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Slavnostní setkání pro 
pozvané hosty

Slavnostní setkání pro pozvané hosty se koná dnes 
vpodve er. Jako pod kování jsme p ipravili pro naše 
spolupracovníky a vzácné hosty malé setkání, které 
jsme nazvali Oslava 90. narozenin aneb Jak chutná 
noviná ská kachna.
Je p ipraven kulturní program s hudebním a diva-
delním p edstavením, t i výherci naší maxik ížovky 
k oslavám dostanou dárky, stejn  tak i na nejlepší-
ho prodejce našich novin eká milé p ekvapení, ale 
i na další hosty, mimo jiné i vernisáž výstavy a ná-
sledn  raut. Všechny, kte í dostali pozvánku, sr-
de n  zveme.

Výstava pro ve ejnost
Ve výstavní síni Jupiter clubu, Nám stí 17, bude od 
19. b ezna do 26. b ezna 2009 otev ena výstava, na 
níž si m žete prohlédnout, jak vypadalo Velkomezi-
í sko nap íklad v roce 1919 i ve vydání p ed druhou 

sv tovou válkou anebo po sametové revoluci, kdy za-
alo znovu pravideln  vycházet. Dále budou k vid ní 

i r zné dokumenty související se zakládáním novin, 
n které pom cky a p ístroje pot ebné k tisku i focení 
apod. Nebude chyb t ani fotogalerie a další.

Rozší ené íslo shrne pr b h 
oslav

Ve st edu 25. b ezna vyjde rozší ené vydání Vel-
komezi í ska, které shrne pr b h oslav za celý m -
síc jak textov , tak v nezbytné fotogalerii.

Dárek pro inzerenty
Po celý m síc b ezen probíhá akce Dárek pro in-
zerenty – objednáte si a zaplatíte minimální po-
et inzerát  a k tomu dostanete dárek – jeden i ví-

ce inzerát  zdarma. P íklad: zaplatíte si dva v tší 
inzeráty, a t etí dostanete zdarma. Bližší informa-
ce dostanete v redakci nebo na našich webových 
stránkách.

AKCE, KTERÉ UŽ PROB HLY:
Prezentace našich novin až do 

domu
V pond lí 2. b ezna eská pošta distribuovala do do-
mácností v okolí Velkého Mezi í í propaga ní list. 
Roznášku zajiš ovali i kameloti – studenti s papíro-
vými epi kami na hlavách, vytvo ených z tišt né 
podoby týdeníku Velkomezi í sko, kte í ho v ten sa-
mý den rozdávali zdarma v ulicích našeho m sta.

K ížovka s tajenkou o ceny
V ísle 9 Velkomezi í ska vyšla originální maxi-
k ížovka s tajenkou od Vladimíra Pa ila, šitá na 
míru pro náš týdeník, která vám jist  leccos napo-
v d la o našich oslavách. O tom, že nebyla tak úpl-
n  jednoduchá, sv d í fakt, že polovina odpov dí 
byla chybná. Ty samoz ejm  do slosování za azeny 
být nemohly. Nejvíce luštitel  chybovalo ve slov  
…jejž.., kdy psali …jenž…Výherkyn  dnes na slav-
nostním ve eru dostanou p edplatné týdeníku Vel-
komezi í sko na dva roky, permanentku na divadel-
ní a  lmová p edstavení v Jupiter clubu na rok 2009. 
Jsou to: Marie Kališová z Radostína nad Oslavou, 
Marie Maloušková z Oslavice a Marie Dvo áko-
vá z Velkého Mezi í í.
Správné zn ní tajenky: M žete dnes všichni ple-
sat, slavíme let devadesát. Rok po velké válce p i-
šlo: Velkomezi í sko vyšlo! Poprvé se zjevil list, 
jejž m žete nyní íst.

Den otev ených dve í 
v redakci a v tiskárn

Minulou st edu prob hl den otev ených v redak-
ci a v tiskárn  Karla Charváta. Zájem nás pot šil, 
doufáme, že pro p íchozí byla návšt va obou praco-
viš  p ínosem. Do redakce zavítali mimo jiné i kli-
enti zdejšího stacioná e a do tiskárny zase školní d -
ti. Všem d kujeme za návšt vu, ale i za milé dárky, 
kterými jsme byly obdarovány.      Ing. Ivana Horká

Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko
(První íslo vyšlo 1. 3. 1919.)

Velkomezi í sko oslavuje
– vychází už 90 let! (pokr. z . 10/2009)

Dnes rozší ené vydání

M sto Velké Mezi í í bude p ipravovat další parcely 
pro výstavbu rodinných dom  na Hliništích. V lokalit  
totiž zbývají k prodeji pouze poslední dva stavební 
pozemky. Ostatních dvaat icet parcel bylo v pr b hu 
asi ty  let rozprodáno zájemc m. Jejich velikost se 
pohybovala od p ti set do tisíce metr  tvere ních p i 
cen  750 K /m².

„ ást pozemk  na Hliništích, pot ebných pro p í-
pravu dalších stavebních parcel, m sto zatím nevlastní. 
N které chceme vykoupit od rodiny Podstatzkých. Již 
jsme se s nimi na tom dohodli,“ vysv tluje starosta 
František Bradá  s tím, že tak m sto získá asi jeden 
hektar chyb jících pozemk  za cenu sto padesáti korun 
za metr tvere ní. „Pak budeme moci vyprojektovat 
další etapu, v níž by vzniklo alespo  t icet, možná 
dvaat icet nových parcel pro výstavbu rodinných 
dom ,“ dodává starosta Bradá . M sto má navíc ješt  
jednu možnost: bu to koupí nebo sm nou získat další 
pozemky ve stejné lokalit . Pokud by k takové trans-
akci došlo, vzniklo by v Hliništích namísto dvaat iceti 
dokonce na p tapadesát nových stavebních parcel, 
které by m sto mohlo nabízet. Zájem o n  je v našem 

Na Hliništích p ibudou další parcely
m st  stabilní. „To by nám pomohlo na n kolik let 
dop edu,“ podotýká starosta. Pozemky by bylo nutno 
samoz ejm  nejprve zainvestovat sít mi, což by v této 
etap  nebylo již tak nákladné jako v té první. Všechny 
páte ní sít  v lokalit  jsou totiž hotovy. 

V Hliništích jsou krom  stavebních parcel pro 
výstavbu rodinných dom  p ipraveny i další pro 
bytové domy. Ty p ibudou ke stávajícím t em s dvaa-
t iceti byty v soukromém vlastnictví, které postavila 
 rma Agstav v období 2006–7. Další dv  letos dostaví 

brn nská spole nost Realplus taktéž do soukromého 
vlastnictví. Další ty i bytové domy s nájemními byty 
hodlá na Hliništích postavit m sto. „Zatím ekáme, 
zda ministerstvo pro místní rozvoj nebo státní fond 
podpory bydlení otev e program podpory výstavby 
obecních nájemních byt , ale podle mých informací 
to m že být nejd ív až p íští rok,“ vysv tluje starosta 
Bradá . Sou asná situace totiž podobným progra-
m m moc nep eje. Velkomezi í ští jsou na výstavbu 
bytových dom  projek n  p ipraveni, aby se mohli do 
programu p ihlásit hned, jak bude vyhlášen. 

Martina Strnadová

Stávkovali i zem d lci z našeho regionu
Ve tvrtek 12. b ezna se do Prahy p ed ministerstvo zem d lství sjeli 

zem d lci nejen z eské republiky, ale i z Rakouska, Slovenska a dalších 
lenských stát  Evropské unie. Za ž árský region vyjely do Prahy ty i 

autobusy, které doplnily zhruba ty tisícový dav. Ten doprovodil pískáním 
a zvuky ehta ek projev ministra zem d lství Petra Gandalovi e. Své po-
žadavky p ednesli také eurokomisa ce pro zem d lství a rozvoj venkova 
Mariann Fischer Boelové. Farmá i požadovali ešení své sou asné situace 
v co nejbližším termínu, ne až v roce 2013, jak je nyní plánováno. Mimo 
jiné je to p edevším srovnání výkupních cen mléka. K dané problematice 
se vyjád il jeden z ú astník  této akce z okolí Velkého Mezi í í. 

Nem žeme ml et!
Pracuji v zem d lství od mala. Jako zootechnik od roku 1973. Má 

práce není p íliš vo avá. Plat nedosahuje pr m rné mzdy v R. P esto 
– tu práci mám rád. Živo išná výroba je sou ástí zem d lství odnepa-
m ti. Vím, že v život  jde o peníze vždycky až na 1. míst . Ekonomika 
živo išné výroby je ovliv ována mnoha faktory – krom  vstup  do 
výroby je hlavní cena prodávaných produkt , cena vep ového je pod 
náklady už n kolik let. D sledek – rušení chov  prasat. Cena mléka 
se pohybovala na hran  rentability již dlouho. Dnes je pod asi o 2 K . 
Když budeme ml et, jak to dopadne? Všichni si myslí, že chceme stále 
sypat do zem d lství peníze.                            (Pokra ování na stran  8.)

Jak se d lají noviny, se p išla na den otev ených dve í do redakce podívat 
i Milena Prehradná. Její rodi e byli innými p isp vateli jak do Kukátka, 
tak do Velkomezi í ska. Otec Karel Stojan obda il tená e nádhernými 
fotkami, které budete moci spolu s jeho fo ákem zhlédnout na výstav . 
Matka V ra Stojanová, u itelka eštiny na Sv tlé, d lala jazykové korek-
tury.                                                                                  Foto: Iva Horká

Poslední
p íležitost!
Ve tvrtek 19. 3. kon-
í možnost zakoupit 

zlevn né vstupenky 
na koncert skupiny 

OLYMPIC
v Jupiter clubu.

Více informací
na str. 10.

Do asným centrem myslivos-
ti eské republiky se v sobotu 
14. b ezna 2009 stal velký sál Jupiter 
clubu ve Velkém Mezi í í. Sjelo se 
do n ho více jak sto zástupc  mys-
liveckých organizací, mysliveckých 
kolektiv , orgán  státní správy, dal-
ších státních institucí i jednotlivc  
z celé R. Toto jednání svolala Unie 
mysliveckých organizací R (UMO 

R), v rámci níž jsou sdruženy 
myslivecké organizace – Asocia-
ce profesionálních myslivc  R, 
Mezinárodní sdružení myslivc  
p íhrani í, ád svatého Huberta 

Myslivci z celé R rokovali v Jupiter clubu

a Safari club international-Bohemia.
Jednání slavnostn  zahájil pre-

zident UMO R a velmistr ádu 
sv. Huberta Jan František Votava. 
Ten uvítal p ítomné, p edstavil 
UMO R a uvedl základní d vody 
toho, pro  se zmín né setkání koná. 
Zd raznil, že nelze déle ne inn  
akceptovat stále sílící útoky na 
myslivost a myslivce. P ítomné 
pozdravil a ve m st  Velké Mezi í í 
uvítal starosta m sta Velké Mezi í í 
ing. František Bradá .

S programem a cíli jednání se-
známil p ítomné prezident APM 

R ing. Libor ehák, který byl 
odborn  i diplomaticky velmi fun-
dovaným moderátorem celého jed-
nání. V úvodu programu zd raznil, 
že nelze dále ustupovat množícím 
se neobjektivním a neodborným 
útok m na myslivost; vyzdvihl, že 
jediným ešením všech problém  
je tvorba modern  sestavené „Kon-
cepce rozvoje myslivosti v R“, 
na jejímž vzniku by se podílely 
všechny zainteresované subjekty, 
tedy vlastníci i uživatelé pozemk  
i uživatelé honiteb-myslivci.

(Pokra ování na stran  5.) 

Myslivci živ  diskutovali se zástupcem Ministerstva zem d lství R Ji ím Sta kem (uprost ed) z odboru státní 
správy les , po n jž pat í i myslivost. Vpravo Pavel K íž z Bor , který se podílel na organizaci shromážd ní 
v našem m st .                                                                                                                             Foto: Iva Horká

Jak se d lají noviny
V tomto lánku se pokusíme 

v krátkosti p iblížit, co se d je, než 
se týdeník Velkomezi í sko dostane 
ke tená m. Absolutn  nejv tší 
tíha spo ítá logicky na redakci, ale 
bez pomoci externích spolupracov-
ník  a zvlášt  saze e a tiskárny by 
noviny nevyšly.

Redakce
Základem je nashromáždit ma-

teriál – lánky redak ní, p ísp vky 
dopisovatel , sportovních redak-
tor  apod. a inzerci. Uvedená 
innost probíhá pr b žn  po celý 

týden, v etn  víkend , kdy se 
konají nejr zn jší akce. Až jsou 
lánky napsané, zkompletované, 

upravené – v etn  provedených 
jazykových korektur, a jsou také po-
ízené fotky, pak se teprve za nou 

noviny d lat. Po páte ní uzáv rce 
a víkendu p ichází pond lí, které 
je nejnáro n jším dnem v redakci. 
Dopisují se p ísp vky z víkendu, 
kompletují sportovní lánky, které 
od dopisovatel  p icházejí práv  
v pond lí, zanášejí se do po íta e 
opravy chyb ve všech p ísp vcích 
za minulý týden, tedy v t ch, které 
vyjdou p íslušnou st edu. Pocho-

piteln  se každé pond lí najdou 
zákazníci, kte í zapomn li, že je 
uzáv rka v pátek a p isp chají na 
poslední chvíli do redakce bu  
s inzerátem, lánkem i blahop á-
ním nebo vzpomínkou apod., což se 
musí též zpracovat. P episují se také 
sportovní, policejní a ostatní p í-
sp vky, které nejsou v elektronické 
podob . Všechny lánky, vytišt né 
na papí e, se rozt ídí podle toho, na 
kterou stránku v novinách p jdou. 
Potom se za íná tvo it takzvané 
zrcadlo (v noviná ské hantýrce špí-
gl), což je papír formátu A 3, který 
je rozd len árami na šest úzkých 
sloupc . Na n j se pomocí typogra-
 ckého pravítka zakreslují lánky, 

fotky a plošné inzeráty. Každý 
p ísp vek má ur itý po et ádk , 
což se podle uvedeného pravítka 
p epo ítá a velikost se zakreslí na 
špígl. (Nap íklad padesáti ádkový 
lánek ve Wordu b žn  používa-

ného písma a velikosti zabere na 
stránce plochu 9×21 cm).

Na p ední stranu jsou za azo-
vány p ísp vky, které mají podle 
soudu redakce velkou d ležitost. 
V modrém okn  je místo pro sd lení 
událostí týdne, nejr zn jších ozná-
mení akcí apod. Vpravo naho e je 
„otvírák“, tj. lánek s fotkou, který 
popisuje zajímavou událost toho 
kterého týdne. Svoje místo na titul-
ní stran  mají též placené inzeráty 
(s 50% p irážkou). Stává se tém  
pravideln , že se všechny vy len né 
lánky na úvodní stranu nedostanou 

celé. Ty potom pokra ují na dalších 
stranách.

(Pokra ování na stran  5.)
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady m sta z 11. 3. 2009
 1. Rada m sta souhlasila s umíst ním zatrav ovacích panel  do zatrav-

n né plochy na ul. T ebí ská p ed rodinným domem. Ú elem je využi-
tí prostoru pro p íležitostné parkování vozidel rodinných p íslušník .

 2. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí na 
z ízení v cného b emene uložením nové kabelové smy ky NN do 
pozemku m sta ul. echova v obci a k. ú. Velké Mezi í í ve prosp ch 
E.ON R, s. r. o. s právem provozování, údržby a oprav na dobu 
ur itou po dobu trvání stavby.

 3. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí na 
z ízení v cného b emene uložením nového kabelového vedení NN 
a pojistkového pilí e na pozemek m sta na ul. Jižní v obci a k. ú. 
Velké Mezi í í ve prosp ch E.ON R, s. r. o. s právem provozování, 
údržby a oprav na dobu ur itou po dobu trvání stavby.

 4. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí na 
z ízení v cného b emene – umíst ní nové kabelové smy ky NN k RD 
na ul. K Novému sv tu ve Velkém Mezi í í – do pozemku m sta ve 
prosp ch E.ON R, s. r. o. s právem provozování, údržby a oprav na 
dobu ur itou po dobu trvání stavby.

 5. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí 
o z ízení v cného b emene ve prosp ch E.ON R s. r. o. umíst ním 
venkovního vedení a sloup  VN do pozemk  m sta v Jidáškách, 
k. ú. Velké Mezi í í s právem provozování, údržby a oprav na dobu 
ur itou po dobu trvání stavby.

 6. Rada m sta souhlasila s umíst ním mobilní stavební bu ky na po-
zemek v Rak vkách.

 7. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí na 
z ízení v cného b emene – umíst ní nové venkovní p ípojky NN 
k RD na ul. P í ní v obci a k. ú. Velké Mezi í í na pozemku m sta 
ve prosp ch E.ON R s. r. o. s právem provozování, údržby a oprav 
na dobu ur itou po dobu trvání stavby.

 8. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí na 
z ízení v cného b emene umíst ním nové kabelové smy ky NN do 
pozemku m sta – chodník na ul. Komenského v obci a k. ú. Velké 
Mezi í í ve prosp ch E.ON R, s. r. o. s právem provozování, údržby 
a oprav po dobu ur itou po dobu trvání stavby.

 9. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí na 
z ízení v cného b emene vedení splaškové kanalizace p es pozemky 
m sta – travní porost a ostatní komunikace (do Nesm e) v k. ú. Velké 
Mezi í í ve prosp ch obce Petráve  za ú elem provozování kanaliza-
ce, údržby a oprav po dobu ur itou po dobu trvání stavby.

10. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí 
o z ízení v cného b emene ve prosp ch E.ON R s. r. o. umíst ním 
pojistkové sk ín  (pro stavbu „Martinice, smy ka NN Telefónica“) 
na pozemku m sta v k. ú. Mostišt  s právem provozování, údržby 
a oprav na dobu ur itou po dobu trvání stavby.

11. Rada m sta souhlasila s uzav ením smlouvy o smlouv  budoucí 
o z ízení v cného b emene ve prosp ch E.ON R s. r. o. umíst ním 
venkovního vedení NN – p ípojka pro RD – p es pozemek m sta 
v k. ú. Mostišt  s právem provozování, údržby a oprav na dobu ur itou 
po dobu trvání stavby.

12. Rada m sta zm nila svoje usnesení ís. 747/9.7.2008 za z ízení v c-
ného b emene – za obvyklých podmínek – ve prosp ch E.ON R 
s. r. o. k tíži pozemku m sta v k. ú. Velké Mezi í í.

13. Rada m sta souhlasila se zve ejn ním výp j ky pozemku parc. . 
2096/2 k. ú. Velké Mezi í í za ú elem údržby a p stování zelen .

14. Rada m sta souhlasila s uzav ením smluv o smlouvách budoucích 
o z ízení v cného b emene s vlastníky pozemk  dot ených právem 
užívání jako cyklostezky – vlastník Rybá ství Velké Mezi í í, a. s. 
a vlastník ENDIS a. s. Po vypracování geometrického plánu budou 
sjednány podstatné podmínky smluv o z ízení v cného b emene 
a návrhy budou p edloženy k odsouhlasení Rad  m sta.

15. Rada m sta schválila následující rozpo tové opat ení:
 Zdroj: 5 tis. K  – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozd lení: 5 tis. K  – § 3419 dotace pro SKI Klub Velké Mezi í í
     se sídlem Fajt v kopec Velké Mezi í í
 Ú el: lyža ský p ebor škol Kraje Vyso ina

16. Rada m sta souhlasila s distribucí 24 tisíc vjezdových lístk  na 
nám stí ve Velkém Mezi í í, které budou potišt ny reklamou  rmy 
ES – Trading, s. r. o. Velké Mezi í í. Distribuce vjezdových lístk  
bude zahájena od 1. 4. 2009.           Ing. František Bradá , starosta

Od 1. dubna 2009 se budou 
vydávat cestovní pásy se strojov  
itelnými údaji a s nosi em dat 

s biometrickými údaji obsahujícím 
dva biometrické údaje. 

Žádost o vydání stávajícího typu 
cestovního pasu se strojov  itelný-
mi údaji a s jedním biometrickým 
údajem lze podat nejpozd ji do 
24. b ezna 2009.

Z d vodu odpojení od centrálního 
systému zpracování cestovních 
doklad  bude provoz v úseku ces-
tovních doklad  na všech m stských 
ú adech v eské republice omezen.

Lidé, kte í cht jí podat žádosti 
o vydání pasu nebo si ho mají 
v úmyslu vyzvednout, musí zvolit 
jiný termín než týden od 25. b ez-
na do 31. b ezna 2009.      -šve-

Informace pro ob any

Deratizace m sta v roce 2009
V souladu se zákonem o ochran  ve ejného zdraví se ve Velkém Mezi-

í í a jeho místních ástech uskute ní od 23. 3. do 17. 4. 2009 pravidelná 
ochranná deratizace. Jde o opat ení sm ující k ochran  zdraví osob 
a k ochran  životních a pracovních podmínek p ed p vodci a p enaše i 
infek ních onemocn ní. M sto zajistí provedení deratizace v objektech 
p edškolních a školních za ízení v majetku m sta a na ve ejných prostran-
stvích. Práce bude provád t specializovaná  rma ing. Jaroslav Drbálek 
– DERATEX, ochranná dezinfekce DDD. Deratizaci kanaliza ní sít  
provádí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST, a. s., divize Ž ár 
nad Sázavou. Podnikatelské a další subjekty deratizaci provád jí v rozsahu 
stanoveném zákonem, a to jako sou ást išt ní a b žných technologických 
a pracovních postup . V souvislosti s pot ebou aktualizace informací 
o rozší ení potkana žádáme ob any, aby se s p ípadnými poznatky o jeho 
výskytu na ve ejných prostranstvích obraceli na odbor životního pro-
st edí M Ú Velké Mezi í í – 566 501 127, 566 501 120, nebo p ímo na 
telefon odborné  rmy – 603 813 643.        M Ú Velké Mezi í í, odbor ŽP

Velkomezi í ští zastupitelé roz-
d lili 40 milion  korun z p ebytku 
hospoda ení m sta za lo ský rok. 
Navýšili neú elovou rezervu i re-
zervu na investice, vy lenili peníze 
pro místní ásti Velkého Mezi í í. 
Zbytek p ipadl na n které nejd le-
žit jší akce, které prob hnou v roce 
2009, a také na p ípravu projektové 
dokumentace pro další roky.

Povýšili rezervy 
rozpo tu

„Vzhledem k hospodá ské situ-
aci navyšujeme p vodní deseti-
milionovou rezervu v základním 
rozpo tu o dalších p t milion  
korun, protože se obáváme, že by 
b hem letošního roku mohlo dojít 
k výpadku da ových p íjm ,“ uvedl 
starosta František Bradá  a podo-
tkl, „ani s jejím obvyklým postup-
ným zapojováním do rozpo tu ve 
druhém pololetí nyní nepo ítáme. 
Letos budeme hodn  opatrní.“ Také 
proto, že neú elovou rezervu hodlá 
m sto šet it, p ipadlo 16 milion  
korun z p ebytku na další rezervu 
na investice. V p ípad  pot eby by 

z ní byly do  nancovány n které 
akce v pr b hu roku, jejichž cena 
nap íklad z výb rového ízení 
vzejde vyšší, než se p vodn  
p edpokládalo. „Pokud to p jde, 
budeme se snažit co nejv tší ást 
z této rezervy ušet it a tu použít 
na do  nancování našeho podílu 
na rekonstrukci istírny odpadních 
vod. Nemuseli bychom si pak brát 
tak vysoký úv r,“ vysv tlil starosta. 
Jaký podíl  nancí z tohoto projektu 
p ipadne na Velké Mezi í í, by 
m lo být z Bruselu známo snad 
koncem kv tna i v ervnu.

