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BŘEZEN 2005

• BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY NEBO INTERNETU?

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

HRKAČI

Hrkání v Jasenici v roce 2004

Klapy, klapy,
dejte nám na hrkačku, na klapačku.
Už je čtvrtek zelený, bude beránek pečený,
budem jíst jidáše a s medem kousek kaše.

FOTO: SILVA SMUTNÁ

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Každou sobotu odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny
PLAVÁNÍ V KUŘIMI
organizuje Seniorklub
Úterý dne 1. března 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TROMBON ROBERTA KOZÁNKA
VI. koncert sezóny BHP
Sobota dne 5. března 2005 ve 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
„DEKOROVÁNÍ TEXTILU“
kombinovaná technika tisku, savování
Sobota dne 5. března 2005 od 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
MDŽ – DÁMSKÁ JÍZDA
módní přehlídka, kosmetika, kadeřnice, překvapení pro dámy
Neděle dne 13. března 2005 od 14 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá Klub kultury
Neděle dne 13. března 2005 v 18 hodin
na faře ve Velké Bíteši
VENEZUELA - ZEMĚ NEZNÁMÁ
promítání snímků z cest po Venezuele (Ladislav Koubek, Jan Nedoma, Adam
Sekanina, Jiří Hanák)
Úterý dne 15. března 2005 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
BABY CLUB
hrací odpoledne pro rodiče a děti od 2 do 6 let
Středa dne 16. března 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB S POSLANKYNÍ PARLAMENTU ČR
paní JUDr. Marií Rusovou
Sobota dne 19. března 2005 ve 13 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
OPLÉTÁNÍ PEDIGEM - KOŠ
v tomto kurzu si upleteme koš s uchem (doporučeno pro ty, kteří absolvovali předchozí semináře)
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Neděle dne 20. března 2005
Odjezd tam v 10 hodin do České spořitelny, odjezd zpět v 15 hodin z Maršova
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
organizuje Seniorklub
Pondělí dne 21. března – pátek 1. dubna 2005 od 9 do 16 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
výstava prací dětí místních škol
Úterý dne 22. března 2005
MŠ U Stadionu
ZELENÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Středa dne 23. března 2005 v 8.30 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
Sobota dne 26. března 2005 od 17 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
BÍTEŠ HLEDÁ SVOJI SUPERSTAR
Připravujeme:
Sobota dne 2. dubna 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DISKOTÉKA S DJ P.M.C. A DJ BORISEM
Středa dne 6. dubna 2005 od 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS

INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
OD 13. PROSINCE DO 31. LEDNA 2005
Rada města schvaluje:
• dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2101/2002 na provedení stavebních prací, uzavíraný mezi městem (objednatel) a firmou Stav Outulný, Náměšť nad Oslavou (zhotovitel) v předloženém znění, na základě kterého se předmětná smlouva na akci
„IS Košíkov a ul. Kpt. Jaroše“ upravuje a mění v důsledku změny sazby DPH takto:
původní f.č. s 5% sazbou DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.666,80 Kč
nová f.č. s 19 % sazbou DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.733,70 Kč
rozdíl DPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.066,90 Kč
• dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2101/2002 na provedení stavebních prací uzavíraný mezi městem (objednatel) a firmou Stav Outulný, Náměšť nad Oslavou (zhotovitel), na základě kterého se předmětná smlouva na akci „IS Košíkov a ul. Kpt. Jaroše“
upravuje a mění z důvodu víceprací na základě požadavku investora (objednatel)
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k rozšíření díla, které spočívalo v prodloužení splaškové kanalizace, vodovodu, STL
plynovodu, provedení přípojek vody a kanalizace pro jednotlivé pozemky a provedení ostatních víceprací a z důvodu méněprací - zúžení díla na komunikaci - odpočet
dláždění rigolu. Toto rozšíření a zúžení předmětu plnění představuje zvýšení fakturace
o f.č. 2.029.060 Kč bez DPH
• pronajmutí bytu v bytovém domě Návrší 249, Velká Bíteš pí. Zuzaně Jeřábkové od
1. ledna 2004 za standardní nájemné (nikoliv zvýšené)
• na základě doporučení bytové komise pronajmutí bytu 3+1, Masarykovo n. 65, Velká
Bíteš, pí. A. Jiráskové za zvýšené nájemné tj. 40 Kč/m² za měsíc
• vyhovět žádosti p. S. Mihala na pronajmutí místnosti ve dvorním traktu domu
Masarykovo n. 65, Velká Bíteš, která v linii navazuje na stávající pronajaté prostory
a probouráním otvoru pro dveře se vytvoří ucelený objekt. RM tímto souhlasí též s navrhovanými stavebními úpravami
• na základě revizní zprávy o revizi plynového zařízení v domě Masarykovo n. 14,
Velká Bíteš, která hodnotí revidované plynové odběrní zařízení tak, že vykazuje závady,
které přímo ohrožují bezpečnost provozu, realizovat neodkladné odstranění závad
• výstavbu haly pro sterilizaci zdravotnických prostředků na pozemcích průmyslové
zóny Košíkov p.č. 348, 349, 350, 351 a 352, k.ú. Košíkov dle předložené projektové dokumentace zpracované Atelierem Vladimír Žák, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov
na základě plné moci od investora stavby, firmy Stav Outulný a.s. Masarykovo n. 62,
Náměšť nad Oslavou za podmínky, že obsahem provozního havarijního plánu bude
povinnost neprodleně informovat mimo příslušné orgány a instituce též město Velká
Bíteš tj. starostu a místostarostu
• vyhovět žádosti ředitelky MŠ I, Masarykovo n. pí. Sedlákové ve věci výroby nábytku
pro kompletní vybavení jedné třídy v sortimentu dle předloženého návrhu
Na základě posouzení nabídek RM schvaluje pro tuto akci dodavatelskou firmu Sedlák
Jiří, Jindřichov za nabídkovou cenu 57.800 Kč vč. DPH
• zařazení žádostí p. B. Bouzka a p. J. Hudce do seznamu žadatelů o umístění do DD
Velká Bíteš
• vyhovět žádosti jednatele obch. spol. Lesy města Velká Bíteš s.r.o., p. L. Koláře
o změnu smlouvy o dílo č. 2606/2004, která spočívá v prodloužení lhůty dokončení
rekonstrukce objektu Letná do 30. června 2005
• vyhovět žádosti jednatele obch. spol. Lesy města Velká Bíteš s.r.o., p. L. Koláře
o změnu v povolování služebních cest na Slovensko v souvislosti s plánovaným
obchodním kontraktem při zpracování kalamitní těžby v Tatrách
• vyhovět žádosti ředitelky IC a KK pí. Balejové na nákup majetku za účelem vybavení
KD, dle předloženého návrhu za cenu 59.000 Kč
• využít nabídky projektanta Ing. Zezuly, Brno na zpracování projektu a na inženýrskou činnost pro sloučené územní a stavební řízení na výstavbu úseku chodníku na ul.
Kpt. Jaroše a na veřejné osvětlení (úsek od konce stávajícího chodníku k čerpací stanici Slovnaft) za nabídkovou cenu 48.500 Kč bez DPH. Předpokládaná cena stavebních
prací je na úrovni 700.000 Kč
• projekční řešení akce „Velká Bíteš, silnice III/3791, ul. Kostelní – 1. stavba – komunikace, chodníky, veřejné osvětlení“ dle projektu k územnímu řízení zpracovaného
firmou Pragoprojekt a.s. Praha a kde investorem chodníku a veřejného osvětlení bude
město Velká Bíteš. Komunikaci bude investovat kraj Vysočina.
RM souhlasí s povrchem chodníku z betonové dlažby. Nesouhlasí s vysazováním
stromů v ulici a požaduje řešit křižovatku Kostelní x Masarykovo n. tak, aby mohla být
odkloněna těžká doprava z Masarykova n. směrem do Lánic na komunikaci I/37
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• uzavřít s firmou S.M.K. a.s. Blansko smlouvu o účelovém poskytnutí finančních prostředků – poskytnutí připojovacího poplatku za napojení pozemků fy v průmyslové
zóně Košíkov na inženýrské sítě za cenu 200 Kč/m2 plochy pozemků. Do uvedené plochy není započítána plocha ochranného pásma pro VRT
• uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Výstavba veřejného WC“, jehož předmětem je:
prodloužení lhůty výstavby do 31. prosince 2004
vzájemný zápočet měně a víceprací
zvýšení nákladů souvisejících se změnou sazby DPH
• zařazení žádosti pí. M. Chylíkové do seznamu žadatelů o přijetí do DD
• vyhovět žádosti fy Merak spol. s r.o., Brno a tudíž poskytuje souhlas s umístěním
části komunikace na pozemek p.č. 354/4, k.ú. Košíkov, dle přeloženého situačního
plánku
• smlouvu o zřízení věcného břemene v předloženém znění, jejímž předmětem je zdržení se výstavby budov a komunikací na pozemku p.č. 354/5, 257 m2, orná, k.ú. Košíkov
a trpění použití téhož pozemku k zřízení ochranného pásma. Smlouva je uzavírána
mezi firmou Laurens Reality spol. s r.o. (oprávněný) a městem Velká Bíteš (povinný),
kde město je vlastníkem výše uvedeného pozemku
• vyhovět žádosti ředitelky SpŠ Velká Bíteš Mgr. Oplatkové na převedení kladného
hospodářského výsledku – cca 20.000 Kč do rezervního fondu. Tyto fin. pr. budou v následujícím roce použity na nákup velkoplošné klávesnice pro zdravotně postižené žáky
• rozpočtové opatření č. 4/04 k rozpočtu města na r. 2004 v předloženém znění
• dodatek č. 1 k směrnici pro vedení účetnictví města Velká Bíteš, v předloženém
znění
• vyhovět žádosti fy Herba Vitalis s.r.o. o pronájem obslužných ploch nacházejících
se na částech pozemků p.č. 1344/1, zahrada, 271 m2 a p.č. 1345, ostatní plocha, 3 m2,
k.ú. Velká Bíteš, a tudíž schvaluje nájemní smlouvu s uvedenou firmou v předloženém
znění, kde nájemné činí 4 Kč/m2 za podmínky, že uvedená smlouva nebude výrazně
omezovat majitele sousedních nemovitostí, manžele Pelánovy. Z toho důvodu budou
tito nejdříve vyzváni k vyjádření se k uvedené věci
• poskytnutí souhlasu s vedením a vyznačením cyklotrasy č. 5235 (ul. Kostelní,
Masarykovo n., ul. Hrnčířská a ul. Vlkovská). Toto stanovisko se poskytuje na základě
žádosti fy DoZnač v.o.s. České Budějovice, která na základě objednávky od Regionálního
rozvojové agentury Vysočina zpracovává projekt značení. RM konstatuje, že komunikace nacházející se na ulicích Kostelní a Vlkovská spravuje kraj Vysočina
• poskytnout souhlas Poliklinice Velká Bíteš, příspěvkové organizaci města, k uzavření
smluv s praktickými lékaři za účelem zajištění LSPP ve Velké Bíteši
• ve věci rekonstrukce ulice Kostelní využít jednoho ze dvou vybraných typů svítidel
veřejného osvětlení, které budou předloženy k posouzení pracovníkům památkového
ústavu
• na základě návrhu ředitelky IC a KK pí. Balejové nájemné v prostorách Masarykovo
n. 5 následovně:
učebna jazyků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč/m2
učebna HV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kč/m2
• na základě návrhu ředitelky IC a KK pí. Balejové ze dne 6. ledna 2005 způsob fakturace za pronájem prostor v KD
• využít nabídku fy Jaroslav Miklík, energetický auditor, Žďár nad Sázavou, na zpracování energetického auditu objektů ZŠ Velká Bíteš na ul. Tišnovská a Sadová za
nabídkovou cenu 122.634 Kč vč. DPH. V případě potřeby výpočtu tepelných ztrát
objektů bude cena zvýšena o jeho provedení
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• úhradu členského příspěvku mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko ve výši 72.645 Kč
• využít nabídky Ing. arch Kunčíka, Brno, na zpracování PD stavebních úprav domu
č.p. 239 na ul. Tyršova ve Velké Bíteši, řešící 1. NP s vytvořením 3 bytů, za nabídkovou
cenu 81.893 Kč vč. DPH
• využít nabídky Ing. arch Kunčíka, Brno, na zpracování PD změny PD Nástavby
domu č.p. 239 na ul. Tyršova ve Velké Bíteši, za nabídkovou cenu 33.927 Kč vč. DPH
• poskytnutí kladného stanoviska k žádosti manželů Grégrových na vydání stavebního povolení k vybudování podkroví RD U Stadionu 238
• v souvislosti s navýšením ceny dodávaných obědů od fy TS Velká Bíteš s.r.o., novou
kalkulaci obědů – verzi 1., pro pracovníky MěÚ od 1. ledna 2005, dle návrhu předloženého pí. Nováčkovou, vedoucí finančního odboru ze dne 6. ledna 2005
• na základě žádostí o přidělení bytu v DPS ve Velké Bíteši, zařazení žádostí pí.
M. Krejčové, pí. A. Krejčové a pí. B. Novotné do seznamu žadatelů
Rada města bere na vědomí:
• písemnou zprávu o výběru místního poplatku za komunální odpad k 30. listopadu
2004 předloženou st. úřadem – správcem poplatku
• zápis z jednání kulturní komise, konané dne 15. prosince 2004
• zápis z kontrolního dne, konaného dne 16. prosince 2004, ve věci „Nástavba domu
Tyršova 239 ve Velké Bíteši pro 4 byty“
• protokol ze státní kontroly ve Speciálních školách, Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci města, provedené pracovníky České školní inspekce, inspektorát v kraji Vysočina ve věci dodržování obecně závazných předpisů a kontroly použití
finančních prostředků státního rozpočtu. Kontrola proběhla v měsíci listopadu 2004
• inspekční zprávu z inspekce Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci města, provedené pracovníky České školní inspekce, inspektorát
v kraji Vysočina ve věci zjištění a zhodnocení personálních a materiálně technických
podmínek a ve zjištění a zhodnocení průběhu a výsledků vzdělávání. Inspekce proběhla v měsíci listopadu 2004
• dopis p. M. Rybníčka ze dne 7. prosince 2004 adresovaný fě Encom, Brno, správci
nemovitostí pro město Velká Bíteš.
RM požaduje od fy Encom stálý důsledný dohled nad tímto nájemcem
Rada města doporučuje:
• ZM ke schválení žádost HC Spartak Velká Bíteš o prodloužení splatnosti půjčky ve
výši 400.000 Kč na 30. červen 2005
• ZM ke schválení prodeje pozemku v průmyslové zóně, p.č. 354/6, 2214 m2, k.ú.
Košíkov, za cenu 500 Kč/m2. Jedná se o změnu usnesení v názvu kupující fy: původně
schválená na ZM byla fa Laurens Czech Republic spol. s r.o., - nyní se na příštím jednání ZM bude schvalovat fa Laurens Reality spol. s r.o.
Valná hromada obch. společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
• v zájmu zajištění provozu kuchyně a jídelny Jihlavská nákup os. automobilu Fiat
Doblo Van za cenu 347.000 Kč bez DPH formou leasingu na dobu 4 let
Zastupitelstvo města schvaluje:
• následující stanovisko ve věci místního oddělení policie:
ZM Velká Bíteš nesouhlasí se zrušením místního oddělení Policie ČR a důrazně žádá
o jeho zachování ve stávajícím rozsahu ve městě Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
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STAROSTA SDĚLUJE

