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CO VÁS ČEKÁ
Přehlídka
historických vozů
Neděle 21. 6. od 15.15 hodin
Nádvoří zámku Vel. Meziříčí
TROFEO NIKÉ je projekt
zaměřený na podporu turistického ruchu v ČR. Hlavní
myšlenkou je propagace jednotlivých krajů, jejich měst,
obcí a turistických destinací na
pozadí unikátních historických
automobilů. Projekt spočívá
ve spanilé jízdě historických
vozidel konkrétním krajem.
Trasa prochází nejzajímavějšími místy z hlediska domácího
i zahraničního cestovního
ruchu jako jsou přírodní krásy,
technické a kulturní památky, s důrazem na regionální tradice a gastronomii.
Ve Velkém Meziříčí můžeme
přehlídku historických vozů
zhlédnout 21. 6. na nádvoří
zdejšího zámku. Karel Loprais
svůj vůz zaparkuje před zámeckou branou. Příjezd vozidel je
plánován na 15.15 hodin od
Křižanova a odjezd v 16 hodin
ze zámku směrem na Uhřínov
a pak do Jihlavy, kam vozy
dorazí v 17.15. V našem kraji
Vysočina akce probíhá od 19.
do 21. června.
Jízdní řád s přesnými časy
odjezdů a příjezdů najdete
na straně 3. Podrobně jsme
o zmíněné akci informovali v minulém čísle v Okénku k raje, taktéž na str. 3.
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Gymnázium oslavilo 110 let
od svého založení
V příjemné atmosféře a ve slavnostním duchu, protkaném jak
fakty, tak humorem a zpěvem, se
neslo setkání v aule velkomeziříčského gymnázia. Tam se minulou
sobotu dopoledne sešli pozvaní
hosté, aby si připomněli, že zmíněná střední škola funguje v našem
městě úctyhodných sto deset let.
A to je pádný důvod k oslavám. Ty
začaly doprovodnými akcemi již
v únoru letošního roku, kdy byla
například otevřena nová učebna
fyziky, a vyvrcholily uplynulý
víkend. V pátek večer školní akademií v Jupiter clubu a v sobotu
dopoledne potom slavnostním
shromážděním čestných hostů
přímo na gymnáziu a v odpoledních a večerních hodinách opět
ve všech prostorách Jupiter clubu.
Tam se ještě jednou konala školní
akademie a večer pak společenské
setkání bývalých i současných pedagogů, žáků a dalších pracovníků
či příznivců této školy.
Definitivní konec za oslavami
udělají výstavy na půdě gymnázia,
v městské knihovně a v Galerii
synagoga, které se konaly v rámci
oslav a skončí v červnu a začátkem
července.
Oslavenkyni přijeli popřát jak
zástupci kraje, tak našeho města,
Současný ředitel gymnázia Aleš Trojánek stojí v čele od roku 1997. Na ale i hosté z partnerských škol
škole pak působí celkem třicet let. Během proslovu zmínil jak historii, tak v Německu a Švédsku.
současnost zařízení.
Foto: Iva Horká
(Pokračování na straně 3.)

Cena: 9 Kč

Stavba na dálnici
postoupila do další etapy

Práce na výstavbě protihlukové stěny Velké Meziříčí východ pokročily.
V celém úseku od 145,5. do 146,9. kilometru D 1 jsou provedeny terénní
úpravy a vznikají základy stavby. „Zhotovitelem stavby je Sdružení
PHS Velké Meziříčí Foresta – Subterra,“ informuje tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Martina Vápeníková a dodává,
že stavba tisíc čtyři sta metrů dlouhé a tři a půl až čtyři metry vysoké
protihlukové stěny za šestasedmdesát milionů korun by měla být hotova
30. listopadu.
V současné době již byla zahájena i plánovaná rekonstrukce dálničního
mostu při sjezdu u Dolních Radslavic, konkrétně jeho pravé poloviny ve
směru Praha – Brno (viz snímek dole).
V souvislosti s těmito pracemi platí v daném úseku D 1 druhá fáze
částečné uzavírky. Ta trvá od 7. června do 5. září a doprava v daném
místě je vedena dvěma zúženými jízdními pruhy pravého pásu, v určité
části úseku i v protisměru. Po celou dobu však zůstávají zachovány
dva jízdní pruhy v obou směrech. Obyvatelé Velkého Meziříčí by tak
v souvislosti s pracemi na dálnici neměli zaznamenat žádné komplikace
v plynulosti dopravy ve městě. Tak jako dosud, kdy ani v první etapě
prací k hromadnému sjíždění aut z D 1 do Velkého Meziříčí nedocházelo. Kompletní rekonstrukce dálničního mostu za čtyřiatřicet milionů
korun by měla být ukončena nejpozději 5. září. „Oprava levého mostu je
plánovaná v termínu duben až červen roku 2010. Akce bude provedena
za předpokladu, že na ni budou přiděleny potřebné finanční prostředky,“
doplnila Martina Vápeníková.
Veškerá dopravní omezení v daném úseku dálnice v souvislosti s letošními pracemi na D 1 u Velkého Meziříčí by tedy měla zmizet s dokončením
stavby protihlukové stěny, na konci listopadu.
Text a foto: Martina Strnadová

Rozhodnutí o podílu dotace na čističku
padne možná již v červenci
POUŤ ve Velkém
Meziříčí a jarmark
na náměstí
Neděle 21. 6.

Pouťová zábava
se skupinou
Kozénka Band
Sobota 20. 6. od 20 hodin
Fajtův kopec
Mezinárodní hudební festival 13 měst

Concentus
Moraviae

Středa 24. 6. od 19.30
Jupiter club, koncertní sál
Duo Ardašev

UVNITŘ LISTU
Zrušili vlakové
spoje na
Vysočině.
Jejich autobusové náhrady
najdete v dnešním čísle.
Více strana 3

Ohlédnutí za
charitativním
koncertem
Muzikanti dětem
a za Evropským
festivalem
filozofie ve
Velkém Meziříčí
Více strana 6
Avizní okénko připravila
Iva Horká

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa,
jehož součástí je i intenzifikace čistírny odpadních vod
ve Velkém Meziříčí, je stále v Bruselu. „Očekáváme,
že během července se již konečně dozvíme rozhodnutí
o dotaci,“ informuje starosta František Bradáč a dodává, že na podzim by pak mohlo proběhnout výběrové
řízení na dodavatele stavby. Její zahájení by v tom
případě bylo možné na jaře příštího roku.
Z celého projektu Dyje II připadá na Žďársko akce
o objemu fi nancí kolem tři čtvrtě miliardy korun.
Z tohoto balíku peněz připadá největší podíl na akce na
Velkomeziříčsku. Intenzifikace čistírny odpadních vod
ve Velkém Meziříčí a výstavba kanalizačních sběračů

v místní části Mostiště je vyčíslena na asi 430 milionů
korun. Vedle toho proběhne i odkanalizování Oslavice
a přivedení splaškových vod do čističky v Meziříčí, což
je spočítáno na 80 milionů korun.
Čistička odpadních vod významně zatíží rozpočet
města. Proto se také Velkomeziříčští zatím vyhýbají
jiným velkým investičním akcím a čekají, až se z Bruselu dozví svůj přesný podíl financí, které budou muset
zaplatit ze svého. Částka by měla být asi sto milionů
Šestice zvonů na věži kostela době. Na věži totiž probíhá výstava,
korun, což budou Velkomeziříčští řešit úvěrem.
Důvodem intenzifikace čistírny odpadních vod svatého Mikuláše ve Velkém Me- kterou pořádá město Velké Mezive Velkém Meziříčí je její dnes již nedostaču- ziříčí zvoní častěji, než dřív. Podle říčí a připravilo ji zdejší muzeum.
jící kapacita.
Martina Strnadová sdělení velkomeziříčského děkana A právě část expozice je věnovaná
P. Lukasze Szendzielorze byly jim. Najdete je v jednom z pater
všechny zvony vybaveny počítačo- věže. Návštěvníci se mohou tedy
vým zařízením, které řídí zvonění dozvědět například to, že dva
nejmenší zvony – umíráček a o más možností dálkového ovládání.
lo větší Fran„Čtyři zvotišek – jsou
ny byly vybana věži nejveny tradičst a r ší m i ze
Povodí Moravy se stejně jako ředitele ing. Lubomír Šmíd z Povodí kou díla. Akce je vhodná jak pro ními motory,
všech. I když
nejmenší,
v jiných letech rozhodlo postupně Moravy v Brně. Podle jeho sdělení širokou, tak i odbornou veřejnost.
nejsou původseznamovat veřejnost s vodními tedy ve dnech 19. až 21. června 2009
„Rozeslali jsme tuto pozvánku takzvaný
ní, pocházejí
díly, které jsou v obvodu působnosti proběhnou dny otevřených dveří také do všech škol, protože je akce umíráček,
z roku 1706
jeho podniku. „K prezentaci byly vždy v 9, v 11, ve 13 a v 15 hodin na vhodná například i pro zpestření pak motorem
a 1791. Nejvybrány přehrady, které mohou být vodním díle Mostiště (závod Dyje). školních výletů a podobně,“ infor- lidiovým,“
větší zvon je
zajímavé pro návštěvníky z blízkého
Pro návštěvníky jsou po všechny movala Květoslava Hladíková z vel- popsal děkan
pak Mikuláš,
okolí, ale i pro hosty ze vzdálenějších dny pracovníci připraveni přednést komeziříčského informačního centra změny v útrokter ý váží
míst,“ uvedl tajemník generálního odborný výklad spojený s prohlíd- města v Radnické ulici. Iva Horká b á c h v ě ž e ,
210 0 k i l o „a n a d v a
gramů.
z vony bylo
Pozvánka na
Věž včetnainstalováně expozice
no vybavení
je otev řena
odbíjející
Největší zvon Mikuláš váží 2100 kg.
které se uskuteční v úterý 23. června 2009 ve 14.30 h v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí
až do konce
čtvrt hodiny
I. Zahájení
a plné hodiny. To je řízeno elektro- srpna letošního roku, a to denně od
II. Hlavní body programu 1. Kontrola plnění usnesení
9 do 17 hodin, v neděli pak od 13
nickými radiovými hodinami.“
2. Majetkové převody
Prohlédnout si zvony zblízka do 17 hodin.
3. Organizace parkování vozidel v centru města
Text a foto: Iva Horká
mohou zájemci zrovna v současné
4. Rozpočtová opatření
5. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2008
6. Čerpání rezerv v rozpočtu města – I. pololetí 2009
VÁŠ SPECIALISTA
7. Přijaté dotace
NA CYKLISTIKU
8. Smlouva o spolupráci
Všechna
kola
na
splátky
bez navýšení!
9. Grantový systém města Velké Meziříčí
SUPERIOR RX 560 – místo 10.690 jen 8.999 Kč
10. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Lhotky
GIANT BOULDER – místo 7.499 jen 6.499 Kč
III. Interpelace, diskuze
Prodejna: Novosady 96/48, Velké Meziříčí
IV. Závěr
Ing. František Bradáč, starosta města
www.jkcyklo.cz jkcyklo@seznam.cz

Na mostišťské přehradě
bude den otevřených dveří

jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí,

Zvony na věži jsou slyšet
častěji
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OKÉNKO RADNICE

Uzavření průchodu
pod železničním viaduktem
Upozorňujeme veřejnost na uza- vodovodu a vybudování nového
vření průchodu pod železničním chodníku mezi ulicí Družstevní
viaduktem na ulici Družstevní – a Bezručova.
Josef Komínek,
Bezručova a to v době od 26. 6. do
místostarosta města
31. 8.2009 z důvodu opravy havárie

SOS radí každou středu
Bezplatnou poradnu Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) ve Velkém
Meziříčí můžete využít pravidelně každou středu. Mgr. Michala Šťávová,
absolventka právnické fakulty, vám poradí vždy od 14 do 16 hodin na
živnostenském odboru městského úřadu, v nové budově radnice (dveře
č. 4). Telefonní kontakty: v době úředních hodin na velkomeziříčské
radnici můžete volat 566 501 044 nebo 045. Mimo úřední hodiny volejte
543 255 371 nebo na mobil M. Šťávové 775 303 443.
-mrs-

Restaurace vymění provozovatele
Restaurace Jupiter na náměstí ve Velkém Meziříčí bude mít od prvního srpna novou provozovatelku. Stala se jí Blanka Přibylová, která
má v tomto oboru zkušenosti. V našem městě již provozuje restauraci,
formanku a hotel U Bílého koníčka. „Rada města v působnosti valné
hromady Jupiter clubu vybrala Blanku Přibylovou ze tří zájemců, kteří se
přihlásili do výběrového řízení,“ informuje Milan Dufek a dodává, „vedení
Jupiter clubu současně děkuje za téměř desetiletou spolupráci dosavadní
provozovatelce Bohunce Požárové.“
Martina Strnadová

KOMENTÁŘE RADNÍCH MĚSTA

Dnes komentuje téma t ýdne
– týkající se parkování v našem
městě – další člen Rady města
Velké Meziříčí, Pavel Pešek. Příští
komentář (v č. 26) bude od radního
MVDr. Iva Šulce.