Opraví chodníky 
i komunikace

Zastupitelé dále souhlasili s p i-
d lením 3,7 milionu korun na 
zatrubn ní V Potokách, kde se 
sesouvají b ehy a komunikace je 
tam v havarijním stavu. 3,8 milionu 
korun bude stát dokon ení cyklos-
tezky z Mostiš  kolem bývalého 
areálu Motorpalu. Její navázání na 
stávající komunikaci totiž dosud 
nebylo provedeno kv li majetkové-
mu nedo ešení. „M li jsme problém 

dohodnout se s  rmou, která po-
zemky vlastní, ale nakonec se nám 
to poda ilo,“ konstatoval starosta. 
Díky tomu stihli Velkomezi í ští 
podat i žádost o dotaci na státní 
fond dopravní infrastruktury, 
z n jž lze získat až p tašedesát 
procent celkové ástky. Šestimi-
lionová ástka z p ebytku by m la 
pokrýt náklady na nutné opravy 
místních chodník  a komunikací. 
Ty nejpot ebn jší úseky budou 
vytipovány te  po skon ení zimy. 
Na p íští zastupitelstvo tak p jde 
již konkrétní návrh. Základní školu 
na Sokolovské letos eká oprava 
kotelny. Její havarijní stav vy eší 
ástka z p ebytku hospoda ení 

m sta ve výši 1,2 milionu korun. 
P tisettisícová ástka p isp je 
k osv tlení dalších p echod  pro 
chodce a za tvrt milionu budou 
po ízeny t i radary na m ení rych-
losti. Chodce, zejména školní d ti 
využívající spojovací komunikaci 
ulic Bezru ova a Družstevní pod 
tratí, pot ší schválených 985 tisíc 
korun na její vylepšení. Podchod 
bude za tyto peníze opraven a navíc 

také opat en ve ejným osv tlením. 
Z pen z vy len ných na projektové 
dokumentace lze jmenovat nap í-
klad 370 tisíc korun, jež bude ešit 
p ízemí a hlavní sál Jupiter clubu. 
Letos totiž došlo ke statickému 
posouzení t chto prostor a výsled-
kem je jejich pozd jší nutná úprava. 
V souvislosti s p ipravovanou stav-
bou nového domova d chodc  také 
bude po ízena projektová doku-
mentace na vodovod v echových 
sadech za 480 tisíc a za 115 tisíc 
korun na infrastrukturu a další.

Tímto zp sobem bylo rozd leno 
40 milion  korun z 75,5 milionu 
celkového hrubého p ebytku roz-
po tu hospoda ení m sta z lo -
ska. P tat icet a p l milionu z n j 
iní nepro  nancované prost edky 

z roku 2008 p evedené do roku 
2009. Jde o závazky, z nichž byla 
vloni uhrazena nap íklad jen ást 
a letos se musí doú tovat. Takovým 
nejvýznamn jším závazkem je 
dvacet milion  korun na projekto-
vou dokumentaci na rekonstrukci 
istírny odpadních vod.

Martina Strnadová

Peníze z p ebytku jdou na opravy i na rezervu

Až do 17. dubna 2009 m žete hlasovat v anket  Zlatá je abina 2008 
– Cena kraje Vyso ina za kulturní po in roku. Anketa, kterou již pátým 
rokem tradi n  vyhlašuje kraj Vyso ina, si klade za cíl propagovat kul-
turní d ní v našem regionu. Stejn  jako v p edešlých ro nících je i letos 
rozd lena do dvou kategorií – kulturní aktivita a pé e o kulturní d dictví. 
V jednotlivých kategoriích se o vaši p íze  uchází 30 kulturních po in  
a o tom, který projekt cenu získá, rozhodnete vy svými hlasy. Hlasovat 
v anket  mohou všichni obyvatelé eské republiky, a to bu  elektronicky 
nebo písemn .

Velké Mezi í í je zastoupeno v obou vyhlašovaných kategoriích. Mezi 
kulturní aktivity se letos probojovaly oslavy 600 let od získání plných 
m stských práv. Ty probíhaly v našem m st  vpodstat  celý rok – vyšla 
kniha Velké Mezi í í v zrcadle d jin a v muzeu byla zp ístupn na nová 
expozice Ve znamení sedmi per, obojí mapující historii našeho m sta. 
Prob hl hudební víkend, zahajovací koncert festivalu Concentus Moraviae 
a festival  lozo  e. Slavnosti pak vyvrcholily v ervenci, kdy do Mezi í í 
zavítal samotný Lacek z Krava  a m sto se na dva dny „vrátilo“ v rámci 
historických slavností o 600 let zpátky, tedy do roku 1408. Bohatý program 
byl poté zakon en slavnostním oh ostrojem.

V kategorii pé e o kulturní d dictví se snaží získat ocen ní kašna 
na velkomezi í ském zámku, která byla v lo ském roce restaurována. 
Nachází se na hlavním nádvo í zdejšího zámku a je vyhledávaným cílem 

Hlasujte v anket  Zlatá je abina a podpo te Velké Mezi í í
fotogra  ckých objektiv  nejen turist , ale i novomanžel , kte í si sv j 
slavnostní den nechávají zv nit práv  na pozadí zámeckých exteriér .

První t i vít zné kulturní po iny v každé kategorii budou ocen ny p i 
slavnostním vyhlášení ankety, které se uskute ní 21. kv tna 2009 v Ho-
ráckém divadle Jihlava. Navíc – ti, kte í pošlou sv j hlas, budou za azeni 
do slosování o publikace vydané z grantového programu Edice Vyso iny. 
Sou asn  jim bude nabídnuta možnost zú astnit se slavnostního galave-
era, v jehož rámci vystoupí operní p vec Jakub Pustina a další hosté.

Sv j hlas (každý má právo hlasovat pouze jedenkrát) m žete dát vždy 
jen jedné akci v každé kategorii. Elektronické hlasování probíhá na strán-
kách www.kr-vysocina.cz. Podrobné informace jak hlasovat najdete práv  
na t chto stránkách. Odkaz na Zlatou je abinu najdete také na stránkách 
muzea – www.muzeumvm.cz.

Pokud se chcete ankety zú astnit písemn , pak vypl te hlasovací 
lístek, který bude uve ejn n v b eznovém m sí níku Kraj Vyso ina, 
a pouze originál hlasovacího lístku bude zapo ítán jako platný hlas. 
Tyto hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský ú ad kraje Vyso ina, 
odbor kultury a památkové pé e, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s ozna ením 
„Zlatá je abina“.

Podpo te naše m sto a hlasujte v obou kategoriích!                 -muz-
Zdroj: www.kr-vysocina.cz

(Podrobnosti o akcích najdete na stran  8.)

Padesát let na jedné fa e, v jed-
nom kostele, v jednom m ste ku… 
Je to moc, nebo málo? Záleží na 
tom, jak se kdo na v c dívá. Jedno 
je jisté, ohlédneme-li se do m ín-
ské historie, nenajdeme tam kn ze, 
který by p sobil v M ín  déle než 
Mons. František Hr za. Alespo  
tak to íká vedení m stysu. Podle 
jeho informací d kan Antonín 
Vav inec Zálejský strávil v tam-
ním kostele a na fa e úctyhodných 
ty ia ty icet let – od roku 1766 do 

roku 1810. Také pozd jší brn nský 
kanovník Mons. František ermák 
p sobil v M ín  sedmat icet let, 
a to v letech 1912 až 1949. Na 
m ínskou faru páter Hr za p išel 
šestnáctého b ezna roku 1959, kde 
vyst ídal P. Jind icha Št pánka. 
Toto pond lí tomu tedy bylo padesát 
let. „Ale já jsem po zm n  netoužil, 
bylo mi tu dob e,“ íká skromný 
a tichý kn z. Takové významné 
výro í v život  každého lov ka je 
t eba ádn  oslavit. M ínští je spo-
lu se svým panem fará em slavili 
minulou ned li p i ranní mši svaté. 
„P išli starostové všech obcí z naší 
farnosti s prapory, zástupci hasi  
a myslivc , ženy napekly kolá ky, 
které pak rozdávaly farník m po 
mši svaté,“ uvedla farní pomocnice 
Vlasta Chlubnová. Pochopiteln  se 
nezapomn lo ani na dary, pan fará  
dostal mimo jiné veliký dárkový 
koš a obraz, který namaloval tamní 
varhaník Bohumil Šmíd.

Za zásluhy dostal 
vysoké ocen ní

Duchovní správce m ínské 
farnosti a strážce kostela sv. Jana 

Mons. František Hr za oslavil padesátileté p sobení na m ínské fa e
Netoužil jsem po zm n , íká skromný kn z

K titele v M ín  Mons. František 
Hr za se narodil 25. 2. 1923 v Ja-
rom icích nad Rokytnou. Gym-
názium vystudoval v Moravských 
Bud jovicích, poté ješt  rok ob-
chodní akademii v T ebí i, kterou 
ale nedokon il, a posléze bohosloví 
v Brn . Vysv cen na kn ze byl až 
v roce 1950, protože za okupace 
v letech 1942 – 1945 byl totáln  
nasazen v Ku imi. Vojenskou 
základní službu sloužil u PTP. 
Po vysv cení p sobil na farách 
v Roudnici nad Labem a v Jemnici. 
Za svého p sobení v M ín  se 
zasloužil nebývalou m rou o velké 

opravy fary, kostela a jeho okolí. 
„Z dostupných pramen  obecních 
kronik lze zjistit, že nemá ve svých 
p edch dcích žádného kn ze, který 
tady vykonal tolik práce,“ uvádí 
zástupci m stysu.

Nejv tšího ocen ní se dostalo 
P. Františku Hr zovi 23. 8. 2000, 
kdy brn nský sídelní biskup Voj-
t ch Cikrle p edal jmenovanému 
vatikánský jmenovací dekret, 
kterým jmenuje papež Jan Pavel 
II. P. Františka Hr zu monsigno-
rem, což znamená „kaplanem Jeho 
Svatosti“ (voln  e eno, kaplanem 
papeže). Bylo to nejen vysoké 

ocen ní jmenovaného, ale celé 
farnosti, d kanství, ale i diecéze. 
„Dostává se za zásluhy,“ dodává 
F. Hr za.

Pod jeho vedením 
opravili kostel 

i vystav li kaple
K nejv tším akcím, které se 

uskute nily za padesátiletého 
p sobení Mons. Františka Hr zy 
v M ín , bezpochyby pat í gene-
rální oprava sakristie z roku 1963 
a po ízení nového nábytku, v roce 
1965 to byla první etapa opra-
vy fary – nové podlahy, vnit ní 
omítky, nová okna, dve e. V roce 
1967 byla provedena velká oprava 
okolí kostela, vydlážd ní prostoru 
kolem n ho a parkové úpravy. 
Velká akce se uskute nila v roce 
1968, kdy brn nský zvona  Gabriel 
Knos podle technických podklad  
zvona e Rudolfa Manouška ulil ve 
stodole kostelníka Aloise P ibyla 
. 24 ty i zvony pro M ín a p t 

menších zvon  pro p ifa ené obce. 
„Když jsem p išel do M ína, 
žádné zvony zde nebyly. Hitler 
ty p vodní totiž zabavil, protože 
pot eboval materiál,“ vzpomíná 
P. Hr za, „tak jsme si nechali odlít 
nové. Výroba všech devíti zvon  
trvala od 10. ervence do 29. srpna 
1968. Stihli jsme to tak tak, potom 
nastoupila normalizace, to bychom 
asi m li potíže.“ Nejt žší zvon 
podle fará ových slov váží tisíc 
kilogram  a jmenuje se Pán Ježíš. 
Další jsou ve váhové kategorii od 
200 do 600 kg.

(Dokon ení na stran  5.)

P. František Hr za p sobí na m ínské fa e úctyhodných padesát let. 
Zatímco on z stal v ren svojí farnosti, pomocnice na fa e se m nily. Po 
jeho boku Vlasta Chlubnová, která tam pracuje t i roky.      Foto: Iva Horká
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Hejtmani na Vyso in  jednali s ministry 
o poplatcích a informatizaci ve ejné správy

Na programu zasedání rady Asociace kraj  (AK R) na Vyso in  
bylo projednání aktuálních témat z oblasti informatizace ve ejné správy 
a rozvoje integrovaného záchranného systému v . vystoupení ministra 
vnitra Ivana Langera k problematice prov ování zákonnosti postupu 
kraj  ve v ci kompenzací regula ních poplatk . Ministryn  zdravotnictví 
Daniela Filipiová p edstavila hejtman m sv j návrh dalšího fungování 
rezortu zdravotnictví a v novala se aktuálním témat m regionálního 
zdravotnictví.

Pokud jde o prov ení zákonného postupu kraj  ve v ci kompenzací 
regula ních poplatk , ministr vnitra Ivan Langer kraje ujistil, že jeho 
rezort bude postupovat striktn  v mezích zákona o krajích a na základ  
usnesení vlády, což jsou kraje podle p edsedy AK R a hejtmana Jiho-
moravského kraje Michala Haška p ipraveny respektovat. „Budeme však 
všechny kroky ministerstva a dalších dot ených úst edních orgán  sledo-
vat tak, aby postupy nebyly nestandardní,“ uvedl Michal Hašek. Výsledek 
ministerských šet ení by m l být znám zhruba do t í m síc .

„Mohu jen vyslovit p esv d ení, které sdílím s p edsedou AK R Mi-
chalem Haškem, že v testu zákonnosti naše podklady zaslané ministerstvu 
vnitra obstojí. Nicmén  nebudeme p edjímat výsledek. Pokud p íslušná 
ministerstva vznesou ke stávajícímu systému kompenzace poplatk  p i-
pomínky, jsme p ipraveni jednat o stavu odpovídajícímu právnímu ádu 

R,“ doplnil po jednání asociace hejtman kraje Vyso ina a místop edseda 
AK R Ji í B hounek.

Hejtmani kraj  vyjád ili svou nespokojenost se skute ností, aby se 
záležitost regula ních poplatk  stala p edm tem „studené války“ mezi 
centrální vládou a regionálními samosprávami v obecném slova smyslu. 
„Jsme p esv d eni, že na základ  odlišných politických názor  nelze init 
z ob an  našich kraj  rukojmí. V p ípad  regula ních poplatk  jde o dv  
rozdílné v ci, politické koncepce a prosazování platné politiky tohoto 
státu,“ nechal se slyšet hejtman Michal Hašek. Další informace ministra 
vnitra Ivana Langera se týkaly budování integrovaného záchranného sys-
tému, up esn ní harmonogramu z izování nových krajských policejních 
editelství, realizace integrovaných opera ních st edisek a zp sobu jejich 

organizace. Obsáhlou diskuzi vedli hejtmani s ministrem i o zavád ní 
jednotlivých ástí e-Governmentu, nap . o systému elektronických dato-
vých schránek, který znamená zásadní p em nu papírových dokument  
do elektronické podoby.

I ministryn  zdravotnictví Daniela Filipiová s hejtmany diskutovala 
jak jinak než na téma zákonnosti kompenzací regula ních poplatk  a dále 
také o auditech specializovaných center – onkocentrech a traumacentrech. 
„ lenové rady AK R se domluvili na budoucím

jednání kraj  a ministerstva zdravotnictví, nap . i kv li komple-
mentární spolupráci krajských a státních nemocnic. Byly diskutovány 
možnosti projednávání ur itých koncep ních návrh  týkající se rozvoje 
zdravotnických za ízení, dotkli jsme se dota ní politiky a integrovaných 
opera ních program ,“ komentoval pr b h jednání hejtman Vyso iny 
Ji í B hounek.

P edseda rady eského telekomunika ního ú adu Pavel Dvo ák a ge-
nerální editel eského rozhlasu Václav Kasík p edstavili technický plán 
p echodu na zemské digitální vysílání a innost ve ejnoprávních médií 
v rámci tohoto procesu a jeho dopad do region .

Jitka Svatošová, tisková mluv í KrÚ kraje Vyso ina

Vyso ina op t po roce hledá další 
vesnici roku. Až do 30. dubna se 
mohou p ihlásit obce, které se umí 
prosadit a rozvíjet ve všech oblas-
tech ve ejného života. V lo ském 
roce se do sout že p ihlásilo 28 
obcí. Vyso ina je krajem, který 
neskrývá vesnický charakter a sou-
t živost. Ministerstvo pro místní 
rozvoj spole n  s partnery vyhlá-
silo již 15. ro ník sout že Vesnice 
roku. Jí se mohou ú astnit všechny 
obce vesnického charakteru, které 
mají zpracován vlastní program 
obnovy vesnice, podají p ihlášku 
do sout že.

Jejím cílem je snaha vyzdvihnout 
aktivity obcí, jejich p edstavitel  
a ob an , kte í zvelebují sv j do-
mov, ale rozvíjejí i místní tradice 
a zapojují se do spole enského 
života v obci.

„Celostátní vít z vybraný z kraj-
ských vít z  m že od ministerstva 
pro místní rozvoj erpat dotaci 
z programu obnovy venkova do výše 
dvou milion  korun. V po adí druhá 
ocen ná obec smí požádat až o 1,9 

Kdo bude další Vesnicí roku na Vyso in ?
milionu korun, t etí obec o 1,8 milio-
nu korun a další krajští vít zové o 1 
milion korun. Ostatní obce, ocen né 
modrou, zelenou nebo bílou stuhou, 
mohou erpat maximáln  600 tisíc 
korun,“ popsal  nan ní výhody sou-
t že radní pro oblast regionálního 
rozvoje Martin Hyský.

Vít z krajského kola na Vyso in  
navíc získává od kraje Vyso ina ti-
tul Vesnice Vyso iny, který s sebou 
nese i  nan ní bene  t v podob  sto-
tisícového daru. I na ostatní ocen né 
obce kraj pamatuje s  nan ní odm -
nou, stejn  jako v minulých letech.

Titulem Vesnice Vyso iny se do-
sud pyšní Studenec, Mlado ovice, 
Jakubov u Moravských Bud jo-
vic, Vilémov, astrov, Dukovany, 
Radostín, Libice nad Doubravou, 
poslední titul získal loni Pikárec.

Podmínky ú asti v sout ži i p i-
hlášky jsou k dohledání na webo-
vých stránkách ministerstva pro 
místní rozvoj http://www.mmr.cz/
vesnice-roku-2009.

Jitka Svatošová, tisková mluv í 
Krajský ú ad kraje Vyso ina

Nehoda uzav ela D1
V pátek 13. b ezna v 15.45 hodin byla na krajské opera ní a informa -

ní st edisko Hasi ského záchranného sboru kraje Vyso ina ohlášena 
dopravní nehoda na 129, 6 km dálnice D1 ve sm ru na Brno. Na místo 
události vyjely jednotky profesionálních hasi  ze stanic Jihlava a Velké 
Mezi í í.

P i p íjezdu jednotek na místo události bylo zjišt no, že se v míst  
st etl osobní automobil a dodávka. Ta skon ila po nehod  mimo dálnici. 
Posádka dodávky vyvázla z nehody bez zran ní. Z havarovaného osobního 
automobilu museli hasi i vyprostit zaklín ného idi e za pomoci speci-
álního hydraulického za ízení. Na míst  zasahoval vrtulník LZS. Provoz 
na dálnici byl zcela uzav en. K obnovení provozu jedním jízdním pruhem 
došlo zhruba v 16.50 hodin. Jednotky zajistily havarované vozy proti 
požáru a úniku provozních kapalin. P í inu dopravní nehody vyšet uje 
Policie R.            Petra Musilová, tisková mluv í HZS kraje Vyso ina

Až do 11. dubna 2009 lze navštívit ojedin lou výstavu Co se d je nad 
a pod hladinou, která m že posloužit jako dobrý tip pro rodinný i školní 
výlet. D ti se tak mohou p kn  v teple a za sucha „pono it“ za tajemstvím 
našich potok , ek, rybník  i mok ad .

Vernisáž se konala koncem listopadu lo ského roku v brn nském 
D tském muzeu, jež je sou ástí Moravského zemského muzea v Brn  
(MZM). Prvním návšt vník m výstavy se nad hlavami pohupovala pod 
stropem instalovaná „husí letka“ ve tvaru typické „jedni ky“. Uskupení 
hus neomyln  sm uje ke vstupu do expozice. Možná si eknete, že Brno 
je daleko a taková výstava se nás vlastn  netýká. P esto tu jistá spojitost 
s Velkým Mezi í ím je. Za ú asti pozvaných host  výstavu slavnostn  
zahájila vedoucí D tského muzea PaedDr. Zdena Poláková. P ítomným 
vysv tlila, že jde o volné pokra ování velmi úsp šné výstavy Stromy 
jako domy. Celou úvodní slavnost ve foyaer Dietrichsteinského paláce 
na Zeleném trhu velice mile zp vem a hrou na piano doplnily d ti ze 
Základní um lecké školy Jaroslava Kvapila. S d kovným proslovem 
vystoupil Mgr. P emysl Reibl, generální editel Národního zem d lského 
muzea v Praze, který projevil up ímnou radost ze vzájemné spolupráce. 
Hosty oslovil také editel MZM PhDr. Petr Šule , který hovo il o rozma-
nitosti života ve vod  a významu ryb pro lov ka a zárove  pod koval 
všem organizátor m i partner m, kte í se o výstavu zasloužili. A koli 
tuto akci organizuje D tské muzeum, vznikla za vzájemné spolupráce 
ady institucí: Národním zem d lským muzeem (pobo kami Ohrada 

a Valtice), dále se zoologickým, entomologickým, botanickým odd lením 
a hydrobiologickou laborato í MZM v Brn . K úsp šné realizaci p isp ly 
také soukromé  rmy Rybníká ství Poho elice, a. s. a Lesy a rybá ství 
Velké Mezi í í, s. r. o.

Jak mi v pr b hu vernisáže ekl pracovník zoologického odd lení 
MZM, ing. Václav Prášek, Ph.D., k sou asné podob  a rozsahu výstavy 
úsp šn  p isp ly prostorové možnosti muzea, resp. dispozice výstavního 
sálu. Proto je výstava jiná a originální, než její p edešlé instalace v Praze 
nebo ve Valticích. Organizátor m se 
tak poda ilo návšt vník m zprost ed-
kovat vhled do taj  a jedine nosti 
života vázaného na vodu. D ti si tak 
mohou „zachytat“ ryby, složit puzzle 
vyobrazující vodní živo ichy, zahrát 
si rybí domino nebo jednoduše vylézt 
na posed a „pozorovat“ život u vody 
z nadhledu.

