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tel.: 566 523 790, e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz

PANASONIC
TX-32LED8F LCD, 82 cm, DVB-T, 2× HDMI 15.990 12.990
TH-37PX8 PLAZMA, 94 cm, DVB-T 22.990 17.790
TH-42PX80 PLAZMA, 107 cm, DVB-T 23.990 19.990
DMC-FZ8 foto, 12× zoom, stabilizátor 6.990 4.990
STRADA navigace, celá Evropa, 5" display 8.990 6.990
NV-GS90 kamera mini DV 5.990 4.990

Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských 
programů, ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima atd.

Tel. 604 853 080.

– slevový program 10–50 %
– p-shine

Zuzana Brodská
tel.: 793 246 129
Nehtové studio
Komenského 3/118
594 01 Velké Meziříčí

Fa Haban Tomáš
nabízí prodej polykarbonátu, sklolaminát 
v rolích, PVC desky, plexisklo, ruční nářadí,
elektro instalační materiál, autodoprava

Při předložení tohoto inzerátu sleva 5 %.

www.haban.cz, 739 435 941
Malá stránka 345, Velké Meziříčí

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

která se uskuteční 18. října 2008 v sále hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu hraje skupina F. K. Music Františka Kratochvíla.
Začátek je ve 20 hodin.
Občerstvení a točené pivo zajištěno. Předprodej od 16. 9. 2008 v úterý
a čtvrtek 9–15 hodin. Informace na tel. 602 852 889. Vstupné 100 Kč. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Ing. Ladislav Molnár

Zahradní centrum
v Budišově
(vedle zámku)

jehličnany, túje na živé 
ploty, okrasné dřeviny
Od pol. října pro vás 
připravujeme široký sor-
timent ovocných stromů.

Otevřeno Po–Pá 9–17 hodin
So 8–12 hodin

Tel. 568 875 403, 
736 484 434

Dnes rozšířené vydání za stejnou cenu

Více fotek 
ve fotogalerii

Ve fotogalerii na našich webových 
stránkách najdete více fotografi í 
z některých zajímavých akcí, které 
se nevydaly do tištěné podoby. 
Nejnověji tam najdete fotky z oslav 
šestistého výročí udělení plný 
městských práv Velké Bíteši, ze 
Dne zdraví či z tradiční drakiády. 
Ke stažení pro svoji potřebu můžete 
využít light box. 
Bližší informace získáte v redak-
ci.                  

 -ivh-

Nestarší obyvatelka našeho regionu Františka Kožnarová z Velké Bí-
teše, která svoje narozeniny oslavila v minulém týdnu, si připila oblí-
beným vaječným koňakem.              -mb- Foto: archiv MěÚ Velká Bíteš

Oslavila 105. narozeniny

Držitelka Thálie 
hraje v Jupiter 

clubu

Simona Stašová. 
Foto: www.osobnosti.cz 

Budou žádat dotaci na dětská hřiště
Velkomeziříčští se zavázali vystavět síť dětských hřišť ve městě. 

Budou proto žádat o evropské peníze na rozvoj regionálních středisek 
z regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Síť má tvořit 
celkem deset dětských hřišť, z nichž jedno na Čermákově ulici je již 
hotové od roku 2006. Během dvou až tří let by mělo vyrůst v různých 
lokalitách města dalších devět. Celkové náklady jsou odhadnuty asi na 
šest a půl milionu korun. „Dotace na tento druh akce může dosáhnout 
až do výše pětaosmdesáti procent nákladů,“ uvedl místostarosta města 
Josef Komínek. Hřišť by se však děti měly dočkat i bez evropských peněz. 
„Kdybychom měli akci realizovat z vlastních prostředků, tak by nám to 
trvalo několik let. Pakliže bychom se žádostí o dotaci uspěli, mohla by 
hřiště stát během jednoho dvou let,“ podotkl starosta František Bradáč 
a dodal, že projekt dětských hřišť není tak nákladný, aby jej Velké Me-
ziříčí nezvládlo. „Velké projekty si nemůžeme dovolit kvůli plánované 
rekonstrukci čistírny odpadních vod,“ doplnil Bradáč. 

Na základě demografi ckého průzkumu, který provedla sportovní ko-
mise ve městě, byly vybrány lokality, kde dětská hřiště vzniknou. Nad 
Jordánkem, na Nové, Bezručově a Hornoměstské ulici a mezi budovami 
pasáže a bývalého luteránského gymnázia v centru města se počítá s malý-
mi hřišti, stejně jako na sídlišti Hliniště. Tam je ale plánována také stavba 
velkého a dále pak i na Oslavické v proluce naproti základním školám 
a mezi ulicemi Čechova a Generála Jaroše. Dětská hřiště by měla být 
tvořena převážně dřevěnými prvky – houpačkami, žebříky, hrazdami, 
šplhacími tyčemi, lezeckými sítěmi a stěnami, skluzavkami a dalšími. 
Přičemž každé z hřišť bude jiné. Všechna ale budou oplocena. Plot bude 
doplněn i kolem již postaveného hřiště na Čermákově ulici, aby byl vy-
mezen prostor se zákazem vstupu psům a kočkám. „Sportovní komise 
také procházela městem a počítala všechna na černo zbudovaná hřiště 
a pískoviště, kterých je spousta. Na některých sídlištích byla u každého 
domu,“ dodal místostarosta Komínek. Likvidace jednoho přitom byla 
vyčíslena na pět tisíc korun.                                       Martina Strnadová

Věž navštívily čtyři tisícovky lidí

Zdravé potraviny, zdraví lidé, 
zdravý životní styl, zdravé měs-
to a zdravá příroda. To všechno 
v jednom dni, ve Dni zdraví, který 
proběhl ve Velkém Meziříčí ve 
čtvrtek 25. září 2008. Na něm se 
prezentovali ti, kteří mají co do či-
nění se zdravím, a to ve všech podo-
bách. Firmy i neziskové organizace 
představily ve velkém sále Jupiter 
clubu svoji nabídku výrobků a slu-
žeb. Příchozí ochutnávali biopo-

Zdraví prodat neumíme.
Můžeme ale poradit, říkají pořadatelé

traviny, naklíčená semínka, místní 
produkty honosící se značkou Vy-
sočina regionální produkt i zdravé 
saláty a jednohubky. Kromě toho 
zkoušeli šetrnou kosmetiku a čisticí 
prostředky nebo se se studentkami 
Střední zdravotní školy učili zásady 
první pomoci. Patero ekologického 
spotřebitele představila zájemcům 
výstava Nakupuj s rozmyslem od 
společnosti pro ekologické infor-
mace.    (Pokračování na straně 2.)

Když Pavel Janšta z Velkého Meziříčí přišel před 
patnácti lety s myšlenkou uspořádat nějakou podzimní 
akci pro děti, nikdo – a ani on sám – netušil, že se 
postupem času stane z obyčejného pouštění draků 
taková velká a oblíbená akce. Dnes už o ní lze směle 
říct, že je jednou z největších nejen ve městě, ale i na 
Vysočině. „Začali nám tehdy dorůstat naši potomci, 
kteří ani pořádně neznali, co jsou to opečené buřty 
či brambory, nevěděli co jsou to draci. Tak jsem pře-
mýšlel o něčem, čím bychom děti zabavili. Samozřejmě 
mě inspirovala ta velká louka na Fajtově kopci, která 
patří zemědělskému družstvu ve Lhotkách a tehdejší 
předseda svolil k jejímu zapůjčení,“ vzpomíná na úplné 

Velkomeziříčskou drakiádu si oblíbily tisíce dětí. Stala se tradicí

Dráčci létají na Fajťáku už patnáct let

začátky tradiční drakiády Pavel Janšta, „a tak jsem 
oslovil pár svých kamarádů, dali jsme hlavy dohro-
mady a šli do toho.“ Těch, kteří stáli u zrodu, bylo asi 
deset patnáct. Postupně se realizační tým stabilizoval 
na několika místních podnikatelích, ke kterým se asi 
o tři roky později přidal Dům dětí a mládeže Velké Me-
ziříčí. Spolu se pak každoročně podílejí na organizaci 
této rozsáhlé akce. „Z těch původních jsme tam až do 
dnešního dne zůstali asi tři. Kromě mne ještě Josef Ko-
mínek a Jan Koten. Ale abych řekl pravdu, bez pomoci 
pracovníků z domu dětí by už dnes podobnou práci 
nikdo nedělal,“ míní P. Janšta, „taky se hůř shánějí 
peníze od sponzorů.           (Pokračování na straně 5.)

Letošnímu jubilejnímu ročníku tradiční velkomeziříčské drakiády přálo počasí, a tak roztodivní draci létali 
opravdu jako diví. Někteří si troufl i a vylétli skutečně vysoko, skoro až nad město.                 Foto: Iva Horká

Studentka střední školy řemesel a služeb z Velkého Meziříčí vy-
řezává do melounu název Zdravá výživa. „Vyřezat takový motiv 
– většinou podle šablony – trvá asi dvě hodiny,“ uvedla mladá 
dívka, která podle svých slov absolvovala potřebný kurz, aby 
podobný výtvor zvládla udělat.                        Foto: Iva Horká

Dnes KAM 
na říjen 2008

V dnešním čísle je opět vložen le-
táček KAM – kulturní akce mě-
síce října v Jupiter clubu. Na jeho 
tisku se sponzorsky podílí fi rma 
Becker Acroma. 

Herečka Simona Stašová se 
spolu s ostatními kolegy před-
staví velkomeziříčskému publi-
ku ve hře slavného amerického 
dramatika Neila Simona Dro-
bečky z perníku. Za roli vylé-
čené alkoholičky dostala cenu 
Thálie. Divadelní představení 
se koná ve čtvrtek 2. října 2008 
od 19.30 a trvá 150 minut.
Vstupenky jsou ještě k prodeji 
přímo na místě. (Bližší informa-
ce čtěte na straně 10.)

Věž kostela svatého Mikuláše 
ve Velkém Meziříčí letos přilákala 
čtyř i t isíce šedesát 
t ř i návštěvníků. Ti 
mohli vystoupat po 
sto padesáti pěti 
schodech až na ochoz 
a shlédnout na město 
z výšky čtyřiatřiceti 
metrů v období od 
prvního června do 
konce prázdnin, tedy 
do jednatř icáté-
ho srpna. „Provozní 
doba tak byla letos 
zkrácena o půl měsíce 
oproti předchozím letům,“ uvedl 
místostarosta města Josef Komínek. 
Odrazilo se to i na počtu návštěv-
níků. „V roce 2006 jich totiž bylo 
4978 a v roce 2005 dokonce 5744,“ 
připomněl Komínek. Vloni věž ne-

byla otevřena vůbec, protože právě 
v letních měsících procházela opra-

vou trámoví a fasády. 
Letos tedy výtěžek ze 
vstupného, které bylo 
stejné jako v předcho-
zích letech, a to deset 
korun, činí čtyřicet 
t isíc šest set t ř icet 
korun. O peníze se 
rovným dílem podělí 
město a římskokato-
lická farnost.

Text a foto: Martina 
Strnadová
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OKÉNKO RADNICE

Čekají nás krajské a senátní volby.
V jednom termínu

Krajské volby se v letošním roce konají ve stejném termínu jako první 
kolo senátních voleb, a to ve dnech 17. a 18. října 2008. Volební místnosti 
budou v pátek otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volby do Senátu se v roce 2008 konají v těchto termínech:
1. kolo
– pátek 17. a sobota 18. října 2008 (vyhlášeno prezidentem republiky 
na základě §1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky)
2. kolo
– pátek 24. a sobota 25. října 2008 (proběhne 7. den po 1. kole dle § 76 

odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky)
V letošních senátních volbách se o hlasy voličů ucházejí:

Dagmar Zvěřinová (ČSSD), Josef Mach (KDU–ČSL), Jan Slámečka 
(KSČM), Jaromír Brychta (ODS), Zdeněk Tomášek (Politika 21), Květo-
slav Šafránek (Sdružení nestraníků) a Josef Novotný (SNK–ED).

Zprac.: Iva Horká
(Další informace o konání voleb čtěte na straně 8.)

Likvidace biologického odpadu 
je dlouhodobým problémem řady 
měst. Biologický odpad tvoří až 1/3 
všech odpadů a je nezbytně nutné 
se touto problematikou zabývat. 
Jedním ze základních problémů je 
jeho likvidace způsobem, který od-
povídá současné legislativě. Město 
Velké Meziříčí požádalo již potřetí 
Fond Vysočiny o poskytnutí gran-
tu na nákup biokompostérů. Tento 
grant ve výši 45.000 Kč se nám 
podařilo získat, a proto do konce 
října tohoto roku hodlá město Velké 
Meziříčí nakoupit zhruba 120 kusů 
biokompostérů K390 (objem 400 
litrů). V současné době je k odběru 
těchto kompostérů přihlášeno zhru-
ba 80 zájemců. V případě, že budete 
mít zájem o dotované kompostéry 
za zhruba třetinovou cenu oproti 
maloobchodní (asi 900–1.000 Kč), 
tj. za 300 Kč, kontaktujte nás na tel. 
čísle: 566 501 123 – Bc. Oplatko-
vá nebo prostřednictvím e-mailu: 
oplatkova@mestovm.cz , kde 
uvedete svoje jméno a příjmení, 
celou adresu a telefonní číslo. 
Podmínkou získání dotovaného 
kompostéru je trvalý pobyt na 
území města a vlastnictví nemo-
vitosti v k. ú. Velké Meziříčí nebo 
v jeho místních částech, kde vzniká 
biologicky rozložitelný odpad.

Dále upozorňujeme občany, 
že město Velké Meziříčí by rádo 
požádalo Fond Vysočiny o další 
grant – BIOODPADY 2008/II. 
V této vlně bude možné objednat 
si i kompostéry o objemu 700 lit-

Co s biologicky rozložitelným odpadem?
rů, kde pořizovací maloobchodní 
cena jednoho kompostéru K 700 
je asi 2.100 Kč. V tomto případě 
by byla cena jednoho dotované-
ho kompostéru zhruba 700 Kč. 
I v tomto případě platí stejná mož-
nost přihlášení. 

V obou případech je nutné 
přihlásit se nejpozději do konce 
října 2008.

Kompostéry jsou ideální pomoc-
níci při kompostování. Jsou vyrobe-
ny z recyklovaného plastu, nádoba 
kompostéru nemá dno (z důvodu 
volného styku s půdou a přístupu 
mikroorganismů, červů a žížal). 
Kompostéry jsou opatřeny víkem 
s otočným ventilem pro regulaci 
prostupu vzduchu, bočními dvířky 
pro vyjímání kompostu a otvory 
sloužícími k provzdušňování.

MěÚ Velké Meziříčí

Popelář nacouval do důchodkyně
Minulý týden došlo ve Velkém Meziříčí k tragické dopravní nehodě, 

při níž zemřela jedenaosmdesátiletá žena. Důchodkyni srazil řidič pope-
lářského vozu velkomeziříčských technických služeb v ulici Nad Svatým 
Josefem ve středu 24. září. „Čtyřiačtyřicetiletý muž couval s Renaultem 
Premium, upraveným pro svoz komunálního odpadu, ke kontejnerům. 
Přitom srazil chodkyni, kterou pravděpodobně přehlédl,“ informoval 
mluvčí žďárské policie Václav Kučera. „Paní utrpěla těžké poranění 
hlavy a nohy. Byla převezena rychlou záchrannou služnou do brněnské 
nemocnice, kde následkům zranění podlehla,“ dodal Kučera.

Řidič kuka vozu je podezřelý ze zavinění nehody, a bude se tak pravdě-
podobně zodpovídat z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti 
z nedbalosti. „Jeho spolupracovníci s ním nejspíš seděli v kabině auta, 
protože jsou v zápisu uvedeni jako spolujezdci,“ podotkl Kučera. U řidiče 
byla provedena dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem. 
Hmotná škoda způsobená při nehodě dosáhla tří tisíc korun.       -mrs-

Na Dni zdraví, který proběhl ve 
čtvrtek 25. září 2008 ve velkomezi-
říčském Jupiter clubu, nabízel svoje 
mléčné výrobky jako jogurty, sýry či 
tvaroh také farmář František Němec 
z Netína. Ten byl 17. září letošního 
roku vyhlášen Živnostníkem roku 
v kraji Vysočina. Do krajského kola 
soutěže o Cenu Hospodářských 
novin Makro Živnostník roku 2008 
postoupilo celkem deset živnostní-
ků. Františku Němci udělila vítězství 
odborná porota složená z marketin-
gových odborníků, ekonomických 
novinářů, zástupců státní správy 
i představitelů partnerů. „Originalita 
a nápaditost hodnocených živnostní-

Živnostník kraje Vysočina František Němec
prezentoval výrobky na Dni zdraví

ků na Vysočině je naprosto ohromu-
jící. První čtveřice byla tak dobrá, že 
každý z nich mohl být první, a proto 
bylo rozhodnutí poroty obzvláště 
těžké,“ sdělil předseda dozorčí 
rady Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR Ivo Bě-
han. František Němec zaujal porotu 
zejména nápadem umožnit odběra-
telům a školám, aby navštívili záze-
mí farmy, kde zpracovává mléko. 

Farmář Němec tak bude v listopa-
du reprezentovat náš kraj v celostát-
ním fi nále soutěže v Praze. Rozho-
vor s ním přineseme v příštím čísle 
týdeníku Velkomeziříčsko.

Text a foto: Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady města z 24. 9. 2008 
1. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu sportovního 

areálu na pozemcích parc. č. 134/14 a 134/19 v k. ú. Lhotky za účelem 
dokončení výstavby tohoto areálu za možnosti získání státních dotací. 

2. Rada města souhlasila s uzavřením darovací smlouvy na stavbu vod-
ního díla Mostiště – vodovod – I. etapa a darovací smlouvy na stavbu 
vodního díla Prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 61/5, 52 a 48/1 
v k. ú. Mostiště. Smlouvy jsou uzavřeny mezi městem Velké Meziříčí 
– dárcem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko – obdarovaným. 

3. Rada města zrušila usnesení RM č. 534 ze 6. 2. 2008, kterým bylo 
odsouhlaseno zřízení věcného břemene ve prospěch fi rmy Pavel Fis-
cher – Truhlářství 2000 a souhlasila se zřízením věcného břemene ve 
prospěch fi rem v průmyslové zóně Jidášky, k. ú. Velké Meziříčí a sice 
Pavel Fischer – Truhlářství 2000, Průmyslová, GREEN-TECH M+H, 
s. r. o., Průmyslová a Michal Liška, Průmyslová, s právem uložení pří-
pojek elektro, vodovodu a dešťové a splaškové kanalizace do pozemků 
města parc. č. 5280/13, 5280/20 a 5232/1, jejich provozování, údržby 
a oprav se zřízením na dobu určitou po dobu trvání těchto přípojek.

4. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se společností 
Vodafone Czech Republic a. s. na umístění pojízdné prodejny na ná-
městí ve dnech 30. 10. až 1. 11. 2008 včetně, tj. 3 dny.

5. Rada města vzala na vědomí přechod organizační složky Českých 
drah správce majetku – Správy dopravní cesty se sídlem Jihlava – ke 
Správě železniční dopravní cesty a souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě z 22. 6. 2004 v tomto smyslu.

6. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 a) Zdroj: 160 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová 
  Rozdělení: 160 tis. Kč – § 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň
 b) Zdroj:  10,4 tis. Kč – pol. 1332 poplatky za znečišť. ovzduší
     5,2 tis. Kč – pol. 1334 odvody za odnětí půdy ze 
      ZPF
    50 tis. Kč – § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů
     0,5 tis. Kč – § 3749 ostatní činnosti k ochraně 
      přírodya krajiny
    30 tis. Kč – § 3769 ostatní správa v ochraně živ. 
      prostředí
  Rozdělení:  76,1 tis. Kč – § 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň
    20 tis. Kč – § 3742 ochrana význačných ekosys-
      témů a lokalit
 c) Zdroj:  50 tis. Kč – § 1037 celospolečenské funkce lesů
      – příjmy z pokut 
  Rozdělení:  50 tis. Kč – § 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň
 d) Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3419 poskytnutí daru na pořádání 
      XV. ročníku drakiády 28. 9. 2008 
 e) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3392 dotace pro Jupiter club, s. r. o.
  Účel: pořádání III. ročníku akce Den s paralympioniky 
   30. 9. 2008 (úhrada nákladů spojených se zajišť. akce)
 f) Zdroj:  25 tis. Kč – § 6409 org. 307 rezerva m. č. Lhotky, 
      Kúsky, Dolní Radslavice
  Rozdělení:  25 tis. Kč – § 3392 org. 307 KD Lhotky
 g) Zdroj:  56 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem pro 
      ZŠ Mostiště  – oprava WC školy
  Rozdělení:  56 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem pro 
      MŠ Mostiště – výměna dlažby areálu 
      MŠ Mostiště
 h) Zdroj:  90 tis. Kč – § 2212 chodníky m. č. Mostiště
    20 tis. Kč – § 2212 oprava čekáren
   110 tis. Kč – § 6409 org. 309 rezerva m. č. Mostiště 

(Pokračování příště.)

Nedaleko Oslavičky v Bažantnici se nachází stromořadí památných stro-
mů – lip. V minulosti o stromy nikdo nepečoval, a proto byly ve špatném 
stavu. Vzhledem k tomu, že části jejich korun lemují asfaltovou komuni-
kaci pod nimi, ohrožovaly proto pádem větví bezpečnost provozu na cestě.

Stromořadí tvoří sedmadvacet lip. Dalšími dřevinami jsou javor a 
bříza. Třináct kusů jedinců jsou dosadby a devět náletových dřevin bylo 
vybráno k zapěstování. Za památné stromy byly vyhlášeny lípy, a to již 
v roce 1982. Poslední pouze udržovací zásah na stromořadí byl proveden 
v roce 1995. Až letos došlo k jejich celkovému ošetření.  

V rámci reformy veřejné správy přešlo stromořadí v roce 2004 pod 
odbor životního prostředí městského úřadu Velké Meziříčí, který pře-
šetřil jejich stav a navrhl další postup. Vlastníkem pozemku, kde stromy 
rostou, jsou Lesy České republiky. Ty na jejich ošetření získaly fi nance 
z Programu péče o krajinu ministerstva životního prostředí. „Náklady 
dosáhly sto třiceti dvou tisíc korun,“ uvedl Michal Svoboda, zástupce 
lesního správce z Lesní správy v Novém Městě na Moravě, jež za stro-
mořadí zodpovídá. Podle jeho informace začali situaci řešit poté, když 
zjara došlo k ulomení velké větve jednoho ze stromů. Ta spadla na cestu 
vedoucí alejí. „Předtím stromořadí patřilo pod Jihlavu a do naší správy 
přešlo tuším v roce 2005, proto jsme k ošetření stromů nepřistoupili 
dříve,“ dodal Svoboda.

