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Pomník padlých

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

KRÁLOVNIČKY

Svatodušní obchůzka královniček v Jestřabí v roce 2004, zleva: Dora Horká, Jitka Konečná
FOTO: SILVA SMUTNÁ
(královna), Lenka Jelínková

Copak ten král za královnu dostal,
jako by ju vymaloval, vypsal.

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Neděle dne 1. května 2005 v 15 hodin
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši
ČTYŘICET LET BÍTEŠANU
Vernisáž výstavy věnované rozvoji národopisu ve Velké Bíteši. V kulturním programu
vystoupí členové souboru
Čtvrtek dne 5. května 2005 v 18 hodin
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši
SVATEBNÍ ZVYKY NA MORAVĚ
Beseda s PhDr. Evou Večerkovou, CSc., pracovnicí Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea v Brně
Pátek dne 6. května 2005 od 12 do 19 hodin
Výstavní sál Klubu Kultury ve Velké Bíteši
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STUDIA SALOME
Ukázky práce kosmetiček a vizážistek, novinky a trendy nadcházející sezóny, individuální poradenství v péči o pleť a líčení, představení nové pečující dekorativní řady
pro zvýraznění osobnosti, výhodný nákup kosmetických přípravků, občerstvení
Neděle dne 8. května 2005 v 18 hodin
POLOŽENÍ VĚNCE K POMNÍKU PADLÝCH
Neděle dne 8. května 2005 v 15 hodin
Sraz u nové ZŠ
CYKLISTICKÉ ZÁVODY
Kolpingova rodina zve na cyklistické odpoledne. Soutěžit se bude podle věkových
kategorií. Ti nejlepší budou oceněni
Úterý dne 10. května 2005 v 18 hodin
Klub kultury Velká Bíteš
BESEDA SE ČLENY SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE
O drogově závislých (uzdravených), pomoc narkomanům
Středa dne 11. května 2005 v 17 hodin
Klub kultury Velká Bíteš
SINGAPUR, MALAJSIE - ROZDÍL DVOU KULTUR
Přednášet bude Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
Sobota dne 14. května 2005 v 15 hodin
KRÁLOVNIČKY
Svatodušní obchůzka dívek se zpěvy a tanci obřadního charakteru v Jestřabí u Velké
Bíteše. Následuje posezení při hudbě a zpěvu s houslovou muzikou Bítešan na výletním místě za vesnicí zvaném Pod Borovím. V případě deštivého počasí se obchůzka
nekoná
Středa dne 18. května 2005 od 9 do 17 hodin
ZŠ Velká Bíteš
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Možnost navštívit všechny budovy školy. Vedení školy zve všechny občany k prohlídce nového hřiště
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Úterý dne 17. května 2005 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí Velká Bíteš
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro rodiče a děti od 2 do 6 let
Středa dne 18. května 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
BESEDA S POSLANCEM JANEM KASALEM
Beseda nejen o politice. Organizuje Seniorklub
Sobota dne 21. května 2005 v 8 hodin
Náves Jinošov
27. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Neděle dne 22. května 2005 ve 13 hodin
Sraz u kašny na náměstí
VYCHÁZKA ZA KYTIČKAMI
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 24. května 2005 od 15 do 17 hodin
MŠ U Stadionu Velká Bíteš
ZAHRADNÍ BAREVNÝ DEN
Návštěvní den nejen pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ
Úterý dne 24. května 2005 v 15 hodin
Sraz před budovou DPL
NÁVŠTĚVA DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 24. května 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Pátek dne 27. května 2005 v 15 hodin
MŠ U Stadionu Velká Bíteš
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Nejen pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ
Pátek dne 27. května 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DISKOTÉKA S DJ ALEŠEM PUDIVÍTREM ALIAS DJ P.M.C.
Pořádájí SDH Velká Bíteš
Sobota dne 28. května 2005 v 9 hodin
Sraz u fotbalového stadionu
VÝLET K PRAMENŮM LIBOCHOVKY
Celodenní výlet na kolech
Pondělí dne 30. května do pátku 3. června 2005 od 15 do 17 hodin
ZUŠ Velká Bíteš
PROMĚNY NEJEN V NÁS
Výstava v prostorách budovy Základní umělecké školy
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
OD 21. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2005
Rada města schvaluje:
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění s obcí Vlkov
• vyhovět žádosti Veteran Car Clubu Třebíč a povolit vjezd na komunikace a veřejné
zpevněné cesty dle přiložené mapy historickým terénním a vojenským vozidlům
ve dnech 27. – 29. května 2005 v době konání 14. ročníku mezinárodní soutěže
a srazu historických vozidel
• ve věci demolice rodinného domu Tyršova 224, Velká Bíteš a příslušných hospodářských objektů, nacházejících se na pozemku p.č. 717, k.ú. Velká Bíteš následující stanovisko k podmínkám a požadavkům účastníka řízení, majitele sousední
