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Jak vycházíme 
o prázdninách?

30. července 
(POZOR ZMĚNA oproti původně 
plánovanému vydání!)

6. a 20. srpna.
Redakce a vydavatel přeje všem 

čtenářům, inzerentům a spolupra-

covníkům krásnou dovolenou!

Iva Horká

Výprodej kol je tady!!!
Slevy na kola až 15.000 Kč!!!
Prodejna:
Novosady 96/48, Velké Meziříčí 
www.jkcyklo.cz ■ jkcyklo@seznam.cz

váš specialista na kola

Ing. Ladislav Molnár
Zahradnictví
Zahradní centrum v Budišově
(vedle zámku)

jsme tady již 10 let ...

♦ rododendrony, azalky, 
♦ zakrslé jehličnany, převislé 

dřeviny
♦ skalničky, trvalky, okrasné trávy
♦ popínavé rostliny
♦ dřeviny na živé ploty

Otevřeno po–pá 9–17 hodin
 so 8–12 hodin
Tel. 568 875 403, 736 484 434

Zvedající se ceny pohonných hmot jsou důvodem zdražení městské 
hromadné dopravy ve Velkém Meziříčí. K tomu by mělo dojít po letních 
prázdninách. Radní již zdražení schválili. „Od září se cena měsíčních 
kuponů zvýší o deset korun,“ potvrzuje starosta František Bradáč. Cena 
měsíčního kuponu k občanské kartě se zvedne ze 160 na 170 korun, ke 
zlevněné kartě pro občany v plném invalidním nebo starobním důchodu 
pak ze 70 na 80 korun. Nezmění se jízdné pro mládež. Pro žáky zůstane 
cena za měsíční jízdné 30 korun a pro studenty 70 korun. Pro ty, kteří 
nevyužívají měsíčních kuponů, platí stávající ceny jednotlivých jízdenek 
– při platbě hotově 8 korun za osobu, 4 koruny za dítě od 6 do 15 let, za 
psa beze schrány také 4 koruny a za zavazadlo 3 koruny. Při platbách 
kartou jsou uvedené ceny o korunu levnější.

Městskou hromadnou dopravu ve Velkém Meziříčí zajišťuje dopravce 
ZDAR. Zdražení dopravy přinášejí nynější vysoké ceny pohonných hmot. 
„Kvůli současným cenám nafty požadujeme zvýšení ceny za přepravní 
výkon z 25,50 alespoň na 26 korun za kilometr,“ potvrdila J. Zichová, 
odborná dopravní referentka závodu osobní dopravy společnosti ZDAR. 
Městská rada s tímto zvýšením souhlasila od července. „Zrušili jsme 
některé nevyužívané spoje do průmyslové zóny. Proto nám peníze vyčle-
něné letos z rozpočtu na krytí ztráty městské hromadné dopravy vyjdou 
a nemusíme nic dokrývat,“ vysvětlil starosta František Bradáč. Zrušeno 
bylo celkem šest spojů, vždy tři tam a tři zpět. Důvodem byl minimální 
zájem veřejnosti. Od 1. července tedy z jízdního řádu vypadly nevytížené 
spoje do Jidášek v 7.50, 16 a 17.30 hodin. „Do průmyslové zóny stále jezdí 
autobus v 5.11, 13.11 a 21.18 hodin,“ sdělil vedoucí velkomeziříčského 
pracoviště společnosti ZDAR Ladislav Pelánek.     

  Martina Strnadová

Městská hromadná doprava od září podraží

Historické slavnosti
navodí atmosféru doby Lacka z Kravař
Poslední červencový víkend se Velkomeziříčští ocitnou v době středo-
věku. Vyvrcholí totiž oslavy šestistého výročí od udělení plných měst-
ských práv. A jak jinak jubileum oslavit než uspořádáním velkolepých 
historických slavností.
Městská práva budou znovu symbolicky předána na den přesně jako 
v roce 1408 – tedy 26. července. Tehdy je městu udělil Lacek z Kra-
vař, hofmistr krále Václava IV. 
Slavit se bude po celý víkend hned na dvou místech zároveň – náměs-
tí bude patřit měšťanům, naopak šlechta „ovládne“ zámek a přilehlý 
zámecký park.
Slavnosti zahájí sobotní historický průvod městem. Po příjezdu dru-
žiny Lacka z Kravař na náměstí starosta znovu obdrží městská práva, 
následně bude otevřeno také řemeslné tržiště. V centru města bude do-
bovou atmosféru dotvářet historická hudba a tanec, měšťany rovněž 
potěší divadelní, fakírská či kejklířská vystoupení.
Pro návštěvníky bude samozřejmě připraveno také stylové občerstve-
ní. Jestliže měšťanům vyhládne či vyschne v hrdle, mohou se posilnit 
plackami, pečeným masem, rybími špízy či medovinou.

Šlechtický program na zámku
Pokud někoho zábava prostého měšťanstva omrzí, může se přesunout 
do šlechtických kruhů. Stačí pouze přejít na zámek, kde bude přichys-
táno hned několik možností, jak si zpestřit sobotní či nedělní odpoled-
ne. Program bude probíhat jak na velkém zámeckém nádvoří, tak také 
nově na nádvoří vnitřním. Na hlavním nádvoří budou mít návštěvníci 
možnost zhlédnout šermířská a kejklířská vystoupení, historické tan-
ce, chybět nebude ani dobová hudba. 
Na vnitřním nádvoří naopak příchozí potěší divadlo a orientální taneč-
nice. Těm, kteří touží poznat, co je v budoucnu čeká a nemine, vyloží 
osud kartářka. Zámkem návštěvníky provedou průvodci v dobových 
kostýmech, kteří se návštěvníkům budou snažit přiblížit právě dobu 
Lacka z Kravař a životní styl tehdejší šlechty.

Vojenská ležení v parku
Pro dobrodružné povahy bude zpřístupněn zámecký park, kde rozloží 
svá ležení jednotlivé skupiny historického šermu. Ti nejodvážnější na se-
be mohou navléci rytířskou zbroj nebo se usadit do rytířského sedla. 
Historické slavnosti v neděli ukončí slavnostní závěrečný ohňostroj, kte-
rý bude odpálen ze střechy Jupiter clubu úderem dvaadvacáté hodiny. 
Zkrátka nepřijdou ani sběratelé. U příležitosti výročí bude vydána pa-
mětní medaile, kterou si lidé budou moci během historických slavnos-
tí zakoupit.
Navíc bude také vyrobeno pamětní razítko. Již týden před slavnostmi 
bude zájemcům k dispozici na velkomeziříčské poště, poté samozřejmě 
i na samotných oslavách.                                 Muzeum Velké Meziříčí

Omezení provozu 
na náměstí 

v době konání 
historického 

víkendu
V pátek 25. 7. bude v době od 6 
do 18 hodin umožněn vjezd na 
náměstí pouze pro zásobování 
a v sobotu a neděli 26. a 27. 7. bu-
de náměstí uzavřeno pro veškerý 
provoz z důvodu konání historic-
kého jarmarku.                   -stu-

Program oslav
Podrobný program oslav šestisté-
ho výročí našeho města na sobo-
tu 26. a neděli 27. července 2008 
najdete na straně 3.

Více fotek ve 
fotogalerii

Ve fotogalerii na našich webo-
vých stránkách najdete více fo-
tografi í z některých zajímavých 
akcí, které se nevydaly do tiště-
né podoby. V čísle 26 to bude Se-
tkání harmonikářů ve Lhotkách 
z konce června.

Počtvrté se letos sešli harmonikáři s dalšími hudeb-
níky, zpěváky a všemi příznivci dobré muziky a nálady. 
Poslední červnovou sobotu 28. 6. 2008 totiž na výletišti 
ve Lhotkách proběhlo setkání harmonikářů z Velkého 
Meziříčí a blízkého i širokého okolí. Hlavním pořadate-
lem byl Josef Vondrák s rodinou a týmem pomocníků. 
O účinkující se postaral Antonín Havlát. Ten se ještě 
před zahájením akce dočkal překvapení, které mu při-
chystali jeho kamarádi. Stal se čerstvým držitelem titulu 
Mistr akordeonu, který mu udělila samozvaná Hudební 
asociace umělců z New Yorku. Odpolednem i večerem 
provázely Iva Horká a Soňa Ouředníčková.

Kulturní akci pod širým nebem počasí nadmíru 
přálo a ve Lhotkách se tak sešlo na jedenáct stovek 

O harmonikáře je rok od roku větší zájem

návštěvníků. Na padesát účinkujících hrálo k poslechu 
i tanci. Nejmladšímu z nich Marianu Horkému bylo 
devět let a nejstarší, jenž přispěl svými housličkami 
k dobré náladě, byl vitální muzikant – osmaosmde-
sátiletý Ladislav Krevňák. Až z rakouské Vídně už 
poněkolikáté dorazil Roman Straka, který prezentuje 
převážně vlastní tvorbu. Zúčastnily se také celé hu-
dební rodiny Havlátova, Novotných či Krchňavých. Je 
zřejmé, že z pódia nezněly pouze akordeony a heligon-
ky. Pro zpestření je doprovodily také housle, foukací 
harmonika, bicí, fl étna, baskytara nebo třeba také 
baskřídlovka. Mezi účinkujícími se objevili vedle 
amatérů i profesionálové, například ze základní umě-
lecké školy ve Velkém Meziříčí.  (Pokr. na straně 3.)

Dnes poradna SOS
O prázdni-
nách dochá-
zí ke změně 
poradenské 
služby ve Velkém Meziříčí. Po-
radna SOS bude jednou měsíčně, 
a to 16. července (středa) 14–16 
hodin. Následující poradna bude 
až 13. srpna (středa) 14–16 hodin.
Od 3. září bude pokračovat kaž-
dou sudou středu jako dříve.

Nejmladším z účinkujícich byl devítiletý Marian Horký z Osové Bítýšky.                Foto: Martina Strnadová

Autobusy městské hromadné dopravy ve Velkém Meziříčí zavezou cestu-
jící k Výtahům, Draka Kabelům, do Oslavice, Dolních Radslavic, Kúsek 
i Lhotek.                                                            Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města z 9. července 
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smluv o smlouvách budoucích 

o zřízení věcných břemen s právem uložení, provozování, údržby 
a oprav zemního kabelu NN.

 2. Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 3420/1 
o výměře 100 m2, k. ú. Velké Meziříčí na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce.

 3. Rada města schválila výpůjčku pozemku parc. č. 4772/4 o výměře 
56 m2 v k. ú. Velké Meziříčí.

 4. Rada města nesouhlasila s prodejem lesního pozemku parc. č. 2908/2 
v k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Družstevní v majetku Lesů ČR. Dů-
vodem je začlenění tohoto pozemku do pozemků města.

 5. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

Zprávy z jednání Rady města z 25. června 
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy na pronájem pozemku 

parc. č. 5707/5 o výměře 141 m2 k. ú. Velké Meziříčí, pro HAD Velké 
Meziříčí za účelem výstavy vozů značky Škoda a Volkswagen. Pro-
nájem bude uzavřen na dobu neurčitou. Podmínkou pronájmu bude 
zachování rozhledových poměrů na křižovatce silnic II/360 a II/602.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a. s. zastoupená 
E.ON Česká republika, s. r. o. přes pozemky parc. č. 3800/37, 3800/41 
a 6407/1 k. ú. Velké Meziříčí, na dobu určitou po dobu trvání stavby.

 3. Rada města nesouhlasila s realizací kanalizační přípojky dle předlo-
žené dokumentace z důvodu nového asfaltového povrchu na silnici 
v ul. Nad Kunšovcem.

 4. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj: 191 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 191 tis. Kč – § 3639 studie stavebních úprav areálu 
 Agados pro potřeby TSVM s. r. o.
2. Zdroj:  12 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  12 tis. Kč – § 2212 oprava zábran u kolejiště ČD – ul. 
 Čermákova
3. Zdroj:   7 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:   7 tis. Kč – § 2212 úhrada nákladů spojených s opra-
 vou rozbitého skla autobus. zastávky u Billy na ul. Hornoměstská
4. Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary
 Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem – pří-
 spěvek pro MŠ Nad Plovárnou na nákup cen pro děti u příležitosti 
 oslav 30. výročí založení MŠ
5. Zdroj:   5 tis. Kč – § 3419 rezerva pro sport
 Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3419 dotace pro sdružení Action Ra-
 cing Team 
 Účel: na činnost sdružení – doprava na soutěže
6. Zdroj:   5 tis. Kč – § 3419 rezerva pro sport
 Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3419 dotace pro sdružení Autoklub 
 ČR VM Jestřábec. Účel: uspořádání autokrosových závodů
 mistrovství ČR Divize 3 včetně Junior Buggy – závody mládeže 
 od 12 do 18 let v srpnu 2008 v Dolních Heřmanicích
7. Zdroj: 400 tis. Kč – úhrada dodatečné daně z příjmů práv-
 nických osob obce za rok 2006 z výdajového účtu na příjmový účet 
 hlavní činnosti – důvody pro podání dodatečného DP za rok 2006 
 zjištěny 11. 6. 2008
 Rozdělení: 400 tis. Kč – inkaso dodatečné daně z příjmů práv-
 nických osob obce za rok 2006 z účtu hlavní činnosti ve prospěch 
 rozpočtového účtu

 5. Rada města dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
povolila pro školní rok 2008/2009 výjimku:

 1. Pro Mateřskou školu Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci 
  celkem 356 dětí v členění: MŠ Sokolovská 100 dětí (4 × 25), MŠ 
  Sportovní 50 dětí (2 × 25), MŠ Čechova 100 dětí (25, 26, 25, 24), 
  MŠ Nad Plovárnou 50 dětí (2× 25), MŠ Mírová 56 dětí (28, 28)
 2. Pro Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, příspěvko
  vou organizaci: 23 dětí v mateřské škole; 21 dětí v základní ško-
  le. Případné nadnormativní výdaje příspěvkové organizace budou 
  hrazeny z rozpočtu zřizovatele.
 6. Rada města souhlasila se zveřejněním záměrů pronájmu nebytového 

prostoru – dvoudílny, části venkovní plochy o velikosti 80 m2 a dílen na 
adrese Karlov 1398/54 ve Velkém Meziříčí (nový areál TSVM s. r. o.).

 7. Rada města:
 1. schválila z důvodu rostoucích cen PHM navýšení ceny dopravního 
  výkonu u MHD (MHD provozuje společnost ZDAR, a. s.) 
  o 0,50 Kč/km s platností od 1. 9. 2008
 2. schválila z důvodu rostoucích cen PHM úpravu stávajícího ceníku
   MHD tak, že cena jízdného v síti MHD bude od 1. 9. 2008
  stanovena takto:

 cena odbavovací karty (čipové bezkontaktní):
  žákovská – měsíční kupon za cenu 30 Kč
  studentská – měsíční kupon za cenu 70 Kč
  zlevněná – měsíční kupon za cenu 80 Kč
  občanská – měsíční kupon za cenu 170 Kč
  ostatní části ceníku MHD zůstávají nezměněny.
 8. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 

VM s. r. o. schválila změnu ceníku za pronájem ledové plochy na rok 
2008 a dále dle předloženého návrhu:
Zimní stadion (+ 9 % DPH)

   Duben – Září Říjen – Březen
 a) pracovní den do 16.00 h 1 h 1.800 Kč 700 Kč
 b) pracovní den po 16.00 h 1 h 1.800 Kč 1.400 Kč
 c) sobota, neděle, svátky 1 h 1.800 Kč 1.400 Kč 
 d) mistrovské utkání – dospělí 1 h 1.800 Kč 1.700 Kč
 e) mistrovské utkání – mládež 1 h 1.800 Kč 1.400 Kč
 f) městská liga 1 zápas 2.500 Kč 2.000 Kč
 g) půjčování vest 1 sada  60 Kč 60 Kč 
 9. Rada města vzala na vědomí informace o přípravě Evropského festi-

valu fi lozofi e v roce 2009 a uložila řediteli Jupiter clubu s. r. o. zjistit 
podmínky, které budou pro město Velké Meziříčí plynout, pokud se 
zapojí do Evropského festivalu fi lozofi e v roce 2009 a dalších.

10. Rada města souhlasila, aby akciová společnost SATT a. s. ZR po-
skytla fi nanční dar ve výši 75 tis. Kč Římskokatolické farnosti Velké 
Meziříčí na opravu fasády kostela sv. Mikuláše.

Ing. František Bradáč, starosta

Záměr vybudovat cyklostezku 
podél dálnice mají starostové 
Velkého Meziříčí, Velké Bíteše 
a Měřína.  „Pracovně ji nazýváme 
cyklostezka D1, protože by měla 
vést z Měřína až do Velké Bíteše 
souběžně s dálnicí,“ vysvětlil vel-
komeziříčský starosta František 
Bradáč. Důvody jejich plánu jsou 
zřejmé. Silnice II/602, která je hlav-
ním tahem přes všechny tři obce, 
je hodně frekventovaná. Zejména 
mezi Velkým Meziříčím a Měřínem 
je na ní hustý provoz a pro cyklisty 
je tudíž nebezpečná. Ti ji přitom po-
měrně dost využívají. Cyklostezka 

souběžně s dálnicí i silnicí II/602 
by byla pro mikroregion přínosem. 
„Přípravu zahájíme zpracováním 
studie – stanovením trasy. Pak 
budeme jednat s ostatními jednot-
livými obcemi, jejichž katastrálního 
území se bude cyklostezka dotýkat. 
Od nich očekáváme pomoc,“ popsal 
Bradáč postup s tím, že majetková 
příprava záměru bude nejsložitější. 
Finanční prostředky na tuto akci by 
se daly získat ze státního fondu do-
pravní infrastruktury, který tyhle 
aktivity podporuje. Realizaci akce 
zaštítí Mikroregion Velkomeziříč-
sko-Bítešsko.    Martina Strnadová

Cyklostezkou chtějí propojit 
Měřín, Meziříčí a Bíteš

Vesnicí Vysočiny je Pikárec

Z titulu Vesnice roku 2008 se raduje starosta Pikárce František Broža 
(uprostřed) spolu s velkomeziříčským starostou Františkem Bradáčem 
(vpravo) a místostarostou Josefem Komínkem.                      Foto: -vill-

Opravovali výtluky na náměstí

Během posledního červnového týdnu ještě před prázdninami pracov-
níci Technických služeb města Velké Meziříčí spravovali za provozu na 
náměstí výtluky ve vozovce.                   Text a foto: Martina Strnadová

Od dubna letošního roku se změ-
nil systém vymáhání pohledávek 
města, kdy přešel z odboru kance-
láře tajemníka na odbor fi nanční. 
Město jako správce daní a poplat-
ků při vzniku pohledávek z plateb 
veřejnoprávní povahy (místní 
poplatky, daně, pokuty, odvody 
a jiné úhrady) postupuje při jejich 
vymáhání podle zákona o správě 
daní a poplatků č. 337/1992 Sb., tzv. 
daňové nebo jiné správní exekuce. 
V souladu s tímto zákonem využi-
lo možnosti vymáhat pohledávky 
prostřednictvím soudního exeku-
tora, se kterým uzavřelo smlouvu 
v roce 2006.