Ošetřili alej památných stromů u Oslavičky
Práce provádí fi rma Michal Valečík ošetřující mimolesní dřeviny. Podle 

informace Michala Valečíka jsou památné lípy genetického stáří i více 
než dvě stě let, přičemž fyziologické stáří některých stromů je patnáct 
až dvacet let. „To je u nás unikátní. V přírodě je toho strom schopen 
někde v pralese,“ upozornil Valečík. Vzhledem k tomu, že byly stromy 
v minulosti téměř bez zásahu, docházelo k jejich statickému rozpadání. 
Současné ošetření tedy pro ně znamenalo doslova záchranu. „Naše práce 
na tomto stromořadí spočívala v jeho statickém zajištění, řezu, včetně 
výsadby nových stromů. Do budoucna budou tyto stromy vyžadovat další 
údržbu, jako regulaci kmenové výmladnosti, zdravotní řezy a další,“ 
vyjmenoval Valečík, který postup prací rozdělil do tří etap. V první 
probíhalo odstranění kořenových výmladků, aby bylo uvolněno místo 
pro dosadby. Druhá fáze spočívala v ošetření korun stromů stromole-
zeckou technikou. A konečně ve fi nále došlo na výsadby a štěpkování 
odstraněných větví pod stromy. „Tady v Bažantnici jsme přímo aplikovali 
přírodě blízké metody ošetření starých stromů, což je jiný způsob řezu 
než ve městech. Znamená to ponechání některých pahýlů kvůli broukům 
a dřevokazným houbám tak, aby byla zachována různorodost a stabilita 
jedince při neporušení architektury koruny stromu,“ vysvětlil Valečík 
způsob ošetření aleje památných stromů u Oslavičky. 

Text a foto: Martina Strnadová

Zdraví prodat neumíme. Můžeme ale poradit, říkají pořadatelé
(Pokračování ze strany 1.) Dále využili nabídky na široké spektrum vyšet-
ření, podívali se na výstavu působivých fotografi í, seznámili se s činností 
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), které má pobočku i v našem městě, 
a získali nepřeberné množství informací o tom, jak si to nejcennější co 
člověk má – zdraví – udržet či zlepšit. Cestu ke zdravé přírodě předsta-
vilo Centrum ochrany přírody Kněžice, které pečuje o přírodně cenné 
lokality také poblíž Velkého Meziříčí. A kdo chtěl, mohl díky anketě 
pomoci s tvorbou aktuálního Plánu zdraví města. Bohatý program byl 
doplněn ukázkou cvičení taoistického tai chi. Kdo měl zájem, zavítal na 
odpolední přednášku Jaroslava Skoumala o komplexní životosprávě do 
salonku Jupiter clubu. Vedoucí Střediska ekologické výchovy Ostrůvek 
Jana Audy celou akci uzavřela slovy: „Zdraví bohužel nikomu prodat 
neumíme, můžeme ale poradit, inspirovat, naučit návštěvníky některé 
zásady zdravého životního stylu.“                                          Iva Horká

◄ Měření krevního tlaku, pulzu či cholesterolu podstoupil také místosta-
rosta našeho města Josef Komínek. Zájemci, kteří přišli na lačno, si mohli 
nechat ještě zjistit hladinu cukru v krvi. Kdo chtěl, dozvěděl se, zdali je 
obézní, či nikoliv. Podle výšky a váhy jedince se index BMI dozvěděli 
přítomní hned na místě.                                                 Foto: Iva Horká
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OKÉNKO KRAJE
(Pokračování z minulého čísla.)
Může podnikatelům prakticky 
pomáhat i Mikroregion Velko-
meziříčsko-Bítešsko?

Valná hromada mikroregionu 
schválila 12. 6. 2008 podmínky 
pomoci drobným podnikatelům 
členských obcí MR i ostatním 
podnikatelům. V praxi to znamená, 
že poskytneme první konzultaci, 
zpracujeme projekt nebo poskyt-
neme konzultaci ke zpracování 
projektu. Na základě plné moci, 
udělené podnikatelem, doručíme 
osobně projekt na pracoviště SZIF, 
odstraníme eventuální nedostatky, 
můžeme za podnikatele podepsat 
i dohodu o poskytnutí dotace 
a v době realizace projektu může-
me pomoci s výběrovým řízením, 
popř. dalšími činnostmi. To je naše 
přímá forma pomoci. 
Máte už praktické zkušenosti s po-
dáváním žádostí o dotace z PRV?

Mikroregion se od svého založení 
soustřeďoval na projekty obcí. V le-
tošním roce jsme pracovali na třech 
projektech pro PRV, dvou pro pod-
nikatele a jednom pro farnost Pyšel 
na opravu církevní stavby. Všechny 
projekty byly úspěšné, podnikatelé 
získali dotaci téměř jeden milion 
korun, farnost osm set tisíc korun.

Na projektech pracuji společně 
s manažerem MAS Most Vyso-
činy Michalem Drápelou, a to na 

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko nabízí pomoc podnikatelům
základě smlouvy, kterou uzavřel 
MR s MAS. Oba jsme absolvo-
vali rozsáhlá školení, týkající se 
projektového řízení a máme vybu-
dovanou síť kontaktů pro případné 
poradenství.

Další část naší práce se bude 
týkat pomoci obcím rovněž při 
podávání žádostí z PRV.
Chcete pomáhat podnikatelům 
i jiným způsobem?

Mikroregion v současné době 
pracuje na projektu, k jehož realiza-
ci chce získat dotaci SZIF. Projekt 
bude zaměřený na vzdělávání a in-
formování fyzických a právnických 
osob, které mají vážný zájem zahájit 
nebo rozšířit podnikání, popř. jiné 
působení, na venkově v rámci pod-
porovaných aktivit. Chtěli bychom 
zájemce z řad drobných podnikate-
lů seznámit s podmínkami získává-
ní dotací, s podmínkami realizace 
projektů, ale například i s účetnic-
tvím, vztahujícím se k projektům. 
Chtěli bychom zařadit semináře 
o drobných zakázkách (podle ob-
čanského i obchodního zákoníku), 
seminář o ochranných známkách 
a ochraně duševního vlastnictví, 
zákoníku práce v praxi.

Pokud bude naše žádost úspěšná 
a projekt realizujeme, potom účast 
na vzdělávání bude pro účastníky 
bezplatná. To bude forma nepřímé 
pomoci drobným podnikatelům.

Kdy bude vyhlášena další výzva 
k podávání projektů pro drobné 
podnikatele?

Termín podávání žádostí je určen 
od poloviny února 2009 do poloviny 
března 2009, předpoklad vyhlášení 
výzvy je tedy koncem roku 2008. 
Pro podnikatele, kteří chtějí po-
žádat o dotaci na výstavbu nové 
provozovny, je právě teď aktuální 
čas k přípravě veškerých dokladů, 
protože k žádosti musí být přilože-
no pravomocné stavební povolení.
Jak jsou na tom obce?

Obce s počtem obyvatel do pěti 
set mohou od 7. 10. do 27. 10. 2008 
předkládat žádosti o dotace Z PRV 
v těchto záměrech:
1. Zlepšení dopravní a technické 

infrastruktury a vzhledu obcí. 
Sem patří budování a obnova 
místních komunikací III. a IV. 
třídy, obnova veřejného pro-
stranství obce, parkové úpravy, 
nákup a výsadba veřejné zeleně 
v zastavěné části obce, nákup 
techniky pro údržbu zeleně 
v souvislosti s projektem.

2. Vodovody, kanalizace, ČOV 
(v tomto případě mohou být 
projekty realizovány v obcích 
s počtem obyvatel do 1500).

3. Územní plán.
4. Občanské vybavení a služby. 

To jsou stavební obnovy a nová 
výstavba budov, ploch včetně 

rozvodů, vytápění a sociálního 
zařízení k zajištění občanské 
vybavenosti a služeb v oblasti: 
školství, sociálních služeb, 
péče o děti, základní obchodní 
infrastruktury, kultury, zdravot-
nictví, sportovních a volnočaso-
vých aktivit, tělovýchovy a in-
tegrovaných center s využitím 
ICT. Dále sem spadají stavební 
obnovy a nová výstavba budov, 
ploch občanské vybavenosti pro 
veřejnou správu a budov hasič-
ských zbrojnic včetně rozvodů, 
vytápění a sociálního zařízení; 
pak také stavební obnova (nová 
výstavba) sítí technické infra-
struktury (včetně bezdrátových 
technologií) nezbytných pro rea-
lizaci projektu; a konečně nákup 
technologie, zařízení, vybavení, 
hardware, software souvisejících 
s projektem.

5. Zázemí pro společenské, kultur-
ní, sportovní, environmentální 
a církevní aktivity, což jsou in-
vestice na pořízení materiálně-
-technického zázemí a vybavení 
pro společenské, spolkové, spor-
tovní environmentální, kulturní 
a církevní aktivity, nákup hard-
ware a software souvisejících 
s projektem.

Příště vám přineseme rady pro 
majitele lesů a zemědělce.

Připravila: Martina Strnadová

Daniela a Nikola Zbýtovské spolu s Bárou Seidlovou se po roce vrá-
tily do Velkého Meziříčí. Diváci je důvěrně znají z milého a úsměvného 
vyprávění tří žen s odlišným po-
hledem na svět, jež pojmenovaly 
Nebe.  V této hře se představily 
spolu s Jiřím Barinem Tichým 
v Jupiter clubu loni na podzim.

Tentokrát herečky nabíd-
ly představení, které na svých 
webových stránkách prezentují 
pod názvem Vepřo, knedlo, zelo 
aneb Tři sestry a Pepan za vraty. 
Spolu s nimi přijel stejně jako loni 
J. Tichý, který ztvárnil roli řidiče 
Františka, a herec Josef Polášek 
coby Pepan. Ten se zviditelnil 
například v hlavní roli ve fi lmu 
František je děvkař anebo v re-
klamě na žvýkačky.

Komedie z kravína, na pozadí 
bučících stračen, pojednávala 
o třech sestrách – nejstarší Olince, 
prostřední Irence, mírně opožděné 
Mařence – a o podivínovi Pepovi. 
Vykreslila místy kruté osudy těch-
to lidí, kteří se víceméně nechtěně 
ocitli tam, kde ani nechtěli být. Při 
tom někteří z nich snili o úniku 

Herečky z divadla Maléhry přivezly komedii z moravského venkova

Nebe vyměnily za kravín
z moravského venkova do velkého světa.  Stejně ale – jak už to někdy 
bývá – museli vzít za vděk tím, co jim osud nadělil. 

Nejstarší Ola chtěla být hereč-
kou, ale poté, co při havárii se-
strám zahynuli rodiče, musela se 
postarat o dva mladší sourozence 
Irču a Mařenku. Právě Maruška 
nesla rodinnou tragédii nejhůř 
a dokonce se obviňovala z toho, 
že ji nepřímo zavinila. A byla to 
právě ona, jediná, která netoužila 
po bohatých Italech. Jí by stačil 
Pepan. Nakonec u něho sestry 
stejně skončily – domnívaly se 
totiž, že to byl právě on, s kým 
strávily nezapomenutelnou noc. 
Nutno ovšem dodat, že předtím 
byly přesvědčeny, že oněmi zdat-
nými milenci na jednu noc byli 
právě snědí a vášniví mladíci 
z Itálie, kteří přijeli na Moravu na 
návštěvu. K němému úžasu všech 
to byl ale František, který jezdil 
do jejich kravína pro mléko. S ním 
prožily milostnou aférku, která se 
neobešla bez milých „následků“. 
Všechny tři otěhotněly.     

     Iva Horká

Zleva: Nikola Zbýtovská, Jiří Barin Tichý, Barbora Seidlová, Daniela 
Zbýtovská a Josef Polášek, kteří přijeli na pozvání Jupiter clubu do Vel-
kého Meziříčí v úterý 23. září 2008.                                  Foto: Iva Horká

Nejenom vodáci, ale také obyvatelé vel-
komeziříčské ulice Františkov mají osobitý 
vztah k řece. A proto se letos už popáté 
sešli, aby „svoji“ Oslavu před nad-
cházející zimou zamčeli.

Stalo se tak minulou sobotu od-
poledne, za nádherného podzim-
ního počasí, v prostoru za Letnou. 
Tam se sešli Františkováci spolu 
s ostatními pozvanými přáteli, 
včetně dětí. Právě ty měly za úkol 
nejprve najít potřebný klíč. Bez něj 
by se totiž řeka zamknout ani na 
jaře odemknout nemohla. Vzhle-
dem k tomu, že nešlo o ledajaký 
symbol, ale o pořádný kousek, 
v čele hledací výpravy proto nestál 
nikdo jiný než sám vodník. Ten se 
potom také zhostil zodpovědného 
úkonu a řeku zamčel. Ostatním ka-
marádům ale před tím poděkoval, 
že mu potřebnou proprietu pomoh-
li nalézt. Byla totiž dobře ukryta 
v lese a děti musely splnit několik 
náročných úkolů, než se ke klíči do-
staly (viz snímek vpravo). Kromě 
toho si ale přišly na své po celou 
dobu, neboť pro ně rodiče připravili 
spoustu zajímavých her, dovádění 
na chůdách nevyjímaje. A že k po-
dobné akci patří také dobré jídlo 

Lidé z Františkova zamkli řeku. Letos již popáté

Obyvatelé ulice Františkov, bydlící v blízkosti Oslavy, 
minulou sobotu „svoji“ řeku zamknuli. Na jaře ji potom 
slavnostně odemčou.                       2× foto: Iva Horká

a pití, bylo samozřejmé. Kdo měl chuť na 
opékané selátko či domácí štrúdl, přišel si na 
své. Obojího bylo dostatek.               Iva Horká

Na svém pátém zasedání schvá-
lilo Zastupitelstvo kraje Vysočina 
pět nových grantových programů 
Fondu Vysočiny za oblast infor-
mačních technologií:
■ GIS VIII – 2008 – program je 

opět rozčleněn na tři podtituly: 
B) Metageoinformace a geodata 
(max. 100.000 Kč na projekt), C) 
Geoaplikace (max. 80.000 Kč na 
projekt) a D) Vzdělávání a osvěta 
v GIS (max. 50.000 Kč na pro-
jekt). Program si klade za cíl 
zavádět, zdokonalovat a využí-
vat geoinformační technologie 
v kraji Vysočiny, v titulu B) je 
program tentokrát prioritně za-
měřen na tvorbu a pořízení dat 
přímo souvisejících s výkonem 
přenesené působnosti (např. sta-
vební zákon, územně analytické 
podklady) a s celokrajskými ak-
tivitami (např. krajské ortofoto, 
digitalizace katastrálních map). 
Uzávěrka příjmu žádostí je sta-
novena již na 15. října 2008.

■ Metropolitní sítě IX 2008 – úče-
lem poskytovaných prostředků 
je zajištění spolufinancování 
při vytváření základní komuni-
kační infrastruktury, pomoc při 
budování obecních sítí i podpora 
tvorby projektové dokumentace. 
Program je určen pouze pro 
obce, městyse a města v kraji 
Vysočina, je možné získat až 
160.000 Kč (podpora činí max. 
40 % z celkového rozpočtu). Žá-
dosti posílejte do 16. října 2008.

■ Bezpečnost a archivace dat 
2008 – program se dále dělí 
na dva tematické podtituly: A) 
Bezpečnost ICT a B) Archivace 
dat, cílem je zvýšení úrovně 
informačních a komunikačních 
technologií (ICT) v obcích kraje 
Vysočina, stejně tak v organiza-
cích zřizovaných samosprávami. 
Podpora bude činit maximálně 
50 % (titul A max. 100.000 Kč, 
titul B max. 150.000 Kč), uzávěr-
ka podání žádostí je stanovena 
na 20. října 2008.

■ Podpora dostupnosti služeb 
veřejné správy 2008 – cílem 
programu je podpora a zjed-
nodušení komunikace mezi 
občanem a veřejnou správou za 
pomoci nástrojů ICT. Konkrétně 
jde o rozvoj míst s veřejně po-

skytovaným internetem, zvýšení 
dostupnosti služeb veřejné sprá-
vy prostřednictvím kontaktních 
míst, zřízení on-line služeb a za-
vedení technologií zákaznického 
přístupu – kontaktní centra, call 
centra, internetová telefonie, 
asistovaný web, samoobslužné 
kiosky, nasazení CRM systémů, 
podpora alternativních způsobů 
komunikace, podpora komuni-
kačních kanálů pro znevýhodně-
né skupiny apod., podpora 50 % 
činí max. 100.000 Kč. Uzávěrka 
příjmu žádostí proběhne 20. října 
2008.

■ Webové stránky pro všechny 
– aktivní weby 2008 – grantový 
program je zaměřen na zvýšení 
obsahové, výtvarné i technolo-
gické úrovně stávajících stránek 
oprávněných žadatelů. Na jeden 
projekt je možné získat max. 
10.000 Kč (40 % celkového roz-
počtu). Žádosti budou přijímány 
do 27. října 2008.
Novinkou je i v těchto granto-

vých programech možnost podá-
vání žádostí elektronickou cestou 
prostřednictvím služby eDotace 
– www.kr-vysocina.cz/edotace. 
Veškeré bližší podmínky jsou 
popsány ve výzvách jednotlivých 
programů. E-maily s žádostmi 
bude třeba podepsat zaručeným 
elektronickým podpisem (kva-
lifikovaným certifikátem) osoby 
oprávněné za žadatele jednat, pří-
padně jej zastupovat, jinak nebude 
úkon právně platný.

Podrobnější informace o pro-
gramech, přijatelných nákladech 
a formuláře žádosti jsou umístěny 
na internetové adrese www.kr-vy-
socina.cz v rubrice Fond Vysočiny 
(http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), 
nebo jsou k vyzvednutí na adrese: 
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jih-
lava. Průběžné informace ke zpra-
cování projektů bude poskytovat 
oddělení koncepční, ing. Martina 
Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: 
rojkova.m@kr-vysocina.cz, k tech-
nickým otázkám poskytnou odbor-
né konzultace pracovníci uvedení 
v jednotlivých výzvách.

Martina Rojková, 
odbor informatiky 

Krajského úřadu kraje Vysočina

Zastupitelé na Vysočině
měli ukázkovou docházku

Během čtyř let se Zastupitelstvo kraje Vysočina sešlo k jednání celkem 
32× a projednalo 2 156 bodů. Krajská devítičlenná rada zasedala během 
tohoto volebního období zatím 145× a projednala 6 722 bodů. Pravdě-
podobně nejkratší bylo první ustavující zastupitelstvo tohoto volebního 
období 7. prosince 2004, kdy projednalo pouze jeden bod. Nejvíce práce 
mělo naopak právě při posledním zasedání 16. září 2008, kdy bylo na 
programu 140 bodů. Pětačtyřicet členů mělo podle krajské statistiky té-
měř ukázkovou docházku. V průměru se jednání zastupitelstev účastnilo 
42 zastupitelů, což představuje 93 % účast. „Například Miroslav Báňa, 
Jiří Běhounek, Zdeněk Ryšavý, Jaroslav Poborský, Jaroslav Hulák, Jiří 
Vondráček, Pavel Šlechtický, Jan Štefáček a samozřejmě hejtman Miloš 
Vystrčil nechyběli na žádném z jednání,“ uvedla Ivana Šteklová, vedoucí 
odboru sekretariátu hejtmana.                                       Jitka Svatošová

Nové grantové programy
odboru informatiky

Gymnazisté sbírali odpadky
Ve středu 24. září se na dvou místech kraje Vysočina rozběhl projekt 

Krajské správy a údržby silnic Vysočiny s názvem Zelená krajnice 2008. 
Šlo o velkou úklidovou akci, při které studenti velkomeziříčského gymná-
zia ve spolupráci s krajskými silničáři odklízeli odpadky a černé skládky 
z příkopů u krajských silnic – u Oslavice a Jabloňova.

Asi 20 studentů bylo nejprve odvezeno na cestmistrovství ve Velkém 
Meziříčí, kde obdrželo ochranné pomůcky a pracovní nástroje a bylo se-
známeno se zásadami bezpečnosti práce. „Cílem je ukázat na problém 
odpadků kolem krajských silnic, které vyhazují neukáznění řidiči. Nejenže 
hyzdí přírodu v našem kraji, ale představují také nemalé peníze potřebné 
na jejich odklízení. Doufáme, že se nám tímto způsobem podaří oslovit 
zejména mladou generaci, tzn. generaci nastupujících řidičů,“ uvedl ná-
městek hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy Václav Kodet. „Vloni  
jsme na úklid a likvidaci odpadků vynaložili přes 1,7 milionu korun, letos 
počítáme s částkou ještě vyšší. Tyto fi nanční prostředky bychom určitě 
dokázali využít efektivněji – např. na opravy komunikací“ doplnil ředitel 
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Zdeněk Vacek. Pokud se celý 
projekt osvědčí, chtěla by ho krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
realizovat i v dalších letech.                                          Eva Neuwirthová
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Běh na dlouhou trať
Víra se dá přirovnat k běhu na dlouhou trať. Tento životní maratón 

neběžíme osamoceně, ale v „oblaku svědků“, jak se píše na jednom 
místě v bibli… Kdysi mi vyprávěl jeden kolega farář, jak na něj naléhali 
příslušníci StB, aby s nimi začal spolupracovat. V té chvíli mu vyvstal 
před očima právě „oblak svědků“. Vybavili se mu jeho přátelé a osobnosti, 
kterých si vážil – a také pomyšlení, co by tomu řekli a jak by vůči nim 
obstál. To vše ho povzbuzovalo, aby spolupráci odmítl.

Doba se v mnohém změnila. Bohudíky! Ale otázky zůstávají… Komu 
a čemu sloužíme dnes my? Co by našemu jednání a postojům řekli ti, 
kterých si vážíme? Jak bychom v jejich očích obstáli? Jak my čelíme růz-
ným dnešním nabídkám, svodům a výzvám? Jak máme srovnané hodnoty 
na svém pomyslném životním žebříčku? Rozhodujeme se vědomě nebo 
spíše bez velkého přemýšlení podléháme svým momentálním náladám, 
potřebám a tomu, co dělá většina kolem nás?