Co je tedy možné na výstav  
vid t a zažít? Výstava p ibližuje t i 
základní sladkovodní biotopy: tekoucí 
vody, stojaté vody a mok ady s jejich 
prolínáním i odlišnostmi. tvrtý 
celek je v nován historii rybá ství 
a rybníká ství. I když není možné 
s ohledem na bohatost života nad 
a pod vodní hladinou ukázat vše, je 
pot eba vyzvednout reprezentativnost 
zvolených exponát  jak z hlediska 
zajímavosti, tak charakteristi nosti 

prost edí a druh , kte í jej obývají. Návšt vníci se tak prost ednictvím 
dermoplastických preparát , model , obrázk  i živých exponát  seznámí 
jak s jednotlivými druhy živo ich  a rostlin vázaných na vodu, tak také 
s jejich vzájemnými vztahy a fungováním jednotlivých ekosystém . 
Výstava krom toho informuje o významu vody pro p írodu a lov ka. 
Celá expozice ítá p es 300 botanických a hlavn  zoologických exponát  
(korýši, hmyz, m kkýši, plazi, ryby, obojživelníci, ptáci, savci). V oddíle 
v novaném rybník m a rybníká ství se návšt vníci dozv dí o historii ry-
bá ství a jeho problémech v dobách minulých i sou asných. Videoprojekce 
ukazuje pr b h výlovu rybníka. K vid ní jsou také modely vypoušt cích 
za ízení rybník , zajímavé nástroje a ná adí, které rybníká i v minulosti 
používali. Sou ástí expozice jsou dv  velkoobjemová akvária s vybranými 
živými zástupci našich ryb. Dále je možné vid t n které zajímavé druhy 
vodního hmyzu a málo známé vodní rostliny.

To, co D tské muzeum odlišuje od jiných muzeí, je skute nost, že ex-
ponáty nejsou jen za vitrínou, ale jsou d tským návšt vník m doslova na 
dosah ruky. Umož ují tak výstavu nejenom zhlédnout, ale vlastn  i prožít. 
Návšt vník procházející expozicí je p írodou obklopován ze všech stran. 
Chvíli t eba krá íte po d ev ném molu. Po pravici vám na hladin  rybníka 
„plave“ n kolik druh  ka en. Zleva, z ostr vku rákosí, vybíhá divoké 
prasátko a vaše p ekvapení tiše mezi stébly pozoruje buka . Zahnete za 
roh a vidíte kormorána polykat rybu nebo roztomile si hrající vydry. Na 
své si ur it  p ijdou nejenom d ti, ale také rodi e. Netradi n  je d tem 
umožn no prost ednictví hádanek, kvíz  a her vyzkoušet si, co se na 
výstav  dozv d ly. Pod mikroskopem mohou pozorovat n kolik druh  as 
a sinic. Zv tšovací sklo poodhalí detaily bizarnosti tvar  ady malých vod-
ních živo ich . Pro organizátory byla samoz ejmostí také snaha p ipravit 
výstavu p átelskou d tem se zrakovým postižením. Odlitky vybraných 
druh  ryb s typickým tvarem t la (cejna, kapra, pstruha, okouna, sumce, 
úho e, lína, plotice, karase a štiky) umožní práv  návšt vník m s vada-
mi zraku lépe pochopit, jak taková ryba vlastn  vypadá. Tyto unikátní 

haptické exponáty svým dokonalým 
provedením v etn  v rného vybarve-
ní zvláš  zaujaly p ítomné zástupce 
jiných muzeí, kte í by rádi po ídili 
podobné exponáty i do svých sbírek. 
Pracovníci MZM do budoucna uva-
žují doplnit kolekci t chto exponát  
o další druhy, p estože nejde o levnou 
záležitost. No a nás p i tom m že t šit 
skute nost, že modelem pro tyto 
exponáty „stály“ ryby p vodem 
práv  z Velkomezi í ska. Co dodat 
na záv r? Jak vernisáž, tak samotná 
výstava p ed ily mé o ekávání. Roz-
hodn  ji lze doporu it pro výuku p í-
rodov dy, ekologie, biologie, zem pi-
su, prvouky nebo výtvarné výchovy. 
Objednávky školních návšt v jsou 
možné na tel. . 533 435 274, podrob-
nosti lze nalézt také na www.mzm.cz.                

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Lo ská sezona se nesla v duchu 
oslav šestistého výro í ud lení pl-
ných m stských práv. Rovn ž rok 
letošní bude p ipomínkou význam-
ného jubilea. „V zá í tomu bude sto 
let, kdy se u Velkého Mezi í í konaly 
císa ské manévry,“ vysv tlila edi-
telka zdejšího muzea Irena Trone -
ková. Práv  toto výro í bude muze-
um návšt vník m letos p ipomínat.
Ješt  než se pustíme do plán  na 
letošní rok, vra me se na skok 
k minulé sezon . Vyda ila se co 
do po tu návšt vník ?
Jelikož se konalo množství akcí, 
které byly spojeny s oslavami 
výro í ud lení plných m stských 
práv, prošlo našimi branami zhruba 
trnáct tisíc lidí. Jsou v tom zapo-
ítány i ty i tisíce návšt vník , 

kte í se zú astnili historických 
slavností. Co se ale týká samotných 
expozic, o ekávali jsme mnohem 
v tší zájem.
Jedno výro í sice skon ilo, ale 
letos vás eká další...
Ano, letos uplyne sto let od konání 
manévr  u Velkého Mezi í í. Ty 
se uskute nily 8. – 11. zá í 1909. 
Celý rok se proto ve ejnosti bude-
me snažit toto významné jubileum 
nejr zn jšími akcemi p ipomínat. 
První p ipomínkou bude výsta-
va v Galerii synagoga. Expozici 
s názvem „Bylo nebylo aneb Jak 
Mezi í í manévry hostilo“ otev e-
me 25. ervence, p ístupná bude až 
do 30. zá í. Slavnostní vernisáže se 
zú astní nejen historické vojenské 
jednotky, které vyst elí estnou 
salvu, ale p ítomny budou i další 
kostýmované osoby.
Zmínila jste vojenské jednotky. 
Bude výstava zam ena výhradn  
na tuto problematiku?
To ur it  ne. Expozice bude mít jak 

Letošní rok bude op t ve znamení oslav, íká Irena Trone ková
ást vojenskou, tak samoz ejm  

i oddíl civilní. P iblížím nejd íve 
ást vojenskou. Jelikož b hem 

velkomezi í ských manévr  byly 
p edstaveny armádní technické 
novinky, objeví se na výstav  t eba 
rychlopalné pušky i bude p ipome-
nuto bezdrátové spojení, které zde 
bylo tenkrát použito.
A oddíl v novaný civilní oblasti?
Ten se bude snažit obsáhnout a p i-
blížit realitu roku 1909. Nastíní 
návšt vník m, co pro m sto taková 
událost znamenala a jaké prob hly 
kup íkladu zm ny. Lidé si budou 
moci prohlédnout t eba mužský 
a ženský spole enský od v i po-
stel, ve které p espal císa  František 
Josef. Máme rovn ž dochovány 
podpisy významných osob té doby, 
takže i tyto podpisy by se m ly 
v galerii objevit.
Co ješt  je p ipraveno?
Vrcholem oslav stého výro í bude 

zámecký den, který se letos usku-
te ní netradi n  v zá í. Jak už jsem 
zmínila, manévry se v roce 1909 
konaly práv  v devátém m síci. 
Vzhledem k tomu, že jde o oslavu 
významného kulatého výro í, 
budou historické slavnosti op t 
dvoudenní – 5. a 6. zá í. Program 
se uskute ní v prostorách celého 
zámeckého areálu. Vystoupení 
budou probíhat na obou nádvo ích, 
v budov  zámku i v zámeckém par-
ku. Krom  historických vojenských 
jednotek, které v žádném p ípad  
nemohou chyb t, je pro návšt v-
níky p ichystána nap íklad módní 
p ehlídka historických kostým , di-
vadelní vystoupení, st elnice, ruská 
ajovna a nejen malé návšt vníky 

op t pobaví kejklí  Vítek.
Celý rok ale nebude jenom v du-
chu oslav. Co muzeum chystá 
dalšího?
Poda ilo se dojednat, že se v našem 

muzeu uskute ní zahájení muzejní-
ho veletrhu. Jelikož letošní ro ník 
nese podtitul Muzeum a zm na, 
ú astníci veletrhu si prohlédnou 
naše expozice, a poté se p esuneme 
do T ebí e, do Moravských Bud jo-
vic a nakonec do Valtic. Jmenovaná 
muzea v etn  toho našeho byla 
vybrána práv  proto, že v nich 
došlo k ur ité zm n  expozic. Jsem 
ráda, že i my vejdeme ve známost 
v muzeologické obci.
A tradi ních no ních prohlídek 
se letos také do káme?
Ano, no ními prohlídkami se i le-
tos v kv tnu zapojíme do festivalu 
Muzejní noc. Zámek by m l takto 
netradi n  ožít rovn ž i v zá í. 
O program se op t postará velko-
mezi í ská Spole nost historického 
šermu TAS, která si pro diváky 
p ipraví nové vystoupení.
Program na zámku bude letos 
bohatý. Ovšem krom  muzea 
mohou lidé navštívit i Galerii 
synagoga. Jaké výstavy plánujete 
na tento rok?
Krom  již zmi ované výstavy k cí-
sa ským manévr m pat í k dalšímu 
výraznému po inu i výstava „Na 
spole né cest “ arterapeutky Sva-
tavy Drlí kové. Výstava bude zahá-
jena 28. dubna vernisáží, které se 
zú astní hosté zabývající se práv  
tematikou arterapie. Výstava bude 
navíc dopln na divadelními p ed-
staveními a koncertem. Autorka 
p ipraví program jak pro mate ské, 
základní a st ední školy, tak t eba 
i pro d ti s postižením. D ti budou 
b hem své návšt vy vytvá et dílo, 
které bude dokon eno až v samém 
záv ru výstavy. Do této expozice 
vkládám nad je, protože n co ta-
kového jsme tu ješt  nem li.    

  -luk-

Celý rok bude muzeum p ipomínat návšt vník m výro í císa ských mané-
vr . „Vrcholnou akcí budou historické slavnosti, které se uskute ní 5. a 6. 
zá í,“ p iblížila program editelka muzea Irena Trone ková. Foto: -luk-

Dotykové odlitky ryb zaujaly opravdu všechny – i když jsou ur ené 
p edevším nevidomým.                                                Foto: Ján Regenda

Modelem pro výstavní exponáty byly ryby p vodem z Velkomezi í ska
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P ÍSP VKY OD TENÁ  VELKOMEZI Í SKA

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI M STA

PRO MILOVNÍKY KV TIN

ÁDKY NA NED LI

ENERSOL 2009
Projekt ENERSOL, p vodn  v letech 2000 – 2004 spole ný program 

šesti evropských zemí, je od roku 2004 realizován v eské verzi. eská 
republika se tímto projektem p ihlásila k myšlence vzd lávat mladou 
generaci v oblasti jednotlivých forem alternativní energetiky.

Již pátý ro ník tohoto programu ENERSOL EVVO 2009 se uskute nil 
24. února ve Ž áru nad Sázavou. SŠ emesel a služeb Velké Mezi í í 
reprezentovali dva žáci – Josef Noži ka (projekt Fotovoltaická elektrárna 
na RD) a Stanislav Bílek (Návrh na využití vodní energie). Koordináto-
rem projekt  byl ing. Josef Mejzlík. Žák t etího ro níku oboru Opravá  
zem d lských stroj  Stanislav Bílek zvít zil v tomto kole a ve dnech 
26. – 27. b ezna bude reprezentovat kraj Vyso ina v celostátním kole 
sout že v Kladn .

editelka školy ing. Alena Vodová a koordinátorka projekt  ing. Vlasta 
Trnková zpracovaly projekt U íme se v p írod , jenž by m l být realizován 
v období kv ten – listopad 2009.

Hlavním zám rem realizace všech ekologických projekt  byla a je mo-
tivace žák  k aktivní ochran  p írody i ekologickému chování a myšlení, 
protože znalosti p írody a její aktivní ochrany by m ly být sou ástí všech 
stup  všeobecného vzd lání.

Ohlédnutí za lo ským projektem
Projekt Využívání získaných znalostí a dovedností z oblasti život-

ního prost edí v provozu školy a v praktickém život  byl zam en na 
prohlubování poznatk  v EVVO, které mohou žáci uplat ovat v pro-
fesním i osobním život . Osvojení ekologicky šetrného zp sobu života 
a v domí odpov dnosti k p írod  bylo nejen cílem tohoto projektu, ale 
je i dlouhodobým zám rem ekologické výchovy a vzd lávání na naší 
škole. Ta je realizována v rámci u ebních osnov i školních výukových 
program  p edm t  základy ekologie, základy p írodních v d, základy 
zem d lské výroby, potraviny a výživa a technologie. Projekt se promítl 
ve výuce obor  automechanik, opravá  zem d lských stroj , provoz 
služeb, kucha  – íšník pro pohostinství, elektriká  i do nástavbového 
studia oboru podnikání.

Ekologizace provozu školy byla realizována p edevším propagací úspor 
elektrické energie a vody a t íd ní odpad  mezi všemi žáky i zam stnanci 
školy, všechny t ídy byly vybaveny barevnými koši na t íd ní odpad . 
Dále byla zkvalitn na výuka používáním nov  nakoupených u ebních 
pom cek v celkové hodnot  více než 11 tisíc K .

Žáci oboru vzd lání kucha - íšník využili nov  nabyté v domosti v pra-
xi (bio-jídelní ky, p ípravy pokrm  racionální výživy, ochutnávky a pro-
pagace zdravých pokrm  p i spole enských a kulturních akcích školy).

V pr b hu realizace projektu (b ezen – srpen 2008) bylo uskute n no 6 
exkurzí, kterých se zú astnilo 242 žák  a 12 pedagogických pracovník  
školy. Byly navštíveny ekofarmy v Sasov , Jihlav  a Ratibo icích, p í-
rodní park Balinské údolí, p írodní památka Šebe  a centrum ekologické 
výchovy Chaloupky. Exkurze na farmách ekologického hospoda ení 
ukázaly p ednosti a význam ekologického hospoda ení. Je stále více 
z ejmé, že ekologické zem d lství a produkce biopotravin není pouze 
módním trendem, ale jde o stabilní a perspektivní podnikatelskou mož-
nost pro zem d lce i potraviná e. Po et výrobc  biopotravin neustále 
roste (v sou asné dob  více než 400 subjekt ) p ímo úm rn  poptávce po 
t chto potravinách (ekologicky se dnes hospoda í na tém  8 % celkové 
vým ry zem d lské p dy). Exkurze na zajímavá p írodní místa regionu 
pomohly zajímavým a žáky tolik oblíbeným zp sobem nejen poznat 
své okolí, ale p edevším formovat ekologicky správný vztah k p írod  
i všem jejím složkám.

Vyhodnocení projekt  a prezentace výsledk  v rámci školy, m sta 
i regionu je významnou složkou všech sou asných i budoucích projekt  
a m že být p íkladem pro užší spolupráci s jinými školskými za ízeními 
kraje i na celostátní úrovni.

St ední škola emesel a služeb Velké Mezi í í má v oblasti ekologie 
tyto priority, které jsou za len ny i do ekologických projekt  dotovaných 
státem.

Prost ednictvím vzd lávání, projekt  a program  v oblasti ekologické 
výchovy vytvá et ekologické v domí a správné postoje k životnímu pro-
st edí, p stovat vytvá ení hodnotových orientací žák .

Vést u itele k zajišt ní ekologické výchovy nejen v p edm tech 
p írodních v d, ale nap íklad i v p edm tech d jepis, ob anská nauka, 
psychologie a estetická výchova. Umožnit jejich další vzd lávání v této 
oblasti.

Zlepšit poznávání p írody a vztahy k životnímu prost edí (vycházky, 
exkurze). U it smyslovému a citovému vnímání p írody jako celku.

Obohacovat školní knihovnu o ekologickou literaturu a metodické 
materiály k ekologické výchov , pokra ovat v rozvíjení spolupráce školy 
a okolí v oblasti ekologické výchovy, realizovat praktickou environ-
mentální výchovu na škole. V pr b hu vzd lávání poskytnout žák m 
znalosti, dovednosti a návyky pot ebné pro ochranu životního prost edí 
a pochopení princip  trvale udržitelného rozvoje.

Strukturací u iva a r znými aktivitami ovliv ovat zp sob myšlení, 
rozvíjení samostatnosti a tvo ivosti i s odbornou praxí a celkový vývoj 
osobnosti ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Podn covat aktivity 
a tvo ivost k žádoucímu jednání, ovliv ovat žáky ve vztahu k p írod , 
odpov dnosti za jednání v i prost edí, ohleduplnosti a spolupráci 
v mezilidských vztazích. P sobit na utvá ení hierarchie životních hodnot 
a celkového životního stylu ve smyslu pot eb udržitelného rozvoje.

Ing. Alena Vodová       Foto: archiv SŠ S VM

Mezinárodní den žen v Kochánov
V sobotu 7. b ezna oslavily dívky a ženy z Kochánova netypickým 

zp sobem Mezinárodní den žen – ú astí na již II. ro níku sout že ve 
st elb  ze vzduchovky.                                                                        -as-

Narodil se jako nejstarší z p ti 
sourozenc  6. 2. 1934 ve Velkém 
Mezi í í v idylickém míst  zvaném 
Ostr vek, na b ehu eky Oslavy, 
v dom  . 293/14. V tšina tehdy tam 
stojících dom  
byla v 60. le-
tech minulého 
století zbou-
rána z d vod  
rozší ení zá-
vodu Opravny 
zem d lských 
stroj . Školy 
navšt voval ve 
Velkém Mezi-
í í a gymná-

zium zakon-
il maturitou 

v roce 1952. 
Studoval na lé-
ka ské fakult  
Masarykovy univerzity v Brn . Již 
jako medik pracoval v nemocnici 
na Žlutém kopci v Brn . Po pro-
moci v roce 1957 nastoupil jako 
léka  do téže nemocnice. V letech 
1962–65 byl léka em v oáze Gifsa 
na jihu Tuniska, kde bývala kdysi 
nemocnice Francouzské cizinecké 
legie. V Gafse je po n m na jeho 
po est pojmenována jedna z ulic. 

Primá  MUDr. Stanislav K íž, CSc.
V letech 1967–1970 byl léka em 
našich pracovník , kte í stav li 
silnici v Libyi.

V roce 1980-85 se stal primá em 
chirurgie na Žlutém kopci, když se 

vrátil ze za-
hrani í.

V  r o c e 
l986 –93 byl 
primá em 
Hybešovy 
nemocnice 
v Brn , nyní 
Delta. V tém-
ž e  r o c e  s e 
zú astnil jako 
padesátník 
setkání rodá-
k  a jubilan-
t  v  našem 
m st . Lé il 
široký okruh 

pacient  nejen z Velkomezi í ska, 
ale i z Velkobítešska a Byst icka 
a mnozí pacienti jsou mu vd ni za 
jeho pé i a pomoc. Jeho syn Martin 
pokra uje po svém otci v nemoc-
nici Delta v Brn  a dcera je rovn ž 
léka kou.

Primá  MUDr. Stanislav K íž, 
CSc. zem el p ed asn  13. 3. 1993 
ve svých 59 letech v Brn .    -VGS-

eb ík kostkovaný (Fritillaria meleagris) má název podle šachov-
nicového vzore ku na kv tech. Vyžaduje nerušený r st na vlhkém 
stanovišti. Jde o p íbuzný druh eb íku královského, ale vzr stem 
je proti n mu mali ký, vyr stá jen do výšky 20 – 30 cm. Je to vzp í-
mená trsnatá cibulovina, která vynikne p i výsadb  ve skupinách. 
Kvete od dubna do kv tna. Cibule této rostlinky mají m kký obal, 
který nesmí vyschnout. Je to taková roztomilá rarita, kterou kaž-
dý obdivuje.                                                             Alois Mikyska

Na mrkev s je ábem
aneb Jak nám zelenina vyrostla nad hlavu

Milujte se a množte se, a podma te si zemi – mohli bychom parafrázovat 
Boží p íkaz daný lidem v knize Genesis. Milujeme se? – Asi ano, aspo  to 
tvrdíme. Množíme se? – Asi ano, ale mohlo by to být lepší (výkonn jší). 
Podmaníme si zemi? – Ano, ano, ano, až p íliš.

Mnoho z nás si myslí, že podstata prvního h íchu prvních rodi  – 
Adama a Evy – byla v tom, že sn dli n jaké ovoce, dokonce n kte í tvrdí, 
že to ur it  bylo jablko. Bohužel se pletou. První h ích byl d sledkem 
pokušení, kterého obsahem byla lákavá nabídka – budete jako B h, se 
vším všudy.

Toto lákadlo je v dnešní dob  ješt  víc aktuální. lov k dosáhl veli-
kého pokroku v technice a v d . Je schopen ehokoliv, v etn  um lého 
rozmnožování, klonování a genetických úprav. Ale máme všechno pod 
kontrolou? Mnoho v dc  upozor uje, že bychom m li trochu brzdit. Je 
pravd podobné nebezpe í, že nebudeme schopni ovládat to, co jsme 
sami vytvo ili.

Ur it  každý ví o em píšu. Možná, že už je to slogan a že nudím 
tená e, ale…

Minulý m síc sd lovací prost edky informovaly, že v dci z jedné eské 
univerzity nalezli zp sob jak zv tšit objem rostlin. A tak je možné, že za 
n kolika málo let budeme mít v tší zeleninu a obilí. Bude v tší množství 
hmoty a to povede k v tším vyživovacím možnostem zem d lského 
pr myslu. Jenom se radovat! Ale co když nám t eba mrkev vyroste nad 
hlavu. A nebo co když vyp stujeme n jakou Adélu, která místo toho, aby 
byla sn zená, sama si z nás ud lá chutnou sva inku. Adélko – dobrou chu  
a pozor na kosti ky!                                                     Lukasz Szendzielorz

Ohlášky pro farnost Velké Mezi í í
Po ad bohoslužeb od 18. 3. do 25. 3. 2009

St eda 18. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Aloise Ambrože, rodi e Ambrožovy
 a Zást rovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Lavi ky o. M. P.

tvrtek 19. 3. 2009 Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie
 7.00 Mše sv. za P. Josefa Martináska, fará e
 ve Velkém Mezi í í a duše v o istci. o. M. P.
 8.00 Mše sv. za dvoje manžele, rodi e Rambouskovy,
 Aloise Rambouska a za duše v o istci. o. M. P.
16.30 Mše sv. za zem elého Bohumila Šmardu, rodi e,
 sourozence a duše v o istci. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
Pátek 20. 3. 2009
 8.00 Mše sv. za Josefa Necida a dvoje rodi e. o. M. P.
13.00 Mše sv. v Domov  d chodc  o. L. Sz.
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
16.30 Mše sv. pro mládež, za manžela, rodi e Balákovy,
 Kosourovy, za živou a zem elou p íze . o. L. Sz
Sobota 21. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za zem elé rodi e Lukáškovy a duše v o istci. o. P. K
18.00 Mše sv. za rodi e Kryštofovy a celou rodinu. o. M. P.
4. ned le postní – Laetare 22. 3. 2009
 7.30 Mše sv. za rodi e Št pánkovy a Pacalovy. o. P. K.
 9.00 Mše sv. za živou a zem elou rodinu Boyanovských,
 P ibylovou, Ku átkovou a Doležalovou. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s d tmi, za Marii Dufkovou
 a dvoje rodi e. o. Serafín
17.00 K ížová cesta, pašijové kázání, svátostné požehnání.
18.00 Mše sv. za Bohuslavu Bradá ovou. o. L. Sz.
Pond lí 23. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Josefa Jelínka, jeho rodi e a prarodi e. o. P. K.
14.00 Mše sv. v nemocnici sv. Zdislavy. o. P. K.
Úterý 24. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Leopolda Kr ala, dvoje rodi e, živou
 a zem elou rodinu. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro d ti, za Josefa Klímu a za obrácení
 v rodin . o. L. Sz.
St eda 25. 3. 2009 Slavnost zv stování Pán
 7.00 Mše sv. za Stanislava a Ludmilu Polovy, syna
 a rodi e Koubkovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice o. M. P.