Od té doby byly předávány po-
hledávky města exekutorovi i bez 
předchozího zasílání upomínek či 
výzev, kterými by byl dlužníkovi, 
ve většině případů i několik let starý 
dluh, připomenut. Tento postup je 
bohužel možný a neukládá věřiteli 
povinnost cestou upomínky nebo 
výzvy dlužníka o jeho závazku 
informovat. Proto se dlužník po-
prvé dozví o stavu svého závazku 
až zasláním úředního dokumentu 
– usnesení soudu o nařízení exe-
kuce. Je nutné zdůraznit, že tímto 
úkonem, tj. předáním pohledávky 
k vymáhání soudnímu exekutoro-
vi, dojde k navýšení dlužné částky 
(mnohdy i několikanásobně), pro-
tože k tíži dlužníka jdou rovněž 
náklady exekuce, které zahrnují 
zejména odměnu exekutora a ná-
hrady nutných výdajů spojených 
s prováděním exekuce (zákon č. 
120/2001 Sb. a vyhl.č. 330/2001 
Sb.). Na základě těchto skutečností 
se podle platných sazeb dostáváme 
k hodnotě převyšující 8 tis. Kč, kte-

rá se přičítá ke každé dlužné částce.
Aby město zmírnilo tyto dopady 

na dlužníka jako následek exekuč-
ního nařízení, zvolil fi nanční odbor 
u nově vzniklých pohledávek od 1. 
1. 2008 postup v souladu s tzv. 
principem dobré správy. V součas-
né době je dlužník vyzýván upo-
mínkou do dvou měsíců od uplynutí 
doby splatnosti jeho závazku stano-
vené pravomocným rozhodnutím, 
ve které je mu navržena náhradní 
lhůta, kdy má svůj dluh uhradit. Při 
vyšší částce závazku, kdy by bylo 
neprodlené zaplacení spojeno pro 
dlužníka s vážnou újmou, je mož-
no dohodnout splátkový kalendář 
na základě písemného prohlášení 
dlužníka. Při jeho dodržení není 
uplatňován úrok z posečkání nebo 
splátek závazku. Finanční odbor 
tímto postupem řeší pohledávky 
převážně z titulu dopravních pokut, 
přestupkového řízení, pokut měst-
ské policie a ost. poplatků, odbor 
životního prostředí řeší vymáhání 
pohledávek vzniklých z poplatků za 
komunální odpad.

Neuhradí-li dlužník na základě 
upomínky v náhradní lhůtě svůj 
dluh nebo poruší-li stanovené pod-
mínky splátek, tzn. nezaplatí více 
splátek po sobě jdoucích v určeném 
termínu, pohledávka je předána 
exekutorovi s výše uvedenými 
následky pro dlužníka.

Co říci závěrem? Dlužníci, ne-
zatěžujte odkládáním úhrad svých 
závazků již tak náročný administra-
tivní aparát, neplaťte za své dluhy 
zbytečně více než musíte a neplňte 
exekutorům kapsy!
Pavla Pólová, vedoucí fi nančního 

odboru Město Velké Meziříčí

Vymáhání pohledávek města Velké Meziříčí

1. Zdroj: 150 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 150 tis. Kč – § 3412 sanace základového zdiva stro-
 jovny zimního stadionu Velké Meziříčí
2. Zdroj:  45 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  45 tis. Kč – § 3399 zhotovení insignií Velkého Me-
 ziříčí (odznaku představitele města při slavnostních příležitostech)
3. Zdroj:  97 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  97 tis. Kč – projekt zateplení budov města:
   48,5 tis. Kč – § 3111 budovy MŠ
   48,5 tis. Kč – § 3113 budovy ZŠ
4. Zdroj:  50 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  50 tis. Kč – § 2212 opravy chodníků a místních 
 komunikací
5. Zdroj:  54 tis. Kč – § 6409 org. 307 rezerva m. č. Lhotky
 Rozdělení:  54 tis. Kč – § 3612 vypracování zastavovací studie 
 rodinných domů Lhotky 
6. Zdroj:  27 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  27 tis. Kč – § 2212 oprava cesty pro chodce v Če-
 chových sadech Velké Meziříčí
7. Zdroj:   3 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:   3 tis. Kč – § 2212 úhrada nákladů po sprejerech 
 v ul. Podhradí Velké Meziříčí
8. Zdroj: 265 tis. Kč – § 3113 zpracování energ. auditů 
 a průkazů energetické náročnosti pro budovy v majetku města
 Rozdělení: vypracování energet. průkazů budov a aktualizace
 energetických auditů pro budovy:
  37,8 tis. Kč – § 3111 MŠ Sokolovská 
  37,8 tis. Kč – § 3111 MŠ Čechova 
  37,8 tis. Kč – § 3111 MŠ Sportovní 
  37,9 tis. Kč – § 3141 ŠJ Poštovní 
  37,9 tis. Kč – § 3113 ZŠ Sokolovská 
  37,9 tis. Kč – § 3113 ZŠ Komenského 
  37,9 tis. Kč – § 3113 ZŠ Oslavická 
9. Zdroj: 31 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 31 tis. Kč – § 2212 náklady hrazené městem ZŠ
 Školní – vybudování přístřešku autobusové zastávky u ZŠ Školní 
 (dofi nancování dle nabídky)

 6. Rada města schválila obsazení bytů na ul. Čermákova č. p. 2065/10, 
Mírová 1886/50, Novosady 1124/31 a Karlov 708/76.
Rada města dále schválila maximální výši věcně usměrňovaného 
nájemného ve výši 47,49 Kč/m2 pro byty na ul. Mírová 1886/50, Velké 
Meziříčí, které byly postaveny v roce 1999 se státní dotací. Tato 
maximální hodnota bude stanovena pro nové nájemníky a i současné 
nájemníky po ukončení předplacené lhůty nájemného.
Rada města souhlasila s přidělením bytu v DPS na ul. Strmá.

 7. Rada města souhlasila s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor 
v areálu na ul. Karlov č. 1398/54, Velké Meziříčí. 

 8. Rada města souhlasila se zveřejněním dvou záměrů pronájmů neby-
tového prostoru na adrese Karlov č. 1398/54, Velké Meziříčí.

 9. Rada města souhlasila s přípravou návrhu sítě dětských hřišť s mobi-
liářem. Požaduje předložit návrh na příští jednání Rady města.

10. Rada města souhlasila s navýšením hodinových sazeb za pronájem 
nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice z důvodu zvýšení cen 
elektrické energie a zemního plynu od 1. 9. 2008 následovně:

 celý sál 400 Kč/h, polovina sálu 200 Kč/h, tělocvična 150 Kč/h, další 
prostory: první hodina 150 Kč/h, každá další hodina 100 Kč/h.

11. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy na poskytnutí jednoho 
optického vlákna na dobu 5 let pro žadatele obec Petráveč, která žádá 
o připojení ke krajské síti ROWANet přes Metropolitní síť města 
Velké Meziříčí. Náklady spojené s připojením po optické síti budou 
hrazeny z rozpočtu Petrávče.       Josef Komínek, místostarosta města

Vesnicí roku 2008 se stal Pikárec v okrese Žďár nad Sázavou. Obec 
s historií sahající do 12. století se 105 popisnými čísly a s 323 obyvateli 
leží jen kousek za Křižanovem. V loňském roce obec získala bílou stuhu 
za činnost mládeže, před dvěma lety si zde místní připomněli 570 let od 
první písemné zmínky o obci.

„Je to pro nás velká pocta. Moc jsme se snažili, aby nám to letos vyšlo. 
Říká se, že třináctka je nešťastné číslo, ale Pikárec se po třinácti letech 
o prvního přihlášení do soutěže stal konečně Vesnicí roku – letošní rok je 
pro nás šťastný,“ radoval se starosta Pikárce František Broža.

„Pikárec je devátou kytičkou v naší krajské zahradě vesnic roku. Od 
roku 2000, kdy vznikl kraj Vysočina, náš region krášlí Dukovany, Čast-
rov, Libice nad Doubravou, Vilémov, Radostín, Jakubov u Moravských 
Budějovic, Mladoňovice a Studenec,“ připomněl hejtman Miloš Vystrčil. 
Pikárec se zároveň stal Vesnicí Vysočiny 2008. Cenu již pravidelně uděluje 
Zastupitelstvo kraje Vysočina a je spojena s věcnou cenou – informační 
značkou pro obec.

Modrou stuhu za společenský život udělila osmičlenná krajská komise 
obci Jiratice (okres Třebíč). „Obec získala v minulých měsících nové sym-
boly. V obecní pokladně právě nebylo fi nancí nazbyt, a tak jsme požádali 
místní zručné ženy a vlajku si ušili sami,“ prozradil málo ze života obce 
starosta Jiratic Josef Simandl. Bílou stuhu za činnost mládeže udělila 
komise obci Zvěrkovice (okres Třebíč). „Nejvíce pyšní jsme na nové víceú-
čelové sportovní hřiště. Zavedli jsme i večerní provoz a zatím nepamatuji, 
že by byl na hřišti déle než hodinu klid,“ řekla starostka Zvěrkovic Věra 
Bartuňková, která si z vyhlášení odnášela nové kvalitní míče na volejbal. 
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí udělila komise obci Jiřice 
(okres Pelhřimov). Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu udělila komise obci Vilémovice (okres Havlíčkův Brod). 

Diplom za vzorné vedení kroniky udělila komise obci Rozsochatec 
(okres Havlíčkův Brod).

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny udělila komise obci Matějov 
(okres Žďár nad Sázavou). Diplom za rozvíjení lidových tradic udělila 
komise obci Vír (okres Žďár nad Sázavou).

Čestné uznání získaly i Lavičky a Bory
Krajská komise též rozhodla o udělení několika čestných uznání. Za 

rozvoj občanské pospolitosti je získala obec Bořetín (okres Pelhřimov), 
za rozvoj turistického ruchu obec Koněšín (okres Třebíč), za podporu 
dobrovolných hasičů obec Lavičky (okres Žďár nad Sázavou), za vzájem-
nou podporu a spolupráci obce a školy udělila komise čestné uznání obci 
Bory (okres Žďár nad Sázavou), za přípravu a úspěšnou realizaci dílčích 
projektů obnovy vesnice udělila obci Křižánky (okres Žďár nad Sázavou) 
a za za rozvoj společenského života obci Hodice (okres Jihlava).

Zpracovala Martina Strnadová, zdroj: www.kr-vysocina.cz
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Ceny hejtmana pro osmdesátku nadaných 
Ceny hejtmana Vysočiny udělil Miloš Vystrčil již šestým rokem žákům 

a studentům, kteří zvítězili ve vybraných krajských kolech soutěží MŠMT. 
Zhruba třicítka různých soutěží odstupňovaná kategoriemi obtížnosti 
nebo věkem prověřila v široké škále znalosti a um žáků a studentů zá-
kladních škol a středních škol. 

V letošním roce hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil ocenil 79 jed-
notlivců a kolektivů. Jejich jména a úspěchy v jednotlivých soutěžích jsou 
uveřejněna na webových stránkách kraje Vysočina.

Z gymnázia ve Velkém Meziříčí byly oceněny
Hana Pařízková, vítězka krajského kola Zeměpisné olympiády – kat. B;
Martina Pospíšilová, vítězka krajského kola Olympiády v českém 

jazyce – kat. II;
Pavla Švecová, vítězka krajského kola SOČ – tvorba učebních pomůcek, 

didaktická technologie, název práce: Magnetická tabule;
Rada udělila stipendia

Na závěr školního roku udělila krajská rada dalším 44 žákům a stu-
dentům ze základních a středních škol z regionu Vysočina cenu Talent 
Vysočiny a Stipendium Vysočiny. Deset nejnadanějších bude moci po 
dobu příštích deseti měsíců hospodařit s měsíčním stipendiem ve výši 
jednoho či dvou tisíc korun.

Od roku 2003, kdy byla ocenění poprvé vyhlášena, se mezi nominova-
nými objevilo 643 jmen (bylo zasláno celkem 643 návrhů a z toho bylo 
245 oceněno). 

Z gymnázia ve Velkém Meziříčí stipendium dostali Hana Pa-
řízková a Martin Caha.                                           Jitka Svatošová

Studenti velkomeziř íčského 
gymnázia už tradičně dosahují 
úspěchů v zeměpisných soutěžích, 
ať už je to zeměpisná olympiáda či 
vědomostní soutěž Eurorebus. Ani 
letošní rok není výjimkou.

Pozoruhodných výsledků dosáh-
li svěřenci Mgr. Rudolfa Janečka na 
krajském kole soutěže Eurorebus, 
které proběhlo 7. 5. v Jihlavě. Po-
dařilo se jim totiž vyhrát všechny 
kategorie jak v soutěži školních 
tříd, tak v soutěži jednotlivců. Do 
Prahy na celostátní finále se tak 
probojovala tři družstva (tříčlenné 
reprezentace třídy), a to sekunda 
A, oktáva A a kvarta A. Posledně 
jmenované družstvo se bohužel 
zúčastnit nemohlo, tím padly naděje 
na obhájení předloňského zisku Po-
háru České spořitelny pro nejlepší 
školu. Ani ostatní tři družstva se 
v historicky největší konkurenci 
(5 500 žáků) neztratila, na postup 
to však bohužel nestačilo. V soutěži 
jednotlivců kat. ZŠ 01 uspěly hned 
tři žákyně, a to Hana Pařízková (1. 
místo), Hana Holánková (3. místo) 
a Kristýna Jágriková (5. místo). 
Kategorii ZŠ 02 vyhrál Martin 
Caha, kategorii SŠ Ladislav Ro-
botka, v téže kategorii získal pěk-
né 3. místo Michal Horký, svým 
4. místem překvapila debutantka 
Lucie Sedláková. Opravdu velké 
úspěchy se však dostavily až na 
celostátním fi nále, kde Hana Paříz-
ková vyhrála soutěž jednotlivců kat. 
ZŠ 01 a zajistila si tím mj. i účast 
na E.ON Expedici Eurorebus, což je 
zájezd po evropských elektrárnách. 

O harmonikáře je rok od roku větší zájem
(Dokončení ze strany 1.) Samozřejmě ani letos nemohl 
chybět Velký harmonikový soubor, v němž tentokrát 
zaznělo současně čtrnáct akordeonů spolu s dalšími 
třemi doprovodnými nástroji. Letos se poprvé před-
stavil Akordeon band Vysočina. Písničky se nesly 
v lidovém tónu, ale slyšet byl i folk a další žánry. 
Posluchači si tak vychutnali třeba Ten kyjovský há-
jek, Okolo Suče, Starou Prahou, Hradčovskou polku 
či směs polek mysliveckých, Jarošovský pivovar, 
Rozmluvu s bohem panem, směs pražských písní, 
valčík Moravo, Moravěnko nebo Nohavicovu Těšín-

Výborným výsledkem završili své 
zeměpisné snažení oktaváni v sesta-
vě Karel Koudela, Ladislav Robotka 
a Zdeněk Kubiš (krajského kola se 
místo Zdeňka Kubiše účastnil Aleš 
Pól). Vyhráli totiž soutěž školních 
tříd kat. SŠ, tím pádem i hlavní ceny 
soutěže – počítačovou sestavu pro 
školu a zejména účast na expedici 
pro 9 svých spolužáků a p. prof. Ja-
nečka, který shodou okolností na 
GVM též končí; podporoval repre-
zentanty po dobu všech dosavadních 
13 ročníků soutěže.

A aby toho nebylo málo, hned 
2 reprezentanty, Hanu Pařízkovou 
z 2. A a Ladislava Robotku z 8. A, 
vyslalo naše gymnázium na celo-
státní kolo zeměpisné olympiády, 
které se konalo 5. a 6. května ten-
tokrát v Plzni. Oba dva ve svých ka-
tegoriích skutečně zazářili – Hana 
Pařízková skončila na 2. místě s bo-
dovým odstupem 1,5 b na prvního 
a Ladislav Robotka na 5. místě, 
vítěz měl jen o 3 body více. Naši 
reprezentanti tak výrazně přispěli 
k tomu, že se reprezentace kraje 
Vysočina, stejně jako v loňském 
roce, stala nejúspěšnější krajskou 
výpravou vůbec. Ladislavu Robot-
kovi byla také díky jeho vynikají-
címu umístění nabídnuta účast na 
celosvětové zeměpisné olympiádě, 
konající se letos v Kartágu v Tunis-
ku, kam spolu s ostatními zástupci 
ČR odcestuje již 7. srpna.

Do dalších klání přejeme nejen 
Láďovi, ale i ostatním soutěžícím 
pevné nervy, hodně štěstí a hlavně 
mnoho úspěchů.               -rob, par-

skou a další. Po vystoupení všech účinkujících hrál po 
zbytek večera až do noci k tanci Velký harmonikový 
soubor a Akordeon band Vysočina. Přímo z Lysic ze 
závěrečného koncertu hudebního festivalu Concentus 
Moraviae dorazili na setkání harmonikářů velkome-
ziříčský starosta František Bradáč s místostarostou 
Josefem Komínkem i s manželkami. Ti si hned mohli 
vyslechnout písničku určenou přímo pro ně – Lhotky 
vize. Zpívalo se v ní o tom, že ve Lhotkách mají na 
starosti lék.

Martina Strnadová

Pořadatelé srdečně děkují všem 
občanům a SDH ze Lhotek, kteří 
svou pomocí přispěli k úspěšnému 
konání setkání harmonikářů.

Velký dík patří také sponzorům, 
kteří podpořili tuto akci.

Jsou to: V:T:P: Motyčka Libor, 
Kúsky; Autodoprava Střecha 
Jaromír, Kúsky; Poex Velké Mezi-
říčí; obec Dolní Heřmanice; obec 
Ronov; Rádio Krokodýl; Rádio 
ČR Brno; rocková kapela Arbok; 
mediální partner týdeník Velko-
meziříčsko.

