahajuje dál-
kovou st elou J. Dvo ák. Až teprve 
v 51.’ naši zvýšili, ale Ž árští nás 
vytrvale ohrožovali a z rohového 
kopu málem dali branku.
Bory B – Olší 3:1 (2:0) Divák  60. 
Rozhod í st. Skryja. Naši systema-
ticky úto ili, ale až teprve ve 27.’ 
A. Kr ál po p edešlé st ele z další 

p ihrávky dává p knou branku. Ve 
40.’ dává p knou branku po rohu 
S. Coufal a v 77.’ unikl branká i
a vsítil P. Viliš. 
Bory A – Radostín A 1:0 (1:0) 
Divák  200.
Šlo o významné utkání sousedících 
mužstev, a proto se k tomu také 
zam ila veškerá pozornost a také 
se ob  mužstva bezpe n  hlídala. 
P esto ve 22.’ mohl Milan Špa ek 
dát penaltu jako jedinou nehlídatel-
nou akci zápasu. Náš univerzální 
branká  Marin Pokorný všechny 
nebezpe né akce uhlídal.    -ochr-

Krajská sout ž Vyso iny – sk. B
Spartak VM C – Spartak VM B
1666:1706 * 1:5
Šimek J. 417:433 Ková  Z.
Ba a J. 389:427 Lavický F.

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 h ve sportovní hale za Sv tlou.

Sout že družstev v nové sezon
2009/2010

Velkomezi í ští šachisté vstoupí již 
asi za m síc do dalšího ro níku tra-
di ních klání oddílových kolektiv .
T chto krajských sout ží, ízených 
z Jihlavy, Havlí kova Brodu a Ž á-
ru nad Sázavou, se ostatn  zú ast-

ují každoro n . Jde o podniky 
r zné úrovn , tedy p esn ji r zného 
stupn  výkonnosti, náro nosti a ob-
tížnosti – a to jak co do hry, tak i co 
do cestování. Zdejší hrá i nastupují 
do jednotlivých utkání za kluby 
Spartak Velké Mezi í í, Caissa 
T ebí , TJ Nám š  nad Oslavou 
a Sokol Jámy (d íve dorostenky také 
za Jiskru Havlí k v Brod).
Tým Spartak VM A se op t bude 
angažovat v jedenácti kolech Kraj-
ského p eboru Vyso iny, kde hraje 
každý oddíl s každým jedenkrát, 
p i emž bojující družstvo je osmi-
lenné. Spartak VM B absolvuje 

východní skupinu regionální sou-
t že (každý klub s každým dvakrát, 
v deseti kolech p i osmi zápasech 
a dvou „stáních“, družstvo vždy 
p ti lenné). Krom  toho se v tšina 
našich registrovaných vyznava
královské hry na ty iašedesáti 
polích znovu zapojí do P eboru 
Velkého Mezi í í, což je p lro ní 
turnaj jednotlivc  z našeho m sta 
a z okolí a v okruhu o polom ru 
cca 10 kilometr . Trvá od zá í až do 
konce února. Tuto sout ž organizuje 

a p ihlášky do ní p ijímá Mgr. Zde-
n k Mejzlík; lo ským p eborníkem 
je mladý šachista Tomáš Mrazík 
(oba z VM).
Co však našince velmi trápí, to je 
momentální, aktuální nejistota, kde 
vlastn  budou u všech všudy partie 
hrávat. Ono je totiž docela dob e
možné, že svá domácí utkání budou 
hrávat ani tak ne u všech všudy, jako 
spíš u nikoho nikde.
Musejí si totiž hledat – hlavn
najít! – novou hrací místnost; tedy 
novou klubovnu. Kdysi se  gury 
vodily v restauraci Sport neboli 
„U Rybízka“ (U Bílého koní ka), 
potom v salonku hotelu Zlatý lev, 
pak v Kablu, v Jupiter clubu, v jí-
deln  Domu zdraví a zase zpátky 
v Kablu; velké výro ní turnaje se 
konávaly na velkém sále JKP, poz-
d ji ve dvoran  zdejšího gymnázia 
a ješt  pozd ji ve velké káblovácké 
zaseda ce. To vše je te  ale, zdá se, 
hudbou minulosti – prost  jaksi celé 
fu  a totam.
Proto bychom velice rádi uvítali ja-
koukoli reálnou nabídku nebo ales-
po  vhodný tip. Co myslíte: našla by 
se n jaká možnost, potažmo p íleži-
tost, že by velkomezi í ští šachisté 
n kde nalezli perspektivní azyl? 
základnu? zázemí? Tedy sv j útulek 
ili klubovnu – hrací místnost?

Uvítáme solidní pohostinství, a  už 
do asné, krátkodobé, dlouhodobé 
anebo trvalé; a m že to být t ebas 
i v salonku n jakého pohostinství.