Farní oznámení
K ížová cesta pro d ti je každé úterý v 16.00. K ížová cesta pro všech-
ny je každou ned li v 17.00. Každé úterý je p íprava d tí na 1. svaté 
p ijímání. V pátek 20. 3. od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsv t jší 
svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude p íležitost ke svátosti smí ení a pokání. 
V postní dob  v každý pátek v 15.00 bude spole ná modlitba korunky 

k Božímu milosrdenství. V sobotu v 7.30 bude 
setkání všech ministrant . Ve st edu v 18.30 
bude náboženství pro mládež. Ve tvrtek po 
ve erní mši sv. bude teologická hodina v novaná 
d jinám církve. V pátek 20. b ezna v 17.30 
v Jupiter clubu bude setkání s editelem TV 
Noe L. Ryškou. V sobotu v 7.30 bude setkání 
všech ministrant . Dne 21. 3. v sobotu v 10.00 
v katedrále bude slavnostní mše sv. p i p íle-
žitosti 400. výro í kn žského sv cení sv. Jana 
Sarkandra. Autobus pro p ihlášené farníky 
odjíždí od fary v 8.00. V sobotu 21. b ezna od 
10.00 na fa e bude setkání zástupc  mládeže ze 

všech farností našeho d kanství. V ned li 22. b ezna v 15.00 v kostele 
bude d kanátní setkání mládeže. Otec biskup zve do katedrály mládež 
na setkání 4. dubna. Mladé farníky, kte í cht jí na toto setkání jet auto-
busem prosíme, aby se p ihlásili v kancelá i a uhradili 30 K . Ve dnech 
29. b ezna a 3. dubna se budou konat volby do pastora ní rady farnosti. 
Stanovy PR, seznam kandidát  je možné najít ve výv sce a na webových 
stránkách farnosti. Ve dnech 27. až 29. 3 v naší farnosti bude probíhat 
postní duchovní obnova. Hlavním kazatelem bude jáhen Ladislav Kinc. 
Podrobný program bude zve ejn n p íšt . V ned li 22.b ezna po ve erní 
mši sv. bude setkání Spolku Ludmila. D kujeme všem, kte í pracovali 
v kostele a na fa e.                                                                            -ls-

ZŠ Lhotky obsadila 2. místo
v sout ži Tvo ivý AMOS

Již tradi ní akcí naší školy je zimní ekologický projekt Stromek pro 
zví átka. Vysloužilý váno ní strom nazdobíme jablky, mrkví, senem, 
lojovými koulemi a krmítky pro ptactvo, a ten pak odneseme zví átk m 
do lesa. 

Letos jsme se s naším origináln  nazdobeným váno ním stromem 
p ihlásili do sout že o nejkrásn jší váno ní výzdobu asopisu Tvo ivý 
AMOS a radost máme všichni. Zví átka z p ilepšení na zimu, my žáci 
z 2. místa v sout ži a z koše dobrot.                        Žáci ZŠ Lhotky
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Netoužil jsem po zm n , íká kn z(Dokon ení ze strany 1.) Podle 
informací z obecního zpravodaje 
následovala v roce 1971 vým na 
ty  gotických oken u hlavního 

oltá e, v roce 1972 vým na desíti 
zdvojených oken v kostelních 
lodích a dv  okna v kapli P. Ma-
r ie Sn žné. V tomto roce byl 
odborn  restaurován románský 
portál u hlavního vchodu, která 
je dílem akademického socha e 
Dušana K í ky. V roce 1973 byla 
obnovena nová fasáda celého kos-
tela, v etn  v že. Bylo postaveno 
d ev né lešení a oklepána stará 
omítka. Následujícího roku 1974 se 
uskute nil nát r plechové st echy 
kostela v etn  v že a v kostele bylo 

zavedeno elektrické topení. V roce 
1975 se d laly op t v tší opravy, 
a to p ímo v interiéru kostela. Bylo 
postaveno kovové lešení, opraveny 
omítky uvnit  kostela a nát r štu-
kové výzdoby ervenou barvou, I. 
etapa fasády fary, v kapli P. Marie 
proveden pr zkum fresek a v roce 
1978 áste né dokon ení odhalení 
fresek. V roce 1977 byly podle p -
vodních lavic vyrobeny z dubového 
d eva nové lavice v barokním stylu. 
Dále byla opravena kaple P. Marie 
Sn žné, fasáda fary ve dvo e a v 
p ední ástí. V letech 1983 – 1984 
byla znovu nat ena v ž a celý kostel 

(Pokra ování ze  strany 1.)

Sazba 
Jakmile je špígl hotov, p ekopírují 

se z po íta e soubory, fotky a ho-
tové inzeráty od zákazník  a tyto 
podklady se p edávají saze i na 
DTP pracovišt  do tiskárny Karla 
Charváta. Saze  fotogra  e upraví 
v programu Photoshop do pot ebné 
velikosti a rozlišení. Ty, které nejsou 
v elektronické podob , oskenuje. 
Pak podle nakreslené p edlohy do 
programu InDesign vloží na ur ená 
místa texty i obrazy, tak vytvo í 
(„zlomí“) novinové strany. 

(P i p edtiskové p íprav  se v tis-
kárn  používají i další po íta ové 
programy, nap . Illustrator a Co-
relDraw.) Vysázené stránky novin 
vytiskne na A 3 papír a všechny 
je v úterý ráno p edá zp t redakci, 
která provádí záv re nou kontro-
lu, korekci a znovu všechno te. 
V této fázi je už na deseti volných 
papírech vid t, jak budou noviny ve 
skute nosti vypadat. A tady tém  
pravideln  dochází k p esun m, 
úpravám, krácení lánk  a mnohdy 
i k tomu, že n které zprávy se na po-
slední chvíli nahradí aktuáln jšími – 
starší se vyhodí i odloží do p íštího 
ísla. Po t chto kone ných opravách 

a úpravách, kdy lenové redakce 
neustále „pendlují“ mezi redakcí 
a tiskárnou, saze  vytiskne takzva-
né „náhledy“, což jsou A 4 stránky 
s kone nou podobou novin. Ješt  se 
naposledy p ekontrolují a poté už sa-
ze  hotové strany umístí v po íta i 
na správná místa (provede vy azení 
– elektronickou montáž – tiskových 
arch ). Ty jako soubory pdf ješt  týž 
den (tj. v úterý) odpoledne odešle po 
po íta ové síti do T ebí e. Pomocí 
laseru z tiskových podklad  v CTP 
jednotce tam do citlivé vrstvy 
nanesené na tenké hliníkové desce 
vysvítí texty a r zn  velké tiskové 
body pro rastrové obrázky. Hotové 
desky se pak za necelé dv  hodiny 
vyzvednou a p ivezou k tisku.

Tisk
Tyto tiskové desky potom tiska  

postupn  upevní do ofsetového tis-

kového stroje Dominant na formový 
válec. Pak už dochází k vlastnímu 
tisku – z jedné strany je nakládací 
za ízení, kde je istý ekologický 
papír, ten projede strojem a na 
druhé stran  vychází již hotové 
novinové stránky. Ty se potiskují 
z lícové i z rubové strany ve dvou 
barvách – v erné a modré, p i emž 
modrá se používá pouze na první 
a poslední stran . 

P i tisku celého nákladu Vel-
komezi í ska, který je v sou asné 
dob  zhruba 3 700 kus , se spot e-
bují necelé dva metráky papírových 
arch  a noviny se tisknou asi ty i 
hodiny. Podle slov tiska  však 
papír n kdy p sobí potíže, nebo  je 
nabitý statickou elekt inou, a tudíž 
dochází k tomu, že špatn  prochází 
strojem. Potom se doba tisku m že 
protáhnout. N kdy pom že vzdu-
chotechnika stroje anebo dosta-
te n  dlouhá aklimatizace papíru 
v prost edí, kde dochází k tisku. 

P íprava 
k distribuci

a vlastní rozvoz
Ve st edu ráno pracovníci tiskár-

ny v knihárn  noviny zkompletují. 
Potišt né archy se skládají na for-
mát A3, snášejí, po ítají a páskují 
po padesáti kusech. Pak noviny 
p edávají rozvozc m. Ti b hem 
st ede ního dopoledne a áste n  
i odpoledne noviny rozvážejí do asi 
osmdesáti prodejen na Velkomezi-
í sku, Velkobítešsku, M ínsku, 

K ižanovsku a Tasovsku. Redakce 
potom rozesílá povinné výtisky na 
p íslušná místa (archivy, knihovny, 
ú ady, ministerstvo apod.) a p ed-
platitel m mimo náš region.

Koloto  za íná 
znovu

Ve st edu jsou noviny pro tená e 
p ipraveny v prodejnách a v redakci 
za íná koloto  p ípravy dalšího 
ísla nanovo. A tak to jde p ta ty-
icetkrát do roka…

P ipravila: Ing. Ivana Horká

Velkomezi í sko
oslavuje…

V zim  roku 1919, po p edchozí 
domluv  a p íprav  inž. Antonína 
Ve e e a berního editele Josefa Svobody, A. Ve e  svolal sch zi Politic-
kého klubu do M š anské besedy, kterážto sch ze byla velmi navštívena 
jak lenstvem, tak i jinými ob any. V té sch zi pan ing. Ve e  navrhl, 
aby se u nás v m st  za ídil místní týdeník pod názvem Velkomezi í sko. 
P ítomní ob ané projevili k tomuto zájem, doktor Karel Rosendorf na-
stínil, jaký má býti a hned byl navržen redak ní kroužek, do n hož byli 
ustanoveni jako vedoucí páni: inž. Ve e , poštmistr Karel Appl a továrník 
Karel Jelínek, který se v po átku i pozd ji velice zasloužil doporu ováním 
a získáváním odb ratel  a inserát  u svých známých v m st  i mimo n j. 
V té sch zi také byli ustanoveni dopisovatelé – zpravodajové Jan Zamrzla, 
obchodník, a R žena ermáková, manželka podhradského mlyná e. 
Ku zajišt ní za átku týdeníku inž. Ve e  p ítomným doporu il, komu je 
možno, aby p isp li pen žitými podíly asi po 50 K. To se pak uskute nilo 
a bylo jich složeno na šest tisíc korun, které se však jako jistota uložily 
na spo itelní knížku, nepoužily se a v pozd jších dobách se jim vrátily. 
Pan editel Svoboda, jako kulturní a musejní pracovník a jako zakladatel 
Horáckých list  v Novém M st  na Morav , p isp l svými znalostmi 
asopiseckými k za átku týdeníku, a tak 1. b ezna 1919 v sobotu vyšlo 

první íslo po 20 halé ích, kterážto cena pozd ji podle stoupání drahoty 
se zvyšovala na 30, 40, 60 halé , a pak se ustálil na 50 halé .

V p edmluv  prvního ísla napsané starostou, doktorem Rosendorfem 
pod názvem „Naše navštívenka“, redakce p edstavila tená m a odb -
ratel m Velkomezi í sko, že chce býti vždycky asopisem pokrokovým, 
krajinským a neodvislým, že jím chce oznamovati z domova události doby 
p ítomné a n kdy i z doby minulých. V prvních dvou letech odpov dnými 
redaktory byli faktor knihtiskárny Bed ich Erbs a knihkupecký ú etní Ru-
dolf Do kal, pak v mnoha íslech profesor Jan Obšil a Vilém Rosendorf.

Ku konci druhého ro níku o Vánocích redaktorství se ujal a dlouhá 
léta ho zastával obchodník Jan Zamrzla a po letech k posledu zase Vilém 
Rosendorf a posledn  faktor Václav Kotek. Od t etího ro níku stále hor-
liv  se o Velkomezi í sko po dlouhá léta starali Jan Obšil a Jan Zamrzla 
a v pozd jších letech doktor Rosendorf a J. Zamrzla.

N kolik ísel prvního ro níku expedoval faktor Erbs, další po dlouhá 
léta Rudolf Do kal. Téhož roku 1924 k expedici 
si p ibral i vedení administrace a pozd ji až do 
konce vše vedla jeho manželka Žo  e. Ve t etím 
ro níku však nastala redaktorovi Zamrzlovi 
velká starost, dostal totiž od knihtiska e k zapla-
cení ú et za tisk, trnáct tisíc. Musel se postarati 
o peníze u odb ratel , prodejem a za inseráty. 
Poda ilo se mu vyrovnání a jako dobrý obchod-
ník, postaral se o úpravu, obsah, množství stran 
a celkového nákladu, staral se o získávání inse-
rátu od známých živnostník  a pr myslník , 
stanovil správnou cenu prodejní, a tak dosáhl, 
že se pak po dlouhá léta Velkomezi í sko hos-
podá sky drželo nad vodou. To  d kazem, že ku 
vedení každého podniku je pot eba láska k práci, 
vytrvalost a trp livost i v dobách menšího zdaru 
a i v r zných protivenstvích. Velkomezi í sko 
však po všechna léta vedeno bylo velmi úsporn . 
Administrace nem la žádné zvláštní za ízení 
a kancelá , sta ila ji k psaní a posílání kuchyn  
Do kalových a redakci sv tni ka u Zamrzl . 
Tak p e kalo Velkomezi í sko mnoho asopis  v m st . Literárn  do 
Velkomezi í ska p ispívali: prof. Dolejšek, prof. Obšil, Bílý, inž. Ve e , 
editel Kova ík, editel Svoboda, ed. Ko ínek, ed. Linhart, velmi horliví: 

Roman Liška a nadu itel Fr. Horký z Hodova. Dále p ispívali: okresní 
soudce Karel Urban, editel Skála z K ižanova, editel Pospíšil z Osové 

Ofsetový stroj v tiskárn  Karla Charváta, kde se týdeník Velkomezi í sko 
tiskne už více než patnáct let.                                 Foto: Vladimír Ryšán

Sou asný redak ní tým (zleva) Martina Strnadová, Jitka Ko í 
a Iva Horká.                                         Foto: Ing. Antonín Dvo ák

Myslivci z celé R rokovali v Jupiter clubu
(Pokra ování ze strany 1.) Na jednání a k demokratické diskuzi byli 

organizátory pozváni i signatá i kritického dopisu ministrovi zem d lství 
– p. Plzák z Asociace soukromého zem d lství R, p. MVDr. J. Bláha, za 
Hnutí Duha-P átelé Zem  R a p. Mgr. V. Petrová za Sdružení vlastník  
honebních pozemk , kte í hned v úvodu dostali prostor k p ednesení 
svých názor  i k reakci na dotazy ú astník . V další ásti vystoupili 
zástupci mysliveckých organizací sdružených v UMO R, kte í vy-
sv tlili d vody ke svolání shromážd ní i své postoje k prezentované 
kritice myslivosti. Zd raznili, že svoláním „Shromážd ní“ reagovali na 
neobjektivní a neodbornou kritiku myslivosti a kritiku innosti myslivc  
v honitbách uve ejn né i v otev eném dopise ministrovi zem d lství 
od n kterých zem d lských, vlastnických a ochraná ských organizací 
z íjna minulého roku. lenové UMO R zd raznili, že co nejd razn ji 
odmítají nekoncep ní znovuotev ení myslivecké legislativy až do doby, 
než bude vypracována moderní koncepce rozvoje myslivosti; d razn  
odmítli i snahy snížit minimální vým ru honiteb z dnešních 500 ha 
na 75 ha, což by znamenalo ohrožení i dokonce likvidaci ady druh  
zv e v celé R.

Pozitivn  bylo hodnoceno vystoupení zástupce ministerstva zem -
d lství (Mze) JUDr. Ing. Ji ího Sta ka, CSc., který uvedl, že celé MZe 
v ele s panem ministrem má zájem na radikálním zlepšení stavu v od-
v tví myslivosti a uklidn ní celé situace okolo myslivosti; konstatoval, 
že po svolání „Shromážd ní“ bylo odvoláno celé vedení odboru i od-
v tví myslivosti na MZe a p ipravují se zásadní zm ny. Mnoho dalších 

Bítýšky, m stský rada Karel erný 
lánky živnostenskými a m stský-

mi, profesor B. Ptá ek, profesor Vl ek, továrník Karel Jelínek a jeho syn 
Antonín Jelínek, samaritánský vedoucí a hasi  Fr. Vlach, ú etní Karel 
Stojan a velice asto a hojn  náš zasloužilý rodák, školní rada Antonín 
Vorel.

Do Velkomezi í ska p ispívala cennými lánky místopisnými ješt  
veliká ada pisatel  místních, okolní páni u itelé posílali k uve ejn ní 
lánky ze svých okolních obcí, a když n kdy bylo nedostatek látky, 

p itla il se k nim se svým vypráv ním i starý písmák Rudolf Do kal, 
který zapisoval co od koho Velkomezi í sko dostalo a komu má zaplatiti. 
V zimních dobách bývalo lánk  a zpráv z m sta a okolí dosti, oby ejn  
však o prázdninách, bylo o n  bída a stávalo se, že se v redak ní sv t-
ni ce sešli jen J. Zamrzla a doktor Rosendorf starší a ten se ho otázal, 
jak toho máte mnoho? A on na to, že nic, a pan doktor, že také nic, že 
to dají dohromady a slepí z toho íslo. Pak se museli rychle starati, aby 
tená m n co p edložili. N kdy však bylo látky velmi mnoho, všelija-

ké, n kdy také velmi ostré, že z nich hrozila kon  skace a ztráta pen z, 
a když to opatrný pan doktor pat i n  obrousil, byly z toho jen mrzutosti. 
Velkomezi í sko p e kalo u nás mnoho asopis  jiných, vydrželo nejdéle 
a padlo ve druhé sv tové válce. V kv tnu 1941 íslem devatenáctým 
bylo zastaveno n meckou vále nou mocí s pohr žkou, vyjde-li ješt  již 
vysázené dvacáté íslo – padesát tisíc korun pokuty. Velkomezi í sko 
nezaniklo sebevraždou, ale vzala mu život n mecká moc. Doba nová však 
snad nechce, nebo se jen zdráhá, dáti mu život znova? Velkomezi í sko 
po celou dobu dob e hospoda ilo, ti co pro rok 1941 p edplatili, necht li 
to zpátky. Velkomezi í sko tiskárn  všechno správn  zaplatilo, a ti, co mu 
z stali dlužni za list a inzeráty, na nikom to nikdy nevymáhalo, ponechalo 
každému na sv domí, když n co dostane a p ijme, aby to také zaplatil. 
Každému d lníku pat í mzda za práci!

Po druhé sv tové válce sice za alo znovu vycházeti Velkomezi í sko jako 
informa ní list v roce 1945 p i in ním vydavatele, redaktora Václava Kotka, 
vyšlo však již jen n kolik ísel a odchodem jeho do Znojma zase zaniklo. 
Aby znovu vycházelo, je pot eba u nás muž  snaživých, s láskou pracujících, 
vytrvalých, trp livých, dobrých hospodá  a hlavn  nezištných. U nás ve 

Velkém Mezi í í, vždycky byli, jsou a budou lidé, 
všechno dobré podporující, a  je to cokoliv, jsou 
však také n kte í jen hubující, že se u nás nic ned -
lá, a když se d lá, jen to pomlouvají, nepodporují, 
nepomáhají a jen ekají, jak se to poda í. Teprve až 
u nás nastane svorná snaha ke spolupráci, pak teprve 
i u nás nastanou rajské asy.

Poslední t i nejhorliv jší pracovníci u nás ve 
Velkomezi í sku: profesor Jan Obšil a poslední 
majitelé doktor Rosendorf starší a mladší, po 
d kladných prohlídkách a výsleších, to ve druhé 
sv tové válce zaplatili zdravím a životy. Budiž 
jim u nás ve m st  vždycky zachována vd ná 
vzpomínka! Ono se bohužel asto brzy zapomíná 
na ty, kte í ve svém život  pro všechny pracovali 
ochotn  a rádi!

Milí p átelé Kukátka, jak jsem vám ukázal, od 
roku 1880 bylo u nás ve Velkém Mezi í í asopi-
s  a novin dosti. Ty všechny náš lid pou ovaly, 
vzd lávaly, uv domovaly o r zném lidském d ní, 
ale také n kdy mezi sebou byly svárlivé, jako i lid 

byl a je dosud mezi sebou svárlivý. Až všechen lid dosp je ve svornosti 
k spole né práci pro dobro a krásu života zde na zemi, pak nastane i v naší 
eskoslovenské vlasti lepší život.

Zdroj: tvrté kroniká ské Kukátko velkomezi í ské. Vydal Ru-
dolf Do kal 1947                         Vybrala: Ing. Ivana Horká

Jak se zrodilo Velkomezi í sko

ú astník  jednání, z nichž n kte í zastupovali celé kolektivy myslivc  i 
celé po etné okresní organizace myslivc , se vyslovilo s uznáním o této 
iniciativ  a v diskuzi uvedli adu problém , které je t eba ešit.  

N které p ítomné trochu zasko il p ístup vedení delegace MMJ, kdy 
místop edseda JUDr. Kova ík zahájil své vystoupení tím, že se jde z tri-
buny podívat, kolik je p ítomno len  organizací sdružených v UMO R; 
jinak se zástupci eskomoravské myslivecké jednoty nevyjád ili k dané 
iniciativ  odmítav  a p edevším uvád li, co ud lala v této v ci MMJ.

ídící jednání, president Asociace profesionálních myslivc  ing. Li-
bor ehák pak shrnul prezentovaná stanoviska a požadavky do návrhu 
„Deklarace o myslivosti R“, která bude základem „Otev eného dopisu 
mistru zem d lství a poslanc m PSP R“. P ijatá „Deklarace“ pak bude 
základem peti ní akce mezi myslivci 
i p íznivci myslivosti. Jednání, které 
provázela seriozní diskuze skoro 
všech p ítomných, trvalo více jak ty i 
hodiny.                                P ipravil: -pk-

speciální ervenou barvou. V roce 
1988 v p ední ásti fary byla vym -
n na okna, socha „Dobrý pastý “ 
byla renovována a p enesena na 
nový h bitov na kn žský hrob.