Organizace
parkování vozidel
v centru města
Město Velké Meziříčí řeší průběžně různé problémy spojené se
správou území pod něj spadající
a problémy, které můžeme nazvat
třeba provozními. Jeden z nich je
však stále se opakující a stal se už
jakýmsi evergreenem. Je to tzv.
zpoplatněný vjezd do historické
části města, týkající se konkrétně
náměstí. Naše město má jednu
zvláštnost, kterou se liší snad od
všech měst v republice. Ta spočívá
v tom, že na náměstí se neplatí za
parkování, ale za vjezd, aniž by
měl řidič vozidla zajištěno, že na
náměstí zaparkuje. Původní záměr
„otců zakladatelů“ tohoto systému
byl, aby se pomocí poplatku reguloval počet vozidel na náměstí
a do centra vjíždějících. Ten, kdo
nechtěl platit, mohl zaparkovat
v okolních ulicích a okrajových
částech města a do centra dojít
pěšky. Myslím, že tento systém
byl ve své době (a podle názoru
odborníků zabývajících se řešením
parkováním ve městech profesionálně stále je) naprosto geniální.
V průběhu let se však stalo něco,
s čím nebylo počítáno a co tento
systém činí v součastné době stále
méně vyhovujícím. Občané, žijící
podle některých minulých politiků
ve spálené zemi a podle některých
současných na pokraji chudoby,
postupně zaplnili veškeré prostory
mimo centrum svými auty natolik,
že najít místo na zaparkování se
stává věcí téměř nemožnou. A to
i přesto, že se zřídila řada parkovacích míst přímo v sídlištích a všude
tam, kde to jen trochu šlo. A někde
to bylo, bohužel, i na úkor zelených

ploch. V minulém roce se, ve snaze
urychlit pohyb zaparkovaných aut
na náměstí, vytyčila část parkovacích míst, na kterých je parkování
časově omezeno. Situace se zlepšila
v tom, že alespoň zde bývá nějaké
místo volné a řidič, který zaplatí za
vjezd, není nucen kroužit s nepříčetným výrazem v obličeji kolem
náměstí tak dlouho, než se nějaké
místo uvolní. Rada města se na
několika svých minulých jednáních
věnovala úkolu jak systém parkování v centru zlepšit ke spokojenosti
všech zainteresovaných skupin,
ať už jde o návštěvníky, rezidenty
(ti, kteří na náměstí bydlí) anebo
majitele firem a obchodů majících
na náměstí své sídlo. O tom, že
celá věc není jednoduchá, svědčí
skutečnost, že písemné materiály
k danému problému mají 11 stran
textu a stejný počet stran příloh,
které zde nelze z prostorových
důvodů otisknout. Občanům, které
by daná problematika zajímala,
jistě poskytne materiály ochotně
kterýkoliv zastupitel nebo odbor
dopravy k prostudování. Po velmi
důkladné analýze a zvážení všech
důsledků z toho plynoucích pro
všechny zúčastněné, připadají
v úvahu dvě varianty řešení dopravy a parkování v centru města. Je
to zachování stávajícího systému
s rozšířením o další místa s parkovacím kotoučem s prodloužením
parkovací doby z jedné hodiny
na dvě a se zprovozněním dalších
cca 100 parkovacích míst v bývalém areálu Svitu (bez poplatku)
a s možností průchodu na náměstí
po stávajícím mostě přes řeku. Tím
druhým, reálným řešením je potom
zřízení parkovacích automatů. Obě
varianty mají své pro a proti. Ta
s parkovacími automaty by kladla
hlavně důraz na případné sankce při
neuhrazení parkovacího poplatku,
jejichž ukládání by měla na starosti
městská policie. Nejsem si jist, jak
by se s tímto nelehkým úkolem vyrovnala, když podle zlých jazyků,
stejně jako tatínek ve filmu „Hogo
fogo Homolka, „neuhlídá už ani tu
kozu“. Vzhledem k mému konzervativnímu přesvědčení a pohledu
na svět nepatřím k lidem, kteří by
měnili fungující věci jen pro změnu
samotnou. Nebráním se ale v případě potřeby takovým úpravám, které
reagují na nový vývoj a jsou schopny stávající stav změnit k lepšímu.
Na příštím jednání zastupitelstva
města čeká tedy zastupitele nelehký úkol jak výše popsaný problém
vyřešit. Přeji tedy svým kolegům,
aby je při řešení tohoto nelehkém
úkolu, „Bůh při zdravém rozumu
zachovati ráčil“.
Pavel Pešek

V Bejkovci by mohly být parcely
Velkomeziříčská lokalita Bejkovec nabídne stavební parcely. Ve volném
prostoru pod bývalým smetištěm by jich mohlo vzniknout až osm. „Tam,
kde kdysi bylo smetiště, nyní staví fotovoltaickou elektrárnu. Pod tím je
údolí s malou částí městského lesa. Právě tam navrhuje vedoucí stavebního odboru vytvořit nové stavební pozemky,“ vysvětluje místostarosta
Josef Komínek a dodává, že náklady na zasíťování stavebních pozemků
by nebyly tak vysoké, protože o kousek dál začíná ulice K Novému
světu a sídliště s rodinnými domy. Parcely by podle jeho předběžného
odhadu mohly být veliké zhruba od pěti set do tisíce metrů čtverečních.
„Pravděpodobně v září budou zastupitelé schvalovat doplňky v územním plánu města a tento návrh by do něj měl být již zanesen,“ dodává
místostarosta.
Mimo to město plánuje zainvestovat v příštím roce další stavební pozemky v Hliništích, protože již nemá co nabízet zájemcům. V současné
době jsou městské parcely pro rodinnou výstavbu téměř všechny rozprodané.
Martina Strnadová

Syndikát vypsal soutěž
pro novináře
Netradiční „plovoucí“ tiskovou
besedu na lodi Vysočina, kterou
pořádalo krajské územní sdružení
Syndikátu novinářů ČR, absolvovali žurnalisté minulé pondělí
na Dalešické přehradě. Nabídla
informace o těch nejzajímavějších
možnostech cestovního r uchu
v našem kraji a také seznámení se
se zásadami nově vypsané autorské
soutěže Novinářská cena Vysočiny
– Péče o naše památky.
„Jejím cílem je ocenit práci tvůrců, kteří neotřele ,zviditelní´ lidi či
subjekty spojené s příkladnou péčí
o historické a kulturní památky kraje Vysočina,“ informoval za územní
sdružení syndikátu Jan Kliment.
Účastníky mohou být kmenoví
redaktoři nebo stálí spolupracovníci profesionálních tištěných i elektronických médií a agentur, volní
novináři, ale i tvůrci městských
či obecních periodik (tištěných
a elektronických), určených nejširší
veřejnosti. Soutěž může každý autor
obeslat nejvýše třemi publicistickými materiály ze své kategorie,
ne však zprávami zveřejněnými od
15. června do 15. listopadu 2009.
Podmínkou registrace je dodání
ověřitelných podkladů v tištěné
podobě – u elektronických médií
s přepisem zvukové modulace –

V knihovně číhají
pohádkové potvůrky
Od tohoto pondělí je ve velkomeziříčské městské knihovně na
Poštovní ulici k vidění putovní
výstava loutek. Jejich autorkou je
spisovatelka a malířka Vítězslava
Klimtová a expozice nese název Potulná pohádková země. Od konce letošního května se bude prezentovat
postupně ve sto dvaceti knihovnách
v naší zemi, a to dokonce po třech
trasách. „Jde o soubory patnácti
originálních potvůrek, které vždy
na pouhých čtrnáct dní spočinou na
jednom místě tak, aby za dva roky
dorazily zpět do Pohádkové země
v Pičíně,“ přibližuje celorepublikovou akci ředitelka zdejší knihovny
Ivana Vaňková.
Do našeho města tedy zavítala
Borůvková bábrlinka, Elf zelený,
Zmola nenápadný, Postelníček snový, Bílá paní, Čarodějnice polétavá,
Hejkálek travní či Čertice domácí
a další roztomilé postavičky. Autorka loutky vytvářela na základě
vlastních ilustrací svých dětských
knížek, ale také podle lexikonu

ohrožených druhů strašidel a jiných
potřebných publikací. „Věříme, že
výstava potěší jak děti z mateřských, tak z prvního stupně základních škol,“ je přesvědčena ředitelka
Vaňková. Ta přidává k dobrému
ještě nabídku interaktivních malých
her, které má pro děti přichystány,
stejně jako je pro každé dítko připravena omalovánková kartička se
strašidýlky. Na výstavu není třeba
se dopředu objednávat, ani se na
ní neplatí vstupné. Zato si zájemci
mohou koupit autorčiny knihy či
omalovánky, pexesa, záložky nebo
pohlednice.
Loutky si můžete v půjčovně
pro děti prohlédnout do konce
června letošního roku. V pondělí,
ve středu či v pátek se vstupem
hlavním vchodem od půl osmé do
osmnácti hodin, s výjimkou polední
přestávky od půl dvanácté do půl
jedné. Dále pak vchodem vedlejším
můžete zajít na výstavku v úterý
a ve čtvrtek taktéž od půl osmé, ale
pouze do půl jedné.
Iva Horká

a s aktuálními kontakty na tvůrce,
aby mu mohla být potvrzena jejich
registrace.
Do hodnocení budou zařazeny materiály odeslané nejpozději 15. prosince 2009 na poštovní adresu Územní sdružení
Syndikátu novinářů Vysočina,
Humpolecká 648, 580 01 Havlíčkův Brod nebo elektronicky na
syndikat.vysocina@volny.cz
Včas doručené a podle podmínek
vybavené soutěžní materiály budou
posuzovány skupinou odborných
hodnotitelů. Každý z nich obdrží
anonymní – kódem autora označené – příspěvky (u elektronických
médií přepis zvukové modulace),
rozdělené dle soutěžních kategorií.
Hodnotitelé pak, na základě posouzení autorské invence, uchopení
a tvůrčího přístupu ke zpracování
tématu, navrhnou k ocenění tři
jim neznámé autory z každé kategorie. Konečné pořadí vznikne
„statistickým“ porovnáním návrhů
hodnotitelů.
Konečné vyhodnocení soutěže
s předáním f inančních odměn
(5.000, 3.000 a 2.000 Kč) a věcných
cen, bude začátkem roku 2010.
Přesný termín a místo aktu budou
registrovaným účastníkům soutěže Ředitelka městské knihovny Ivana Vaňková ukazuje jednu z vystavených
včas oznámeny.
Iva Horká loutek Vítězslavy Klimtové – Zmolu nenápadného.
Foto: Iva Horká

Místo kasáren bude domov pro seniory i rodinné domy
Objekt bývalých kasáren v Lavičkách před dvěma týdny prošel demolicí. Zbyla z něj jen hromada suti. Na místě má v budoucnu vzniknout
areál s domovem pro seniory i s bydlením pro rodiny s dětmi. Projekt
navíc počítá se zázemím jako je dětské hřiště, tenisové kurty, zátiší pro
grilování či rybníček, které doplní parčík a zeleň.
„Původním naším záměrem byla pouze výstavba a provozování seniorského domu. Složitost financování nás však přiměla k tomu, abychom
přidali i bytový komplex,“ vysvětluje současná majitelka objektu a investorka projektu ing. Margita Bučková a dodává, „soužití mladých rodin se
seniory bude vnitřním obohacením pro obě generace.“
Celý areál vznikne na ploše zhruba čtyř hektarů. Parčík se stromy
zajistí jeho soukromí, ale ne jeho odříznutí od života v obci. Dětské
hřiště, tenisové kurty a další zázemí budou moci využívat i lidé z obce.
S tímto záměrem také začali investoři projektu před třemi lety vyjednávat s vedením Laviček a následně objekt od obce odkoupili. Společně
hodlají postupovat i při budování chybějící infrastruktury v místě bývalého vojenského areálu. Bude nutné postavit čističku odpadních vod,
kterou Lavičky vůbec nemají a mohla by sloužit i části obce, kanalizaci,

komunikace i trafo stanici. „Obec Lavičky může z programu rozvoje
venkova získat sedmdesátiprocentní dotace na čističku, komunikace i na
společné plochy, tedy hřiště a parkovou úpravu,“ informuje manažerka
Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko JUDr. Diana Kutnerová s tím,
že termín podávání žádostí o tyto dotace bude na podzim. „Tuto žádost
o evropské peníze hodláme zvažovat,“ potvrzuje starosta Laviček Jiří
Bradáč. Margita Bučková přitom doplňuje odhadované investiční náklady
celého projektu, které se včetně domova pro seniory blíží částce čtyři sta
milionů korun.
Bývalý vojenský areál, kde byli chemici, je prázdný již někdy od roku
1990. Pak odtamtud armáda odešla, ale ještě asi dva nebo tři roky jej
střežila. Od té doby je opuštěný a chátrá. „Jsme rádi, že z obce konečně
zmizel. Děti tam lezly a mohlo se někomu něco stát,“ dodává lavičský starosta. Původní budova byla ve špatném stavu a koncepčně nevyhovující,
takže nebylo možno ji využít k přestavbě. Nejlepším řešením tedy bylo ji
zbourat. Podle Margity Bučkové totiž celý komplex počítá s bezbariérovou
úpravou. U domova pro seniory je to samozřejmé, ale i řadové domky
budou připravené pro případnou dostavbu výtahu.
V první etapě by mělo
dojít k výstavbě rodinného
bydlení. „Zájemci podepíší
smlouvu o smlouvě budoucí a zaplatí rezervační poplatek. Po dostavění hrubé
stavby budou moci převzít
dům do svého vlastnictví,“
vysvětluje Margita Bučková.
Nabídka bydlení ať už v bytech ve viladomech či v atriových a řadových domech
se cenově pohybuje od 1,7
milionu korun do 4,7 milionu
korun. Druhou etapou pak
bude výstavba domova pro
seniory, který investor hodlá
v budoucnu i provozovat.
„Pokud to všechno dobře
půjde a budeme mít zájemce
o byty, budeme stavět postupně v ucelených blocích.
V ideálních podmínkách
jsou to tři rok y práce na
celém komplexu,“ uzavírá
M. Bučková.
Martina Strnadová
◄ Studie Bella Vita
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Gymnázium oslavilo 110 let od svého založení
Nechyběli pochopitelně ani kolegové z ostatních gymnázií – například vtipný Dag Hrubý z gymnázia
v Jevíčku –, ale i někteří pozvaní
profesoři z českých univerzit či
bývalí kolegové a další.
„Co nikdy neztratí hodnotu, je
vzdělání,“ podotkla Marie Kružíková, radní pro oblast školství kraje
Vysočina, který je zřizovatelem
zdejšího gymnázia, „kompletní
nabídku vzdělávání na Vysočině
tedy kraj - jako zřizovatel většiny
středních škol v regionu - chápe
jako důležitý nástroj pro svobodné
utváření charakteru budoucí generace. Klíčovou roli hrají střední
školy a nabízené studijní obory ve
struktuře nabídky práce a v případě kraje Vysočina děláme vše proto,
aby nabídka práce a poptávka absolventů dosahovaly rovnosti.“
V regionu slouží podle sdělení
M. Kružíkové veřejnosti 341 mateřských škol, 282 základních, 13
vyšších odborných škol, 2 vysoké
školy a 8 odloučených pracovišť,
dále 25 základních uměleckých
škol, 20 domů dětí a mládeže, 36
domovů mládeže a 68 středních
škol. Kraj Vysočina zřizuje 52
školských zařízení. Vzdělávání
a výchovné služby zajišťuje ve své
hlavní činnosti více než 12,5 tisíce
zaměstnanců, na jejichž mzdy jdou
ročně téměř tři miliardy korun.
Ostatní náklady související s fungováním školství dosahují 5,5 miliard
ročně. Gymnáziu a jejím pedagogům pak radní vyslovila uznání,
stejně i těm, kteří školu v minulosti
i dnes podporují. Některé z těchto
osobností vzpomněl ve svém proslovu v aule také starosta našeho

města František Bradáč. „Připomenu prvního ředitele Zikmunda
Horvátha, který ve městě založil
pěvecký spolek Hlahol, dále profesora zpěvu, dlouholetého ředitele
kůru a varhaníka v kostele svatého
Mikuláše Bohumila Svobodu, nebo
profesora Václava Bařtipána, který
je autorem návrhu pomníku padlých
v první světové válce. Ten dodnes
stojí v parčíku naproti gymnáziu.
Připomenu ještě Oldřicha Klapala,
který řídil stavbu naší novodobé
dominanty, jímž je dálniční most.
To je samozřejmě jen stručný výběr,
vždyť lavicemi gymnázia prošlo
tisíce studentů.“
Stávající ředitel gymnázia Aleš
Trojánek se pak věnoval faktům
z dob minulých i současných.
Pomocí dataprojektoru nabídl přítomným několik ukázek, mimo
jiné i jedno z prvních maturitních
vysvědčení z roku 1906, na němž
stálo: Výsledek zkoušky – dospělý
s vyznamenáním. Dále představil
některé změny způsobů při hodnocení žáků během zkoušek či systém
nových státních maturit, který na
studenty čeká od příštího roku.
O kulturní vsuvku se výtečně
postaralo komorní trio z místní základní umělecké školy pod vedením
Zdeňky Němcové, které zazpívalo
několik písní a svoje vystoupení
zakončilo moravskou skladbou Javorina, chlapci javorina.
Historii a současnost gymnázia pak velmi dobře mapuje zdařilý almanach, který si zájemci
mohli zakoupit. K mání je za 130
korun na gymnáziu, v městské
knihovně, knihkupectví či v informačním centru. Iva Horká