-vp-

Rozhodni se sám 2009
II. ro ník

mezinárodního turnaje v házené
Poslední srpnový víkend pat il 
mezinárodnímu turnaji žactva, 
kterého se v letošním roce ú astnilo 
osm družstev starších žák  rozd -
lených do dvou základních skupin. 
Tato akce byla pro Velkomezi í ské 
vyvrcholením ty denního soust e-
d ní na letním tábo e Nesm .
Naše družstvo se prezentovalo 
dobrou obranou, rychlým p echo-
dem do úto ných akcí a p edevším 
hrou p es pivota. Byla vyzkoušena 
ada herních variant, zp sob obran 

a p edevším hledání optimálního 
rozestavení na blížící se sout žní 
ro ník. Ú ast v bojích o medaile 
nám sice t sn  utekla, kdy po 
„skalpu“ Dukly Praha sta il bod 
proti celku eských Bud jovic. Po 
nerozhodném prvním polo ase bylo 
družstvo pom rn  p ísn  oslabeno 
vylou ením hrá e a nedostatek 
fyzických sil se pak v záv ru pro-
jevil. Ostatní celky s nepom rn
širším kádrem m li v rozhodujících 
momentech více fyzických sil. A -
koliv se náš tým do semi  nále ne-
probojoval, ve skupin  o 5.–8. místo 

nenechal nikoho na pochybách 
o své herní úrovni a deklasoval 
nejprve Telnici a následn  i hrá e
Polské Legnice.
Výsledky ve skupin : Sokol VM – 
Sokol Nové Veselí A 14:26 (8:15), – 
Dukla Praha 16:13 (7:8), – Lokomo-
tiva eské Bud jovice 9:14 (5:5)
O 5.-8. místo: Sokol VM – Sokol 
Telnice 39:7 (17:5), – MSPR Leg-
nica 26:14 (9:6)
Kone né po adí: 1. Sokol Nové 
Veselí A, 2. Lokomotiva eské 
Bud jovice, 3. ŠKP Bratislava, 
4. Sokol Nové Veselí B, 5. Sokol 
Velké Mezi í í, 6. Dukla Praha, 7. 
MSPR Legnica, 8. Sokol Telnice
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(21), Horák Petr (20), Juránek Ja-
kub (18), Pavliš David (17), Veselý 
Jan (15), Pospíšil Jan (8), Janí ek 
Martin (4), Fiala Martin (1), Holub 
Jakub, trenér Janí ek Martin.
Za výb r Krajského centra talen-
tované mládeže (KCTM) Nové 
Veselí dále startovali naši nad j-
ní hrá i: v kategorii minižactva 
Svoboda Filip 7. místo a v kate-
gorii mladšího žactva Stupka To-
máš, Fiala Martin, Janí ek Martin 
2. místo.                           -záv-

Jihomoravská divize mladší žáci
Újezd u Brna – Sokol VM 8:5, 
17:12 (9:5), nájezdy 8:6
Domácí celek m l fyzicky a hern
navrch, po zásluze si p ipsal plný 
po et bod .
Hráli: Macoun Filip – Janí ek 
Martin (7), Holub Jakub (3), Stup-
ka Tomáš (2), Drápela Vojt ch (2), 
Fiala Martin (1), Svoboda Filip (1), 
Ambrož Michael (1), Blaha Tomáš, 
Pažourek Tomáš, Zelinka J. Trenér 
Janí ek M.
Jihomoravská divize starší žáci

Újezd u Brna – Sokol VM 10:36 
(8:16)
Vít zný celek od za átku utkání jas-
n  dominoval ve všech innostech 
a již do polo asu dokázal zlomit 
odpor domácích. Druhá ást se stala 

Velkomezi í tí tenisté si turna-
jem 5. 9. 2009 p ipomn li více jak 
stoletou historii tenisu v našem 
m st  a svého zakladatele eský 
klub velocipedist , který vznikl 
p ed 120 lety v roce 1889.

Historická fakta
Obecn  se soudí, že tenis si poprvé 
zahráli francouzští mnichové již 
n kdy ve 12. století. K odpalování 
mí k  používali v po átku dlan ,
které nahradily rukavice, pozd ji 
rukavice s prsty spojenými sí kou 
a nakonec i d ev né pálky. První 
zmínky o této h e pocházejí až 
ze 13. století. Tenis byl v té dob
oblíbenou hrou francouz-
ských mnich , kte í si 
jím krátili dlouhý 

as v klášterech. 
Tato zábava byla 
t a k rozší ená , 
že papež, který 
se domníval, že 
mniši mají jiné 
poslání, než se 
bavit hrou, tento 
sport v klášterech 
zakázal. Hra se však 
z klášter  sta ila rozší it
do francouzských šlechtických 
kruh , kde získala oblibu, a ší ila 
se dál p es mo e do Anglie. Jejím 
vášnivým vyznava em byl Jind ich 
VIII., který ji hrával se svými p á-
teli v Hampton Court. Tak se zrodil 
skute ný – královský tenis. Teniso-
vé mí ky byly v té dob  mnohem 
menší než dnešní. Byly z drobných 
k ži ek a plnily se ímkoliv.