MĚSTO BYLO OPĚT ÚSPĚŠNÉ V ŽÁDOSTI O DOTACI

V první polovině února jsme obdrželi rozdělení dotací od Ústřední komise
Ministerstva kultury v rámci programu regenerace městských památkových zón.
V letošním roce máme k dispozici od ministerstva 560 tisíc korun. Tyto finanční prostředky budou směřovat na opravu střechy na základní umělecké škole, která spočívá
ve výměně krytiny a některých poškozených krovů. Dále budou provedeny nátěry
oken na budově Městského úřadu, které jsou situovány do náměstí. Poslední část
finančních prostředků bude směřovat na opravu hradeb kostela svatého Jana Křtitele.
K výše uvedeným dotacím musí město přispět dalšími 50 % financí u vlastních nemovitostí. V případě opravy památky ve vlastnictví církve přispívá město minimálně
20 % a dotace činí 70 % financí z celkových nákladů (stejným postupem město zajistilo financování z 90 % celkových nákladů v roce 2003, kde dotace na výměnu stolic
zvonů v kostele a strážní věži od MK činila 400 tisíc korun).

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU POKRAČUJE ÚSPĚŠNĚ DÁL

Na základě rozhodnutí členské schůze Bytového družstva města Velká Bíteš na
konci ledna bylo schváleno uzavření smlouvy o hypotéčním úvěru s Komerční bankou s desetiletou fixací úrokové míry 4,27 %. Ve zbývajících deseti letech bude možno
řešit převod dané bytové jednotky do osobního vlastnictví doplacením zbývající
částky úvěru vztaženého na bytovou jednotku nebo úpravou úrokové míry zbývající
části hypotéčního úvěru. Definitivní měsíční splátky hypotéčního úvěru pro jednotlivé byty jsou následující:
u bytu 2+1 o výměře 68 m² má měsíční splátku 5.800 Kč
u bytu 3+1 o výměře 78 m² má měsíční splátku 6.710 Kč
u bytu 3+1 o výměře 83 m² má měsíční splátku 7.110 Kč
u bytu 4+1 o výměře 99 m² má měsíční splátku 8.430 Kč
Ze 42 bytových jednotek je volných jen několik a to o výměře 68 m², 78 m² a 99 m².
V případě zájmu o některý z výše uvedených bytů je zapotřebí pouze se dostavit na
sekretariát Městského úřadu.

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK LISU NA PAPÍR V PROVOZU

Vzhledem k dobrému počasí v měsíci lednu realizovaly Technické služby stavební
úpravy uvnitř montované haly v areálu na Karlově (bývalá cihelna). Práce spočívaly
ve vybetonování vodoizolační jímky o objemu cca 2m³. Do této jímky byl spuštěn
jednou stranou pásový dopravník a pevně ukotven. Opačná část pásového dopravníku je vyústěna nad násypnou částí lisu na papír. Tímto krokem technické služby
dokončily další etapu realizace třídění komunálního odpadu. Vytříděný papír a další
druhotné suroviny (sklo, plast, železo) jsou následně dodávány dalším zpracovatelským firmám. Přesný výkaz množství jednotlivých separovaných surovin, získaných
na území města, je předán firmě EKOKOM, a.s., která městu poskytuje finanční dotaci
za každou tunu vytříděné druhotné suroviny. V loňském roce to bylo více jak půl miliónu korun, proto jsme nemuseli zvyšovat poplatek na obyvatele za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu.
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Na začátku měsíce února stavební firma zahájila práce na čtvrtém nadzemním podlaží,
v prvním nadzemním podlaží v některých bytech jsou již dozděné i příčky mezi jednotlivými místnostmi
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Dokončená instalace pásového dopravníku k lisu na papír
FOTO: ING. PAVEL GAIZURA
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MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ
Vypisuje výběrové řízení na místo vedoucí(ho) Informačního centra a
Klubu kultury (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).
Požadavky: - vzdělání min. ÚSO
- znalost práce na PC
- organizační schopnosti
- odborné a morální předpoklady
- znalost AJ a NJ vítána
- časová flexibilita nutná
- znalost podvojného účetnictví a problematiky mezd výhodou
- řidičský průkaz skupiny "B"
- praxe vítána
K přihlášce nutno přiložit: - strukturovaný životopis
- výpis z rejstříku trestů
Termín podání přihlášek: do 31. března 2005
Přihlášky zasílejte, nebo osobně předejte na MěÚ Velká Bíteš
Masarykovo nám. 87
595 01 Velká Bíteš
sekretariát starosty

MATRIKA INFORMUJE

JAK NA PRVNÍ CESTOVNÍ PAS A PRVNÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ
Protože se blíží čas prázdnin a dovolených, dovolujeme si Vám poskytnout několik
užitečných rad k vystavení cestovního pasu a občanského průkazu.
K vydání prvního cestovního pasu pro dítě do 15 let je nutné předložit rodný list
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, jednu fotografii a osvědčení o státním
občanství České republiky, o které je možné zažádat na příslušné matrice dle místa
trvalého pobytu, nebo přímo na Krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě. K vydání
osvědčení je nutné předložit rodný list dítěte, oddací list rodičů, občanský průkaz
žadatele (zákonného zástupce – rodiče) a uhradit správní poplatek 100 Kč. Lhůta pro
vydání osvědčení je 30 dnů. Toto osvědčení zůstává žadateli. Vydání cestovního pasu
pro dítě trvá 30 dnů, platnost má 5 let a stojí 50 Kč. Vydání cestovního pasu v kratší
lhůtě stojí 600 Kč a doba platnosti je pouze 1 rok.
K vydání prvního občanského průkazu pro dítě před dovršením 15 let je potřeba
předložit rodný list, jednu fotografii, platný cestovní pas nebo osvědčení o státním
občanství České republiky, které se v tomto případě neplatí a zůstává u žádosti o občanský průkaz jako příloha. Vydání nového občanského průkazu je bez poplatku
a jeho vyřízení trvá 30 dní, pokud je předložen cestovní pas. V druhém případě,
pokud si žadatel o první občanský průkaz bude muset žádat o vydání Osvědčení
o státním občanství České republiky, musí se počítat s tím, že tato doba pro vyřízení
bude až dva měsíce.
Matrika, Velká Bíteš
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HZS KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, POŽÁRNÍ STANICE
VELKÁ BÍTEŠ INFORMUJE
Požáry
Ve sledovaném období roku 2004 je evidováno u HZS kraje Vysočina, územního
odboru Žďár nad Sázavou, celkem 1459 událostí. Z toho počtu je 149 požárů s vyčíslenou škodou ve výši 7 617 520 Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty
vyčíslené částkou 66 123,000 Kč. Oproti roku 2003 došlo ke snížení počtu požárů
o 126 případů.
Technické zásahy
V roce 2004 je evidováno celkem 1298 výjezdů k technickým zásahům. Oproti
roku 2003 došlo ke zvýšení počtu technických zásahů, a to o 227 případů.
Největší podíl na celkovém počtu technických zásahů mají technické pomoci – čerpání vody, odstraňování překážek na komunikacích, otevírání uzamčených prostorů
atd., dopravní nehody, a to především na úseku dálnice D1, kdy je nejčastěji prováděno vyprošťování osob, zajištění místa nehody a opatření proti úniku nebezpečných
látek (především provozních náplní motorových vozidel) a ostatní pomoci, např.
pomoc při transportu pacienta.
Zranění osob
Při požárech v roce 2004 došlo ke zranění celkem 13 osob. Ve 4 případech se jedná
o zranění příslušníků zasahujících jednotek požární ochrany.
Úmrtí osob
V roce 2004 není u požárů na našem okrese evidováno úmrtí osob.
V hasebním obvodu požární stanice Velká Bíteš bylo celkem 167 výjezdů a z toho:
Požárů 34
Dopravní nehody 52
Technická pomoc 60
Planý poplach 10
Technologická pomoc 2
Prověřovací cvičení 4
Přehled požárů od roku 1999 do roku 2004
ROK
1999
Požáry
186
Škody (Kč)
7.910 000
Uchráněné hodnoty
428.443 000
(Kč)
Zraněno
Usmrceno
Technické zásahy

15
4
501

2000
239
14.143 000

2001
139
7.886 700

2002
167
4.923 500

2003
275
7.567 160

2004
149
7.617 520

37.845 000

39.659 500

60.072 000

72.718 200

66.123 000

17
2
663

11
0
887

21
1
1413

20
5
1071

13
0
1298

Por. Miroslav Mateja
velitel stanice HZS kraje Vysočina P.S. Velká Bíteš
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UČ SE, DÍTĚ, MOUDRÝM BÝTI
ANEB UŽ JIM TO ZAČALO...