Pozvání na slavnostní setkání přijali zástupci kraje i našeho města. Zprava místostarosta našeho města Josef Komínek, radní pro oblast školství
Marie Kružíková radní Petr Krčál. Zcela vlevo starosta města František
Bradáč s manželkou.
Foto: Iva Horká

OKÉNKO KRAJE

SŽDC svévolně ruší
vlakové spoje na Vysočině
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která je zpracovatelem jízdních řádů, chce bez jakéhokoliv předchozího upozornění nebo domluvy
s vedením kraje Vysočina, zrušit 20 vlakových spojů nebo jejich úseků.
Správa argumentuje nutností zajistit oběhy vlaků. Zástupci kraje Vysočina se o rušení spojů dozvěděli pozdě a navíc až ve chvíli, kdy jízdní
řád už nelze změnit.
Podle vyhlášky Ministerstva dopravy ČR musí zpracovatel jízdního
řádu nejméně 30 dnů před jeho platností projednat tento jízdní řád s objednatelem, v tomto případě s krajem Vysočina. Stanovená lhůta uplynula
15. května 2009.
„V pondělí 25. května 2009 jsme obdrželi od Správy železniční dopravní
cesty dopis, ve kterém nám bylo oznámeno zrušení 20 vlakových spojů
nebo jejich úseků. Vzhledem k zajištění potřeb občanů našeho kraje se mi
tento postup jeví minimálně v rozporu s dobrými mravy,“ řekl náměstek
hejtmana Libor Joukl, který má v gesci dopravu a majetek.
Vlakové spoje v pracovní dny (11 spojů nebo částí spojů), které byly
zrušeny bez souhlasu vedení kraje Vysočina, budou nahrazeny autobusy.
V současné době úředníci krajského úřadu vydávají potřebné licence pro
autobusové dopravce. Změna jízdního řádu vstupuje v platnost 14. června 2009. Občané kraje Vysočina budou o změnách v osobní vlakové
dopravě včas informováni prostřednictvím obcí nebo webových stránek
kraje Vysočina.
„Chtěl bych se našim občanům omluvit za vzniklé potíže, i když omluva by měla zaznít z úst úplně někoho jiného. Tuto situaci jsme nezavinili
a snažíme se ji v rámci možností urychleně řešit,“ doplnil Libor Joukl.
Eva Neuwirthová,
odbor sekretariátu hejtmana Krajský úřad kraje Vysočina

Náhrada za zrušené vlaky
od 14. 6. 2009

Os 24917/6 vlak zrušen v úseku
Studenec (odj. 18.11) – Velké Meziříčí (odj. 18.50 hodin)
Os. vlak 4914 – vlak zrušen
v úseku Křižanov (odj. 19.06 hodin) – Žďár nad Sázavou
Aula zdejšího gymnázia se zaplnila do posledního místečka.
Náhrada autobusy:
Foto: Iva Horká
Velké Meziříčí – Křižanov nahrazen 840201 sp. 13
Křižanov – Žďár n. Sázavou –
nahrazen 840123 sp. 12
Zpáteční spoj Žďár n. Sázavou
– Velké Meziříčí nahrazen 840214
sp. 33 vratný
Os. 14922 vlak zrušen v úseku
Rožná (odj.20.20) – Nové Město
n. Mor. pouze pátek
Os. 14933 vlak zrušen v úseku
Nové město n. Mor. (odj. 21.09) –
Rožná pouze pátek
Náhrada autobusem:
Rožná – Bystřice n. Pern. nahrazen 840314 sp. 3 (nájezdový) a sp. 2
(odj. Rožná 20.35 hodin)
Bystřice n. Pern. – Nové Město na Moravě 840109 sp. 18 (odj.
20.50) navazuje na 840314 s 2
v Bystřici n. Pern.
Nové Město n. Mor. – Rožná nahrazen 840109 sp. 15 (odj. 21.15 h)
Dívčí kapela A.T.P. přispěla na akademii dvěma skladbami To máme
Os. 14930 změněno omezení
mládež a vlastní skladbou Naštěstí. Na snímku zleva Jana Sklenářová, Kuplet Já býval dítě zvídavé zazpívala Vendula Příhodová za hudebního
jízdy v úseku Rožná (odj. 4.14 hoMarie Zlámalová a Žaneta Havelková, zpěv Iveta Špačková.
doprovodu Jiřího Lojdy (housle) a Pavla Horkého (akordeon).
Foto: Martina Strnadová
Foto: Martina Strnadová din) – Bystřice n. Pern. Vlak. spoj

Historické vozy
ve Velkém Meziříčí – jízdní řád
(Pokr. ze str. 1.)
Program:

1. etapa pátek 19. června
Příjezd
Třebíč, Karlovo náměstí
8.30
Náměšť nad Oslavou, Zámek
10.35
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámek
12.45
Ratibořice, Dvůr Ratibořice
14.50
Moravské Budějovice, Náměstí Míru
15.45
Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce, Zámek
17.30
2. etapa sobota 20. června
Telč, Hotel Antoň
Hrad Kámen
10.00
Pelhřimov, Masarykovo náměstí
11.30
Humpolec, Horní náměstí
14.00
Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy
15.30
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí
16.45
3. etapa neděle 21. června
Havlíčkův Brod, Hotel Slunce
Žďár nad Sázavou, Náměstí Republiky
9.30
Westernové městečko Šiklův Mlýn, Zvole n. Pern. 11.15
Dolní Rožínka, Muzeum veteránů,
13.00
Strašidelný zámek Draxmoor
Velké Meziříčí, zámek
15.15
Jihlava, Masarykovo náměstí
17.15

zrušen ve dnech úterý až pátek.
Náhrada autobusem:
Náhrada vlaku bude zajištěna po
dohodě s obcemi a KÚ kraje Vysočina od 1. 9. 2009
Rožná – Bystřice n. Pern. nahrazen 840314 sp. 4 (odj. Rožná 4.14
hodin) a nájezdový sp. 5
Os. 14967 vlak zrušen v celé
trase Žďár n. Sázavou (odj. 22.41
hodin)– Nové Město n. Mor.
Náhrada autobusem:
Žďár nad Sázavou – Nové Město
na Moravě – vlak nahrazen současným spojem č. 26 linky 840315.
Odjezd sp. 26 opožděn na 22.38 h
tak aby byla zajištěna návaznost na
vlak od Havl. Brodu (příj. do ZR
22.35 hodin)
Os. 24917/6 vlak zrušen v úseku Studenec (odj. 18.11) – Velké
Meziříčí
Os. 24935 vlak zrušen v úseku
Velké Meziříčí (odj. 18.09) – Studenec . Byl vznesen požadavek na
zajištění zrušeného vlaku v úseku
Budišov – Studenec
Náhrada autobusem:
Velké Meziříčí – Studenec – prodloužen sp. 13 linky 840209 a zpět
ze Studence ( odj. 18.45 hodin) do
Hodova sp. 16.
Odbor dopravy MěÚ VM

Na farmu do Netína pojedou děti z Krucemburku

Vítězi čtvrtého ročníku soutěže Bílé moře Vysočiny se stali žáci
školní družiny v Krucemburku. Vytvořili reklamní plakát na podporu
spotřeby českého mléka a mléčných výrobků, který se porotě ze všech
Odjezd pětapadesáti zúčasněných líbil nejvíc. Odměnou jim bude jednodenní
pobyt na Farmě rodiny Němcovy v Netíně, která soutěž pořádá již čtvr9.15
tým
rokem. Druhé místo obsadila
11.35
třetí A třída základní školy v Měříně
14.40
a bronzovou příčku pak první třída
15.20
prvního, druhého a třetího ročníku
16.30
základní školy v Lavičkách. Děti na
18.45
druhém a třetím místě obdržely věcné
ceny. Nechyběly pochopitelně mléčné
8.45
výrobky z produkce farmy a byly mezi
11.00
nimi i drobné dárky z kraje Vysočina,
13.00
které žákům osobně předal krajský
15.00
radní pro oblast zemědělství Josef
15.30
Matějek, jenž letošní ročník zaštítil.
17.45
A vítězové, ti se v rámci jednodenního
pobytu na farmě mohou těšit na pro8.30
hlídku hospodářských zvířat, projížď10.15
ku na koni, budou si moci vyzkoušet
12.45
dojení na trenažéru a další aktivity.
Samozřejmě ochutnají také čerstvé
14.30
mléko, sýry, tvaroh či jogurt a den
16.00
-kh- zakončí táborákem s grilováním.
„Tyto aktivity vítám,“ okomentoval
soutěž radní Matějek, „kéž by takovou
propagaci dělali i větší výrobci mléčných výrobků. Třeba by to napomohlo
zlepšit špatnou situaci, která u nás
nyní v oblasti mléka panuje.“ Spolupořadateli soutěže pro žáky prvního

stupně základních škol z celého kraje Vysočina byly Společnost mladých
agrárníků České republiky a Hotelová škola Světlá a obchodní akademie
Velké Meziříčí. Cílem soutěže je podpora českých mléčných výrobků,
zvýšení povědomí o zemědělské produkci na Vysočině.
Text a foto: Martina Strnadová
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Tip
Před několika lety jedna mladá vzdělaná slečna konstatovala, že si
vždycky říkala, že to Polsko je taková neznámá země někde za horami.
Teprve, když potkala Poláky, nota bene v Německu na praxi, tak pochopila, že tam na severu opravdu musí něco být. Minulý týden jedna naše
středoškolačka měla plno otázek na Polsko. Údajně se o něm ve škole
moc nemluví. A když já řeknu, že jsem z Polska, tak lidé tady velmi často
reagují slovy: „Ano, byli jsme v Polsku. Na tržišti.“
Ne, že bych byl nějaký veliký polský vlastenec, ale myslím si, že
v dnešní Evropě bychom měli lépe znát tento kontinent. Protože sám rád
cestuji, tak bych dal pět tipů na zájezd k severním sousedům. A nebudou
to všem známá místa z CK nabídky na Kraków, Częstochowę, KL Auschwitz nebo solný důl ve Wieliczce.
1. Bieszczady – horské pásmo na hranicích s Ukrajinou. Je to na Evropu
opravdu divoké místo: mobil nefunguje a není nic neobvyklého střetnout se tam s medvědem nebo vlkem.
2. Dunajec – řeka, na které se můžete svézt na vorech s horaly, kteří
„kecají“ o všem možném.
3. Białowieża a kolem ní prales, který pamatuje ještě vznik Jagellonců.
A v lese stovky zubrů a jejich zvláštní pastva – tráva, ze které se dělá
Żubrówka – aromatická vodka.
4. Polské pobřeží – pláž, příjemný vánek, dobrá rybička a ani voda není
tak studená – v srpnu má někdy i 22 stupňů Celsia.
5. Pojeziorze Mazurskie – kraj tisíce jezer a řek.
Tak jestli má někdo rád dobrodružství a dobré auto, tak o prázdninách
šup na cestu. Nebudete litovat.
P. Lukasz Szendzielorz

Březejcké ČIM-ČA-RÁ-NÍ
Víte, co znamená takové čim-čará-ní? Tento název dostala Oblastní
přehlídka zájmové činnosti dětí
a mládeže ze škol a školských
zařízení pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, kterou
uspořádala 28. května 2009 ZŠ speciální a praktická škola Březejc.
Tento den k nám do Březejce
zavítali žáci a učitelé z dalších
pěti speciálních škol se svými
pestrými a milými programy: ZŠ
Velká Bíteš s pásmem básniček,
písniček a tanečků o jaru; 3. ZŠ
Žďár nad Sázavou se scénkou Indiáni; ZŠ Nové Město na Moravě
s pěveckým vystoupením; ZŠ Bystřice nad Pernštejnem se zpěvem
a aerobikem; dívky z Výchovného
ústavu a SŠ ve Velkém Meziříčí
se sólovým zpěvem a tanečním
vystoupením. My, Březejčtí, jsme

zpívali a doprovázeli se na spoustu
hudebních nástrojů.
Atmosféra přehlídky byla přátelská, všichni jsme si vzájemně
fandili. Logem celé přehlídky
se stal ptáček nesoucí poselství
vzájemné podpory a přátelství.
V závěru přehlídky se jich k nám
sneslo hned celé hejno z rukou
všech zúčastněných dětí. Přehlídku
uzavřelo společné zpívání, předávání upomínkových dárků a chutné
občerstvení. O to se postaraly
studentky ze SŠ řemesel a služeb
z Velkého Meziříčí pod vedením
učitelky H. Lavické, kterým děkujeme za uspořádání rautu.
Přehlídka byla součástí projektu
Naše zájmová činnost, který finančně podpořil kraj Vysočina.
Text a foto: žáci a učitelé ZŠ
speciální a praktické školy Březejc

POŘAD BOHOSLUŽEB
Středa 17. 6.
7.00 Mše sv. za vyslyšení prosby s poděkováním.
o. L. Sz.
19.00 Mše sv. – Lavičky
o. M. P.
Čtvrtek 18. 6.
7.00 Mše sv. za prof. Ambrože, sestru a duše v očistci.
o. M. P.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Malcovu.
o. L. Sz.
19.00 Mše sv. – Vídeň
o. P. K.
Pátek 19. 6. Slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova
8.00 Mše sv. za prarodiče a rodiče Zelníčkovy
a Štěpánku Hnízdilovou.
o. P.K.
13.00 Mše sv. v domově důchodců
o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež – za manžela Františka, švagra Karla,
rodiče Brabcovy, Mejzlíkovy, Zelinkovy a duše v očistci. o. L. Sz.
Sobota 20. 6. Památka neposkvrněného srdce Panny Marie
7.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Chalupovy, dva syny,
celou přízeň a duše v očistci.
o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Bartuškovy a syna,
za zemřelé rodiče Novotných a syna.
o. M. P.
Neděle 21. 6. Slavnost výročí posvěcení kostela – letní pout’
7.30 Mše sv. za Ladislava Němce, děti Ladislava
a Zdeňku, za zetě Jaroslava Buriana.
o. M. P.
9.00 Mše sv. za Aloise Neubauera, za živé a zemřelé členy
rodiny Neubauerovy a Stránských.
o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi – za rodinu Doležalovu
a duše v očistci.
o. M. P.
17.30 Slavnostní pobožnost s požehnáním.
18.00 Mše sv. za Marii a Edvarda Oulehlovy.
o. L. Sz.
Pondělí 22. 6.
7.00 Mše sv. za zemřelou Evu Matoušovou,
její zemřelé rodiče a sourozence.
o. P. K.
14.00 Mše sv. v nemocnici.
o. P. K.
Úterý 23. 6.
7.00 Mše sv. za Stanislava Bílka.
o. M. P.
16.30 Mše sv. pro děti – za Jana Šoukala, jeho zesnulé rodiče
a sourozence a za Františka Drápelu.
o. M. P.
Středa 24. 6. Slavnost narození svatého Jana Křtitele
7.00 Mše sv. za P. Aloise Zmrzlíka a rodiče.
o. M. P.
18.00 Mše sv. – Oslavice
o. M. P.