Zrozen v zemi na tráv
Tenis je pokra ovatelem hry ote-
v enou dlaní, která se ve Francii 
provozovala až do revoluce. Po 
roce 1870 královský d stojník 
z Anglie Walter Clopton Wing  eld 
vynalezl hru s raketou na trávníku, 
který byl už užší než sí . íkalo se 
jí sphairistyke, v roce 1877 se z ní 
stal lawn-tennis a h išt , kterému 
se íkalo court (krátký), dostalo 
svou dnešní podobu. Výška sít
byla stanovena s kone nou plat-
ností v roce 1890 a hmotnost mí k
v roce 1902.

Jak to bylo s tenisem
v eských zemích

80. léta a první polovina 90. let 19. 
století byly dobou po átk  moder-
ního sportovního pojetí, sm ování 
k závodní podob , pro mnohé starší, 
tradi ní sporty jako šerm, tenis, 
jezdectví, plavání a jachtink. Mezi 
studentskou mládeží se uchytilo 
nové sportovní odv tví – fotbal. 
I v echách padly první góly této 
dnes nejpopulárn jší hry. N které 
sporty ješt  nep erostly podobu 
spole enské zábavy. První místo 
v zavád ní i rozvoji sportovních 
odv tví držela Praha. Následovaly 

v tší m sta ech. Pom r-
n  velké zpožd ní bylo 

patrné na Morav .
Sice se vyrovnáva-
lo, ale platilo stále 
i v prvních deseti-
letích 20. století.
Ta ké  t en i s  byl 
dlouho jen vyhle-
dávanou zábavou. 
Ke sportovnímu 

pojetí sm oval až 
po založení I. eského 

lawn-tenisového klubu 
v roce 1893, a to ješt  první turnaje, 
v etn  mistrovství ech, byly až do 
konce 19. století více spole enský-
mi než sportovními událostmi.
S rozvojem jednotlivých sportov-
ních odv tví v eských zemích na 
za átku 20. století se ustavovaly 
jejich samostatné svazy. V roce 
1921 se z eské amatérské atletické 
unie vyd lil eský svaz fotbalový, 
v roce 1903 se ustavil Svaz lyža
království eského, v roce 1906 
(15. 5.) eská lawn-tenisová asoci-
ace, v roce 1908 eský svaz hoke-
jový (kanadský hokej), v roce 1913 
Svaz kanoist  království eského 
a eský svaz šermí ský. Název 
„ eský“ u jednotlivých svaz  ne-
byl odvozen z územního rozd lení 
Rakouska-Uherska, ale z hlediska 
používaného jazyka. Soub žn  tedy 
existovaly v echách i na Morav
eské a n mecké sportovní svazy, 

které m ly nezávislé sportovní 
sout že.             (Pokra ování p íšt )

V sobotu 5. 9. 2009 v rámci oslav 
60. výro í založení SDH B ezka 
(OSH Ž ár nad Sázavou) prob hla 
sout ž v požárním sportu, která se 
skládala ze sout žních disciplín 
štafeta 4×50 metr  a útok v požár-
ním sportu. Velkým p ekvapením 
byl požární útok d tí do 6 let SDH 
B ezka. Na konci sout že p ed-
vedla jednotka SDH obce Velká 
Bíteš (JPO III) zásahové vozidlo 
CAS 20 MAN TGM 18.330 4×4 
BB, hydraulické vyproš ovací za-
ízení Lukas, vzduchový dýchací 

p ístroj Dräger PA 90, oblek proti 
sálavému teplu – žárový oblek 
SBG 2, protichemický ochranný 
od v – Tychem TK, osv tlovací 
stožár s elektrocentrálou aj. Dále 
bylo p edvedeno vozidlo CAS 32 
T 148 (CAS 32/6000/600 – S 3 R) 

a DA 12 – Avia A 31 (Avia 31-DA 
12-L1Z).

Výsledková listina:
Muži: 1. SDH Nové Sady, 2. SDH 
Jind ichov, 3. SDH B ezka
Mladí hasi i: 1. B ezka, 2. Nové 
Sady, 3. Nové Sady, 4. Velká Bíteš
Ženy: 1. B ezka
SDH B ezka byl založen v roce 
1949 a m l 29 zakládajících len .
Prvním starostou sboru byl zvolen 
Jan Šilhan . p. 8, velitelem Jan 
Janšta . p. 9 a strojníkem Jaroslav 
Šilhan . p. 11. Po založení byla 
koupena za  nan ní podpory obce 
a za p ísp vky ob an  motorová 
st íka ka PPS 8, pozd ji byla p id -
lena st íka ka PPS 12. Od založení 
se sbor ú astnil likvidace dvou po-
žár  v obci a požáru lesa. innost 
sboru v posledních létech stagno-
vala. Oslavy výro í jsou známkou 
obnovy aktivity sboru.    -dd-

jednozna nou partií a výška rozdílu 
ve skóre byla otázkou st eleckého 
apetýtu Velkomezi í ských.
Hráli: Brabec Josef – Horák Petr 
(9), Veselý Jan (9), Svoboda Jan 
(6), Pospíšil Jan (5), Juránek J. (2), 
Stupka Tomáš (2), Pavliš David (1), 
Janí ek Martin (1), Fiala Martin (1), 
Le bych Jan, Holub Jakub. Trenér 
Janí ek M.   -záv-