Všem moc děkujeme.
Josef Vondrák 

PROGRAM OSLAV
Náměstí:

Sobota 26. 7. 2008
9.30 slavnostní otevření tržiště
10.20–10.50 dobová hudba Weytora
11.10–11.50 příjezd Lacka z Kravař s dru-
žinou, slavností ceremonie k výročí, před-
stavení šermířských skupin účinkujících 
na zámku v krátkých soubojích, úvodní 
pozvání heroldy na celou akci, přehled 
programu, odchod družiny na zámek
12.00–12.20 tanec dvorů i dvorců – histo-
rické tance – Lukretia 
12.30–12.50 příběhy z katovny – Emillion 
13.00–13.40 pohádka o Morhomorovi – zda 
zvítězí dobro nad zlem rozhodnou malí ry-
tíři vybraní z obecenstva
14.00–14.25 ukázky palných zbraní – od 
husitských píšťal po těžká děla – Flamberg
14.40–15.00 tance z krčem a hospod – his-
torické tance – Lukretia
15.10–15.40 O Žižkovi – Emillion
16.00–16.30 dobová hudba – Weytora
16.40–17.10 příběhy z katovny – Emillion 
17.20–18.00 dobová hudba – Weytora
18.10–18.40 jezdec, kůň a oheň – ukázky 
výcviku rytířského koně – Kvintána 
19.00–19.20 tance z veselic – historické 
tance – Lukretia

Neděle 27. 7. 2008 
10.00 úvodní průvod, trestání nepoctivých 

kupců, otevření jarmarku 
10.30–11.00 dobová hudba – Weytora
11.10–11.40 O Žižkovi – Emillion
12.00–12.30 ukázky výcviku rytířského 
koně – Kvintána
12.40–13.00 tance z krčem a hospod 
– Lukretia
13.10–13.50 příběhy z katovny – Emillion
14.00–14.30 ukázky palných zbraní – od 
husitských píšťal po těžká děla – Flamberg
14.40–15.10 dobová hudba – Weytora
15.20–15.40 loutkové divadlo – Tilia
16.00–16.20 tance z dvorů a dvorců – his-
torické tance – Lukretia
16.30–16.50 fakírské a kejklířské vystou-
pení – Emillion
17.00–17.30 dobová hudba – Weytora
18.00 závěrečné defi lé
Historický jarmark s předváděním starých 
lidových řemesel, katovna, dobové 
občerstvení.
22.00 slavnostní ohňostroj – ukončení oslav 
600. výročí od udělení městských práv

Zámek:
Sobota 26. 7. 2008

9.00 sraz účinkujících, příprava na slav-
nostní ceremonii, úvodní průvod účinku-
jících a slavnostní otevření tržiště 
I. nádvoří 
Po dobu řazení hlavního průvodu dobová 

hudba Dubia Fortuna
10.25 historický průvod městem – vychá-
zí ze zámku, ul. Zámecká, Pod Hradba-
mi, Novosady, Komenského, Náměstí
cca 13.00 dobová hudba – Dubia Fortuna 
13.30–14.00 šermířské vystoupení – Bata-
lion sv. Martina
14.00–14.20 kejklíř, žonglér – Vítek
14.30–15.00 šermířské vystoupení – Tas 
15.10–16.30 tance dvorů i dvorců – Trn 
v oku
16.30–17.00 šermířské vystoupení – Du-
randal 
17.05–17.20 orientální tanec – Elraksael
17.30–18.00 šermířské vystoupení – Flam-
berg
II. nádvoří 
13.00–13.30 kejklíř, žonglér – Vítek
13.40–14.10 tance dvorů i dvorců – Trn v oku
14.20–15.00 divadelní vystoupení – Kome-
dianti na káře nebo Tilia
15.10–15.30 dobová hudba – Dubia Fortuna
15.30–16.00 kejklíř, žonglér – Vítek
16.10–16.30 orientální tanec – Elraksael
16.40–17.00 divadelní vystoupení – Kome-
dianti na káře nebo Tilia
17.10–18.00 dobová hudba – Dubia Fortuna

Neděle 27. 7. 2008
I. nádvoří

9.30 Sraz účinkujících, úvodní prů-
vod účinkujících a slavnostní otevře-

ní t ržiště, seznámení s programem 
cca 10.00 dobová hudba – Dubia Fortuna 
10.30–11.00 šermířské vystoupení – Bata-
lion sv. Martina
11.00–11.20 kejklíř, žonglér – Vítek
11.30–12.00 šermířské vystoupení – Flam-
berg
12.05–12.25 divadelní vystoupení – Kome-
dianti na káře nebo Tilia
12.30–13.00 šermířské vystoupení – Du-
randal 
13.05–13.25 orientální tanec – Elraksael
13.30–14.00 šermířské vystoupení – Tas
14.05–14.25 tance dvorů i dvorců – Trn 
v oku 
14.30–15.00 šermířské vystoupení – Bata-
lion sv. Martina
15.05–15.30 dobová hudba – Dubia For-
tuna
15.30–16.00 šermířské vystoupení – Du-
randal
16.00–16.30 šermířské vystoupení – Flam-
berg
16.30–17.00 šermířské vystoupení – Tas
17.00 závěrečné defi lé, závěrečný průvod 
účinkujících 

II. nádvoří 
cca od 10.00 divadelní vystoupení – Kome-
dianti na káře nebo Tilia
10.40–11.10 tance dvorů i dvorců – Trn v oku
11.20–11.50 kejklíř, žonglér – Vítek

12.00–12.30 dobová hudba – Dubia For-
tuna
12.40–13.00 orientální tanec – Elraksael
13.10–13.40 tance dvorů i dvorců – Trn 
v oku
13.50–14.20 divadelní vystoupení – Kome-
dianti na káře nebo Tilia
14.30–15.00 kejklíř, žonglér – Vítek
15.05–15.30 dobová hudba – Dubia Fortuna
15.30–16.00 orientální tanec – Elraksael 
16.00–16.30 kejklíř, žonglér – Vítek
16.30–17.00 dobová hudba – Dubia For-
tuna
17.00 závěrečné defi lé, závěrečný průvod

Sobota a neděle
Zámecký park

Žoldnéřské ležení – stany, zbraně, stojany 
se zbrojemi, praporce, erby. V průběhu dne 
si hosté mohou „osahat“ rytířské zbraně, 
obléci drátěné košile i plátové zbroje…
– střelnice z kuší, luků, vrhací sekery
– sokolníci

Zámek
Prohlídka zámku s průvodci v dobových 
kostýmech. Výklad bude zaměřen na dobu 
Lacka z Kravař.
Po oba dva dny budou zajišťovat občerstvení 
dobové taverny – placky, pečená masa, 
uzené ryby, špízy, medovina atd. Historický 
jarmark s předváděním řemesel. 
Akce se koná za každého počasí.

Dne 26. července 1408 udělil přední moravský šlechtic, hofmistr krále 
Václava IV., pan Lacek z Kravař městu tzv. odúmrť (právo města na 
majetek zemřelého, který nezanechal závěť a nemá dědice) a současně 
plné městské právo, tedy souhrn právních norem, které upravovaly poměr 
města k majiteli, vztahy měšťanů mezi sebou a podobně. 

Každé město bylo individualitou, proto se městská práva lišila 
případ od případu. Společným znakem nositelů městských práv byla 
existence hradeb, městského soudnictví i souboru hospodářských 
pravidel, která umožňovala městu jako celku i jeho jednotlivým 
obyvatelům disponování movitým i nemovitým majetkem, 
provozování městské živnosti a obchodu, k čemuž přispívaly 
pravidelně konané trhy.

Tato práva Meziříčí získávalo postupně, již od 14. století. Městská 
kniha, založená roku 1385, zachycovala majetkové transakce i odvod daní 

a poplatků, již k roku 1388 jsou v ní zmiňovány výdaje spojené s hrdelním 
právem. Byly také budovány městské hradby.

Městské právo bylo součástí celkového právního postavení města. 
Získáním plných městských práv se Meziříčí, oproti předchozímu ob-
dobí, posunulo na jinou kvalitativní úroveň. Zařadilo se tak po bok 
městům Jihlavě, Polné, Telči či Třebíči. Ve stejné době jako Velkému 
Meziříčí byla udělena plná městská práva i Velké Bíteši. 

Originál listiny z roku 1408 byl sice zničen v průběhu husit-
ských válek, zůstala však zachována listina krále Václava IV. 
z 20. 2. 1417, kterou potvrzuje privilegium Lacka z Kravař a kde 
je původní dokument přesně citován. PhDr. Marie Ripperová 

z Muzea Velké Meziříčí původní text přeložila do srozumitelné podoby 
a můžete si ho přečíst na webových stránkách města.

Zdroj:  www.mestovm.cz 

Oslavy šestistého výročí města Velké Meziříčí

Sestry Zlámalovy s Lenkou Vasko-
vou (vlevo). 

Foto: Martina Strnadová

◄ Akor-
deon band 
Vysočina.    

Foto: Iva 
Horká

Darja a Adéla Novotných spolu s Ladislavem Krevňákem doplnili akordeony houslemi. Foto: Martina Strnadová

 Antonín 
Havlát 
obdržel 
titul Mistr 
akordeo-
nu.        ►

Foto: 
Martina 

Strnadová

Gymnazisté uspěli v zeměpisu
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Zapomenutá výročí
7. díl

(Pokračování z čísla 24.)

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Sobota 26. 7. 2008 – 8.30 ekumenická bohoslužba u sv. Mikuláše
Neděle 27. 7. 2008 – sv. Mikuláš, 6.15; 7.30; 
8.45 Mše sv. s o. biskupem Petrem Esterkou za naše město (a za rodiče 
Šoukalovy a přízeň oJP), 
10.00 pro rodiny s dětmi 
11.00 – Kúsky – Mše sv. s o. biskupem Petrem Esterkou 
Husův dům – v obvyklou dobu slavnostní bohoslužby

Po 58 letech jsme v Netíně vítali novokněze
Novokněze (prvního po 58 letech) jsme přivítali 6. července 2008, tedy 

přesně 7 dní a 22 hodin před začátkem jeho primice. Na místě, kde při 
primici proměňoval chléb a víno, byl otec Stanislav přivítán po našem 
chlebem a solí. Družičky pak rozdávaly kousky chleba všem. 

Ve farním kostele jsem připomenul, že právě zde byl Stanislav, nej-
mladší ze 4 dětí Jana Váši z Radostína a Stanislavy Soškolové ze Zadního 
Zhořce, přijat do společenství církve 10. října 1976 farářem Jindřichem 
Kocmanem (kmotra Anna Soškolová). On mu zde také poprvé podal 
tělo Páně 11. 5. 1986. Zde byl po přípravě, kterou vedl kaplan P. Jaromír 
Smejkal, 11. 6. 1994 biřmován. Svátost mu udělil biskup Vojtěch Cikrle, 
přijal biřmovací jméno Josef, kmotrem mu byl Jan Soškola. Jáhenské 
svěcení přijal od našeho biskupa v Brně v katedrále 16. 6. 2007. Je zají-
mavé, že právě 6. července posílají mobilní operátoři tento verš z Písma: 
„Vylévej své srdce před Boží tváří. (Pláč 2,19) Proto následovala adorace. 
Nejprve jsem však připomněl postup od všeobecného křestního kněžství 
ke svátostnému, jak to krásně vysvětluje Mons. Simajchl v knize Litur-
gie: Všem pokřtěným platí slova Pána Ježíše: „Jděte, učte, získávejte mi 
učedníky!“ (Mt 28,20) První výzvou je křest. Patříme do Božího lidu. 
Druhou výzvou je biřmovaná. Dostali jsme sílu Ducha svatého, patříme 
mezi Boží bojovníky. Třetí výzvou jsou slova posledního koncilu, který 
praví: Tento posvátný sněm zapřísahá všechny laiky, aby ochotně a velko-
dušně odpověděli na Kristův hlas. On je posílá do každého místa, všude 
tam, kam hodlá sám přijít, aby se stali jeho spolupracovníky v různých 
formách apoštolátu církve.“ 

Dříve jsme říkali: Farnost je prostor, o který se stará kněz. Teď platí: 
Farnost pečuje o své potřeby sama. Kněz přichází, aby vedl, radil, chválil 
a vykonával své zvláštní služby, plynoucí ze svěcení. (Pak jsem se byl 
podívat na faru před dokončením její rekonstrukce. To nemá chybu. Přitom 
to měli na starosti jen místní laici za pomoci odborníků z okolí.)

Proto jsem otce Stanislava úředně požádal, aby začal tím nejdůleži-
tějším a vedl eucharistickou adoraci. Zdárně se ujal své služby, i když 
trochu nezvyklý být ve středu dění u oltáře. Byla poznat jeho pochopitelná 
začátečnická novost. Správně vybral modlitbu zasvěcení Božskému Srdci, 
začal se ji modlit, ale zapomněl říci lidem, na které straně kancionálu jsou 
odpovědi k ní. Situaci zachránil pohotový a zkušený varhaník Vladimír, 
který hned ta čísla vyťukal na světelný ukazatel. Novokněz uzavřel vroucí 
osobní děkovnou modlitbou a udělil svátostné požehnání. Pak jsem mu 
předal primiční kalich P. Jindřicha Kocmana (* 1903, † 1997, faráře v Ne-
tíně od r. 1942). P. Jindřich jej odkázal prvnímu novoknězi po své smrti. 
Novoknězi pak přáli zástupci farnosti a předali mu misijní kufřík. Vše 
uzavřel svým pozdravem místostarosta obce. Bohu díky, Panně Marii, 
sv. Stanislavovi a Josefovi, andělům strážným díky. Díky rodičům, kmo-
trům, příbuzným, kněžím a katechetkám, učitelům, lékařům, sousedům 
a přátelům a všem dobrodincům. A Bohu díky za vás.                Jan Peňáz

Velkomeziříčský chrámový sbor 
Magna Diesis se dne 7. června 
2008 zúčastnil mezinárodní sou-
těže pěveckých sborů Svátky písní 
v Olomouci. Na soutěž přijelo 169 
sborů ze 13 zemí nejen Evropy 
(Slovensko, Polsko, Portorico, 

Magna Diesis zvítězila ve své kategorii
Singapour…) a v této konkurenci 
(mnohdy profesionálních sborů) 
získal stříbrnou medaili. S násko-
kem osmi bodů, tedy s 89 z mož-
ných 100, se stal nejvýše oceněným 
ve své kategorii. Od zlata jej dělil 
pouhý jeden bod.                   -ad-

Projekt k cestovnímu ruchu byl ukončen
Ke dni 30. 6. 2008 byl ukončen projekt „Identifi kace potencionálu ces-

tovního ruchu v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko“, na jehož reali-
zaci získal realizátor, MR VMB, fi nanční prostředky z EU a kraje Vysoči-
na. V období více jak půl roku sbírali a zpracovávali členové projektového 
týmu podklady a fotografi e pro tiskové propagační materiály a webové 
stránky. Bylo vytištěno celkem 45 tisíc kusů brožur – Průvodce MR VMB, 
materiály o památkách Velkého Meziříčí (procházka po bývalém židov-
ském městě, městkou památkovou zónou, k významným dominantám 
města) a o možnostech letních a zimních aktivit na Fajtově kopci ve Vel-
kém Meziříčí. Materiály jsou veřejnosti k dispozici na Informačním centru 
Městského úřadu ve Velkém Meziříčí a ve Velké Bíteši. Na webových 
stránkách realizátora a jeho projektových partnerů vznikly nové turistické 
portály (www.mikroregionvmb.cz, www.mestovm.cz, www.skivm.cz). 
Součástí projektu byl i seminář věnovaný památkám mikroregionu, kte-
rý se konal 29. 5. 2008. Za spolupráci při realizaci projektu děkujeme 
starostům členských obcí MR, kronikářům obcí i všem ostatním spolu-
pracovníkům. Veliký dík patří projektovému týmu ve složení – Michal 
Drápela, Mgr. Alena Ruxová a Marie Sýkorová za MR VMB, Petr Zezula 
za projektového partnera SKI klub Velké Meziříčí a ing. Zuzana Villerto-
vá a Zdeňka Peterková za projektového partnera město Velké Meziříčí –, 
který odvedl vynikající práci.        Diana Kutnerová, vedoucí projektu

V letech 1959–1960 dochází 
k předlažbě celého náměstí. Vo-
zovka vedoucí středem, dlážděna 
velkou kostkou, byla přesunuta 
k hornímu chodníku a prove-
dena litým asfaltem. Tehdy šlo 
o průjezdní silnici městem, která 
patřila do majetku státu a byla 
hlavní spojkou Praha-Jihlava-Br-
no. Oba chodníky náměstí byly 
předlážděny mozaikou včetně 
středové klidové plochy s lipka-
mi. Středové parkoviště a spodní 
okružní vozovka byla vydlážděna 
žulovou malou kostkou. Akci pro-
váděly Dopravní stavby Olomouc 
a vyžádala si částku 1,3 mil. Kčs. 
V té době byla provedena také 
změna průjezdu, od Jihlavy se 
jezdilo Radnickou přes náměstí 
do brány a od Brna ulicí Novosady 
s odbočkou do Vrchovecké a Rad-
nické a tak vznikla nová ulice Pod 
Hradbami v roce 1975. 

V průběhu roku 1959 připra-
voval a předložil radě MNV 
hospodářský pracovník rozbor 
k ustavení samostatného útvaru 
k zajištění tzv. veřejně-prospěš-
ných služeb, který byl schválen 
s platností od 1. 1. 1960. Tímto 
dnem vzniklo u MNV rozpočtové 
zařízení nazvané Údržba města, 
které dostává do vínku starost 
o městské komunikace a jejich 
příslušenství, veřejné osvětlení, 
čištění města, údržbu zelených 
ploch, svoz domovních odpadků 
ve středu města koňským po-
tahem soukromého zemědělce 
pana Brejly z Bezděkovské ulice. 
Začínalo se s devíti pracovníky 
převedenými z Komunálních 

služeb města, kteří tyto práce vy-
konávali a k nim přibylo postup-
ně pět dalších, mezi nimi v roce 
1967 elektrikář Jiří Jelínek, který 
se plně věnoval provozu veřejné-
ho osvětlení a převzal pod svou 
ochranu i věžní hodiny, které až 
dosud opravoval p. Marčík, hodi-
nář z Radnické ulice.

Tím byla dána možnost daleko 
pružněji spravovat veřejné osvět-
lení a provádět jeho modernizaci 
a rozšiřování jak rozrůstající se 
město potřebovalo. Chyběla však 
mechanizace, kterou v té době 
představoval pojízdný výsuvný 
žebřík na podvozku Multicar, 
který se podařilo zakoupit v roce 
1973. Ten byl za deset let v roce 
1983 nahrazen výsuvnou plošinou 
do výše 13 m, která u Technických 
služeb města slouží až podnes. Od 
roku 1977 se staral o VO již nový 
pracovník Josef Marek.

V roce 1960 bylo ve městě 
v provozu již 397 světel s roční 
spotřebou 96 tisíc kWh a nákla-
dy na jejich provoz činily 121 
tis. Kčs. 

Rok 1961 zaznamenává první 
akci modernizace světel VO, 
kdy byly na dva staré stožáry 
na středu náměstí namontovány 
ku latá výbojková světla, která 
neby lo v té době tak jednoduché 
opatřit. Jejich výroba vč. výbojek 

se rozbíhala a zájem měst byl ob-
rovský. Pro jejich prodej existoval 
krajský podnik Technomat Brno, 
Křeno vá. Celkem se podařilo 
uvedený rok zajistit jen šest kusů 
těchto světel dvou druhů. Další 
toto světlo bylo zavěšeno na 
stožár u Dolní brány a všechna 
tato světla byla zapojena horním 
převěsem do sítě n. n. na náměstí 
ke spodním domům a u brány 
na konzolu zabudovanou do zdi 
bašty, která je tam až dodnes. 
Obdobně byly osvětleny křižo-
vatky Vrchovecká-Novosady 
svítidlem na převěs přes ulici, 
u radnice bylo výbojkové světlo 
namontováno na konzolu v rohu 
domu Hejátko a na křižovatce 
Třebíčská na konzolu rozvodu n. 
n. na domu Ludes – zelenina. Bylo 
to jen pouhých šest světel jako 
předzvěst nové doby v intenzitě 
záření v ulicích města. 

Co je to výbojka? Normální 
skleněný baňatý kryt o trochu 
větší než na žárovce, který uvnitř 
skrývá takovou malou kulatou 
trubičku dlouhou asi 3–4 cm se 
dvěma vývody, kde uvnitř tokem 
usměrněného elektrického prou du 
přes tzv. tlumivku se vytvoří pára 
rtuti a máme malé horské sluníč-
ko, které dává to intenzivní záření 
a předčí tak světlo žárovky. 