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku...
Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a to v době od 15. ledna do 15. února
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Školský
zákon § 36) Tak praví zákon a v souladu
s ním bylo dne 3. února 2005 zapsáno v Základní škole Velká Bíteš 78 dětí - budoucích prvňáčků.
Některé druhy zážitků máme víceméně společné, jen na ně podle okolností
více či méně rádi vzpomínáme. Možná
se vám vybaví vzpomínka na TEN DEN:
...tak nám pověz, jakpak se jmenuješ...
spočítáš tyhle puntíky... jakou barvu má
sluníčko... co nám namaluješ... a umíš
básničku? Vzpomínáte dobře - zápis do
první třídy. První z řady dní, kdy tentokrát za doprovodu rodičů neseme poprvé
svou kůži na trh...
Možná se tento zážitek vybavil rodiDěti a jejich rodiče u zápisu do I. třídy
čům předškolních dětí ve chvíli, kdy začali
základní školy
svého potomka trénovat, aby uspěl při své
FOTO: MGR. MARCELA DOUBKOVÁ
první životní zkoušce. A je nutno dodat,
že bylo poznat, jak vážně a zodpovědně se na vstup do školy děti se svými rodiči připravily. Snažily se co nejlépe odpovídat na otázky učitelek, zpívaly, recitovaly, počítaly, kreslily. Je samozřejmé, že se občas vloudilo zaváhání, ale všichni dobře víme, co
je to tréma, obava z neznámého. V takových chvilkách bylo zejména na maminkách
znát, jak by nejraději složily tuto zkoušku místo svého dítěte, jak by mu rády pomohly
(a občas se jim to i povedlo).
Je jasné, že krátká chvilka u zkušebního stolku nevypoví o dítěti vše. Můžeme tu
částečně posoudit zralost tělesnou a rozumovou, už méně emoční a sociální vyspělost dítěte. A tak v případě pochybností o připravenosti dítěte pro školní docházku
je doporučeno rodičům spolupracovat s odborníky - psychologem, pediatrem a také
učitelkami mateřských škol, které s dětmi tráví mnoho času a mají velkou zásluhu na
jejich přípravě. Odklad, který je čas od času doporučen, není bubák pro rodiče ani
děti. Je to šance, jak dozrát a v příštím roce si zápis v pohodě zopakovat, přijít jako
starý známý... Je třeba myslet na to, že start do školy by měl být šťastný a plný očekávání, nikoli obav. Pak ze sebe váš prvňák dostane to nejlepší, co v něm je.
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Vzpomněli jste si na svá školní léta? Na hodinu vlastivědy, kdy jste se dozvěděli,
že za povinnou školní docházku vlastně může Marie Terezie? Zkuste zapomenout na
negativní pocity, se kterými se každý z nás během školních let potýkal. Jistě, škola je
nutnost, povinnost. Dívejme se však na ni jako na životní zkušenost, možnost růst,
uvědomovat si vlastní hodnotu a postupně nalézat svoje místo ve světě. Držíme vám
palce, prvňáci!
Mgr. Táňa Horká, ZŠ Velká Bíteš

MALÉ INTERVIEW
Z INFORMAČNÍHO CENTRA

Od otevření bítešského informačního centra v nových prostorách uplynulo v prosinci 2004 půl roku. Není to sice doba nijak zvlášť dlouhá, ale k informaci, jak plní IC
svou funkci, snad postačí. Proto jsem vyzpovídala, Kateřinu Coufalovou, která v IC
pracuje a tady jsou její odpovědi na moje otázky:
Jaká je návštěvnost oproti dřívějšímu umístění IC?
Informační centrum jsme v nových prostorách slavnostně otevřeli dne 1. července
2004. Od té doby se návštěvnost oproti dřívější době zvýšila třikrát, takže IC navštěvuje průměrně třicet návštěvníků denně, v měsících hlavních školních prázdnin a dovolených je nárůst podstatně vyšší.
Jaký počet zahraničních turistů navštívilo IC?
Statistiku počtu zahraničních návštěvníků jsme začali vést ve druhé polovině loňského roku. K 1. prosinci 2004 jich IC navštívilo sto dvacet.
Návštěvníci se také zapisují do návštěvní knihy, který zápis tě pobavil?
Bylo to od polských turistů: “Dziekujemy za mila, interesnjaca i kompetentna miestenka, ladne zamku. I dobre piwo a wino.“
Na co všechno se návštěvníci nejčastěji ptají?
Otázky tuzemských i zahraničních návštěvníků jsou velice různorodé. Turisté
vyhledávají především typy na výlety do zajímavých míst ve Velké Bíteši a jejím okolí,
mnozí se zajímají i o historii města, kupují si upomínkové předměty, kterých je v IC
dost - od letáků a pohlednic přes keramiku, šperky až po knižní publikace. Někteří
občané si sem dokonce chodí i vybrat dárek pro své blízké. Mnozí se také zajímají
o knižní publikace regionálních i cizích autorů, o materiály s tematikou města,o měsíčník Zpravodaj města Velké Bíteše, o pohlednice, jejichž počet jsme koncem loňského roku rozšířili o tři nové.
Máš nějaké kuriózní dotazy návštěvníků?
Kuriózní snad ani ne. Ptali se na příklad na dopravní spoj, aby se dostali do nemocnice sv. Zdislavy. Ze všech takových a podobných otázek se poučuji a shromažďuji
materiál, abych mohla dobře poradit návštěvníkům i v takovýchto záležitostech.
Jaké je tvoje přání do nového roku 2005?
Než je vyslovím, chci vám všem poděkovat za návštěvu v informačním centru a srdečně zvu ty, kteří zde dosud nebyli.
Ať je pro vás všechny rok 2005 rokem spokojenosti, splněných přání a provází vás
pevné zdraví.
Ptala se za vás Zora Krupičková
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ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE CIZÍCH JAZYKŮ

Před domem architekta Hundertwassera

FOTO: RENÉ KŘÍPAL

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ
Ve čtvrtek 9. prosince 2004 se žáci naší základní školy zúčastnili tradičního zájezdu
do Vídně, letos v netradičním předvánočním termínu. Místo květnové rozkvetlé
Vídně jsme tentokrát obdivovali vánočně vyzdobenou metropoli našeho jižního
souseda. Exkurzi jsme zahájili okružní jízdou po magistrále Ringu a procházkou historickým centrem města. Zhlédli jsme někdejší sídlo habsburského rodu Hofburg,
čokoládovnu Demel, prošli jsme kolem Španělské jezdecké školy přes starou burzu
starožitností Dorotheum. Poté jsme cestou kolem Opery dorazili k hotelu Sacher, kde
jsme alespoň očima ochutnali známý Sachrův dort. Nezapomněli jsme ani na dóm
sv. Štěpána.
V kostele sv. Petra jsme navštívili tradiční vánoční výstavu betlémů a již jsme se
těšili na hlavní předvánoční atrakci Vídně – adventní trh před novou radnicí. Zde si
děti mohly prohlédnout ukázky řemeslné výroby, ochutnaly tradiční plněné brambory a ovoce obalené polevou nebo marcipánem. V radnici jsme si pak prohlédli dětské dílničky, kde se peče cukroví a vyrábí různé vánoční ozdoby.

12

Dětem se zájezd velmi líbil, mnohé měly možnost poprvé v životě vyzkoušet své
znalosti cizího jazyka v praxi. S Vídní jsme se rozloučili návštěvou zábavního parku
Prater a jízdou na obřím kole, odkud je nádherný výhled na celé město.
BESEDA O FRANCII
V pondělí 20. prosince 2004 proběhla ve třídě 6. A beseda se dvěma sympatickými mladými lidmi - Češkou Lenkou Koukolovou a jejím přítelem Italem Massimem
Pallottim, kteří žijí v Paříži. Dorozumívacím jazykem byla francouzština. Proč zrovna
v 6. A a proč francouzsky? V této třídě se žáci rozhodli studovat kromě povinné angličtiny další cizí jazyk - francouzštinu. Besedu jsme uvítali jako velmi vhodný motivační
prostředek k překonávání nástrah tohoto obtížného, ale krásného jazyka. Otázky
žáků byly jednoduché, přizpůsobené jejich znalostem po tříměsíční výuce. Filip se
např. představil: „Je m´appelle Philippe. Et vous?“ Eliška vyzkoušela Massimovu znalost barev: „Je suis brune. C´est vrai?“ A Honza měl trochu osobní dotaz: „Vous êtes
marié?“ V podobných otázkách se vystřídaly všechny děti, došlo i na společné zpívání. Vtipné odpovědi, zřetelná výslovnost hosta a celkově příjemná atmosféra ve
třídě výrazně přispěly k pozitivní motivaci dětí pro další studium jazyka.
Za předmětovou komisi cizích jazyků: Mgr. Vlasta Musilová

Beseda o Francii

FOTO: VĚRA POLÁCHOVÁ
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ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

EKOLOGIE VE ŠKOLNÍ PRAXI
Dne 28. ledna 2005 byla ředitelem Základní školy Velká Bíteš, Mgr. Daliborem
Kolářem, podepsána darovací smlouva, sepsaná za účelem realizace projektu
„Úspory energie na školách Vysočiny“, který je zaměřen na ekologické vzdělávání
a výchovu dětí a mládeže a realizaci úspor energie ve škole a který je podpořen
Nadací Partnerství, Brno. Chaloupky, středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě,
o.p.s. jako dárce, poskytuje škole dar ve výši 50.000 Kč. Tato finanční částka představuje pokrytí více než 40 % nákladů na výměnu a instalaci takřka 150 termostatických
ventilů a hlavic na radiátorech, umístěných v učebnách budovy 2. stupně bítešské
školy, současně budou nainstalovány tzv. vyvažovací ventily na každý ze dvou topných okruhů této budovy. Zbývající částka 80.000 Kč bude dokryta stejným dílem
z vlastních prostředků školy a spoluúčastí města Velké Bíteše jako zřizovatele. Vlastní
realizace a závěrečná zpráva budou provedeny do 31. května 2005.
Výše popsaná skutečnost je výsledkem dlouhodobé systematické práce žáků 9. ročníku, vedených učitelem a koordinátorem environmentální (ekologické) výchovy na
naší škole Mgr. Pavlem Holánkem, v rámci volitelného předmětu Seminář a praktika z přírodopisu. V tomto případě se jednalo již o druhou etapu daného projektu.
V první etapě, ve které jsme získali vybavení a materiál v hodnotě 7.000 Kč, zvítězilo družstvo ve složení Martin Špatinka, Jana Brychtová, Mirka Odehnalová, Lucka
Cyprisová a Petra Čtveráčková mezi dalšími pěti školami kraje Vysočina.

Zástupce střediska Chaloupky - Mgr. Markéta Navrátilová a ředitel ZŠ Velká Bíteš Mgr. Dalibor Kolář při předávání darovací smlouvy
FOTOARCHIV ZŠ
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V této druhé etapě nenašli vyzyvatele a celou finanční částku 50.000 Kč, kterou
tento grant poskytoval, získali pro naši školu. Odměnou jim jsou nejenom drobné
upomínkové předměty a pochvala ředitele školy, ale také fakt, že se konkrétní prací
spolupodílejí na zvyšování ekologického povědomí nejenom svých spolužáků.
ZŠ Velká Bíteš

POZVÁNKA

PRDELAČKA ANEB VYSTOUPENÍ TRAVESTI SKUPINY SCREAMERS
Vystoupení travesti skupiny se tentokrát představí v pořadu s názvem Prdelačka.
Co Vás tedy čeká? Večerem plným známých melodií Vás provede manažer a konferenciér skupiny Láďa Černý, který zároveň při vystoupeních v duetech předvádí mužské
role, dále vás jak svým tanečním, tak hereckým talentem překvapí Jarda - uměleckým
jménem Lily, Lukáš - uměleckým jménem Paula, Alexander - uměleckým jménem
Saša, Sergej - uměleckým jménem Valerie a jako poslední Vojta - uměleckým jménem
Nadja.
Klub kultury města Velké Bíteše vás zve ve středu dne 6. dubna 2005 do sálu kulturního domu ve Velké Bíteši, kde začínáme v 19 hodin. Vstupenky je možno zakoupit v Informačním centru ve Velké Bíteši. Telefonicky si vstupenky můžete objednat
již od pondělí dne 7. března 2005 na tel. čísle: 566 532 025. Srdečně zveme na vystoupení, které pobaví nejen spoustou starších i současných tanečních hitů, ale i příležitostí báječné podívané, kdy se i z muže dá udělat krásná žena, které nejedna dáma
závidí křivky a ladné pohyby.
Klub kultury

JIŽ 600 ROKŮ…
Kolik generací mělo to štěstí, že jim byl vymezen časový úsek, protínající kulaté
jubileum města? My – pokud se dožijeme roku 2008 - to štěstí budeme mít a můžeme
se zúčastnit – doufám, že důstojných - oslav šestistého výročí udělení městských práv
Velké Bíteši. Aby tomu tak skutečně bylo, podniká již nyní vedení města v úzké součinnosti s kulturní komisí potřebné kroky. Rada města pověřila místostarostu, aby
zahájil již nyní přípravné práce. Pro vydání representační publikace byla ustavena
redakční rada, která bude součástí širšího přípravného výboru, jehož jádro budou
tvořit členové současné kulturní komise.
Tři roky, které do oslav zbývají, se zdají dostatečně dlouhé. Přesto bych Vás rád
poprosil, vážení čtenáři, abyste svými informacemi, případně zapůjčením dokumentárních předmětů, jako jsou např. fotografie, obrazy atd., pomohli přispět k tomuto
záměru. Své podněty zasílejte písemně na adresu: Rada města, Masarykovo náměstí
87, 595 01 Velká Bíteš a obálku označte v levém horním rohu číslovkou „600“, nebo je
sdělte ústně místostarostovi nebo ostatním členům rady města.
Alois Koukola
místostarosta
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SEZNAMTE SE S NAŠÍ „VESELOU ŠKOLKOU“
U STADIONU

Ještě by se také hodilo označení barevná školka. Každý, kdo vejde do dveří, ihned
zjistí, že toto označení je příznačné. Chodby a herny dětí jsou vymalovány barvami,
kterými jsou nazvány jednotlivé třídy. Při vstupu do budovy vás uvítají Svatojánci.
Usmívají se, dovádí, některý se i mračí. Všichni vás ale spolehlivě zavedou do třídy,
kterou chcete navštívit.
Zelenou je třída nejmladších dětí, najdete ji v přízemí. O děti se zde starají učitelky Jiřina Brychtová a Hana Smolíková. Protože celé třídě vévodí namalovaný hastrman, říkají si všichni společně „zeleňata“, nebo „hastrmaňata“. S hastrmanem si děti
hrají, cvičí, seznamují se zajímavými věcmi, ale hlavně rády čarují.