Každý člověk má nějaký ten svůj okruh blízkých, s kterými běží svůj 
životní běh. Jsou to lidé, na které dáme a podle kterých se orientujeme. 
Patří k nim lidé kolem nás, ale i ti, na které třeba už jen vzpomínáme 
nebo o nich čteme. 

Bible radí, abychom při svém životním běhu měli ještě k tomu „pohled 
upřený na Ježíše“. Těmto slovům rozumím tak, že jde o přiblížení stylu 
běhu. Právě Ježíš žil opravdově a zůstal až do konce věrný těm hodnotám, 
které od Boha přijal jako ty nejcennější. 

Ten životní běh má nakonec i cíl. Nesměřujeme do nicoty a prázdnoty, 
ale k naplnění a dovršení všeho dobrého, hodnotného a krásného. Máme 
zkrátka na co navazovat. Zároveň je naší odpovědností, abychom to dů-
ležité předali dalším. Někdy zakoušíme na té cestě mnoho radosti, jindy 
se cítíme všelijak. Od Boha však smíme čerpat sílu na další cestu a prosit 
ho o výdrž, když se objevují překážky a různé další těžkosti. A nakonec 
prosit i o schopnost nechat se druhými lidem i Bohem samotným podepřít, 
když je sil málo.                                                                 Pavel Janošík

Ve dnech 19. až 21. září se ve Strá-
necké Zhoři uskutečnila Generální 
kapitula Řádu rytířů Kristových 
– mezinárodní zasedání zástupců 
řádu. Řádové společenství, stojící 
na základech ř. k. víry a tradic Kris-
tova řádu z Portugalska (zal. 1319), 
mohlo proběhnout v prvních čerstvě 
dokončených prostorách obnovova-
ného zámku v centru obce. Veškeré 
bohoslužby, ukončené slavnostní 
mší svatou slouženou v latinském, 
českém a německém jazyce, pro-
běhly v obecní kapli sv. Benedikta. 
Hlavní mši sv. sloužil děkan velko-
meziříčský P. Lukasz Szendzielorz, 
celebrantem byl P. Emil Hobi z far-
nosti Murg, kanton St. Galen ve 
Švýcarsku – duchovní Řádu rytířů 
Kristových a představený švýcar-
ské provincie řádu. Závěrečnou 

Stránecká Zhoř se stala
místem mezinárodního setkání

řeč a poděkování přednesl Thomas 
Töpfer, kancléř řádu. Latinské cho-
rály zazpívali choralisté z Brna pod 
vedením dr. Gerbicha.

Díky nesmírně obětavé práci 
a pomoci dobrovolníků nejen z ob-
ce Stránecká Zhoř, ale i pomocníků 
z Velké Bíteše, Holubí Zhoře a Vel-
kého Meziříčí, se celá akce zdařila 
a účastníci se rozjeli do svých 
domovů v Německu a Švýcarsku. 
Pro všechny toto setkání nezna-
menalo jen vlastní úřední jednání 
a duchovní náplň, ale bylo i pře-
kvapivým poznáním, jaký projekt 
se v této obci uskutečňuje. Hosty 
a členy generální kapituly řádu 
za obec Stránecká Zhoř pozdravil 
místostarosta Stanislav Štěpánek. 

Přemysl Kos – představený české 
provincie řádu. Foto: Marek Fiala

Co jsme to za lidi? 
Jednoho dne se vrátila manželka z městského hřbitova Karlov s hroznou 

zprávou, že tam v jednom z kontejnerů, postavených na odpad z hrobů, 
objevila vyhozené staré koberce a běhouny. Když se nad tímto činem 
pohoršovala, říkala jí jedna paní, že tam před časem byly vyhozeny také 
staré skříňky. 

I to jsou plody letité komunistické ateistické výchovy. To nemohl udělat 
řádný křesťan. Tím nechci tvrdit, že všichni křesťané jsou lepší lidé nežli 
ateisté. Ale v tomto konkrétním případě myslím, že ano. 

Nad činem lidí, kteří navezli tento odpad na hřbitov, jistě zůstává soud-
ným lidem rozum stát. Copak se to dělá, udělat si z pietního a vysvěceného 
místa smetiště? Vždyť pro tento účel je v našem městě zřízen sběrný dvůr. 
Co je to za individua? Jaké je jejich IQ a jakého vychování se jim dostalo, 
když se nestydí za tímto účelem zajet motorovým vozidlem na hřbitov, 
a tam rušit spánek a poslední odpočinek zesnulých?

Rovněž tak jsou odsouzeníhodné krádeže a ničení cizích hrobů. Jak 
se asi cítí člověk, jenž okrade mrtvého, který se nemůže bránit, a ukra-
denou věc přenese na svůj hrob? Copak ten obdarovaný musel být tak 
špatný člověk, jako ten „dárce“? A jaké hodnoty ten člověk vyznává? 
Pravděpodobně si neváží ničeho a nikoho. Myslím, že ani sám sebe. 
Jinak by to nedělal. 

Těm lidem, kteří navezli na hřbitov odpad a snad čtou tento článek, 
doporučuji, ať již nekupují žádné nové zboží za to, kterého se zbavili, ať 
vylezou na stromy, kam asi patří, tam je potřebovat nebudou. Ať vůbec 
neslézají dolů mezi lidi. Zde nikomu chybět nebudou a snad o ně ani nikdo 
nestojí, neboť to jsou lidé arogantní, kteří nerespektují žádná pravidla 
soužití, žádné normy a snad ani zákony. Bohužel, v poslední době došlo 
k „přemnožení“ takovýchto lidí. A to ve všech vrstvách lidské společnosti. 
Počínaje těmi bezvýznamnými neználky až po lidi vysoce postavené. 
Pokud možno, je lepší se takovým lidem vyhnout. Ona totiž stále platí ta 
stará pravda, že je lepší zůstat sám, nežli míti za kamaráda darebáka. 

František Sitta

Dopisy z Peru (12)
(Pokračování z čísla 32. Konec seriálu.)

Doma, fotky, promítání, zpátky v realitě...
Naši milí,
omlouvám se za malý zmatek, ve kterém jsem vás nechala svým po-

sledním, v podstatě cestu neukončujícím dopisem, a absenci jakéhokoli 
pokračování. Už jsme doma, všechno jsme ve zdraví přežili a domů se 
šťastně navrátili, snědli vše, co maminky navařily, a dvě pětiny výpravy 
už opět chodí do práce. Dvě pětiny práci hledají, jedna pětina už se chystá 
na začátek školního roku.

Píšu až teď, protože nám přišlo několik zpráv, zda jsme v pořádku 
kvůlivá tomu zemětřesení, tak si říkám, že vám všem raději ještě jednou 
napíšu, i když mail už nenese žádné zajímavé info z Peru. Zemětřesení 
tam propuklo naštěstí až po našem odjezdu.

Tak jen snad zbývá dodat, že už máme víceméně i roztříděné a vyvolané 
fotky, že promítání se bude konat na přelomu září a října v Praze u Petry 
v Parapleti (další promítání dle domluvy, ozvěte se), a že možná někdy 
budou fotky i viset na webu. Až se pochlapíme..:o)

Mějte se zatím všichni fajnovsky, na dovolených i doma, a snad někdy 
na viděnou.

Zdraví Klára (do práce chodící pětina...)
Fotky na webu volny.album.cz/perubolivie

Snímek zachycuje snaživého kolibříka.   Foto: archiv Kláry Dvořákové Naše výprava na soli.                          Foto: archiv Kláry Dvořákové

Zapomenutá výročí
11. díl

(Pokračování z čísla 32.)

V roce 1990 se uskutečňují 
po dlouhé době první volby do 
obecních zastupitelstev, kde v 16 
obcích došlo ke zvolení a ustave-
ní zastupitelstva a starostů. Tyto 
obce požádaly o předání veřejného 
osvětlení zpět, v čemž jim by1o 
s radostí vyhověno.

 Šlo o obce:
 světel. místa:

 Ž V celkem
Baliny 3 12 15
Březejc 4 17 12
Dolní Heřmanice 8 28 36
Jabloňov 3 31 34
Lavičky 8 28 36
Lhotka – 5 5
Martinice 8 51 59
Oslava – 10 10
Os1avice 6 56 62
Osové – 6 6
Petráveč – 10 10
Ruda 2 27 29
Uhřínov 6 23 29
Šeborov – 3 3
Vídeň 6 28 34
Závist – 16 16

Úhrnem 405 světel, z toho 351 
výbojkových a 54 žárovkových.

Sedm obcí se rozhodlo zůstat 
nadále pod správou města Velkého 
Meziříčí. V těchto místních částech 
budou nadále údržbu zajišťovat 
technické služby. 

Jsou to obce:
 světel. místa: 

Ž V celkem
Dolní Radslavice – 24 24
Kúsky 1 7 8
Mostiště 5 49 54
Svařenov – 14 14
Hrbov – 16 16
Lhotky 6 22 28
Olší n. Oslavou 3 24 27
Celkem 15 156 171

V dalším popisu historie veřej-
ného osvětlení se musíme vrátit do 
roku 1985, kdy se v evidenci světel 
u Velkého Meziříčí promítlo snížení 
o 80 světe1 na 904 světelných míst. 
Byla to světla v Oslavici – Osovém, 
a dále světla podél zástavby na 
komunikaci k Dolním Radslavi-
cím nad dálnicí. Tato světla byla 
převedena do samostatné rubriky, 
kde se evidovala světla ve všech 23 
obcích – místních částech. Těchto 
světel bylo rovných 400 a region vč. 
města měl celkem 1 304 světelných 
míst. Tyto v uvedeném roce spotře-
bovaly na 800 tis. kWh v ceně 520 
tis. Kčs a osvětlovaly na 70 km 
místních komunikací a průtahů 
okresních a státních silnic v celém 
regionu. 

V této době se městu konečně 
podařilo po dlouholetých jedná-
ních na bývalém ONV ve Žďáře n. 
S. prosadit poskytnutí fi nančních 
prostředku k vybudování inž. sítí 
v nově navrženém a po řadu let 
připravovaném stavebním obvodu 
sídliště Čechovy sady. Zde na pod-
zim roku 1984 dochází k započetí 

těchto prací v místech, kde se dnes 
nachází ulice Mírová a Pionýrská. 
Rok poté se začala budovat i čistír-
na odpadních vod tohoto sídliště.

Ve městě již několik let předtím 
byla situace taková, že všechny 
možné malé stavební obvody po 
okrajích města i jednotlivá ještě 
volná stavební místa v ulicích 
města byly již zastavěny a praktic-
ky nebylo kde. stavět. Toto se týka-
lo i podnikové výstavby bytů, kde 
např. opravny zemědělských strojů 
neměly kde postavit pět činžovních 
domů. Veškerá tato výstavba byla 
umožněna až novým sídlištěm Če-
chovy sady, kde rokem 1986 dochá-
zí k první zástavbě dvou vzniklých 
ulic Mírová a Pionýrská.

Tímto rokem také začaly svítit 
první světla veřejného osvětlení 
na ocelových stožárech ve zmíně-
ných prvních ulicích. Toto sídliště 
v pozdějších letech prodělalo ještě 
dvě další etapy výstavby inž. sítí, 
takže v průběhu deseti let se zapl-
ňovalo rodinnými domky a vznikají 
další ulice pod jmény Čermákova, 
prodlužuje se stará ulice Oslavic-
ká, která odbočkou směřuje k nové 
základní škole dobudované v roce 
1987, dále ulice Demlova, Z. Vor-
lové, E. Zachardové a Markova. Vý-
stavbu zakončuje úplně nahoře Dům 
pečovatelské služby v roce 1997.

Od roku 1991 nastává ve městě 
prudký rozmach soukromého pod-
nikání v průmyslových zónách. Na 
jihu města je to obvod podél horní 
části ulice Třebíčská ohraničený 
tělesem dráhy a novou komunika-
cí obchvatu města, na východě je 
to průmyslová zóna tzv. Jidášky 
podél silnice k Vysokému mostu, 
kde vzniká v roce 2001 nová ulice 
Průmyslová, třetí zóna se rozpro-
stírá na západě města podél ulice 
Jihlavská na Mýtě, kde první ulice 
byla pojmenovaná ulicí Architekta 
Neumanna. I v těchto obvodech 
splňuje své poslání rozšiřující se 
síť veřejného osvětlení města.

Rok 1989 má mírný nárůst 
světel o 36 k roku 1985 a byla to 

světla zmíněných dvou ulic síd-
liště Čechovy sady. Ve městě bylo 
evidováno 940 světelných míst 
a v místních částech 427, celkem 
ve správním obvodu města 1 367 
světel, které mají 1 425 světelných 
zdrojů. To znamená, že některé sto-
žáry u hlavních silnic ve městě mají 

více osvětlovacích zdrojů než jeden. 
Jsou to dva tříramenné stožáry, je-
den stojí na středu náměstí a druhý 
na křižovatce K Novému nádraží, 
dalších 26 je dvouramenných, ze 
kterých největší počet je ve jme-
nované ulici na odbočce za řekou 
s jedním svítícím výložníkem nad 
komunikací a druhým nesvítícím, 
otočeným na druhou stranu k ře-
ce, který je připraven osvětlovat 
v tomto prostoru městem plánované 
autobusové nádraží.

Spotřeba elektrické energie za 
rok 1989 je 750 tis. kWh a náklady 
na tuto spotřebu představují částku 
650 tis. Kčs. Propočteme-li cenu 
jedné kWh, tak činí 0,86 Kčs a po-
čítáme-li dále, zjistíme, že jeden 
světelný zdroj spotřeboval za rok 
526,31 kWh v ceně 456,14 Kčs.

Pokračujme však do roku 1990, 
kdy statistika říká, že ve městě bylo 
943 světel a ve 23 místních částech 
nárůst na 576 – celkem 1 519 svě-
telných míst. Je to prozatím nejvyšší 

počet světel, 
které kdy 
město mělo 
a spravo-
valo.

Jak již 
dříve bylo 
uvedeno, 
v důsled-
ku voleb 
v červnu 
1990 dochá-

zí v 16 obcích k předání 405 světel 
zpět na tyto obce. Tím výchozí stav 
roku 1991 je 953 světel ve Velkém 
Meziříčí a 171 v sedmi místních 
částech, které zůstaly u města. 
Celkem jde o 1 124 svět. míst. Zde 
vykázaný nárůst o 10 světel před-
stavuje osvětlení nově vybudované 
pěšiny z parku Čechovy sady přes 
koleje ČD do sídliště Čechovy sady 
v roce 1991. 

Do této historie patří i skuteč-
nost, že Technické služby města se 
stávají dnem 1. 1. 1998 společností 
s ručením omezeným (s. r. o.) a ne-
jsou již rozpočtovou organizací 
města, jak tomu bylo v předchozích 
letech. Dochází tedy k předávání 
různé evidence městskému úřadu 
a mezi tím i soupisu početního 
stavu veřejného osvětlení, které 
dříve TS plně spravovaly. I nadále 
však budou jeho provoz zajišťovat, 
stejně tak jako údržbu věžních 
hodin, městského rozhlasu a svě-
telné signalizace dvou křižovatek. 
Za tuto činnost pak účtují městu 
vzniklé náklady.

V soupisu světel veřejného osvět-
lení v jednotlivých ulicích, vyjád-
řeného početním stavem ku 31. 12. 
1997, byl zjištěn následující stav:
 počet spotřeba v ceně
 svět. míst: kWh:  Kč:
Velké Meziříčí 939  471 479 622.352
místní části 168 73 852 97.485
celk. rok 1997 1.107 545 331 719.837

I v tomto popisu stoleté historie 
veřejného osvětlení města jsme se 
dočetli až k roku 1997, kdy ve sta-
tistickém sledování nárůstu světel 
dle pasportu vedeného od roku 
1954, byl konečný stav světelných 
míst k 31. 12. 1997 následující: 
Velké Meziříčí 1 012, místní části 
171, region celkem 1 183. V tomto 
vyčíslení je již zahrnut nárůst 1997 
v počtu 59 světel, které představují 
místa v sídlišti Čechovy sady, které 
bylo rokem 1997 plně zastavěno.

Porovnáme-li oba výsledné stavy 
dvojí evidence světel VO, vychází 
nám rozdíl 76 světelných míst. Jaký 
je tedy správný koncový stav roku 
1997? To se dovíme, až městský 
úřad zajistí svůj nový PASPORT 
VO, který by měl být proveden 
v roce 2008. V něm bude pod-
chycen koncový stav světel roku 
2007, tedy včetně nárůstu za roky 
1998–2007.

Závěrem k roku 1997 je nutno 
uvést, že ve Velkém Meziříčí je síť 
VO rozdělena na 24 obvodů, v míst-
ních částech na 9, neboť Mostiště 
a Dolní Radslavice mají po dvou. 
Celkem je v aglomeraci města 33 
obvodů, které síť veřejného osvět-
lení ovládají příslušnou technikou 
vč. elektroměru dodavatele elek-
trického proudu. 

Věruš Pavliš Foto: archiv VP
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V sobotu 20. září proběhly na 
zdejším zámku tradiční noční 
prohlídky. Tentokrát ve spolupráci 
s Divadelní a kaskadérskou společ-
ností Štvanci, která však v Meziříčí 
nevystupovala poprvé.

Každá z pěti sobotních nočních 
prohlídek trvala zhruba hodinu 
a půl. Během této doby se návštěv-
níci zámku ocitli v daleké i nedávné 
minulosti. První část se odehrála 
na malém vnitřním nádvoří, kde 
výše zmínění Štvanci předvedli 
příchozím krátký příběh. Dále se 
návštěvníci nočního zámku setkali 
s paní z období renesance i s dá-

Zámek opět v noci ožil

mou z počátku dvacátého století. 
Obě je provedly novou expozicí Ve 
znamení sedmi per, která mapuje 
historii našeho města v posledních 
600 letech.

V další části se návštěvníci 
přesunuli do zámeckých pokojů, 
kde byl odehrán krátký příběh 
šlechtičny a jejího malíře, který jí 
představil její – trochu (ne)pove-
dený – portrét.

Během večera prošlo zámkem 
téměř 300 návštěvníků a dle reakcí 
lze usuzovat, že valná většina z nich 
byla mile překvapena.

Text a foto: Muzeum VM

Bible Severýnova, Historie církevní z roku 1594 z tiskárny Daniela 
Adama z Veleslavína či Židovské brýle Eliáše Libora Roblíka. 

To jsou jen některé z exponátů výstavy „Ze světa starých tisků“, které 
si mohou prohlédnout návštěvníci Galerie Synagoga. 

„Lidé mají možnost seznámit se s poměrně reprezentativní sbírkou 
českých biblí, poznat osobnosti některých význačných tiskařů, dozvědět 
se o souvislostech knihtisku i psaní knih s dějinami Velkého Meziříčí,“ 
přiblížil výstavu její autor Libor Kučera. Návštěvníci si mohou udělat 
představu nejen o vzhledu, písmu a výzdobě tehdejších knih, ale také 
o jejich jazyku.

Galerie synagoga 
odkrývá svět starých tisků

Výstava v Galerii synagoga představuje tisky z knihovny velkomeziříč-
ského muzea.                                                          2× foto: Lucie Kučerová

Dráčci létají na Fajťáku
už patnáct let

(Pokračování ze strany 1.) Musím ale říct, že naštěstí medřičtí podnikatelé 
mají k drakiádě pořád dobrý vztah a úctu, takže vždycky peníze dají,“ dodává 
P. Janšta, který před patnácti lety na Fajťák vodil svého syna a dceru. Mezitím 
děti odrostly a minulou sobotu na drakiádu přišla Janštova osmiletá vnouča-
ta (foto vpravo). A není sám. Takových lidí je ve městě spousta. Návštěvnost 
byla s výjimkou asi prvních dvou ročníků vysoká, běžně se na kopec nad 
Velkým Meziříčím vyšplhalo několik stovek příznivců. Byly roky, kdy při-
šlo až tři a půl tisíce lidí a přihlášených draků do soutěže bylo přes šest set.

A jak vidí iniciátor myšlenky příští ročník této oblíbené soutěže a setkání 
místních? „Věřím, že se zase najde někdo, kdo drakiádu uspořádá,“ přemítá 
Pavel Janšta spolu s Josefem Komínkem, současným místostarostou města, 
„už při desátém ročníku jsme říkali, že skončíme, ale nakonec nám to stej-
ně nedalo,“ uzavírají dračí zápolení jeho zakladatelé.               Iva Horká

(Další fotografi e z této akce najdete také na našich webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz v sekci fotogalerie.)

V listopadu 2007 navštívili Hotelovou školu Světlá a Obchodní aka-
demii ve Velkém Meziříčí učitelé ze střední školy Björknäsgymnasiet ze 
švédského Bodenu. Navázala jsem s nimi kontakt a s grantovou podporou 
v rámci Programu celoživotního učení jsem za doprovodu Mgr. Štouračo-
vé navštívila jejich školu, a to mezi 24. a 29. srpnem 2008, kdy ve Švédsku 
probíhal první týden školního roku. 

Během pobytu jsme se seznámily nejen s vyučujícími příslušného pro-
gramu, ale i se studenty. Absolvovaly jsme několik schůzek, na kterých 
jsme prodiskutovaly možnosti uplatnění našich studentů na budoucích 
pracovních stážích v oblasti kolem města Boden. Věříme, že odlišné 
a unikátní prostředí severských měst zasazených v divoké přírodě bude 
velkým lákadlem pro naše studenty.

Dostalo se nám velice přátelského přijetí a všichni kolegové i studenti 
s námi otevřeně a mile jednali. Přes odlišnost našich zemí a podmínek 
jsme si velmi dobře rozuměli, a to hlavně díky tomu, že bez rozdílu věku 
všichni hovořili plynulou angličtinou. 