Věruš Pavliš

Elektrický sloup ve středu náměstí 
před hotelem Zlatý lev. Novodobý 
krásný stožár se žárovkovým sví-
tidlem. Rok jeho instalace není 
znám.            Foto: archiv VP

Dopisy z Peru (9)
(Pokračování z čísla 24.)

Jak nás v Bolívii poplival syčící gejzír
Ahoj naši milí,
po týdnu v mrazivé Bolívii Vás zdravíme opět z Peru. Momentálně 

je naším útočištěm Arequipa, což je po bolívijském altiplanu balzám na 
duši, co se týče vymožeností civilizace (např. teplá voda… co teplá, voda 
vůbec!!!), ale zato nás drtí ty civilizační výdobytky, po kterých se nám 
vůbec nestýskalo (madam, vaše boty, vyčistím… nechcete koupit… a to 
věčné troubení aut. Peruánci jsou vášniví klaksonáři…)

Z La Pazu jsme jeli autobusem trochu víc na jih do Uyuni. Hanka: „Vzkaz 
pro další cestovatele: noční autobus z La Pazu do Uyuni – jen pro otrlé. 
Poznámka: Vemte si s sebou dost alkoholu.“

No, je pravda, že já usnu leckde, ale kdo v tomto buse spal, má můj 
hluboký obdiv.

První čtyři hodiny se jede po asfaltu, potud OK, pak mírně nezpevněná 
cesta a ve dvě ráno začíná super bonusové natřásání, kdy se autobus kejve 
ze strany na stranu, cestující nadskakují půl metru vysoko a bus rachotí, 
jako by se měl každou chvíli rozpadnout. I tento zvuk jsem musela nahrát na 
diktafon. To jinak nešlo… No a když s sebou máte ještě bandu rozjívených 
francouzských výrostků, nevyspíte se ani na původně klidném asfaltu (náš 
vztah k Francouzům obecně opět poněkud trochu ochladl…).

Inu, v osm ráno nás bus vyplivl v Uyuni, o němž Lonely Planet zmiňuje, 
že je to malé město, ale takovou díru jsme ještě neviděli… Představte si 
domky seřazené do tří ulic v severojižním směru a do tří ulic ve východozá-
padním směru. Ulice prašné, za humny už NIC. Náš termín „in the middle 
of nowhere“ opět nabyl dalších rozměrů. Okolo jsou jen stovky kilometrů 
altiplana… Planina, položená cca 3 500 metrů vysoko, sem tam zvlněná 
nějakým kopečkem, a jinak nic. Pár pasoucích se vikuní (asi druh lamy).

Strávili jsme v mrazivém Uyuni jeden den. Voda na umyvadle přes noc 
zamrzla, louže na ulici přes den vůbec nerozmrzají, mysleli jsem na domov 
a tamních 40 stupňů… No, moc nám to nepomohlo. Ve středu ráno jsme se 
nechali naložit do jeepu a vydali se na třídenní cestu po altiplanu, solných 
jezerech, ostrovech kaktusů, bublajících gejzírů a doutnajících vulkánů… 
Cesta to byla nádherná, i když zejména v noci byla zima strašlivá. I přes 
den jsme stále byli připraveni kdykoli připnout lyže… Rukavice a čepice 
jsme vůbec nesundávali. Vody bylo málo, takže nějaké mytí nepřicházelo 
v úvahu. A když v solném hotelu BYLA jakási sprcha, sprchujte se v míst-
nosti, kde teplota váhá, zda se zhoupnout do plusu či mínusu… Radši jsme to 
vydrželi. Ovšem včera v Arequipě po cca 4–5 dnech bez mytí a ve stejném 
oblečení, jsme zažívali ve sprše okamžiky intenzivní extáze…

Stejně jako na Machu Picchu jsme neměli moc štěstí na průvodce. A to 
si ještě myslíme, že jsme dost pohodoví gringáči… Nestěžujeme si, že je 
zima, trpělivě každý den čekáme, až si Viktor dostatečně odpočine pod 
autem a konečně vymění to píchlé kolo, nad jídlem jásáme, ať je to cokoli, 
protože jsme hladovci… (Hanča říká, že je blbost, co četla, že ve vyšší 
nadmořské výšce se tráví pomaleji. Hlad máme skoro kdykoli.)

No, náš průvodce Viktor byl takový starší pán (dokonce máme podezření, 
že Hančina kámoška z tábora Zuzka, která byla v Bolívii před 2 týdny, měla 
stejného průvodce). Byl svůj. Procvičila jsem si s ním své první dohado-
vání ve španělštině, kdy nám cestovka naslibovala kdeco a nějak nebyla 
schopna to splnit. Došlo to tak daleko, že i Kája a Radka na něj zvýšili hlas. 
Protože on začal říkat, že to není jeho problém, ať si to klidně reklamujeme 
u cestovky (jasně, když končíme cestu v Chile…). Mě spíš namíchlo, že 
nám začal vyčítat, že za standardní peníze (nebylo to zas tak levné) chceme 
nějak moc věcí navíc a nějak moc pozornosti. Třeba jsme ikskrát dopředu 
dávali vědět, že Petra je vegetariánka a že nejí ani KUŘE ani RYBU… 
To tady nepovažují za MASO… No a pak mě namíchl ke konci, když 
nám odmítal zastavit na fotku, odmítal na prašné cestě zavřít okno, takže 
jsme vevnitř byli pokrytí prachem od hlavy k patě, a pak nám ještě říkal, 
že máme zpoždění, protože jsme dělali PŘÍLIŠ MNOHO ZASTÁVEK.

Syčák, spěchal za svojí rodinou do Argentiny a i tak nás na hranicích s Chile 
vyhodil o dvě hodiny dřív, než bylo plánováno… Ale co, náladu jsme si 
zas tak zkazit nedali, jen jsme si celou dobu říkali „jsme v Bolívii“, což je 
takový náš všelék na všechno, co se nám kde nelíbí…:o)

Ale to, co jsme viděli, za to rozhodně stálo. Byli jsme na solných pláních, 
které mají 12 000 km čtverečních. Všude samá sůl. Jestli jste někdo četl 
román Písečná žena, tak je to podobný pocit. Sůl, sůl, sůl… Bílé pláně, 
které vám připadají jako zasněžené a máte pocit, že auto musí každou 
chvíli dostat smyk. Pak ostrov ve tvaru ryby, kde rostou nádherný kaktusy, 
jeden je 1200 let starej a má 12 metrů, všude kaktusy a kaktusy. Okolo bílo 
a nádherně modrá obloha. Část naší výpravy se shodla, že to bylo hezčí 
než na Machu Picchu.

No a pak v horách v 5 000 metrech různě položené laguny, různě barevné, 
plameňáci, vikuně, lišky, rackové… Laguny částečně zamrzlé, claro que 
sí… No pak ty vulkány, z některých se kouří. K jedněm bublajícím gejzírům 
jsme ráno taky dojeli, některé plivou i bahno, tak jsme byli špinaví, některé 
syčej jako hadi. Další den jsme narazili na teplý pramen, který ohříval 
malé jezírko, ve kterém jsme 
si snad čtvrt hodiny prohřívali 
promrzlé nohy. Paráda…

Zkrátka Bolívie nás přes 
svoji mrazivou tvář hrozně 
nadchla. I fotky budou od-
sud určitě hezčí než zatím 
z Peru. Auto nás vyhodilo 
na hranicích s Chile, přejeli 
jsme do Chile a po dálnici po 
pobřeží jsme se vrátili zase do 
Peru. V Chile jsme nestrávili 
ani 24 hodin, ale i tak jsme 
si stačili čuchnout k tomu, 
jak je Chile rozvinutější než 
Peru a Bolívie. Představte si, 
tam mají autobusové jízdenky 
přes počítač, dokonce si můžete vybrat v busu místa, a co víc, dá se platit 
kartou! Prostě úplně jiný svět…:o) Bohužel jsme navštívili jen samá menší 
těžařská městečka, která nebyla nic moc, ale jak říkal Kája 4 Chilankám 
v busu – next time… (příště spojíme Chile a Argentinu…:o) 

Jinak musím ještě pochválit všechny členy naší výpravy. Přes počáteční 
ostych se v tuto chvíli v podstatě všichni domluvíme španělsky. Teda řek-
neme si, o co potřebujeme. Petra už naprosto plynně zvládá celý jídelníček 
a vše à la prosím, zastavte na záchod, není v té polévce ani maso ani kuře 
ani ryba ani VÝVAR z masa? a spoustu dalších věcí.  Hanča přes italštinu 
rozumí skoro všechno a občas na ně mluví směsicí italštiny a španělštiny 
a oni rozumějí… Karel a Radka konverzují s domorodci naprosto bravurně 
na jakékoli téma. A já úpěnlivě bojuji s minulými časy…

Máme se tedy nadále dobře, všichni rodiče a další milující osoby, buďte 
klidní, nic nám není (pár členů expedice prošlo lehkým nachlazením a leh-
kým střevním úklidem, ale jinak OK). Dokonce se nám snad zatím i vyhýbá 
nemoc nejzákeřnější, nemoc ponorková, tak snad nám to ty poslední dva 
týdny bude klapat. Zítra se chystáme vylézt nad Arequipu na sopku El 
Misti. Potom míříme do Colca kaňonu a pak snad na kresby Nazca a pak 
dál na sever do Huarazu, na nějaký horský výlet kolem Huascaranu. Toť 
náš plán, doteď jsme ho fl exibilně obměňovali, tak uvidíme.

Zdravíme všechny do Čech, teď v Arequipě při 15–20 stupních vám už 
ani nezávidíme to teplo.

Mějte se pěkně a zatím ahoj, kronikář výpravy Klára
(Kája vypaluje cédéčko, holky courají po městě a asi koukají po suve-

nýrech, odpoledne jdeme společně do kláštera)

P.S. Veřejně a ofi ciálně děkujeme tímto Járovi, že dává vědět všem 
našim maminkám, že jsme v pořádku, když se zrovna nemůžeme ozvat 
sami všem přímo!
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Ovûfite si nabízené v˘hody osobnû 
a zcela nezávaznû.

Kontakt: 

PKS MONT, a.s. - personální oddûlení
Brnûnská 126/38, 591 39 Îìár nad Sázavou

tel: 566 697 160, fax: 566 697 380
e-mail: personalni@pks.cz

TRUHLÁ¤

www.pks.cz

PoÏadujeme:

- samostatnost, spolehlivost, smysl pro pfiesnost
- aktivní pfiístup k práci
- flexibilita
- vyuãení a praxe v oboru

(pouze na základû pohovoru není praxe nutná)

Nabízíme:

- práci v silné v˘robní spoleãnosti
- motivující platové ohodnocení 
- 5 t˘dnÛ dovolené za rok 
- práce na HPP 
- pfiíspûvek na stravování
- nadstandardní firemní benefity 

PKS MONT, a.s. - v˘robce oken a dvefií

pfiijme do provozovny ve Îìáfie nad Sázavou
pracovníky na pozici:

Tel.: 777 57 15 93.
www.pujcime-vam.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici
administrativní pracovník správního odboru
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 6. pla-
tové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr na dobu určitou.
Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● střední vzdělání s maturitní zkouškou 
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
● řidičský průkaz skupiny B,
● znalost světového jazyka výhodou
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-

tu, jde-li o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● termín možného nástupu do zaměstnání,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích stát-

ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 25. července 2008 
do 12.00 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MÚ Ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Tel.: 739 033 463.Tel.: 604 435 142.

─ výkopy základů pro RD, garáže atd.
─ terénní úpravy
─ výkopy pro jímky, kanalizace, plyn,

elektro, zámkovou dlažbu,
obrubníky

─ bourací kladivo

Telefon: 777 625 928.

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou
Nabídky zasílejte na adresu: Wiegel CZ žárové zinko-
vání s. r. o., Průmyslová 2052, 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby
E-mail: p.prasek@wvz.wiegel.de, tel.: 566 503 636.

Nástup možný ihned.
Bítešská realitní kancelář

Kostelní 75, Velká Bíteš
Pro naše klienty hledáme byty, RD, chaty a chalupy na Vysočině.

Nabídněte!
Pro prodávající veškeré služby zdarma!

Tel.: 775 214 919, www.realityD1.cz

Velké Meziříčí
– trička – 150 Kč
– bermudy – 200 Kč
– kalhoty – 300 Kč
– bundy – 400 Kč
– sleva kabelek

Totální
výprodej

letního zboží

HOD Jabloňov – Ruda
bude 6. 8. 2008 v Rudě prodávat

Cena 34 Kč za 1 kg vč. DPH.
Informace a objednávky 
na telefonním čísle 566 522 972.

Zavedená firma v Brně hledá schopné a spolehlivé 

řidiče a strojníky.
Požadujeme:

ŘP skupiny C a E

Nabízíme:
nová vozidla, možnost ubytování, náborový příspěvek 15.000 Kč

V případě zájmu volejte: p. Doušek 602 777 779.

Budete stavět a potřebujete peníze?
Vezměte si hypotéku od nás a nemusíte dokládat faktury!

Peníze dostanete přímo na váš běžný účet!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Cafe Bar Holiday Třebíč
přijme
servírku – číšníka
► hlavní pracovní poměr
► nevyučené zaučíme
► možnost ubytování
Tel.: 777 721 910

(vedle fotoateliéru J. Michlíčka)

Nabízíme se slevou 10 %:
Vybrané druhy suchých plo-
dů a zpracovaného ovoce.
Různé druhy sypaných čajů 
a balených čajů a další vý-
robky vhodné pro očistné 
kůry a redukční diety.

Zveme vás do prodejny

EURO BAGGING, s. r. o.
hledá uchazeče na pozici

Mistr strojní výroby
Požadujeme:

 SŠ/SOU vzdělání (strojní 
zaměření)
 praxe ve vedení lidí
 spolehlivost a samostatnost
 uživatelská znalost práce na PC
 časová flexibilita
 řidičský průkaz skupiny B, T

Nabízíme:
 zajímavou práci 
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravování
 příspěvek na investiční život-
ní pojištění

V případě zájmu o danou 
pozici zašlete váš profesní 
životopis na naši adresu: 
Průmyslová 2082, 594 01 Vel-
ké Meziříčí nebo na e-mail: 
j.orel@eurobagging.com

Obec Oslavička nabízí zájem-
cům stavební pozemky o plo-
še cca 800 m2. Předpokláda-
ná cena za 1 m2 se pohybuje 
mezi 300 až 400 Kč. K po-
zemkům bude do konce roku 
2008 vybudována infrastruk-
tura (voda, kanalizace dešťo-
vá a splašková, kabelový roz-
vod VO, kabelový rozvod si-
lový NN).
Kontakt: Bohuslav Kandr-
nál – starosta obce, telefon 
602 710 289. 
Úřední hodiny: pátek od 18 do 
20 hodin.

PRONOVIA , s. r. o.

Nadnárodní
spoleènost

pùsobící v oblasti
automobilového

prùmyslu

ITW Pronovia, s. r. o., Vlkovská 595, 595 01 Velká Bíteš
Telefon: 566 788 967, e-mail: martin.kapral@vbs.itw-deltar.com

Kontakt:

Nabízí pracovní pøíležitost na pozici:

SKLADNÍK

Popis èinnosti:
- expedice
- pøíjem zboží

        - 8 hod. pracovní doba

Nabízíme:
- zázemí moderní a expandující zahranièní spoleènosti
- odpovídající mzdové ohodnocení
- firemní benefity
- závodní stravování
- nástup možný ihned

Nejdostupnější půjčky.

B-Style – stínící technika
žaluzie,

sítě proti hmyzu,
rolety, parapety

Tel.: 777 16 30 19.

Zcela netradičně, avšak velmi 
důstojně zakončili školní docház-
ku žáci 9. A – 3. základní školy ve 
Velkém Meziříčí.

Zdá se, že to bylo nedávno, kdy 
šly tyto děti v doprovodu rodičů do 
první třídy, ale ať tomu chcete věřit 
nebo ne, tak to bylo v minulém sto-
letí a psal se rok 1999. Následovalo 
pět let základní školy a společně se 
všichni sešli až na druhém stupni 
základní školy na Školní ulici, kde 
je nejprve třídní učitel Luděk Tro-
jan a následně Mgr. Josef Vošmera 
dovedli až k úspěšnému završení 
deváté třídy. 

26. 6. 2008 znovu vedli rodiče 
své, ale tentokrát již ne malé, ale 
takřka dospělé děti na poslední 
školní hodinu, která se konala na 
velkomeziříčské radnici.

Za účasti ředitele školy Mgr. Pet-
ra Blažka, učitelů a rodičů převzali 

9. A zakončila školní docházku 
na velkomeziříčské radnici

všichni žáci 9. A z rukou třídního 
učitele Mgr. Josefa Vošmery nejen 
vysvědčení, ale i malý dáreček 
a poslední rady do života.

Žáci písničkou a básní podě-
kovali nejen pánům učitelům, ale 
i celému učitelskému sboru 3. zá-
kladní školy.

Prostory radnice, přátelská 
atmosféra, krásná slova učitelů 
i žáků udělaly své a v závěru se 
v očích nejen dětí a rodičů, ale 
i učitelů objevily slzy loučení.

Ještě jednou celá 9. A děkuje 
všem, kteří jim byli po celou škol-
ní docházku nápomocni, ať již ve 
škole v zájmových kroužcích nebo 
ve volném čase.   

Milan Dobrovolný

Foto: Milan Dobrovolný
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Nádražní 27, 594 01 Velké Meziříčí
přijme pracovníky profese ( i absolventy):

elektromontér – silnoproud.
Nástup možný ihned.

Požadujeme: vyučen v oboru silnoproud
Kontakt: L. Henešová, tel.: 566 524 016

POTŘEBUJETE
PENÍZE?

I nebankovní půjčky mohou být levné!

Volejte: 608 824 424

10 000 969 11 628
20 000 1 938 23 256
30 000 2 907 34 884

měs.
splátkapůjčka celkem 

zaplatíte

Prodej pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 627/1 

o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří s budovou, pozemek EN 
parc. č. 630/8 o výměře 269 m2, k. ú. Velké Meziříčí. Prodej nemovitostí na 
ulici Uhřínovská se zveřejňuje za účelem komerčního využití. Bližší infor-
mace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majetkoprávní.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 5551/4 
o výměře 1 852 m2, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou víceúčelové 
budovy, pozemek parc. č. 5551/5 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a ná-
dvoří se stavbou mobilní buňky, k. ú. Velké Meziříčí. Prodej nemovitosti 
na ulici K Novému nádraží se nabízí za účelem komerčního využití.

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění dne: 26. 6. 2008        Ing. František Bradáč, starosta města

Tel.: 566 523 518, 776 330 209.

Hledáme pracovnici 
na pravidelný úklid

(Po–Pá 1,5 h/den)
v centru Velké Bíteše. 

Tel.: 777 806 721, 777 734 406.

Třebíčská 194,
Velké Meziříčí

3–4 lůžkové pokoje • společné sociální zařízení
společná kuchyňka • společenská místnost

Mobil: 724 536 926 

nabízí
volnou kapacitu ubytování
v nově zrekonstruované,

moderní ubytovně

Zubní pohotovost
19. 7. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
20. 7. MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
26. 7. MUDr. Eva Daňková, Rovečné 176
27. 7. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71

Nepůjde el. proud
23. 7. 2008 od 8.30 do 12.30 v obci Velké Meziříčí, část obce Jidášky
Vypnutá oblast: firmy na konci ul. Průmyslová naproti mrazírnám 
– č. p. 2053, 2083, parc. č. 5280/25, 26, 44, 59, 60.
Děkujeme za pochopení.                                                                 -E.ON-

Prodám
■ AVIA A31, v současnosti bez 
STK. Používaná do 5/2008. Další 
info na tel.: 603 835 941.