Farní oznámení

Střední škola řemesel a služeb
Velké Meziříčí bilancuje
S blížícím se koncem školního roku bilancuje Střední škola řemesel
a služeb Velké Meziříčí účast svých žáků v nejrůznějších soutěžích odborných znalostí a dovedností.
Pro žáky učebního oboru automechanik je to především soutěž Automechanik junior 09, kde v krajském kole úspěšně reprezentoval školu Vojtěch
Kašpar z třetího ročníku, a „Automobilem“, kde v krajském i národním
kole uspěl žák 3. ročníku David Komínek. Jako člen družstva kraje Vysočina vyhrál zlatý pohár za 1. místo v národním kole. Žáci učebního oboru
opravář zemědělských strojů soutěžili v odborných dovednostech tohoto
oboru, jízdách zručnosti – ovládání traktoru s přívěsem na soutěžní dráze.
Školu v těchto soutěžích zručnosti zastupovali žáci 3. ročníku Jaroslav
Marek, Radek Hudec a Luboš Mátl. Žáci učebního oboru kuchař – číšník
se v rámci letošního 32. ročníku gastrodnu zúčastnili tradičního běhu
číšníků a Lucie Václavíková cukrářské soutěže Ukaž, co umíš.
Nejen odborné předměty, ale především v nástavbovém studiu předměty
všeobecně vzdělávací (především český jazyk a literatura a dějepis), jsou
dobrým podnětem pro účast studentů v nejrůznějších literárních soutěžích
– nejaktuálněji v soutěži o Vysočině O cenu Jana Zahradníčka (poezie)
a O cenu Jakuba Demla (próza). Studenti prvního ročníku nástavbového
maturitního studia Jaroslav Holub a Jan Kujal zúročili své vědomosti
z moderní historie a soutěžili v devátém ročníku soutěže o dějinách
Severoatlantické aliance a studené války „Aliante 2009“.
Žáci a studenti Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí se
reprezentace své školy nejen účastní, ale často také vítězí. Nad svou
trémou, malým sebevědomím či strachem. A to je, jak se zdá, vítězství
nejcennější.
Text a foto: Lubomír Křižan

V pátek od 14 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14 do 15.30
bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V 16.30 bude mše sv. pro
mládež, po mši sv. setkání mládeže.
V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů. V 18.30 příprava rodičů před
křtem dítěte. Upozorňujeme na změnu hodiny přípravy. V neděli 21. června slavíme v naší farnosti slavnost výročí posvěcení kostela – letní pouť.
V 17.30 bude pobožnost s požehnáním. Příležitost ke zpovědi před letní
poutí je ve čtvrtek v 17.30 a v pátek od 14 do 15.30, v ostatní dny půl
hodiny přede mší svatou. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. -ls-

Dětská pouť se Sášou a Mášou

Minulý týden v úterý 2. června proběhla v házenkářské hale Dětská
pouť pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí. Konala se
ku příležitosti mezinárodního Dne dětí, který děti sice slaví již první
den v červnu, avšak nic jim nebránilo oslavit tento den dětskou poutí
s nejrůznějšími soutěžemi o den později. Původně se měla celá akce
konat na letním koupališti, ale kvůli nepříznivému počasí se přesunula
do házenkářské haly. Ta byla vyzdobena pohádkovými postavičkami
tak, aby se děti cítily jako v pohádce při svém putování po jednotlivých
stanovištích.
Pro děti bylo nachystáno celkově devět dovednostních soutěží. Názvy
soutěží byly mnohdy záhadné a úkoly nebyly jednoduché. Na jejím konci
však čekala každého úspěšného soutěžícího sladká odměna. Mezi pohádkové soutěže patřilo prohazování míčků hlavou šaška, navlékání korálků
pro princeznu, závody autíček, skákání snožmo s gumou, chytání korálků
do kelímků, přenášení míčků na lžících, házení kroužků na kytičky,
slalom s míčem a balancování s parapletem na kladině. Všechny děti
byly velmi šikovné a střídaly nejrůznější stanoviště dle svých dovedností
a schopností. Celého zábavného dopoledne se zúčastnilo téměř na tři sta
dětí. Ty přišly ze základní školy na Komenského, Oslavické a Školní, za
doprovodu Mgr. Šulcové, Mgr. Kopecké, Mgr. Musilové, Mgr. Obršlíkové,
Mgr. Dufkové a Mgr. Urbánkové.
Druhá polovina soutěžního putování patřila nejmenším z mateřských
škol. Ti přišli z nedaleké mateřské školy na Sportovní a z Veloxu. Děti
z mateřských škol doprovázely paní učitelky Kopečná, Doležalová,
Dupalová, Bradáčová, Krejsková, Čechová, Stávková a Pešková. Všem
paním učitelkám patří dík za ochotu umožnit dětem účast na dětské pouti
a prodloužit jim tak radost z oslav svátku.
Celým dopolednem děti provázeli Sáša a Máša. Šašci, kteří s dětmi
tancovali, hráli si s nimi a doprovázeli je na jednotlivých stanovištích.
Děkujeme všem za účast. Poděkování patří také děvčatům Veronice
Kamanové, Markétě Prchalové, Kateřině Markové z Velkého Meziříčí
a Kateřině Markové z Měřína, Denise Bartoškové a Lucii Kozové ze třídy
II.K střední školy řemesel a služeb za výpomoc při soutěžích. Poděkování
patří také ing. Aleně Vodové, ředitelce střední školy řemesel a služeb ve
Velkém Meziříčí za uvolnění zmíněných studentek.
Text a foto: členové časopisu Spojka DDM VM

Tradice Královniček v Jestřabí

Královničky z Bítešanu, které
každoročně podle prastaré a oživené tradice obcházejí hospodářská
stavení v obci Jestřabí se zpěvem,
tanci a „koledou“, letos ohrozilo
deštivé počasí. Jenom díky pořadatelům a zástupcům obcí Jestřabí
a Jindřichov se mohl program
narychlo přesunout do sálu kulturního domu v Jindřichově. Takže
v sobotu 30. května vyměnily dívky z Bítešanu zelenající se uličky
Jestřabí za „střechu nad hlavou“.

Malování na silnici 2009
V Jabloňově oslavujeme Den dětí malováním na silnici. Letos již třetím
rokem. V sobotu 30. května nám vůbec nepřálo počasí, pršelo, a tak jsme
oslavu o týden odložili. Na druhý pokus malování vyšlo. Již půl hodiny
před začátkem přicházely nedočkavé děti.
Celkem jich bylo 62, od dvou do šestnácti let. Každý dostal barevné křídy
a číslo, které na silnici označovalo místo k malování. Začala se na ní objevovat sluníčka, princezny, auta, traktory, květiny a třeba i ufoni. Všichni se
snažili a doufali, že jejich obrázek bude ten nejlepší a získá nějakou cenu.
Jenže opět nám přestalo přát počasí – začalo pršet a obrázky nešlo hodnotit.
Všichni se schovali do sálu na obecním úřadu. Místo vyhlášení nejlepších
malířů se o připravené ceny losovalo. Nikdo neodešel s prázdnou, každý dostal malou odměnu. Děti byly nadšené a už se těší na malování v příštím roce.
Velké poděkování patří sponzorům. Dárky dětem věnovali: Dřevo
Měřín, HOD Jabloňov – Ruda, Obecní úřad Jabloňov, POEX Velké MeV neděli 14. června se ve zdejším kostele konalo Boží tělo. Průvod spolu ziříčí, a. s., Věra Bojanovská a Jana Šabatová. Krásně zdobené perníčky
s děkanem procházel náměstím.
Foto: -vlad- dětem připravila Hana Brožová.
Text a foto: OÚ Jabloňov

Nic to neubralo na půvabu jejich
vystoupení. I návštěvníci, kteří se
každoročně scházejí a sjíždějí, si
přišli na své. Program zakončila
jako vždy houslová muzika Bítešanu a pořadateli pozvaná dechovka,
občerstvení také nechybělo. Jenom
slunce, které začalo přece jen svítit,
v průběhu programu do oken sálu,
trochu „dohřálo“ pořadatele. Příští
rok se snad na královničky usměje
tepleji a dřív.
Text a foto: Zora Krupičková
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Nepůjde el. proud
Dne 17. 6. od 7.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, odběratelská trafostanice
Tiskárna (č. 700144), oblast Amerika, Uhřínovská od křiž. na Ameriku;
ve dnech 25. 6., 30. 6., 2. 7., 3. 7., 7. 7. od 7.30 do 15.30 hodin ve Velkém
Meziříčí, chatová oblast Amerika – č. 44, 49, 56, 60, 95, 97, 102, 103, 632,
1085. Děkujeme za pochopení.
-E.ON-

Zubní pohotovost
20. 6. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor.,
tel.: 566 616 901
21. 6. MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2, tel.: 566 523 796
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné tel. ověřit,
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 9 – 12 h.
Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Veřejná sbírka ke znovuoživení školy
OS Vysočina-Bobrová vyhlásilo
veřejnou sbírku, povolenou krajem
Vysočina, na rekonstrukci a znovuoživení budovy bývalé školy z roku
1800, č. p. 148 v Horní Bobrové,
která stojí v těsné blízkosti kostela
sv. Petra a Pavla (Santiniho dílo).
Po nutné rekonstrukci zde vznikne
knihovna s čítárnou a internetem,
komunitní centrum, infocentrum,
školicí místnost a další. Sbírka se
koná v období od 10. 12. 2008 do
5. 11. 2011.

Způsob sbírky: do sběrných
pokladniček, prodej předmětů,
příspěvkem na sbírkový účet č.
224865580/0300. Za vaše příspěvky srdečně děkujeme.
V neděli 28. 6. 2009 se v Bobrové
koná pouť sv. Petra a Pavla. Při této
příležitosti bude otevřena k nahlédnutí budova staré školy, na kterou
byla tato veřejná sbírka vyhlášena.
Uskuteční se též 2. ročník srazu
přátel klubu veteránů. Všechny
srdečně zveme. Naďa Hekrlová,
jednatelka OS Vysočina-Bobrová

PRODÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
Prodám
■ Dvě postele s úložným prostorem. Rozkládací pohovku s úložným prostorem. Za symbolickou
cenu. Tel.: 737 446 218.
■ Motor a veškeré náhradní díly
včetně dveří a skel na Volkswagen
Golf II 1.6 diesel, velmi levně,
spěchá. Tel.: 606 821 055.
■ Polystyren, tloušťka 1 cm, levně. Tel.: 606 821 055.
■ Prase, váha 130 kg, po domluvě možnost i vychlazené. Tel.:
606 806 962.
■ Dva kusy pneumatik na Škodu
120, dušnice 2 ks, pneu 14, součástky motoru, alternátor, rozdělovač
atd. Velmi levně. Tel.: 604 936 459.
■ Používanou drátěnou králíkárnu, jednu čtyřkotcovou (dvě podlaží) a jednu dvoukotcovou. Mezi
podlažími je laminátové pole (trusník). Součástí kotců je seník, krmítko, napáječka (držák s bakelitovou
miskou na láhev). Rozměr jednoho
kotce 450×500×900 v/š/h). Cena

2.000 Kč za vše. Tel.: 721 852 867
■ K o z i č k u k c h o v u . Te l .:
566 544 850.
■ Míchačku na 3 kolečka, nová
převodovka, vyklápění do boku,
cena 8.500 Kč. Tel.: 567 273 438.
■ Náhradní díly VW JETTA II –
VW GOLF II, benzín. Bližší inf.
na tel. 603 840 660.
■ Pšenici a ječmen, cena dohodou.
Tel.: 566 544 576, 607 299 168.
■ Plechové disky kol orig. Ford
14" – 4 ks, levně. Pluh na MF70.
Tel.: 737 999 018.
■ Na Škodu 100 přední blatníky,
pravé přední dveře, klika ven, svislé
čepy, přední blinkry. Vše nové. Tel.:
723 825 775.
■ Dvoje nové dveře, 80 cm, bílé,
pravé, ze 2/3 prosklené. Cena za
2 ks/1.500 Kč. Tel.: 737 662 046.
■ Obkladačky 20 m 2 bílé, roz.
15×20 cm – 1 m 2/110 Kč; 4 m 2 obkladačky bílý mramor, roz. 20×25
– 1 m2/130 Kč; 4 m2 dlažba ker., roz.
25×25 – barva skořice, 1 m2/125 Kč.
Tel.: 776 008 310.
■ Ložnici 1.500 Kč, sedačku do L
2.000 Kč, komb. sporák 2.000 Kč,
mikrovlnku 2.000 Kč, mrazák
80 l.500 Kč, el. olejový radiátor
500 Kč. Tel.: 776 228 506.

Tel.: 731 415 795.

Tel.: 604 707 728,
Novotný, Hrbov 42

Dále přijímáme
objednávky
na palivové dřevo.
Tel.: 604 893 713.

Po, St, Č, Pá – dle objednání
Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí
Tel. 721 746 080

LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU, PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

SÁDKY MOSTIŠTĚ
V E L KO STAT E K V E L K É M E Z I Ř Í Č Í

SEZONA ZAHÁJENA, O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH 9 – 17 HODIN
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ♥ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

■ Pšenici, ječmen, hrách. Tel.:
566 544 104.
Koupím
■ Knihovnu nebo menší obýv.
stěnu ve světlém provedení. Za
nabídku děkuji. Zašlete SMS, ozvu
se. Tel.: 732 600 357.
■ Moto do 125 cm3, nejlépe Enduro; dálkové ovládání k přenosné
televizi MASCOM (nebo půjčit na
1 den). Tel.: 737 999 018.
■ Kusovou lámanou břidlici. Tel.:
737 737 482.