Pozvánka do haly za Sv tlou:
Sobota 19. zá í: 11.00 I. liga ml. 
dorostenky – Kunovice, 13.00 II. 
liga ženy – Kunovice, 15.00 II. liga 
muži – Zlín
Ned le 20. zá í: 9.00 divize ml. 
žáci – Tišnov, 10.30 divize st. žáci 
– Tišnov, 12.00 Jihomoravská liga 
muži B –  Tišnov B, 14.00 divize st. 
dorostenci – Juliánov

KUŽELKY – TURNAJ

Ve dnech 28. 8. – 6. 9. 2009 uspo á-
dal oddíl kuželek 9. ro ník turnaje 
kuželká ských dvojic s názvem 
Pohár TJ Spartak, který je sou ástí 
kuželká ského turnajového seriálu 
Turné Vyso ina. Ú ast 72 dvojic 
sv d í o standardn  dobré organi-
zaci turnaje, stejn  jako výborné 
hrací prost edí a tzv. padavost 
našich kuželek. Na ú ast ligových 
hrá i eských hrá  oblékající 
dresy zahrani ních klub  jsme si již 
zvykli, ale ú ast zahrani ních borc
je výjimkou. Letošního ro níku se 
zú astnili dv  dvojice z Rakouska 
a nevedli si v bec špatn . Stejn
jako v lo ském ro níku rozhodoval 
o kone ném umíst ní až poslední 
hrací den a bylo se opravdu na co 
koukat. Do po adí totiž promluvily 
výkony jihlavských hrá  Parkana 
a Kotyzy, kte í se skv lými výkony 
ujali vedení v turnaji. P ibližn  ho-
dinu poté nastoupili na dráhy naši 
hrá i B ezna a Sou ek. Nejenže 

eliminovali náskok jihlavských hrá-
, ale p idali ješt  n jaké kuželky 

navíc a v turnaji obhájili lo ské 
prvenství.
Záv re né po adí: 1. B ezna, Sou-
ek – v sou asné dob  reprezentují 

TJ T ebí  a K.V. Auersthal – výkon 
1007 kuželek (479+528), 2. Kotyza, 
Parkan – PSJ Jihlava – výkon 989 
kuželek (483+506), 3. Marchart. 
Berthold – Auersthal Rakousko 
– výkon 948 kuželek (455+493). 
Umíst ní domácích hrá : 6. Mátl 
M., Víte ek – 938, 23. Mátl J., Weiss 
– 863, 36. Ba a, Badalík – 830, 37. 
Starý, Kamenský – 824, 45. Trnka, 
Mi ka – 817, 50. Lavický F, Lavický 
A. – 800, 62. Šišpela, Dýcha – 767. 
V kategorii žen obsadili první místo 
hrá ky Sp. Pelh imov Landka-
merová, Vytisková výkonem 920 
kuželek (432+438).
Podrobné výsledky naleznete 
na webových stránkách oddílu: 
www.kuzelky-vm.cz -bp-

Mátl J. 448:453 Starý J.
Lavický A. 412:393 Víte ek M.
V prvním kole krajské sout že 
se uskute nilo derby. Bé ko sice 
splnilo úlohu favorita, avšak cé ko 
bylo velmi vyrovnaným partnerem 
a prohrálo jen o 40 kuželek.   -sta-
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MSD sk. D
Ž as Ž ár – FC VM 5:1 (1:1)
St elci: Chmelík (18., 83.), Malínek 
(65.), Bratršovský (74.), Sysel (76.) 
– Beran (2.). Rozhod í: Trávní ek 
– Svoboda, Langhammer, ž. k. 1:1 
(75. p. Mucha). Divák  340. Sesta-
va domácích: Pospíchal – Mašek, 
Šindelka, Heide, Vomela – Suský, 
Otoupalík, Bratršovský, Chmelík – 
Karásek, Malínek. FC VM: Chalu-
pa – Z. Mucha, P. Mucha, Brychta, 
J. Krej í – Hort, Pokorný, Krátký, 
Berka (30. Machá ek) – Dufek (32. 
Kratochvíl), Beran (38. Vysko il). 
Host m vyšel úvod jako málokdy. 
V sedmdesáté vte in  zápasu zalo-
žil po pravé stran  akci Z. Mucha, 
Dufek na jeden dotek vyslal do isté 
šance Berana, a ten do prázdné 
branky zajistil Velmezu vedení. Za-
sko ení domácí m li št stí p i další 
zda ilé akci dvojice Beran, Dufek, 
když Dufk v zp tný centr sta ila 
na poslední chvíli obrana Ž asu 
zblokovat. Hrá m domácího celku 
se neda ilo v kombinaci a k p í-
mému ohrožení Chalupy v brance 
Mezi í í tak došlo až ve 12. min., 
kdy Bratršovský pálil tentokrát už 
z nebezpe né vzdálenosti kolem 
vzdálen jší ty e mimo. Do gólové 
šance se dostal až Malínek po 
dvou minelách soupe ových bek
a k ížném pasu zprava, jenže ani on 
nezamí il p esn . Po chvilce se už 
domácí ochozy do kaly. Celá levá 
strana Velmezu p i kontru Ž asu 
propadla, centr sta il J. Krej í od-
vrátit jen na hranici šestnáctky, kde 
stál p ipravený Chmelík a Chalupa 
byl bez šance. Velmez ale stále 
držel své akcie dost vysoko a do 