■ Lignofi x e profi , větší množství 
– levně. Tel.: 603 543 550.
■ Trabant, nové pneu, nový motor, 
2 náhradní motory, cena 4.500 Kč. 
Tel.: 739 280 377.
■ Horské kolo Olpran. Velmi 
zachovalé, doplňky – světla, nosič, 
brašny, stojan, zámek. Cena doho-
dou. Tel.: 606 441 435.
■ Škodu Felicii Combi 1,3 MPi, 
50 kW, r. v. 2000, najeto 85 tis. km, 
modrá barva, tažné zařízení, ABS, 
dobrý stav, komplet po servisu, 
STK do 12/09, cena dohodou. Tel.: 
608 165 070.
■ Kovový laťkový dopravník 
6 m. Tel.: 608 180 536.
■ Suzuki Swift, 3 dveřový, 1,3 
GLS, 64 kW, r. v. 2003, najeto 57 
tis. km, červená barva, 1. majitel, 
koupeno v ČR, el. okna + zrcátka, 

centrál, tažné zařízení, servisní 
kniha, nové zim. pneu, cena doho-
dou. Tel.: 608 165 070.
■ Stavební vrátek s plošinou a vo-
dícími sloupy – 7.000 Kč; stavební 
rozvaděč tov. výroby – 5.000 Kč. 
Tel.: 604 385 456 po 18. hodině.
■ Dětské kolo „Newcomb“ 
(BONBER MBX) v dobrém stavu. 
Cena dohodou. Tel.: 605 777 627, 
732 282 550.
■ Náhradní díly na Favorit, dve-
ře, blatníky atd. Kola na Škodu 120, 
1 ks 150 Kč. Tel.: 737 825 888.
■ Nápravu na přívěsný vozík 
včetně disků a pneumatik – levně. 
Tel.: 608 824 424.
■ Zahradní kamenné sloup-
ky, 17 ks. Cena 400 Kč/ks. Tel. 
774 691 505.
■ Plynový kotel Viadrus litino-
vý, 18 kW, 3 roky v provozu, stav 
100 %. Koupím jakékoli os. auto 
i bez TP. Za symbolickou cenu. 
Tel.: 732 144 196.
■ Pračku Indesit Witl 86, 800 
otáček, odložený start, na 5 kg 
prádla, snadné žehlení. Rozměry 
40×85×60, 42 litrů, hlučnost max. 
74 dB, horní plnění, 2 roky stará, ve 
výborném stavu. Cena 5.000 Kč, Do 
V. Meziříčí, V. Bíteše a okolí pří-
padně dovezu. Tel.: 724 689 444.
■ Štěňata jorkšírů – pejsky, 
bez PP. Cena dohodou. Tel.: 
731 167 265.

■ Fasádní zateplovací vatu Roc-
kwoll, tloušťka 3 cm, vhodná i na 
zateplení podlah; fasádní zateplo-
vací polystyren, síla 5 cm, 2 cm; 
zateplovací vatu, síla 6 cm, 16 cm; 
automatickou svářečku Leister na 
sváření stavebních folií proti vodě 
a radonu. Tel.: 604 473 997.
■ Starší obývací stěnu, rozkláda-
cí pohovku, 2× křeslo, konferenční 
stolek, 4× židle, rozkládací jídelní 
stůl, vše odstín mahagon a v dob-
rém stavu. Cena dohodou. Tel.: 
603 206 935 po 15 hodině. 
■ Peugeot 406 orig. Al kola s pneu 
205/60/15, málo jetá, bezpečností 
šrouby, lze i na 306 apod. Cena 
6.500 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Cementovou krytinu , 
dvou falcovou, 1 ks/2 Kč. Tel.: 
608 549 605.
■ Ford Focus, Mondeo 4 ks 
zimní obutá kola s pneu Polaris II 
195/60/15, málo jetá, cena 4.200 Kč. 
Fiesta, Ka 4 ks zimní za 1.800 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, nové, z neuskutečněné 
stavby, 2 ks bílé a hnědé, zdobené, 
s dokladem a zárukou. PC 9 a 22 
tis. Kč, nyní 4.800 a 9.800 Kč. 
Dopravu zajistím zdarma. Tel.: 
777 106 709.
■ Škodu Fabii or ig. AL kola 
s pneu, málo jetá za 6.500 Kč, 4 ks 
zimní obutá kola s pneu Barum 
Polaris II, 185/60/14 za 4.200 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ Fabii 1,4 MPi, 16 V. Krátká, 1. 
majitel. Serviska, klima, r. v. 2004. 
Cena dohodou. Tel.: 724 993 949.
■ Vyschlé jasanové fošny a prk-
na. Tel.: 777 800 917.
■ Štěňata NO bez PP. Tel.: 
566 543 835 po 19. hodině.
■ Prase na zabití, možno v půl-
kách a pšenici. Tel.: 604 143 306.
■ Urnový hrob – Karlov, VM. 
Komplet bez pomníku, cena 
2.500 Kč, možná dohoda. Tel.: 
728 158 932.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Daewoo Matiz, červený, r. v. 
2001, koupen v ČR, 1 majitel, ne-
bourané, servisní knížka, najeto 
120 tis., automatické rozsvěcování 
světel, uzamykání pedálů, rádio, 
dálniční známka, 4 zimní kola, 
cena 70.000 Kč, dohoda. Tel.: 
608 165 070.
■ Škodu Favorit, r. v. 1993, cena 
6.000 Kč. Tel.: 775 144 086.
■ TV Sony Trinitron KV-
29FQ75D, mnoho funkcí, včetně 
orig. stolku; dětské kolo Superior 
Scout (4–6 let); krbová kamna Ro-
motop, téměř nová (9 kW); sedací 
pohovku rohovou, rozkládací, úlož-
ný prostor. Tel.: 604 255 606.
■ Větší množství nepoužitých 
prken , t rámů a krovů . Tel.: 
566 536 316.
■ Suzuki Swift 1,3 GLS 64 kW, 
r. v. 2003, tř ídveřový, červená 
barva, najeto 56 tis., koupeno 
v ČR, tažné zařízení, centrál, el. 
okna + zrcátka, servisní knížka, 
nové zimní pneu, rádio, MP3, cena 
85.000 Kč, dohoda. 100 % stav. Tel.: 
608 165 070.
■ Dřevěné trámy vysušené, nové, 
rozměr 14×16 cm, délka 5 m. Cena 
dohodou. Tel.: 732 679 006.
Koupím 
■ Koupím automatickou prač -
ku , cena do 2.000 Kč. Tel.: 
605 324 763.
■ Kdo prodá rozkládací gauč 
nebo sedačku. Cena dohodou. Tel.: 
777 677 039.
■ Starší stavební boudu, i v hor-
ším stavu. Tel.: 732 876 446.

■ Jawu 555 Pionýr, bez SPZ. Tel.: 
728 737 425.
■ Ogar 250 a Jawu Kývačku nebo 
jen díly. Tel.: 737 524 676.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám stavební pozemek 
v Jabloňově u Vel. Meziříčí o vý-
měře cca 1 000 m2. IS na hranici 
pozemku. Platné vynětí ze ZPF. 
Cena dohodou. Tel.: 723 578 031.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ Prodám novostavbu rod. dom-
ku 5+1 v okolí Velkého Meziříčí. 
Nutno vidět. Tel.: 733 196 660.
■ Koupím byt ve Velkém Me-
ziř íčí, prosím nabídněte. Tel.: 
777 026 699.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heřmani-
ce, větší pozemek. Tel.: 720 352 999.
■ Koupíme rod. dům ve V. Me-
ziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím byt 1+1 (2+1) ve VM, 
platím hotově. Tel.: 773 943 944.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Koupíme byt 2+1 nebo 3+1, 
platíme hotově. Prosím nabídněte. 
Tel.: 731 508 270.
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-
cích. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám RD 3+1 ve Stránecké 
Zhoři za 130 tis. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám starší rod. domek , 
2+1 v Měříně, s předzahrádkou 
a zahradou 295 m2, ústř. topení, 
soc. zař. WC, koupelna, veranda, 
septik, studna, dvorek. Možné 
opravy: příp. plyn apod. Odhad 

800.000 Kč. Info osobně, Svoboda, 
Družstevní 360, Měřín.
Pronájem
■ Nabízíme k pronájmu pěkný 
slunný byt 3+1 ve Velkém Mezi-
říčí. Byt se nachází ve 4. poschodí 
panelového domu s výtahem, situ-
ován J/Z. Cena pronájmu včetně 
energií činí 7.500 Kč. Při podpisu 
smlouvy požadujeme vratnou kau-
ci ve výši 12.000 Kč. Volný ihned. 
Tel.: 603 158 990.
■ Pronajmu byt 1. kat. 2+1 ve 
Velké Meziříčí. Informace na tel.: 
602 718 096.
■ Pronajmu garáž na ul. Bezručo-
va, na delší dobu. Tel.: 605 777 627, 
732 282 550.
■ Dlouhodobě pronajmu byt na 
ulici Čechova, 1+1. Cena dohodou. 
Tel.: 566 544 628, 737 557 185.
■ Pronajmu garáž na ulici Druž-
stevní. Tel.: 723 513 070.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 
ve Velkém Meziříčí – Čechovy sady. 
Bližší info na tel.: 604 305 220.
■ Dlouhodobě pronajmu částeč-
ně zařízený byt 3+1 na ul. Čermá-
kova. Možno i s garáží. Volný od 

září 2008. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 na ulici Bezděkov. Cena do-
hodou. Volný od 1. září 2008. Tel.: 
732 342 190, 566 544 628.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
3+1 na ulici Čermákova, možno 
i s garáží. Cena po dohodě. Tel.: 
736 534 803.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Chatu v Balinském údolí 
dlouhodobě pronajmu zdarma. 
Tel.: 603 849 249.
Různé
■ Hledám přivýdělek jako řidič-
ka sk. B (taxi, rozvážka zboží, aj.). 
Tel.: 603 879 581.
■ Hledám brigádníky na výpo-
moc na stavbě. Tel.: 606 198 780.
■ Hledám partnera pro rekreač-
ní tenis na místních kurtech. Tel.: 
776 794 747.
Daruji
■ Cca 10 tater hlíny a 3 tatry 
kamení za odvoz. Velké Meziříčí. 
Spěchá. Tel. 776 361 321.

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Velkomeziříčský Granát
K příležitosti 600 let od udělení plných městských práv našemu měs-

tu se Malostránský pivovar Velké Meziříčí vrací k tradici vaření piva 
Velkomeziříčský Granát. Tuto myšlenku podpořil i Ladislav Heide, syn 
posledního majitele a sládka Velkomeziříčského pivovaru a sodovkárny 
Ladislava Heideho st. 

Velkomeziříčský Granát se vařil v bývalém panském pivovaru, který 
byl zřízen v budově luteránského gymnázia (později LŠU) a letopočet 
jeho provozu začíná rokem1650 a končí rokem 1949. O samotném pivu se 
toho v archivech nenajde prakticky nic. Svědectví nám pouze dávají staré 
lité lahve s patentním uzávěrem nebo nalezené pivní etikety. Z vyprávění 
Ladislava Heideho je zřejmé, že původní Velkomeziříčský Granát byl vařen 
někdy do druhé světové války jako pivo s vyšší stupňovitostí, v dnešní 
době můžeme říci jako pivo speciální (13° a výše). V pozdějších letech byla 
vzhledem k tehdejším podmínkám vařena piva slabší, tedy se stupňovitostí 
10°–12°, a v letech válečných, kdy byl nedostatek potravin i peněz, piva 
ještě slabší, a to dokonce i 3° pivo. O pivech, která byla vařena v prvním 
městském pivovaru v budově Obecníku, se nám bohužel nepodařilo zjistit 
nic. Dnešní Velkomeziříčský Granát je tedy opět speciální pivo, plné 
chlebnaté chuti, syté barvy a husté pěny. 

Ochutnat jej můžete již od začátku tohoto měsíce v restauraci Ma-
lostránského pivovaru a zhruba od poloviny tohoto měsíce v hostinci 
U Kozů, Sport baru Na Zimáku, Bowlingu Riwer a Bowling Baru 420. 
Hlavní točení Velkomeziříčského Granátu bude na historických slavnos-
tech města konaných 26. a 27. července na náměstí a na nádvoří zámku, 
kde si budete moci Granát zakoupit nejen k osvěžení, ale i jako suvenýr 
v 0,5 l skleněných lahvích s patentním uzávěrem.                   B. Vítek -pi-

Logo Velkomeziříčský Granát 
2008.

Původní logo Velkomeziříčského 
Granátu.

24.–27. 7. 2008, Nesměř u Velkého Meziříčí, www.xrayfestival.cz 
Letní multižánrový festival Xray nabídne 9 scén, na kterých najdete 

fi lmy, koncerty, umění, outdoor aktivity, prostor pro duchovní hledání, 
přednášky z oblasti společenských věd, prezentace organizací a inici-
ativ ve společnosti, zábavu a relax v čajovnách. Programy proběhnou 
ve velkokapacitních stanech, na open air pódiích, na louce, v lese, řece 
v nádherném středisku Nesměř. Hudební hvězdy festivalu Triplet (Portu-
galsko), Verra cruz (Anglie), Anastazis (Polsko), Four Kornerz (Anglie), 
OX (Polsko) nabídnou nezapomenutelné zážitky a pestrou škálu hudebních 
stylů a pozadu nebudou ani české kapely Kuličky štěstí, Bouda psova, New 
collection, Runway a další. Scény si budou žít od 10 ráno do 3 do rána 
svůj vlastní život. Scéna artX nabídne umění v oblasti pohybu a divadla, 
design a výtvarné umění, multimedia. V jejich ateliéru budou probíhat 
zajímavé workshopy. CineX vytvoří prostředí pro sledování fi lmů s dis-
kuzí a možností workshopů jednotlivých technik natáčení fi lmů. TuneX 
nabídne koncerty a taneční párty našich a zahraničních interpretů. Na 
chuť si přijdou i příznivci adrenalinové zábavy jako například slaňování, 
nočních her, vodních bitev atd. 

Umění, zážitek, konfrontace 100% zajištěny.               Michal Malina
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NÁZORY ČTENÁŘŮ

K článku J. Haláska„Nejen komunismus, 
ale i středověk a fanatismus je v nás“ 

Vážený pane, nedá mi to, abych na váš článek nezareagovala. Mám 
pocit, že v současné době se některé chyby katolické církve záměrně 
rozmazávají, kdekdo na ni útočí, kritizuje, ale málokdo si už všímá pozitiv. 
Věrohodnost církve se ospravedlňuje už tím, že přežila 2000 let. To jasně 
svědčí o tom, že církev stojí na Kristu. Sám Pán Ježíš říká Šavlovi u Da-
mašku: „Proč mě pronásleduješ?“ V této otázce se Kristus plně ztotožňuje 
se svou církví. V církvi se zrodila spousta světců a nebylo by na škodu 
porovnat počet záporných postav církve s počtem svatých lidí. A církev 
je opravdu svatá – bez uvozovek, to znamená patřící Bohu. To, co na ní je 
špatné, způsobujeme my svými hříchy a špatnostmi, ale papež Jan Pavel 
II. se kál za nás všechny a mnohokrát se za křivdy a omyly církve velmi 
pokorně a kajícně omluvil. My jedinci toužíme po obrácení, odpuštění, 
po svatosti. A na cestě ke svatosti nám pomáhají i svátosti, které církev 
uděluje prostřednictvím kněží. A tito kněží, řeholníci, řeholnice i laici 
byli velmi pronásledováni, týráni, mučeni, zavíráni, krutě vražděni jen 
pro svou víru a opravdové následování Krista nejen za fašismu, ale i ko-
munizmu. Žádný z těchto režimů církvi nepřál, ba naopak se na věřících 
zle mstil. Kolik světců je jen z této doby pronásledování!

Média také v současné době neustále navozují dojem, že církvi jde jen 
o bohatství a majetek. Při nástupu komunismu byl církvi státem zabaven 
majetek, kterým byly fi nancovány mnohé aktivity, ať je to charitní služba, 
údržba kostelů, fi nancování církevních nemocnic atd. Před rokem 1948 
byly tyto aktivity fi nancovány z pronájmu lesů, statků atd. Za socialismu 
získal stát nad církví naprostou kontrolu. Pokud se objevil kněz nepo-
hodlný režimu (a nebylo jich málo), byl mu odebrán plat i státní souhlas 
k vykonávání duchovní služby. Mnozí kněží se z vězení vůbec nevrátili 
nebo se vrátili s těžce podlomeným zdravím, ale nezatrpkli, odpustili 
a za své nepřátele se vroucně modlili.