Žlutou třídu najdete v poschodí vlevo, chodí sem rovněž mladší děti a pečují o ně
ředitelka Jiřina Janíková a učitelka Dagmar Egerová. Sluníčko, měsíc, hvězdy jsou
symbolem těch našich malých „sluníček“. Sluníčka se na děti ve třídě dívají z různých
míst, napomáhají dobré náladě a pohodě, jsou pro všechny motivací.
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Do modré třídy trefíte, pokud u vchodu zahnete doleva v přízemí. Najdete tu
samé „námořníky“, nejstarší děti se svými kapitány - učitelkami Danou Karmasinovou
a Danou Neklapilovou. Námořníci plují celým školním rokem po modrých vlnách
mořem radostného dětství k „ostrovům poznání“.

K červené třídě vás dovede pravé schodiště. Starší děti se hlásí k říši „broučků
a berušek“, nejen s přírodou je seznamují učitelky Naděžda Rousová a Marie Trnková.
V této třídě děti již druhým rokem současně pracují na specifickém projektu
„Medvídek Nivea“, do tohoto projektu se daří zapojovat i rodiče dětí.

Sami se můžete podívat, jaká ta naše Veselá školka vlastně je, dne 31. března 2005,
kdy bude během celého dne otevřená všem hostům. Jste srdečně zváni!
Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu
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MDŽ - DÁMSKÁ JÍZDA
Klub kultury ve spolupráci s uměleckou agenturou Bára pořádá v sobotu
dne 5. března 2005 v 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši společenský
večer pro ženy.
Čeká vás večer plný módních přehlídek, kosmetiky, ohnivá show a také
překvapení pro dámy. Cena vstupenky
je 100 Kč a vstupenky jsou slosovatelné
o zajímavé ceny. K dispozici budou
vstupenky i v předprodejích na následujících místech: Informační centrum
Masarykovo náměstí, Kadeřnictví Renata
Urbánková Velká Bíteš, Kosmetický
salon Salome Kopáčková V. Bíteš,
Dětský svět Klára Jahodová V. Meziříčí
a MěKS Náměšť nad Oslavou.
Dámy, neváhejte a přijďte si zpříjemnit sobotní večer, který je určen jen
pro vás.
- red –
Přehlídka agentury Bára
FOTO: OLDŘICH PRŮCHA

DĚTSKÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Jaro již převzalo svoji vládu nad dlouhou zimou, vše se začíná probouzet, příroda zve všechny načerpat energii, vše kvete a voní a na Klubu kultury budou opět
po roce vystavovat místní školy a školky. Na té letošní velikonoční výstavě se bude
podílet ZUŠ a ZŠ Velká Bíteš, Mateřská škola na Masarykově náměstí, Mateřská škola
U Stadionu, Speciální školy Tišnovská, Speciální školy při Dětské psychiatrické
léčebně a také bítešské Střední odborné učiliště Jana Tiraye. Jako každoročně zde
uvidíte nepřeberné množství nápadů na velikonoční výzdobu domácností a svátečních tabulí. Zdobená vajíčka, pomlázky, větvičky, velikonoční věnečky, zvířátka apod.
Učiliště se nám představí se svátečně prostřenou velikonoční tabulí, upečou beránka
a připraví menu.
Přijďte načerpat inspiraci do výstavní síně Klubu kultury na Masarykově nám. 5 ve
Velké Bíteši, od pondělí 21. března do pátku 1. dubna.
Klub kultury
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OSTATKY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
I do místního domova důchodců přišel v úterý osmého února masopust, v Bíteši
říkáme spíš ostatky. Nazdobená chodba, která zastává funkci větší společenské místnosti, papírové masky, čepice, nosy - a pod nimi usměvavé tváře obyvatel i sestřiček.
Voněly nabízené koblihy a hrála harmonika. To znamenalo, že domov navštívili členové Sboru pro občanské záležitosti František Kratochvíl a Zora Krupičková. Jejich
návštěva s programem nebyla první a jistě ani ne poslední.
V hodinovém programu se rozverné básničky střídaly s písničkami, nejčastěji
na přání, od Červené sukýnky po Tálinskej rybník. Zpěv přilákal na skok i doktora
Horka, který přišel nakouknout, cože se to pod jeho ordinací děje. A protože měl
právě kulaté narozeniny, zazpívali mu všichni sborem živijó a dokonce si zatančil
i sólo s jednou z obyvatelek.
Ostatky v domově důchodců se vydařily. Svědčila o tom dobrá nálada, tak důležitá
pro jeho obyvatele, potlesk a pozvání: „Přijďte zase!“ Takže příští veselici naplánujeme na Velikonoce.
Sbor pro občanské záležitosti při MÚ

Paní Marie Antlová s ředitelem polikliniky ve Velké Bíteši, panem MUDr. Svatoplukem
Horkem
FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY NEBO INTERNETU?
Ti dříve narození a dospívající generace mají Měsíc knihy ve svém povědomí ať
už ze školy, nebo z výkladu knihkupectví či z veřejné knihovny. Loni jsem se dozvěděla, že březen je Měsíc internetu. Knih mám hodně, internet nevlastním. Znamená
to tedy, že si mohu doma soukromě slavit Měsíc knihy, nebo se připojit na internet?
Nedávno jsem se při řeči se žákem vyššího ročníku základní školy ptala mimo jiné:
„A co povinná četba, ještě existuje?“ „Existuje, ale je to v pohodě, obsahy si stáhnu
z internetu“, dostalo se mi odpovědi. No comment.
Abych si ale ujasnila ony březnové dny, vyzpovídala jsem při nejbližší návštěvě
městské knihovny její vedoucí, paní Jitku Hanákovou.
Jak dlouho mají návštěvníci knihovny k dispozici internet a jak ho využívají?
Internet máme dva roky a je používán nejčastěji studenty, kteří ho doma nevlastní,
ale je pro ně velmi důležitý, protože velká část kontaktů se školou včetně odevzdávání
např. seminárních prací se děje právě přes internet. Kromě nich přicházejí i nečtenáři, kteří si potřebují vyhledat různé informace. Cena za použití internetu je šedesát
korun za hodinu.
Neklesla díky internetu, videu, počítačovým hrám a DVD návštěvnost mladých
v knihovně?
Pokles zájmu mladých o četbu je celorepublikový jev. Příčinu vidím v pohodlnosti
nechat se bavit televizním programem bez vlastního zapojení intelektu, vzorem jsou
samozřejmě i rodiče. Pokud nevyrůstá dítě ve čtenářské rodině, má smůlu. Zachránit
by mohla ledacos i škola. Jsou množná ale ještě třídy, ve kterých výuka literatury probíhá starodávným způsobem: Většinu vyučovací hodiny se čte dokola jeden článek
– a běda, kdo neví, kde se čte! Takový přístup k literatuře budoucí čtenáře unudí, ale
jejich zájem o literaturu nevzbudí.
Jaké typy knih si čtenáři nejčastěji vypůjčují?
Z beletrie jsou to především knihy Lenky Lanczové. Její Tajná láska změnila během
roku čtenáře třiačtyřicetkrát. Mezi 40 - 22 výpůjčkami se pohybuje jejích dalších
deset knih, 33krát byla vypůjčena Vévodkyně od Jude Deverauxe. Z naučné literatury
vedou na pomyslném žebříčku Davida Clarka Záhadná zmizení, Panovníci českých
zemí od Petra Čorneje, na třetím místě je Vlhkost v domě Tobiáše Pehleho.
Je zájem i o časopisy? O které?
O všechny časopisy je velký zájem. Je škoda, že omezené finance mi neumožňují
nákup většího množství výtisků od každého druhu. K vypůjčení nabízím takové časopisy, které jsou běžně k dostání a snažím se, abych pokryla nejrůznější zájmy čtenářů,
takže mám např. Květy, Svět motorů, Domov, Zdraví a pod.
Jste spokojena s počítačem?
Nejobtížnější byly začátky, kdy jsem musela převádět veškerou evidenci do počítače a teď se jen obávám výpadku proudu. To bych nemohla půjčovat. Počítač mi
velmi usnadňuje práci: vede evidenci čtenářů i knih, provádí rezervace výpůjček,
určuje a hlídá délku vypůjčení, vyhledá určitou knihu, nebo sdělí, kdo ji má právě
vypůjčenou, označí knihu, kterou by si chtěl omylem čtenář vypůjčit podruhé,
vytiskne na závěr seznam vypůjčených knih i s datem vrácení. Pokud dotyčný knihu
v daném termínu nevrátí, počítač je neúprosný, zablokuje další výpůjčky, dokud se
vše nenapraví.
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Jak je na tom knihovna s pořizováním nových knih?
V roce 2004 jsem měla na nákup knih a časopisů 60 000 Kč. Na první pohled
vypadá částka jako dostačující. Kdo ale zná současnou cenu knih a tiskovin, pozná,
že to není tak mnoho. Pokud chci čtenářům poskytnout i bestselery, musím počítat s větším vydáním. Vždyť jen za poslední díl knihy Harryho Pottera jsem zaplatila
450 Kč. Knižní trh je v posledních letech roztříštěný, orientace v něm je velmi obtížná.
Vznikla spousta nových nakladatelství a každé na záložkách do nebe chválí své knihy.
Není v mé moci seznámit se s jejich obsahem a kvalitou. Mnozí prodejci mi přicházejí
nabídnout knihy až do knihovny. Občas využívám jejích nabídek levných knih, abych
jich mohla koupit víc. 0bavám se, že někdy je to na úkor kvality.
Máte dojem, že se v budoucnu stane knihovna anachronismem a nahradí ji internetové výtahy obsahů?
Z toho tak velké obavy nemám. Možná jsem optimista. Copak se dá vzít počítač
na čtení do postele?
Splnění vize z mé poslední otázky se určitě opravdovým čtenářům nelíbí. Napadá
mě v této souvislostí sci-fi román Raye Breadburyho „451 stupňů Farenheita.“ Ti, kdo
ji četli, vědí, o čem přemýšlím. Pokud se vám ještě nedostal do ruky, radím, abyste si
ho přečetli. Třeba v Měsíci knihy. Nebo že byste si ji stáhli z internetu? To už musím
nechat na vás. Vím, jak důležitým pomocníkem je internet pro získávání poznatků
a informací. Je to užitečný vynález, ale my, čtenáři, budeme asi dál říkat březnu Měsíc
knihy.
S vedoucí městské knihovny paní Jitkou Hanákovou
hovořila Zora Krupičková