dalších možností své soky nepouš-
t l, p estože levá strana domácích 
d lala zna né starosti. Ve 35. min. 
sice zblízka zahrozil svým pr ni-
kem Karásek, ale k zakon ení už 
se nedostal. Velmez odolával se 
zdviženým hledím až do 65. min., 
kdy Krej í, kterého nikdo nezajiš-
oval, nedokázal odzbrojit Malínka, 

a ten st elou k ty i obrací skóre 
i vývoj utkání. Od této chvíle hrá i
Velmezu kupili individuální chyby 
v situacích, které hrá i domácího 
celku dokázali beze zbytku vyu-
žít ke zvyšování svého náskoku. 
Nejprve v 74. min. propadla pro 
zm nu pravá strana hostí a trestající 
rukou byl Bratršovský, o t i minuty 
pozd ji zahrával Sysel tr. kop tém
z p lky h išt  a mí  k p ekvape-
ní všech p ítomných zapadl za 
záda p íliš vysunutého Chalupy. 
Te ku za výborn  zapo atým, ale 
nakonec pro hosty nevyda eným 
utkáním, ud lal po pr chodu mezi 
snad t emi obránci svou druhou 
brankou Chmelík. Jediným, kdo 
po p estávce ohrozil branku Ž asu, 
byl už v samotném záv ru po centru 
Horta st ídající Kratochvíl, jehož 
hlavi ka však zamí ila p ímo do 
náru e Pospíchala.                -ber-
 1. Šardice 7 6 1 0 21:3 19
 2. Slovácko B 7 5 0 2 18:6 15
 3. Ž ár n. Sáz. 7 5 0 2 14:7 15
 4. Konice 7 4 2 1 15:5 14
 5. T ebí  7 4 1 2 14:11 13
 6. Vikt. Otrokovice 7 4 0 3 13:9 12
 7. Pelh imov 7 3 2 2 12:8 11
 8. Boskovice 7 2 3 2 11:15 9
 9. Protivanov 7 3 0 4  9:14 9
10. Blansko 7 2 2 3 11:12 8
11. Rosice 7 2 2 3  8:12 8
13. Napajedla 7 2 0 5  5:16 6
14. Rousínov 7 1 2 4  8:17 5
15. Vyškov 7 1 1 5  5:13 4
16. Uherský Brod 7 0 3 4  4:12 3

I. A t ída skupina B muž
 1. Rapotice 6 5 0 1 18:6 15
 2. Rantí ov 6 5 0 1 14:6 15
 3. Nová Ves 6 4 1 1 10:7 13
 4. Stona ov 6 3 2 1 19:8 11
 5. Nám š  n. O.-Vícenice 6 3 2 1 13:7 11
 6. Budišov-Nárame  6 3 2 1  9:6 11
 7. P ibyslavice 6 3 1 2 11:10 10
 8. V. Mezi í í B 6 2 3 1  9:7 9
 9. Bohdalov 6 3 0 3  7:8 9
10. Šebkovice 6 1 2 3  9:12 5
11. Kouty 6 1 1 4  8:15 4
12. Štoky 6 1 1 4  5:12 4
13. K ižanov 6 0 1 5  5:22 1
14. T eš  6 0 0 6  3:14 0

Na kole údolím Bílého potoka
V sobotu 20. 9. 2009 v 9 h p ed hlavním vchodem do zámku ve V. Mezi í í
Trasa: VM – Osová Bítýška – K oví – údolí Bílého potoku (mnoho brod ) – 
Šmelcovna – Veverská Bítýška – Tišnov. Z Tišnova vlakem do K ižanova 
odtud na kole do VM (cca 65 km). V p ípad  výrazn  nep íznivého po así 
náhradní trasa. Informace na tel.:603 372 045 nebo jkcyklo@seznam.cz.

IV. ro ník Evropských d tských 
atletických her

Od 7. do 9. 9. 2009 se Brno stalo 
centrem d ní evropských atletic-
kých talent . Závody European 
kids athletic games p ilákaly 
na start na dev t stovek mladých 
talent  z jedenácti stát  Evropy. 
Organizáto i museli zvládnout na 
t i tisíce start  a vít z m p edali na 
ty i stovky medailových sad, pro-

tože mladí atleti závodili v rámci 
svých ro ník  1998 – 1994. Tento 
ro ník se adí mezi nejv tší mítinky 
v Evrop .
Letos prob hl v režii anglického 
reprezentanta Gypsy Blacka, který 
vytvo il v kategorii t ináctiletých 
neuv itelné rekordy na 60 m 7,37 
s a na 150 m 18,08 s a navíc t etí 
zlatou medaili vybojoval v hodu 
mí kem za 70 m.
Záv r her tradi n  pat il memo-
riálu Zde ka Procházky ve skoku 
dalekém, kam se sjela op t sv tová 
špi ka a souboje Jamese Beckforda, 
Št pána Wagnera, Romana No-
votného a Nilse Wintera vytvo il
skv lou kulisu.