A také dnes působí v církvi lidé, kteří se snaží zmírnit bolest trpících, 
opuštěných, chudých, postižených, ať prostřednictvím charitní péče, růz-
ných krizových center, hospiců, nemocnic, řeholních komunit. Církev 
také učí, ať se to líbí nebo ne, úctě k životu, a to i tomu od početí. Kolik 
nenarozených dětí je dnes na světě denně zabíjeno pod heslem: Svoboda 
volby pro ženu! Zdůrazňujete, kolik zlého bylo spácháno v historii, ale 
současná genocida nenarozených dětí vás vůbec nebolí, ba naopak s ní 
souhlasíte. Tyto oběti nikdo nespočítá! Ale možná za několik generací se 
budou lidé podivovat, v jak kruté době jsme žili a jak jsme mohli nechat 
vraždit vlastní bezbranné děti v lůně matek.                Iva M. Syptáková

Když se konal loňský úvodní 
ročník f ilozof ického festivalu, 
nebyl jsem ve Velkém Meziříčí 
a o průběhu přednášek jsem se do-
zvěděl zpětně z tisku. Byl jsem touto 
myšlenkou nadšen a velmi jsem se 
na letošní ročník těšil. Musím se 
však přiznat, že ač byla celá akce 
technicky dobře připravena a probí-
hala v krásném prostředí vnitřního 
nádvoří zámku, celkově ve mně 
vzbudila značné rozpaky. Nejde 
o to, že jsem na přednáškách potká-
val z místních stále tu stejnou hrstku 
lidí, která ve městě navštěvuje ostat-
ní kulturní akce podobného druhu. 
Nepřekvapilo mě ani, když při úva-
hách o hranicích svobody člověka 
nechává maminka na filozofické 
přednášce své dítě, aby křikem a lo-
mozem s hračkami soustavně rušilo 
všechny přítomné. S tím se přece na 
malém městě jaksi počítá. Zaskočil 
mne spíše rozporuplný způsob uva-
žování organizátorů, od kterých 
by jeden očekával, že jednotlivé 
příspěvky poslouchají, nebo že ale-
spoň přibližně tuší, co je posláním 
fi lozofi e. Velký August Sedláček si 
ve svých pamětech postesknul, že ač 
Historia vitae magistra, velcí páni na 
to nic nedbají. Bohužel, takový vždy 
byl úděl historie a takový je v dneš-
ní společnosti i úděl fi lozofi e. Proto 
také zůstanou loňská slova doktora 
Pauzy „to teď tady vládnou hlupáci 
a ignoranti“ dlouho aktuální. Výstup 
z jednotlivých přednášek a diskuzí 
jasně dokazuje, že filozofie jako 
věda dokáže i dnes skrze řadu po-
zoruhodných osobností refl ektovat 
přítomné dění a poměrně přesně 
popisovat probíhající jevy. Problém 
je pouze v oné již zmíněné ignoraci 
mocnými. Letošní šílená snaha 
protlačit Klause do zahajovacího 

II. ročník fi lozofi ckého festivalu – skepse
ceremoniálu může být ještě chápá-
na jako nedorozumění, jako výkřik 
do tmy z noční chmury. Návrh, aby 
převzal nad festivalem záštitu Jan 
Kasal nebo nějaký jiný významný 
obchodník s volebními hlasy může 
být také ještě zapomenut. Případná 
budoucí realizace takovýchto ten-
dencí by však měla pro myšlenku 
velkomeziříčského filozofování 
naprosto katastrofální důsledky 
s nádechem kocourkovské frašky. 
Filozofi e jako myšlenka a věda je 
nadstranická, vlevo a vpravo je 
pro ni pouze předmětem výzkumu, 
plyne. Zaštiťujícími osobnostmi 
jsou sami přednášející. Místo po-
volávání dalších potentátů je nám 
mnohem více zapotřebí vtáhnout 
do festivalového dění více účastníků 
z řad veřejnosti, kteří by se zapojili 
do diskuze, a tím si tříbili své ná-
zory a schopnost kritické analýzy. 
Kritické myšlení, které je nutným 
základem filozofie, neznamená 
apriori negativní konotace, znamená 
vlastně rozpoznávání k vylepšování. 
A pokud fi lozofové shodně označu-
jí náš současný systém jako období 
konzumní normalizace, kdy pravda 
Pepka Vyskoče, lotra Babinského 
a univerzitního profesora se staví na 
jednu roveň, je rozhodně co vylep-
šovat. Pokud nejsme schopni sehnat 
potřebné peníze na pokračování 
festivalu a přitom mu ponechat ne-
závislost, zjednejme si tedy v duchu 
kocourkovských tradic raději krávu 
a pojďme ji vytahovat na střechu 
radnice. Převzetí záštity nad tímto 
konáním pak bude právem náležet 
neviditelné ruce trhu, která jistě 
přispěje projevem na téma „Mod-
rá, nikoli strakatá kráva“. Bude to 
opravdovější a filozofii můžeme 
nechat fi lozofům.         Jiří Milota

Zahradní slavnost
Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení školky za zahradní 

slavnost. I když jsme již mateřskou školku absolvovali, rádi jsme přijali 
pozvání na zahradní slavnost, která se koná každý rok v mateřské školce 
na ulici Mírová ve Velkém Meziříčí. Je to rozloučení s uplynulým rokem 
a i s nastupujícími školáky. Program bývá opravdu pestrý, letos přišel 
i kouzelník se dvěma roztomilými pudlíky. O tanec a hudbu se starala 
skupinka klaunů, která nešetřila humorem a soutěžemi pro děti i rodiče. 
Nechyběl skákací hrad, kde si nakonec zaskákali i dospělí. A když dostal 
někdo hlad, mohl si opéct buřtíka. Rodiče i děti strávili příjemné pozdní 
odpoledne u plně prostřených stolů s točenou kofolou a pivkem. Děkujeme 
všem, kdo se podíleli na zahradní slavnosti a přejeme více takto dobrých 
aktivit.                                Za maminky Iva Valová a Marie Prudíková

Vyberte si svého autora
Pravidelná nabídka knih v Městské knihovně Velké Meziříčí

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní 
chléb, zní citát jednoho z největších francouzských romanopisců Honoré 
de Balzaca. Věřím, že i pro vás, naše čtenáře, zůstanou knihy nezbytností 
i přes nastávající dobu prázdnin a dovolených. Proto vás opět zvu do světa 
příběhů a fantazie, do světa knih.

Je léto, a tak budou vybrané tituly z rodu knih zábavných, humorných, 
lehkých – prostě vhodných pro chvíle odpočinku. 

Jako první vám představím anglickou dokumentaristku a divadelní režisér-
ku Olivii Lichtensteinovou. Nestačila jí cena za dokumentaristiku BAFTA, 
vrhla se i na psaní knih a začala nadmíru úspěšně. Její novela Paní Živagová 
z Qeen’s Parku je inteligentním, šťavnatým, vtipným a překvapivě morali-
zujícím vyprávěním, okořeněným řadou receptů, z nichž je většina chutná 
a osvědčená, jiné (například recept na šťastné manželství či na průšvih) pod-
barvují parodie a žertovná nadsázka. Postavy jsou popsány láskyplně a s do-
jemnými podrobnostmi. Chloe Živagová, hrdinka knihy, je přesvědčená, že 
její manželské štěstí, stvrzené dvěma dětmi, vydrží navěky. Pak však nastane 
období, kdy se muž dívá na ženu, aniž ji vidí a žena dokáže vidět skrz muže, 
aniž se na něj dívá, jak podotýká sama hrdinka. A proto nevyhnutelně přijde 
okamžik, kdy je hřích odolat lichotkám neuvěřitelně přitažlivého cizího muže. 
Tento nenáročný a zábavný průzkum „rozvodového věku“ se zabývá problé-
my, o nichž nepřemýšlejí pouze ženy. Nevěra je nejvšednější způsob, jak se 
povznést nad všednost, nabízí však jen dvě možná řešení: zůstat nebo odejít.

Další autorka Simona Monyová je nám už důvěrně známá. Máme řadu 
jejích knih a všechny jsou neustále žádané a čtené. Její novinka se jmenuje 
Matka v krizi. 

„Jsem ochotna uvěřit, že existují dobré matky, ale zkazky o matkách 
dokonalých řadím k nebezpečným mýtům. Mnohem nebezpečnějším než 
povídačky o ideálních mužích, univerzální velikosti dámského oblečení 
a naprosto jednoduché obsluze nového elektrospotřebiče, jehož základní 
funkce jsou sepsány na sedmdesáti stranách manuálu v  čínštině.“ Tak 
začíná útlý román „Viewegha v sukních“, jak Monyovou tituluje literární 
veřejnost. Říká se, že mateřská láska je ten zvláštní příjemný pocit, který 
žena vnímá, když všechny její děti šly spát. Simona Monyová zastává názor, 
že mateřská láska je věrným odrazem toho, co jsme ochotné pro děti udělat, 
obětovat i vydržet, když jsou vzhůru. 

Z jiného soudku je další kniha. Milovníci sci-fi  zbystří, protože jde o další díl 
Úžasné zeměplochy Terryho Pratchetta, o román s názvem Nadělat prachy.

Kdo by si nepřál být tím mužem, který vede ankh-morporskou mincovnu 
a banku, která stojí hned vedle? Je to kšeft na celý život. Ale jak Vlahoš von 
Rosret velmi rychle zjistí, život nemusí být vždycky dlouhý. Hlavní účetní 
je velmi pravděpodobně upír, ve sklepeních banky je něco nepopsatelného 
(a samo bankovní sklepení je nepopsatelné), a k tomu se navíc ukáže, že Krá-
lovská mincovna pracuje s prodělkem. Tři sta let starý mág nadbíhá Rosretově 
přítelkyni, Vlahošovi hrozí odhalení jeho kriminální minulosti, ale mohlo by 
se stát, že ještě před tím ho dostane Cech vrahů. Jednoduše řečeno, existuje 
řada lidí, kteří by ho rádi viděli pod drnem. Ach ano. A každý den musí 
chodit venčit spolumajitele banky. Přitom by měl především... dělat peníze! 

Chcete vědět, kam se ztrácejí věci, které někam položíte a už nikdy nena-
jdete? Co se stane, když vynaleznete brýle, kterými vidíte ostatní spoluob-
čany, jak je pánbůh stvořil a omylem je půjčíte v divadle manželce? Zajímá 
vás, jak získat partnera na míru? Na to vše a ještě na řadu dalších otázek se 
vážně i humorně pokouší odpovědět Zbyněk Černík ve své sbírce povídek 
s úžasným názvem Louh na báby, které se odehrávají na pomezí skutečnosti 
a fantazie. Zbyněk Černík je překladatel a spisovatel, jehož doménou jsou 
sci-fi  povídky nejprve pro mládež, jeho současná tvorba je však určena do-
spělým čtenářům. Budete-li se chtít dozvědět, co je to louh na báby, nezbude 
vám, než si knihu přečíst.

Věřím, že si vyberete. V naší knihovně vás čekají plné regály nejrůznějších 
knih z celého světa, nejrozmanitějších žánrů, velikostí, obsahů…

Těším se zase po prázdninách na shledanou.    J. Šumpelová, MěK VM

Galerie synagoga nabízí zajíma-
vou výstavu Návraty. Ta spojuje 
do celku obrazy Bořivoje Pejchala 
a Jaroslava Vyskočila s kovovými 
autorskými šperky Miroslava Ště-
pánka. Vernisáž proběhla o posled-
ním červnovém pátku odpoledne. 
Uvedení výstavy se za pořádající 

Návraty v Galerii synagoga

Muzeum Velké Meziříčí ujala jeho 
ředitelka Irena Tronečková. Úvod-
ní slovo pronesl ředitel Horácké 
galerie v Novém Městě na Moravě 
PhDr. Josef Chalupa. Na tvorbu 
všech tří autorů se můžete podívat 
až do 3. srpna 2008 – denně, mimo 
pondělí.                                    -mrs-

Srdíčkový den
V květnu t. r. byl náš výchovný ústav osloven občanským sdružením 

Život dětem a byla nám nabídnuta spoluúčast na akci Srdíčkový den. Šlo 
o prodej přívěsků na pomoc nemocným, postiženým a opuštěným dětem. 
Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodly, že to zkusíme. 

Naše paní učitelky celou akci důkladně naplánovaly a připravily. Sa-
motného Srdíčkového dne se 20. 5. 2008 zúčastnilo pět skupinek (včetně 
jedné, kterou tvořily paní učitelky). 

Ráno, po důkladném proškolení, které zahrnovalo mj. také pravidla 
slušného chování, jsme se vyzbrojily letáčky, přívěsky a zapečetěnými 
taškami a vyrazily jsme do ulic Velkého Meziříčí. 

Strategie byla jasná – prodat co nejvíce přívěsků, a tím pádem získat 
co nejvíce penízků pro ty, kteří je potřebují. V rámci „bojového plánu“ 
jsme vytipovaly místa, kde jsme předpokládaly největší úspěšnost (nej-
větší kumulaci ochotných lidí). Naše skupinky se rozprchly prakticky 
po celém městě. Navštívily jsme např. městský úřad, lékárny, banky, 
supermarkety, polikliniku…

Po návratu do ústavu začalo velké počítání – a dopočítaly jsme se. 
Nechyběla nám ani koruna, měly jsme dokonce víc! Utrženou částku 
jsme s dobrým pocitem odeslaly občanskému sdružení Život dětem, od 
kterého jsme obdržely děkovný dopis a nám dodnes zůstalo teplo u srdíčka 
z dobře vykonané práce.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří nám do sbírky přispěli.
Holky z výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí

Tajenky tentokrát tvoří 
událost, jež spolu přímo souvi-
sejí a které mají důležité místo 
v historii našeho města. 

Vodorovně: A. Značka au-
tosvíček; brýle; zn. švédského 
automobilu; slovensky místnost; 
cestovní doklad. – B. Osahání; 
někdejší večerní politické školení; 
anglicky tuleň; Rachmaninova 
opera. – C. První část tajenky č. 
1. – D. Odklízet koštětem na jedno 
místo; dřívější obchodní dům; an-
glicky „vzduch“; souostroví poblíž 
Aljašky. – E. Asyrská královna 
vlastnící visuté zahrady; odpůr-
kyně. – F. Haagský fotbalový klub; 
značka jednotky tlaku; Druhá část 
tajenky č. 1; chem. zn. radonu; 
vysoká umělecká škola. – G. Býv. 
zkratka Mongolské lidové republi-
ky; český hudebník z „Pražského 
výběru“ (Vilém); řeka protékající 
Omskem; značka kvalitní mouky; 
za kolik dní šli do civilu právě 
nastoupivší vojáci – dvouročáci; 
starší značka čepelek. – H. Před-
ložka; jméno optika Němce ve VM; 
letopočet bitvy Normanů s Anglo-
sasy u Hastingsu (vítězství Viléma 
Dobyvatele); označení bývalých 
kladenských oceláren; ruské zá-
jmeno „to“. – I. Ohleduplnost; 
mléčný nápoj; jméno zpěvačky 
Bartošové; jinak. – J. Částice roz-
šafné bodrosti; Tajenka č. 2; jmé-
no herečky Janžurové. – K. Chem. 
zn. niklu; anglicky „jezero“; cesta 
zpět; Persie; polní plošná míra. 
– L. Útok; druh směnky; kladná 
elektroda; Medřická a Syslová. 

Svisle: 1. Bratranec ze stej-
nojmenného Balzacova románu; 
osamocená věc (expresivně). 
– 2. Japonská lovkyně perel; včelí 
produkt; opatřit daní (řidčeji). 
– 3. Česká řeka; základní stavební 
jednotka hmoty. – 4. Staroasijský 
národ (Skythové); prolisované 
ovoce. – 5. Hudební nástroj; naše 
tisková kancelář; druh obrazu. 
– 6. Patřící králi zvířat; ona; ně-
mecky „rudý“; druh javoru. 
– 7. Citoslovce bolesti; značka mi-
liampéru; dobrý nápoj; přípravek 
na umývání oken. – 8. Smíchané 

sloučeniny či prvky; slepičí ci-
toslovce; osamocený trnovník. 
– 9. Německy „tedy“; japonský 
zápas pupkáčů; ohlas (řidčeji). 
– 10. Jméno feny; rychle a dobře 
(rébusově); slovenské označení 
rybího vajíčka. – 11. Zkratkové 
slovo pro bezpečnost silničního 
provozu; číslovka odpovídající 
ruskému slovu „sorok“; půltucet 
krákavých ptáků. – 12. Označení 
nejvyšší kvality zboží; chem. zn. 
kryptonu; James Bond; bývalý vo-
jenský pakt pro jihovýchodní Asii. 
– 13. Nehodný; starší vztažné zá-

jmeno; 1 000 minus 170; druh tka-
niny na šaty. – 14. Bývalý rakouský 
skokan na lyžích (Reinhold); ta; 
druh papouška. – 15. Německy 
„Alpy“; nastálo. – 16. Jihoameric-
ký stát; roztavená hmota. – 17. Slo-
vensky jaká; zkratka pro někdejší 
Televizní klub mladých; textilní 
podnik v Třeboni. – 18. Noční 
ptáci; zájezdové autobusy. 

Nápověda: acer, Ado, air, Aleko, 
Alpen, also, ama, ASO, Avot, Ba-
chler, Kr, lake, Pons, Rn, rot, seal, 
SEATO, trata, 40, 1066.    

              -vp-

KŘÍŽOVKA

Galerie synagoga je otevřena
od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin,
v sobotu od 13 do 17 hodin
a v neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. 
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KINO JUPITER CLUB
ČERVENEC 2008

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Pondělí 15. září 2008 v 19 hodin.

Rezervace a prodej vstupenek od 11. června 2008 na tel. čísle 
566 523 243, 566 524 572, nebo na programovém oddělení JC.

Cena vstupenek 280, 220 a 200 Kč.
Přestavení není součástí divadelního předplatného podzim 2008!!!

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
uvede detektivní hru z Divadla Járy Cimrmana

Úterý 23. září v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč
Rezervace permanentek od 11. června 2008, 
prodej od 14. července 2008.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

Taneční kurzy 2008/2009 v Jupiter clubu
Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let).
Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla 
společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 22. září 2008, ukončení do 23. ledna 2009
Uzávěrka přihlášek: 18. září 2008.
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týdnu – vždy v pondělí (kromě 27. 10. 
2008 a 8. 12. 2008 – nejsou)
V pondělí 17. 11. 2008 nejsou – náhradní termín v úterý 18. 11. 2008
Barevná prodloužená, Ples v bílém
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter 
clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin
(Gymnázium, Střední škola řemesel a slu-
žeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a Obchodní aka-
demie, Střední škola řemesel a služeb, 
ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola 
manželů Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky 
z cédéček, prodloužené za doprovodu 
živé hudby
Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno 
se přihlásit se třídou i individuálně. 
V kurzovném jsou započítány všech-
ny základní lekce, barevná prodlou-
žená a závěrečný ples. Platba v hoto-
vosti s vyplněnou přihláškou nebo 
hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky.
Vstup pouze ve společenském oděvu!!!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu tel. 566 524 572, 
otevřeno po – pá 8–16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy 
– taneční.                                                                                          -prog-

Středa 16. v 19 hodin
HORTON
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé. 
Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i psychické kondici, a tak 
ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu, které mluví. 
Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastně hlasy, vězí v jeho 
hlavě, a že se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže Horton se nezbláznil, a to 
smítko opravdu mluví. Je v něm totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve 
kterém žijí maličkatí Kdovíci. Mezi nimi i Starosta – zasloužilý obyvatel, 
který má několik desítek roztomilých dcer, spokojený život a před sebou 
velkolepou oslavu stoletého výročí svého městečka. A je také jediný, kdo 
slyší Hortona. I Starosta si nejdřív myslí, že mu v hlavě přeskočilo, ale 
naštěstí mu včas dojde, že neblázní, a že Kdosice jsou ve vážném ohro-
žení. Snímek Jimmyho Haywarda a Stevea Martina s titulem Horton je 
hlavně kvůli „dospělejšímu“ slovníku určen dětem na prahu puberty, ale 
ani dospělí se na něm nudit nebudou. Animovaná, rodinná, dobrodružná 
komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 85 minut

Pátek 18., sobota 19. ve 20 hodin
SEX VE MĚSTĚ
„Po letech strávených ve městě předpokládáte, že váš vysněný po-
hádkový konec bude zároveň i koncem celého příběhu. Ale skutečný 
život vždycky skrývá ještě další překvapení.“
Film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních postav – Carrie, 
Samanthy, Charlotte a Mirandy – o tom, jak prožívají své životy na Manhat-
tanu čtyři roky po skončení seriálu. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice 
(co se neúspěšně tváří jako třicátnice) si užívá peněz, sexu a života a hodně 
o tom mluví… Romantická komedie USA, původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné:64 66 Kč 140 minut

Úterý 22., středa 23. v 19 hodin
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do Narnie. Petr, Zuzana, Edmund 
a Lucinka se opět dají do zachraňování tohoto kouzelného světa. Od prv-
ního dílu v Narnii uběhla spousta času a opět ji sužuje zlo. Tentokrát 
v podobě občanské války. Jediný, kdo zemi může zachránit, je princ 
Kaspian, který požádá o pomoc naši známou čtveřici. Film je natočen 
podle sedmidílného bestselleru Clive Staples Lewise. 
Dobrodružný, rodinný fi lm USA, Velké Británie, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 144 minut

Středa 30. ve 20 hodin
OKO BERE
Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách.
Ben Campbell je stydlivý a geniální student M.I.T., který nachází od-
pověď na svoje problémy s fi nancováním studia v hazardních hrách. Je 
mu nabídnuto členství ve skupině nejnadanějších studentů, kteří každý 
víkend odjíždějí pod falešnou identitou do Vegas, kde využívají svých 
dovedností k tomu, aby si v kartách přišli na slušné peníze. Jejich potenciál 
objevil svérázný profesor matematiky a génius v oboru statistiky, Micky 
Rosa a společnými silami vymysleli způsob, jak herní systém pokořit. 
Zásluhou toho, že se naučili počítat karty a osvojili si komplikovaný 
systém tajných signálů, jsou schopni vyhrávat v kasinech pohádkové 
částky. Ben, který podlehne vidině peněz, životnímu stylu v Las Vegas 
a chytré a pohledné člence jejich týmu, Jill Taylor, stále více riskuje. 
Ačkoliv počítání karet není nezákonné, v sázce je mnoho a záhy nejde 
jen o to orientovat se v kartách, ale také o nutnost nenechat se přistih-
nout hrozivým šéfem ochranky jednoho z kasin: Colem Williamsem. 
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 123 minut

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí s velkým potěšením uvede již potřetí 
dvanáctičlennou africkou skupinu

Kdy: neděle 3. 8. 2008 ve 20 hodin
Kde: velký sál Jupiter clubu
Vstupné: děti – v předprodeji 30 Kč,
   na místě 60 Kč
 dospělí – v předprodeji 80 Kč, na místě 120 Kč
Předprodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na prog. oddělení JC.

tentokrát s novým programem

Městská knihovna Velké Meziříčí oznamuje, že v červenci 
a srpnu zkracuje provozní dobu vždy jen do 16.30 hodin!
Půjčovna pro děti a mládež bude otevřena
pouze v pondělky a středy!
Děkujeme za pochopení!