OKÉNKO FARNOSTI
Nabízím několik námětů, o kterých uvažujeme v tomto roce v naší diecézi: Farnost
je místem, které život církve umožňuje nebo také brzdí. Je liturgickým společenstvím,
v němž se společně slaví eucharistie, svátosti a liturgické slavnosti církevního roku.
Společenstvím diakonie (služby), ve kterém je postaráno o staré, nemocné a potřebné. Společenstvím, které vydává svědectví o konkrétním křesťanském životě.
Pořad bohoslužeb:
20. března 2005 Květná neděle – mše svatá v 8 a v 11 hodin 14.30 pobožnost křížové cesty
24. března 2005 Zelený čtvrtek – mše svatá v 19 hodin
25. března 2005 Velký pátek – pobožnost křížové cesty v 18.30 hodin
Velkopáteční obřady v 19 hodin
26. března 2005 Bílá sobota – obřady ve 21 hodin
27. března 2005 Neděle Zmrtvýchvstání - mše svatá v 8 a v 11 hodin
o. Bohumil Poláček
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CO VŠECHNO SE SLAVÍ O VELIKONOCÍCH
Velikonoce jsou pro křesťana nejdůležitější svátky v roce. Stejně jako s Vánocemi
se i s nimi pojí celá řada nejrůznějších zvyků, tradic a symbolů. Podívejme se tedy, co
všechno se vlastně o Velikonocích slaví.
Židé vždy 14. dne měsíce Nisanu, což byl den prvního jarního úplňku (měsíc začínal novoluním a do úplňku uplyne vždy 14 dnů), slavili svátek Pesach (vyjití), kterým
si připomínali a dosud připomínají vysvobození z egyptského otroctví. První velká
noc se slavila ještě v Egyptě: Mojžíš poručil lidu, aby v rodinách připravili beránka
s chlebem a horkými saláty, které měly připomenout trpkou práci otroků, a červenou
omáčkou, která připomínala barvu cihel, které Židé vyráběli pro faraóna. Té noci se
Izraelité vydali na čtyřicetiletý pochod z Egypta. Pro Izrael znamenalo vyjití z egyptského otroctví přímo vytržení z moci podsvětí a uvedení do života.
Pro křesťany jsou Velikonoce svátky umučení a vzkříšení Ježíše Krista, který byl
právě o velikonočních svátcích ukřižován. Ježíšovo utrpení je přitom nahlíženo jako
dokonání toho, co započali izraelité. Stejně jako Židé obětovali při vyjití z Egyptského
otroctví beránky, obětuje se on jako Beránek Boží, aby vytrhl lidstvo z otroctví hříchu
a vysvobodil je ze smrti k životu. Paralel mezi událostmi kolem vyjití Židů z Egypta
a křesťanskými svátky bychom mohli najít více: jejich přechod mořem a související
znamení křtu nebo nasycení lidu na poušti a večeře Páně.
Nejvýznamnějšími svátky kolem Velikonoc jsou Květná neděle, Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota a Hod boží velikonoční. Na Květnou neděli (letos připadne
na 20. března) se připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Lidé na jeho počest
mávali palmovými ratolestmi a vítali ho. Podobně se v kostelech v tento den koná
průvod. V našich končinách palmy nerostou, a tak lidé v ten den do kostelů přinášejí aspoň „kočičky“ z vrb. Ty se posvětí a lidé je pak mají po celý rok doma u křížů
či obrazů, aby jim připomínaly skutečnost, že Ježíš je náš Pán. Další rok se ratolesti
spálí a na Popeleční středu jsou tímto popelem věřící označeni na znamení pokání.
Na Květou neděli se čtou nebo zpívají také pašije, což je biblické vyprávění o smrti
Ježíšově. Z nich se mnohde vyvinula tradice pašijových her. Na Zelený čtvrtek dopoledne se kněžstvo z každé diecéze setkává ve své katedrále (např. v Brně na Petrově).
Obnovují se kněžské sliby a světí se oleje, které se používají po celý rok např. při křtu
nebo při pomazání nemocných. Večer se připomíná Ježíšovo umývání nohou učedníkům před Poslední večeří. Tento starodávný zvyk, při němž domácí pán umývá nohy
příchozím na znamení pohostinství, převzala katolická církev do liturgie. Hlavní připomínkou na Zelený čtvrtek je poslední večeře a ustanovení Eucharistie. Ježíš, který
již věděl, že ho Jidáš zradí, dává apoštolům chléb a víno a proměňuje je ve svoje tělo
a krev a přikazuje jim, aby tak činili i nadále na jeho památku. Jak věříme, při každé
mši se chléb a víno znovu proměňuje na tělo a krev Krista. Velký pátek je nejvážnějším dnem celého roku. Křesťané dodržují přísný půst, mohou se za celý den jen
jednou dosyta najíst, a to pouze pokrmů, které nejsou z masa. Oltáře v kostelech jsou
zcela holé, nejsou na nich plachty, svíce ani nic jiného. Neslaví se žádná mše svatá.
Vlastní obřady Velkého pátku se slaví často od třetí hodiny odpolední, kdy Kristus
skonal na kříži. V chrámech jsou opět čteny či zpívány pašije, tentokrát Janovy, které
zobrazují Ježíšův kříž jako vítězné znamení vykoupení. Nápis na kříži Iesus Nazaretus
Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovský), napsaný v tehdejších světových
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jazycích hebrejštině, řečtině a latině, zdůrazňuje, že
Ježíš přišel spasit a osvobodit od hříchu všechny
národy. V kostelech bývá přístupný Boží hrob, kde
je symbolicky uložen Kristus. Lidé se zde scházejí
k modlitbě po celou Bílou sobotu. Rozjímá se
o umučení a smrti Ježíše a o jeho sestoupení mezi
mrtvé. Lidé mají umřít sami sobě, svým žádostem,
hříchům, nárokům, věcem tohoto světa, aby mohli
spolu s Kristem přijmout nový věčný život, který se
již blíží. Noc ze soboty na neděli je ona veliká noc.
Ta je podle prastarého podání nocí bdění pro Pána,
v níž křesťané očekávají zmrtvýchvstání Páně a slaví
je. Tato oslava se v prvních křesťanských dobách
konala celou noc a končila teprve společným stolováním za rozbřesku, když se „noc rozjasnila zmrtvýchvstáním našeho Pána“.
V současnosti se vigilie zmrtvýchvstání slaví
spíše večer. Jako první se slaví slavnost světla: od
posvěceného ohně se zapálí paškál, velikonoční
svíce, která připomíná, že Kristus je světlem světa.
V chrámech zůstává zhasnuto a lidé mají pouze rozScéna Ukřižování z Křížové
žaté svíce. Čte se sedm čtení připomínajících důle- cesty v bítešském kostele
žité pasáže Starého zákona: stvoření světa, Abraháma
FOTO: MGR. LADISLAV KOUBEK
a jeho syna Izáka, od jehož obětování Abraháma
odvrátil anděl, průchod Rákosovým mořem při útěku z Egypta a další. Po čteních se
zpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu, rozezní se všechny zvony (které se „vrátily
z Říma,“ kam „odletěly“ na Zelený čtvrtek), zaduní varhany a rozsvítí se všechna světla
v kostele. Je to jeden z nejpůsobivějších momentů v celém liturgickém roce. Pak se
čte evangelium o vzkříšení Páně. Do církve jsou té noci přijímáni dospělí, kteří se připravovali na křest, ostatní pak obnovují křestní sliby.
Boží hod velikonoční (letos bude již 27. března) je tedy dnem zmrtvýchvstání
(Kristus vstal za svítání „prvního dne po sobotě“, sobota byla pro Židy posledním
dnem týdne). Křesťané se toho dne scházeli ke mši svaté a neděli nazvali den Páně
(v románských jazycích takové pojmenování již zůstalo). Dnem odpočinku se tak pro
křesťany stala neděle namísto soboty. O velikonoční neděli je mše svatá slavena slavnostním způsobem, kostely jsou nově vyzdobené, mnohde nechybí kadidlo, zpívají
se radostné velikonoční písně a světí se pokrmy (nejčastěji beránci), které lidé s sebou přinášejí. Velikonoční pondělí je dnem, který je ze všech velikonočních svátků
navenek nejvíce nápadný. O tradici koledování a šlehání si sice příslušnice něžného
pohlaví mohou myslet leccos, faktem zůstává, že tento zvyk z křesťanského učení sice
nevychází, nicméně si i mezi křesťany našel mnoho příznivců.
Přejeme Vám všem radostně prožité velikonoční svátky
Mgr. Ladislav Koubek
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V ZUŠ VE VELKÉ BÍTEŠI SE SOUTĚŽILO
Dvacátého pátého ledna odpoledne se začal koncertní sálek bítešské „zušky“ plnit
obecenstvem. Neočekávala je však obvyklá žákovská besídka. Tentokrát diváci přišli
„fandit“ soutěžícím žákům. Interpretační soutěž ve hře na klavír, violoncello, housle
a kytaru vypsalo MŠMTV. Koncertní sálek školy byl zaplněn atmosférou trochu slavnostní, ale také trochu napjatou. Nervozita a tréma dělaly s mnoha soutěžícími své.
Nebylo divu. Jen ten nejlepší z každé kategorie mohl postoupit do okresního kola.
Publikum se v tištěném programu mohlo seznámit se jmény soutěžících a skladbami, které si pro soutěž vybrali. Jindy vlídní pedagogové se na pár hodin změnili
v přísnou porotu. Každý soutěžící byl uveden na pódium, představen porotě a pak
už tam zůstal sám. Sám se svým nástrojem a svou trémou. Ale ještě jsme tam byli my,
publikum. Povzbuzovali jsme potleskem soutěžící už při vstupu na pódium a odměňovali se jím i po vystoupení a možná, že o to víc, pokud některému nervozita svedla
prsty o „kousíček vedle“.
Soutěž trvala s krátkými přestávkami od třinácti do víc než sedmnácti hodin.
Vítězové ve všech kategoriích získali diplomy a věcné dárky dostali také držitelé 2.
a 3. místa. Celá soutěž byla zakončena před zaplněným hledištěm koncertem laureátů. Těm přejeme mnoho úspěchů v dalším hudebním zápolení.
Výsledky soutěže:
klavír - 0. kategorie
l. kategorie
2. kategorie
3. kategorie
4. kategorie
6. kategorie
7. kategorie
9. kategorie

l. cena neudělena
2. cena Emílie Kratochvílová
l. cena neudělena
2. cena Monika Porupková
l. cena Klára Jelínková
l. cena Jana Rambousková
l. cena Klára Řezaninová
l. cena Veronika Zezulová
l. cena neudělena
2. cena Martina Vaverková
l. cena neudělena
2. cena Jana Kalinová

housle a violoncello
4. kategorie l. cena Tomáš Kolář
5. kategorie l. cena Lenka Kulajtová
kytara - l. cena neudělena
2. cena Robert Králík
komorní hra - kytara l. cena Lenka Fojtíková, Robert Králík
Absolutní vítězkou soutěže se stala Jana Rambousková - klavír
Ve čtvrtek dne 10. února 2005 se konalo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo soutěže a žáci bítešské ZUŠ dosáhli těchto krásných výsledků:
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1. místo ve hře na klavír získala ve II. kategorii Klára Jelínková a postupuje do
krajského kola, na 2. místě se ve II. kategorii umístila Marie Staňková; 1. místo ve
III. kategorii obhájila Jana Rambousková a postupuje do krajského kola, na 2. místě ve
III. kategorii Eva Nováčková; 3. místo ve IV. kategorii ve hře na klavír Markéta Jandová;
3. místo v VI. kategorii ve hře na klavír Veronika Zezulová a Michaela Kalinová získala
diplom za účast.
(O umístění na dalších místech se mohou zájemci informovat v Základní umělecké škole, ul. Hrnčířská)
Všem srdečně blahopřejeme
za kulturní komisi Zora Krupičková