■ Prodám 2+1 v OV ve Velkém
Meziříčí, cihlový po rekonstrukci.
Tel.: 737 515 732.
Okamžitě koupíme za hotové
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

■ Prodám byt 3+1 v OV nedaleko
centra ve Velkém Meziříčí. Cihlový. Ihned volný. Tel.: 777 824 822.
■ Vyměním OB 2+kk ve Velkém
Meziříčí za podobný v Brně. Tel.:
608 438 312.
■ K amenné opracované
■ Prodám cihlový byt 2+1 v OV
sloupky, delší, kamenné oprave Velkém Meziříčí po rekoncované pravidelné desky –
strukci. Nejvyšší nabídce. Tel.:
dlažba jakýkoli rozměr, i jed604 867 384.
notlivé kusy. Tel.: 776 595 325.
■ Prodám RD se zahradou v Mě■ Staré lahve od piva a sodo- říně. Sítě, 6 místn., dům před
vek s lit ými nápisy. Kontakt: opravou, cena 1.560.000 Kč. RK
nevolat. Tel.: 721 845 475.
slahev@seznam.cz, 607 757 590.
■ Velmi dobře zaplatím věci po
německé armádě, pocházející
z bývalé Bekovky. Boty kožené
a kombinované s plátnem, s čelním
i bočním šněrováním – vysoké,
plátěné kalhoty, blůzy, čepice,
košile, kabáty barvy pískové, zelené a modré, dále koupím vaťáky,
maskáče, letecké boty, kombinézy,
kalhoty, blůzy s beranem, kukly,
opasky, přezky, nášivky, odznaky, ■ Prodám RD 1+1 v Netíně na
vyznamenání, helmy (i korkové), opravu, 200 m 2, 220.000 Kč. Tel.:
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 777 587 965.
zbytky látek, knoflíky. Nabídněte Pronájem
i maličkosti, vše i silně poškozené. ■ Pronájem v rodinném domě pro
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi- 1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: ■ Pronajmu nový byt 3+1 v Mě723 531 154 – možno volat kdykoliv. říně. Tel.: 739 022 165.
■ Řády, medaile, vyznamenání, ■ Pronajmu garáž na ul. Družstaré odznaky, mince, bankovky, stevní. Tel.: 603 779 603.
staré zbraně, pušky, pistole, šav- ■ Pronajmu byt 1+1 v Třebíči,
le, kordy, dýky, vysouvací nože ul. Mikuláškova, částečně zaříi neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: zený, 6.000 Kč. Tel.: 737 136 301,
604 700 070.
723 531 154.
■ Pronajmu garsonku, v případě
Nemovitosti
■ Reality Vysočina nabízí RD ve zájmu i s garáží. Jde o garsonku
Vel. Meziříčí za 890 tis. Kč, dům na Družstevní ulici, v příjemném
v Oslavici, Bohdalci, Křižanově, prostředí. Cena dohodou. Tel.:
atriový dům ve VM, st. pozemky 721 223 709
■ Nabízím k pronájmu byt 2+kk
v Oslavičce. Tel.: 777 636 157.
■ Prodám dům v obci Vídeň, – 60 m 2 a byt 3+kk – 100 m 2
budova bývalé školy, vhodné nejen s parkováním v centru města. Tel.:
732 850 136.
pro bydlení. Tel.: 776 611 016.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, ■ Pronajmu byt 3+1 ve Velbez zahrady, studna, plyn, kou- kém Meziříčí. Volný ihned. Tel.:
pelna, 2× WC, možno k bydlení 777 824 822.
i podnikání, hypotéka možná, cena: ■ Hledám pronájem bytu 3+1
nebo 4+1, popř. rodinného domku
790.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
ve Velkém Meziříčí, nejlépe s garáží. Tel.: 777 991 777.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém
Meziříčí. Volat po 19. hodině. Tel.:
776 343 319.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůžkových pokojích, vybavená
kuchyně včetně nádobí, koupelna,
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
Různé
■ Muž, 26 let, hledá dívku k seznámení. SMS 733 118 767.
■ Hledám paní na občasnou
výpomoc v domácnosti (péče
o nemocného) v dopoledních hodinách, rozvržení dle domluvy. Tel.:
774 305 990.
■ Muž vyšší postavy, 67 let, hledá
hodnou nenáročnou ženu k občasným schůzkám. Zn. Nabídky
posílejte do redakce.
■ Muž hledá jakoukoli odpolední
brigádu od 15 hodin, možno i celé
víkendy. Volejte po 15. hodině. Tel.:
721 746 950.

Nová telefonní čísla
redakce týdeníku
Velkomeziříčsko
PRÁZDNINOVÁ VÝUKA
ANGLIČTINY, ITALŠTINY,
FRANCOUZŠTINY A NĚMČINY
Od července 2009 otevíráme prázdninové kurzy
– angličtina, němčina, francouzština pro začátečníky a pokročilé
– italština pro začátečníky
V jednom kurzu max. 6 účastníků
Příjem předběžných přihlášek do 25. 6. 2009
na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz
V přihlášce prosím uveďte: jméno+příjmení, název kurzu a telefonní kontakt.
Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

Ing. Ivana Horká
Martina Strnadová
Jitka Kočí (inzerce)
fax

566 782 007
566 782 008
566 782 009
566 782 033

inzerce a příspěvky:

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Ceník inzerce

Soukromý řádkový inzerát prod á m – koupí m – v y měn í m –
25 Kč/1 vydání, s rámečkem 35 Kč,
s fotografií 45 Kč, uzávěrka inzerce
vždy v pátek do 14 hodin. Více na
www.velkomeziricsko.cz.
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OHLÉDNUTÍ ZA
CHARITATIVNÍM KONCERTEM

OHLÉDNUTÍ ZA FILOZOFICKÝM FESTIVALEM

Evropský festival fi lozofie navštívilo během jeho konání (5. 6. – 7.
6. 2009) téměř 1.700 lidí. Motto letošního festivalu Harmonie a chaos
se promítalo do všech aktivit, které
Myšlenka uspořádat charitativní koncert ve prospěch postižených dětí se v průběhu víkendu konaly. Byly
je chvályhodná. Ovšem tento koncert, který má pomoci potřebným, by se to přednášky s filozofy i jinými
rozhodně nemohl uskutečnit bez jednotlivých účinkujících a v neposlední
řadě ani bez přispění štědrých sponzorů. Všichni účinkující se shodli, že
rádi podpoří dobrou věc.
„Když se před třemi roky koncert pořádal poprvé, neváhaly jsme, zda
na tuto velkou charitativní akci kývnout. Říkaly jsme si, že když už nás o to
někdo požádal, neměly bychom tam chybět,“ objasnila postoj vokálního
seskupení sextet 6 tet Olga Komárková.

Účinkující se shodují:
Rádi podpoříme dobrou věc

pozvanými hosty, při nichž se
mimo jiné hovořilo o tom, že harmonie a chaos vedle sebe v životě
jednoduše existují. Dále probíhaly
divadla, koncert, autorské čtení,
výstava obrazů Borka Vytlačila,
prací žáků ZUŠ, floristická svatební

show či florálních objektů autorů
ze Zahradnické fakulty v Lednici
pod vedením Bohuslava Rabušice.
Generálním partnerem festivalu
bylo Město Velké Meziříčí, organizaci zajišťoval Jupiter club v čele
s ředitelem festivalu Milanem

Dufkem, odborným garantem pak
byl Filozofický ústav Akademie věd
ČR Praha a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno. Festival
podpořil také kraj Vysočina a další
organizace jak zdejší, tak mimo náš
region.
Iva Horká

Bez sponzorů to nejde

Některé z kapel se mezi účinkujícími na charitativním koncertu objevují každý rok. Stejně tak se i mezi sponzory naleznou pravidelní dárci.
Mezi velké příznivce projektu Muzikanti dětem patří také firma EnviTec
Biogas. Letos přispěla nemalou částkou již potřetí.
„Dohodli jsme se, že tuto akci budeme podporovat každý rok,“ vysvětlil jednatel společnosti Hendrik Dirk van der Tol. Tuto tradici by
firma chtěla dodržet i další rok. Jak při předávání prvního ze dvou šeků
Hendrik Dirk van der Tol slíbil, finančně pomohou organizátorům i v roce
následujícím.
„Nikdy nevíte, co může člověka jednou potkat,“ podotkl jednatel.

Kapela Pearlštejn
nechyběla na žádném ročníku
Jednou z kapel, která na charitativním koncertu letos vystoupila již
potřetí, je velkomeziříčská skupina Pearlštejn. „Rádi někomu pomůžeme
tím, co umíme, tedy muzikou. Je to pro nás výzva,“ říká Ladislav Kožený
z Pearlštejnu (na snímku).
Patříte k těm kapelám, které se
na pódiu charitativního koncertu
objevují pravidelně již od prvního ročníku…
Vystupujeme na takovýchto akcích rádi. Někomu pomůžeme tím,
co umíme, tedy muzikou. Jsem rád,
že akce pokračuje stále dál. Když
jsme pořádali právě ten první ročník, nikdo jsme moc nevěděli, co od Ředitel filozofického festivalu Milan Dufek (vlevo) v rozhovoru s prof. Pe- Ukázky vazeb svatebních kytic zaujaly především ženy. Trendem jsou
toho máme čekat. Říkali jsme si, že terem Nicklem z Hannoveru.
Foto: Iva Horká kytičky zavěšené na prostředním prstu ruky.
Foto: Jitka Kočí
počkáme, jak ten první rok dopadne
a pak uvidíme, jak to půjde dál.
Oproti předcházejícím ročníkům letošní program zpestřily nové
kapely. Bylo to dobré rozhodnutí?
Po loňském roce to rozhodně chtělo určitou změnu, aby se program
neopakoval. Byl to super nápad oživit koncert dalšími hosty. Také posluchači se díky tomu seznámí s novými kapelami.
Zúčastnili jste se kromě tohoto koncertu i jiné charitativní akce?
Letos budeme opět hrát na třídenní Charitativní tropické pouti. Tato
akce se koná na břehu přehrady Rozkoš již potřetí. Nebudeme tam chybět
ani tento rok.

Premiéru si na Muzikantech odbyla
pražská skupina Flattus
Úplným nováčkem letos byla pražská kapela Flattus. I pro ni bylo vystoupení ve Velkém Meziříčí určitou premiérou. „Akce Muzikanti dětem
je naší první charitativní akcí,“ vysvětluje zpěvák skupiny Flattus Jiří
Hašek (na snímku).
Jste pražská kapela. Jak jste
se k charitativnímu koncertu ve
Velkém Meziříčí dostali?
Potkali jsme se s meziříčskou
skupinou Nonsense v hitparádě
televize Óčko. Kluci nám tehdy
naznačili, co se tu bude pořádat
a čím se projekt Muzikanti dětem
zabývá.
Když jste dostali nabídku na
účinkování, váhali jste?
Když nás někdo osloví, je to pro
nás vždycky čest. Rádi si pak na
tom konkrétním místě zahrajeme.
A navíc tady v Meziříčí je to poměrně velká akce.
Zapojili jste se již dříve do
podobného projektu?
Ne, tohle je naše první charitativní akce. Člověk ale nikdy neví, jak Na festival zavítaly všechny věkové kategorie posluchačů. Zaujalo je jak Divadelní představení (Duch-a-přítomnost) sehrála divadelní skupina
Foto: Iva Horká A.I.D.S. (viz snímek), druhé divadlo bylo od společnosti Kompanyje.
sám dopadne nebo čí pomoc bude jednou potřebovat. Jsem rád, že jsme filozofování, tak doprovodné akce.
Foto: Iva Horká
tento dobročinný koncert mohli alespoň takto podpořit.

Stálicí projektu jsou meziříčští Nonsense
Po celé tři roky patří ke koncertu také velkomeziříčská skupina Nonsense. Stejně jako většina kapel se do jiné dobročinné akce skupina Nonsense
nezapojuje. „Není to kvůli tomu, že bychom nechtěli, ale žádnou podobnou
nabídku jsme nedostali,“ poznamenal kytarista Petr Krábek.
Ale jak dodal, akce tohoto typu je nejlepší dělat z větší části s místními
muzikanty. Ti totiž přitáhnou tamější publikum, lidé si přijdou poslechnout své známé. „A pochybuji, že když už na náměstí dorazí, že by něco
nepřispěli,“ dodal Krábek. „Myslím si, že je to postaveno dobře. Dostat
sem velkou hvězdu za dobrou cenu je daleko složitější, než když se sejdou
místní kapely,“ vysvětlil Petr Krábek. Skupina před třemi roky nezaváhala, zda se do projektu zapojí. „Spíš byl problém s výběrem písniček. První
rok jsme se trochu báli,“ sdělil kytarista. Proto před třemi lety zvolila
kapela spíše měkčí soubor skladeb. V loňském roce hráli unplugged, což
znamená, že muzikanti svoje nástroje vyměnili za akustické. Letos už
kapela vybírala ze svého tvrdšího repertoáru.
-luc-

Jedna z výstav (práce žáků ZUŠ) se
konala v Jupiter clubu – viz snímky,
a druhá na zámku (obrazy Borka
Vytlačila).
Foto: Martina Strnadová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2009/2010