Nejv tší akce v historii kostela 
se uskute nila v roce 1991. Kolem 
celého kostela a v že bylo postave-
no kovové lešení. Byla stržena stará 
plechová st echa a šindel z kostela 
v etn  v že a vše znovu pokryto 
m d ným plechem. V n kterých 
místech bylo t eba vym nit shnilou 
vazbu a ud lat p ela ování. Zárove  
byl proveden ochranný nát r fasády 
kostela a v že. Byla to obrovská 

práce nejen po stránce materiálové, 
ale i organiza ní. Rekonstrukce 
za ala v dubnu 1991 a trvala do 
konce zá í 1991, tedy velmi krátký 
as. Zdarma bylo odpracováno 

ob any 13 200 brigádnických ho-
din, spot ebováno 70 m kr. eziva. 
Za m d ný plech bylo zaplaceno 
1.265.562 K , za emeslníky a r z-
ná vydání 405.670 K , celkem 
1.671.233 K . V roce 1988 bylo 
provedeno zlacení oltá  a kazatel-
ny. K výše uvedeným akcím páter 
Hr za p idal stavbu nových kaplí, 
nap íklad v Blízkov , v Mezi í ku 
anebo v erné, která byla vysv ce-
na p ed t emi lety.
Zprac: I. Horká (Zpravodaj obce)

V min. ísle byla u fota na str. 1 zam n -
na jména osob. Správn  je: K Rosendorf 
zcela vlevo.                  Foto: archiv VM

Mgr. V ra Petrová vystoupila za 
Sdružení vlastník  honebních pozemk  
a myslivce ani trochu nešet ila. K ní se 
p idal i další majitel honitby, který si 
st žoval na nevhodné chování myslivc  
na jeho pozemcích. „Tyto vztahy je po-
t eba urovnat,“ p ipustil ministerský 
ú edník Stan k.         Foto: Iva Horká
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Inzerujte ve Velkomezi í sku!
Telefon a fax: 566 524 649 e-mail: 
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

www.velkomeziricsko.cz
Nebankovní p j ka od 5.000 K

Rychlé vy ízení
Volejte 604 157 827Volejte 604 157 827

NABÍDKA SKLADOVÝCH VOZ
 P vodní cena Nová cena
Škoda Fabia Ambiente 1,4 16 V 63 kW N1 379.400 K  béžová, klimatizace, autorádio 252.700 K
Škoda Fabia Classic 1,2 44 kW 258.400 K  šedá 207.000 K
Škoda Fabia Ambiente Beat 1,4 Tdi 59 kW 395.400 K  oranžová, klimatizace 350.000 K
Škoda Fabia Combi Classic 1,2 51 kW 300.930 K  šedá, centrální zamykání 230.000 K
Škoda Fabia Combi Ambiente 1,2 51 kW 316.670 K  modrá, klimatizace 250.000 K
Škoda Fabia Combi Ambiente 1,2 51 kW 325.170 K  ervená tmavá, klimatizace 252.000 K
Škoda Octavia Combi Scout 2,0 Tdi 103 kW N1 851.200 K  šedá, el. ovl. st ešní okno, vyh . p ed. sedadel 680.000 K
Škoda Octavia Combi Scout 2,0 Tdi 103 kW 815.900 K  ervená 685.000 K
Škoda Romster Style 1,2 51 kW 345.750 K  tmavá modrá, st . nosi , Sunset, rádio, mlhovky, sign. parkování 325.000 K

REFEREN NÍ VOZY
Škoda Fabia Ambiente Beat 1,2 51 kW 314.800 K  erná s bílou st echou, klimatizace, sport. podvozek 260.000 K
Škoda Fabia Sport 1,2 44 kW 347.400 K  ervená s bílou st echou, maxi dot, klimatizace 259.000 K
Škoda Fabia Ambiente 1,2 44 kW 306.400 K  ervená s bílou st echou, Al kola ATRIA 221.000 K
Škoda Roomster Scout 1,6 16 V 77 kW N1 485.800 K  ervená, ochrana podvozku, funk ní paket, vyh . sedadel 324.000 K
Škoda Roomster Style 1,4 Tdi 59 kW 473.400 K  modrá polar – NA RZ 345.000 K
Škoda Superb Elegance 2,0 Tdi 103 kW 874.900 K  erná 665.000 K
Škoda Superb Elegance 2,0 Tdi 103 kW 908.900 K  ervená tmavá, sunset, Al kola Luna 680.000 K

 HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
 Velké Mezi í í – tel.: 566 523 141 – novevozy@horacke-vm.cz
 Velká Bíteš – tel.: 566 533 062 – had.vb@quick.cz

P j ovna: ŠKODA FABIA AMBIENTE 1,4I
Den: 600 K  + DPH (400 km v cen )

Víkendová cena: 1.000 K  + DPH (800 km v cen )
P i dlouhodobém pronájmu 9.000 K  + DPH (m sí n )

MERCEDES SPRINTER 315 CDI
Den: 1.600 K  + DPH (400 km v cen )

P eprava zboží do 1500 kg po celé Evrop , cena dle dohody.

Dále nabízíme p epravu zboží po celé Evrop
MAN TGL 6,2 T
cena dle dohody
P i pravidelných p epravách slevy

KAMIONOVÁ DOPRAVA
p eprava po celé Evrop
28–33 palet 
sypké materiály 53–93 ccm
smluvní cena

 nestíháte splácet?
 chcete se zbavit dluh ?
 hrozí vám exekuce?
 v itelé na vás tla í?

Máme pro vás ešení!!!
 expresní vy ízení
 pot ebujete jen platný OP + Ú

  a peníze jsou vaše!

Zubní pohotovost
21. 3. MUDr. Ji í Žák, Po í í 11, Velké Mezi í í
22. 3. MUDr. V ra Prášková, Dolní Rožínka
P ed vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ov it, zda nebyly 
služby prohozeny. Ordina ní hodiny: So, Ne a svátky 9 – 12 h. Nep etržitá stomatologická 
pohotovost Karáskovo nám. 11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny 17 – 7 h, o víkendech 
a svátcích nep etržit ).                                                                              Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Nabídka certi  kovaného eziva v souladu s ustanoveními sm rnice 89/106/EHS 
a normy EN 14081-1:2005 t íd no v nesušeném stavu normou EN 338 + SN 732824-1 
+ DIN 40 84-1 v reakci na ohe  D-s2,do (tabulka c1) t ídy trvanlivosti 4
Možnost impregnace má ením ochranným prost edkem Bochemit QB pro   dle 
normy EN 14081-1 – 5.4.3 prEN 15228 l. 7.3
PILA KAMENNÁ, Kamenná 78, tel.: 568 875 601, fax: 568 875 695,
Mt: 776 693 888, 732 700 114
web: www.pilakamenna.cz, e-mail: info@pilakamenna.cz, krejci.pila@centrum.cz
Prodej eziva se ídí ceníkem ze dne 8. 3. 2009

Smrk
Hranol
3 – 4 m 4.000,00 CZK/m3

5 m 4.100,00 CZK/m3

6 m 4.250,00 CZK/m3

7 m 4.500,00 CZK/m3

8 m 4.700,00 CZK/m3

9 m 5.000,00 CZK/m3

10 m 5.250,00 CZK/m3

11 – 12 m 5.500,00 CZK/m3

Prkna
1 m 1.450,00 CZK/m3

2 m 1.500,00 CZK/m3

3 m 1.800,00 CZK/m3

4 m 2.400,00 CZK/m3

5 m 1 900,00 CZK/m3

Lat
5 × 3 cm  5,30 CZK/bm
  6,30 CZK/bm
5 × 3,5 cm  7,50 CZK/bm
5 × 4 cm  9,00 CZK/bm
6 × 4 cm 11,00 CZK/bm

Borovice
Hranol
3 – 6 m 3.000,00 CZK/m3

Prkna
3 – 5 m 1.800,00 CZK/m3

P i paketových dodávkách a v tších 
odb rech sleva do 10 %.
Sleva se nevztahuje na akce.
K cen  je nutné p ipo ítat DPH 19 %

DA OVÁ PORADKYN , praxe v oboru 20 let,
nabízí služby da ového poradenství, zpracování
da ových p iznání ke všem daním, písemná stanoviska,

konzultace, zastupování na ú adech, da ový audit, pomoc 
vaší ú etní, ekonomické analýzy, reporting a controlling, ú et-
ní a ekonomické poradenství, garance kvality a spolehlivosti.
GSM 775 07 46 46 nebo 608 46 46 07, valikova@upcmail.cz

Nep jde el. proud
Bude p erušena dodávka elektrické energie:
dne 23. 3. 2009 od 7 do 12.30 ve Velkém Mezi í í, sídlišt  Hliništ  – RD 
od trafostanice sm rem k STS, stavba nových bytovek;
dne 26. 3. 2009 od 11.30 do 15.00 ve Velkém Mezi í í, ul. Družstevní 
(rodinné domy) od . p. 1737 po koupališt  v etn ;
dne 26. 3. 2009 od 7.30 do 11.00 ve Velkém Mezi í í, ulice P íkopy od 
. p. 1220 po Motorpal, V Potokách, Vrchovecká od . p. 185 po 604;

dne 6. 4. 2009 od 7.00 do 15.00 v Dolních Radslavicích, odb ratelská 
trafostanice Dolní Radslavice vodárna ( . 200166), obec D. Radslavice až 
po dálni ní most.                                                                                -E.ON-



1.578 m2. Cena 1. mil. K . Tel.: 
777 636 157.

 Koupím byt 2+1 ve Velkém 
Mezi í í. Platba hotov . Tel.: 
607 570 424.

 Prodám byt 3+1 v OV, nová 
okna, zateplený. Tel.: 773 290 617.

 Prodám RD 1+1 v Netín  na 
opravu, 200 m2, 295 tis. K . Tel.: 
777 587 965.

 Koupím zahradu ve Velkém 
Mezi í í, vhodný p ístup k zahrad . 
Tel.: 605 320 255.

 Prodáváme zahradu na Fajto-
v  kopci. Cena 130 tis. K . Tel.: 
777 636 157.

 Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
ve VM. Nabídn te cokoli. Tel.: 
777 570 497.

 Koupíme byt kdekoliv ve V. 
Mezi í í. Platba hotov . Tel.: 
731 508 270.

 Hledám RD, chalupu nebo 
zem d lskou used los t .  Tel .: 
775 703 242.

 Koupím menší rodinný do-
mek v blízkosti VM. Nabídn te. 
Nejsem RK. Tel.: 777 670 827, 
777 876 522.

 Koupíme rodinný d m ve V. 
Mezi í í a okolí. Platba hotov . Tel.: 
731 508 270.

Pronájem
 Pronajmu 3+1 cihlový, s mož-

ností odkupu nebo vým ny za 1+1 

 Brambory na sázení a konzum, 
odr dy Dali, Adela a Marabel, dále 
je men a pšenici. Cena dohodou. 
Tel. po 17. hodin  566 544 576, 
607 299 168.

 Rybá skou lo ku, nov  nat ená, 
dále prodám hurdy + patky 60 ks, 
litinové radiátory. Cena dohodou. 
Tel.: 732 785 647.

 Dv  válendy s úložným pro-
storem. I samostatn . Velmi lev-
n , sp chá. Tel. po 15 hodin , 
724 891 863.

 Št ata n meckého ov áka, 
krásná, zdravá, o kovaná. Tel.: 
737 999 009.
Koupím

 Koupí m d t ské  ko lo  do 
500 K  pro 2,5letou vnu ku. Tel.: 
777 677 039.

 Demižony, 10 a 15 l. Tel.: 
608 865 561.

 Motocykl Ogar 250 nebo jen 
díly. Tel.: 737 524 676.

 Dvoukolovou vle ku za traktor 
– sklopnou alespo  dozadu, brzd -
nou, v jakémkoli stavu. D kuji za 
nabídky. Tel. od 15. do 20. hodiny 
602 837 411.

 Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotov . P. Hlavá . 
Tel.: 774 219 122.

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

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

 Kvalitní vzduchosuché mod-
ínové fošny – síla 50 mm. Tel.: 

605 763 952.
Nemovitosti

 Prodám pozemek se zd nou 
chatkou na Fajtov  kopci. Tel.: 
777 824 822.

 Byt 3+1 ve V. Mezi í í, ul. 
Krškova, cihlový, 3. podlaží bez 
výtahu, osobní vlastnictví, 68,8 m2, 
nov  kuchyn , koupelna, WC. Nej-
vyšší nabídce. Tel.: 737 246 707.

 P ro d áváme roz e s t av ný 
d m v Osovém. Vým ra celkem 
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

P ijímáme objednávky 
na slepi ky Dominant.

Stá í 17 týdn ,
odb r 4. dubna 2009

od 13 hodin.
Novotný, Hrbov 42,

tel.: 566 523 772, 604 707 728.

Hledáme idi e pro vnitros-
tátní a mezinárodní dopravu.

Více informací na tel.: 
737 816 573.

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

Nebytové prostory
k pronájmu.

Cca 70 m2 ve VM,
ul. Komenského v p ízemí.
Informace tel.: 603 849 249.

VELKOMEZI Í SKO
slaví 90 let od svého vzniku!

Pro nové i stálé inzerenty p inášíme dárek:
výhodné podmínky pro plošnou inzerci!

inzerát 4,3 cm ší ky*) – 4+1 zdarma!
inzerát 8,9 cm ší ky*) – 2+1 zdarma, 4+2 zdarma!

Bližší informace:
tel./fax: 566 524 649, 732 203 787, 739 100 979

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
*) výška inzerátu je libovolná. Nad 5 opakování sleva 30 %.

Platnost akce do konce b ezna 2009.

Hledáte zam stnání, 
pracovali jste

v bankovnictví?
Zavolejte!

Nabízím práci
na HPP a VPP.
Tel.: 777 214 201.

Nordic Walking: zdravý pohyb pro všechny
Vid li jste již chodce opírajícího se o hole, ale nebyly to hole zdravotní? 

P ipadalo vám divné, že se pohybuje jako na b žkách, ale lyže mu chybí 
a sníh také nikde? Pokud ano, pak jste se setkali s novou formou aktivního 
odpo inku, která navíc p ízniv  p sobí na lidský organismus – Nordic 
Walking. Tato aktivita vychází z pohybu, který je lov ku nejp irozen jší, 
z ch ze. Je vhodná tém  pro každého bez ohledu na v k a fyzickou kon-
dici. Intenzivní ch ze v p írod  p sobí blahodárn  na psychiku lov ka, 
odbourává stres, pomáhá regulovat hmotnost, snižuje riziko vzniku 
cukrovky a chorob ob hového i pohybového aparátu, zmír uje pr b h 
onemocn ní srdce, vysokého krevního tlaku, zad a kloub , astmatu. Rádi 
byste vyrazili na sportovní vycházku ve stylu Nordic Walking? Sta í vám 
speciáln  upravené odleh ené hole a pohodlná, kvalitní obuv. Speciální 
hole vám zap j íme, pokud se rozhodnete p ipojit se ke skupin  vede-
né odborným lektorem. Srde n  zve ing. Jaroslava Budková. Kontakt: 
e-mail jbudkova@seznam.cz, tel.: 724 704 867                                 -pi-

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

renovujeme interiérové dve e 
plastovými foliemi

rychlé a isté ešení
p vodní jádro dve í z stává

zachováno
široký výb r typ  provedení

dve í
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Volejte 602 214 200.

Obchodní editelka
vypisuje výb rové ízení

na obsazení místa

Výp j ka pozemku
M sto Velké Mezi í í zve ej uje zám r výp j ky pozemku parc. . 2096/2 o 
vým e 833 m2, k. ú. Velké Mezi í í, ulice Karlov. Výp j ka pozemku se zve-
ej uje za ú elem užívání a p stování zelen  pro obyvatele bytového domu. 

Bližší informace budou podány na MÚ Vel. Mezi í í, odd. majetkoprávní.

Prodej pozemku
M sto Velké Mezi í í zve ej uje zám r prodeje ásti pozemku parc. . 
5280/2 o vým e 1 279 m2, k. ú. Velké Mezi í í, ulice Pr myslová. Prodej 
pozemku se zve ej uje za ú elem komer ního využití.
Další informace budou podány na MÚ Vel. Mezi í í, odd. majetkoprávní.
Zve ejn ní 11. 3. 2009                   Ing. František Bradá , starosta m sta

daruje fenku drsnosrsté-
ho jezev íka, stá í 3 m síce, 
hodná, p kná; 7m sí ní fen-
ku v tšího vzr stu, k íženka.

Tel.: 723 778 248.

POZOR! Neuv itelná nabídka! 
Není to sen, ale skute nost! Kone -
n  ešení pro všechny, kte í pot ebu-
jí peníze! Nebankovní Super HYPO 
za bankovních podmínek! Bez p íjmu 
a registru. Doba splatnosti? Taková, 
jaká bude vyhovovat vám. Bez po-
platku p edem! Volejte 775 383 240.

Prodám
 Ford Focus kombi 1,8 Tdi, st í-

brná metalíza, r. v. 2000, ve výbav , 
havarovaný na levou stranu, p ihlá-
šený, pojišt ný. Cena 30.000 K . 
Nové náhradní díly na jeho opravu 
se slevou. Cena 10.000 K . Velmi 
p kný bílý kombinovaný sporák 
na zem. plyn i propan butan, málo 
používaný. Cena 1.500 K . Tel.: 
774 570 571.

 Medomet, brutarky na oh ívání 
vody, st ešní krytinu zachovalou, 
Babetu jednorychlostní, koupelno-
vé umyvadlo (modré a bílé), starší 
zachovalý nábytek. Cena dohodou. 
Tel.: 739 902 188.

 Stavební prodlužovací kabel 
50 m, zásuvky 220 a 380 V. Tel.: 
737 664 535.

 Polštá e, 6 ks, nová sypkovina, 
vy išt né pe í. Cena dohodou. Tel.: 
773 290 617.

 Kuchy ský sporák kombino-
vaný, 2 plotýnky plyn, trouba el. 
a kulatý st l, pr m r 110 tmavé 
barvy. Tel.: 776 703 818.

 Stavební rozvad  220 A 
a 380 V. Tel.: 737 664 535.

 Boudu z Avie, vhodná na stavbu 
na ná adí. Cena 1.500 K . Tel.: 
605 545 633.

 Kotel Brutar, vloni v lednu 
nová vložka. Cena dohodou. Tel.: 
739 924 200.

 Renault 5 – orig. náhradní díly: 
spojka kompletní, ložiska do kol 
a jiné. Levn . Tel.: 566 543 469.

 T íkolový sportovní ko árek 
vyšší kategorie eské výroby Pat-
ron F3 (sv tle modrá + pistáciová), 
vhodný od narození, autoseda ku 
Deltim 0–13 kg (tm. modrá + 
oranžová), v etn  odepínací st íšky 
a nánožníku, krosnu Chicco. Vše 
po 1 dít ti, perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 737 751 849.

 Kontejnerované t íleté borovi-
ce. Tel.: 736 272 064.

 K ovino ez Husqvarna 235R 
v provozu, t rojzub, st r unová 
hlava, pila. Cena dohodou. Tel.: 
721 635 336.

 Jawu 350, r. v. 1980, sedací 
soupravu rozkládací, kuchy skou 
linku, sporák kombi plyn + el. Jádra 
vlašských o ech  130 K /kg, st l + 
židle, kuchy skou rohovou lavici, 
jablka 10 K /kg. Šicí šlapací stroj, 
pln  funk ní. Cena dohodou. Tel.: 
775 390 322.

 Monitor dechu pro kojence 
Nanny, nový, nepoužitý, v zá-
ruce. Po izovací cena 2.450 K , 
ny n í 1.950 K . M ín.  Tel .: 
731 103 223.

ve Velkém Mezi í í nebo Velké 
Bíteši. Tel.: 777 824 822.

 Hledáme pronájem 2+1 nebo 
3+1 od 07 do 11/2009 ve Velkém 
Mezi í í. Jsme ty lenná rodina, 
2 d ti na ZŠ. Nabídky prosím p es 
SMS na 723 107 272.

 Nabízím dlouhodobý proná-
jem bytu 2+1 v rodinném dom  
se samostatným vchodem. Tel.: 
608 700 719.

 Pronajmu dlouhodob  RD 
s garáží v klidné ásti VM. V blíz-
kosti školka a sportovní areál. Tel.: 
605 186 457.

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

 Pronajmu byt 3+1 na ulici Bez-
d kov ve VM. Tel.: 731 471 081.
R zné

 Hledám hodnou, svobodnou, 
bezd tnou dívku do 33 let, P 
podmínkou. Tel.: 728 056 247.
Daruji

 Hledáte milého psího spole -
níka a dobrého hlída e a zárove  
hodného k d tem? Kamaráda 
pro vaše vycházky? Pro jednoho 
takového hledám u hodných lidí 
nový domov. Je to ty letá fenka, 
k íženka dobrmana st edního 
vzr stu. Z rodinných d vod . Tel.: 
775 335 528.

 Krásná roztomilá št ata 
k íženc , bílá s ernými nebo 
hn dými  í ky, jedno ist  bílé. 
3 fenky a 3 pejsci. Jen do dobrých 
rukou! Odb r za m síc. Telefonujte 
v as. Tel.: 774 195 212.

VÝUKA JAZYK
P EKLADY – TLUMO ENÍ
- individuální a  remní jazykové kurzy
- p eklad technické, ekonomické, práv-

ní, léka ské, obchodní aj.
- soudní p eklady dokument : rodné 

a oddací listy, vysv d ení, rejst íky 
trest , výpisy z OR, smlouvy aj.

- p eklady prospekt , norem ap. 
Kontakt:

ECO Velké Mezi í í – Procházková
tel.: 566 520 301, mob: 602 325 108, 

fax: 566 520 471,
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

Nebankovní
peníze

na sm nku
až 200.000 K

na OP.
Tel.: 739 085 746.

Zam stnám programátora: 
programovaní mikrokontrolér  Pic, Atmel, pop . jiné

Zam stnám programátora: 
programování aplikací v Linuxu, C nebo Java

e-mail: hdservis@volny.cz, tel.: 603 314 644,
www.volny.cz/hdservis

Spole nost Eurowagon s. r. o. p sobící v oblastech výroby mobilních bu-
n k hledá vhodného kandidáta na pozici KONSTRUKTÉR 

Pot ebujete nový spot ebi ?
Navštivte ELEKTRO Kosourovi

Náb eží 27 Velké Mezi í í
Zkušený personál prodejny vám poradí s výb rem výrobku

a zpracuje cenové nabídky na sestavy spot ebi . 
Prodejna 566 523 096, servis 602 753 049

Po–Pá: 8.00–12.00, 12.30–16.00; So: 8.00–10.00

Své strukturované životopisy posílejte na výše uvedený e-mail, pop . nás 
kontaktujte na uvedeném telefonním ísle.

Požadujeme:
* SŠ/VŠ vzd lání technického zam ení
* Znalost angli tiny/n m iny výhodou
* Ovládání MS Of  ce, Windows – Vista
* Znalost CAD program , 3D program
* Aktivní p ístup, ochota u it se

Nápl  práce:
* Konstrukce a vývoj sou ástí na nové typy 

našich výrobk
* Technické kreslení, kalkulace, p íprava ma-

teriálových list
* Podpora proces  neustálého zlepšování
* Podpora prodeje 

Pr myslová 2086
594 01 Velké Mezi í í

Tel. 564 40 80 80
Email: mlady@eurowagon.cz

St edisko ekologické výchovy Ostr vek
vás zve na cestopisnou p ednášku

ve tvrtek 26. b ezna 2009 od 17.00 v budov  st ediska
(Ostr vek 2, Velké Mezi í í)

Pavel Veselý vám prost ednictvím komentovaného DVD  l-
mu p edstaví Venezuelské llanos – odlehlé pampy íd-
ce osídlené farmá i využívané k chovu dobytka. Zna -
ná ást území je periodicky zaplavována, díky emuž mo-
hou návšt vníci spat it velké množství druh  živo ich  v je-
jich p irozeném prost edí. P i p íležitosti 200letého vý-
ro í narození Charlese Darwina si p edstavíme také je-
dine ný ecuadorský národní park souostroví Galapágy.
Ti z vás, kte í se nespokojí jenom s obrázky, si mohou vybrat 

z nabídky zájezd  do více i mén  exotických zemí.
Tuto akci  nan n  podpo ilo ministerstvo životního prost edí.