„VÝVAR“

JEDNA MÉNĚ OBVYKLÁ LEDNOVÁ VÝSTAVA
Co o sobě vypověděli její tvůrci: „Lenka Vykoukalová: Narodila jsem se roku 1985
v Mostištích. Do dvanácti let jsem chodila na základní školu ve Velké Bíteši. Pak jsem
přestoupila na osmileté gymnázium ve Velkém Meziříčí. Moji počáteční tvorbu ovlivnila v hodinách výtvarné výchovy paní Kočí-Valová.
Petr Vacula: Narodil jsem se v roce 1984 v Brně a to už jsem tušil, že se budu těmto
věcem věnovat; moje teorie se poprvé potvrdila na základní škole ve Velké Bíteši, kde
jsem vytvořil pár věcí. Poté jsem studoval Střední školu slévárenskou v Brně, kde jsem
taky svévolně a za pomoci profesorů tvořil. Po škole o moje tzv. umění neměl nikdo
zájem a pravděpodobně se to nezmění, takže se jím neživím a pracuji na Pronovii
v lisovně plastů.“
Osmnáctého ledna proběhlo ve výstavním sále Klubu kultury zahájení výstavy
prací Petra Vaculy a Lenky Vykoukalové.
Stálí návštěvníci výstav v bítešském Klubu
kultury jsou zvyklí na – řekněme - klasický
způsob vystavování. Výjimku tvořila pouze
loňská výstava Petra Jabůrka. Letošní výstava
dvou mladých výtvarníků - amatérů patřila
tedy k těm méně obvyklým. Byla nekonvenční i řešením středního nevyužitého prostoru sálu, ale především způsobem výtvarného vyjadřování. Svými, převážně grafickými projevy, autoři jakoby odpovídali na
nevyslovené otázky, řeší své problémy a zrcadlí okolní svět, viděný jejich pohledem.
Jejich výtvarné výpovědi nelze zařadit do
žádné kategorie – ismu. Je dobré, že se představili veřejnosti, protože tvořit „do šuplíku“
znamená přešlapovat na místě. Svou tvorbou
oslovili především vrstevníky. Výtvarné vyjadřování se ubírá často nevyšlapanými cestičkami. Na jednu takovou se vydali Petr s Lenkou a statečně si ji prošlapávají. Přejme jim
Lenka Vykoukalová a Jiří Švanda
mnoho tvůrčích nápadů a odvahu být „sví“.
FOTO: VÁCLAV JANIŠTIN
Zora Krupičková
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VEČER S ROMANTIKY
PÁTÝ KONCERT BHP

Jak už se stalo zvykem, i tentokrát
zahajovaly koncert žákyně základní
umělecké školy - na housle s úspěchem zahrála Lenka Kulajtová za klavírního doprovodu Mariky Kašparové.
Po jejich vystoupení zavládl v sále
romantismus. Prostředí s ne vždy pevnými židlemi a holé stěny měly sice
k romantice daleko, ale jen co se rozezněly první tóny rozsáhlé Schubertovy
skladby Duo A dur, přestali posluchači
bloudit zrakem po okolí, vtaženi do
zcela jiných prostor.
Interpreti Lubomír Čermák (housle)
a Jaroslav Smýkal (klavír) vyhradili celý večer hudbě dvou z největších romantických skladatelů - Franzi
Schubertovi a Robertu Schumanovi.
Při takové hudbě se nedá ani myslet
na všednosti - jako co zítra uvařit a že
je potřeba natřít trubky topení - ...
Marika Kašparová a Lenka Kulajtová
FOTO: OTTO HASOŇ

Muzika vás uchopí, vtáhne do svých melodií
a už vás nepustí až do posledního tónu. Kdo
se těm pocitům ubrání, má smůlu.
Ještě se zmíním o jedné zajímavosti:
Schubertovu skladbu Rondeau briliant
vyslechlo bítešské publikum jako malou premiéru. Je prý málo interpretů, kteří ji mají
na programu. Nechápali jsme proč, líbila
se nám. Krásu hudebního večera dovršila
Schumanova Velká sonáta D moll. Co víc
napsat? V současné době, kdy jsou lidé zraňováni krutostmi ve světě i ve svém okolí, to
byl hojivý lék. Doufejme, že nám jeho účinky
vydrží aspoň do příštího koncertu.
Zora Krupičková

Lubomír Čermák a Jaroslav Smýkal
FOTO: OTTO HASOŇ
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POPRVÉ SÓLOVÝ POZOUN
KONCERT PODPOROVANÝ NČHF

Pozoun je jediný žesťový hudební nástroj, na který se dá hrát absolutně čistě.
Dobrý pozounista má možnost zahrát různě tóny cis a des. Také u houslí je to stejné,
ale třeba klavíristé mají pro oba tóny jedinou klávesu (temperované ladění).
Pozoun vznikl v patnáctém století zvětšením tvaru trubky a od té doby nepodlehl prakticky žádným změnám. V barokním orchestru hrál ještě diskantový a altový
pozoun, ty však postupně vymizely. Sbor pozounů byl oblíbeným tělesem chrámové
hudby zajisté i proto, že barva jeho zvuku silně připomíná mužský sbor s chlapeckými alty. V hudební praxi se dnes používá dvou typů pozounů, a to tenorového a basového. Délka trubice tenorového pozounu je 2,95 m, basového 3,939 m. Za pomocí
dusítka se dají vytvářet různé zvukové efekty, často nádherně komické – všichni určitě
znají „žabáka“ Václava Trojana.
Zvuk pozounu znají „Půlkruhoví“ posluchači jak ze Zámečníkova Brno Brass
Bandu, tak z Českého žesťového sexteta. Sólově se nám představí v premiéře v rukou nejpovolanějších – prvního pozounisty České filharmonie a profesora brněnské
JAMU Roberta Kozánka.
Robert Kozánek již v době studií na konzervatoři v Kroměříži a poté na AMU
v Praze dosáhl řady soutěžních úspěchů na domácích i mezinárodních soutěžích.
Patří mezi vyhledávané hráče nejen jako sólista, ale také jako interpret komorní hudby
(BRASS 6, Akademický žesťový kvintet Praha), lidové hudby (Gloria, Kumpanovi
muzikanti) a v neposlední řadě také jako jazzman (F dur jazzband, Tequila jazzband,
Big band Radio Praha Felixe Slováčka).
Klavíristka Ivana Hlavoňová je absolventkou VŠMU v Bratislavě. Již od dětství se
pravidelně účastní českých i mezinárodních soutěží. Vedle sólové hry na klavír spolupracuje s předními hráči na dechové nástroje, hostuje ve smyčcovém komorním
orchestru Iuventus musica a ve Filharmonii B. Martinů Zlín. Věnuje se také pedagogické činnosti na ZUŠ Bučovice a na Konzervatóriu Bratislava. Kromě klavíru vystudovala i hru na klarinet a sólový zpěv.
V úterý 1. března v 19 hodin v sále Kulturního domu se těšíme nashledanou nejen
s našimi tradičními návštěvníky, ale i se členy všech dechovek, současných i minulých. „Nešetřete dechem, přijďte s velkým spěchem!“ - Franta už tam bude.
Tomáš Mašek

OMLUVA
Redakce Zpravodaje se omlouvá paní Mgr. Veronice Bártové, že ve článku
„Ohlédnutí za třemi výstavami“ omylem použila její dívčí jméno bez titulu.
- red -

27

ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Stáří se vplíží, aniž to tušíš.
Iuvenalis
Co jsme připravili na měsíc březen:
Celý měsíc pokračují sobotní plavání v Kuřimi, stále za stejných podmínek. Bližší
informace vždy při cestách na plavání. Na Seniorklub 16. března jsme si pozvali
poslankyni parlamentu paní Judr. Marii Rusovou. Už ji známe z loňského zájezdu
do Prahy, kde nás provedla parlamentem. Pěkně se poslouchá, určitě nám řekne
zase něco zajímavého a zodpoví naše dotazy. Jinak, jako vždy, sejdeme se, bude nám
dobře mezi přáteli v příjemném prostředí.
V tomto měsíci už tradičně přivítáme jaro na Šmelcovně. Zpravidla to bývá
první neděli po prvním jarním dnu (21. března). Letos to bude mimořádně v neděli
20. března, tj. před prvním jarním dnem. Důvodem je to, že další neděle je už velikonoční. Jako každý rok, i letos vypravíme na tuto akci autobus. Odjezd bude v 10 hodin od České spořitelny do Javůrku, odtud je to po svých asi 1,5 km na Šmelcovnu.
Odjezd domů bude z Maršova v 15 hodin od hospody. Poplatek 20 Kč pro dospělé,
10 Kč děti. Jak budeme jaro vítat, to už všichni ví, netřeba to opakovat. Informace
najdete v minulých zpravodajích. Jenom připomínáme, že každoročně si mnozí otestují svoji fyzičku, tj. dojdou domů pěšky, v různých variantách.
Co připravujeme na měsíc duben:
- zájezd do Prahy, exkurze do senátu, v úterý 12. nebo 19. dubna
- středa 20. dubna, Seniorklub s vedoucí domova důchodců, p. Martou Doubkovou
- sobota 30. dubna, první výlet na kolech na Ambrožný
Aktiv Seniorklubu

Tolik nás bylo vloni - na návsi v Javůrku
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KONCERT BÍTEŠSKÉ SCHOLY
Na konci vánočních svátků, v neděli dne 2. ledna 2005, připomněla Bítešská schola
krásu a tajemství narozeného Mesiáše. Určitě není jednoduché nacvičit a zvládnout
zpěvy koled, lidových písní a recitace básní, aby je posluchači vnímali se zatajeným
dechem. Sám jsem se přistihl, jak se nechávám unášet krásou melodií a hloubkou recitací, plynoucích ze rtů zpěváků a Tomáše Lajkepa.
Ve studeném kostele se sice musí i stát, ale kdybych nepřišel a neslyšel, o mnoho
bych se připravil. A malé chybičky, jež se vloudily v podobě nechtěně spuštěných kláves, vůbec nenarušily atmosféru, spíše naopak, dodaly hudebníkům i posluchačům
chvíli k příjemnému pousmání a odreagování. Skutečně lze poznat, že nedělní večery
a někdy i noci při zkouškách, jež naši zpěváci a hudebníci tráví poctivou dřinou a pílí,
se odráží i na celkové atmosféře koncertů. Usoudit to lze i z reakcí posluchačů, kteří
se při písni Z Betléma se ozývá spontánně přidali ke zpěvu svým rytmickým potleskem. Ohlasy po koncertě jen potvrzovaly můj prožitek. Osobně jsem prožil živý koncert Bítešské scholy poprvé.
Možná, že minulá vystoupení byla hojněji navštěvována. Pravdou však zůstává,
že oproti jiným koncertům, pořádaným v kostele, si místní Bítešskou scholu chodí
poslechnout nejvíce zájemců. Přeji jim, aby i nadále zůstali věrní a obětaví. Těším se
a doufám, že další koncert připraví co nevidět.
Volontér Milan Zimčík

PRO KRÁSU VAŠÍ PLETI
Krásná a mladistvě vyhlížející pleť je přirozenou touhou každé ženy. Možností,
jak tohoto ideálu snadněji dosáhnout, je nepřeberné množství a nejsou to jen radikální chirurgické zákroky, kvalitní kosmetická péče a značkové přípravky, či perfektní
make-up na doporučení předních vizážistů.
Prvním předpokladem je zdravá pleť, která spolehlivě plní všechny své náročné
funkce. A jelikož kůže je svou plochou největším orgánem našeho těla, její vzhled
a vlastnosti velmi často souvisí se zdravím celého organismu. Takže i péče o pleť
vychází z celkové starostlivosti o naše zdraví. Musíme počítat s tím, že naše pleť je
vystavena nepříznivým vnějším vlivům a podléhá přirozenému stárnutí, jehož projevem nejsou jen vrásky, ale i jiné změny - například pigmentace, zvýšená senzibilita
a ztráta elasticity.
Také nás mohou překvapit některé patologické projevy, které velmi často signalizují i závažnější onemocnění, která jsou rovněž dlouhodobým a velmi nepříjemným
kosmetickým problémem. Nejčastěji je to akné, které ovšem nemusí trápit jen mladé,
ale také různé dermatitidy.
Látky, mající příznivý vliv na zdraví naší pokožky a které jí dodáváme z vnějšku
pomocí kosmetických přípravků nebo zevnitř díky stravě, budou předmětem našeho
„malého kosmetického seriálu“. Je jich celá řada, a kromě základních živin (bílkoviny,
tuky a nenasycené mastné kyseliny), mají nezastupitelnou úlohu vitamíny a o nich si
budeme povídat příště.
Anna Kopáčková
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POLICIE INFORMUJE
Bylo to někdy v létě 2004, okurkové sezóně pro novináře, když se ve sdělovacích
prostředcích omílala aféra ohledně nákupu několika vozidel Ford Mondeo se silnějšími motory pro Policii ČR. V tomto případě byla vozidla určena pro složku dálničních oddělení.
Před několika týdny došlo ve Velkém Meziříčí ke krádeži necelých 200.000 Kč z vozidla. Dobře naladění pachatelé z místa odjížděli slušně vybavenou Škodou Octavií.
Kolegové z Velkého Meziříčí jen viděli ze služební Felicie, jak se jim pronásledované
vozidlo vzdaluje zejména po nájezdu na dálnici ve směru na Brno. Tváře zlodějů se
poněkud pokřivily, když ve vedlejším pruhu při rychlosti nad 210 km/hod u Velké
Bíteše zjistili vozidlo Ford Mondeo v policejních barvách. Případ se podařilo zdárně
dotáhnout tak, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost, odcizené peníze byly také
zajištěny. Nad argumenty novinářů z léta se musím v této souvislosti jen pousmát.
Policisté možná opravdu nepotřebují vyhřívaná zrcátka, el. stahování oken a podobné
vymoženosti, jenže tak se vozidla těchto tříd dnes prostě standardně vybavují.
Vraťme se však do Velké Bíteše a okolí. Na počátku roku došlo k počmárání veřejných záchodů u náměstí. Jeden z „umělců“ byl zjištěn, po dalších se dále pátrá. Ve věci
bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin poškozování cizí věci. Škoda na fasádě
přesáhla 6 tisíc korun.
Že není vhodné používat vozidlo při zákazu řízení, se přesvědčil jistý mladý muž.
Byl kontrolován naší hlídkou při řízení osobního vozidla, i když má řízení zakázáno soudem. Snažil se představovat jiným jménem. Pravda vyšla najevo, a tak bylo
i v tomto případě zahájeno trestní stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního
rozhodnutí.
Dosud nezjištěný pachatel se ve Vel. Bíteši vloupal do garáží. Také došlo k pokusu
krádeže vloupáním do řadového rodinného domku přes balkónové dveře. Ke krádežím vloupáním do osobních vozidel dochází stále, stejně tak k odcizování registračních značek.
mjr. Bc. Jaroslav Navrátil