V rámci t chto her startovalo 12 
mezi í ských atlet . Nejúsp š-
n jším byl Martin Bou ek, který 
obsadil 3. místo ve skoku vysokém 
(168 cm) a 5. místo ve vrhu koulí 
(11,97 m).
Dalšími  nálovými umíst ními se 
mohou pochlubit: Závišková Iva
(1995) – 4. místo hod ošt pem 27,50 
m, Havlí ek Jakub (1995) – 5. mís-
to ve vrhu koulí 11,96 m, 6. místo ve 
skoku vysokém 161 cm, Švihálek 
Radek (1996) – 7. místo ve skoku 
vysokém 147 cm, 8. místo v b hu
na 60 m 8,25 s a ve skoku dalekém 
487 cm, Michal Kyus (1995) – 5. 
místo na 1500 m 4:54,76, Homolová 
Martina (1996) – 7. místo ve skoku 
dalekém 431 cm.
Mistrovství R žactva
O víkendu 12. a 13. zá í prob hlo 
v Olomouci Mistrovství R žák
a žáky  na dráze.
Náš oddíl reprezentovali Monika 
Kratochvílová a Martin Bou ek. 
Monika Kratochvílová ve vrhu 
koulí obsadila 7. místo výkonem 
11,11 m. Mén  se da ilo Martinu 
Bou kovi, který nesko il sv j stan-
dard a do  nále se nedostal.

-vill-

II. liga házená muži
SK HC Tišnov – TJ Sokol VM 
A 21:34 (12:14)
Plný autobus hrá i s fanoušky za-
jížd l v ned li k ve eru do Tišnova, 
kde obvykle svádíme tuhé boje až 
do poslední minuty. Za átek zápasu 
byl jednozna n  v režii našich hrá-

 (6. min. 1:3, 14. min 2:7) a zdálo 
se, že je zad láno na další st elecké 
hody. Domácí se ale z úvodního ná-
poru vzpamatovali. Nasadili osobní 
obranu na Ví u Ve e u, což nás 
v útoku trochu rozhodilo a najednou 
jsme nev d li, co v útoku kombi-
na n  hrát. To soupe e pat i n
povzbudilo a od zhruba dvacáté mi-
nuty za ali domácí stahovat skóre 
až na kone ný rozdíl dvou branek. 
V druhém polo ase se tedy muselo 
za ít v podstat  od nuly. Naše hrá e
však ztráta náskoku do druhého 
polo asu nerozhodila. Po vyrovna-
ném za átku druhého polo asu se 
poda ilo v pr b hu 8 minut vst elit 
š ru 7 branek (10. min. 16:19, 18. 
min. 16:25), což zápas rozhodlo. 
Domácí již vývoj utkání psychicky 
neunesli a nechali se oslabit dv ma 
ervenými kartami. Zbytek zápasu 

se tak již pod kontrolou našich hrá-
 pouze dohrával.

Sestava: Kotík, Kubát – Matušík 
(7), Chlubna (6/1), Živ ic (5), K í-
bala Martin (4), Raus (4), Ve e a
(3), Kone ný (2), Šidlo (2), Necid 
(1), K íbala Pavel, K íbala Petr. 
Trenér Vaverka.

Jihomoravská liga, skupina B
Sokol Újezd u Brna – TJ Sokol 
VM B 35:26 (16:11)
Ve zna n  kombinované sestav
odjížd l náš B tým na h išt  Újezdu, 
který se prezentuje nep íjemnou 
házenou. Hrálo se venku na asfalto-
vém povrchu, který našim hrá m
v bec nevyhovuje. Za átek zápasu 
nebyl z naší strany v bec špatný 
a v jedenácté minut  byl stav 5:5. 
Soupe  nám však již zbytek zápasu 
brankov  utíkal, kdy hrál lépe kom-
bina n . Bylo znát, že o sob  hrá i
domácích „v dí“ více než naši hrá i. 
V naší sestav  se dokázal výrazn
brankov  prosadit pouze Lad. Šidlo, 
ze spoluhrá  se však již k n mu
nikdo nep ipojil. Ke konci zápasu 
se nechal zbyte n ervenou kartou 
vylou it Vojta Homola, ímž bude 
chyb t v dalším zápase.
Sestava: Poul, Kubát – Šidlo (11), 
Necid (3), Kaštan Ji í (3), Strašák 
(2), Babá ek (2), Teplý (2), Fischer 
Ladislav (1), Homola (1) Stávek. 
Trenér Bezd k Michael

-nav-

Jihomoravská divize dorostenci
HK Ivan ice – Sokol VM 23:27 
(11:14)
Bojovné utkání, v n mž naši hrá i
od prvních minut p ed ili soupe-
e individuálními schopnostmi 

a p edevším kolektivní souhrou. 
Zákroky branká e Ond eje Poula 
a st elecká p esnost Pavla Strašáka 
p inášely zmar do ad domácích. 
Po zm n  stran se da ilo zúro ovat 
st elecké p íležitosti a bojovným 
výkonem si udržovat i dostate ný
brankový odstup. Ani n kolik po 
zásluze odm n ných likvida ních 
faul  Ivan ických v záv ru nevzalo 
radost z cenného vít zství.
Hráli: Poul O. – Strašák P. (11/1), 
Bílek A. (7), Stávek T. (6), Kubiš 
D. (2), Horák P. (1), Krátký M., 
Pospíšil M., Hladík O., Vávra J. 
Trenér Janí ek.