Chladné a deštivé podzimní počasí nemohlo pokazit dojem z celé 
návštěvy, protože bylo bohatě vyváženo krásou tamní přírody, všudy-
přítomnou vůní dřeva, měkkým kobercem z lišejníků a zrající klikvy 
v lesích, malebností typických červených dřevěných staveb s bílými 
okny a hlavně přívětivostí obyvatel Bodenu, švédského města ležícího 
pouze 120 km od severního polárního kruhu.  Text a foto: Jana Janová

Hotelová škola Světlá byla
na návštěvě ve Švédsku

FOTOGALERIE

Modrou oblohu sem tam zastínil mrak. Drakům to ale vůbec nevadilo. A že 
se jich na nebi sešlo požehnaně. Někteří – jak je vidět z našeho snímku 
– i dvojmo.                                                                        Foto: Iva Horká

Jak vypadala drakiáda v počátcích, ukazuje archivní snímek. Už tehdy 
byl o tuto netradiční akci zájem.               Foto: archiv Jiřího Michlíčka

Iniciátor myšlenky uspořádat ve Velkém Meziříčí drakiádu Pavel Janšta 
vodil před 15 lety na Fajťák svoje děti, minulou sobotu pouštěl draky 
s vnoučaty.                                                                       Foto: Iva Horká

Idylku sobotního dračího zápolení podtrhlo nádherné podzimní počasí. 
Slunce a vítr – co víc si přát. Asi to byl dárek drakiádě k patnáctinám.

 Foto: Iva Horká

Mezi doprovodnými akcemi nechybělo ani vystoupení šermířů, kteří ně-
které z přítomných diváků pasovali přímo na místě.     Foto: Iva Horká

U hlavního podia se odehrávalo vše podstatné včetně vyhlašování výsledků. 
Aby se děti nenudily, moderátoři si s nimi také zacvičili.  Foto: Iva Horká

Během letošní již 15. drakiády 
svedlo ve čtyřech kategoriích 
urputný boj o prvenství celkem 
260 draků. Na prvních třech mís-
tech se v nejobsazenější kategorii 
nejmenších dětí umístili Jan Láslo 
z Třebíče, Adéla Drápelová z Olší 
nad Oslavou a Věra Staňková z Vel-
kého Meziříčí. Druhé kategorii 
kralovali Tereza Rosová z Velkého 
Meziříčí, Dominik Mašek z Rudy 
a Žaneta Filová z Vel. Meziříčí. Ve 
třetí kategorii měli nejhezčí a nej-
lépe létající dračí výtvory Marie 
Hadrabová z Hartvíkovic, Lukáš 
Bíla z Brna a Martina Homolová 
z Velkého Meziříčí. Poslední kate-
gorii ovládli Team Art, A.T.P. (oba 
z Velkého Meziříčí) a Vít Hadraba 
z Hartvíkovic. Ten jezdí se svojí 
dcerou Marií na drakiádu nejenom 
do našeho města, ale například i na 
farmu Bolka Polívky do Olšan.

Drakiádu tradičně doprovázel bo-
hatý vedlejší program. Na hlavním 

Letos „startovalo“ 260 draků
pódiu se při hudebním vystoupení 
vystřídali dívčí skupina ze základní 
umělecké školy A.T.P., fi nalista sou-
těže Česko hledá SuperStar Michal 
Hudček či mladí rokeři z chlapecké 
skupiny Proxima ze základní ško-
ly na Sokolovské. Odpolednem 
provázel moderátor Jiří Doležal 
z Hitrádia Vysočina. Na druhém 
pódiu u ski baru pak hrála country 
kapela Stetson. Návštěvníky zauja-
la i společnost historického šermu 
TAS, která měla připravený zají-
mavý a vtipný program. Nejmenší 
děti se vyřádily v nafukovacím 
skákacím hradu. Cvičení se psy se 
ale například letos nekonalo. „Oni 
byli podle slov jejich majitelů vloni 
dost vystresovaní z toho hluku, 
tak jsme od těchto ukázek raději 
upustili,“ vysvětli jeden z hlavních 
organizátorů akce Pavel Janšta 
těm, kterým pejsci a jejich agility 
kousky chyběli.

Iva Horká

Křesťané a židé
Zajímavým svazkem je rozsáhlý spis velkomeziříčského děkana Eliáše 

Libora Roblíka Židovské brýle. Kniha vyšla německy v letech 1741 až 
1743 a dokumentuje vztah křesťanství k židovskému náboženství v první 
polovině 18. století. 

„Velké Meziříčí mělo v té době početnou židovskou obec a vzájemné 
soužití bylo narušováno častými spory, které řešil dokonce i císař. Jednu 
z reakcí na panující poměry představuje i Roblíkův protižidovský titul,“ 
vysvětlil Libor Kučera.

Všechny vystavené knihy pocházejí z knihovního fondu velkomezi-
říčského muzea, kde se nachází 224 starých tisků, tedy knih vytištěných 
mezi lety 1501 až 1800. Nejstarší je již zmíněná Bible Severýnova z roku 
1529. 

Knihy, které jsou obvykle před zraky veřejnosti ukryty, si návštěvníci 
mohou prohlédnout v Galerii synagoga až do 12. října.                  -luk-
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Telefon: 606 670 504.

Firma D1 CARS s.r.o. se zaměřením na prodej nových 
vozů a zánovních vozů hledá pro svůj rozšiřující se 
kolektiv:  

kontakt: info@d1cars.cz, tel.: 724 560 249

- asistentku
- pracovníka na přípravu vozidel

výtvarné a školní potřeby
kreativní dárky • tradiční hračky

 od 1. 9. 2008 je prodejna přestěhována z ulice Novosady 10 do ulice Komenského 5
 rozšiřujeme sortiment školních a výtvarných potřeb i hraček – sešity, pouzdra, aktovky…

Komenského 5, Velké Meziříčí
www.vytvarnyobchod.cz

tel: 736 175 204   e-mail: info@vytvarnyobchod.cz

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.

Výkup aut od r. v. 93.

Doklad o ekologické likvidaci

na místě, vše zdarma!!!

Ing. Pavlína Spěšná, bezplatná linka 800 607 706.

Likvidace aut

hledá 
prodavačku – obsluhu vino-

téky pro provozovnu 
ve Velkém Meziříčí.
Možno i brigádníky.

Tel.: 724 742 145.

Žaluzie,

Caha, tel.: 602 950 763.

Garážová vrata,
předokenní rolety, žaluzie, 
sítě proti hmyzu, parapety.

B-STYLE
Tel.: 777 163 019.

otevřena od středy 1. 10. 2008

Dům zdraví, suterén.
Tel. 728 382 202.

Prodám brambory
– žluté Adéla, červené Laura.
Cena 5 Kč/kg. Baleno po 25 kg.

Tel.: 566 544 456.

VĚŽNÁ, tel.: 566 567 146, 
606 484 571, http://porta.zde.cz

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Zubní pohotovost
4. 10.

MUDr. Miluše Hrašková,
Studentská 4/1699, Žďár nad 

Sázavou
5. 10.

MUDr. Petr Filla,
U Tržiště 1, Velké Meziříčí

► mikin

► triček dl. rukáv

► podzimních bund

(u brány) Velké Meziříčí

Přijmu řidiče MKD
s praxí.
Informace na tel.: 
604 255 606.

www.internetjob.cz/power

Přijďte si vybrat do prodejny

z více než 35 plantážních

a aromatizovaných káv,

z více než 100 sypaných

a bylinných čajů,

z širokého sortimentu

suchých plodů,  

zpracovaného ovoce

a sušených hub.

Nepůjde 
el. proud

Z důvodu plánovaných prací 
na zařízení distribuční soustavy 
– rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena 
dodávka el. energie

dne 8. 10. 2008 od 7.30 do 14.30 
hodin ve Velkém Meziříčí.

Vypnutá oblast: ul. Sportovní 
(u Areálu zdraví), Hotelová škola 
U Světlé, Mateřská škola Sportov-
ní, Lesní (zahrádky).

Děkujeme za pochopení. 
-E.ON-

Mobil: 732 127 926.

Prodám

■ Levně starší obýv. pokoj – se-
kretář, knihovnu, skříň. Nábytek 
je světlý, leštěný, zachovalý. Tel.: 
776 029 416.
■ Brambory na uskladnění, ruční 
sběr 490 Kč/q. Tel.: 608 949 273.
■ Minibike v záruce (ještě 1 rok), 
málo ojetý. Cena 3.500 Kč. Simson 
Enduro S 51, r. v. 1990, ve velmi 
dobrém tech. stavu, barva bílá, nová 
STK, cena 18.000 Kč. Prodej ze zdra-
votních důvodů. Tel.: 728 116 159.
■ Valáška, 2,5 roku starý, matka 
ČT – otec Hors Pint, tmavý hnědák. 
Cena dohodou. Tel.: 733 259 146.
■ Pět let starou zachovalou 
kombinovanou chladničku Polar 
CZ 200. Objem chladničky 137 l, 
mrazničky 50 l. Cena 1.500 Kč. 
Tel.: 608 277 588.
■ Pařák pozinkovaný na vaření 
brambor, objem 80 l, málo použí-
vaný. Kamna Petry. Hrnec smalto-
vaný, objem 50 l. Tel.: 605 739 926 
(ráno a večer).
■ Dveře vchodové plastové vč. zá-
rubně, bílé a hnědé z neuskutečněné 
stavby RD, nové s dokladem a zá-
rukou. PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800 
a 9800 Kč. Dopravu zajistím zdar-
ma. Tel.: 777 106 709. (Pokr. str. 8.)

PODNIKATELSKÉ 

A HYPOTEČNÍ CENTRUM

 osobní půjčky bez ručitele 
do 200.000 Kč 

 máte příjem a nemůžete jej dolo-
žit? U nás vyřídíte úvěr od 18 do 
75 let.

 Také pro podnikatele a začínající 
podnikatele.

 podnikatelské úvěry do 3 milionů 
bez zajištění!

 rychlé vyřízení (FO i PO)

 hypotéky:
 na bydlení s nízkým úrokem
 Americké na auto, úhrada jiných 

půjček…
 bez doložení příjmů a faktur

 leasing
 auta, budovy, technologie

 poplatky neúčtujeme

Kancelář: Poříčí 11 (Dům zdraví), 

Velké Meziříčí

 Po 9–12 13–16 hodin,

 St 9–12 13–16 hodin

Jiné dny po telefonické doho-

dě s pí. Kolouchovou na tel.: 

777 873 810.



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.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd od-
koupím veškerý starý nábytek z tvr-
dého nebo měkkého dřeva do roku 
1950. Dále nábytek z chromových 
ohýbaných trubek, stará rádia, hodi-
ny, hračky, housle, porcelán, obrazy 
a jiné starožitné věci. Platba hotově, 
slušné jednání, odvoz zajištěn. Tel.: 
724 033 733, p. Adámek.
■ Levně starší funkční lednici. 
Tel.: 776 259 950.
Nemovitosti

■ Prodám dům na ul. Podhradí, 
Velké Meziříčí. Tel.: 777 575 511.
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
říně. Tel.: 606 662 872.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí i k re-
konstrukci, platba hotově. Tel.: 
776 584 310.
■ Koupím samostatně stojící 
RD se zahradou na klidném mís-
tě, dobrý technický stav, cena do 
2.000.000 Kč. Nejsem zástupce re-
alitní kanceláře. Tel.: 732 604 183, 
e-mail: zpetruzelka@volny.cz.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
Pronájem

■ Pronajmu dvojgaráž na ulici 
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Okamžitě koupíme za hotové 

váš dům, chalupu, byt!

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i vaše dluhy, 
exekuci či hypotéku.

(Pokračování ze strany 6.)
Prodám

■ Přívěsný vozík za OA na 
velkých kolech 14 s blatníky vně 
korby, 150×90×30, s deklem kor-
by a plachtou. Obě čela otevírací, 
parkování „stoják“. Technický 
průkaz včetně osvědčení do dub-
na 09 (400 kg – 80 km/h). Převod 
hradím. Cena 6.800 Kč. Tel.: 
604 110 773.
■ Škodu Felicii 1.3 LX , r. v. 
1996, barva tmavě modrá, najeto 
153 000 km, nebouraná, nově 
TK do 8/2010, velmi zachovalý 
stav interiéru, nové brzdy, mech. 
zabezpečení CONSTRUCT. Tel.: 
721 115 741.
■ Dětskou autosedačku Chicco 
od 0–13 kg za 500 Kč a babys-
cate ke kočáru (stupátko). Tel.: 
604 420 209.
■ Klavír – pianino ruské výroby. 
Vhodné pro začátečníky. Cena 
5.000 Kč. Tel. od 19 do 20 hodiny 
732 181 331. 
■ Topnou naftu, cca 100 l, domácí 
vodárnu v chodu. Tel.: 608 344 164, 
776 244 164.
■ Strojek na uzavírání i ořezá-
vání plechovek (konzerv), průměr 
10 cm. Tel.: 721 776 216.
■ Malý motocykl Jawa 20 Pionýr. 
Tel.: 721 776 216.
■ Kotoučovou pilu s vozíkem 
vč. pily 300 mm, stůl asi 1×1 m na 
220 V, výroba Německo, super cena 
7.500 Kč. Tel.: 774 868 024.
■ VW Golf 2 1,6 diesel, r. v. 1984, 
šedá metalíza, STK 5/2009, cena 
24.000 Kč. Tel.: 604 549 939.
■ Pultovou mrazničku Calex 
120, cena 500 Kč. Funkční. Tel.: 
776 702 730.
■ Secí stroj zn. Isaria, záběr 2,30, 
gumová kola, zavlažovací zařízení 
ve výborném stavu. Cena dohodou. 
Tel.: 774 543 573. 
■ Dvě starší skříně za 200 Kč/ks. 
Tel.: 739 024 837. 

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
■ Křidlici Bramac , červeno-
hnědá, 500 ks. Levně (zbytek ze 
stavby). Tel.: 606 557 736.
■ Chovný pár pávů, 4leté, za 
5.000 Kč. Tel.: 566 524 694 večer.
■ Vzduchovyschlé jasanové fošny, 
délka 4 m, šířka 30 cm, tloušťka 4,5 
cm. Celkové množství 1 m3. Tel.: 
777 800 917.
■ Motocykl Honda CBR 600F, 
vše v pořádku, rodinné důvody, 
cena 37.000 Kč. Kola 4× 100, 
s pneu 185×60×14 – 2 ks, pěný 
vzorek, cena za komplet 1.200 Kč. 
Tel.: 724 531 291.
■ Macešky, k odběru od října 2008 
a na jaře 2009. Tel.: 737 767 876.
■ Ford Fiesta, barva bílá, r. v. 
1996, najeto 107 000 km, stav 
velmi dobrý, nízká spot řeba, 
5× dveře, cena 46.000 Kč. Tel.: 
739 619 677.
■ Brambory na uskladnění. Cena 
za 1 kg 6,50 Kč. Tel.: 739 619 677.
■ Cca 2 000 plných cihel. Tel.: 
777 750 362.
■ Střešní nosič na Š. Favorit (zá-
kladní rám, nosič jízdních kol, za-
hrádka), sklo do pátých dveří, levý 
zadní blatník. Tel.: 777 750 362.
■ Dětskou autosedačku Chicco 
– vajíčko od 0–12 kg se stříškou, 
za 900 Kč. Tel.: 776 805 379.
■ Krbová kamna, 9 kW, zánovní. 
Tel.: 604 255 606.
■ Brambory na uskladnění , 
350 Kč/q. Volat po 18. hodině. Tel.: 
721 766 065.
■ Škodu Felici i , rok výroby 
1995, najeto 107 000 km, motor 
50 kW, modrá barva, garážovaná. 
Pěkný stav. Cena dohodou. Tel.: 
731 709 012.
■ Litinovou pásovou pilu, průměr 
70. Soustruh na dřevo s kopírkou, 
zn. levně. Tel.: 776 268 295.
■ Škodu 130 L, STK do 8/2010, na 
náhr. díly. Tel.: 566 524 309.
■ ETZ 150, nová černá metalíza, 
nová baterie, nová STK, hranaté 
světlo, maska, bez blinkrů. Cena 
10.000 Kč. Tel.: 773 668 202.
■ Monitor dechu novorozence 
NANNY (bezvadný stav, v zá-
ruční době) a dětskou autosedačku 

zn. CHICCO 0–13 kg, s odepínací 
stříškou, vložkou pro zpevnění hla-
vy miminka a adaptérem (adaptér 
se připevní do auta pásy a sedačka 
pouze naklapne). Cena dohodou. 
Tel.: 737 406 428.
■ Levně velkou funkční kopírku 
Toshiba 2540 (možno i na náhr. 
díly) a tiskárnu HP Laser JET 5P 
v dobrém stavu, funkční. Tel.: 
605 519 323.
■ Zánovní horské kolo Sprinter, 
po gen. opravě, výborný stav, stáří 
1,5 roku. Tel.: 731 937 407.
■ Žulové kostky 10×10, ocho-
zené, cena 6 Kč/ks. Asi 3 t. Tel.: 
776 211 809.
■ Brambory na uskladnění. Tel.: 
566 544 005, 732 438 387.
■ Brambory na uskladnění , 
ruční sběr. Cena 450 Kč/q. Tel.: 
724 524 376.
■ Rohovou kuchyňskou linku, 
kombinovaný sporák hnědé barvy, 
skříň – půl šatní, půl policová, výš-
ka 140 cm. Tel.: 776 703 818.
■ Brambory, odrůda Laura 
(červené, žlutomasé, velmi dobré na 
uskladnění). Cena 6 Kč/kg. Baleno 
po 25 kg. Tel.: 737 916 835.
■ Peugeot 205 1.8 D, r. v. 1989, 
šedá metalíza, 5 dveří, GO náprav, 
rozvody, STK + emise 10/2009, rá-
dio, gum. rohože, sada zimních kol 
+ náhradní díly, slušný stav, cena 
16.000 Kč. Tel.: 776 634 525.
■ Průtokové ohřívače na vodu, 
2 ks, ohřev přes 35 m měděných 
trubek. Objem 110 l. Cena za kus 
3.000 Kč. Tel.: 604 549 939.
Koupím

■ Předválečnou motorku nebo 
díly. Tel.: 777 575 511.
■ Pianino, starší. Telefon: 
568 878 319.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 

Čermákova. Volat po 18. hodině. 
Tel.: 604 808 533.
■ Nabízím k pronájmu garáž 
v rod. domě na ul. K. Pánka. 
Cenu nabídněte. Tel.: 776 638 371.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Tel. po 18. hodině 
776 343 319.
■ Pronajmu byt 2+1 k okamži-
tému nastěhování ve Velké Bíteši 
v ulici U Stadionu, pouze vážnému 
zájemci. Tel.: 721 355 088.
Různé

■ Hledám někoho na úklid sněhu 
v Kolmé ul., listopad – únor, 1 tý-
den, 1× za 6 týdnů. Bližší informace 
na tel. 728 323 099.
■ Studentka gymnázia, doučím 
dějepis ZŠ ve Velkém Meziříčí 
a okolí. Tel.: 608 619 756.

Přijmeme řidiče
s řidičským oprávněním 

sk. C, s platným
profesním průkazem.
Nástup možný ihned.

– fi remní benefi ty
– stravenky
– 25 dní dovolené
– příspěvek zaměstnavatele na 

penzijní a životní pojištění
– možnost tuzemské firemní 

rekreace
– pracovní doba 5.30 – 14.00 h
Informace na tel. čísle: 

566 523 245,
mobil: 724 281 452.

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. 
se sídlem ve Velkém Meziříčí, dodavatel bioplynových elektráren
a systémů „na klíč”, přijme do pracovního poměru:

Mechanik strojních a elektronických součástí

Požadavky: 
– vzdělání v oboru
– znalost NJ nebo ANJ na komunikativní úrovni podmínkou
– zkoušky  slaboproud, silnoproud
– svářečský kurz výhodou, není podmínkou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook (běžná znalost)
– řidičský průkaz sk. B
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

Nástup možný ihned, fl exibilní pracovní doba.

Více info na tel. 566 520 800, fax: 566 520 801 nebo e-mailem 
na adresu: martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. se sídlem ve Velkém Meziříčí,
dodavatel bioplynových elektráren a systémů „na klíč”, 
přijme do hlavního pracovního poměru:

Stavební inženýr – Projektant
Zodpovědnost za projektovou dokumentaci, zajištění licencí, povolení, 
vedení a organizace projektu a stavebního procesu, kontakt s doda-
vateli, příprava smluv, atd.

Požadavky: 
– vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví
– znalosti v oboru tepelných zařízení či energetiky výhodou
– znalost NJ nebo ANJ aktivně výhodou, není podmínka
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– znalost programu Autocad podmínkou
– práce s PC – Microsoft offi ce, outlook
– výborné organizační schopnosti
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

Nástup možný ihned, velmi dobré fi nanční ohodnocení. 

Více info na tel. 566 520 800, fax: 566 520 801 nebo e-mailem na 
adresu: martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz

tříděné – 4 Kč/kg,
netříděné – 2 Kč/kg.

Tel.: 733 193 270, Hana Jurková

■ Hledám spolužáky z SOUz 
Hornoměstská z nadstavbové-
ho studia ukončeného v roce 
1986 (spolužák Jiří Kotík, 
třídní učitel Fritscher a Aleš 
Nevrkla). Jakékoli informace 
prosím na adresu Ivana Buš-
tová, Pavlovská 21, Mikulov, 
tel.: 774 939 625.

■ Hledám volné místo v autě na 
cestu z VM do Třebíče a zpět. O ná-
klady se podělím. Čas v Třebíči – 
ráno kolem 8. hodiny. Čas z Třebíče 
- po 14. hodině. Možno i jen jednu 
cestu. Tel.: 604 416 211.
Daruji

■ Zachovalou trojsedačku hnědé 
barvy. Tel.: 605 959 464.

Nově o
te

vře
no v sobotu

 o
d 9

 d
o 1

2 h
odin

Nabízím možnost přivýdělku 
formou brigády. V rozsahu 

dvou dnů v týdnu.
Zájemci volejte

603 207 149.

Ceny nemovitostí, znalecké posudky 
a mýty kolem nich

Jak se v této problematice orientovat? Oceňování nemovitostí bylo 
dlouho určováno striktně přísnými pravidly složitých předpisů a takto 
vypočtené ceny byly pod hrozbou sankcí nepřekročitelné. Od roku 1990 
je však regulace cen při běžném převodu vlastnického práva k nemovi-
tostem zrušena, ceny jsou smluvní a žádný cenový předpis jejich výši 
neurčuje. Nabyly tak plného významu termíny tržní cena, tržní hodnota, 
obecná cena apod. Nemovitosti se prodávají za ceny dohodnuté mezi 
prodávajícím a kupujícím, za ceny vzniklé na trhu a odrážející řadu vlivů 
tržního prostředí.

Nejenom pro smluvní převody při prodeji, ale i v dalších případech se 
dnes hledá tržní hodnota. Jedná se například o oceňování majetku při vy-
pořádání společného jmění manželů po rozvodu, ohodnocení pro dědické 
řízení, pro dražby a velmi často k zástavě při poskytování úvěru.