VNÍMAT ŽIVOT JAKO DAR
Rozhovor u příležitosti padesátých narozenin otce Bohumila Poláčka
Otec Bohumil Poláček se narodil 19. ledna 1955 v Újezdě u Brna a již pět let je
farářem v našem městě. Když byl farářem v malé obci Ruda, znal osobně všechny
své farníky do jednoho. Farník přitom není pro něj jen ten, koho každou neděli vidí
v kostele, ale každý obyvatel. Prostě je tu pro všechny. V pětitisícové farnosti již není
možné znát úplně všechny, přesto si troufnu tvrdit, že zná opravdu hodně Bítešáků.
Pro spolupracovníky, kteří mu pomáhají s přípravou dění (nejen) kolem kostela,
uspořádal v Kulturním domě oslavu svých padesátin. A těch spolupracovníků (ať už
jsou to ministranti, zpěváci, varhaníci, zvoníci, lektoři, katecheté současní i bývalí,
všichni, kdo se podílejí na údržbě kostela a fary, vedoucí různých společenství scházejících se na faře) bylo hodně přes stovku. Pro všechny ostatní jsme s našim duchov-
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ním pastýřem, který je mimo jiné známý svou vášní pro cyklistiku a běžecké lyžování,
připravili následující rozhovor.
Otče Bohumile, jak se Vám líbila dnešní oslava Vašich padesátin?
Dnešní den se mi nesmírně líbil a cítím se velmi obdarován, a to nejenom spoustou milých přání. Také jsem si uvědomil, kolik lidí pravidelně a nezištně spolupracuje
k dobrému zajištění mé služby – a tedy k oslavě Boží. Mohu říci, že bítešská farnost
je skutečný živý organismus, kde mnozí dávají dary a schopnosti, které od Boha přijali, ke službě druhým. Další důvod mé radosti a spokojeného pohledu na dosavadní
život vyplývá z toho, že prožívám stále velké obdarování z hlediska svého zdraví,
možnosti zapojit se do dění a života lidí, střetávat se s nimi v důležitých, často pro ně
rozhodujících okamžicích života. Každé setkání je pro mě obohacující a vnímám je
jako dar. No a poslední důvod mé současné radosti spočívá v tom, že mí blízcí spolupracovníci jsou tolerantní k mým nedostatkům a slabostem a přijímají mě se všemi
mými omezeními.
Prozraďte nám, kudy vlastně vedla Vaše cesta ke kněžství.
Po vcelku běžně prožitém dětství a mládí stráveném na venkově mezi vrstevníky,
se kterými jsem prožil mnoho krásných chvil v přírodě a při zábavě tak, jak ji život
nabízel, jsem absolvoval základní vojenskou službu. Právě vojna – kromě několika
dalších pro mě důležitých okolností – mě přivedla k tomu, že jsem se začal více zajímat o smysl života, jeho naplnění a hodnotu lásky. V Tatrách jsem se setkal se skupinou mladých lidí, kteří viděli ideál svého života v lásce k Bohu a k lidem. Byl to
tehdy pro mě hodně netradiční přístup, nesmírně mě oslovil a nabídl mi další program pro život. Asi za rok poté jsem se přihlásil na Cyrilometodějskou bohosloveckou
fakultu, která tenkrát sídlila v Litoměřicích.
Za pět let jsem pak byl vysvěcen na kněze
a nastoupil jsem do služby, v níž prožívám
naplnění života a neustále objevuji její nové
a nové možnosti. Děkuji vám všem, kteří mě
v každodenním životě podporujete příkladem svého života a věrným plněním svých
povinností.
Mohl byste nám o té skupině, kterou jste
potkal v Tatrách a která Vás tolik oslovila,
povědět více?
Bylo to v roce 1977 a měl jsem možnost
strávit s těmi lidmi jeden týden. Ta skupina
byla tvořena vysokoškolskými pracovníky,
oficiálně organizátory „vysokohorské turistiky“, protože náboženská setkávání nebyla
v době komunismu možná a křesťanské
skupiny byly pronásledovány. Konaly se
tam přednášky na zajímavá duchovní témata
– a co bylo ještě hodně silné – v běžném
programu jsem pak měl možnost vidět, jak
Gratulace v kostele sv. Jana Křtitele ve
jsou
křesťanské ideály realizovány i v každé
Velké Bíteši
FOTO: MGR. LADISLAV KOUBEK maličkosti. To bylo pro mě to nové, oslovu-
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jící a fascinující. Pokud by někdo chtěl vědět ještě více, rád se o své zážitky a další
informace o této skupině podělím. I když jsem s těmi lidmi strávil v Tatrách pouhý
týden, ještě dlouho potom jsem se s nimi setkával. A toto křesťanské hnutí je rozšířené po celém světě.
Už jste během svého kněžského působení několik farností vystřídal. Je ta velkobítešská
něčím výjimečná?
Jak jsem již řekl, je naše farnost poměrně živá a nacházím zde mnoho ochotných
spolupracovníků. Na druhou stranu máme samozřejmě své rezervy – jednu takovou
rezervu vidím ve schopnosti otevřít se více široké veřejnosti a spolupracovat s dalšími organizacemi ve prospěch našeho města. Je dobře klást si otázky po konkrétních možnostech každého místa. Výrazem naší snahy otevřít se je například farní
odpoledne, které plánujeme na neděli 6. března od 14.30 v Kulturním domě.
Uvažujeme také o zahradní slavnosti na farní zahradě, kterou plánujeme na červen,
pravděpodobně 25. 6. 2005 (termín se upřesní). Na obě akce všechny srdečně zveme,
bude připraveno duchovní slovo, scénky v podání dětí, soutěže, hudba a samozřejmě
občerstvení. Možná společně objevíme i další možnosti, jejichž prostřednictvím farní
rodina může obohatit duchovní a kulturní život ve městě.
Co může nevěřícího člověka přivést k zájmu o náboženství a kontaktu s Bohem?
Myslím, že to bude zejména příklad víry v konkrétní životní situaci. Asi těžko to
budou slova, vždyť těch máme kolem sebe tolik – a jak často to jsou slova prázdná!
Jak jste již zmínil, je v naší farnosti mnoho lidí, kteří chtějí přiložit ruku k dobrému
dílu. Jaké možnosti zde tedy má člověk, který chce svůj čas smysluplně využít?
Většinou je to dáno schopnostmi a zaměřením každého a také mírou schopnosti
spolupracovat. Je zde možnost zapojit se například do činnosti naší Scholy, která
pečuje o zpěv v našem kostele. Má-li někdo vztah k nemocným, může je navštěvovat.
Taková návštěva nemocného a duchovní povzbuzení, které ji doprovází, to je velká
věc. Stejně tak je možno přijít na setkání mládeže či dospělých ke společné modlitbě
a rozhovorům o duchovním životě. Pomoc je potřeba také s organizací a přípravou
poutí (např. autobusové zájezdy, ale také pěší poutě třeba na Svatou horu nebo na
Velehrad). No a samozřejmě je možnost zapojit se do práce kolem údržby budov –
jedná se o staré objekty, které potřebují neustálou údržbu. Ne nadarmo se říká „práce
jako na kostele.“ A abych nezapomněl, nesmírně důležitá je také duchovní podpora
života farnosti, především modlitba.
Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázal čtenářům?
Život je velice cenná a neopakovatelná hodnota. Je dobře za něj stále děkovat a zaujmout postoj vděčnosti. Být vděčný, to znamená být otevřený pro vnímání všech
rozmanitých projevů života.
Otče Bohumile, děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně elánu, zdraví a Božího
požehnání do další padesátky.
Mgr. Ladislav Koubek

P.S.: Fotografie z oslavy můžete najít na farních stránkách http://velkabites.farnost.cz
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ROMAN HEMALA

VZPOMÍNKA ZDEJŠÍHO RODÁKA NA JANA WERICHA
Dne 11. ledna letošního roku dovršil herec Roman Hemala osmdesát let.
O profesní dráze tohoto velkobítešského rodáka, jednoho z prvních poválečných
absolventů dramatického oddělení brněnské konzervatoře, uvedl náš časopis samostatný článek již před několika lety. Připomeňme si ji jen ve zkratce. První angažmá
měl v Praze - od roku 1949 v libeňském divadle S. K. Neumanna. V roce 1949 působil v Krajském oblastním divadle, posléze Divadle bratří Mrštíků v Brně. V roce 1959
odchází do Prahy k Janu Werichovi do Divadla ABC. Na toto období má velmi pěkné
vzpomínky. Letos v únoru by se Jan Werich dožil sto let. Roman Hemala o svém bývalém řediteli vypráví:
„S Janem Werichem jsem se poprvé setkal v Brně. Bylo to v době, kdy Voskovec
byl v Americe a Werich jezdil se svým programem s orchestrem Karla Vlacha. Když
jsem ho o přestávce požádal o autogram, splnil mé přání se slovy: Herci se rádi
podepisujou! Kdepak by mne tenkrát napadlo, že po třinácti letech s ním budu hrát
v Těžké Barboře sýraře Kryštofa. Bylo to v divadle ABC, kam jsem přešel z brněnského Divadla bratří Mrštíků. Po nástupu v září 1959 jsem dostal záskok za onemocnělého pana Klemense. Když se uzdravil, řekl mi: Pane kolego, mám pro vás návrh.
Přenechal bych vám roli Kryštofa. Pan Werich souhlasí. Líbil jste se mu. A taky abyste
se jako nový člen sžil se souborem. Já už jsem měl být tři roky po kremaci, dodal
s humorem jemu vlastním. S radostí jsem jeho nabídku přijal, s chutí hrál v Těžké
Barboře a za oponou nebo v portále vychutnával slavné forbíny. Je dobře, že byl pořízen záznam tohoto představení. Vysílal se na Silvestra v roce 1960. Teď jsme Těžkou
Barboru mohli vidět znovu.