I. liga mladší dorostenky
Sokol Ostrava Záb eh – Sokol 
VM 25:24 (9:15)
I p es asovou tíse  zp sobenou do-
pravními komplikacemi za al náš 
celek sebev dom  a ú elnou hrou 
si brzy vypracoval vícebrankové 
vedení. P edevším výborná obrana, 
za níž se da ilo ob ma branká kám 
a nápadité úto né akce m ly za 
následek místy až osmibrankový 
náskok (0:3,5:8, 6:13, 7:15). V záv -

ru prvního d jství se sice domácímu 
celku poda ilo snížit, ovšem podle 
dosavadního vývoje by málokdo 
z domácích divák  v il ve zvrat. 
Po zm n  stran ovšem houževnaté 
domácí hrá ky za aly postupn
„ukrajovat“ z náskoku našich, 
když dokázaly efektivn ji využívat 
st elecké pozice na brankovišti. 
D ležitým momentem souboje bylo 
dvojnásobné vylou ení soupe ek, 
které jsme nedokázali gólov  vy-
užít a naopak p ibývající spousta 
technických chyb „posadila do 
sedla“ Ostravské (13:18, 19:22). 
V záv re né desetiminutovce jsme 
pohrdli prom n ním ady vylože-
ných šancí a v této fázi napomohl 
domácímu kolektivu i p ísn jší metr 
rozhod ích. Rázem se koncovka 
zdramatizovala (23:23, 23:24). 
V netakticky zahrané záv re né 
minut  jsme „zazdili tutovku“ a do-
mácí v následném útoku te ovanou 
st elou 5 sekund p ed vypršením 
hrací doby získali oba body. 7 m – 
hody 12/8:4/3, vylou ení 6:5.
Hrály: Babá ková M., Simandlo-
vá H. – Kratochvílová M. (11/3), 
Salašová I. (4), Hammerová P. (3), 
Závišková I. (3), Nechvátalová Nat.
(3), Necidová K., Kratochvílová 
H., Partlová M., Studená K. Trenér 
ing. Záviška.                             -záv-

Rouchovany – Velké Mezi í í
6:4
Body: Klíma Petr 2, Klíma Tomáš 
1, Pokorný Jan 1
V sobotu se odehrálo první kolo 

eského poháru. Zavítali jsme do 
Rouchovan, kde nás ekal úvodní 
zápas. Soupe , který hraje o t ídu 
výš než my, nasadil do utkání p e-
kvapiv  slabší sestavu. Tento tah 
se nemusel domácím vyplatit, ale 
bohužel jsme tuto jedine nou šanci 
nevyužili a zápas prohráli. V tšina 
jednotlivých dvouher se hrála na 
5 set . Naše sou asná jedni ka, 
Pokorný, m l dost sm lu, 2 zápasy 
prohrál 3:2 a jednou vyhrál 3:2. 
Nejlepší výkon z našeho družstva 
podal Petr Klíma, který okusil ho -
kost porážky jen jednou. Poslední 

bodík našeho týmu uhrál Tomáš 
Klíma, bohužel však nesta il ani 
k remíze.
Nutno dodat, že celkový výsledek 
ovlivnila naše prohraná ty hra 3:2. 
Toto utkání nám hodn  napov d lo
a ukázalo na em zapracovat do 
za átku sout že, která startuje 
v íjnu.                                     -pk-
Pelh imov B – Lhotky 9:1
Body za Lhotky: Lavický 1, Rössler 
0, Nevrtal Tomáš 0.
Dne 10. zá í prob hla ve Ž á e
konference okresního svazu stol-
ního tenisu. Do 7 lenného výboru 
okresního svazu na ty leté funk ní 
období z našeho velkomezi í ského 
regionu byli zvoleni: Klíma Petr (V. 
Mezi í í), Bazala Jind ich (Oslavi-
ce), Lavický Pavel (Lhotky).     -pl-

Martin Bou ek – 3. místo ve skoku vysokém.                          Foto: -vill-

HABROVANSKÝ OPEN

VE EJNÉ 
BRUSLENÍ

Turnaj v záv sném kuželníku
V sobotu 25. 7. 2009 se konal 6. ro -
ník otev eného turnaje v záv sném 
kuželníku jednotlivc  a druž-
stev bez rozdílu kategorií. Tohoto 
turnaje se zú astnilo celkem 39 
jednotlivc . Družstvo sportovního 
klubu HSC VM pod názvem Ž á-
re ek ve složení Bohumír Dvo ák, 
Ivoš Smolík, Stanislav Merunka 
a Jan Houdek se nebojácn  pustilo 
do souboje s prvoligovými hrá i
i s p tinásobným mistrem R
v tomto sportu a editelem turnaje 

Janem Budíkem. Handicapovaní 
sportovci družstva Ž áre ek do-
kázali vybojovat celkové 5. místo. 
Nutno však podotknout, že od 
t etího medailového místa je d lilo 
pouze 7 kuželek a také skute nost, 
že tento turnaj byl pro v tšinu 
len  družstva první zkušeností. 