Určení tržní hodnoty dnes není jenom otázka technických znalostí ze 
stavitelství. Kvalitní ocenění vyžaduje značnou zkušenost a zejména zna-
lost realitního trhu, jeho trendů, ekonomického a společenského prostředí 
v místě, kde se posuzovaný objekt nachází. To předpokládá soustavný sběr 
dat a informací, zájem o dění v místě. Je tedy zřejmé, že kvalitní odhadce 
by měl být místní. V praxi se však setkáte s názorem, ať ocenění zpracuje 
nezaujatý odborník z opačného konce republiky. Pak se nestačíte divit. 
Na efekt zpracované elaboráty s řadou fotografi í, map a příloh o padesáti 
stranách jsou většinou velmi problematické.

Ceny nemovitostí dle cenového předpisu však zcela nezanikly a slouží 
zejména k zachování pravidel pro příjmy státu prostřednictvím daní a jsou 
garantovány jako předem stanovené pro případ vyvlastnění ve veřejném 
zájmu. V realitní praxi se nejčastěji zpracovávají znalecké posudky soud-
ními znalci pro potřeby stanovení daně z převodu nemovitostí (prodej) 
nebo daně darovací u skupiny III (týká se těch, co nejsou příbuzní). Tyto 
posudky slouží pro stanovení daně, popis a výčet oceňovaného majetku 
není často zpracován tak, aby mohl bez kontroly a korekce sloužit pro 
zpracování kupní či darovací smlouvy. Důkazem, že se tak v praxi často 
děje, je řada chybných smluv a zastavení řízení o vkladu do katastru 
nemovitostí.                                                       (Pokračování příště)

Ing. Bořivoj Pejchal, makléř a soudní znalec.

Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody ve Vel-
kém Meziříčí s působností v okre-
se Žďár nad Sázavou, Agro-Envi-
-Info Informační centrum Beseda 
Jihlava ve spolupráci s městským 
úřadem ve Žďáře nad Sázavou 
pořádají v pátek 3. října od 9 do 
16 hodin 11. biojarmark. Představí 
se zde výrobky zdravé výživy, bi-
opotraviny, výrobky pro diabetiky, 
výrobky pro les a biokosmetika. 
Biojarmark se koná v sále a při-
lehlých prostorách Domu dětí 

a mládeže ve Žďáře nad Sázavou. 
V doprovodném programu se 
uskuteční seminář k ekologické-
mu zemědělství a biopotravinám. 
Jedenáctý biojarmark je pořádán 
u příležitosti Měsíce biopotra-
vin a ekologického zemědělství. 
Zúčastní se vystavovatelé z celé 
České republiky. Pořadatelé zvou 
srdečně všechny zájemce o tuto 
problematiku i zájemce o nákup 
kvalitních výrobků. 

PhDr. Arne Němec, 
předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

11. biojarmark

Hnutí Zdravých měst
v současnosti

Ve Velkém Meziříčí – Zdravém městě proběhly v současnosti dvě 
úspěšné akce. 31. květen byl vyhlášen jako Celosvětový den bez tabáku. 
Při této příležitosti byly již s předstihem zabezpečeny akce pro děti 
i veřejnost. Již 14. 5. byla uskutečněna beseda s psychologem na téma 
Co můžeme geneticky zdědit, Kouření – zděděná vlastnost, či zlozvyk? 
V týdnu od 11. do 16. května byla uspořádána výstavka – Nabídka ve 
formě zdravého životního stylu – výroba zeleninových salátů a zdravých 
pokrmů při poruše kornatění tepen, zapříčiněné kouřením. 21. května byla 
uskutečněna beseda s psychologem na téma Ovlivňuje kouření rodičů 
motorické schopnosti dítěte? Byla provedena výstavka grafologických 
kreseb. V sobotu 31. května 2008 se uskutečnil výlet do ZOO v Jihlavě, 
zvláště pro děti, které se mohly přesvědčit, že zvířátka také nekouří, tu-
díž je normální také nekouřit. V průběhu akcí byl rozdáván leták, který 
vysvětloval rizika kouření.

Ve dnech 9. a 10. června 2008 byly organizovány Dny bez úrazu. Pro 
děti pomocí her a soutěží bylo připraveno poznávání dopravních značek. 
Byla uskutečněna beseda s dopravní policí ČR na téma Jak bezpečně 
jezdit na kole. Cílem této akce byl osvětová činnost pro rodiče s dětmi 
i širokou veřejnost na podporu prevence úrazu na dopravních komunika-
cích, předcházení úrazů i v rodinách, zvláště u dětí a mládeže. Mottem 
této akce jak k prevenci úrazu bylo „Hrou k prevenci úrazu“, neboť dítě, 
které si hraje, nezlobí. 

Poděkování za zdar těchto akcí patří ved. odboru městského úřadu 
ing. Josefu Švecovi a Centru pro rodiče s dětmi Kopretina.

PhDr. Arne Němec, předseda komise pro Zdravé město Velké Meziříčí
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1. Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina a 1/3 Senátu Parlamentu  OKRSEK č. 5

České republiky se uskuteční: hlasovací místnost: Školní jídelna, Poštovní 3, VM

dne 17. října 2008 v době od 14 do 22 hodin a pro občany bydlící v ulicích:

dne 18. října 2008 v době od 8 do 14 hodin. 88. Bezděkov 90. Sokolovská

  89. Čechova

2. Místa konání voleb a hlasovací okrsky:

  OKRSEK č. 6

OKRSEK č. 1  hlasovací místnost: Základní škola a praktická škola, Čechova 30, 

hlasovací místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM  VM, pro občany bydlící v ulicích:

pro občany bydlící v ulicích: 91. Boční 95. Na Výsluní

 1. Bezručova  7. Mírová 92. Generála Jaroše 96. Nad Gymnáziem

 2. Čermákova  8. Oslavická 93. Kolmá 97. chaty č. ev. 607, 649, 960, 1160 

 3. Demlova  9. Pionýrská 94. Krškova

 4. Emilie Zachardové 10. Školní

 5. Jižní 11. Zdenky Vorlové OKRSEK č. 7

 6. Markova  hlasovací místnost: ZDAR a. s., K Novému nádraží 2, VM

  pro občany bydlící v ulicích:

OKRSEK č. 2   98. Františkov 107. Nad Pilou

hlasovací místnost: Technické služby VM s. r. o., Třebíčská 655,   99. K Buči  108. Nad Sv. Josefem 

VM, pro občany bydlící v ulicích: 100. K Novému nádraží  109. Nesměř – samota 

12. Družstevní 18. Nádražní 101. Karlov 110. Nová 

13. Hornoměstská 19. Pod Hradbami 102. Karlov – samota  111. Průmyslová 

14. Malá stránka 20. Třebíčská 103. Křenice – samota  112. Příční 

15. Na Vyhlídce 21. V Jirchářích 104. Křižní  113. Slepá 

16. Nad Plovárnou 22. chata č. ev. 1214 105. Na Spravedlnosti  114. U Tržiště 

17. Nad Tratí  106. Nad Kunšovcem  115. Ve Vilách 

OKRSEK č. 3  OKRSEK č. 8

hlasovací místnost: Střední škola řemesel a služeb, Hornoměstská  hlasovací místnost: Kulturní dům Hrbov, Hrbov 34

363, pro občany bydlící v ulicích: pro občany bydlící v obcích:

23. Arch. Neumanna 41. Pod Kaštany 116. Hrbov 117. Svařenov

24. Domov důchodců 42. Pod Lesem

25. Františky Stránecké 43. Pod Sýpkami OKRSEK č. 9

26. Hliniště 44. Polní hlasovací místnost: Kulturní dům Lhotky, Lhotky 80

27. Jana Zahradníčka 45. Skřivanova pro občany bydlící v obcích:

28. Jihlavská 46. Sluneční 118. Dolní Radslavice  120. Lhotky

29. K Novému světu 47. Smrková 119. Kúsky

30. K Rakůvkám 48. Sportovní

31. Ke Třem křížům 49. Strmá OKRSEK č. 10

32. Krátká 50. Střední hlasovací místnost: Kulturní dům Mostiště, Mostiště 102

33. Lesní 51. Tichá pro občany bydlící v obci:

34. Loupežník – samota 52. U Elektrárny 121. Mostiště

35. Luční 53. U Statku

36. Na Pískách 54. U Světlé OKRSEK č. 11

37. Nad Lalůvkou 55. Uhřínovská hlasovací místnost: Občanský výbor Olší n. Osl., Olší n. Osl. 102

38. Nad Sýpkami 56. Zahradní pro občany bydlící v obci:

39. Nová Říše 57. Záviškova  122. Olší nad Oslavou

40. Obůrka 58. chaty č. ev. 28, 52, 106, 1035, 1153 

  3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost 

OKRSEK č. 4  a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem 

hlasovací místnost: Jupiter club s. r. o., Náměstí 17, VM nebo cestovním pasem České republiky).

pro občany bydlící v ulicích:

59. Fortna 74. Poříčí 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací 

60. Hřbitovní 75. Poštovní lístky.  Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební  

61. K Haltýři 76. Příkopy místnosti. 

62. Karla Pánka 77. Radnická

63. Komenského 78. Rozkoš 5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 

64. Kostelní 79. U Bašty místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy

65. Lipnice 80. U Cihelny okrskové volební komise.

66. Mlýnská 81. U Vody

67. Moráňská 82. U Zlatého křížku 6. Pokud v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR nebude 

68. Nábřeží 83. V Podloubí zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb, a to: 

69. Náměstí 84. V Potokách dne 24. října 2008 v době od 14 do 22 hodin a

70. Novosady 85. Vrchovecká dne 25. října 2008 v době od 8 do 14 hodin.

71. Ostrůvek 86. Zámecká Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány 

72. Pod Strání 87. Zámecké schody předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. 

73. Podhradí  Ing. František Bradáč, starosta

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta města Velkého Meziříčí podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Den bez aut
V rámci Evropského týdne mobility se 18. září 2008 konalo soutěžní 

dopoledne pro žáky ZŠ Velkého Meziříčí. Evropský den bez aut byl soutěží 
zaměřenou na znalost, orientaci a dovednosti v silničním provozu. Soutě-
žilo se ve dvou kategoriích. Nahlédneme tedy ke kategorii žáků mladších. 
Všichni soutěžící velkolepě zdolali první štafetu a už přemýšleli, jak co 
nejrychleji složit daný obrázek dopravního prostředku. Na první pohled 
jasné, ne pro každého však jednoduché, bylo zdolání dané překážkové 
tratě. Chvíle oddechu snad přišla, když měli soutěžící přiřadit dvojice 
k sobě patřících pojmů. Za ZŠ Sokolovská se soutěže účastnili žáci 4. a 5. 
ročníků. Utvořili jedno družstvo páťácké a jedno smíšené. Výsledkem 
bylo 2. a 5. umístění. Všem soutěžícím gratulujeme.     

Text a foto: ZŠ Sokolovská

▲ Novinkou letošního ročníku Dne zdraví byla podle sdělení Jany Audy 
ze střediska ekologické výchovy výstava fotografi í na téma Tři hluboké 
propasti lidského života. Snímky ukazovaly ty, kteří do pomyslných roklí 
spadli. Anorektičky, lidi trpící bulimií či nemocné AIDS.
► Žáci praktické školy z Dětského střediska v Březejci nabízeli k ochut-
návce opravdové speciality – například celerovou pomazánku, chlebové 
placky špaldové s ovesnými vločkami či žitný perník a další pochoutky. 
Tyto výrobky sami upekli a nachystali v předmětu „příprava pokrmů“.     
► Kromě farmy rodiny Němcovy z Netína se prezentovala také 
pekárna Jeřábkových z Velké Bíteše. Na snímku vnuk zakladatele 
rodinného podniku Emila Jeřábka. Ten nám prozradil, že histo-
rie jejich pekárny sahá až do roku 1946 a doposud se u nich pečou 
dobroty podle receptů prababičky.                    3× foto: Iva Horká

Co jí chybělo? Čistý vzduch! A zachránila ji téměř 
stovka školáků z Velkého Meziříčí, která se během 
uplynulého týdne zapojila do soutěže připravené 
Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek. Na různých 
místech našeho města žáci plnili připravené úkoly. Po-
kud je správně vyřešili, zjistili, proč princezna Matylda 
onemocněla. Z každé základní školy bylo vylosová-

no osm výherců, kteří 
obdrží zajímavé ceny. 
Díky sponzorské firmě 
budou rovněž odměněni 
všichni účastníci soutěže 
drobným dárkem – vel-
komeziříčskými zlaťáky 
z pravé čokolády. Soutěž 

proběhla v rámci kampaně Evropský týden mobility, 
kterou fi nančně podpořilo město Velké Meziříčí.

Jména výherců: ZŠ Školní: Jakub Benda 2. B, 
Ondřej Pařízek 2. B, Marie Hledíková 3. A, Lucie 
Adamovská 3. A, Roman Kučera 3. A, Pavel Dvořák 
3. B, Michal Zadák 5. A, Daniel Brychta 5. A.

ZŠ Sokolovská: Kateřina Buchtová 2. A, Terka 
Brožová 2. A, Míša Chloubová 2. A, Sára Staňková 
3. A, Denisa Vošmerová 5. A, Miloš Cendelín 5. A, Do 
Hanh Minh 5. B, Michaela Buchtová 5. B.

ZŠ Oslavická: Simona Šoukalová 2. B, Jana Dvo-
řáková 3. tř., Tomáš Doležal 3. tř., Žaneta Kosourová 
5. A, Radim Hanák 5. A, Maruška Štěpánková 5. A, 
Ivo Starý 5. A, Kateřina Kutlvašrová 5. B.

Text a foto: -ja-

Princezna Matylda byla zachráněna

Žáci a studenti začali školní rok nevšedně
Ponorka – centrum prevence, 

spadající pod Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou, již čtvrtým 
rokem uspořádala tzv. startovací 
kurzy pro nové třídní kolektivy 
ze šestých tříd základních škol 
a první ročníky střední školy. 
Jde o jednu až dvoudenní akci 
realizovanou nejen mimo prosto-
ry školy, ale u některých kurzů 
i v jiném městě. Děti či studenti 
spolu s třídním učitelem musí 
zvládnout řadu aktivit, které mají 
za cíl skloubit kolektiv, vzájemně 
se poznat, upevnit nově vznikající 
vztah mezi učitelem a kolektivem 
a dát vzniknout společným pro-
žitkům. 

„Aby byl pro účastníky kurz 
dostatečně atraktivní a přínosný, 
využívá se forem zážitkové peda-
gogiky. Studenti jsou tak společně 
se svým třídním učitelem postaveni 
před problematické úkoly, kdy musí 
například prolézat pavučinou, 
stavět věže ze špaget, poslepu vy-
tvářet z lana čtverec apod.“ řekla 
Mgr. Renata Horká, koordinátorka 
programů primární prevence. 

Významné jsou aktivity podpo-
rující důvěru mezi žáky. Nechybí 
ani prožitkově náročné aktivity, 
při kterých musí všichni zúčast-
nění napnout své fyzické síly. Zá-
věrem kurzu žáci či studenti kreslí 
společnou mandalu a tvoří pravidla 
pro svůj kolektiv, které jim mohou 
v budoucnu napomoci předcházet 

problémovým situacím či je řešit.
Po skončení jsou aktivity spo-

lečně ref lektovány jak s dětmi 
a studenty, tak i jejich pedagogy. 
Zvláštní důraz je kladen na spo-
lupráci a vzájemnou komunikaci, 
které tvoří dva hlavní prvky spo-
kojeného kolektivu. 

Text a foto: Mgr. Renata Horká

D

E

N

Z

D

R

A

V

Í



Číslo 34 1. října 2008 strana 9

HOKEJ – MLÁDEŽ HÁZENÁ – MLÁDEŽFOTBAL – MLÁDEŽ

BOWLING

FC VM st. dorost – MFK Břeclav 
2:1 (1:0)
Branky: Koníř (30.), Denev (55.). 
Rozhodčí: Rosický P., Slezák, Ro-
sický J. Sestava FC VM: Pokorný 
– J. Večeřa, Kerouš, Nožička, O. 
Mucha – Liška, Budzinský, E. 
Smejkal, Kaminaras (45. Kozuň), 
– Denev, Koníř (55. Vítek)
První šance se zrodila v 7. minutě 
utkání, kdy soupeř nebezpečně vy-
střelil těsně vedle naší branky. Naši 
první šanci založil po pravé straně 
Budzinský, kdy prošel až k rohové-
mu praporku, odcentroval do ma-
lého vápna, ale Denev hlavičkoval 
nad branku. V 16. min. zahrával 
Budzinský pokutový kop, jeho stře-
la šla na teč vedle zdi, ale Denevovi 
teč brankář se štěstím chytil. V 22. 
min. zahrával pokutový kop z hra-
nice velkého vápna Budzinský ale 
střela šla vysoko nad. Ve 30. min. 
jsme se dočkali, kdy si Koníř naběhl 
na centr do vápna a střelou z první 
nedal brankáři hostí šanci. Tento 
gól psychicky pozvedl náš tým, 
který získával územní převahu. 
Třicátá třetí min. – dobře zpresoval 
Liška, šel sám na brankáře, který 
jeho střelu vyrazil a následná do-
rážka šla vysoko nad branku. Ve 35. 
min. založil pěknou akci E. Smej-
kal, když poslal do brejku Koníře, 
ten posunul na Deneva a jeho střela 
z první těsně minula pravou tyčku 
branky. V závěru poločasu šel sám 
na branku Koníř, ale místo střely 
nebo přihrávky přišel o míč. 
Druhý poločas byl herně vyrovna-
nější. V 54. min. z 35 m pěkně vy-
střelil Budzinský, ale těsně minul. 
V 55. min. poslal dlouhý pas Mucha 
na Deneva, a ten se prosadil svým 
typickým způsobem ve vápně, kdy 
obešel několik hráčů a zvýšil naše 
vedení na 2:0. V 63. min. poslal po-
kutový kop do vápna Budzinský. 
Odražený míč se dostal k Liškovi, 
a ten překopl branku. V 68. minu-
tě si vybrali slabší chvilku středoví 
obránci, nechali projít hráče až na 
brankáře Pokorného, kde se mu 
podařilo střelou podél něj snížit 
na 2:1. V 72. minutě si vybral 
štěstí celý tým, protože po záva-
ru nejprve vykopával z prázdné 
branky Večeřa a pak soupeř trefi l 
tyč branky. V závěru poločasu 
byl soupeř z Břeclavi jasně lepší. 
V 78. šel sám na branku Denev, 
ale bohužel ani nevystřelil a ani 
nepřihrál. V závěru zápasu jsme 
měli štěstí, ale i tak jsme si vítěz-
ství zasloužili za předvedený vý-
kon v celém zápasu. Kluci zaslouží 
pochvalu za bojovnost.   -sme-
FC VM ml. dorost – MFK Břeclav 
2:3 (0:2)
Branky: E. Smejkal (70.), Kuřátko 
(78.). Rozhodčí: Slezák, Rosický P., 
Rosický J.
Sestava: Homola (29. Smejkal E.) 
– Pospíšil (73. Minařík), Kubec, 
Polák, Pártl Z. – Hladík (53. Stup-
ka), Wasserbauer, Stávek, Miškela 
– Kozuň (45. Liška), Kuřátko
Začátek prvního poločasu jsme 
hráli špatně, vůbec jsme nepre-
sovali a nechávali jsme soupeře 
hrát. V 8. min kopali hosté přímý 
kop, ale míč letěl 20 m nad bránu. 
V 19. min hostující hráč nacentro-
val míč z pravé strany do velkého 
vápna. Míč se odrazil před vápno 
k hostujícímu hráči, a ten z první 
vystřelil do brány, ale nešťastnou 
tečí Stávka z toho byl gól. A to ne-
bylo všechno. Ve 24. min hostující 
hráč vystřelil ze 40 m na zadní tyč 
brankáře a bylo to už 0:2. Ve 29. 
min se zranil brankář Homola, kte-
rý při zákroku uhodil hlavou o zem. 
S podezřením na otřes mozku byl 
vystřídán E. Smejkalem. Ve 37. min 
E. Smejkal udělal v malém vápně 
kliku dvěma hráčům a nahrál vol-
nému Kuřátkovi. Ten bohužel nedal 
gól do prázdné brány, ale trefi l jen 
ležícího brankáře. Do druhého po-
ločasu jsme vlétli agresivněji. V 57. 
min nahrál krásně po zemi Kuřátko 
do vápna na E. Smejkala, ten udě-
lal hráči kličku, ale jeho koncovka 

skončila v náručí brankáře. V 65. 
min hosté skórovali po jasném of-
sajdu. Pak Liška dostal žlutou kartu 
za mluvení. Následovaly další žluté 
na naší i hostující straně. V 70. min 
Liška nacentroval z pravého křídla 
na E. Smejkala, a ten vystřelil k le-
vé tyči do brány. V 77. min po rohu 
Kubce nedal vyloženou gólovku 
hlavou Kuřátko, když jeho hlavička 
míjela těsně bránu. V 78. min hostu-
jící brankář špatně vyběhl na letící 
míč, toho si všiml Kuřátko, sebral 
mu jej a zakončil do prázdné brány. 
Hráči zaslouží pochvalu hlavně za 
druhý poločas.                      -kub-
FC VM st. žáci – Kamenice 7:1 
(3:0)
Branky: 5., 7., 37., 40., 66. Polanský, 
25., 47. Komínek 
Sestava: Řeháček – Horký, Štefka, 
Rosický (50. Novotný), Bradáč, 
Bárta, Pokorný, Ráček (41. Pospí-
šil), Chytka, Polanský, Komínek 
Diváci se dočkali branky už v 5. 
minutě, kdy Rosický poslal míč 
za obranu, kam si naběhl Polanský 
a rozvlnil sít poprvé. V 7. minutě 
se uvolnil po křídle Chytka, poslal 
míč do pokutového území, kde jej 
zpracoval opět Polanský a vybíhají-
cího brankáře Hadače přehodil 2:0. 
V rozmezí od 10. do 20. minuty se 
domácí přizpůsobili hostům a fotbal 
se z hřiště pomalu vytrácel. V 25. 
minutě se po Polanského přihrávce 
řítil Komínek, ale jeho slabou střelu 
brankář hostí zneškodnil. Vzápětí 
se do šance po přihrávce Ráčka 
dostal opět Komínek, jeho střela 
zapadla k tyči brankáře Kamenice 
3:0. Poslední šanci prvního poloča-
su předložil Polanský volnému Ráč-
kovi, ale polovysoká střela skončila 
v náruči brankáře. Do první šance 
druhého poločasu se v 36. minutě 
dostal Komínek, jenže jeho střela si 
cestu za záda brankáře nenašla. Ve 
37. minutě se odražený míč dostal 
k Polanskému, ten se prokličkoval 
do pokutového území a tvrdou stře-
lou po břevno zvýšil na 4:0. Svou 
další branku přidal Polanský ve 40. 
minutě po samostatné akci. Ve 47. 
minutě si na míč naběhl Komínek, 
utekl obráncům hostí a vybíhajícího 
Hadače prostřelil. Jediné zaváhání 
domácí obrany využili hosté v 52. 
minutě, když se špatně domluvili 
středoví obránci, míč přenechali 
nabíhajícímu útočníkovi Růžičkovi, 
a ten podél vybíhajícího Řeháčka 
dopravil míč do naší sítě. Poslední 
slovo v zápase si vzal v 66. minutě 
opět náš kanonýr Polanský, když se 
zmocnil špatně odkopnutého míče 
od obránce, dostal se za obránce 
hostí a jeho přízemní střela skon-
čila za zády bezmocného brankáře 
Kamenice. Jirka Polanský si tak 
mohl vychutnat svou pátou branku 
v utkání.                                 -dek-
FC VM ml. žáci A – Slovan Ka-
menice n. L. 1:3 (0:2) 
Rozhodčí: Mar tének. Branka: 
vlastní. Sestava: Hladík – Horký, 
Novotný, Jůda, Špaček – Chalupa, 
Procházka, Ráček, Bačák – Krčál, 
Vokurka. Střídali: Kurečka, Hibš, 
Hlávka R., Kožený
Hosté od úvodního hvizdu převy-
šovali naše žáky ve všech směrech 
a zaslouženě šli v první půli do 
dvoubrankového vedení. Domácí 
se v druhé půli zlepšili, vytvořili 
si šance a dokázali snížit na 1:2. 
Následnou hrubkou v obraně do-
volili hostům potřetí skórovat, a ti 
si už vítězství taktickým výkonem 
nenechali vzít.
SK Okříšky – FC VM ml. žáci 
B 4:2 (1:1)
Rozhodčí: Obršlík. Branky: Kureč-
ka, Chevalierová. Sestava: Smejkal 
– Hlávka O., Procházka, Minařík, 
Dvořák – Pištora, Kurečka, Singer, 
Liška P. – Chevalierová, Vokurka. 
Střídali: Šmíd, Ostrý, Kavalec, 
Klimeš, Kučera M.
Vyrovnané utkání rozhodlo pro-
měňování šancí. Domácí ze svých 
šancí čtyřikrát skórovali. Zato naši 
žáci nedokázali dát branku ani 
z pokutového kopu.              -kol-