Herec Roman Hemala při jedné z návštěv Velké Bíteše

FOTO: SILVA SMUTNÁ
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Jan Werich byl kromě hraní, psaní a jiných aktivit taky výborný ředitel. Disciplínu
pochopitelně vyžadoval a taky měl. Jeho zásluhou byla v divadle taková atmosféra,
že se nám prakticky stalo druhým domovem. Jen lituji, že jsem jeho ředitelování
užil tak málo. V roce 1960 odešel z divadla ABC do penze. V Brně začal pohostinsky
studovat roli Falstaffa v Shakespearově Jindřichovi IV. v režii Evžena Sokolovského,
ale v době zkoušek onemocněl. Při konziliu lékařů si vybral léčení u brněnského
pana profesora Hladkého, který navrhoval ozařování. Tak v krátké době putoval
pan Werich opět do Brna, ale ne do státního divadla, nýbrž do nemocnice na Žlutý
kopec. Tam jsem ho několikrát navštívil. Jezdil jsem v té době se samostatným večerem z Čapkových povídek a zabýval jsem se plánem připravit podobný večer z několika pohádek Werichova Fimfára. Při jedné návštěvě jsem si dodal odvahy a svěřil
se panu Werichovi se svým úmyslem. Souhlasil. A tak jsem začal s přípravou, která
trvala několik měsíců - skoro půl roku. Článek do programu mi napsal Václav Havel.
Prvními posluchači byla rodina a pomocníkem magnetofon. Když jsem text zvládl
zpaměti, kluci, zvlášť mladší Libor, často prosili, zejména při výletech autem: Tati, čti
z hlavy! Tomu staršímu se splnilo velké přání. Jednou byl se mnou u pana Wericha,
který mu napsal do Italských prázdnin: Alexandru Hemalovi Ragtime Bandovi jeho
Jan Werich. Zůstal jsem s panem Werichem v kontaktu ještě dlouhá léta po tom, co
přestal být mým ředitelem. I když teď už s pohádkami nejezdím, vzpomínky na něho
zůstávají stále živé a krásné.
Před několika lety vyšlo v digitální podobě na souboru sedmi CD Osvobozené
divadlo, takže Jan Werich, který nás už před dvaceti lety opustil, zůstává i díky tomuto
chvályhodnému počinu ještě o kousek víc mezi námi. A to je dobře!“
Silva Smutná

Abychom i mladším spoluobčanům přiblížili osobnost Romana Hemaly, uvádíme
ve zkratce pár jeho životních dat.
Romanovo mládí, a vlastně celý život, je spjatý s rodným městem Velkou Bíteší.
Vrací se sem dodnes, pokud mu čas dovolí, za příbuznými i na přátelská posezení
s přáteli. Kořeny jeho rodu sahají do nedalekého Újezda, kde jeho dědeček založil
a úspěšně vedl mlýn, pilu a hospodu. Jeho syn, Romanův otec Jan, nešel ve šlépějích
svého otce. Lákalo ho povolání učitele. Vystudoval pedagogický institut a celý život
se věnoval výchově dětí. Na vlídného, spravedlivého a moudrého učitele dodnes
vzpomínají bítešští žáci. Kromě funkcí učitele a ředitele školy byl v poválečné době
posledním starostou Velké Bíteše.
Po absolvování studia na gymnáziu ve Velkém Meziříčí, kam se také velmi rád vrací,
nastoupil Roman jako jeden z prvních poválečných studentů na dramatické oddělení brněnské konzervatoře. Po absolvování studia a vojenské služby, z níž část strávil
v Praze v Armádním rozhlase, se stane na čas členem souboru libeňského Divadla S.
K. Neumanna.
Poté začíná sedm krásných a plodných let v brněnském Divadle bratří Mrštíků. Jde
z role do role a mnozí Bítešáci se pamatují na jeho vystoupení se zájezdovými hrami
přímo ve Velké Bíteši.
Přišla ale nabídka, která se neodmítá: angažmá ve Werichově Divadle ABC. Stát na
jevišti vedle takového velikána je ctí každého herce. Romana Hemalu to štěstí potkalo.
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Pan Roman Hemala

RODINNÝ FOTOARCHIV

Stěhuje se proto s celou rodinou do Prahy. Časem se ABC sloučilo s Městskými
divadly pražskými a v tomto skvělém souboru hraje s takovými kolegy, jako jsou
Václav Voska, Svatopluk Beneš, z mladších Václav Postánecký, Viktor Preis či Boris
Rösner.
Film, televize rozhlas, dabing – to jsou další herecké disciplíny, ve kterých mohli
jeho bítešští fanouškové vídat Romana alespoň na dálku.
Zájem vzbudila i jeho „onemanshow“. Sám celý večer na jevišti s diváky, udržet
jejich zájem – to není maličkost a Roman Hemala se tohoto úkolu zhostil jako skutečný mistr. Přes půl druhé tisícovky repríz Čapkových povídek či Werichových pohádek svědčí o jeho vypravěčském umění. Zajížděl i do německy mluvících zemí, neboť
vystoupení skvěle zvládal i v tomto jazyce.
Roman Hemala oslavil v plné svěžesti 11. ledna 2005 osmdesáté narozeniny.
Opožděně, ale o to upřímněji se přidáváme k zástupům gratulantů. Přejeme
našemu rodáku Romanu Hemalovi k jeho významnému životnímu jubileu hodně
zdraví, optimismu, duševní svěžesti a energie k další záslužné práci pro diváky!
Redakce Zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÉ DĚTI
6. 1. 2005
CHMELÍČKOVÁ Iveta, Za Loukama 176, Velká Bíteš
6. 1. 2005
MEDLA Matěj, U Stadionu 432, Velká Bíteš
VZPOMÍNKA
Dne 5. března 2005 by se dožila sta let bítešská občanka
paní Božena Sedláková (5. březen 1905 – 5. květen 1996),
dlouholetá pracovnice na úseku sociální péče a v Místním
národním výboru Velká Bíteš.

Paní Božena Sedláková
RODINNÝ FOTOARCHIV

Na tomto místě může být i vzpomínka na někoho z vaší rodiny, stačí dát souhlas
se zveřejněním.
- red -

PROGRAM KINA FLIP

VELKÁ BÍTEŠ, BŘEZEN 2005 - PROJEKT 100
A je to tady! Letos poprvé se kino FLIP Velká Bíteš připojilo k této prestižní filmové
přehlídce, Projektu 100, a my všichni tak budeme mít možnost v jeho rámci shlédnout celkem osm zajímavých snímků. Autoři Projektu 100 každý rok pečlivě vyberou
desítku filmů reprezentujících českou, evropskou i světovou kinematografii od dob
jejího vzniku až po současnost, které jsou pak v měsících leden až duben promítány
ve vybraných kinech. Jedná se o díla svou povahou zásadní pro vývoj světového
filmu, o díla sbírající ocenění na nejrůznějších filmových festivalech po celém světě.
My se můžeme těšit na čtyři snímky, promítané v našem kině v březnu a čtyři
v dubnu. Podmínky distribuce stanovují jednotné vstupné 54 Kč pro všechna představení a promítány budou zejména v pátek. Začátky představení jsou jednotné, v 19.30
hodin. Bližší informace naleznete v programu kina, kde jsou filmy promítané v rámci
Projektu 100 označeny jeho logem a dále jsou pak v kině FLIP zdarma k vyzvednutí
oficiální materiály Projektu 100, kde kromě jeho historie naleznete také stránku věnovanou samostatně každému snímku.
Pá 4. března
Ne 6. března
Pá 18. března
Pá 1. dubna
Pá 8. dubna
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Taking off
Revizoři
Moderní doba
Půlnoční kovboj
Plechový bubínek

Pá 15. dubna
Ne 17. dubna
Pá 22. dubna

Vojtěch, řečený sirotek
Otec na služební cestě
Kdo se bojí Virginie
Woolfové?

Neděle 27. února v 19.30 hodin
POLÁRNÍ EXPRES
Nastoupíte do Polárního expresu také?
Kouzelný vánoční příběh pro celou rodinu
o výletu do země Santa Clause s Tomem
Hanksem v hlavní roli. Český dabing.
Premiéra – 100 min, mládeži přístupno,
vstupné 56, 59, 62 Kč
Pátek 4. března v 19.30 hodin PROJEKT 100
TAKING OFF
Vlídný pohled na pomatenou generaci
70. let. Režie Miloš Forman, kamera Miroslav
Ondříček. Velká cena poroty v Cannes 1971,
nominace na Zlatou palmu.
USA 1971 - 93 min, vhodné od 15 let,
vstupné 54 Kč
Organizace Nový život pro vás v rámci
osvětového programu Nový život 2000
zdarma uvede projekce dvou filmů. Každá
projekce je uvedena a zakončena vstupem
řečníka.
Sobota 5. března - vstupné dobrovolné
PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA v 16 hodin
Ježíšův život očima dětí, žijících v jeho
době. 62 minut, české znění
JEŽÍŠ v 19.30 hodin
Film o životě Krista natočený podle
záznamu Lukášova evangelia
125 minut, české znění
Neděle 6. března v 19.30 hodin PROJEKT 100
REVIZOŘI
Akční thriller, který v Maďarsku předstihl
všechny hollywoodské trháky. Co skrývají
tmavé tunely maďarského metra… Režie
Antal Nimród. Zvláštní cena v Cannes, Zlatý
Hugo za režii v Chicagu, Zlatá labuť za režii
a kameru v Copenhagenu, cena FIPRESCI
v Cottbusu, Cena návštěvníků ve Varšavě…
Maďarsko 2003 – 105 min, vhodné od 15 let
vstupné 54 Kč
Pátek 11. března v 19.30 hodin
MILENCI A VRAZI
Vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili.
V hlavních rolích J. Langmajer, O. Vetchý,
Z. Adamovská, V. Žilková, Z. Norisová,
J. Prachař, P. Polák, K. Kloubková…
Premiéra - 108 min, mládeži přístupno,
vstupné 56, 59, 62 Kč
Neděle 13. března v 15 hodin
KAMARÁD KRTEČEK
Pásmo devíti animovaných příběhů s krtečkem v hlavní roli.
70 minut, mládeži přístupno,
vstupné 39 Kč

Pátek 18. března v 19.30 hodin PROJEKT 100
MODERNÍ DOBA
Charles Chaplin a souboj se stroji v éře,
která není příliš nakloněna lidem. Mozaika
epizod plná gagů, ironie a sarkasmu.
USA 1936 - 87 min, vhodné od 12 let,
vstupné 54 Kč
Neděle 20. března v 17.00 a v 19.30 hodin
ÚŽASŇÁKOVI
Do večeře musejí zachránit svět…
Animovaná komedie pro ty nejmenší i ty
věkem již dospělé, v českém znění.
Premiéra – 115 min, mládeži přístupno,
vstupné 56, 59, 62 Kč
Pátek 25. března v 19.30 hodin
ZAHULÍME, UVIDÍME
Stoprocentně nekorektní huličská komedie od režiséra Hele, vole, kde mám káru?
V hlavních rolích John Cho (Prci, prci,
prcičky) a Kal Penn (Sexy párty).
Premiéra - 90 min, vhodné od 15 let,
vstupné 56, 59, 62 Kč
Neděle 27. března v 17.00 a v 19.30 hodin

SNOWBOARĎÁCI

Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák.
V hlavních rolách nové české komedie
V. Kotek, J. Mádl, E. Geislerová, J. Langmajer,
L. Vondráčková, B. Seidlová, B. Polák,
O. Brousek, P. Nový…
Premiéra – 99 min, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 1. dubna v 19.30 hodin PROJEKT 100

PŮLNOČNÍ KOVBOJ

Slavné americké drama režiséra Johna
Schlesingera, označované za bibli nezávislého filmu. Dustin Hoffman a Jon Voight
v New Yorku plném deziluzí. Oscar za nejlepší film, režii a scénář.
USA 1969 - 113 min, vhodné od 15 let,
vstupné 54 Kč
Neděle 3. dubna v 19.30 hodin

ALEXANDER VELIKÝ

Velkolepá historická sága s Colinem
Farrellem a Angelinou Jolie v hlavních
rolích.
Premiéra – 170 min, vhodné od 12 let,
vstupné 69 Kč
Přátelé kvalitního filmu:
Nashledanou v kině FLIP!
Karel Smolík ml.
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PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek: 15.00 - 19.00 Sobota: 10.00 - 18.00 Neděle: 10.00 - 16.00
Zakázky na počkání nebo dle dohody Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
Nabízíme Vám povinné ručení pro Váš automobil

Typ

Základ

Bonus 10%

Škoda 105-120

3 528 Kč

3 352 Kč

Fabia, Octavia

5 244 Kč

4 982 Kč

Avia

14 115 Kč

13 409 Kč

Liaz

19 991 Kč

18 991 Kč

Zetor

697 Kč

662 Kč

Ceny jsou pro rok 2005
Automobil Vám pojistíme na adrese:

Ventrubová Hana
Nové Sady 48, Velká Bíteš
Tel.: 604 245 463
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• 10 000 - 160 000 Kč
• bez ručitele
• rychle a na cokoli
Půjčky pro zaměstnance,
důchodce i podnikatele.
Více info: 000
000
+420000
604
245 463
www.profireal.cz

info@sou-velkabites.com www.sou-velkabites.com