V jednotlivcích krásné druhé místo 
se sou tem bod  139 si z Habrovan 
odvezl Bohumír Dvo ák, který byl 
i nejzkušen jší len tohoto nov
sestaveného družstva.

-char-

Sportovní klub Dolní He manice zve 
své p íznivce a kamarády v rámci 
oslav 10. výro í vzniku klubu dne
20. 9. 2009 na fotbalovou ned li
Program: 13.00 – Sta í páni: SK Dol-
ní He manice – FC Velké Mezi í í,
15.30 – 1. historické derby muž  III. 
t ídy – SK Dolní He manice – Druž-
stevník Jablo ov

Srde n  zvou po adatelé

Zá í 2009
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 – bruslící 20 K , doprovod 
10 K -vid-

Sokol Šebkovice – FC VM B 2:2
(1:2)
St elci: 18. Busta, 46. Nohel – 32. 
Kružík, 44. Veselý. Sestava hostí: 
Ku era – Invald D., Kružík, St e-
cha Lad., Netolický – Vysko il 
(76. Smejkal), Sou ek, Pól, N mec 
J. – Veselý (59. Jaša), Trnka (89. 
Kaminaras).
Od úvodních minut se hrálo „od 
podlahy“ a domácí nešet ili zákroky 
ostrými jak b itva. Gólových p íle-
žitostí bylo poskrovnu, akce obou 
stran kon ily nep esnostmi nebo 
nedovolenými zákroky protihrá .
Vše se zm nilo, když n co po tvrt-
hodince hry hosty zmátl domácí Be-
roun voln  vycházející z postavení 
mimo hru. P estali hrát reklamujíce 
ofsajd, z druhé vlny vylétl Nohel, 
zaváhavší Ku era dokázal mí  napá-
lit jen do n j a dorážející Busta m l
snadnou práci. 1:0. Ben  ka p sobila 
notnou chvíli jako opa ená a domá-
cích bylo plné h išt . Do hry vrátil 
hosty padající list Kružíka, kterým 
potrestal z p ímého kopu faul na 
Trnku. Hra se vyrovnala a t sn
p ed pauzou dokonal obrat Veselý, 
když po Pólov  centru sám na penal-
tovém bodu nezaváhal, mí  si zpra-
coval a propálil Klubala v domácí 
brance. Po p estávce se po jediné 
odehrané minut  sesypala jako do-
me ek z karet všechna p edsevzetí 
host  o aktivním a kombina ním 
pojetí s cílem udržet vedení i mí
na kopa kách. P ihrávka velkome-
zi í ského Vysko ila z pravé strany, 
který v tísni zahrál do st edu h išt ,
vy adila celou hostující obranu 
a vyslala do brejku šebkovického 
Nohela, který nedal Ku erovi šanci 
a vyrovnal. Hosté se po t žkém 
direktu dostávali do hry jen ztuha, 
znovu se snažili p ehrát domácí 
chasníky svým tradi ním pojetím, 
jenž kupili v rozehrávce chybu na 
chybu a domácí pak chodili sami 
na Ku eru. Znovu Nohel však p ed 

prázdnou brankou našt stí nepo-
chopiteln  (nep esn ) p ihrával, 
následn  poslal íha ze dvou metr
mí  vedle ty e, po dalším samostat-
ném nájezdu osamocený domácí 
hrá  p est elil. Když hosté p e kali 
snad t icetivte inovou trmu-vrmu, 
ve které zvonila ty  a mí  poskako-
val v malém tverci, po brankové 
á e a všude možn  kolem hostující 

svatyn , a když Ku era bravurním 
zákrokem zneškodnil hlavi ku P. 
Kota ky, ímž od inil svoji chybu 
z úvodu utkání, p išli ke slovu hosté. 
V obrovských šancích neusp l Jaša 
– ani po samostatném úniku ani po 
centru Vysko ila, následn  m li 
mí  v jasné pozici na kopa ce Trnka 
i Sou ek, ale rovn ž oni nedoká-
zali p ekonat domácího branká e.
V této fázi zápasu už utkání totáln
nezvládal sudí Stehlík, vrcholem 
jehož zmatenosti a zbab losti bylo, 
že neodpískal jasný pokutový kop, 
který mu dokonce signalizoval i asi-
stent K enek. Krvavý šrám na ruce 
Trnky, kterou si p i karatistickém 
zákroku domácího hrá e chránil 
hlavu, budiž tomu nejpádn jším 
d kazem. Skóre už se nezm nilo 
a remíza je v podstat  zasloužená. 
Stejn  cenný jako bod ze Šebko-
vické p dy je i fakt, že zde poprvé 
za novodobou historii vzájemných 
zápas  v I. A t íd  nedošlo k závaž-
n jšímu zran ní žádného z našich 
hrá . Ten, kdo n kdy v Šebkovi-
cích na fotbale byl, ví o em se tu 
mluví…                                   -kre-