HHK VM junioři – HLC Bulldogs 
o. s. Brno 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)
Junioři HHK vstoupili do nové se-
zony sdruženého krajského přeboru 
Jižní Moravy a Vysočiny vítězstvím 
na domácím ledě nad soupeřem 
z Brna. Utkání začalo ve vysokém 
tempu i s rychlými brankami na 
obou stranách. Vedení se ujali 
hosté již ve druhé minutě s tím, že 
domácím se podařilo velmi rychle 
vyrovnat, totéž se opakovalo i při 
druhých brankách. Pak již první 
třetinu lépe zvládli naši hráči a do-
táhli ji do vítězného konce za stavu 
4:2. Další dvě třetiny se dohrávaly 
již v klidnějším tempu se spoustou 
neproměněných šancí především ze 
strany domácích hokejistů.
Branky HHK: Troščák 2×, Dostál, 
Láznička, Konečný, Jánský. Vy-
loučení: 2:4, využití 1:0. Sestava 
HHK: Zezula, (Kočí J.) – Střecha, 
Vondráček – Vlašín, Urbánek, 
Dostál – Pelíšek, Troščák, Křípal 
– Láznička, Molák, Konečný – Baš-
nár, Jánský, Kavina 
Příští utkání: NE 5. 10. 2007 13.00 
TJ Spartak Pelhřimov – HHK  -von-
HHK VM dorost – HC Dyje Břec-
lav B 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Na „domácím“ ZS ve Velké Bíteši 
se naši dorostenci v prvních dvou 
t řetinách hodně t rápili s kon-
covkou, měli výraznou převahu, 
spoustu brankových příležitostí, 
avšak soupeř z méně častých pro-
tiútoků mířil přesněji. To byl obraz 
hry prvních 40 minut zápasu a tomu 
odpovídající skóre 1:2. Až závěreč-
ná třetina přinesla pro nás kýžené 
branky v soupeřově síti a vítězství 
v 1. kole společného Krajského 
přeboru Jižní Moravy, Vysočiny 
a Zlínska.
Branky (asistence): 6.’ Komínek M. 
(Budín), 45.’ Komínek M. (Janák), 
48.’ Štěpánek (Kroutil), 50.’ Smej-
kal (Janák, Budín), 57.’ Komínek D. 

(Budín). Sestava: Loukota (Tomeč-
ka) – Komínek M., Budín – Němec, 
Vidlák – Štěpánek, Janák, Smejkal 
– Komínek D., Kroutil, Kochánek 
– Nedoma, Špaček.             -sys-
HHK VM ml. žáci – Žďár nad 
Sázavou 2:10
Branky: Smejkal, Bernat. Asisten-
ce: Kampas, Marešová
HHK VM st. žáci – Žďár nad 
Sázavou 6:5
Branky: Smejkal 3, Hubl, Burian V., 
Burian P. Asistence: Špaček, Buri-
an V., Krejčí, Smejkal, Střecha
Po zařazení HHK do soutěže star-
ších a mladších žáků odešli z našich 
řad hráči z Rosic a okolí, kteří u nás 
hráli žákovskou ligu. A tak se naše 
mužstva starších a mladších žáků 
teprve formují. Šlo o první zápasy 
sezony, kdy ani jedno mužstvo 
nesehrálo žádný přátelský zápas. 
Tak doufáme, že výsledek hlavně 
starších žáků, kteří otočili zápas 
z 1:5 na 6:5, je příslibem dobrých 
výkonů.                                    -js-
O víkendu se rozjely soutěže čtvr-
tých a pátých tříd. Naši žáci se před-
stavili na ledě HC Komety Úvoz.

4. třída:
HC Kometa Úvoz – HHK VM 6:2 
(3:0, 2:2, 1:0)
Branky HHK: Sedlák (Bartes), 
Müller (Bartes). Sestava: Juda 
– Báňa, Dundálek, Pacalová, 
Karásek – Slabý, Bartes, Sedlák 
– Müller, Úlovec, Třeštík – Jurá-
ček, Loup. Zásahy brankářů: 8:24. 
Vyloučení: 1:3, využití: 1:1.

5. třída
HC Kometa Úvoz – HHK VM 9:4 
(5:1, 3:3, 1:0)
Branky HHK: 3 × Strnad M. (3 × 
Čermák), Tichý. Sestava: Vitešník 
– Bezák, Smažil, Joura, Strnad T., 
Kampas – Mynář, Čermák, Strnad 
M. – Tichý, Mičánek, Šilboch 
– Tlapák. Zásahy brankářů: 23:31. 
Vyloučení: 5:5, využití: 2:1.   -hhk-

Představujeme velkomeziříčské volejbalové družstvo žáků: horní řada 
zleva Uchytil, Vyletěl, Kašpar, Minář, trenér Havliš, dolní řada zleva: 
Konečný, Duben, Špaček.                                                      Foto: -kon-

V příštím roce bude Jihočeský 
kraj hostit už čtvrtý ročník letní 
olympiády pro děti a mládež. Do 
města Tábor se mladí sportovci 
ze všech krajů České republiky 
sjedou ve dnech 23.–28. června 
2009 a budou bojovat o medaile 
ve 12 sportovních disciplínách a 2 
kulturních soutěžích. Samozřejmě 
nebude chybět ani početná výprava 
z kraje Vysočina.
„Předpokládáme, že do Tábora 
vyšleme asi 180 členný tým spor-
tovců a trenérů. Nyní oslovíme 
jednotlivé sportovní svazy, které 
podle vlastních dispozic vyberou 
účastníky letního olympijského 
klání,“ uvedl Petr Panovec z od-
boru školství, mládeže a sportu 
krajského úřadu kraje Vysočina. 
Při organizaci olympijských her 
pro děti a mládež je úkolem kraj-
ského úřadu zabezpečit technickou 
stránku účasti závodníků z Vyso-

činy, sportovce vybírají a nominují 
jednotlivé sportovní svazy.
Zatím poslední letní olympiáda pro 
mládež se konala v roce 2007 v Ús-
teckém kraji a Vysočinu reprezen-
tovalo 237 sportovců. V konečném 
hodnocení skončil kraj Vysočina  
na 12. místě.
Sportovci budou v příštím roce 
soutěžit v atletice, basketbalu, 
beachvolejbalu, cyklistice, fl orba-
lu, fotbalu, rychlostní kanoistice, 
karate, moderní gymnastice, pla-
vání, tenisu, triatlonu, fotografi cké 
a výtvarné soutěži.
Kraj Vysočina vysílá mladé spor-
tovce i na zimní olympijské hry pro 
děti a mládež, které se konají každý 
sudý rok. Letos proběhly na přelo-
mu ledna a února ve Zlínském kraji 
a sportovci z Vysočiny vybojovali 
10. místo v mezikrajském hodnoce-
ní.                     Eva Neuwirthová, 

odbor sekretariátu hejtmana

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Tatran Bohunice 
27:27 (14:12)
Hned v úvodních minutách souboje 
domácí hráčky získaly dvoubran-
kové vedení, když dokázaly vytě-
žit z daleko vyšší efektivity střelby 
(4:2,7:5). Bojovný celek hostí byl 
nebezpečný zejména v postupném 
útoku a nebýt „čarující“ brankářky 
Hany Simandlové mohlo se skóre 
měnit v jeho prospěch. V závěru 
prvního dějství Velkomeziříčské 
důrazem v defenzivě a úspěšně 
sehranými útočnými akcemi 
udržely těžce vydřený náskok. Po 
přestávce přibylo nevynucených 
chyb v domácí rozehrávce. Nepo-
chopitelné zkraty v obranné součin-
nosti měly za následek, že Brněnské 
nejprve srovnaly brankový poměr 
(35. min. 15:15, 40. min. 18:18) 
a následně svoji zvýšenou aktivitu 
navýšily na dvougólový odstup 
(18:20,22:24). Důležité bylo, že 
domácí „postavilo na nohy“ ně-
kolik bravurních zákroků Hany 
Simandlové a úspěšně sehraných 
brejků. Skóre se opět měnilo v náš 
prospěch (25:24). Utkání směřova-
lo k dramatickému rozuzlení. Dvě 
minuty před koncem byly všechny 
trumfy v rukou domácího družstva, 
když za stavu 27:25 jsme měli výho-
du trestného sedmimetrového hodu. 
Jak je štěstěna vrtkavá a míč kulatý 
pak bylo zjevné neproměněním této 
nabízené možnosti. Následný hero-
ický výkon soupeře pak znamenal 
celkovou dělbu bodů. Střelecky 
a herně se dařilo Ivaně Salašové. 

7 m – hody 45/3:5/1, vyloučení 2:3, 
navíc trenér hostů ČK.
Hrály: Simandlová H., Babáčková 
M. – Salašová I. (9), Kratochvílová 
M. (6/2), Rousová N. (3), Závišková 
I. (3), Necidová S. (2/1), Hammero-
vá P. (2), Bártová M. (1), Invaldová 
K. (1), Necidová K. Trenéři ing. Zá-
viška, Plachetská Z.

Divize mladší žáci
Sokol VM – Sokol nice 11:4, 20:11 
(10:5), nájezdy 13:3
Zasloužené bodové maximum po 
přesvědčivém výkonu a jedno-
značném průběhu jednotlivých 
částí souboje.
Hráli: Macoun F. – Veselý J. (10), 
Pavliš D. (7), Janíček M. (4), Stupka 
T. (3), Holub J. (2), Lečbych J. (2), 
Fiala M. (1), Svoboda F., Ambrož 
M., Drápela V., Sobotka J., Pažou-
rek L. Trenéři Janíček, Šidlo.

Divize starší žáci
Sokol VM – Sokolnice 20:23 
(11:13)
Domácí tým vedl v prvních deseti 
minutách utkání. Následně však 
přestal proměňovat brankové pří-
ležitosti a soupeř, který se opíral 
o výborný výkon brankáře, doká-
zal převzít otěže vývoje utkání do 
svých rukou. Ve druhé části sice 
Velkomeziříčští bojovností srov-
nali na 19:19, závěr ovšem vyšel 
lépe soupeři.
Hráli: Brabec J. – Pavliš D. (5), 
Juránek J. (4), Pospíšil M. (3), Svo-
boda J. (3), Veselý J. (2), Chlubna 
M. (2), Horák P., Fiala M., Holub J., 
Chytka P. Trenéři Janíček, Šidlo.

-záv-

Bowlingová liga 2008
jednotlivci – muži

 Jméno nához poč. kol průměr poř.

Kružík 7059 40 176,5 1.

Korydek 6548 40 163,7 2.

Baloun 6464 40 161,6 3.

Věžník 6416 40 160,4 4.

Tvarůžek 6366 40 159,2 5.

Kozina st. 3186 20 159,3 6.

Bednář 5725 36 159 7.

Hnízdil 3745 24 156 8.

Němec 4969 32 155,3 9.

Holík 6177 40 154,4 10.

Šlapal 3701 24 154,2 11.

Smejkal Libor 6142 40 153,6 12.

Homola 6057 40 151,4 13.

Heneš ml. 3605 24 150,2 14.

Daniel 5404 36 150,1 15.

Kliner 4784 32 149,5 16.

Mynář 5277 36 146,6 17.

Kočiš 2895 20 144,8 18.

Křehlík 571 4 142,8 19.

Šlitr 1127 8 140,9 20.

Smejkal Jan  5533 40 138,3 21.

Holík ml. 547 4 136,8 22.

VOLEJBAL

Letní olympiáda pro děti a mládež
tentokrát v Táboře

Kučera 3822 28 136,5 23.

Heneš st. 2717 20 135,9 24.

Kozina ml. 531 4 132,8 25.

Bradáč st. 4655 36 129,3 26.

Burian 2528 20 126,4 27.

Novotný 992 8 124 28.

Kosour 3899 32 121,8 29.

Šoukal 2862 24 119,3 30.

Babáček 476 4 119 31.

Tunkr 2796 24 116,5 32.

Prudík 1380 12 115 33.

Seifrt 440 4 110 34.

Paták 1218 12 101,5 35.

 130614 888 147,1

Bowlingová liga 2008
jednotlivci – ženy

Jméno nához poč. kol průměr poř.

Kozinová 2711 20 135,6 1.

Mejzlíková 4882 36 135,6 1.

Kunčarová P.  4086 32 127,7 3.

Henešová 1465 12 122,1 4.

Kunčarová M. 472 4 118 5.

Danielová 3117 32 97,4 6.

  14022 116 120,9

 Pořadí Tým 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4. kolo Celkem Průměr  Body

  1. Stavebniny 4077 3981 3896 1247 13201 330,03 70

  2. Kalíškáři 3799 3842 3862 1279 12782 319,55 64

  3. Nápoje 3783 3837 3803 1182 12605 315,13 55

  4. Ja68ger 3600 3662 3757 1373 12392 309,80 48

  5. Technické služby 3657 3794 3494 1219 12164 304,10 46

  6. HB 3349 3522 3357 1151 11379 284,48 44

  7. Zelenina 3808 3566 3501 1122 11997 299,93 40

  8. Draka 3549 3552 3242 1190 11533 288,33 40

  9. K2 3349 3399 3348 1226 11322 283,05 38

 10. Rekostav 3270 3285 3512 1146 11213 280,33 30

 11. Chaos 3000 1989 3043 983 9015 225,38 16

 12. Vizážisti 3009 3070 3192 0 9271 257,53 15

 13. VIKI 2756 2867 3160 1077 9860 246,50 10

Bowlingliga

Basketbalový oddíl BK Velké Meziříčí

hledá dívky
ročníky narození 1995 a mladší.

Informace na telefonním čísle: 777 101 701, 
nebo na ZŠ Školní u pana Ubra v pondělí a ve středu v 15.30. 

Horácký hokejový klub zve kluky i holky ročníku 
narození 1998 a mladší, aby přišli mezi nás a tré-
novali pod vedením zkušených trenérů. 
Tréninky přípravky jsou ve dnech: pondělí 14.30, 
středa 15.00, čtvrtek 16.00.
Případné informace po 15. hodině na tel. 
732 459 665.                                          -hhk-
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

KINO JUPITER CLUB

VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŘÍJEN 2008

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
 7. 10. přednáška Moravský kras O. Novotný

14. 10. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

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

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

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 Jihozápadní USA – Kalifornie, Arizona, Utah, Nevada VGS – video

 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!

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v úterý 7. října 2008 
od 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

travesti show skupiny Screamers v novém pořadu

Rezervace vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu. 
Vstupné: 220 Kč.

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

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

Pondělí 17. listopadu 2008 v 19.30 hodin
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!

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

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kdož mají studentská 
taneční nějaký rok za sebou, nabízíme vám

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
STARLET taneční škola manželů Buryanových
(výuka tanců standardních, latinskoamerických i moderních)
Pokročilí 
– 6 lekcí + společenský večer
– cena kursovného 1.200 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v úterý 18. listopadu 2008 ve 21 hodin
– uzávěrka přihlášek 14. listopadu 2008
Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 523 243, 566 524 572, Po–Pá (8–16 hodin).                          -prog-

Pondělí 27. října 2008, předsálí JC, 17–21 hodin

Určeno pro žáky ve věku 12–15 let. Vstupné: 35 Kč

Sobota 4. října, sobota 11. října 2008, malá scéna, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 524 572. 
Odběr rezervovaných vstupenek do pátku 3. a 10. října 2008. 
Páteční předprodej vstupenek byl zrušen!

Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička 
právě propuštěná 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 
Filásková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová  a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první předsta-
vení divadelní sezóny 2008–2009 pro skupinu O (platí pouze pro 
předplatné) se uskuteční ve středu 22. října 2008 v 19 hodin

Bláznivá komedie v níž na prvním místě jsou šansony, choreografi e a zába-
va – parodie operetky. Svět komedie je zaplněn svéráznými postavami a po-
stavičkami, z nichž naprosto výjimečnou komediální postavou je Moriniho 
dcera Annabella, která je handicapována zážitkem z dětství – není schopna 
normálně komunikovat – vydává jen skrumáže zvuků, jimž rozumí pouze 
věrný majordomus Kajetán. Morini, majitel podniku na výrobu obuvi, 
pořádá okázalý večírek pro vybrané hosty, aby získal investory pro nový 
prototyp „Badaboty“ – samozouvací jezdecké boty. Nejžhavějším kandi-
dátem je hrabě Jean-Patrick Lagardiere, který, pokud jej vynález zaujme, 
by se mohl stát akcionářem fi rmy a svými kontakty rozšířit trh pro jejich 
výrobky. Proto se Morini s manželkou opravdu usilovně snaží, aby vše 
bylo naprosto dokonalé, ale kdo dokáže říct, kdy a proč se věci vymknou 
z rukou a roztočí se kolotoč burleskních situací, která samozřejmě, jak už 
to v takových komediích bývá, vyústí do happyendu.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.

Pátek 3., sobota 4. v 19.30 hodin
HANCOCK
Existují hrdinové… Existují superhrdinové… A pak je tu Hancock (Will 
Smith). S velkými schopnostmi přichází i velká zodpovědnost – to vědí 
všichni – všichni až na Hancocka. Je popudlivý, konfl iktní, sarkastický 
a nepochopený a jeho dobře míněné hrdinské skutky by měly splnit účel 
a zachránit nespočet životů, ale vždycky to vypadá, že místo toho za 
sebou zanechává spoušť. Veřejnost má toho všeho konečně dost – dobří 
obyvatelé Los Angeles jsou vděčni za svého místního hrdinu, ale rádi by 
věděli, co kdy komu udělali, že si tohoto chlapíka zasloužili. Hancock 
není typem člověka, kterého zajímá, co si o něm ostatní lidé myslí až do 
dne, kdy zachrání život Raye Embreyho, který pracuje jako PR manager. 
Tehdy totiž začíná cynický superhrdina zjišťovat, že nakonec má přece 
jen svou zranitelnou stránku. Režie Peter Berg. Komedie USA, české 
titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 92 minut

Úterý 7., středa 8. v 19.30 hodin
BATHORY
Vzkříšení čachtické legendy. 
Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na svých panstvích po léta 
vraždila a mučila své poddané. Kruté skutky dovedly hraběnku Erzsébet 
Báthory (1560–1614) až do Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena 
jako největší vražedkyně všech dob. Ústřední postavou fi lmu je Erzsébet 
Báthory, u nás známá jako Alžběta Báthory. Kým ve skutečnosti byla? 
„Krvavou hraběnkou“, sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných in-
trik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou, či zranitelnou, 
osamělou vdovou, jejíž krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím? 
Historický velkofi lm Juraje Jakubiska, v koprodukci ČR, Maďarska, Velké 
Británie, Slovenska. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné:70, 72 Kč 140 minut

Středa 8. v 17.30 hodin
VALL-I
Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač Imunizátor
VALL-I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby 
ji vyčistil. Romantický VALL-I sní o tom, že se jednoho dne setká s někým 
dalším, že v životě musí existovat něco víc než jen monotónní každodenní 
práce. To se mu splní, když se setká s robotkou jménem EVA, která na 
Zemi přistane, a VALL-I se vydává na dobrodružnou cestu napříč galaxií. 