KINO JUPITER CLUB – ČERVEN

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze
Programové oddělení, tel. 566 524 572, přijímá rezervace míst na divadelní vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gramu vyhrazena.
Dne 15. 6. 2009 jsme vzpomněli předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2009/2010 – celkem 6
Středa 17. v 19.30 hodin
5. výročí, kdy nás navždy opustila představení + 1 bonusové (k 70. narozeninám HDJ)
LÍBÁŠ JAKO BŮH
naše milovaná manželka a maminNová komedie Marie Poledňákové je bouřlivým příběhem plným váška, paní
Komedie omylů
ně, rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici komplikují vztah
Čarodějky ze Salemu
plánovaně či neplánovaně jak partneři, tak další členové rodiny. Hrají
S láskou vzpomínají manžel My Fair Lady
K. Magálová, J. Bartoška, E. Holubová, O. Kaiser, N. Boudová. Mládeži
a synové s rodinami. To byla ale noc!
přístupný.
Balada pro Banditu
Vstupné: 74, 76 Kč
110 minut
Obsluhoval jsem anglického krále
Pátek 19. v 19.30 hodin
Tatínku, ubohý tatínku, maminka tě pověsila v šatníku a mně je tak smutno VÉVODKYNĚ
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 648 Kč V našem manželství jsme byli tři…
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Děj filmu nás přenese do 18. století a přiblíží nám příběh šlechtičny GeZměna programu vyhrazena!
orgiany, praprapratetičky princezny Diany. Paralela mezi jejich životy je
více než zřejmá. Podobně jako princezna Diana, tak i Georgiana, vévodČas neúprosně letí
kyně z Devonshiru, byla oslňující, charismatická a veřejností milována.
a v srdci bolest zůstává,
V osobním životě jí ale štěstí nepřálo… Režie Saul Ding. Historické
slzy v očích Tě neprobudí
drama Francie, Velké Británie, Itálie 2008. Původní znění, české titulky.
a prázdný domov zůstává.
Mládeži přístupný. V hlavní roli K. Knightleyová.
Dnes, 17. 6. 2009, uplyne 9. rok od
Vstupné: 74, 76 Kč
110 minut
Sobota 5. září 2009
úmrtí pana
Soutěž
Úterý 23. v 19.30 hodin
STAR TREK
z Oslavice.
Budoucnost začíná.
Stále vzpomíná manželka.
Je jedenáctý v řadě a přitom přelomový. Zatímco předchozích deset celoveve 22.00 – vystoupení skupiny ABBA STARS
černích Star Treků patřilo především fanouškům, tenhle bude pro všechny.
Sci-fi USA 2008. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Pátek 11. září 2009
Vstupné: 65, 67 Kč
127 minut
Koncert operního zpěváka
Středa
24.
v
19.30
hodin
Poděkování
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Děkujeme paní doktorce Dagmaře Tvarůžkové a Nemocnici sv. Zdislavy
Nový model, původní součástky.
v Mostištích – oddělení interna JIP za péči, kterou věnovali v posledních
Úterý 15. září 2009
Ocitáme se v Dominikánské republice, kde hodlá Torrettova skupina
dnech života naší mamince. Děkujeme.
Zábavný pořad
rychle a zběsile ukrást „pár litrů“ benzínu z jedoucího konvoje. Tahle
Za pozůstalé Štěpánková
jízda rozhodně není pro čajíčky. Akční film USA, původní znění, české
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
s Františkem Nedvědem a Josefem Náhlovským
Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Jaroslavem
Vstupné: 65, 67 Kč
107 minut
Kafkou, za projevy soustrasti a květinové dary. Děkuji také ing. Janu
Čtvrtek 1. října 2009
Čtvrtek 25. v 19 hodin
Velebovi za smuteční řeč a hudbě pana Prudíka za hudební doprovod.
Zábavnou talk show
Filmový klub
Jménem celé rodiny manželka.
MEZI ZDMI
Režie Laurent Cantet. Drama Francie, 2008. Mládeži přístups Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem a hostem
ný od 12 let, české titulky.
Vstupné: 45, 75 Kč
128 minut
Pátek 23. října 2009
Dne 6. června ve večerních hodinách bylo prováděno pátrání po pohřešoKoncert
vané osobě. Policie ČR děkuje panu Zdeňkovi Hlávkovi z Měřína, který
si této osoby při jízdě autobusem v terénu povšiml, naložil ji a následně
předal policii.
-OO PČRse skupinou Adama Pavlíka
Věž kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí je od prvního června
Středa 4. listopadu 2009
otevřena veřejnosti.
VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Navštívit ji můžete od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin a v neděli od
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí
13
do 17 hodin, a to až do konce srpna. Vstupné je 10 korun za osobu.
s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími
Vedle zajímavého pohledu na město a okolí z ochozu, který je ve výšce
Den: úterý ve 14.30 h
Místo: JC, vestibul kina
Středa 9. prosince 2009
čtyřiatřicet metPředvánoční koncert
Datum
P/B/V
Předmět přednášky – besedy
Kdo přednáší
rů, cestou nahoru
23. 6.
přednáška
Z cest po světě
Mgr. Tomáš Fiala
upoutá i obnovená výstava. Ta je
Změna programu vyhrazena!
www.vgsvm.estranky.cz
věnována městu
a jeho dominanJupiter club si vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií
tám zachyceným
na devětadevadesáti historických
fotografi ích. PřiProdej permanentek od 15. června 2009.
pravilo ji zdejší
11. 7. - 31. 7. 2009
Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
muzeum.
v předsálí kina Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001,
-mrsOtevírací doba: Po–Pá 8–16 hodin. Výstavu je také možno zhléd566 782 005 nebo na programovém oddělení JC.
nout před každým filmovým představením.
Úterý 22. září 2009 v 19.30 hodin
Od 5. 7. do 23. 7.
Agentura ADF
Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v pátek 19. června 2009

Dramaturgický plán:

Helena Halasová.

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Připravujeme na podzim 2009

Otto Dovalila

Poděkování Policie ČR

Navštivte věž kostela

Plán přednášek na I. pololetí r. 2009

Renata Hritzová

Zdraví je dar

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let • Vstupné 35 Kč

Ze života hmyzu

Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
Hraje: Eliška Balzerová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Říjen 2009 – termín bude upřesněn
Studio DVA
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách.
Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková, Jitka Schneiderová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Termín bude upřesněn
Divadlo Palace
Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém
manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něžně moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti či o moudrém
bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Hru o třech dějstvích a epilogu Karla a Josefa Čapkových Ze života hmyzu
v podání aktérů dramatického studia domu dětí a mládeže ve Velkém
Meziříčí měli příležitost zhlédnou nejen studenti velkomeziříčských
škol, ale i široká veřejnost. Premiéra proběhla 31. května 2009 v Jupiter
clubu, režie se ujala PhDr. Libuše Mílková, výpravy Mgr. Jana Janová,
hráli Jana Janová, Petr Jan, Kateřina Karmazínová, Tomáš Mrazík, Tereza
Nováková, Iveta Polášková, Radek Polášek, Vendula Příhodová a Karolína
Vaverková.
Text a foto -jik

Komedie pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou
formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou, jež
je i u nás aktuální a stále palčivější.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Výstavu uvede v neděli 5. 7. v 10 hodin ve výstavní síni Jupiter clubu
PhDr. Václav Pajurek.
Vystavují:
Josef Kremláček, Václav Pajurek, Vladimír Kubíček,
Zdeněk Píža, Lubomír Kerndl, Ondřej Vorel,
Linda Filipová, Jan Wolf, Josef Bubeník, Zdeněk Cibulka,
Jiří Havlíček, Jan Dočekal, Hana Babyrádová,
Gabriela Kopcová, Arnost Budik (Belgie),
Miguel de Carvalho (Portugalsko), Amirah Gazel (Kostarika),
Miguel Lohlé (Argentina), John W. Welson (Velká Británie),
Walter de Rycke (Belgie),
Rik Lina (Holandsko), Henry Lejeune (Belgie),
Artur do Cruzeiro Seixas (Portugalsko)
„…Původcem názvu Černý humor je bezesporu André Breton,
který tento výraz poprvé použil r. 1939 ve své Anthologii Černého
humoru a který charakterizoval jako paradoxní vítězství principu
slasti nad neutěšenými životními podmínkami. Podle něj Černý
humor přispívá silou svého podvědomí k vrcholné vzpouře ducha
a zároveň představuje skutečnost ve stavu krize. Tento druh humoru je pro něj spojením tradice (která začíná u Swifta a pokračuje
osobnostmi jako je Jarry, Poe, Lautréamont), dále specifickým
myšlením představovaným Freudem, pro kterého částečně i objektívní humor je metaforou nepoddajnosti, odmítnutím se podřídit
sociálním předsudkům a konečně konkrétními příklady jako byl
Jacques Rigaud nebo Jacques Vaché – osobnost, která v mládí nejvíce
ovlivnila Bretona, a to způsobem, jakým dokázal převracet všechny
morální a tradiční hodnoty…“ Arnost Budik (z katalogu k výstavě).
Výstava je otevřena do 23. července v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
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Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace
Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí
U příležitosti 30. výročí otevření mateřské školy ve Vídni
zveme všechny bývalé zaměstnance, bývalé i současné žáčky,
jejich rodiče a všechny naše příznivce na
který proběhne ve čtvrtek 18. 6. 2009 v mateřské škole.
Akce se koná za každého počasí.
Program:
9.00 – 12.00 prohlídka školky
nahlédnutí pod pokličku vzdělávání
výtvarné tvoření s Oldřiškou Matouškovou
ochutnávka zdravé výživy
15.00 – 16.00 posezení bývalých zaměstnanců
16.00 – 18.00 vystoupení šermířské skupiny TAS
18.00 – 18.30 pasování předškoláků
18.30 – 20.00 posezení u ohně

20. 6. od 20 hodin,
Fajtův kopec

Přednáška na téma

Jupiter club, Velké Meziříčí
St ře d a 1. če r ve nce 20 09
v 18 hodin
Přednáší dr. Krejčík
a dr. Navrátil

1. ZŠ Velké Meziříčí
a Svaz diabetiků, u. o. Velké Meziříčí
pořádá výstavu

Pěvecký soubor SLUNKO
pod vedením Mgr. Jany Urbanové
ve spolupráci s Jupiter clubem
vás srdečně zve na

21. června 2009, 8–18 hodin
v šatnách tělocvičny naproti kostelu
Srdečně zvou pořadatelé

ve středu 17. 6.
(PRÁVĚ DNES) – v 16 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu

5. ročník

27. 6. 2009 v 15 hodin
výletiště Lhotky
Pozvánka na

setkání pracovníků
Pomocných
provozů KABLO,

Předprodej vstupenek zahájen, v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko

které se koná 19. 6. 2009
od 14 hodin na Tržišti.
Všichni jsou srdečně zváni.

Městská knihovna Velké Meziříčí

Putovní výstava loutek
spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové
od 15. 6. do 30. 6. 2009

Ke koupi knihy, omalovánky, pexesa, záložky, pohledy, pro radost
drobné dárky a malé hry.

Srdečně vás zveme na již

21. června 2009 od 13 do 15.30 hodin
Ořechov – Ronov – kopeček
Po ukončení pohádkového lesa bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. Trasa vhodná i pro kočárky.
-ps-

20. 6. Rohozná
26. 6. Čáslavice
27. 6. Nárameč-Doubí

Gymnázium Velké Meziříčí

Odkud
přicházíme?
Kdo jsme?
Kam jdeme?

od 31. 5. 2009
v prostorách kavárny v pasáži IMCA

– prezentace traktorů,
samohybů a veteránů,
tombola,
statické a letové ukázky
bojového vrtulníku

Městská knihovna Velké
Meziříčí
stylistické práce s výtvarným
vyjádřením a ilustracemi
ukončení 30. 6. 2009

Co znamená
uspět
Galerie synagoga Velké
Meziříčí
kresby a malby
ukončení 6. 7. 2009

Vyhrajte vstupenku na FAJT FEST
Pro tři soutěžící jsou připraveny volné lístky na první dvoudenní
open air festival ve Velkém Meziříčí pro oba dva dny. Správné odpovědi se svou e-mailovou adresou, popř. telefonním číslem a adresou,
zašlete do pátku 26. 6. do 13 hodin na kontakty, které naleznete v tiráži. (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, Náměstí 17, Velké Meziříčí.)
1. Kolik členů v kapele tvoří skupina HAZYDECAY?
2. Ze kterého města pochází skupina MAGMA HOTEL?
-fi-

První dvoudenní
OPEN AIR festival
ve Velkém Meziříčí

X-CORE
HAZYDECAY
FOURT FACE
MAGMA HOTEL
MAWATAKI

Fajtův kopec
17. 7. – 18. 7. 2009
www.fajtfest.xf.cz

SINDICK8
BAD VICTIM
SEPPUKA
DEVASTHATOR
FILTHYMINDS

OVERHYPE
SIC.ENGINE
BROKEN SIGHT
SUNSET TRAIL

Dámy mají přednost
XIV. Mezinárodní hudební festival 13 měst
24. 6. Jupiter club, koncertní sál v 19.30

Duo Ardašev – dva klavíry

výtvarné maturitní práce
výstavní prostor půdy gymnázia
ukončení 30. 6. 2009

Ze sešitů
gymnazistů

Zveme vás do Kopretiny
dne 25. 6. 2009

Sobota 20. 6. 2009
Šeborov u Uhřínova
Prezentace od 10 hodin,
začátek akce 13 hodin

Renata Ardaševová
životní i umělecká partnerka Igora Ardaševa,
zrála umělecky na ostravské konzervatoři (klavír, skladby), JAMU (u
Inessy Janíčkové) a mezinárodních interpretačních kurzech. Během studií
se zúčastnila šesti domácích interpretačních i skladatelských soutěží a
ze všech si odnesla 1. cenu. Své specifické pianistické umění vkládá s
nádhernou samozřejmostí jak do sólistických kreací, tak do fantazijně
posvěcené spolupráce v komorních žánrech.
Igor Ardašev
patří jednoznačně k nejvýraznějším osobnostem nastupující generace evropských klavíristů. Jako rodák z Brna pianisticky zrál u Inessy Janíčkové
na brněnské konzervatoři i Janáčkově akademii múzických umění.
Program: Sláva Vorlová: Šarády op. 32; Frédéric Chopin: Rondo C dur
op. 73; Germaine Tailleferre: Jeux de plein air; Bohuslav Martinů:
Tři české tance; Marguerite Roesgen-Champion: Trois Valses; Witold
Lutoslawski: Variace na Paganiniho téma; Maurice Ravel: Frontispice;
Claude Debussy: Danse sacreé et Danse profane; Darius Milhaud:
Scaramouche op. 165b

(nejen pro děti)
k zakončení školního roku
15 – 16 hodin
vodní hry a soutěže na zahradě
16 hodin
příjezd hasičů s ukázkou hasičského
auta
17 hodin
opékání špekáčk ů ( pot ravi ny
vezměte s sebou).
-lj-
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Dne 6. 6. 2009 proběhl na místním
fotbalovém stadionu 11. ročník
memoriálu Václava Špačka ve
fotbale „starých pánů“. Turnaje se
v týmu FC zúčastnili Radek Janák,
Karel Kružík, Josef Kopečný, Otto
Němec, Jarda Kořínek, Michal
Troščák, Josef Sedláček, Jiří Krejčí,
Mirek Souhrada, Luboš Minařík
ml., Zdeněk Chmelíček, Milan
Puzrla, Milan Večeřa, Petr Ostrý,
Mirek Homola, Zdenek Mucha, Jan
Smejkal a Aleš Žák pod vedením
Martina Davida, Jaroslava Mynáře
a Jaroslava Horkého. V prvním
utkaní zvítězil tým Rozsoch nad
týmem Řečkovic 1:0 a postoupil
do finále. Ve druhém utkání porazil

tým Velkého Meziříčí tým Borů 2:1,
když branky vítězů vsítil Luboš
Minařík a Jan Smejkal. V souboji
o třetí místo zvítězil tým Borů nad
Řečkovicemi 2:1. Ve finále diváci
gól neviděli, a tak přišly na řadu
pokutové kopy. V těch tým FC
Velké Meziříčí, díky vynikajícímu
Radku Janákovi, zvítězil 3:2, když
rozhodující penaltu proměnil Milan
Večeřa. Za zdárný průběh turnaje je
třeba poděkovat Karlovi Křižíkovi, Martinu Davidovi a Jaroslavu
Horkému, za vynikající komentář
Otto Doležalovi a rozhodčímu
Červenému za korektní řízení všech
utkání.
-myn-

Kapr zlomil prut!