Jana Audy

DIVINE – arovná íše ínské hudby a tance
Janá kovo divadlo Brno, sobota 11. dubna 2009. Newyorský soubor Divine Performing 
Arts. Výpravn , barevn  a radostn  ožívají starobylé legendy a moderní p íb hy. Mistrov-

ská choreogra  e p edvád ná desítkami tane ník . Cena v etn  dopravy autobusem: 
plná 880 K , d chodci 700 K , d ti 4 až 15 let 700 K . Rezervace vstupenek do 22. 3.

Skupinový kurz Nordic Walking. 
Kurz rozvržen do 5 lekcí po 90 minutách. Cena za 1 lekci 90 K /osoba. Zap j ení speciál-
ních holí 30 K . Zahajovací lekce 2. kurzu v úterý 24. 3. v 15.00 h. Nutné nahlásit se p edem. 
Bližší informace: Ing. Jaroslava Budková, e-mail: jbudkova@seznam.cz, tel. 724 704 867
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Zápis d tí do MŠ pro školní rok 2009/2010

Mate ská škola Velké Mezi í í, p ísp vková organizace, echova 
1523/10, 594 01 Velké Mezi í í

Kritéria pro p ijímání d tí k p edškolnímu vzd lávání
p i p ekro ení kapacity mate ské školy ke školnímu roku 2009/2010

Ustanovení t chto kritérií slouží pro p ijímání d tí k p edškolnímu vzd -
lávání v mate ské škole v souladu se zákonem . 561/2004 Sb., o p edškol-
ním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský 
zákon), v dob , kdy po et p ihlášených d tí k p edškolnímu vzd lávání 
v mate ské škole p ekro í stanovenou kapacitu d tí v mate ské škole.

Kritéria pro p ijímání
editelka mate ské školy posoudí všechny p ihlášky a rozhodne 

o p ijetí i nep ijetí dít te ve správním ízení podle následujícího klí e 
a po adí d ležitosti kritérií sestupn :
1. Dosažení p edškolního v ku dít te v období od 1. zá í do 31. srpna 

následujícího kalendá ního roku.
2. Místní p íslušnost – trvalý pobyt dít te ve m st  a jeho místních 

ástech.
3. Pravidelná celodenní docházka d tí pln  zam stnaných matek.
4. D ti ve v ku od 3 do 4 let, s docházkou na 4 hodiny denn , matka/otec 

na rodi ovské dovolené, platí plné školné.
5. D ti ve v ku od 3 do 4 let s docházkou na 4 hodiny denn , matka(otec) 

na rodi ovské dovolené, platí 2/3 školného.
6. Neumíst né d ti ze zápisu 2008.
7. Kapacita MŠ.
8. Dít  ve v ku od 2 do 3 let, jehož délka docházky do MŠ je celodenní 

na 5 dn  v m síci. Platí plné školné.
9. Dít  se zdravotním postižením na zkušební dobu t i m síce.

editelka školy m že mimo ádn  p ihlédnout ke zvláš  tíživé situaci 
rodiny, sociálním a rodinným podmínkám. Výhodou p i p ijímání d tí je 
dobrovolné p edložení potvrzení o nástupu do zam stnání po ukon ení 
mate ské a rodi ovské dovolené.     Mgr. Božena Suchánková, editelka MŠ

V souladu s § 34 odst. 2 zákona 
561/2004 Sb. (školského zákona) 
vyhlašuje editelka MŠ Mgr. Bo-
žena Suchánková zápis d tí do 
Mate ské školy Velké Mezi í í, 
p ísp vkové organizace, echova 
1523/10, 594 01 Velké Mezi í í.

Zápis se koná ve dnech 1. 4., 2. 4., 
3. 4. 2009 vždy od 12 do 16 hodin 
na všech odlou ených pracovištích 
MŠ. V t chto dnech si mohou rodi e 
s d tmi prohlédnout mate ské školy 
a získávat informace od u itelek, 
vedoucích u itelek a editelky.
Kontakty jednotlivých odlou e-

ných pracoviš  MŠ:
1. MŠ Sokolovská 1568, 594 01 

Velké Mezi í í, tel. 566 522 832, 
e-mail: mssokolovska@cbox.cz, 
ved. u . Bc. V ra Bourková.

2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké 
Mezi í í, tel. 566 522 833, e-mail: 
skolkasportovni@cbox.cz, ved. 
u . Olga Pešková.

3. MŠ echova 1523, 594 01 Vel-
ké Mezi í í, tel. 566 523 025, 
e-mail: mscechova@cbox.cz, 
ved. u . Na žda Kr ová.

4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 
Velké Mezi í í, tel. 566 523 362, 
e-mail: ms.velox@seznam.cz, 
ved. u . V ra Kope ná.

5. MŠ Mírová 1810, 594 01 Vel-
ké Mezi í í, tel. 566 523 483, 
e-mail: m.skola@cbox.cz, ved. 
u . Blanka Ku erová.

Rodi e postupují p i zápisu 
svých d tí do MŠ následovn :
Zápis d tí provádí osobn  u ve-

doucí u itelky odlou eného pra-
covišt  MŠ.

Výhodou p i zápisu a p ijímání 
d tí je p edložení potvrzení o za-
m stnání i nástupu do zam stnání 
zákonných zástupc . Budeme pre-
ferovat d ti zam stnaných matek.

Vzhledem k tomu, že p ijímání 
d tí do MŠ probíhá ve správním 
ízení, obdrží v MŠ formulá e nutné 

k zápisu, vyplní je v mate ské škole 
– odlou eném pracovišti, které si 
zvolili. Tam jim bude b hem zápisu 
k dispozici vedoucí u itelka. Tis-
kopisy – p ihlášku k zápisu, výzvu 
k nahlédnutí do spisu, kritéria p ijí-
mání d tí – si mohou rodi e stáhnout 
na webových stránkách MŠ.

Rodi e budou pou eni o právech 
odvolání, nahlížení do spisu, budou 
seznámeni s kritérii p ijímání d tí 
pro školní rok 2009/2010. Informa-
ce a tiskopisy na www.msvm.cz.

Rodi e mají právo na informa-
ce ohledn  obsahu p edškolního 
vzd lávání, innosti a provozu MŠ, 
kapacity, stravování d tí, školného 
a kriterií pro p ijímání d tí.

Informace podává vedoucí u itel-
ka, editelka, vedoucí školní jídelny 
odlou eného pracovišt  MŠ.

Mgr. Božena Suchánková,
editelka MŠ

Pod kování
Dne 7. b ezna se uskute nil sraz d chodc  v kulturním dom  
Víde . D kujeme za bohatý program a ob erstvení, které pro 
nás p ipravil Obecní ú ad ve Vídni.          D chodci z Vídn

ALPA, o. s. VM; AMICUS, s. r. o. 
VM; AUTOCOLOR VM; AUTO 
DOBROVOLNÝ VM; BARVY, 
LAKY, DROGERIE Urbanová 
M ín; BIONA Jersín; BIOPRO-
DUKT Trutna VM; BUILDING 
CENTRUM HSV, s. r. o. VM; 
BRAŠNÁ STVÍ – DÍLNA Ko-
ciánka Brno; BRAŠNÁ STVÍ 
Mat jí ková M ín; CUKRÁ SKÁ 
VÝROBA Lucie Krej ová Mora-
vec; D EVO M ín; ELEKTRO 
RAUS VM; ENPEKA Ž ár nad 
Sázavou; EVRA Holík Hrbov; 
FOTOATELIER J. Michlí ek VM; 
Fit Centrum Velká Bíteš; HASPOL 
Nám š  nad Oslavou, HARMONI-
ZA NÍ MASÁŽE Hana Syslová 
VM; HOBBY CENTRUM Krej í 
M ín; HORÁCKÉ AUTODRUŽ-
STVO VM; HOTEL POD ZÁM-
KEM amek; JITOM Ji í Hlávka 
M ín; JUPITER club, s. r. o. VM; 
KAVÁRNA ORCHIDEA Pavel 
Janšta VM; KNIHKUPECTVÍ M. 
Charvátová VM; KODAK Novotná 
VM; LACRUM VM; LDO M ín; 
Lékárna U erného orla VM; Lisov-
na plast  VM; M+J Josef Moty ka 
M ín; OBEC M ÍN; OPTIKA 
N mec VM; OSEVA Stránecká 
Zho ; PAPÍRNICTVÍ – UM LÉ 
KV TINY I. WASSERBAUERO-

VÁ M ín; PAPÍRNICTVÍ K ÍŽO-
VÁ VM; PARADOR M ín; POEX, 
s. r. o. VM; Bernat Stanislav VM; 
Klimešová Iva Martinice; Mi ková 
VM; Ondrá ková Marie Víde ; 
Ripperová M ín; Syslová Marta 
Olší nad Oslavou; Valová Jitka K i-
žanov; Zapletalová Vladimíra VM; 
POTRAVINY Jihlava; Redakce 
VELKOMEZI Í SKO; Restaurace 
JUPITER – B. Požárová; Rodina 
Paulíkova Tvarožná; Rodina Šiš-
kova Jilem; Rodina Va kova VM; 
SILVATECH, a. s. VM; Sklená ství 
a rámování MAREK VM; Janatová 
Jitka; SOLNÁ JESKYN  VM; 
SV T ZVÍ AT veterinární klinika 
VM; TENZAN – REKLAMNÍ 
GRAFIKA VM; TEXTIL – OBUV 
Požárová M ín; UZENÁ STVÍ 
A LAH DKY SLÁMA Velká Bíteš; 
ZAHRADNICTVÍ FLOUMA VM; 
ZAHRADNICTVÍ KOCIÁNKA 
BRNO – Ing. Z. Kunzová; ZZN VM.

D ti a pracovníci DS B ezejc 
d kují všem sponzor m, pracov-
ník m Jupiter clubu, kte í pomá-
hali s organizací 9. charitativního 
plesu a týdeníku Velkomezi í -
sko za mediální podporu plesu.

D kujeme všem sponzor m, 
kte í nás podpo ili a všem, kte í se 
zú astnili letošní dražby.        -DS-

Pod kování za 9. Charitativní ples

S odcházející zimou se každo-
ro n  setkávají ve St ední škole 
technické ve Ž á e nad Sázavou 
žáci st edních škol a u iliš , aby si 
zm ili své znalosti a dovednosti ve 
strojním obráb ní v krajské sout ži 
nazvané „ emeslo Vyso iny“.

Díky SŠT Ž ár nad Sázavou, 
která je str jcem a ob tavým orga-
nizátorem této dvoudenní sout že, 
se na letošním prestižním klání 
mladých obráb  9. a 10.b ezna 
2009 sešlo celkem 32 ú astník  
z 8 st edních škol a u iliš : ISŠ – 
COP Brno, SOU Svitavy, SŠ Pelh i-
mov, SŠPST a VOŠ Chrudim, SŠ S 
Moravské Bud jovice, SŠT Jihlava, 
SŠT Ž ár nad Sázavou, SOU Jana 
Tiraye Velká Bíteš.

Naše St ední odborné u ilišt  
Jana Tiraye reprezentovali sou-
stružníci: Ji í Kudlá  a Miloslav 
Cejnek, fréza i: Jakub Dohnal 
a Ladislav Podlaha, všichni žáci 3. 
ro níku oboru obráb  kov .

Co bylo úkolem sout žících?
V praktické ásti vysoustružit 

i vyfrézovat obrobek s p esnými 
mírami v daných tolerancích a vy-
mezeném ase, v teoretické ásti 
zpracovat písemný test.

Jak jsme obstáli?
SOU Jana Tiraye p ihlásilo do 

sout že dv  dvoj lenná družstva – 
soustružníky a fréza e:
• V praktické ásti se Ji í Kud-

lá  umístil mezi t emi žáky se 
stejným a p itom nejvyšším 
bodovým ohodnocením

• 1. místo v teoretické ásti získal 
Miloslav Cejnek

Kulturní po in:
Oslavy 600 let od získání plných m stských práv Velkému Mezi í í
Organizátor akce: M sto Velké Mezi í í

26. ervence 1408 ud lil Velkému Mezi í í p ední moravský šlechtic, 
hofmistr krále Václava IV., pan Lacek z Krava  m stu plné m stské právo, 
tedy souhrn právních norem, které upravovaly pom r m sta k majiteli, 
vztahy m š an  mezi sebou a podobn . Spole ným znakem nositel  
m stských práv je existence hradeb, m stského soudnictví i souboru 
pravidel, která umož ovala disponování s majetkem, provozování živnosti 
a obchodu. V roce 2008 tedy uplynulo plných 600 let od této klí ové 
události v historii Velkého Mezi í í. Proto se již po átkem nového milé-
nia za alo p ipravovat obsáhlé knižní dílo osmi autor , které vyšlo pod 
názvem „Velké Mezi í í v zrcadle d jin“ mapující historii od prav ku až 
po sou asnost. Kv li zna nému zájmu tená , musel být vzáp tí zajiš-
t n dotisk díla. Samotné oslavy odstartovaly na Nový rok slavnostním 
oh ostrojem a pokra ovaly r znými sout žemi a výstavami. Nejv tší 
z nich byla zahájena slavnostním otev ením 10. kv tna. Nová stálá 
regionální expozice má název „Ve znamení sedmi per“ a je instalována 
na velkomezi í ském zámku. Výstava originálním zp sobem zachycuje 
m sto a region prost ednictvím velkého množství sbírek, z nichž mnohé 
ješt  nebyly vystaveny. Mezi další velké akce oslav jist  pat il hudební 
víkend na p elomu kv tna a ervna, kde se za velkého zájmu ve ejnosti 
p edstavili profesionální a amatérští muzikanti. M sto m lo rovn ž tu 
est po ádat zahajovací koncert mezinárodního hudebního festivalu 

Concentus Moraviae. Nezapomenutelnou sou ástí oslav byl rovn ž me-
zinárodní festival  lozo  e s názvem „Tradice a modernita“, jehož hosty 
p ivezl z Havlí kova Brodu zvláštní vlak se salonními vozy prezidenta 
Masaryka a Ferdinanda d’Este. Naše nejv tší parní lokomotiva pak 
vozila za velkého zájmu d ti i dosp lé mezi K ižanovem a Studencem. 
Vyvrcholením byl pak víkend 26. a 27. ervence, kdy se m sto obléklo 
do historického hávu. Dobový pr vod s Lackem z Krava  p ijel ze zámku 
na nám stí, aby znovu slavnostn  p edal starostovi plná m stská práva 
a insignie nejvyššího p edstavitele m sta. Na zámku i na nám stí byl po 
celý víkend p ipraven bohatý historický program zakon ený slavnostním 
ve erním oh ostrojem.

Pé e o kulturní d dictví:
Restaurování kašny na velkomezi í ském zámku
Vlastník: Maria Podstatzka – Lichtenstein
Kašna se nachází na 1. nádvo í velkomezi í ského zámku. Kašna 

z durbachitu je tvo ena nádrží na vodu vysekanou z jednoho kusu ma-
teriálu. Horní ást nádrže je ukon ena ty mi jednoduše pro  lovanými 
parapetními ímsami. Vlastní t leso kašny je usazeno v terénu na dvou 
schodiš ových stupních ze stejného materiálu. V zadní ásti kašny je 
p isazen kamenný sokl z pískovce a na n m je usazena plastika ko ské 
hlavy také z pískovce.                                            P ipravila: Iva Horká

Zdroj: webové stránky m sta a kraje Vyso ina

Zlatá je abina 2008 (Pokr. ze str. 2.)

Zámecká kašna v dob  oprav.                       Foto: Tomáš Hartman

Starosta Velkého Mezi í í František Bradá  (uprost ed), místostarosta 
Josef Komínek (vlevo) a Lacek z Krava  (vpravo) b hem p ípitku na 
oslavách 600. výro í získání plných m stských práv v roce 2008.

Foto: Iva Horká

Stávkovali i zem d lci z našeho regionu
(Pokra ování ze strany 1.) Nechceme, chceme, abychom jako prvový-

robci dostali za své výrobky zaplaceno tak, abychom nebyli prod lkoví. 
Jednoduchý p íklad – brambory prodáváme do 3 K . Obchodník je prodá-
vá od 10 K ! Pro , když nejv tší práci s nimi máme my prvovýrobci? Jeden 
litr mléka „prodáváme“ za základní cenu 5,25 K . Náklady jsou kolem 
8,50. V tšina našich dodavatel  má nemalé zisky ( EZ, prodejci) a stále 
zvyšují ceny. Kdybychom my cht li zvednou ceny, tak si od nás výrobky 
nikdo nekoupí a dovezou je ze zahrani í. Je u nás nastav ných supermarke-
t , kde se prodávají výrobky pov tšinou ze zahrani í. P itom naše zdravé 
potraviny jsou stejn  chutné. Staré zem  EU se o své zem d lce dokáží 
postarat. U nás se tvrdí, že peníze nejsou. Když si naši situaci nedokáže 
uv domit „náš“ pan ministr, pak se t žko mohou najít. Je smutné, že je 
náš problém prezentován tak jak je. Ne my se pot ebujeme zviditel ovat, 
ale naši politici. Kdyby nenar stala denn  ztráta, pak bych také v il, že 
v roce 2013 bude líp. Pod touto tíhou se mi jeví rok 2013 strašn , strašn  
daleko. Co poroste na našich polích, když nebude t eba krmného obilí 
a píce pro dobytek? Bude živo išná výroba na odpis jako mnoho dalších 
odv tví? Umíme pracovat a chceme chovat dál naše kravi ky.         -kf-

emeslo Vyso iny 2009

• Absolutním vít zem – tedy 
1. místo soustružník  získal 
Ji í Kudlá .
V sout ži družstev obsadila 

dvojice Ji í Kudlá  a Miloslav 
Cejnek 2. místo.

Také v kategorii frézování 
se bítešští žáci probojovali mezi 
nejlepší:
• 2. místo v praktické ásti – La-

dislav Podlaha
• 3. místo v celkovém po adí fré-

za  – Ladislav Podlaha.
Družstvo ve složení Ladislav 

Podlaha a Jakub Dohnal si odvez-
lo 2. místo ze sout že družstev.

Slavnostní vyhlášení výsledk  
a p edání cen prob hlo na ž árské 
radnici za ú asti elních p edstavite-
l  m sta a zástupc  sout žících škol.

editelka SOU Jana Tiraye 
ing. Marie Šabacká ocenila skv lý 
úsp ch našich sout žících. Praktic-
ké zkušenosti a dovednosti získali 
na St edisku praktického vyu o-
vání PBS Velká Bíteš pod vedením 
editele Bc. Aleše Janí ka a u itel  

odborného výcviku Vladimíra 
Marka a Jozefa Jacka.

Teoretické znalosti získali pod 
vedením u itele odborných p ed-
m t  ing. Jaroslava Coufala.

Naše pod kování náleží i po ada-
tel m perfektn  zajišt né sout že: 
editeli SŠT Ž ár ing. Josefu Crhovi 

a jeho koleg m za náro nou a zod-
pov dnou práci p i výchov  budou-
cích „mistr  svého emesla“.

Ing. Jaroslav Coufal, 
u itel odborných p edm t  

SOU Jana Tiraye Velká Bíteš

Zleva Ji í Kudlá , Miloslav Cejnek, Ladislav Podlaha a Jakub Dohnal.

Foto: -ok-
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ŠKOLNÍ LYŽOVÁNÍ HANDICAP SPORT CLUB KARNEVALY

LYŽOVÁNÍ NA TRÁV

FOTBAL – ŽÁCI
FC VM st. žáci – HFK T ebí  
3:1 (1:0)
St elci: 2. Krej í, 38. a 43. Polan-
ský – 37. Sestava FC VM: ehá-
ek – Juda (36. Pazderka), Štefka, 

Rosický, Bradá  (60. Juda) – Bárta 
(36. Procházka), Pokorný, Rá ek, 
Chytka (56. Bárta) – Polanský, 
Krej í
Starší žáci sehráli další p íprav-
né utkání s týmem HFK T ebí , 
ú astníkem MSŽD, který obsadil 5. 
místo po podzimní ásti sout že.
Hned ve 2. minut  se mí  dostal 
k volnému Pokornému, ten nahrál 
nabíhajícímu Krej ímu, který p í-
zemní st elou otev el skóre zápasu 
1:0. Hosté se do první velké šance 

dostali v 37. minut , kdy domácí 
ztratili na polovin  h išt  mí , 
a hostující úto ník na dvakrát p e-
konal branká e ehá ka. Domácí 
odpov d li hned z dalšího útoku, 
Pokorný vysunul kolmou p ihráv-
kou do volného prostoru Polanské-
ho, a ten s p ehledem prom nil 2:1. 
Ve 43. minut  si op t zopakovali 
spolupráci Pokorný s Polanským, 
který p ehodil branká e a p idal 
svou druhou branku v utkání.
Naším posledním soupe em v p í-
prav  bude FC Svratka Brno, vedou-
cí tým KP Jihomoravského kraje. 
Utkání se uskute ní v sobotu 21. 3. 
v 14.00 na um lé tráv  ve Velkém 
Mezi í í.                                -dek-

Lyža ské ohlédnutí
Dostate ná sn hová nadílka letošní 
zimy, posunutá do období po átku 
nového roku, dopln ná na sjezdov-
kách mohutným um lým zasn žo-
váním, umožnila realizaci všech 
plánovaných lyža ských aktivit na 
Základní škole Velká Bíteš.
Od po átku ledna do konce února 
prob hlo celkem 5 lyža ských vý-
cvikových kurz  (LVK) , z nichž 
4 byly internátní formou, tedy 
s ubytováním.
Pro žáky 3., 4. a 5. ro níku byl kurz 
nepovinný, ve t ech termínech se ho 
zú astnilo tak ka 80 d tí. Stanove-
ný cíl – zvládnout základy lyžování 
i snowboardingu – byl spln n. 