Rodinná animovaná pohádka USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 97 minut

Pátek 10., sobota 11. v 19.30 hodin
JAK UKRÁST NEVĚSTU
Tom si užívá života. Je sexy, úspěšný a ví, že se může spolehnout na 
Hannah, svou okouzlující kamarádku. Ta ale pracovně odjede na šest 
týdnů do Skotska a Tom si náhle uvědomí, jak je život bez ní prázdný. 
Rozhodne se požádat ji o ruku. Netuší, že se zatím zasnoubila s boha-
tým a pohledným Skotem a chce se k němu přestěhovat. Dokonce Toma 
požádala, aby jí šel „za družičku“. Tom přijímá jen proto, aby se pokusil 
získat Hannah pro sebe. Režie: Paul Weiland. Romantický fi lm USA, 
české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 101 minut

Středa 15.v 19.30 hodin
KONEČNĚ SPOLU
Chtěla dítě, má ho mít.
Devětatřicetiletá učitelka z New Yorku April měla poslední rok pocit, 
že konečně dala svému životu řád. Jenže manželství, na kterém si 
tak zakládala, najednou krachuje – manžel Ben totiž prohlásí, že šlo 
o omyl, a opustí ji. Šokovaná, raněná a bezdětná skoro-čtyřicátnice 
s biologickými hodinami hlasitými jako budík po babičce má pocit, 
že rozchodem s manželem přišla o poslední šanci pořídit si vysněné 
miminko. K tomu ještě musí řešit problémy ze svého dětství. Její adop-
tivní matka umírá a April se setkává se svou biologickou matkou, velmi 
energickou a velmi výstřední Bernice. A aby toho nebylo málo, vypadá 
to, že „sex na rozloučenou“ s manželem asi nezůstal bez následků.
Dokáže April pod tlakem okolností najít novou životní rovnováhu? 
V hlavní roli H. Hunt, C. Firth, M. Broderick. Romantická komedie 
USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 96 minut

Sobota 18. v 19.30 hodin
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Zlo se právě probudilo.
Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila vyhřáté písečné duny 
a společně s olympioniky se vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být. 
Rošťácký dobrodruh Rick O´Connell bude zase chránit svět před zlem, 
které přestalo respektovat nápis na vlastním náhrobku, kde stojí klasické 
„Odpočívej v pokoji“. Režie R. Cohen. Dobrodružný fi lm USA.
Mládeži přístupný, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 111 minut

Úterý 21. v 19.30 hodin
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Příběh se odehrává přesně devatenáct let po Poslední křížové výpravě, 
v době rodící se studené války. Indiana Jones je v něm profesorem archeo-
logie na prahu penze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze všeho nejvíc 
užívá klid. Staré instinkty se v něm probudí ve chvíli, kdy se objeví stopy 
vedoucí k legendární Křišťálové lebce a hlavně informace, že po tomto 
údajně mocném artefaktu prahnou sovětští agenti. Režie S. Spielberg. 
V hlavní roli H. Ford, C. Blanchett. Dobrodružný fi lm USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 64, 66 Kč 122 minut

Středa 22. v 17.30 hodin
SEZNAMTE SE S DAVEM
Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý.
Malému Joshovi, který je vášnivým astronomem, padne do akvária me-
teorit a záhy na Zemi přistane vesmírná raketa. Mimozemská posádka 
má pomocí meteoritu odsát pro záchranu své planety všechnu pozemskou 
vodu. Kapitánem mrňavých astronautů je Dave (Eddie Murphy), který si 
naši Zemi zamiluje a nechce ji na rozdíl od druhého důstojníka zničit. 
Rodinná dobrodružná komedie USA, český dabing. 
Vstupné: 64, 66 Kč 91 minut

Sobota 25. v 17.30 a 19.30 hodin
MÁJ
Film na motivy básně Karla Hynka Máchy. Slavná báseň Karla Hynka 
Máchy Máj i reálný příběh, z něhož vychází, inspirovaly fi lmaře F. A. 
Brabce k natočení stejnojmenného fi lmu. Jeho základem je tragický osud 
milostného trojúhelníku syna – loupežníka Viléma , otce – zde větrného 
mlynáře Schiffnera a jejich společné milenky Jarmily. 
Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje ve fi lmu Máj na pozadí 
přírody – démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost 
tepe vlastním rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi. Film zaujme 
především silným příběhem, skvělými hereckými výkony, nádhernou 
kamerou a moderní fi lmovou hudbou – spojením kytarových partů 
skupiny Support Lesbiens a velkého symfonického orchestru. Hrají: J. 
Tříska, M. Stropnický, J. Kukura, S. Lehnertová. Režie: F. A. Brabec. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 76 minut

Středa 29. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Nejlepší fi lmová pohoda letošního léta!
Film vypráví o budoucí nevěstě, kterou na řeckém ostrově vychovává 
její divoká máma. Nikdy své dceří neprozradila, kdo je její otec. Děvče 
pátrá na vlastní pěst, vyhledá tři kandidáty, se kterými měla matka kdysi 
vztah, a pozve je na svou svatbu. Ve fi lmu zazní spousta nádherných písní 
legendární švédské skupiny ABBA.
V hlavní roli M. Streep, P. Brosnan a další. Muzikál Velké Británie, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 108 minut

Čtvrtek 30. v 19 hodin
Filmový klub
ĎÁBLOVA DÍLNA
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob! 
Nacisté zfalšovali čtyřnásobek britské devizové rezervy! Str-
hující vzpomínky vězně č. 64401, Berlín roku 1936. Původem 
ruský malíř Salmon Sorwitsch je králem padělatelů a ve světě hazardu, 
sázek a lehkých žen se cítí jako ryba ve vodě. Sám si vyrábí bankovky, 
které pak otáčí v kasinech. Život mu ale nastaví tu horší tvář, to když je 
při vlně represí vůči židům zatčen a transportován do Mauthausenu. Když 
je po pěti letech přesunut do Sachsenhausenu, čeká už jen na to nejhorší, 
na svůj defi nitivní konec. Život má pro něho ale ještě jedno překvapení. 
Společně se speciálně vyškolenou skupinou vězňů je vybrán na supertajný 
projekt – padělání bankovek nepřátel říše… Válečné drama Německa, 
Rakouska. Režie Stefan Rudowitzky. Mládeži přístupný do 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 98 minut

amnestie dlužníků
Vraťte staré výpůjčky bez úhrady sankčních poplatků!

anketa Proč nechodím do knihovny?
Pomozte nám zavést služby zajímavé pro každého!

besedy s Ivonou Březinovou 

burza vyřazených knih a časopisů

registrace nových čtenářů zdarma

služba knižní donášková 
Vyzkoušejte tuto novinku, pokud jste imobilní!

výstava Kniha a já 
Nezajímá vás co, kde a kdy čtou místní známí lidé?



Petr Kapinus vystoupí s Bagrem v Trnavě 
Jak vzpomínáš na zábavy v okolí Velkého Meziříčí, kde měl již tehdy 
Bagr velký počet příznivců?

Na všechna vystoupení, a nejen v okolí Velmezu, vzpomínám rád. Bylo 
sice pár výjimek, ale ty mě zase držely ve střehu. Abych byl přece jen 
trochu konkrétní, na Velkomeziříčsku se nám určitě dařilo v Měříně, Kři-
žanově nebo ve Stránecké Zhoři, kam jsem vždycky zajížděl velice rád. 
Sleduješ další vývoj Bagru? Nechybí ti muzika a živé vystupování 
s kapelou?

Sleduji, ale jen opatrně z povzdálí. Co mi asi chybí, to jsou někteří muzi-
kanti. S těmi, s nimiž jsem si rozuměl určitě nejvíc, se setkám v Trnavě na 
pódiu, tedy s kytaristy Pavlem Vašíčkem a Zdeňkem Bourkem, basistou 
Jirkou Petrusem, bubeníkem Láďou Čupřinou (Sovákem) a vokalistou 
Petrem Zejdou. Muzika samotná mi nechybí, málem mě zabila. 
Jak to myslíš?

Byl jsem za těch sedmnáct let příšerně vyčerpaný. Myslím si zcela 
vážně, že jsem si svým rozhodnutím skončit zachránil život.
Co se odehrálo v tvém osobním životě za těch osm let, cos se zpíváním 
skončil?

Čekal jsem, že ztloustnu. Toto čekání se doposud ukázalo jako marné.
Neláká tě znovu pravidelné či alespoň občasné vystupování?

Dej pokoj! Za prvé lidi nejsou zvědaví na vykopávky, jako jsem já. 
Snad jedině studenti archeologie, sběrači lanýžů, numizmatici… ono by 
se to vlastně docela nastřádalo, že jo?
Na které období ze svého sedmnáctiletého působení u Bagru nejraději 
vzpomínáš a proč?

Bylo toho hodně, ale velkým zážitkem pro mě bylo mé poslední vy-
stoupení. Něco takového jsem nečekal a třebíčský borovinský kulturák 

asi nezažil. Projektanti jeho 
kapacity by se nestačili di-
vit. V ten den se v nedaleké 
Polné konal koncert našich 
dávných rockových idolů 
– skotské kapely Nazareth. 
Nikdy by mě nenapadlo, že 
počet příznivců regionální 
kapely, jakou je Bagr, pře-
koná jejich návštěvnost. 
(pozn. autora: Na rozlou-
čení s Petrem Kapinusem 

přišlo do třebíčského kulturního domu více než dva tisíce návštěvníků.)
Jak hodnotíš své pěvecké nástupce, kterými byli Alo, Jarek Filgas 
a Petr Szabó?

Nejsem tím, kdo by měl hodnotit. To musí příznivci Bagru.
Co přeješ Bagru do dalšího čtvrtstoletí?

Aby se zase našel. Nová krev současné sestavy má všechny předpoklady 
k tomu, aby se tak stalo.
Které skladby jsi zpíval nejraději, a které vydané CD se ti nejvíce líbí?

Za poslední tři cédéčka Bagru se mnou se určitě nijak zvlášť stydět 
nemusíme. Těch předchozích pět má zřejmě jen historickou hodnotu. 
Dodnes mám nejradši dvě skladby – Most a Na co myslím, když spíš. Obě 
si s chutí v Trnavě zazpívám. Je jasné, že ke každé písničce, ke které jsem 
napsal text, mám nějaký vztah. Za všemi texty se totiž skrývá konkrétní 
příběh, který jsem prožil.
Vzpomínáš si ještě na své první hudební kroky a začátky s Bagrem?

No jasně. Hlavně jsem si zpočátku myslel, že budu skvělým kytaristou, 
který bude u svých geniálních sól trochu zpívat. Kluci z první sestavy mě 
z tohoto omylu brzy vyvedli. Rád si ty zážitky občas připomenu čtením 
Karlovy knižně vydané kroniky. (pozn. aut.: Karel Ošmera – Co se dělo 
a nedělo se skupinou Bagr I a II.)
Na co se můžeme při výročí pětadvacetin v Trnavě těšit? A proč 
právě v Trnavě?

V současné době je v Trnavě jeden z největších sálů na Třebíčsku. Po-
chopitelně by byl mnohem lepší zimní stadion nebo sportovní hala, tam 
se to však v současné době z technických důvodů nedá zrealizovat. Hrát 
pod širým nebem zase zcela pochopitelně nechtěli riskovat pořadatelé. 
Stejně jako při mém vystoupení na třebíčském zimním stadionu před pár 
lety celou akci zahájí skvělí Kiss Czech Company. Ti pokřtí i výběrové 
vzpomínkové CD Bagru vydané právě k této příležitosti. Jde o kompilaci 
skladeb z různých dříve vydaných cédéček, které se už dnes prakticky 
nedají sehnat. Pak lidi uvidí Pavla Vašíčka, Zdeňka Bourka, Láďu Čup-
řinu, Jirku Petruse, Petra Zejdu a ti s dobrým zrakem i mě. Samozřejmě, 
že pozvání obdrželi všichni muzikanti i technici, kteří kdy Bagrem prošli. 
Celou akci završí současná sestava Bagru.
Bude to spíš akce vzpomínkové nostalgie slz, nebo se to tam chystáte 
zvesela rozparádit?

Proč slzy? Těch má člověk v normálním životě víc než dost. Mé kosti 
budou chřestit v rytmu samby!
Jak dlouho dozrávalo tvé rozhodnutí znovu veřejně vystoupit a kdo 
k němu dal ten prvotní či rozhodující impuls?

Manažer Bagru, který je jedním z těch zakládajících členů Bagru a můj 
dlouholetý kamarád, mě přemlouval snad rok. V den, kdy jsem na to kývl, 
jsem asi musel mít horečku a blouznit, jinak si to neumím vysvětlit. Je to 
zkrátka dobrej manažer – čert aby ho vzal! (smích)
Máš přehled, kolik jsi odehrál vystoupení? Vedeš si statistiky či 
nějakou osobní kroniku? 

To absolutně nemám ponětí. Jeden ze zpěváků Bagru to měl vypočítané 
na tuny snědených párků z muzikantských večeří, následně převedené na 
vagóny. Já jsem začal hrát a zpívat v šestnácti letech s více než amatérskou 
skupinou Neptun na Slovácku v dědinách, kde vlasáči mlátili hlavou o par-
ket i při Alence v říši divů a při vesnických rvačkách používali motorové 
pily. Pak mě bubeník třebíčského Smaragdu, později manažer Bagru v roce 
1983 zlanařil do Třebíče. Skončil jsem u Bagru v roce 2000. Na půdě mám 
sice kufr nabitý stovkami článků z novin, které jsem chtěl někdy uspořádat, 
ale dnes už je mi jasné, že k tomu nikdy nedojde – nejsem ten typ, který 
by se v tom vyžíval. Jakmile si člověk začne libovat ve vzpomínkách, 
měl by se opatrně rozhlédnout, jestli ten žár nevychází z kremační pece.
Podle čeho jsi vybíral skladby, které v Trnavě zazní?

Bylo to docela obtížné. Nechtěl jsem, aby bylo vystoupení identické 
se zimním stadionem v Třebíči před pár lety, i když některým písničkám 
jsem se z úcty k příznivcům vyhnout nemohl. Nakonec jsem vybral přes 
dvě desítky skladeb z nejrůznějších období svého působení v Bagru. 
Takže zazní i ty úplně nejstarší, i ty, se kterými jsem končil a které Bagr 
dodnes hraje.
Svým fanouškům určitě uděláš velkou radost; na co se těšíš ty sám?

Právě na ně.                                                                                   -osm-
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Muzeum Velké Meziříčí
vás zve na výstavu

Knihy z období 1501–1800 z knihovního fondu Muzea Velké Meziříčí
Výstava potrvá do 12. října 2008.
Otevřeno denně mimo pondělí, 

úterý–pátek 9–12 a 13–17, sobota 13–17, neděle 10–12 a 13–17 hodin. 

Odpovězte na soutěžní otázku, 
a pokud chcete být zařazeni do slo-
sování o nové výběrové dvojcédéčko 
skupiny Bagr, zašlete správnou od-
pověď se svým jménem a telefonním 
číslem (event. e-mailem) do redakce 
do pátku 10. října 2008 (kontakty 
naleznete v tiráži týdeníku nebo 
na www.velkomeziricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Na kterém 

Soutěž o nové dvojcédéčko skupiny BAGR
CD kapely BAGR se objevila 
skladba Dům, kde láska stále spí?

-red-

Očím jsi odešel, 
v srdci jsi zůstal. 

Dne 4. října vzpomeneme smutné 
5. výročí, kdy od nás odešel bez 
slůvka rozloučení pan 

Zdeněk Holík 
z Rudy. 

Za tichou vzpomínku děkují a stále 
vzpomínají maminka a sourozenci 

s rodinami. 

Odešla jsi tiše, 
jak když hvězda padá. 
Zůstala bolest, 
co nikdy neuvadá. 
Je tomu rok 
a jako by to věčnost byla,
co jsi nás navždy opustila. 

Dne 2. října vzpomeneme první 
smutné výročí úmrtí naší drahé a mi-
lované maminky a babičky, paní 

Františky 
Navrátilové. 
Stále vzpomínají a nikdy neza-
pomenou dcera Růžena a vnučky 

Marcela a Lucie. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Děkujeme za účast na pohřbu pana

Jiřího Nováka 
z Osového 
v pátek 26. září 2008.                                                                     Rodina

Děkujeme za ošetřování pana Jiřího Nováka v Nemocnici sv. Zdislavy 
v Mostištích v LDN. Dík lékařům a hlavně sestřičkám, sanitářkám 
a sanitáři, za jejich lidský přístup k pacientům. Při své těžké práci si 
ještě najdou čas na slova povzbuzení a úsměv pro pacienta. 

S díky rodina Novákova z Osového

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
19. 9. 2008 s naším drahým zesnulým manželem, tatínkem, dědečkem 
a pradědečkem, panem 

Ondrejem Dychou. 
Též děkujeme za květinové dary a projevenou soustrast. 

Manželka a děti s rodinami

Dne 30. září 2008 uplynulo již 7 let, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek, 
dědeček, pan 

Antonín Střecha 
ze Lhotek.

S láskou a úctou stále vzpomíná 
dcera s rodinou.

Ing. Josef Novotný vás srdečně zve na

Refl exy budou křtít nové cédéčko
Po dlouhém slibování se můžete těšit na nové cédéčko skupiny Refl exy 

s názvem Nevšední událost.
„Je to již čtyři roky, kdy skupina vydala své poslední album, a tak je 

nevyšší čas vydat nové CD,“ říká bubeník Pepa Lysoněk. CD vznikalo ve 
studiu RX a muzikanti na něm pracovali průběžně poslední dva roky. Na 
natáčení spolupracoval, jako na všech cédéčkách, náš dlouholetý dvor-
ní zvukař Petr Slezák, který CD i smíchal. Na CD najdete 14 písniček 
včetně bonusu „Kaťuša“. „Tuto písničku jsme zařadili jako bonus – je 
to taková recese,“ říká Pepa Lysoněk a podotýká, „na živém vystoupení 
perfektně funguje.“

Nové CD bude pořád ve stylu Refl exů. Žádná stylová změna! Pořád 
jsou to Refl exy! Klávesové motivy a oproti poslednímu CD je deska více 
vokálová, tak jak to bývá zvykem. Na natáčení spolupracovali Liborovo 
dvojče zpěvák Jarek a ostravská zpěvačka Jitka Ondrášková, kteří dodali 
zpěvům větší barevnost. Autorsky se podíleli Ondra (basák), Libor (ky-
tarista), Martin (klávesák). Zajímavostí je, že na jednu písničku napsal 
text Pepa (bubeník), je to jeho autorská premiéra a písničku pojmenoval 
„Sexuální“.

Nové CD bude vycházet začátkem října 2008 a zajímavé také je, že 
na všech akcích, kde se bude nové CD křtít, bude album za super cenu 
160 Kč včetně vstupného na akci. To znamená, když si odečteme prů-
měrnou cenu vstupného 80 Kč, tak nám vychází CD za 80 Kč, a to je 
opravdu skvělá cena.

„Chtěli bychom, aby se CD dostalo mezi lidi a nikdo si je nemusel 
vypalovat!“ vysvětluje bubeník Pepa Lysoněk. Už nyní si můžete po-
slechnout ukázky z nového alba a podívat se, jak vypadá obal CD na 
stránkách www.refl exy.cz

V našem regionu skupina Refl exy pokřtí své nové album Nevšední 
událost 4. 10. 2008 v Pavlově. Akce se koná od 21 do 2 hodin v KD.  -lys-

ve středu 15. října 2008 v 17.30 hodin 
v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.

Dne 26. září uplynulo šest let od 
úmrtí naší milované maminky 
a babičky, paní 

Ireny Zavřelové 
z Velkého Meziříčí. 

Děkuji všem známým za tichou 
vzpomínku. 

Dcera Jana s rodinou

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s mým man-
želem, tatínka, dědečka a pradědečka 

Jaroslava Dočekala. 
Rodina

Životní jubilea
Rada města Velké Meziř íčí 

projednala návrh nového systému 
gratulací občanům při dosažení ži-
votního jubilea a schválila hranici 
věku návštěvy jubilantů na 70, dále 

75 let a výše. To znamená, že od to-
hoto roku již nebudou ženy spolku 
Ludmila navštěvovat jubilanty ve 
věku 71, 72, 73 a 74 let. 

-mat-
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HOKEJ

VOLEJBAL

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.