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI JUPITER CLUBU

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PLÁN PŘEDNÁŠEK NA II. POLOLETÍ 
r. 2008

Den: úterý o 14.30 h Místo: JC, vestibul kina
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

12. 8. přednáška Pěší pouť do Cách P. Jan Peňáz

16. 9. přednáška Promítání starých fotografi í a fi lmů Ing. Antonín Dvořák

23. 9. přednáška Středověké rytířské řády Mgr. Thomas Töpfer

30. 9. přednáška Nové objevy Velkomoravské architektury   prof. Josef Unger, CSc

 7. 10. přednáška Přednáška z Ruska o Rusku Alan Černohous

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

21. 10. přednáška Jošt Lucemburský – markrabě Moravský JUDr. Jaromír Karmazín

11. 11. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

18. 11. přednáška Značení středověkých hranic mezi Čechami a Moravou Jaroslav Nesiba

25. 11.  přednáška Americké setkání s potomky imigrantů z 18.století Věra Chalupová

 2. 12.  přednáška Polské Tatry Mgr. Tomáš Fiala

 9. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala

30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 31. 7. a pátek 29. 8.
předsálí JC, 17–21 hodin

určeno pro žáky 12–15 let
Vstupné: 35 Kč

Jupiter club, s. r. o. uvede

Komedie z kravína o touze uniknout z malého moravského venkova sym-
bolizovaného vepřovou se zelím do velkého světa. Ola zklamaná životem, 
Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí 
své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nicola Zbytovská, Josef Polášek 
a J. Barin Tichý.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 2. října 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě pro-
puštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na 
příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem.
Hrají: Simona Stašová (za tuto roli obdržela cenu Thálie), Radka Filás-
ková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová  a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Říjen – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

Brilantní komedie o jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout 
kdokoli z nás. Pokud jste dosud o svém manželství nevěděli všechno, po 
zhlédnutí této hry budete mít jasno.
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal Pešek, 
Agáta Hanychová/ Klára Jandová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Listopad – termín bude upřesněn
STUDIO DVA

Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy Garland. Na-
vzdory chmurné faktografi i je hra nesmírně zábavná a vtipná. V inscenaci 
živě zazní písně Judy Garland v podání Hany Maciuchové.
Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Petřík/Petr Bláha
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna vyhrazena!

vystoupení známé herečky a čes-
kého písničkáře, kteří zazpívají 
šansony s doprovodem komor-
ního orchestru.

Sobota 20. září 2008 v 19.30 
hodin ve velkém sále JC

Vstupné: v předprodeji 180 Kč, 
na místě 230 Kč

Rezervace a prodej vstupe-
nek na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo programové 
oddělení JC.

Všichni známe razítka používaná 
k orážení poštovních zásilek. Říká 
se jim denní razítka. K určitým 
událostem se vydávají razítka pří-
ležitostná. 

První takové razítko bylo na 
poště Velké Meziříčí použito při 
příležitosti uspořádání Hospodář-
ské výstavy Horácka v roce 1938. 
Výstavní areál byl v prostorách za 
gymnáziem, od té doby se na naší 
poště používalo dalších pět razítek. 

Nyní je připraveno k použití sed-
mé příležitostné razítko, a to k výro-
čí 600 let od udělení privilegia rozší-
řeného odúmrtního práva. Zasloužil 
se o to významný moravský šlechtic 
Lacek z Kravař společně s Anežkou 
Meziříčskou, dne 26. července 1408. 
Nové razítko s logem výročí a obec-
nými údaji bude používáno na zdejší 

Příležitostné razítko

poště v době od 21. 7. do 26. 7. 2008 
v úředních hodinách. Podrobnosti 
jsou uvedeny na internetu.

Dalším připomenutím používání 
razítek na zdejší poště bude výstavka 
razítek a miniukázka založení poš-
tovního úřadu. Tento úřad byl zalo-
žen 1. 6. 1785, prvním poštmistrem 
byl Anton Král.

Minivýstavka bude probíhat 
ve vestibulu poštovního úřadu od 
21. 7. 2008. Poštovní doklady spolu 
s nejstarším dokladem z roku 1787 
jsou ze soukromé sbírky Jiřího 
Winterlinga, u něhož lze také kon-
zultovat další podrobnosti. Uvítá též 
jakoukoli spolupráci při upřesnění 
provozu poštovního úřadu. Předem 
děkujeme za jakoukoli pomoc. 

Klub fi latelistů při Jupiter clubu 
Velké Meziříčí

Výletiště na hřišti, překvapení a soutěže. 
(Za deště KD Vídeň) Vstupné zdarma.
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Blahopřání

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

19. 7. Os. Bítýška
26. 7. Netín
 9. 8. Arnolec
16. 8. Netín
Info: www.renons.cz

18. 7. Dolní Vilémovice
24. 7. Vranovská přehrada – Osl-
 novice – Panel Chmelnice
25. 7. Čáslavice
26. 7. Hartvíkovice – Miss Pláž

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

VIII, IX a X
Dnes vám přinášíme poslední tři obrázky: na prvním je klenák, který 

najdete na jedné z budov ve Velkém Meziříčí, na druhém klika a na třetím 
jedna drobnost, kterou jistě bez dlouhého přemýšlení poznáte…

A co teď? Napište si na papír číslice od jedné do deseti a ke každému 
číslu přiřaďte řešení, tedy co je na kterém obrázku. Uveďte buď ad-
resu domu, na kterém jste ten či onen architektonický prvek objevili, 
nebo k jakému účelu budova slouží, kdo v ní sídlí apod. Např.: adresa 
Náměstí 17 ▪ Jupiter club ▪ kino ▪ redakce Velkomeziříčska, apod.

Poté připište své jméno a příjmení, adresu či jiný kontakt a vše odešlete na 
naši adresu: Muzeum Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké 
Meziříčí, případně doneste osobně k nám do Muzea do pátku 1. srpna do 15 
hodin. Na obálku napište čitelně heslo „Soutěž“. Můžete také použít e-mail: 
hartman@muzeumvm.cz, do předmětu mailu napište opět slovo „Soutěž“.

No a teď už nezbývá než čekat 
zda se vám ozveme, že jste vyhráli 
jednu z deseti připravených cen. 
Přejeme hodně štěstí při losování!

Muzeum VM

Dne 10. července 2008 oslavila 
životní jubileum paní 

Jarmila Smolíková. 
Hodně zdraví, štěstí a spokojenos-
ti do dalších let přejí manžel, syn 

a dcery s rodinami.

Dne 10. 7. 2008 oslavil své
70. narozeniny pan 

Jaroslav Hort
z Oslavice. 

Vše nejlepší do dalších let a hodně 
zdraví přejí manželka a synové 

s rodinami.

Dne 1. července 2008 uplynul je-
den smutný rok od chvíle, kdy nás 
opustil pan 

Ladislav Buigl.
Vzpomíná manželka s rodinou. 

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání. 
V srdci stále bude bolest 
a jen tiché vzpomínání. 

Dne 5. července jsme vzpomněli na 
2. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš drahý syn, pan

ing. Vladimír Čech 
z Vídně. 

Stále vzpomínající rodina 

Dne 10. 7. 2008 uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustila naše maminka, 
babička, prababička a sestra, paní 

Zdeňka Kuřátková 
z Velkého Meziříčí.          S láskou vzpomínají rodina Teplova a Zdenka. 

Život je jak pohádka pouhá, 
pro každého je jinak dlouhá. 
Odešel jsi nám tak náhle,
jak osud si přál, 
však v našich srdcích 
budeš žít dál.

Dne 10. července jsme vzpomněli 
7. výročí dne, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan 

Václav Dvořák 
z Pustiny. 

Stále vzpomínají manželka, dcery 
a dcery s rodinami. 

Neprobudíme Tě ani nejkrásnějším 
slovem,
jen kytičku položíme a řekneme 
sbohem.
Tichounce postojíme 
a se smutkem v srdci se rozlou-
číme.
Dne 20. července uplyne 5 let, kdy 
nás navždy tragicky opustil náš 
milovaný syn, bratr, vnuk, švagr 
a strýc, pan 

Petr Kunčar 
z Netína. 
Stále s láskou vzpomínají rodiče, 
sestra s rodinou, bratr, babička 

a tety s rodinami.
Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.

Žáci 1. a 2. ročníku Praktické školy dvouleté děkují touto cestou za 
vstřícnost a ochotu p. Kozinové, která nám umožnila 18. 6. 2008 vy-
zkoušet si pro nás netradiční sport – bowling.

ZŠ speciální a praktická škola Březejc

Děkuji ředitelce DDM paní Koudelové za umožnění mé dceři navště-
vovat zájmový kroužek. Děkuji paní Chlubnové za vedení a poděkování 
patří i členkám džezgymnastiky. Všem hezké léto.                       Kabrdová

Poděkování

Loučení se školkou

V sobotu 21. června 2008, přesně v den 60. výročí začátku své maturity, 
sešla se na svém tradičním setkání skupina oktavánů zdejšího gymnázia 
z roku 1948: lékaři, doktorka fi lozofi e, inženýři, katolický duchovní 
– monsignore, magistra a magistři. I jejich životy poznamenaly historické 
události od 30. let minulého století se všemi společenskými, profesními 
i osobními peripetiemi. Neotřesitelná však zůstala, trvá a při všech se-
tkáních vždy ožívá jedna z největších lidských hodnot – jejich upřímné, 
pevné a krásné přátelství.                                                                    -bk-

Diamantová oktáva

Lhotecká školní noc ve znamení středověku
V posledním týdnu školy vždy přespáváme z pondělí na úterý ve škole. 

Letošní téma kostýmů a odpoledních činností byl středověk. Sešli se rytíři, 
kati, princezny a jejich služky, a mnoho dalších masek. Odpoledne jsme 
pořádali lukostřelbu a rytířské turnaje, pak jsme si vyrobili pěkná trička 
s potiskem. Večer následoval průvod masek po Lhotkách a po přečtení 
středověkého příběhu jsme okolo 22. hodiny usnuli v tělocvičně. Ráno nás 
čekala snídaně – chléb s máslem a marmeládou. Na školní noc se vždy již 
od dubna těšíme.                                     Žáci a žákyně 5. roč. ZŠ Lhotky

Ve středu 
25. 6. radní 
kraje Vy-
sočina pro 
oblast ze-
mědělství 
Ivo Rohov-
ský předal 
dětem 
ze ZŠ ve 
Lhotkách 
ceny za 
2. místo 
v soutěži 
Bílé moře 
Vysočiny.

V pátek 18. července se uskuteční setkání zpěváka a našeho kamaráda

s dětmi na letním ozdravném táboře ve středisku Březejc.
Setkání začne v 16 hodin.         -rš-

Již šestý ročník každoročního 
kultovního festivalu RUDAFEST 
2008 je opět zde… Kde? Jako 
vždy v kulturáku v Rudě u Velkého 
Meziříčí. 15. 8. 2008 od 19 hodin 
(vstup od 18 hodin, pivo poteče 
proudem). Zahrají kapely Hazyde-

Letos v září tomu bude 30 let, 
kdy se dětem poprvé otevřely 
dveře mateřské školy „VELOX“ 
Nad plovárnou ve Velkém Mezi-
říčí. Jako malí jsme do této nové 
školky docházeli a poznávali nové 
kamarády. Dnes už sem vodíme 
naše děti a říkáme si: „Jak ten čas 
letí!“ A je tomu tak i u našich dětí, 
ze kterých jsou najednou malí ško-
láci. Vždyť to není tak dávno, když 
jsme poprvé a s velkými obavami, 
někdy i se slzami v očích přivádě-
li naši malou ratolest do školky. 
A pak se najednou rozběhl aktivní 
život ve školce, kde jsme se spolu 
s dětmi stále na něco těšili: na di-
vadélko, na Mikuláše, na Vánoce, 
na besídku, na karneval, na výlety, 
na koupání, saunování, putování po 
stopách čarodějnic atd. Sháněli jsme 
pomůcky na krásné výrobky, které 
nám pak děti s pomocí p. učitelky 
vyrobily a hrdě nám je ukazovaly na 
výstavce. Nástěnky se každou chví-
li chlubily novými obrázky od dětí. 
Předškoláci se pilně připravovali do 
školy hravou formou cvičných úkolů 

ze sešitů. Vyvrcholením celoroční 
činnosti byla pak Velká zahradní 
slavnost, která pravidelně ukončuje 
školní rok a kam jsou zváni i rodiče 
dětí. Tak tomu bylo také ve středu 
25. 6. 2008, kdy jsme slavili i 30 let 
provozu naší školky. Na terase škol-
ky nás přivítala příjemná atmosféra 
pod vedením kapely „Iveta a Eliška 
z Jihlavy“. Zazpívat a zasoutěžit si 
mohli rodiče i děti. Poté proběhlo 
slavnostní, ale i dojemné „šerpová-
ní“, kdy se z našich malých před-
školáků stali školáci. Na zahradě 
nás pak čekala hudba, tombola, 
chlazené pivo a opékání párků. Bylo 
to krásné odpoledne plné sluníčka, 
pohody a dobré nálady. 

A za to všechno chceme prostřed-
nictvím týdeníku Velkomeziříčsko 
vyslovit kolektivu zaměstnanců 
mateřské školy „VELOX“ Nad plo-
várnou, vedeného ředitelkou Věrou 
Kopečnou, uznání za jejich práci 
a zároveň poděkovat za vše, co pro 
naše děti vykonaly. Moc děkujeme, 
bylo nám u vás dobře! 

Rodiče předškolních dětí

cay, Mawataki, Mashy Muxx, 
Scarecrow, Problém doby a další. 
Pivo, alkohol za takřka lidové ceny, 
nocleh v kulturáku možný… Co víc 
si přát? Snad jen obsluhu nahoře 
bez… Více informací na www.ru-
dafest.unas.cz          Stanislav Slezák

V sobotu 19. 7. 2008 v 19 hodin

pouťový výlet.
Hraje skupina Jásalka.
Občerstvení s pečeným seletem.
V neděli 20. 7. 2008 lunapark pro děti.
Fotbalové utkání svobodní proti ženatým.

Bezstarostný víkend provoněný spoustou krásných motorek,
rychlých žen, zajímavých soutěží a tvrdé hudby

SDH Ostrov nad Oslavou vás srdečně zve na

Myslivecké sdružení Lhotky srdečně zve na

taneční večer se skupinou START 02
v pátek 1. srpna 2008 na výletišti ve Lhotkách.

Bohatá tombola, občerstvení. Hosté nad 50 let mají vstup zdarma. 
Začátek ve 20 hodin.

Hasiči ze Lhotek vás zvou na

18.–20. července 2008, Osová Bítýška

Vystoupí: pátek – Invaze, Doga, Gama Rock, Děda Mládek 
Illegal Band; sobota – Renons, Alkaline, Krucipüsk a další. 

www.motosrazvysocina.net

které se uskuteční 25. 7. 2008 se skupinou Pangeit
a 26. 7. 2008 se skupinou Refl exy na výletišti
za hasičskou zbrojnicí v Ostrově nad Oslavou (za deště v KD).
Začátek ve 20 hodin.                                                                    -por-

VIII

IX

X

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
a doprovodit na poslední cestě našeho drahého pana

Aloise Náhlíka 
z Velkého Meziříčí. 
Rovněž děkujeme za květinové dary.                                           Rodina 

Městská knihovna Velké Meziříčí vás zve na výstavu
OLDŘICHA INOCHOVSKÉHO

KOLÁŽE TROCHU JINAK.
Od 1. srpna do 1. září 2008 ve výstavním sále knihovny. 

Slavnostní ukončení 1. září 2008 v 17 hodin.

Dne 15. července oslavila 60. narozeniny paní 

Františka Žáková 
z Oslavice. 

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let 
přejí manžel a děti s rodinami.
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ŠACHY

ATLETIKA

Monika Kratochvílová, Patricie 
Hammerová, Žaneta Havelková, 
Kateřina Janoušková a Iveta Po-
spíšilová ze ZŠ Oslavická 1800/20 
si po 1. místě v krajském kole vy-
bojovaly účast v republikovém fi ná-
le AŠSK ČR v atletickém čtyřbo-
ji starších žákyň základních škol. 
Do Bíliny (Teplice), kde se dne 21. 
června 2008 fi nále konalo, se sjelo 
15 družstev děvčat a 14 družstev 
chlapců z celé ČR. V naší sestavě 
Ž.Havelkovou nahradila Ivana Sa-
lašová. Závod začal během na 60 m, 
ve kterém M. Kratochvílová obsa-
dila druhé místo. Po této disciplíně 
naše družstvo skončilo desáté. Po-
tom se děvčata rozdělila na tech-
nické disciplíny v poměru 3:2. Vý-
kony ve vrhu koulí a hodu míčkem 
nás posunuly na 2. místo. Ve sko-
ku vysokém zabojovaly I. Salašová 
a P. Hammerová a třetím nejlepším 
výkonem v soutěži spolu s výkony 

M. Kratochvílové a K. Janouškové 
v dálce jsme si stále držely průběž-
né 5. místo. V běhu na 800 m, který 
probíhal až v 15 hodin, se projevila 
na děvčatech únava, ale zabojovala 
a pod vedením I. Pospíšilové všech-
na do cíle doběhla.
Celkové 9. místo družstva a 10. (ze 
74 závodnic) Moniky Kratochvílo-
vé je určitě obrovským úspěchem 
všech našich děvčat.
Mé poděkování za vzornou repre-
zentaci školy a města patří všem 
závodnicím. Všichni také chceme 
poděkovat trenérce atletiky ing. Zu-
zaně Villertové. Ta nám pomohla 
s přípravou na závody a po celou 
dobu nám držela palce. 
Mgr. Jitka Náhliková, učitelka ZŠ 

Oslavická 1800/20 VM

 0 m 800 m Míček Výška Body,
   /koule /dálka  celk. poř.
Kratochvílová 8,30 2:58,03 9,69 459 2102 10.