Další díl í cíl – zjistit a rozhodnout 
o vhodnosti lyža ského výcviku 
pro tuto kategorii – byl napln n 
také. V p íštím školním roce bude 
LVK za azen do 4. ro níku jako 
doporu ený, od školního roku 
2010/2011 se stane sou ástí pln ní 
školního vzd lávacího programu 
naší školy.
Žáci 7. ro níku, pro n ž je LVK jako 
sou ást výuky t lesné výchovy po-
vinný, absolvovali v po tu 31 kurz 
formou dojížd ní ve skiareálech ve 
Velkém Mezi í í a v Novém M st  
na Morav . Zbývajících 46 sedmák  
strávilo 6 vyda ených lyža ských 
dn  ve Skiparku Ružomberok – 
Malino Brdo ve Velké Fat e.
Velkofatranský areál vysn žený 
p írodním i technickým sn hem do 
výšky tak ka jednoho metru, p í-
znivé po así s ob asnou nadílkou 
prašanu a relativn  volné sjezdovky 
všech stup  obtížnosti skýtaly 
v posledním únorovém týdnu po-

dobn  jako v p edchozích t ech 
letech tak ka ideální podmínky 
pro úplné za áte níky i zkušen jší 
lyža e. Následovala každodenní 
relaxace v bazénech zcela nov  
otev eného termálního aquaparku 
v lázních Lú ky, kde jsme byli 
ubytovaní. Výlet na Štrbské Pleso 
ve Vysokých Tatrách mj. s výstu-
pem na v ž st edního skokanského 
m stku, na kterém p ed m sícem 
probíhalo juniorské mistrovství 
sv ta, a výjezd seda kovou lanov-
kou na Solisko do výšky tak ka 
2000 m n. m., vyplnily povinný 
p ldenní lyža ský p st.
Také tento záv re ný kurz prob -
hl stejn  jako ostatní bez úrazu. 
Hlavní podíl na tomto faktu má 
ukázn nost drtivé v tšiny žák  
a zodpov dný profesionální p ístup 
všech instruktor  z ad u itel  ško-
ly i externist .
V pr b hu necelých dvou m síc  
prošlo základním lyža ským vý-
cvikem p es 150 d tí, což je tak ka 
tvrtina žák  naší školy. Tento 

fakt je pln  v souladu s koncepcí 
rozvoje školy. Rozvoj a podpora 
pohybových aktivit totiž pat í 
mezi p t priorit, jimiž se naše škola 
pro  luje.
V ím, že v p íštích letech navá-
žeme kvalitativn  i kvantitativn  
na letošní školní lyžování tak, aby 
každý z vycházejících žák  základ-
ní školy ve Velké Bíteši v následu-
jícím roce na st ední škole, kde je 
LVK za azen do prvního ro níku, 
nehledal pseudod vody, jak se 
tomuto kurzu vyhnout.

Text a foto: Mgr. Dalibor Kolá , 
vedoucí kurz

Družstvo handicapovaných spor-
tovc  z Velkého Mezi í í o víkendu 
7. a 8. b ezna sehrálo v Trutnov  
šestý ro ník turnaje vozí ká  
v curlingu. Na sever ech odjížd li 
naši hrá i jako jeden z favorit  
na stupn  vít z  ve složení M. 
Charvátová, B. Dvo ák, J. Coufal 
a P. Gottlieb. Tento turnaj byl 
s mezinárodní ú astí a zú astnilo 
se družstvo slovenské a polské 
reprezentace, družstvo Jedli kova 
ústavu, Kociánky Brno a domácí 
hrá i Nového M sta nad Metují. 
Naši hrá i vstoupili do turnaje vý-
hrou nad slovenskou reprezentací 
a vrátili jim porážku z M R na 
podzim v Praze. V odpoledních 
hodinách remizovalo naše družstvo 
s výb rem Polska a ve er smoln  
prohráli s domácími hrá i a po prv-
ním hracím dnu  gurovalo Velké 

Mezi í í na pr b žném 4. míst . 
V ned li ráno porazili p ekvapiv  
Velkomezi í ští Jedli k v ústav, 
a tím vstoupili do boj  o medaile. 
Po p estávce naše družstvo ekal 
nep íjemný soupe  z Brna, který 
p ijel na tento turnaj v dosud nej-
siln jší sestav , ale po skv lém 
výkonu velkomezi í ských hrá  
a výhrou v pom ru 9:1 se ekalo 
na poslední zápas mezi domácími 
a výb rem Polska. Domácí v tomto 
zápase vyhrály, a tím potvrdily 
výhru v turnaji. Družstvo z Velké-
ho Mezi í í potvrdilo roli jednoho 
z favorit  a obsadilo krásné druhé 
místo p ed reprezentací Polska.
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomezi í sko. Pod kování pat í 
všem sponzor m našeho ob anské-
ho sdružení.

-char-

Krajský p ebor
9. kolo

SB Sv tlá nad Sázavou A –Spar-
tak Velké Mezi í í A 5:3
Za hosty Janák Jos. a Jan po 1 bodu 
– Bárta a Mrazík po 0,5 b. – Kopr, 
Mgr. Mejzlík, ing. Nedoma (C) 
a tverá ek 0 b.
I když Sklárny Bohemia Sv tlá n. 
S. jsou ukázkovým p ípadem eko-
nomickém krachu v dob  nyn jší 
krize, jejich šachový klub se na 
naše p esto tentokrát vytáhl. A to 
dost ne ekan .
10. kolo: Spartak Velké Mezi í í 
A – TJ Ž ár nad Sázavou B 4:4
Za domácí Kopr a Mrazík po 1 b. 
– ing. Nedoma (C), Bárta, Janák 
Jos. a Jan po 0,5 b. – Mgr. Mejzlík 
a tverá ek 0 b.
Co se nepodvedlo ve Sv tlé, poda-
ilo se doma. Naši hrá i dokázali 

alespo  remizovat s favorizovaným 
druhým týmem Ž áru, který dosud 
setrvával v celkové tabulce pom rn  
vysoko. Ud lali tak možná rozho-
dující krok na své nelehké a kostr-
baté cest  k záchran . V posledním, 
tedy 11. kole se utkají v Havlí kov  
Brodu s tam jším silným á kem. Je 

t eba si p iznat, že eventuální vít z-
ství Velkomezi í ských by se skoro 
rovnalo zázraku. Každopádn  by 
bylo hodn  p ekvapivé…
Regionální p ebor sk. „Východ“
9. kolo: Sokol Jámy – Spartak 
Velké Mezi í í B 1:4
Body za hosty Ku era (C) a Do kal 
po 1 – Mejzlík B 1 kontuma n  
– Dvo ák J. a Urbánek po 0,5 za 
remízy.
Jasná výhra host  proti nekomplet-
ním domácím, jimž ani nep álo 
št stí.

10. kolo:
Spartak Velké Mezi í í B – TJ 
Ž ár nad Sázavou D 2,5:2,5
Za domácí tým Ku era (C), Dvo-
ák J., Urbánek, Do kal a Paul po 

0,5 b.
Vzácn  vyrovnané utkání, v n mž 
remízy všech p inesly pochopiteln  
také remízu celkovou. Mezi í ské 
bé ko ovšem nez stane už de  ni-
tivn  t etí, zatímco D – (tedy tvrtý) 
tým Ž áru se udržel na druhé 
p í ce kone né tabulky; vít zí ŠK 
Byst ice nad Pernštejnem.
Záv re né tabulky krajského p e-
boru i regionální sout že „Východ“ 
p inese p íšt .

-vp-

4. t ída
HHK VM – Ž ár n. Sáz. 1:9 (0:3, 
0:3, 1:3)
Branky a nahrávky: Novák (Slabý). 
Sestava HHK: J. Juda – Bá a, Jurá-
ek, Dundálek, Janoušek, Drápela, 

Pacalová – Slabý, Bartes, Novák 
– Loup, Úlovec, Sedlák – Brym, 
Müller, Karásek. Vylou ení: 0:1. 
Využití: 0:0. Zásahy branká : 33:8.

Žákovská liga 4. t íd
 1. SKLH Ž ár nad Sázavou 26 24 1  1 212:58  49
 2. Kometa Group 26 23 1  2 198:48  47
 3. Kometa Úvoz 24 16 3  5 112:52  35
 4. Dukla Jihlava 25 15 4  6 146:78  34
 5. SK Horácká Slavia T ebí  25 13 2 10  99:117 28
 6. TJ Spartak Pelh imov 23 13 1  9  90:90  27
 7. HC B eclav 26  9 3 14 109:125 21
 8. HC Rebel Havl. Brod 26  8 4 14  69:98  20
 9. HC Znojemští orli 25  9 2 14  92:144 20
10. HHK Velké Mezi í í 25  7 2 16  45:94  16
11. MBK Vyškov 24  7 1 16  47:119 15
12. Technika Brno 25  5 4 16  55:116 14
13. WEV Víde  23  5 2 16  58:119 12
14. SHKM Hodonín 25  3 4 18  51:125 10

5. t ída
HHK VM – Ž ár n. Sáz. 2:3 (1:2, 
1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: Tichý (Myná ), 
Myná  (Bezák). Sestava HHK: Vi-
tešník – Smažil, Kampas, Kocián, 
Strnad T. – Strnad M., Mi ánek, 
Tlapák – Tichý, Myná , Bezák. 
Vylou ení: 1:3. Využití: 1:0. Zásahy 
branká : 22:22.

Žákovská liga 5. t íd
 1. Kometa Group 24 21 1  2 163:41  43
 2. SK Horácká Slavia T ebí  23 18 3  2 148:61  39
 3. HC Rebel Havl. Brod 24 14 2  8  99:66  30
 4. Dukla Jihlava 23 12 3  8  99:69  27
 5. HC Znojemští orli 24 12 2 10 128:130 26
 6. Kometa Úvoz 22 12 1  9 104:84  25
 7. Svišti Bratislava 24 11 2 11 116:90  24
 8. SHKM Hodonín 23 10 2 11  93:78  22
 9. SKLH Ž ár nad Sáz. 24 10 1 13 129:132 21
10. HHK Velké Mezi í í 23  7 0 16  56:86  14
11. WEV Víde  22  7 0 15  59:116 14
12. TJ Spartak Pelh imov 21  6 1 14  68:135 13
13. Technika Brno 23  1 0 22  22:196  2

-hhk-

ŠACHY

HOKEJ MLÁDEŽ

Lyža skou sezonu na sjezdovce 
Fajtova kopce zakon il karneval. 
Poslední „sklouznutí“ na lyžích 
nebo snowboardu p ilákalo po-
etnou skupinu p íznivc  zimních 

radovánek. „Po así ned lního rána 
p íliš nenasv d ovalo velké ú asti, 
ale nakonec na akci p išlo p es ty-

icet masek,“ podotkl manažer ski 
klubu Ji í Pálka. Masky lyžovaly po 
celé délce sjezdovky a p íjemnou 
pozorností po adatel  jist  bylo, 
že m ly vlek zdarma. „V progra-
mu plném sout ží m l každý šanci 
vyhrát svoji malou cenu,“ dodal 
Ji í Pálka.   -mrs- foto: Petr Zezula

Ledový karneval
Dne 27. 2. 2009 podnikli žáci 
1.–5. ro ník  spole n  se svými 
vyu ujícími výpravu na ledovou 
plochu. V maskách i bez masek za-
kon ili dlouhé období masopustu. 
Ledovou plochu poko ili zdoláním 
n kolika sout žních disciplín, 

jako nap íklad jízdou pozpátku, 
slalomovou dráhou, st elbou na 
cíl a jinými. Maškarní rej na brus-
lích pak ukon il dopoledne plné 
zábavy. Plni dojm  a s dobrou 
náladou se ubírali zp t ke školním 
vrátk m.                    Text a foto:

u itelé 1. stupn  ZŠ Sokolovská

Lyža ská sezona na Rud
Zima je pomalu za námi a je as 
bilancování, jak se letos vyda ila… 
Sn hu bylo dost a na Rud  si ho 
pln  užili všichni milovníci sn ho-
vých radovánek a recese. Zatímco 
v minulých letech se na lyže vyjelo 
maximáln  jednou až dvakrát, letos 
se Jasanová stopa uskute nila hned 
t ikrát. A pokaždé se setkala s vel-
kým zájmem…
Poprvé se nadšenci sešli 29. pro-
since 2008 po poledni. Bohužel, 
v ten den nebyly ideální sn hové 
podmínky, respektive sníh tak 
n jak necht l napadnout, a tak se 
vyšlo s lyžemi na ramenou zimní 
p írodou beze sn hu do Ronova.
Skupinu lyža  na d ev ných ly-
žích ve starých kabátech a od vech, 
které si našli v tšinou na p d , jste 
mohli potkat tedy až 15. února mezi 
Rudou a Ronovem. Vyrazili od 

h bitova p es pole sm rem k Ro-
novu. Lyžníky na d ev ných lyžích 
doplnili i další milovníci lyžování 
s moderní výbavou. Bohužel bylo 
ten víkend dosti v trno, a tak sto-
pa, kterou v sobotu p ipravil skútr 
pana Ou ední ka, byla již zavátá, 
ale p esto jeho ochotu všichni 
ocenili.
Druhý výjezd se uskute nil hned 
následující týden, v ned li 22. úno-
ra. Vyjížd lo se op t od roudského 
h bitova a cílem byla tentokrát 
hospoda v Jablo ov . Sn hu bylo 
dost, trasa byla sjízdná a p ijetí 
v Jablo ov  p íjemné.
Pot etí se letos vyjelo v neobvyklou 
dobu – byla sobota 28. února, na 
roudském kostele odbíjely zvony 
18. hodinu a nadšence v dobovém 
ošacení jste mohli vid t u kapli ky 
u výjezdu z Rudy sm r Velká Bíteš. 
N kte í se vydali s lucernami p es 
pole a les k Osové Bítýšce. Ti, kte í 
si ve tm  na lyže netroufali, vyra-
zili do Bítýšky po silnici. Sn hové 
podmínky již nebyly ideální, sníh 
byl hodn  mokrý a lepil se, ale 
po así bylo krásné – až nezvyklé 
teplo. V Bítýšce na „Horní“ byly 
rezervovány stoly pro deset osob 
a v te, štamgasti se divili, co že 
se to d je…
Se teno, podtrženo, letošní „Ja-
sanka“ se vyda ila a p íznivých 
sn hových podmínek jsme využili, 
aniž bychom opustili svou rodnou 
„(H)Roudu“. P íští rok se pojede 
zase, tak se nedivte, až Rou áky 
n kde potkáte v nezvyklém ošacení 
na d ev ných „Jasankách“.
Text a foto: Mgr. Marcela Žáková
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Cena permanentky 800, 750 a 700 K .
Prodej permanentek zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572
nebo programové odd lení JC.

14. dubna 2009 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Vynikající komedie Richarda Baera 
o dvou stárnoucích p átelích Chris-
tine a Hermanovi s p ekvapivým 
koncem. Lidský p íb h plný p k-
ného, laskavého humoru a jiskrného 
dialogu.
Hrají: Jana Hlavá ová, Petr Kost-
ka, Jaroslav Satoranský, Ladislav 
Hampl
Jednotlivé vstupné: 240 K
www.osobnosti.cz

kv ten 2009
AP-PROSPER

Úsp šná hra se odehrává v luxusním byt , kde žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá Stephanie odejde 
od  rmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uv domila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru nezbyl as na soukromý život.
Hrají: 
Kate ina 
Brožo-
vá, Dana 
Syslová, 
Aleš Pro-
cházka, 
Miroslav 
Mejzlík/
Ja n  Me -
duna, 
Richard 
Trs an
Jednotlivé 
vstupné: 
240 K  
www.divadlopalace.cz                                                 Zm na vyhrazena!

Pátek 27. b ezna 2009 v 19.30 hodin, velký sál JC

(Petr Spálený se skup. New Apollo Band a Miluše Voborníková)
Vstupné: v p edprodeji 230 K , na míst  280 K

Rezervace a prodej na tel. ísle 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém odd lení JC.

Nevyzvednuté vstupenky budou dány zp t do prodeje!

Novinka v Jupiter clubu
U každého po adu je oznámeno datum, do kterého 
je nutno si vstupenky vyzvednout. Nevyzvednuté 
vstupenky budou dány zp t do prodeje.
D kujeme za pochopení.                                     -zh-

Jupiter club, s. r. o. uvede
v sobotu 18. dubna 2009 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

koncert skupiny

Rezervace vstupenek není, pouze p ímý prodej.
Koncert je na stání.

Vstupenky zakoupené do 19. b ezna 250 K , od 20. b ezna 350 K .
Informace na tel. ísle 566 523 243, 566 524 572, www.jupiterclub.cz.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Zm na programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 23. kv tna 2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.
Vstupné v p edprodeji 350 K , na míst  
430 K .
Rezervované vstupenky je nutno si vyzved-
nout do 20. b ezna 2009!
Nevyzvednuté vstupenky budou dány zp t 
do prodeje!
Rezervace a prodej vstupenek na tel. ísle 
566 523 243, 566 524 572 nebo na progra-
movém odd lení JC.
Zm na programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. Velké Mezi í í po ádá ve st edu 
25. b ezna 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

travesti show skupiny Screamers
tentokrát s názvem

Rezervace míst na tel. 566 524 572, 566 523 243
nebo na programovém odd lení Jupiter clubu.

Vstupné: 220 K

Jupiter club zve všechny p íznivce country muziky na

LOUTKOVÁ P EDSTAVENÍ
Sobota 28. 3., malá scéna, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodi e a d ti.
Vstupné: 30 K
Rezervace vstupenek na tel. 566 524 572, programové odd. JC.

St eda 18. v 19.30 hodin
OCAS JEŠT RKY
Drama R. Mládeži p ístupný.
Vstupné: 72, 74 K  90 minut
Sobota 21. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Muzikál Velké Británie, p vodní zn ní, eské titulky. Mládeži p ístupný.
Vstupné: 63, 65 K  108 minut
Úterý 24. v 19.30 hodin
ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ
Ak ní fantasy komedie USA, p v. zn ní, eské titulky. Mládeži p ístupný.
Vstupné: 70, 72 K  113 minut
Filmový klub

tvrtek 26. v 19 hodin
HORSKÁ HLÍDKA
Mládeži p ístupný od 12 let. P vodní zn ní, eské titulky.
Vstupné: 45, 75 K  95 minut

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

Jupiter club, s. r. o. uvede zábavný po ad

Jupiter club, s. r. o. uvede
zábavnou
kouzelnickou show

aneb …VO TOM TO JE

Ú inkují: Vladimír Hron, Pavel Kožíšek
St eda 27. kv tna 2009 v 19.30 hodin
Vstupné: 220 K
Rezervace a prodej vstupenek na tel. ísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na programovém odd lení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 12. kv tna 2009, 
nevyzvednuté vstupenky budou dány zp t do prodeje.

Ú inkují: Ivan Mládek, L. Pla ková, M. Pitkin a další
Úterý 21. dubna 2009 v 19.30 hodin

Vstupné: 250 K
Rezervace a prodej vstupenek na tel. ísle 566 523 243, 

566 524 572 nebo na programovém odd lení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 6. dubna 2009, 

nevyzvednuté vstupenky budou dány zp t do prodeje.

Jupiter club, s. r. o. po ádá v pátek 20. b ezna 2009
od 17 do 21 hodin v p edsálí velkého sálu

Vstupné: 35 K  • Ur eno pro žáky od 12 do 15 let

17. 4. 2009 v 19.30 hodin – velký sál 
Program:
19.30 – COUNTRY SKUPINA STETSON
19.45 – KONCERT SKUPINY KAMELOT
 – k est nového CD za ú asti nestora
  Ladislava Krev áka ze Lhotek 
21.30 – tane ní ve er se skupinou VEGET A STETSON
Stolová úprava. Vstupné: p edprodej 150 K , na míst  190 K
Rezervace a prodej na tel. ísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na 
programovém odd lení JC.

Anna K. vyráží na své Aukro Best of Tour 
a jako hosta s sebou bere

Marka Ztraceného s kapelou!
Anna K. letos vyrazí na o e-

kávané turné! V b eznu a v dubnu 
se uskute ní její koncertní š ra, 
která nese o  ciální název Aukro 
best of Tour – Anna K. Turné se 
m lo p vodn  jet loni na podzim, 
ale kv li onemocn ní zp va ky 
muselo být p esunuto až na letošek. 
Anna K. je už v plné síle a pracuje 
na p íprav  koncert . Jako svého 
hosta si pozvala Marka Ztracené-
ho, který letos získal Zlatého Slaví-
ka v kategorii 
Objev roku.

Anna K., n -
kolikanásobná 
zp va ka roku, 
vloni oslavi-
la 15. výro í 
sólové kariéry 
a k této p íleži-
tosti také p ed 
asem vydala 

výb rové al-
bum s názvem 
B E S T  O F 
93–07 mapu-
jící její dosa-
vadní kariéru. 

Na tomto albu zp va ka vydala 
své první DVD, na kterém je krom  
všech jejích videoklip  také živý 
koncert. Všechny tyto události by 
m lo završit práv  nadcházející 
turné.                        Pavel Pešek 

Koncert v Jupiter clubu ve 
Velkém Mezi í í se uskute ní 
4. dubna 2009 ve 20 hodin. 
P edprodej vstupenek na 
programovém odd lení JC.

Sout ž s Annou K. 
Pokud chcete vyhrát volné vstupenky na koncert zp va ky Anny K. 
v Jupiter clubu 4. 4. 2009, zašlete do redakce správnou odpov  na 
otázku: Ve kterém roce a v rámci kterého alba podnikla zp va ka 
své první hudební turné po 13 m stech R?
Své odpov di zasílejte na kontakty uvedené v tiráži týdeníku
do 27. 3. 2009.                                                                                           -red-

VLASTIV DNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLE NOST
Ob anské sdružení p i Jupiter clubu Velké Mezi í í

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

Datum P/B/V P edm t p ednášky – besedy Kdo p ednáší
31. 3. p ednáška Ostr vek vzpomínek Karla Pokorná
 7. 4.  p ednáška O Zub í zemi Dr. Ji í Šmíd
14. 4. p ednáška Osobnosti Velkomezi í ska PhDr. Marie Ripperová
28. 4. p ednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
  5. 5. p ednáška Vzpomínka na kv ten ’45 v našem m st  Ing. Antonín Dvo ák
12. 5. p ednáška Sou asná ína Ing. Jaroslav Pazdera
26. 5. p ednáška Kulakové na Velkomezi í sku Mgr. Martin Štindl, PhD.



Oblastní charita Ž ár nad Sázavou
KOPRETINA centrum pro rodi e s d tmi ve Velkém Mezi í í,
Ostr vek 288/2
St eda 18. 3. poradna pro ženy a dívky – paní Jelínková; tvrtek 19. 3. 
tv r í dílna rodi  a d tí; aranžování a vazba kv tin. pond lí 23. 3. 
za ínáme vybírat na jarní burzu; úterý 24. 3. Klub rodi  na téma rozvod 
– co znamená rozvod pro naše d ti; tv r í dílna rodi  a d tí.

Lenka Judová 
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Blahop ání

SPOLE ENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

* * *

Škola um ní M ín po ádá 9. ro ník
letních vzd lávacích pobyt  pro d ti:

„ŠUM NÍ 2009“
25. – 31. ervence 2009

Studnice u Nového M sta na Morav
(…je to konec sv ta… za chatou jsou už jen kon , louky, les a klid…)
Zam ení: hra na kytary,  étni ky, zpívání, výtvarná innost, 

tancování, hry, sout že…
D ti, které nehrají na hudební nástroj, eká jiný zajímavý program.
Vyu ují: lekto i hudebních škol a studenti pedagogických fakult
P ihlášky zasílejte do konce kv tna 2009 na adresu Pavla Krejzlová, 

Netín 22, 594 44.
Informace: 737 310 513 – Pavla Krejzlová,

776 077 433 – Boženka Mikysková, www.sum-merin.cz

DDM Velké Mezi í í po ádá

Hamry u Bystrého, od 8. 8. do 15. 8. 2009
Ubytování v chatkách i zd né budov , plná penze, pitný režim 
zajišt n, bazén v areálu, sportovní h išt , výlety do okolí, sout že, 

diskotéky, atd.
P ihlášky v kancelá i DDM do 31. 3. 2009.