FOTBAL BENFIKA

MEMORIÁL VÁCLAVA ŠPAČKA

FC VM B – FC Čáslavice Sádek
5:1 (1:1)
Střelci: 45. a 56. Pokorný, 51. a 62.
Kafka, 74. Beran – 22. Čermák Petr.
ČK: 40. Čermák Pavel. Sestava domácích: Kučera – Invald D., Kružík
(80. Pól), Střecha, Halámek – Berka
(72. Smejkal L.), Souček, Pokorný,
Kaf ka – Krejčí P. (45. Jedlička),
Beran. Rozhodčí: Tomášek – Beneš
Jar., Mach
Benfika začala proti tonoucím
Čáslavicím rozpačitě a v úvodu jim
přenechala iniciativu. Postupem
času si sice domácí vytvořili jakousi
platonickou převahu, ale statická
hra bez pohybu a osobní statečnosti,
v kombinaci se spoustou nepřesností, k úspěchu rozhodně vést
nemohla. Proto také není divu, že
po hrubé chybě v postavení obranné
řady šli hosté dokonce do vedení po
křídelním průniku a přesné střele
Petra Čermáka. Čáslavice ucítily
šanci a byly velmi nepříjemným
soupeřem. Bohužel pro ně to však
Pavel Čermák opakovně přehnal
s důrazem, nedbal varování rozhodčího a ve 40. minutě byl po druhé
žluté kartě oprávněně vyloučen. To
domácí nakoplo, zvýšili aktivitu
a nakonec odcházela obě mužstva
do kabin za nerozhodného stavu,
když v nastavení první půle vyrovnal přesnou střelou ze střední vzdálenosti znovu obětavě vypomáhající
kapitán A mužstva Pokorný.
Po poločasové rozpravě a střídání vyběhlo v domácím dresu na

hřiště zcela jiné mužstvo. Příchod
Jedličky a přesun Kafky do útoku
výrazně oživily hru Benfi ky. Právě
akce těchto dvou hráčů poslala
domácí do vedení, když prvně
jmenovaný centroval a druhý předpisově hlavičkoval. Pak už to šlo
ráz-naráz. Po zběhnutí do křídla se
znovu prosadil Pokorný a přesnou
střelou na zadní tyč dal domácím
klid, který umocnil v jistotu svojí
rovněž druhou brankou v utkání
Kafka, když dopravil míč do sítě
střelou z otočky po „trmě-vrmě“
ve velkém čtverci a zvýšil na 4:1.
Definitivně zmarněné a sestupující
hosty dorazil v závěru Beran, když
si zpracoval na prsa Kafkův centr
a nechytatelně propálil brankáře
hostí. Za výkon předvedený ve
druhé půli si pak velkomeziříčská
rezerva mohla právem vyslechnout
ovace početných domácích fandů.
-kreI. A třída skupina B mužů
1. Stará Říše 25 15 8 2 57:19 53
2. V. Meziříčí B 25 14 9 2 59:27 51
3. Náměšť n. O. 25 13 6 6 57:41 45
4. Rapotice
25 11 8 6 59:43 41
5. Rantířov
25 9 9 7 28:31 36
6. Přibyslavice 25 8 10 7 41:30 34
7. Budišov
25 9 7 9 43:44 34
8. Kouty
25 9 4 12 38:39 31
9. Třešť
25 8 7 10 52:57 31
10. Bohdalov
25 8 6 11 30:35 30
11. Křižanov
25 7 5 13 34:47 26
12. Šebkovice
25 6 7 12 29:48 25
13. Herálec (ZR) 25 7 3 15 36:64 24
14. Čáslavice
25 6 1 18 35:73 19

FOTBAL DOROST
FOTBAL BORY
Vyznamenal se jenom náš dorost
doma, jinak jsme utrpěli celkem
největší propad z naší poslední
doby, a proto se o tom moc těžko
píše. Před koncem jarní sezony.
Snad se to zlepší.
Přípravka
Vel. Meziříčí – Bory 3:0 (3:0)
Rozhodčí nejmladší Rosický.
Meziříčští mají velmi dobré mužstvo. To nám předvedli už doma
na podzim. Nám byl však v půli
poločasu pro technickou závadu
vyloučen hráč č. 14. Také to sám
probrečel. Ale ve druhé půli už
nastoupil, a proto jsme snad už nedostali žádnou branku.
Dorost
Bory – Sněžné 6:0 (3:0)
Nebylo to zřejmě žádné překvapení,
protože u nich jsme to na podzim
také podobně lehce vyhráli.
Strážek B – Bory B 5:1
Byla to pro nás téměř potupa, ale
domácí mají velice dobré mužstvo

jak v áčku, tak i v béčku. Za nás
dal jedinou branku jen Petr Dostál.
Bory A – Jimramov 1:2 (1:1)
Diváků 70.
Jimramovští potřebovali vyhrát, aby
nesestoupili do třetí třídy. To však
tajně řekli jenom mně. Nikoho jsem
však neovlivnil a nakonec se jim to
také přece jen povedlo. U nich jsme
na podzim prohráli ještě víc. Za nás
dal už ve 23. minutě pěknou branku
Martin Vávra.
-ochrOkresní přebor mužů II. třída
1. Štěpánov
25 20 1 4 104:32 61
2. Žďár B
25 17 3 5 75:33 54
3. Nedvědice 25 15 3 7 62:43 48
4. Bystřice B 25 14 5 6 74:41 47
5. Ujčov
25 13 1 11 59:61 40
6. Bory
25 11 4 10 57:54 37
7. Rovečné
25 11 3 11 54:64 36
8. Bobrová
25 11 1 13 42:45 34
9. Radostín
25 8 7 10 40:44 31
10. Vír
25 9 3 13 45:57 30
11. Svratka
25 10 0 15 41:75 30
12. O. Bítýška 25 8 2 15 42:54 26
13. Jimramov
25 5 3 17 37:82 18
14. Jívoví
25 4 2 19 30:77 14

Hasiči z Pucova přádají 20. června 2009 23. ročník závodu

Začátek od 14 hodin,
uzavření tratě v 16.30 hodin
Trať je dlouhá 80 m s převýšením 45 m.
Soutěžit se bude ve všech kategoriích,,
počínaje dětmi do osmi let a konče poslední
oslední neomezenou kategorií
žen a mužů nad padesát let. Speciální kategorií je „Super“ nad 100 kg.
Závod se koná za každého počasí.
Vítěz získá živé sele.

Klub českých turistů v Trnavě pořádá 20. 6. 2009 již 30. ročník
turistického pochodu

Start je v Trnavě na hřišti TJ 8–10 hodin a v Třebíči od ZŠ na ulici
Kpt. Jaroše 8–9 hodin. Zde jsou pro vás nachystány pěší trasy
v délce 18 až 22 km a cyklotrasy 18 až 72 km. Startovné: děti 15 Kč,
členové KČT 20 Kč, ostatní 25 Kč. V polovině trasy každý účastník
obdrží klobás na opékání, děti navíc dostanou zonku. Pro děti tam
budou připraveny zábavné soutěže, slaňování a další. V cíli (hřiště
TJ Trnava) budou předány diplomy, proběhne losování tomboly.
Můžete si tady zakoupit točené pivo a pečené makrely. K tanci
a poslechu zahraje trnavská skupina Trny. V případě nepříznivého
počasí zde bude postaven vojenský stan. Akce proběhne za podpory obce Trnava a OZP. Kontakt: 737 979 539 nebo 732 610 584,
adam.zdena@seznam.cz Zdrávi došli!
-za-

MSDD skupina D starší dorost
Prostějov – Velké Meziříčí 6:2

MSDD skupina D mladší dorost
Prostějov – Velké Meziříčí 3:1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Líšeň
26
Třebíč
26
Prostějov
26
Bohunice
26
DOSTA Bystrc 26
Břeclav
26
Vikt. Otrokovice 26
Velké Meziříčí 26
Vrchovina
26
Uherský Brod 26
Havl. Brod
26
Humpolec
26
Židenice
26
Kunovice
26

18
18
15
12
11
12
9
9
10
9
8
8
7
5

5
3
5
5
6
2
9
7
4
4
5
2
2
3

3
5
6
9
9
12
8
10
12
13
13
16
17
18

69:17
69:24
58:33
56:52
52:44
44:41
44:40
42:43
41:44
33:65
44:55
44:66
30:63
29:68

59
57
50
41
39
38
36
34
34
31
29
26
23
18

Třebíč
26
Prostějov
26
Břeclav
26
Líšeň
26
Havl. Brod
26
Bohunice
26
Uherský Brod 26
DOSTA Bystrc 26
Velké Meziříčí 26
Vikt. Otrokovice 26
Kunovice
26
Židenice
26
Humpolec
26
Vrchovina
26

21
20
15
15
13
13
8
10
9
7
7
5
6
4

3
1
6
5
6
4
8
1
3
5
3
6
2
5

2
5
5
6
7
9
10
15
14
14
16
15
18
17

BOWLING – JEDNOTLIVCI
Bowlingová liga 2009 – jednotlivci – Muži
Jméno
nához
počet kol
průměr
Lavický
697
4
174,3
Korydek
4717
28
168,5
Kružík
4716
28
168,4
Baloun
5205
32
162,7
Bednář
5120
32
160,0
Němec ml.
3823
24
159,3
Tvarůžek
5021
32
156,9
Kozina st.
4996
32
156,1
Kočiš
4356
28
155,6
Šlapal
4944
32
154,5
Holík
4936
32
154,3
Kliner
4922
32
153,8
Homola
4809
32
150,3
Hugo
1192
8
149,0
Věžník
4756
32
148,6
Trojan
594
4
148,5
Mynář
4643
32
145,1
Kučera
580
4
145,0
Smejkal Libor
4612
32
144,1
Procházka
574
4
143,5
Hnízdil
1686
12
140,5
Jakubec
4493
32
140,4
Badalík
561
4
140,3
Bradáč st.
4436
32
138,6
Smejkal Jan
4188
32
130,9
Sýkora
3133
24
130,5
Rapušák
3538
28
126,4
Savvin
2008
16
125,5
Šoukal
3257
28
116,3
Němec st.
890
8
111,3
103403
700
147,7
Bowlingová liga 2009 – jednotlivci – Ženy
Jméno
nához
počet kol
průměr
Kozinová E.
4757
32
148,7
Mejzlíková
4662
32
145,7
Kunčarová
4588
32
143,4
Jakubcová
4116
32
128,6
Kozinová A.
408
4
102,0
18531
132
140,4

86:21
76:30
59:34
61:33
52:51
62:41
35:47
46:72
41:47
33:58
25:55
32:64
44:88
36:47

66
61
51
50
45
43
32
31
30
26
24
21
20
17

Ve dnech 6. a 7. června 2009 byl opět zahájen tradiční víkendový „lov
a prodej ryb“ na sádkách v Mostištích. Letos jde již o čtvrtou sezonu.
O tom, že je tato volnočasová aktivita oblíbená,
svědčí i skutečnost, že
první nedočkavý návštěvník dorazil s rodinou ze
Žďáru nad Sázavou už
hodinu před oficiálním
zahájením. V pr ůběhu
víkendu se na sádkách pro
rybu zastavilo odhadem
přes sto lidí. A jak ryby
braly? Dá se říct, že ke
spokojenosti všech, tedy
dobře. Dokonce jeden
kapří „dorostenec“ měl tu
drzost zlomit bambusový
pr ut po dědovi. Lovci
to však radost z úlovku
nikterak nezkazilo. Rybolov, ale i prodej ryb je
možné využít po celé léto,
minimálně do poloviny
září. Čerstvou rybu si mohou návštěvníci vlastnoručně ulovit vždy o víkendu nebo státním svátku mezi devátou a sedmnáctou hodinou. Méně
zkušený lovec samozřejmě může dostat praktické rady (i s názornou
ukázkou) pro úspěšný lov. Všichni si mohou rybářské náčiní zapůjčit
přímo na sádkách.
Text a foto: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Zábava a hry
Přijďte se pobavit a zahrát si hry!
Neděle 5. července 2009 ve 14 hodin,
školní a obecní hřiště Bory
(za budovou základní školy v Borech)
www.bory.cz

Vysočina jede na olympiádu

Už pouze měsíc zbývá do zahájení
IV. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky v Táboře. Vysočinu bude letos reprezentovat 128
sportovců doprovázených 21 trenéry a dvěma vedoucími výpravy.
Medaile se budou rozdávat ve dvanácti sportovních odvětvích. Pouze
v cyklistice, v karate a v kanoistice
nebudeme mít své zástupce. Vlajkonošem Vysočiny při zahajovacích
ceremoniálech bude triatlonista
Filip Ospalý.
23. června se všech 2000 sportovců
a 400 trenérů sjede do Tábora, kde
večer proběhne na zimním stadionu
zahajovací ceremoniál. Hlavním
pořadí moderátorem bude Štěpán Škorpil.
Během večera dojde k zažehnutí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rok s rokem se sešel a máme tu
8.
už 8. ročník cyklistického závodu
9.
Zlaté kolo Vysočiny. Takže kdo
10.
z hobíků – cyklistů rád jezdí na
11.
kole a chce si poměřit síly nebo
12.
jen dokázat ujet danou délku tra13.
sy, ať se přihlásí do pátku 19.
14.
června. Máme pro vás připraveny
15.
trasy v délkách 50, 100 a 200 km.
16.
Jede se po silnicích II. a III. třídy.
17.
Přihlášku a další informace si mů18.
žete stáhnout na webových strán19.
kách http://zlatekolo.webpark.cz.
20.
Hosty závodu budou Josef Zimov21.
čák, mistr světa na vysokém kole,
22.
a Ivan Křivánek, mistr světa na
23.
drezíně (dřevěný předchůdce kola).
24.
25.
26.
27.
28.
Pořadí Tým
1. kolo 2. kolo 3. kolo
29.
1 Stavebniny
3735
3800
2490
2 Nápoje
3797
3743
2547
30.

olympijského ohně. „Nejpočetněji
je v krajské delegaci Vysočiny zastoupena atletika. Největší ambice
na medaile si děláme v plavání,
které má na Vysočině velice solidní
základnu a věříme si také v kolektivních sportech,“ uvedl Vilibald
Prokop, vedoucí krajské výpravy.
Při posledních III. letních hrách
v Ústí nad Labem v ybojovala
Vysočina 4 zlaté, 5 stříbrných a 8
bronzových medailí a v celkovém
hodnocení krajů jsme skončili na
12. místě se ziskem 142 bodů. I letos
máme ambice posunout se o nějaké
to místo výš. Fandit nám můžete od
23. až do 28. června.
Jitka Svatošová, tisková mluvčí
KrÚ kraje Vysočina