Salašová 9,03 3:01,36 45,01 143 1873 29.
Hammerová 9,27 2:51,90 39,33 143 1835 32.
Janoušková 9,30 2:59,69 8,88 405 1635 52. 
Pospíšilová 8,98 2:51,66 36,69 353 1539 64

HÁZENÁ

Mistry republiky se po úspěšné 
házenkářské sezoně stali Jakub 
Bezděk a Lukáš Horký, oba hos-
tující v klubových soutěžích za HC 
Zubří. Naši odchovanci ve volných 
hracích termínech hájili barvy rod-
ného města Velkého Meziříčí ve II. 
lize staršího dorostu a Jakub Bez-
děk i přes nepříjemné zranění ruky 
i ve II. lize mužů. 
Oba nadějní hráči si úspěšně ved-
li v první lize staršího dorostu, ve 
které Jakub Bezděk v průběhu 
podzimní části nastřílel 14 branek 
a Lukáš Horký během celé sezo-
ny zatížil konto věkově starších 
protihráčů soupeře dvaceti čtyřmi 
brankami, ve své věkové kategorii 
mu pak patří mezi nejlepšími střelci 
soutěže mladšího dorostu celkové 5. 
místo za 137 branek. 
Zlaté medaile společně i s našimi 
hráči patří celku staršího dorostu 
HC Zubří, který se v průběhu pr-
voligové soutěže 2007–8 vyvaro-
val větších zaváhání a s pětibodo-
vým náskokem si již dvě kola před 
koncem dlouhodobé soutěže zajistil 
titul Mistra ČR. 
Třešničkou na dortu v kariéře se-
dmnáctiletého Lukáše Horkého 
je zisk mistrovského titulu pro rok 
2008 v kategorii mladšího dorostu 
a zejména ocenění pro kanonýra 
závěrečného turnaje. Souboj čtyř 
nejlepších celků z české a moravské 
skupiny se na přelomu měsíce květ-

Muži A – přátelské utkání
FC Velké Meziříčí – Dosta Bys-
trc 2:1 (1:1)
Hlavní rozhodčí: Rosický ml. Počet 
diváků: 100. ŽK: 1:0 (Střecha L.). 
Střelci branek: Pokorný (44.), Prů-
ša (53.) – 37. Sestava: Richter (46. 
Invald) – Z. Mucha, Galia, P. Fober 
(44. Střecha L.), J. Krejčí – Pánek 
(64. Netolický), Průša, Berka, (46. 
Kratochvíl), Loup, Pokorný – Hav-
líček (62. Beran).
Meziříčští nastoupili k prvnímu 
přátelskému utkání proti Dostě 
Bystrc, účastníku MSL. Hrálo se 
na kvalitní trávě v Náramči. Pi-
kantní na zápase bylo, že hostu-
jící tým vedl náš bývalý trenér Z. 
Zbořil. V 5. minutě se dostala do 
šance nová posila – Havlíček, ale 
místo střely volil přihrávku, kterou 
hostující obránce odkopl na rohový 
kop. Hosté se dostali do šance v 10. 

minutě, kdy brankář Richter vyra-
zil míč, ten se odrazil k záložníko-
vi Bystrce, který netrefi l odkrytou 
bránu. Další šance domácích přišla 
v 19. minutě, Průša trefi l těsně ved-
le. První branku viděli diváci ve 37. 
minutě, kdy po rohu trefi li hlavou 
hosté. Velmez se snažil do poloča-
su vyrovnat. Podařilo se mu to ve 
44. minutě, po rohu dobře hrající-
ho Pánka se trefi l hlavou Pokorný. 
Do druhého poločasu udělali oba 
trenéři změny v sestavách, ale na 
kvalitě utkání se to nepodepsalo. 
Naše mužstvo se dostalo do vede-
ní v 53. minutě, špatně odkopnutý 
míč se dostal k Průšovi, ten technic-
kou střelou umístil k tyči. Do kon-
ce utkání si oba týmy vytvořily ně-
kolik šancí, žádná však neskončila 
brankou. Domácí se tak radovali 
z prvního vítězství nad kvalitním 
soupeřem. Další utkání sehraje naše 
A mužstvo ve středu 16. 7. v 18.00 
opět v Náramči.                    -dek-

Turnaj Open Hodonice 2008
V sobotu 21. 6. se na velkém sále 
kulturního domu v Hodonicích 
u Znojma konal další ročník tradiční 
a vysoce oblíbené soutěže jednotliv-
ců OPEN Hodonice. Na tento turnaj, 
který bývá organizován systémem 9 
kol po 2× patnácti minutách na par-
tii, opět odcestovala početná výpra-
va z Velkého Meziříčí a nejbližšího 
okolí, poněvadž právě tuhle akci si 
naši hráči nesmějí nikdy nechat 
uniknout. Je totiž perfektní.
A tak našinci jeli ve velkokapacit-
ní sanitě pana Čtveráčka zase vese-
lí a řádně natěšení. Mezi nimi byli 
i dva žáci, a to Dominik Dvořák 
a Vít Kratochvíl, kteří se měli zú-
častnit paralelní soutěže dětí do 15 
let, a to v menším sálku téhož obří-
ho kulturního domu. Právě oni na-
konec dosáhli ohromného úspěchu, 
když jedenáctiletý Dominik z Mě-
řína vzal přes kopírák svou loňskou 
bronzovou příčku, zatímco ještě ani 
ne desetiletý Vítek z Meziříčí junior-
ské klání dokonce suverénně vyhrál! 
To našim dospělým a dvěma dospí-
vajícím (Mrazík a J. Kratochvíl) se 
dařilo řece jen o něco méně; avšak 
přesto byli všichni maximálně spo-
kojeni a nadšeni. Jedinými minusy 
akce byly extrémní horko a to, že 
ani letos, jako ostatně dosud nikdy, 
nezískal nikdo z nás žádnou z deví-
ti – před každým kolem pořadateli 
losovaných – lahví bílého vína od fy 
Znovín Znojmo. Opravdovou kata-

strofu však přivodila okurka „kva-
šák“, která zamořila cestou zpátky 
náš přepravní vůz se šachisty, me-
ruňkami a broskvemi, jakož i jinými 
druhy ovoce a zeleniny. Tuto podiv-
nou okolnost je ale těžko vysvětlit. 
Báječný červnový superturnaj v Ho-
donicích považují meziříčští hráči za 
každoroční vrchol své sezony. Této 
akci se nevyrovnají ani soutěže v Br-
ně, Jihlavě či kdekoliv jinde. 
Konečné výsledky:
Skupina B = mládež do 15 let/7 
kol 2× 15
 1. Vít Kratochvíl Vel. Meziříčí

6,5 b./25,5/17,5/27,5
 2. Jan Hofírek Prace u Brna

6 b./25,0/16,5/22,0
 3. Dominik Dvořák Měřín

4 b./26,0/19,0/14,0                  atd.
Skupina A = OPEN od 15 let/9 
kol 2× 15
 1. Zdeněk Kavan TJ Znojmo

8 b./54,5/42,5/40,5
 2. Jan Píše Lokomotiva Brno

8 b./53,0/40,5/41,5
 3. David Voborný SPGŠ Znojmo

7 b./51,5/39,5/38,0
Umístění našich:
 9. Josef Kratochvíl 6 b./45,0/35,5/30,0
14. Tomáš Mrazík 5,5 b./38,0/30,0/25,5
20. Milan Čtveráček 5 b./45,5/36,5/28,0
22. Miroslav Bárta 5 b./43,5/34,5/28,0
33. Vladimír Pařil 4 b./40,0/31,0/18,0
39. Josef Dvořák (Měřín)

3,5 b./39,0/31,0/20,5
41. Miloslav Ciml (Mostiště)

3,5 b./37,0/28,0/15,5               atd.
Start příští sezony 2008/2009 nasta-
ne až koncem září či v říjnu.

na a června konal v baště chlapecké 
mládežnické házené – HC Zubří. 
Tam v domácím prostředí neza-
váhali házenkáři HC Zubří, kteří 
bez ztráty bodu a jasným rozdílem 
porazili všechny svoje soupeře na 
turnaji. Nejvyrovnanější byl duel 
s Karvinou. Rozhodujícím okamži-
kem pro vývoj střetnutí byla červe-
ná karta pro nejlepšího hráče hos-
tí i celého turnaje Libora Hanische 
a Zubří nakonec zvítězilo poměrně 
vysoko 38:31. 
Na druhém místě se nakonec umís-
tila Karviná, bronzové medaile zís-
kali hráči Jičína. 
Nejlepší hráč: Libor Hanisch 
(Karviná)
Nejlepší brankář: Martin Podzi-
mek (Jičín)
Nejlepší střelec: Lukáš Horký 
(Zubří)

Memoriál Zbyňka Russe 
4. ročník turnaje v malé kopané
Turnaj v malé kopané na uctění památky
našeho tragicky zemřelého kamaráda.
Pod záštitou starosty obce Moravec p. Uhlíře. Klub hráčů malé ko-
pané NTC Moravec, srdečně zve všechny příznivce fotbalu a dobré 
nálady 26. 7. 2008 na hřiště v obci Moravec. 
Turnaj bude probíhat podle zjednodušených pravidel malé kopané. 
Mužstva nastupují v rozestavení 4+1. Věk ani pohlaví účastníků není 
nijak omezeno. Prezentace týmů bude probíhat od 7.00 do 7.30. Ob-
čerstvení zajištěno. Přihlašujte se prosím na číslech:
737 110 566, 606 758 887 – Luděk Russ. Počet startujících je omezen 
na 32 týmů, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve!

HASIČI

Náš rodný kraj Vysočina, nádher-
ná je to krajina, spousta strání, luk 
a polí, běž na pochod po okolí. 
Krásné lesy vůkol šumí, jak to 
jenom stromy umí. Vezmi batoh, 
projdi se příjemnou letní kraji-
nou s pěkným počasím, které ti 
na kontrolních bodech zpříjemní 
velice orosená sklenice. Podívej se 
k stráni, lesu, ale drž si svoji trasu, 
nezáleží na tvé píli, za jak dlouho 
dojdeš k cíli. 
X. tradiční vídeňský pochod a XII. 
Vídeňskou lávku pořádal Sportovní 
klub Vídeň. Před deseti lety začal 
tuto velice populární akci pořádat 
Sbor dobrovolných hasičů 20. červ-
na 1998. Pochod začal pořádat v ro-
ce 1982 – 19. června Výbor svazu 
turistiky ČSTV – TJ Lokomotiva 
– Ingstav Brno, pod názvem „Jede 
Kudrna na vandr do Vídně“. Turis-
tů jezdívalo hodně, říkali si „Ku-
drnovci“. 
Každý turista – zájemce, dostane při 
zápisu v Kulturním domě „lejstro“ 
turistický pas s razítkem organiza-
ce, svým jménem, váhou, velikostí 
bot a otiskem palce a může vyrazit. 

Na druhé straně pasu je mapa, kde je 
vyznačena trasa pochodu, délka tra-
sy asi 15 km. Zapsalo se 171 účastní-
ků. Na trase byly dva kontrolní body 
s občerstvením. 
Vyšlo se za krásného počasí, chlad-
nější větřík a slunce slibovaly poho-
dovou cestu. Účastnily se i mamin-
ky s kočárky a dětmi, které na kus 
cesty vyvezlo auto společnosti Ze-
mas. Sportovci a účastníci pochodu 
si jistě přišli na své. 
Účastníci pochodu byli při přícho-
du do cíle – Vídně – odměněni per-
níkovými výrobky upečenými paní 
Studenou. Nejpestřejší program byl 
připraven na odpoledne. Uzené klo-
básy, bohaté občerstvení, ale hlavní 
bod pořadu jízda po lávce přes ryb-
ník na trakaři a kole. Velké množ-
ství diváků i soutěžících. 
Svoje zdatnosti převedlo dost od-
vážlivců, ať s úspěchem větším či 
menším, nedala se zahanbit v jíz-
dě s trakařem ani děvčata. Hodně 
soutěžících okusilo chladnou lázeň. 
Kolem rybníka bylo hodně zábavy. 
Večer pokračoval taneční zábavou 
v „kulturáku“.              J. Šťastová 

Slovensko
Říká se „nešťastný pátek třinácté-
ho“, avšak přesto se právě v tento 
den naše dobrovolné hasičky vy-
pravily na soutěž, která se tento-
krát konala mimo naši republiku, 
konkrétně na Slovensku a budeme 
ještě přesnější, ve Staré Turé. V pá-
tek je čekalo ubytování a seznáme-
ní s prostředím budoucího závodiš-
tě. Samozřejmě nechybělo přivítá-
ní, zejména s družstvem Emerson 
a. s. z Nového Mesta nad Váhom, 
se kterým se na soutěži podobné-
ho typu potkaly již dříve. A byli 
to právě oni, kteří našim hasičkám 
poskytli důležité rady. Nezklama-
li ani v průběhu sobotního ranního 
tréninku požárního útoku. Na tento 
typ útoku je potřeba celkově 9 osob, 
složení velkomeziříčského družstva 
bylo tentokrát následující: M. Ber-
natová ml., Lucie Sedláková, J. Kra-
tochvílová, M. Bernatová, Š. Zimo-
vá, M. Domanská, M. Konečná, J. 
Kašparová, P. Kašparová. Čekal na 
ně požární útok, ale také tzv. šta-
fetový běh. Na obě dvě disciplíny 
mělo každé družstvo dva pokusy. 
Soutěže se účastnila družstva: muži 
– již zmiňovaný Emerson a. s. a dá-
le DHZ Mier SNV, DHZ Slovenská 
Ves a ženy – DHZ Mier SNV a SDH 
Velké Meziříčí. Nutno dodat, že se 
jedná o nejlepší slovenské týmy, 
které se připravují, stejně jako naši 
hasiči, na brzkou olympiádu v Os-
travě. Emerson a. s., to byl vítězný 
tým mužů, který požární útok spl-
nil za 42,52 sekund a čas štafetové-
ho běhu byl 65,05. Velkomeziříčské 
hasičky skončily sice až za svými 
jedinými soupeřkami v celkovém 
součtu časů, avšak pouze o dvě 
sekundy. Vítězky zaběhly útok za 
73,45 sekund a jejich „štafetový 

čas“ byl 77,04. Velkomeziříčské 
hasičky dosáhly času na požárním 
útoku 79,37 a na štafetovém běhu 
73,13. Je určitě stále co zlepšovat, 
navíc jsou nyní obohaceny o cenné 
zkušenosti.

Rakousko
Dobrovolné hasičky (jmenovitě Š. 
Zimová, L. Sedláková, J. Krato-
chvílová, M. Konečná, P. Kašpa-
rová, J. Kašparová, M. Domanská, 
M. Bernatová ml. a M. Bernatová) 
se tentokrát vydaly do Rakouska. 
Tam proběhla mezinárodní soutěž, 
které se účastnily týmy i z Maďar-
ska, Chorvatska či Německa. Své 
síly měřilo 350 družstev v požár-
ním útoku CTIF a ve štafetovém 
běhu 8×50 metrů. Velkomeziříč-
ské hasičky byly zařazeny do kate-
gorie hostů, společně s dalšími pěti 
družstvy mužů. Nutno dodat, že se 
soutěže zúčastnila pouze 2 druž-
stva žen, byla tak zde patrná jasná 
převaha mužů. Požární útok splni-
ly naše hasičky za 69,70 sekund 
a štafetový běh dokončily za 64,51 
sekund. Součet časů jim nakonec 
vynesl 5. místo. Soutěž probíhala 
ve dvou dnech 27. a 28. 6. v měs-
tečku Güssing. Organizace byla na-
prosto dokonalá, skutečně na me-
zinárodní úrovni. Ať už šlo o ná-
stup na soutěž a přímo její průběh, 
výborné možnosti trávení volného 
času, nesmíme opomenout úžasné 
stravování a celkově bylo o všech-
na družstva bezchybně postaráno, 
i přes malé jazykové bariéry! Za to 
by si pořadatelé určitě zasloužili 
poděkování a obdiv. Celkově byly 
dívky se svým výkonem spokoje-
ny. Navázaly nové kontakty v tom-
to druhu požárního sportu, získaly 
cenné zkušenosti. Co si přát více? 
Snad aby každá soutěž měla tak vý-
bornou organizaci. 

Za SDH M. Bernatová

Pozvánka na

Dne 19. 6. se v Balinském údolí 
uskutečnil branný závod pro žáky 
6. tříd základních škol nazvaný Ba-
linská stopa. Akci uspořádal ve spo-
lupráci se školami a složkami inte-
grovaného záchranného systému 
Dům dětí a mládeže VM. Na úse-
ku dlouhém 3 km bylo vytyčeno 10 
stanovišť, na kterých si žáci ověřili 
své znalosti a dovednosti v poskyt-
nutí první pomoci, hašení požáru, 
střelbě na cíl, orientaci v silničním 
provozu, hodu granátem a odpoví-
dali na otázky vztahující se k eko-
logii, myslivosti a historii města. 
Bezpečnost a technickou podpo-
ru na trati zajišťovali také dívky 
ze Střední školy řemesel a služeb. 
Soutěž probíhala v kategoriích dív-
ky a chlapci, čtyřčlenná družstva 
startovala v desetiminutových in-
tervalech u vstupu do Balinského 

údolí. Vytyčená trasa končila na 
koupališti, kde se v cílovém stano-
višti vyhodnocovaly časy a získané 
body. Zde si děti za doprovodu hud-
by také opékaly špekáčky a čekaly 
na slavnostní vyhlášení výsledků. 
Získané medaile a věcné ceny pře-
dali zástupci Policie ČR a Zdravot-
ní záchranné služby kraje. Trať byla 
dobře připravená, probíhala v krás-
ném prostředí a počasí celé akci 
přálo. Děti se pobavily a spolupráce 
s odborníky jim jistě přinesla do ži-
vota řadu důležitých podmětů a zá-
žitků. Je namístě poděkovat všem 
složkám, které se tohoto podniku 
nezištně zúčastnily tj. OO PČR 
VM, ZZS kraje Vysočina, SDH 
VM, vedoucím střeleckého krouž-
ku při DDM, SŠŘS Hornoměstská 
a TS VM. Můžeme snad doufat, 
že tak byla založena tradice. -mil-

BALINSKÁ STOPA

Závody horských kol v XC 
KDY: sobota 2. srpna od 10.00 (registrace od 8 hodin)

KDE: areál sjezdovky ve Velkém Meziříčí 
CO: XC trať s náročnými technickými úseky a výjezdem do 

sjezdovky! Více na: www.jkcyklo.cz

Lukáš Horký

Úspěšné atletky ZŠ Oslavická.                                                Foto: -náh-

Sobota 26. 7. 2008, prezentace od 8.30 do 9 hodin. Přihlášky 
do 25. 7. 2008, tel. 724 862 440. Občerstvení zajištěno.

VÍDEŇSKÝ POCHOD A LÁVKA