Bližší informace v kancelá i DDM nebo na tel. 566 522 087.

Zp v Milan ihák, Viola Karel Plocek,
Varhany Martin Jakubí ek

Místo koncertu:
kostel Jména Panny Marie ve B ezí

12. dubna 2009 ve 14.hodin

21. 3. Studenec – svoz viz plakáty
27. 3. Želetava

Všechno nejlepší k významnému 
jubileu!

Dne 20. b ezna vzpomeneme 
10. výro í úmrtí 
Lukáše Ventruby. 

Vzpomíná mamka, babi ka
a strýcové s rodinami. 

Dne 9. b ezna 2009 uplynuly 4 roky 
od úmrtí 
Františka Ventruby. 

Vzpomínají manželka
a d ti s rodinami. 

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel
a v našich srdcích žije dál.
Dne 16. 3. 2009 jsme vzpomn li 
nedožité 80. narozeniny naší ma-
minky, babi ky a prababi ky, paní 
R ženy Pokorné 
z Pavlínova. 

S láskou vzpomínají
d ti s rodinami. 

Na cestu dalekou odešla jsi sama, 
Tv j hlas se ztratil,
Tv j úsm v vítr vzal,
jen bolest, žal a vzpomínku zanechal.
Dne 21. 3. 2009 uplynou dva roky, 
kdy nás navždy opustila naše milo-
vaná manželka, babi ka, prababi -
ka a sestra, paní
Hedvika Krej ová
z Uh ínova.

Stále vzpomínají manžel,
synové s rodinami a její sestry a brat i.
Ješt  jednou ode všech velký dík za 
Tvoji dobrotu a lásku. 

Neprobudíme T  ani nejkrásn jším 
slovem,
jen kyti ku položíme a ekneme 
sbohem.
Dne 21. 3. 2009 uplynou 3 roky, kdy 
nás opustil pan
Pavel Klíma.
Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho m l 
rád, nezapomene.

Koho jsme m li rádi,
ten nikdy nezmizí z našeho obzoru. 
Vzpome te s námi na pana odbor-
ného u itele
Josefa Klímu,
od jehož narození uplyne 21. b ezna 
100 let. 

Rodiny Charvátova a Klímova

Odešla jsi,
ale z stala v srdcích t ch,
kte í T  milovali. 
Dne 16. b ezna jsme vzpomn li 
5. výro í úmrtí naší milé manželky, 
maminky a babi ky, paní
Marie Doležalové
z M ína.

Stále vzpomínají manžel
a d ti s rodinami. 

Informa ní centrum a Klub kultury Velká Bíteš spole n  
s Blankou Kormošovou – Nám š  n. Oslavou a Hanou Horkou
– Velká Bíteš vás srde n  zvou na velkou módní show

sobota 21. 3. 2009 v 19 hodin, KD Velká Bíteš
jarní, letní a sportovní kolekce; ohlédnutí za plesovou se-
zónou; svatební šaty salonu INA – Jindra Rybní ková; bar-
manská show; mažoretky PUSINKY z í an u Brna; kade nická 
a kosmetická show, vizážisté; tane ní skupina MIGHTY SHAKE 
Zastávka; oddíl sportovní gymnastiky Nám š  nad Oslavou

celým ve erem bude provázet moderátor DAVID KAŠPAR

vstupné: v p edprodeji 110 K , na míst  130 K
p edprodej vstupenek: Informa ní centrum, Masarykovo 

nám. 5, Velká Bíteš, tel.: 566 532 025

spolupracují: Kade nický salon Papillon – Simona Malá, Len-
ka Štádlerová; Kosmetický salon S.E.N. – Edita Šlesingerová, 

hudba a zvuk DJ uk a DJ Ladi
Mediální partner týdeník VELKOMEZI Í SKO

P ednáška na téma Obec Lhotky po ádá zábavný 
program

CIMRMAN / SV RÁK

Rodinné drama
se zp vy a tanci

20. a 22. b ezna v 19.00
KATOLICKÝ D M

K IŽANOV 
Sehraje místní ochotnický 

spolek TYJÁTR 
Všichni jste srde n  zváni.

Jupiter club, Velké Mezi í í
St eda 1. dubna 2009 v 18 hodin

P ednáší dr. Krej ík
a dr. Navrátil

Sobota 21. b ezna v 16 hodin, 
KD Lhotky

Dnes, 18. 3. 2009, by se dožila 
70 let manželka, maminka a ba-
bi ka, paní 
Marie Lysá, 
rozená Jašová. 

Stále vzpomínají manžel, synové 
s rodinami a vnou ata. 

Stárnutí není nic jiného, než zlo-
zvyk, na který opravdu zam stnaný 
lov k nemá as. 
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BOWLINGLIGA

HOKEJ OKRESNÍ P EBOR

HOKEJ M STSKÁ LIGA VOLEJBALLYŽOVÁNÍ

FOTBAL

HÁZENÁ

VE EJNÉ BRUSLENÍ

Po dvou úvodních zápasech na do-
mácí p d  byl stav p edkola o postup 
do play-off vyrovnaný. Minulý 
víkend po sobotním utkání soupe  
v ned li dokázal zvít zit a dostal se 
tak do psychologické výhody. Mohl 
si již v pr b hu tohoto víkendu zajis-
tit postup. Naši hrá i tak p ed sebou 
m li náro ný úkol. Urvat alespo  
jedno vít zství, aby se rozhodující 
zápas hrál na domácí palubovce.
Po skv lém výkonu se jim poda ilo 
tento zám r splnit již v prvním 
utkání a byli to naopak oni, kdo se 
dostal rázem do pohody
Slavia Liberec – Sp. VM 0:3 (-15, 
– 23, – 17)
Kluci vlétli do zápasu jako uragán 
a svému soupe i nechali nad ji na 
úsp ch pouze v pr b hu druhého 
setu. Po úsp šn  zvládnuté koncov-
ce si pak pohlídali i ten poslední. 
Výborn .
Herní i psychická pohoda se promít-
ly i do ned lního zápasu, ve kterém 
naši hrá i soupe e op t jednozna n  
porazili a mohli se tak za ít zajímat 
o to, který soupe  je eká v prvním, 
velice d ležitém kole play-off.
Slavia Liberec – Sp. VM 0:3 (-19, 
– 21, – 17)
Hráli: Šimek, Málek, Vaší ek, 
Ku era, Trojan, Vrána, Kliment, 
Žikeš, Veselý
Z lo ského systému sout že nez -
stal kámen na kameni a ani ídící 
sout že mi v telefonickém rozho-
voru nedokázal íct, jaký bude další 
pr b h, respektive kritéria nasazení 
do play-off. Odkázal m  na o  ciál-
ní zprávu na VS a pravidla tam 
popsaná. Takže následující ádky 
berte s mírnou rezervou, p esto 
se domnívám, že to bude asi tak, 

jak to následn  popíši. Je tu ješt  
jedna neznámá, po dvou víkendech 
dosud není znám vít z v duelu Os-
trava – P íbram. Ostrava po dvou 
t sných domácích vít zstvích 3:2 
v P íbrami dvakrát prohrála a asi 
bych si na ni v tuto chvíli nevsadil. 
Každopádn  rozhodovat se bude až 
za týden v Ostrav .
Nyní ke slíbenému po adí pro na-
sazení do PO. První a druhé místo 
je jasné, 1. Brno, 2. ZU Praha. Na 
základ  kritérií, která jsem snad 
pochopil dob e, by pak m lo být 
po adí následující: 3. . Bud jovice, 
4. Ostrava, resp. P íbram, 5. Dukla 
Liberec, 6. Ústí n. Labem, 7. Velké 
Mezi í í a 8. Nový Ji ín.
Z tohoto po adí by pak m ly být 
dvojice pro první kolo následující:
Brno – N. Ji ín, ZU Praha – Velké 
Mezi í í, . Bud jovice – Ústí n. L., 
a Ostrava (P íbram) – Dukla Liberec.
Naši hrá i by tak m li za ínat 28. 3. 
v Praze, na p d  vít ze skupiny A, 
n kolikanásobného mistra repub-
liky (bývalé USK). V souboji ur-
it  nejsou favoritem, a tak mohou 

pouze p ekvapit. A v tom je jejich 
výhoda. V naší výprav  v Liberci 
byl po domácích zápasech i Petr 
Juda, který mimochodem nazna il, 
že by si v Mezi í í zase vzal „plný“ 
trenérský úvazek, a tak se máme 
zase ur it  na co t šit.
Výsledky zápas  zbývajících dvo-
jic: eské Bud jovice – Olomouc 
3:0, 3:0, 3:0, (celkov  3:0)
Dukla Liberec – Hradec Králové 
3:0, 3:0 a 3:0 (3:0)
Dansport Praha – Nový Ji ín 0:3, 
2:3, 0:3 (0:3)
Zlín – Ústí nad Labem 0:3, 0:3 
a 0:3 (0:3)
Ostrava – P íbram 3:2, 3:2, 0:3, 1:3 
(zatím 2:2)                              -kon-

M stská liga
Extraliga 4. kolo  nálové ásti
Skupina o vít ze m stské ligy 1.–6. 
místo
SK Omega VB – Agromotor 
VM 6:2
Ká a 2, Kroutil 2, ech, Rozmaryn 
– Zachoval, Švihálek
HC Bory – B ezka Stanovišt  
0:4
Ventruba 2, Budín, Hladík
 1. B ezka Stanovišt  4 3 0 1 17:8  6
 2. HC Bory 4 3 0 1  8:5  6
 3. Technické služby VM 3 2 0 1 10:7  4
 4. Omega VB 3 1 0 2 8:11 2
 5. Sanborn VM 3 1 0 2 4:7  2
 6. Agromotor VM 3 0 0 3 1:8  0

Skupina o záchranu 7. – 12. 
místo

Eurobagging VM – SK Building 
VM 4:2
Prajsler, Kosmák, erný, Kudrna – 
Št pánek, Pavlí ek
 7. Horní He manice  3 3 0 0 14:4  6
 8. Eurobagging VM  3 2 1 0 11:7  5
 9. SK Lavi ky  3 1 1 1 12:10 3
10. SK Building VM  3 1 0 2 11:15 2
11. NHÚ Balinka VM  3 1 0 2  5:10 2
12. SK Víde   3 0 0 3  7:14 0

I. liga 7. kolo nadstavbová ást
Skupina o postup (1.–5. místo)
HC Lhotky – HFC Dráhy VM 
5:0
Pospíšil 2, Nová ek, Podsedek, 
St echa Lad.
Opel Dobrovolný VM – Farma 
M ín 6:4
Weber 2, Dohnal 2, Krej í, íha – 
Što ek 2, Sekni ka, Bartušek
 1. SK Afcon Kunšovec VM 6 5 0 1 38:20 10
 2. Opel Dobrovolný VM 6 4 1 1 35:22  9
 3. HC Lhotky 7 4 1 2 24:24  9
 4. Farma M ín 7 2 0 4 21:32  4
 5. HFC Dráhy VM 6 0 0 6  7:26  0

Skupina o 6.–10. místo
Stránecká Zho  – SPL Radostín 
n. Osl. 0:2
Lázni ka, Sola
SPL Radostín n. Osl. – River 
VM 4:1
Váša A., Váša J., Pokorný, Kadlec 
– Havlík
 6. Stránecká Zho  6 4 1 1 28:11 9
 7. SPL Radostín nad Osl. 6 3 2 1 17:10 8
 8. River VM 7 4 0 3 27:23 8
 9. HC Tasov 6 2 0 4 19:30 4
10. HC Pikárec 5 0 1 4  9:26 1

-fan-

Poslední lyža ský závod této sezony 
na Fajtov  kopci prob hl v sobotu 
14. b ezna 2009. Memoriál zakla-
datele alpského lyžování Mathias 
Zdarsky Cup byl do lyža ského 
areálu ve Velkém Mezi í í p e-
ložen z Jalovce, kde již nejsou 
vhodné sn hové podmínky. Sout ž 
v rámci Lyža ského poháru Vy-
so iny 2008/09 a Vyso ina Cupu 
2008/09 po ádaly sportovní klub 
SHS T ebí  ve spolupráci se Ski 
klubem Velké Mezi í í. Sout žní 
disciplínou byl ob í slalom a zú-

astnit se mohly všechny v kové 
kategorie. „O ekávali jsme tak 
padesát šedesát závodník  a sjelo 
se jich sto šedesát,“ uvedl manažer 
velkomezi í ského ski klubu Ji í 
Pálka a dodal, že všichni chválili 
p ipravenou tra . P vodn  totiž 
pochybovali, zda se závod v bec 
uskute ní. Za krásného slune ného 
po así vyrazili na tra  závodníci 
z celého kraje Vyso ina. Jak uka-
zuje náš snímek, n kte í lyžování 
pojali opravdu jarn .

-mrs-, 2× foto: Petr Zezula

2. liga muži
TJ Telnice – TJ Sokol VM 33:31 
(17:13)
Do ned lního zápasu proti papírov  
slabšímu soupe i jsme nastupovali 
bez n kterých opor (chyb li Radim 
Fischer a Pavel K íbala) a na h e 
našeho týmu to bohužel bylo znát. 
Nezachytili jsme nástup soupe e 
do utkání a brzy jsme prohrávali. 
Soupe  se prosazoval z hranice 
šesti metr , emuž pomáhala naše 
nekoordinovaná obrana a asté 
a zbyte né vylu ování našich hrá  
(10 minut jsme hráli v oslabení). 
V útoku naši hrá i bohorovn  
neprom ovali vyložené šance, 
a to ani z rychlých brejk  a trhák . 
Neda ilo se k ídl m. Na h išti 
chyb l hrá , který by dokázal tým 
vyburcovat k vyšší aktivit  a k v tší 
koncentrovanosti.
Do druhé p le do naší branky 
nastoupil namísto Libora Kotíka 
David Stoklasa. Obraz hry se 
trochu zlepšil. V útoku naši hrá i 
za ali dávat více branek, solidní 
st elecký výkon podal zejména Ví a 
Ve e a. Bohužel brankostroj domá-
cích se nezastavil ani v druhé p li 
a v oboustrann  vyrovnaném polo-
ase domácí hosty p es propustnou 

obranu p est íleli. Ztratili jsme tak 
zbyte n  2 body. P íští týden má 
tým volno. Pokra uje se za 14 dní, 
kdy hostíme Ivan ice.
Sestava a branky: Kotík, Stoklasa 
– Ve e a (9), Bezd k (7), K íbala 
Martin (5), Matušík (4), Necid (3), 
Živ ic (1), Kone ný (1), Kaštan Petr 
(1), K íbala Petr. Trenér Vaverka

-nav-
I. liga mladší dorostenky

Tatran Bohunice – Sokol VM 
33:22 (18:10)
Do souboje tým  dna tabulky 
vstoupily velkomezi í ské hrá ky 
p ímo katastrofáln . Hned z prv-
ních dvou útok  odevzdaly mí  
soupe kám a v dalších minutách si 
po ínaly ustrašen . V obranné fázi 
si nedokázaly poradit s p ímo arou 
a pestrou hrou domácích. Bohunic-
ké nápaditou st elbou, která tém  
vždy kon ila v síti naší branká ky, 
pak jasn  do polo asu dominovaly. 
Obraz naší hry se nezm nil ani ve 
druhém polo ase, kdy naše t žko-
pádná a p íliš složitá hra plná chyb 
postrádala až na Moniku Krato-
chvílovou a Patriku Hammerovou 
p esnost a nápaditost. Domácí tým 
tak v tréninkovém tempu jedno-
zna n  kraloval a po zásluze zvít -
zil výrazným pom rem. 7 m – hody 
3/2:4/2, vylou ení 4:2.

Hrály: Babá ková, Závišková I. 
(1) – Kratochvílová M. (11/2), Ne-
cidová S. (3), Salašová (2), Rousová 
(2), Hammerová P. (2), Bártová (1), 
Necidová Kr., Svobodová, Pavlišo-
vá. Trenér ing. Záviška.

I. liga mladší dorostenky
Prior Olomouc – Sokol VM 22:36 
(10:19)
Souboj proti beznad jn  poslední-
mu celku tabulky se na rozdíl od 
sobotního utkání v Brn  poda ilo 
rozehrát lépe. I když obranná hra 
v úvodní tvrthodin  hry postrádala 
d raz a zejména lepší organizaci, 
p esto jsme gólov  dokázali t žit 
z rychlých úto ných akcí (6:8, 8:13). 
V záv re né desetiminutovce prv-
ního polo asu jsme brankami z p í-
mo arých akcí „zlomili“ odpor do-
mácích a vytvo ili si tak výrazn jší 
náskok (9:17). Ve druhém polo ase 
velkomezi í ský tým pokra oval 
v nasazeném tempu a sv j náskok 
navyšoval. Po záv re ném signálu 
se tak mohl radovat z teprve druhé-
ho sout žního vít zství. 7m-hody 
5/5:4/4, vylou ení 6:3.
Hrály: Babá ková, Závišková I. – 
Kratochvílová M. (11/4), Salašová 
(10), Rousová (6), Necidová S. (3), 
Hammerová P. (3), Necidová Kr. 
(2), Bártová (1), Svobodová. Trené i 
ing. Záviška. Vidláková R.

Pozvánka do sportovní haly 
za Sv tlou:

Sobota 21. b ezna
11.00 – I. liga mladší dorostenky 
Karviná,
13.00 – Jihomoravská divize muži 
T eš  B

Mladší žákyn  vít zkami
turnaje ve Strakonicích

Turnaj ze série Handball tour ten-
tokrát vyzn l pro velkomezi í ský 
celek, který ve ty ech soubojích 
nenašel p emožitele a jasn  zvít -
zil. Náš celek p edvád l rychlou 
a p ímo arou hru, na kterou soupe i 
nedokázali po v tšinu hrací doby 
reagovat. Markéta Partlová byla vy-
hlášena nejlepší hrá kou turnaje.

Výsledky:
Sokol VM – Sokol Písek 32:11, – 
Jind ich v Hradec 21:8, – Strako-
nice 25:12, – DHC Plze  31:9.

Po adí:
1. Velké Mezi í í 109:40 8
2. Písek  46:51 6
3. Jind ich v Hradec  43:42 4
4. Strakonice  48:49 2
5. Plze   28:92 0
Hrály: Homolová – Partlová (42), 
Kratochvílová H. (30), Studená 
(20), Sedlá ková (7), Matoušková 
(5), Kravalová (4), Zezulová (1). 
Trenérka Kratochvílová O.

-záv-

So 21. 3. 16.15 – 17.45
Ne 22. 3. 16.15 – 17.45
So 28. 3. 14.00 – 15.30
Ne 29. 3. 14.00 – 15.30

Poslední ve ejné bruslení sezony
Út 31. 3. 16.00 – 17.30
Vstupné: bruslící 20 K , doprovod 
10 K .

Poslední p ípravné st etnutí
FC VM – Sparta Brno 5:1 (2:1)
St elci: Kratochvíl (39., 50.), Brych-
ta (42.), Durda (47.), Karásek (67.) 
– Lejska. Rozhod í Slezák – J. Ho-
sický, R. Teplý. Divák  20. Sestava 
FC VM: Invald (46. Trnavský) – Z. 
Mucha, Karásek (70. Klusák), P. 
Mucha, J. Krej í – Dufek, Pr ša, 
Jedli ka (46. Berka), L. N mec (46. 
Loup), Kratochvíl – Durda. Velme-
zu se kone n  poda ilo nastoupit 
(mimo F. Pokorného a J. Horta, 
který je dlouhodob  zaneprázdn n 
pracovními povinnostmi) se všemi 
rekonvalescenty v kompletním 
složení. Hosté se naproti tomu 
cht li p ed za átkem sezony p ed-
vést v co nejlepším sv tle a vlétli 
do zápasu agresivn , houževnat  
a bez respektu. Vzhledem k tomu, 
že domácím chyb l pohyb a návaz-
nost mezi jednotlivými adami, to 
Br an m vycházelo tém  celý 
polo as. Zasloužen  se také ujali 
vedení Lejskou, a to už v 7. min. 
utkání. Domácím trvalo dobrou 

p lhodinku, než si v místy sluncem 
prozá eném odpoledni uv domili, 
že opravdu budou muset hrát fotbal 
a v jejím záv ru po u ebnicové akci 
Z. Muchy a Pr šov  prohozu Kra-
tochvíl vyrovnal. Krátce nato totéž 
v modrém p edvedl Karásek, našel 
v pokutovém území Brychtu a na 
aj se šlo už za vedení Velmezu. Po 

p estávce se herní projev domácích 
zvedl na úrove  odpovídající rozdí-
lu obou sout ží a hosté i p i zvýšené 
tvrdosti a d razu nestíhali. P esto 
však svým výkonem nezklamali 
a pro Velmez byli v záv ru zimní 
p ípravy kvalitním sparringpart-
nerem.
P íští ned li, tj. 22. 3., za ínáme už 
naostro v obvyklých 10.15 hodin 
v domácím prost edí s celkem TJ 
Rousínov. Kde se utkání uskute ní 
vzhledem k aktuálnímu stavu hra-
cích ploch, není zatím rozhodnuto. 
Možnosti jsou však jen dv . Pokud 
budou p íští týden klimatické 
podmínky p íznivé, bude se hrát 
na Tržišti. V opa ném p ípad  se 
utkání odehraje na um lé tráv .

-ber-

Finále okresního p eboru v led-
ním hokeji

Nám š  – Mostišt  4:6
Mostišt  vyd ely výhru nad Ná-
m ští.
Branky: Slavík 4, Freibauer. Svo-
boda Ji í
Sestava: v brance Prchal (p ipraven 

Uhlí ), Smejkal, Sola , Syrový, Svo-
boda Ji í, Svoboda P., Krej í starší, 
Krej í ml., Freibauer, Slavík, Krej í 
V., Homola, Zahradní ek, Rössl, 
Kousal, Vidlák, Simonides, (chy-
b li Novák R., Toman, Pokorný). 
Hráno na ZS Velké Mezi í í, 230 
divák .                                -kov-

Oddíl házené T locvi né jednoty Sokol Velké Mezi í í
zve do svých ad

chlapce a d v ata ro ník  
narození 1998 a mladší.

Pravidelná tréninková innost probíhá ve sportovní hale
za Sv tlou každé pond lí a st eda 15.00–16.30 hodin.

Po adí Tým 1. kolo Celkem Pr m r  Body
 1 Ja68ger 2555 2555 319,38 14
 2 Draka 2514 2514 314,25 14
 3 RIVERBOWLING 2448 2448 306,00 14
 4 Nápoje 2533 2533 316,63 12
 5 Stavebniny 2489 2489 311,13 10
 6 HB 2379 2379 297,38 8
 7 Technické služby 2374 2374 296,75 7
 8 Zelenina 2397 2397 299,63 6
 9 K2 2318 2318 289,75 5
 10 VIKI 2133 2133 266,63 4
 11 AOS FALCO 2124 2124 265,50 4
 12 Agrocentrum 2094 2094 261,75 4
 13 Kalíšká i 2292 2292 286,50 2

Pozvánka
Mostišt  – Nám š  20. 3. 2009 v pátek 17 hodin na ZS Velké 
Mezi í í poslední zápas a zárove  p edání medailí.