FOTBAL

BENFIKA

HÁZENÁ

Dnes od 18.00 hodin doma proti 
Přerovu.
HC Gedos Nový Jičín – HHK VM 
3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Branky: 7. Uhlár (Gulda), 8. To-
man (Andrýsek, Hruškovský), 50. 
Macháček (Vašut, Lhotský) – 1. 
Bukáček (Konečný, Kunstmüller), 
52. Sobotka (Bula, Konta). Sesta-
va HHK VM: Kousal – Smejkal, 
Stráňovský, Vlašín, Konta, Pál-
ka, Plch, Kochánek – Konečný, 
Bukáček, Kunstmüller – Bezděk, 
Sobotka, Bula – Jánský, Bašnár, 
Dostál – Krča, Janda. Rozhodčí: J. 
Jeřábek – Řezáč, Tuizal. Vylouče-
ní: 5:6, využití: 1:0. Diváků: 248. 
Poměr střel: 14:25. 
Ostatní výsledky: Pelhřimov 
– Valašské Meziříčí 3:5, Šternberk 
– Šumperk 3:2, Hodonín – Orlová 
2:3 PP, Technika Brno – Břeclav 
1:6, Uničov – Prostějov 7:1, Žďár 
n. S. – Vsetín 2:1 PP, Opava – Pře-
rov 5:2.
HHK VM – HC Spartak Pelhři-
mov 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) 
Branky: 19. Konta (Bula, Vlašín), 
29. Sobotka (Dostál, Plch), 41. Kon-
ta (Vlašín, Nekvasil), 48. Nekvasil 
(Janda), 49. Kunstmüller (Koneč-
ný) – 7. Plachý (Tecl, Meloun), 
23. Heřman (Šejnoha), 47. Heřman 
(Tecl, Kuchyňa). Sestava HHK 
VM: Betinec (Chadim) – Smejkal, 
Stráňovský, Heřmanský, Konta, 
Plch, Vlašín, Kochánek – Koneč-
ný, Bukáček, Kunstüller, Nekva-
sil, Janda, Bula, Sobotka, Bašnár, 
Dostál, Krča, Jánský. Rozhodčí: 
Z. Kubičík – P. Humpolíček, M. 
Pospíšil. Vyloučení: 13:13, navíc 
Nekvasil (HHK) 10 min. – Wonfor 
(PEL) 5 + TH. Využití: 3:2. Diváků: 
305. Poměr střel: 31:18
Pohledné utkání s příchutí derby 
Vysočiny bylo v sobotu večer 
k vidění na zimním stadionu ve 
Velkém Meziříčí. Domácí se po 
slabším vstupu do soutěže začí-
nají herně zvedat, naopak hosté 
z Pelhřimova čekají na vítězství 
od prvního kola.
Do utkání vstoupili aktivněji domá-
cí. Především první útok si vytvo-
řil několik příležitostí, žádná však 
nebyla proměněna. Už ve 4. minutě 
musel Jirkůva v brance hostí, kte-
rý se nešťastně zranil při zákroku 
proti tvrdé střele jednoho z našich 
hráčů, vystřídat Kaiseršot. Skóre 
utkání otevřel v 7. minutě hostující 
Plachý, který si na červené čáře na-
razil s Teclem, ujel našim obráncům 
a prostřelil Betince. Vyrovnání při-
šlo v 19. minutě, když v přesilovce 5 
na 3 zamířil Ĺuboš Konta přímo do 
šibenice Kaiseršotovy branky.
I druhá třetina skončila neroz-

hodně. Nejprve se opět prosadili 
hosté, po asistenci Šejnohy rozve-
selil početnou skupinku fanoušků 
hostí Heřman. Pelhřimovští se ale 
neradovali dlouho, ve 29. minutě 
předvedli naši výborně sehranou 
přesilovku, ťukec na jeden dotek 
zasunul za bezmocného gólmana 
Lukáš Sobotka. Do poslední čás-
ti jsme vstoupili výborně, hned 
v první minutě nás poslal poprvé 
v utkání do vedení svou druhou 
brankou v utkání Ĺuboš Konta. 
Pelhřimovští se však nevzdávali 
a v 47. minutě i oni využili přesi-
lovku 5 na 3, branku dal opět Heř-
man. Nerozhodný stav ale vydržel 
na světelné tabuli jen něco málo 
přes minutu, Karel Nekvasil zpe-
četil svůj výborný výkon v utkání 
rozhodující brankou, když dorazil 
za záda soupeřova golmana střelu 
Petra Jandy. Necelou minutu po naší 
vedoucí brance pojistil naše vedení 
Luboš Kunstmüller, který tečoval 
Konečného nahození přesně pod 
víko. Do konce utkání už vzbudily 
rozruch pouze nečisté zákroky 
dvou kanadských hráčů hájících 
pelhřimovské barvy. V 55. minutě 
Stefan Wonfor tvrdě sestřelil Karla 
Nekvasila a šel předčasně do kabin. 
V posledně minutě šel potom do 
sprch Nekvasil, který dostal osob-
ní desetiminutový trest za protesty 
po potyčce s Kanaďanem s českým 
jménem, Martinem Kloučkem. Nic 
už však nemohlo zkazit radost do-
mácím fanouškům, kteří mohli 
oslavovat první vítězství svého 
týmu v základní hrací době.
Ostatní výsledky 5. kola:
Přerov – Nový Jičín 5:3, Vsetín 
– Opava 2:7, Prostějov – Žďár n. S. 
3:5, Břeclav – Uničov 0:1, Orlová 
– Technika Brno 5:3, Šumperk 
– Hodonín 1:3, Valašské Meziříčí 
– Šternberk 4:2.                    -hhk-
Tabulka skupiny Východ po 

pátém kole:
 1. HC Valašské Meziříčí 5 5 – 0 – 0 – 0 – 0 30 : 16 15 bodů

 2. SHK Hodonín 5 4 – 0 – 0 – 1 – 0 17 : 8  13 bodů

 3. HC Uničov 5 3 – 1 – 0 – 1 – 0 21 : 11 12 bodů

 4. HC Slovan Orlová 5 2 – 2 – 0 – 0 – 1 25 : 21 10 bodů

 5. SKLH Žďár nad Sázavou 5 2 – 2 – 0 – 0 – 1 17 : 15 10 bodů

 6. HC Slezan Opava 5 2 – 1 – 0 – 1 – 1 20 : 15  9 bodů

 7. HC Zubr Přerov 5 2 – 1 – 0 – 1 – 1 20 : 17  9 bodů

 8. HC TJ Šternberk 5 2 – 1 – 0 – 0 – 2 16 : 17  8 bodů

 9. VSK Technika Brno 5 2 – 0 – 0 – 1 – 2 20 : 20  7 bodů

10. HC Nový Jičín 5 1 – 1 – 0 – 2 – 1 18 : 20  7 bodů

11. HHK Velké Meziříčí 5 1 – 1 – 0 – 0 – 3 16 : 19  5 bodů

12. HC Spartak Pelhřimov 5 1 – 0 – 0 – 1 – 3 15 : 19  4 bodů

13. Salith Šumperk 5 1 – 0 – 0 – 1 – 3 12 : 16  4 bodů

14. HC Břeclav 5 1 – 0 – 0 – 0 – 4 13 : 18  3 bodů

15. VHK Vsetín 5 0 – 1 – 0 – 1 – 3  8 : 17  3 bodů

16. HK Jestřábi Prostějov 5 0 – 0 – 0 – 1 – 4 12 : 31  1 bodů

Program na tento týden:
Středa 1. 10. 2008 HHK VM – HC 
Zubr Přerov, začátek utkání v 18.00 
hodin (ZS Velké Meziříčí)
Neděle 5. 10. 2008 Valašský ho-
kejový klub Vsetín – HHK VM, 
začátek utkání v 17.00 hodin (ZS 
„Na Lapači“ Vsetín)

MSD sk. D 
Mohelnice – FC VM 1:2 (0:2)
Branky: Kratochvíl 2 (25., 31.). Roz-
hodčí: Nedbal, Gloser, Bernatík, ž. 
k. 6:2, (40. Krejčí, Kratochvíl 46.). 
Diváků 250. Sestava FC VM: Invald 
– Z. Mucha, Galia, Fober, J. Krejčí 
– Hort, Průša, Němec (90. Mucha 
P.), Pánek (69. Havlíček), Kratochvíl 
(78. Berka) – Kolečkář. Mohelnice, 
přestože se pohybuje aktuálně na 
dně tabulky, byla při vyrovnanosti 
soutěže pro Velmez velkou nezná-
mou. Průběh utkání to potvrdil. 
V úvodu zápasu se kromě zabloko-
vaného pokusu Němce a následné 
střely Kolečkáře mimo nic zvlášt-
ního nedělo. Po úvodní čtvrthodině 
už bylo jasno, kdo bude udávat tón 
hry. V 17. mířil Kratochvíl ještě nad, 
osm minut nato už to ale byla trefa 
do černého, když po Kolečkářově 
kolmici tentýž hráč poslal gólmana 
Mohelnice na zem, a z těžkého úhlu 
zavěsil. Netrvalo dlouho a Pánek, 
který zvláště v úvodní části dělal 
domácím velké starosti, svým prů-
nikem vyzval ke skórování střelce 
vedoucí branky, a ten nezaváhal. Ze 
strany Velmezu to zdaleka nebyla 
poslední šance úvodního dějství. 
Další ale hosté bohorovně promrha-

li. Po přestávce se obraz hry změnil. 
Velmez ke své škodě a hlavně díky 
nepřesnostem v přechodu do útoku 
přepustil domácím střed hřiště, kde 
začal kralovat domácí pilíř Šrot, 
a posadil tak Mohelnici do sedla. 
Hosté sice svého soupeře do šancí 
nepustili, ale po dvou či třech záva-
rech před jistě chytajícím Invaldem 
byl kontaktní gól na spadnutí. Do-
mácí se po nedorozumění v obraně 
Velmezu, ke které zákonitě muselo 
přijít, dočkali naštěstí až v 80., 
když se bodlem trefi l Masopust, ale 
navíc už „ukecaná“ a jemně řečeno 
nezdvořilá (svědčí o tom velmi uhla-
zeně vyhlížející počet žlutých karet) 
Mohelnice neměla. Přesto lze výkon 
sudího Nedbala přičíst k nezane-
dbatelným plusům utkání.   -ber- 
 1. Konice 9 7 1 1 17:11 22
 2. Šardice 9 6 2 1 14:6  20
 3. Líšeň 9 6 1 2 18:8  19
 4. Hulín 9 5 3 1 18:4  18
 5. Třebíč 9 4 4 1 10:6  16
 6. Žďár n. Sáz. 9 5 1 3 17:14 16
 7. Vyškov 9 5 1 3 15:12 16
 8. Velké Meziříčí 9 4 1 4 16:16 13
 9. Vikt. Otrokovice 9 3 2 4 13:10 11
10. Ždírec 9 3 2 4  8:14 11
11. Boskovice 9 2 3 4  9:18  9
12. Rousínov 9 2 2 5 10:14  8
13. Protivanov 9 2 1 6  6:13  7
14. Napajedla 9 0 5 4  6:13  5
15. Rájec-Jestřebí 9 1 2 6  6:15  5
16. Mohelnice 9 0 3 6  7:16  3

Jipap Přibyslavice – FC VM B 
1:1 (1:0)
Střelci: 43. Vejmělek – 54. Jedlička. 
Sestava hostí: Kučera – Invald D., 
Kružík, Střecha, Halámek – Jed-
lička, Netolický, Trnka, Kaf ka 
– Beran (68. Žák), Dufek (88. Ve-
čeřa J.). Rozhodčí: Hájek – Zadina, 
Nádvorník
V Přibyslavicích se začalo bez 
dlouhého oťukávání a ve velké 
šanci po přiťuknutí od Berana 
v pádu přestřelil Dufek. Domácí 
zahrozili dvěma střelami z úhlu, 
pak už zase útočila Benfi ka, jenže 
Beran mířil po výborných centrech 
Kafky nohou na praporek a zcela 
sám hlavou blíže, ale bohužel stejně 
mimo. Nedlouho poté hlavičkoval 
po rohu vedle Střecha – rovněž na-
prosto osamocený. Poté mohl opět 
skórovat Beran, ale v ložence zno-
vu neuspěl. Domácí se dostávali do 
velkého čtverce hostí prakticky jen 
po standardních situacích, ale i to 
bohužel stačilo, aby nakonec vstře-
lili gól oni – při centru na zadní tyč 
zůstal školácky nepokrytý vysoký 
hráč a trefi l se hlavou mezi nohy 
Kučery. Vzhledem k tomu, že bě-
žela 43. minuta, šlo o učebnicový 
„gól do šatny“.
Po přestávce Benfi ka ještě přidala, 
bušila do domácích, seč jí síly sta-
čily a výsledek se brzy dostavil, ač 
paradoxně z „nejméně vypracova-
né“ šance hostí. Po rohovém kopu, 
před kterým se domácí zřejmě 
právem zlobili, požadujíce odkop, 
nepokryly Přibyslavice na přední 
tyči Jedličku, který prakticky „ze 
stoje“ hlavou vyrovnal. Hosté měli 
ještě více než třicet minut, aby 
proti domácím, kterým ve značně 
kombinované sestavě evidentně 

docházely síly, strhli vítězství na 
svou stranu. Primárně to mohl být 
například Dufek, který po výborné 
individuální akci utekl obráncům, 
obešel i brankáře a pak nepocho-
pitelně zapomněl míč za sebou, 
následně například i střídající 
Žák, na kterého po centru Invalda 
zívala prázdná branka, jenže na 
prudký míč dostatečně nedosáhl, 
pouze jej kolíky kopaček tečoval 
mimo. Hosté pálili ze všech hlav-
ní, útočili, seč jim síly stačily, není 
tudíž divu, že zapomněli na zadní 
vrátka. Domácí zahrozili z brejku, 
ale Kučera svůj tým ve vyložené 
šanci podržel, stejně tak jako po 
poměrně „netaktickém taktizová-
ní“ Střechy u brankové čáry, ze 
kterého rovněž vzešla nebezpečná 
příležitost Přibyslavic. Pak můžeme 
už jen zesumarizovat zoufalý závě-
rečný nápor hostí, ve kterém pálili 
nad z dobrých pozic na „šestnáct-
ce“ Netolický a Kafka, technickou 
střelu Halámka z prostoru penalto-
vého bodu, jež o centimetry mi-
nula šibenici stojícího domácího 
gólmana a závěrečnou tutovku 
Trnky, který na malém vápně sice 
brankáře propálil, v cestě míči do 
sítě však stál další domácí hráč. 
Body se tudíž dělily a jak i domácí 
přiznali, byl to pro ně nanejvýše 
šťastný rezultát.                     -kre-
 1. Stará Říše 8 6 1 1 21:7  19
 2. Náměšť n. O. 8 5 3 0 21:10 18
 3. Bohdalov 8 5 1 2 12:9  16
 4. Budišov 8 4 3 1 14:11 15
 5. Přibyslavice 8 3 4 1 14:6  13
 6. Třešť 8 3 2 3 13:13 11
 7. V. Meziřičí B 8 2 4 2 17:10 10
 8. Rapotice 8 2 4 2 16:15 10
 9. Rantířov 8 2 4 2  8:10 10
10. Šebkovice 8 2 3 3  8:13  9
11. Křižanov 8 2 1 5  9:16  7
12. Kouty 8 1 2 5  9:16  5
13. Čáslavice 8 1 1 6 13:25  4
14. Herálec (ZR) 8 1 1 6 14:28  4

Střelkyně z Velkého Meziříčí 
prorazily na MČR

Letošní mistrovství České repub-
liky ve sportovní střelbě absolvo-
valy střelkyně z SSK Kablo Velké 
Meziříčí s výraznými výsledky. 
V disciplíně sportovní malorážka 
60 ran vleže obsadila Slávka Ka-
manová nástřelem 574 bodů 15. 
místo a Ivana Zelená nástřelem 

Bory B – Březí 3:2 (3:1) 
Diváků 60. Hráli jsme sice lépe než 
áčko, ale nebylo to nic moc. Jen 
první půle byla k prohlédnutí. Co 
odešel střelec prvních dvou gólů L. 
Březka, už bylo skoro zle. Třetí gól 
dal sice Slavík, ale potom hosté do-
táhli a málem nakonec ještě vyhráli. 
Dorost: Bobrová – Bory 2:3
Naštěstí dobrá zpráva. Sice nejsou 
bližší informace, ale tam se nám 
vždycky těžko vyhrávalo. Hlavně 
dorostu.

Ujčov – Bory A 2:1 (1:1) 
Diváků 180. Je to špatná zpráva, 
protože tady jsme už mnoho let 
neprohráli. Bylo nádherné počasí 
a diváci velice spokojeni – hlavně 
se svými. Našim to tentokráte moc 
nešlo. Už ve 12. z náhodné akce dali 
domácí gól míčem od rohu. My jsme 
velice pěknou střelou Martina Vá-
vry vyrovnali, ale tentýž hráč nám 
neudělal radost, když ve druhé půli 
trefi l penaltu jen do tyče a domácí 
naopak v závěru svou jistou střelou 
vyhráli. Je to škoda, protože jsme 
nehráli špatně.                     -ochr-

Muži
TJ Sokol VM A – TJ Sokol Telnice 
40:30 (19:15)
Po smolném utkání s týmem Nové 
Veselí jsme hostili zkušený tým 
z Telnice. Telničtí přijeli v menším 
počtu hráčů, zato ale někteří z nich 
měli zkušenosti i z extraligových 
Hustopečí. Naši hráči si z minulé-
ho zápasu vzali ponaučení a začali 
skvěle. V 15. minutě byl stav 11:4, 
kdy si soupeř nedokázal poradit 
s naší zasunutou obranou a kdy 
v útoku přesně střílely spojky. Gó-
lový rozdíl o 7 branek naše hráče 
uspokojil, nechali jsme se zbytečně 
vylučovat a soupeř snížil až na roz-
díl 3 branek. Druhý poločas však 
naši hráči nenechali nic náhodě. Do 
18. minuty, kdy naši hráči vedli o 5 
branek, se podařila šňůra 6 rychlých 
gólů a defi nitivně tím zlomili odpor 
soupeře. Brankostroj domácích se 
nakonec zastavil na velmi příjem-
ných 40 brankách. Doufáme, že si 
hráči formu udrží do příštího kola, 
kdy zavítají na palubovku lídra 
z Ivančic.
7 m-hody: 4/4:3/3, vyloučení: 10:8 
Sestava a branky: Kotík, Stoklasa 
– Šidlo (8/3), Matušík (7), Fischer 
(6/1), Večeřa (6), Kaštan J. (3), 
Bezděk (3), Kříbala Pa. (2), Necid 
(2), Kříbala Pe. (1), Kaštan P. (1), 
Konečný (1), Kříbala Ma. Trenéři: 
Vaverka, Raus.
TJ Sokol VM B – Slavoj Třešť B 
36:24 (16:11)
Družstvo z Třeště přijelo s vyzrá-
lým týmem. V úvodu zápasu dalo 
najevo, že nedá kůži zadarmo. V 11. 
minutě jsme dokonce prohrávali 
5:6. To byl pro naše hráče koneč-
ně impuls k aktivnější hře. Začali 
jsme hrát lépe v obraně, z níž jsme 
přecházeli k rychlým protiúto-
kům a do konce poločasu jsme si 

vypracovali náskok o 5 branek. 
V druhém poločasu Meziříčští již 
zápas kontrolovali a jen zbytečné 
vylučování zabránilo „nasázet 
čtyřicítku“ i Třešti.
7 m-hody: 6/3:2/1, vyloučení: 7:7
Sestava a branky: Kubát, Poul 
– Kříbala Pe (10), Kaštan Pe. (8/1), 
Kříbala M. (7/1), Rosa (3), Buchta 
(2), Večeřa (2), Kašta J. (1), Liška 
(1), Kubiš (1), Bezděk (1), Necid. 
Trenér Vaverka.                    -nav-

II. liga ženy
Sokol VM – Tatran Bohunice 
28:31 (15:12)
Herně i brankově vyrovnaný 
první poločas, v němž dokázaly 
především lépe zvládnout závěr 
domácí hráčky, které těžily z velmi 
dobrého výkonu brankářky Marty 
Zelníčkové a přesné střelby Jarmily 
Hrůzové. Po změně stran dokázaly 
ještě přetavit svoji převahu na místy 
až šestibrankové vedení (39. min. 
22:16). Tento náskok je natolik 
uspokojil, že začaly nepochopi-
telně chybovat a zejména tragický 
pokles byl patrný v defenzivní 
činnosti (45. min. 24:21, 50. min. 
25:25). Útočné „snahy“ narážely na 
bojovnější a kolektivněji hrající br-
něnský celek, kterému se podařilo 
osobním bráněním kanonýrky Hrů-
zové dokonale rozložit nesourodý 
a v této fázi až příliš individuálně 
hrající velkomeziříčský tým. Tak-
ticky sehraný závěr ze strany lépe 
připraveného soupeře kontrastoval 
s chaosem na domácí straně. Soupeř 
se pak radoval z celkem překvapi-
vého vítězství. 7 m – hody 4/3:6/3, 
vyloučení 4:5.
Hrály: Zelníčková M., Panáková 
L. – Hrůzová J. (10), Plachetská Z. 
(7/3), Vidláková R. (6), Hladíková 
(2), Hublová H. (2), Hammerová T. 
(1), Svobodová D., Svobodová J., 
Fischerová M. Trenér ing. Tvarů-
žek.                                        -záv-

Junioři se podělili o body
s nováčkem

V sobotu odstartovaly republikové 
volejbalové soutěže. Junioři po ne-
příliš povedené generálce v Hradci 
vstoupili do soutěže slibně, když 
dokázali nováčkovi soutěže vrátit 
porážku z Hradce. Ve druhém 
zápase byli domácí lepší a získali 
první extraligové body.
TJ Nový Jičín – Spartak VM 
1:3 (-24, 23, -22, -23) 3:1 (9, 18, 
-25, 23)
Úvodní duel byl bojem o každý 
míč. Domácí po prvním prohraném 
setu dokázali srovnat, o výsledku 
zápasu však rozhodly zkušenos-
ti našich hráčů v koncovkách. 
V tom druhém náš celek nezvládl 
úvod ani koncovku čtvrtého setu, 
proto prohrál.
Za týden junioři změří svoje síly 
s DHL Ostrava. Hraje se v tělo-
cvičně u kostela a jako tradičně se 
bude začínat v 10.00.
Sestava VM: Šimek, Málek, Trojan, 
Vrána, Veselý, Vašíček, Kliment, 
Dvořák, Pařízek
Ostatní výsledky: Zlín – Brno 1:3, 
2:3, Ostrava – Hradec 3:1, 3:2

Muži se na horké půdě v Polné 
rozešli smírně

Zápasy s Polnou patřily odjakživa 
mezi nejprestižnější a měly nádech 
derby. Nejinak tomu bylo i v sobo-
tu. Naši muži, nováčci soutěže, bu-
dou podle dosavadního rozložení 
sil v krajské dvojce zřejmě právě 
s tímto soupeřem bojovat o dru-
hou příčku, která zajišťuje účast 
v play-off. Po dvou vyrovnaných 
soubojích se nakonec oba celky 
sešly smírně.
Slavoj Polná – Spartak VM 3:1 (23, 
23, -24, 17) a 1:3 (-23, -22, 23, -24)
V prvním zápase byli domácí lepší 
v koncovkách prvních dvou setů 
a nenechali se nahlodat ani po snížení 
stavu. Ve druhém zápase se role oto-
čily. Ve druhém klání Pacov potvr-
dil dosavadní suverenitu v soutěži.
Sestava VM: Havlíček, Holík V. 
a O., Homola, Plachetský, Kryštof, 
Villert.
Zbývající výsledek: Telč – Pacov 
0:3 a 0:3                                -kon-
Tabulka KP Vysočiny 2. tř. sk. B 

po polovině základní části:
1. TJ Slavoj Pacov 8 8 0 24:6  16
2. TJ Spartak Velké Meziříčí 8 5 3 20:10 13

3. TJ Slavoj Polná 8 4 4 15:16 12
4. TJ Jiskra Dobronín 8 2 6 11:22 10
5. SK Telč A 8 1 7  6:22  9

FOTBAL BORY

572 b. 17. místo. Družstvo ve 
složení Kamanová, Zelená, Zelená 
obsadilo 7. místo.
V disciplíně sportovní malorážka 
3×20 ran se krajské družstvo (ve 
složení: Strnadová, Kamanová, 
Zelená) svým skvělým výsledkem 
probojovalo až na 3. místo, a za-
končilo tak brilantně již úspěšnou 
sezonu.             Text a foto: -chyl-

STŘELBA

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

So 4. 10. 12.45 – 14.15
Ne 5. 10. 14.30 – 16.00
So 11. 10. 14.45 – 16.15
Ne 12. 10. 14.15 – 15.45
So 18. 10. 13.15 – 14.45
Ne 19. 10. 14.15 – 15.45
So 25. 10. 12.45 – 14.15
Ne 26. 10. 14.15 – 15.45
St 29. 10. 9.30 – 11.00