A už je tu zase
Zlaté kolo Vysočiny
Můžete si sami pak po dojetí vyzkoušet jízdu na jejich kolech během odpoledne, kdy bude probíhat
závod. A teď to nejdůležitější – akce
se koná už tuto sobotu 20. června
v Rudě u Velkého Meziříčí!
Závod je určen pro celou rodinu –
každý člen si najde tu svou správnou
délku trasy. Takže nezapomeňte –
startujeme už tuto sobotu, a to v 7
hodin ráno dvoustovkaři, v deset hodin stovkaři a o půl jedenácté padesátkáři. A důležitá informace – předpověď počasí je příznivá, hlásí nám
polojasno a teploty kolem 27 ° C.
E-mail: zlatekolo@centrum.cz,
tel.: 775 649 656, 776 873 654. -kd-

BOWLINGOVÁ LIGA

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RIVERBOWLING3579
Ja68ger
3880
HB
3514
Technické služby 3571
Draka
3631
Kalíškáři
3553
K2
3492
Zelenina
3628
VIKI
3158
Agrocentrum
3269
AOS FALCO
3211

3736
3484
3488
3654
3333
3652
3508
3548
3434
3344
3278

2438
2469
2370
2362
2246
2572
2250
2217
1891
1995
1954

4. kolo

5. kolo

Celkem
10025
10087
9753
9833
9372
9587
9210
9777
9250
9393
8483
8608
8443

Průměr
313,28
315,22
304,78
307,28
292,88
299,59
287,81
305,53
289,06
293,53
265,09
269,00
263,84

Body
50
46
43
38
36
35
32
30
29
27
20
16
14

Číslo 24

17. června 2009
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FOTBAL DIVIZE
MSD sk. D
FK Šardice – FC VM 2:2 (0:1)
Střelci: Spazier (62., p. k.), Dorotík (77., p. k.) – Kratochvíl (22.),
Pokorný (56.). Rozhodčí Svoboda
– Langhammer, Trávníček, ž. k.
2:4 (Trnavský 77., Mucha P. 82.,
Pokorný (90.), Klusák (50.), bez č.
k. Diváků 450. Sestava FC VM:
Trnavský – Hort, P. Mucha, Brychta, J. Krejčí – Dufek (28. Kružík),
Klusák, Loup – Pokorný, Němec
– Kratochvíl (55. Berka).
Karty tak jak byly rozdány před
posledním kolem, hovořily jasnou
řečí. Velmez by na to, aby Šardice
sesadil z postupového trůnu, musel
zvítězit, zatímco domácímu FK stačil pouhý bod. Meziříčští ale (hned
zítra si jdu koupit klobouk, abych
jej před nimi mohl v hlubokém
předklonu sejmout) papírové předpoklady obrátili vniveč a dokázali
tak především sami sobě, že jejich
současné umístění neodpovídá
jejich možnostem. Důrazně to dal
najevo benjamínek hostů Dufek
už ve 4. minutě, kdy svou rychlostí
prosvištěl obranou domácích a jen
reflexivní zákrok nohou domácího
gólmana uchránil Šardice od pohromy. Je pravdou, že domácí pak
vyvinuli velké úsilí zatlačit hosty na
jejich polovinu a vrátit jim úvodní
šanci i s úroky. Jenže sečteno a podtrženo jim tato snaha vynesla jen
dva slepené rohy a poctivé břevno
po odraženém míči a voleji Dorotíka. Hosté pak odpověděli ukázkovou kombinací ve středu hřiště
s křižným pasem na Kratochvíla,
kterého ale nachytala obrana Šardic
v ofsajdové pasti. Domácí, ve snaze
co nejdříve srazit soupeře na kolena
a hrající pod tak velkým tlakem, ani
v následujících minutách nedokázali na kompaktně a sebevědomě
hrající Velmez nic vymyslet, a tak
zákonitě přišel trest. „Malý velký
muž“ Dufek vybojoval u postranní
čáry míč na soupeři o hlavu větším,
prošel obranou Šardic jako by na
světě nebylo nic snazšího a jeho
parádní centr usměrnil nabíhající
K ratochvíl za záda domácího
gólmana poprvé. Je pravdou, že
v závěru poločasu patřila územní
převaha domácím, ale kromě závaru po třetím rohovém kopu a propagační střele z uctivé vzdálenosti
Meziříčští svého soupeře k ničemu
nepustili. To ale byl teprve slabý
odvar toho, co scéna hodlala všem
přítomným nabídnout v dějství
druhém. Vše začal raubíř v karmínově červeném dresu J. Krejčí,
který svým slalomem v běžící 56.
min. poslal své soupeře na párek,
vyslal svého kapitána Pokorného
do vápna soupeře, a ten svůj tým
vyzdvihl způsobem potvrzujícím
jeho talent a současně chladnokrevnost k představě tříbodových výšin.
Co se pak na hřišti dělo, je jen pro
opravdu silné jedince, odkojené horory nejhrubšího zrna. Výslednicí
„benevolence“ rozhodčího Svobody
byla celá sada nevybíravých zákroků domácích hráčů, jejichž obětí se
nakonec stal skvělý Dufek, který

VOLEJBAL

skončil v nemocnici s podezřením
na zlomeninu kotníku, aniž by domácí hráč obdržel po „kose“ zezadu
aspoň ž. k. A to nemluvě o zákroku
zezadu na L. Němce, který utkání
obětavě dohrál, ačkoliv se u něj
projevily bolestivé problémy s hybností páteře. Domácí, hnáni svým
(skromně řečeno) hodně hlasitým
trenérem (což hostům asistentem č.
1 Langhammerem bylo striktně zakázáno) a vědomím, že musí získat
aspoň bod, získali to podstatné. Za
nemalého přispění formou nepřesností výroků „mužů v černém“ vč.
DS Šimona, vnášejícího mj. zmatek
do střídání hostů, se jim podařilo
přitlačit Velmez k vlastní šestnáctce
a po předešlém závaru před jinak
suverénním Trnavským si „vykoledovat“ pokutový kop. I „skalní“ příznivci Šardic přiznali, že nebyl. Posadil však šardické junáky do sedel,
a ten druhý, přiznejme si – co jsme
si, už ano. V postupovou jistotu jej
proměnil Dorotík a Šardičtí mohli
slavit. Zkušený celek hýřící jmény
už dokázal úsilí „zrubaného“ celku
hostů o další změnu skóre rozmělnit
a dovést utkání do postupového
konce. Jak už bylo řečeno v úvodu,
klobouk dolů před Velmezem. Přes
vše uvedené a přes další problémy
se sestavou související s činností
vedoucího mužstva odcházeli ze
hřiště hrdě a se vztyčenou hlavou.
Jejich loučení s trenérem Romanem
Kotolem (ne)mohlo, vzhledem
k výše uvedenému dopadnout lépe
a současně odkrylo rezervy, které
tým má a na kterých se dá určitě
stavět. Navíc závěrečné působení
triumvirátu Roman Kotol – Kamil
Krejčí, Kamil Průša dokázalo vozit zcela pravidelně body z venku
a možná ukázalo, kudy cesta vede.
A určitě mě k tomu nevede jen pouhá zdvořilost, když na tomto místě
za příznivce velkomeziříčského
fotbalu poděkuji Romanu Kotolovi,
který na vlastní žádost u mužstva
končí, a celému realizačnímu týmu
ve složení A. Führerová, K. Krejčí,
K. Průša, L. Novák a J. Krejčíř
(vzpomeňme i odstoupivšího M.
Karpíška) nejen za činnost v popisu
práce, ale i úsilí, invenci, zaujetí
a šikovnost, se kterou k týmu přistupovali. A především za sezonu,
kterou z hlediska mnoha faktorů,
jejichž hodnocení určitě bude následovat, asi veleúspěšnou nazvat
nelze, ale která přesto v konečném
součtu úspěšná byla.
-berMoravskoslezská divize –
MSD – skupina D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Šardice
Líšeň
Hulín
Třebíč
Vyškov
Vikt. Otrokovice
Protivanov
Konice
Žďár n. S.
Velké Meziříčí
Rousínov
Napajedla
Boskovice
Ždírec
Rájec-Jestřebí
Mohelnice

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
21
16
14
13
12
11
11
10
9
10
8
8
8
7
7

5 4
5 4
8 6
9 7
8 9
7 11
6 13
5 14
8 12
9 12
5 15
9 13
7 15
6 16
7 16
4 19

Více informací na straně 9.

66:26
63:24
58:25
42:23
45:34
49:40
35:36
46:67
48:56
38:48
33:39
36:53
29:53
29:45
32:51
33:62

A nemožné se stalo skutkem –
i to je volejbal
Ráno to vypadalo nic moc, vedoucí
družstva Ivan Petrů dokonce zmínil
i možnost kontumační porážky pro
nedostatek hráčů. Nakonec zachránil čest meziříčského volejbalu
Tomáš Homola a sám by asi musel
taky dlouho vzpomínat, kdy si
naposledy zahrál mistrák.
Proti okresnímu rivalovi, který si na
nedostatek hráčů nemohl stěžovat,
nastoupila šestice, které nezbylo,
než bojovat. Začátek prvního zápasu se vyvíjel podle papírových
předpokladů. Zkušenější soupeř
v prvních dvou setech školil naše
hráče z produktivity a za půlhodinku vedl 2:0. Možná i on však
podcenil bojovného ducha našeho
celku, nezachytil začínající obrat
a pak už to najednou nešlo. Naše
hodně kombinovaná sestava vyhrála třetí set a ač se to zdá neuvěřitelné, dokázala po dvou naprosto
beznadějných setech vybojovat šest
setů v řadě, a to znamenalo jediné.

Výhru v obou zápasech a splnění
papírových předpokladů.
Sp. VM – Žďas Žďár n. S. B 3:2
a 3:0
sety (–14, – 15, 17, 19, 11) a (22,
18, 11)
K pátému místu v krajské dvojce
tak má v tuto chvíli blíže náš celek,
kterému stačí v odvetě na žďárském
hřišti získat jedno vítězství.
Sestava: Homola J. a T., Hybášek,
Málek, Holík a Trojan.
Souběžně se hrají další zápasy
o umístění, aktuální výsledky však
bohužel v tuto chvíli dosud nejsou
k dispozici.
Každopádně v Přibyslavi hrají
domácí s Pacovem o první místo,
v Polné domácí bojují s Bezděkovem o třetí a v Dobroníně Chotěboř
o sedmou příčku.
9. místo v tabulce KP II. muži
ročník 2008/2009 obsadilo družstvo SK Telč
10. místo v tabulce KP II. muži
ročník 2008/2009 obsadilo družstvo TJ Světlá nad Sáz.
-kon-

v pátek 19. června 2009 v nové tělocvičně střední školy řemesel
a služeb ve Velkém Meziříčí
Soutěžní disciplíny: dvouhra bez omezení, dvouhra do 5., 7., a 9. třídy
Program: 7.45–8.15 prezence účastníků
8.15–8.30 losování
8.45
zahájení turnaje
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

HÁZENÁ
Turnaj minižactva – Brno
Svážná
Na konci měsíce května se sjelo do
sportovního areálu brněnské základní školy Svážná deset družstev
začínajících házenkářů a házenkářek. První hrací den proběhl na
venkovních tartanových hřištích.
Pořadatelé pro chladné a deštivé
počasí museli sobotní a nedělní
souboje přesunout do „staré“ bohunické sportovní haly. Smíšený
velkomeziříčský tým po čtyřech
vítězstvích a pěti porážkách obsadil celkové šesté místo. Turnajové
prvenství získaly po zásluze hráčky
Slávie Praha.
Výsledky:
DDM a Sokol VM – Slávia Praha
A 1:11, – Háje Praha 1:11, – Velká
nad Veličkou 5:8, – Havlíčkův
Brod 3:9, – Otrokovice 9:11, –
Veselí nad Moravou 5:2, – Slávia
Praha B 11:4, – Měnín 13:1, –
Brno Svážná 13:0.
Pořadí:
1. Slávia Praha A, 2. Háje Praha,
3. Velká nad Veličkou 4. Havlíčkův Brod, 5. Otrokovice, 6. Velké
Meziříčí, 7. Veselí nad Moravou,
8. Slávia Praha B, 9. Měnín, 10.
Brno Svážná.
Hrály: Bačová Soňa – Závišková
Kateřina (43), Kopečková Kateřina
(23), Koudelová Eliška (2), Buchta

Dominik (1), Buchtová Eliška,
Pavlíčková Tereza, Uhlířová Eva.
Trenérka Ilona Závišková.
Turnaj minižactva
Polabiny Cup
Na 17. ročník mládežnického turnaje do Pardubic se sjelo pouze
dvacet týmů, které startovaly ve
třech věkových kategoriích – minižactvo, mladší žákyně a starší
žákyně. Pět družstev začínajících
házenkářů a házenkářek absolvovalo od pátku do neděle dvoukolový
systém, v němž si nejlépe vedli
domácí chlapci SKP. Velkomeziříčský smíšený tým vybojoval
bronzovou příčku těsně za děvčaty
z Pardubic.
Výsledky:
DDM a Sokol VM – SKP Pardubice 5:9, 3:9, – SHK Pardubice 5:6,
6:6, – D-P Pardubice 14:2, 8:2, –
Ústí nad Labem 17:4, 12:5.
Pořadí:
1. SKP Pardubice, 2. SHK Pardubice, 3. Velké Meziříčí, 4. D-P
Pardubice, 5. Ústí nad Labem.
Hrály: Uchytilová Agáta (13), Šabacká Jarmila – Závišková Kateřina
(25), Kopečková Kateřina (24), Doležalová Romana (10), Koudelová
Eliška (6), Pavlíčková Tereza (1),
Buchta Dominik, Buchtová Eliška,
Zezulová Denisa. Trenérky Ilona
Závišková, Radka Jelínková.
-závwww.hazenavm.cz

Družstvo minižactva házené TJ Sokol Velké Meziříčí.

Foto: -záv-

TURNAJ V ŘEČKOVICÍCH
Dne 29. 5. 2009 se „staří páni“ FC
Velké Meziříčí zúčastnili fotbalového turnaje v Řečkovicích. Tým
ve složení Radek Janák, Karel Kružík, Otto Němec, Michal Troščák,
Aleš Krčál, Josef Sedláček, Milan
Večeřa, Ladislav Hladík, Milan
Puzrla, František Vidlák, Zdeněk
Chmelíček, Zdenek Mucha a Jan
Smejkal pod vedením Jaroslava

68
68
56
51
47
43
39
38
38
36
35
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30
28
25

Mynáře v prvním zápase porazili
Moutnice 1:0, když jediný gól vstřelil Jan Smejkal. Ve druhém utkání
porazili domácí Řečkovice, za které
nastoupil Svatopluk Pokorný se
svými syny, 3:0 když se o branky
podělili František Vidlák 2× a Ladislav Hladík. Těmito výsledky se
stali vítězi celého turnaje.
-myn-
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