nemovitosti p. Forejta. Konkrétní řešení budou přijímána průběžně během prováděné demolice po vzájemné konzultaci s p. Forejtem, pracovníky stavebního
úřadu a s vedením města
• vyhovět žádosti Bc. Dohnalové a p. Loly na pořádání benefičního koncertu v KD
ve Velké Bíteši za splnění následujících podmínek:
- bude zajištěna bezpečnost akce a protipožární ochrana mj. účastí bezpečnostní
agentury a hasičů
- bude složena kauce proti případným škodám
- na vedení města bude zaslán v dostatečném časovém předstihu seznam účinkujících skupin
• studii řešení ulice U Stadionu, Velká Bíteš, zpracovanou Ing. arch. Kunčíkem, která
řeší zpevnění komunikace, výstavbu chodníku z jižní strany, parkovací místa a veřejnou zeleň
• ve věci žádosti odboru výstavby o vyjádření se k návrhu p. Vavřiny a p. Melichara na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – přístavby a stavebních
úprav stodoly na bar a hernu, která má být umístěna u rod. domu č.p. 169 v ulici
Pod Hradbami, následující stanoviska:
- z titulu orgánu pro ÚP nesouhlasí se stavbou, určenou pro uvedený charakter
podnikání, jelikož je překročena přípustná hranice pro využití tohoto území.
ÚP předpokládá využití území pro bydlení, případně pro zařízení občanské
vybavenosti, pro zásobování a podmíněně pro drobné služby nenarušující
svým provozem okolí. Dále z tohoto titulu vyslovuje nesouhlas s architektonickým řešením stavby
- z titulu vlastníka sousedního rodinného domu č.p. 202 na pozemku p.č. 226
nesouhlasí se stavbou z důvodu významného narušení klidové zóny pro bydlení
- z výše uvedených důvodů RM nesouhlasí se stavbou kanalizační přípojky, která
má být vyústěna do kanalizačního řadu na obecním pozemku p.č. 243, nesouhlasí se stavbou elektrické a vodovodní přípojky, kterou má být dotčen obecní
pozemek p.č. 244/1 a nesouhlasí se zřízením sjezdu pro osobní automobily
z pozemku p.č. 228 na místní komunikaci na pozemku p.č. 244/1 v ul. Pod
Hradbami
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• uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí č.j. BZR/464/04 – 3/N/2 a smlouvy o výpůjčce nemovitostí č.j. BZR/464/04-3/V/2 s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových v předloženém znění. Uvedené smlouvy
řeší právní vztah ve věci užívání pozemků p.č. 85, 86, 87 a 88, vše k.ú. Březka, které
jsou nedílnou součástí místní prodejny a požární zbrojnice
• výsledek hospodaření Speciálních škol Velká Bíteš za r. 2004 ve výši 15 664,11 Kč.
Tento schvaluje přidělit rezervnímu fondu, který bude použit k rozvoji školy
• darovací smlouvu, uzavíranou mezi krajem Vysočina (dárce) a městem Velká Bíteš
(obdarovaný) na movité věci, uvedené v přiloženém seznamu v celkové hodnotě
daru 7 775 Kč (polštáře, ručníky atd.) sloužící k zajištění LSSP
• uzavření smlouvy o výpůjčce č. 1/05 mezi městem Velká Bíteš (půjčitel) a ZŠ Velká
Bíteš (vypůjčitel), jejímž předmětem je půjčka sportoviště u ZŠ Sadová, nacházející
se na pozemcích p.č. 112, 1339/9, k.ú. Velká Bíteš v hodnotě 7 658 020,90 Kč a movitých věcí (vybavení sportoviště) v hodnotě 137 236 Kč
• zveřejnit záměr na pronajmutí pozemků p.č. 2975/3 a 4529, orná, k.ú. Velká Bíteš
k zemědělskému využití na dobu určitou, na jeden hospodářský rok
• na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy pro 3 byty Tyršova 239, Velká
Bíteš“ k plnění fy Stavos Velké Meziříčí spol. s r.o., Velká Bíteš za nabídkovou cenu
2 047 768 Kč vč. DPH
• využít nabídky fy TS Velká Bíteš s.r.o. na demolici rodinného domu Tyršova 224,
Velká Bíteš a stavební úpravy vzniklého prostoru (úprava a zpevnění) za nabídkovou cenu 120 000 Kč vč. DPH. O využití stavebního materiálu z demolice domu
(prodej, využití samotnou firmou) bude rozhodovat firma, která demolici provádí,
tj TS Velká Bíteš
• zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor (skladu) ve dvoře domu č.p. 85,
Masarykovo náměstí, na pozemku p.č. 60, k.ú. Velká Bíteš
• na základě doporučení bytové komise podnájem bytu v bytovém domě
U Stadionu 475, Velká Bíteš manželům Matouškovým. Podnájem bude uzavřen na
dobu určitou, tj. do dokončení výstavby bytového domu na ul. Jihlavská
• na základě doporučení bytové komise vyhovět žádosti manželů Švendových na
směnu bytu 2+KK, Návrší 259, Velká Bíteš, s Mičulkovými, Družstevní 556, Velká
Bíteš, 3+1. Nevyčerpaná f.č. na předplacené nájemné za byt na Návrší bude vrácena manželům Švendovým. Manželé Mičulkovi budou mít od počátku nájmu
vyměřeno zvýšené nájemné
• smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (povinný) a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou (oprávněný). Předmětem smlouvy
je zřízení práva stavby a užívání pozemku, souvisejícího se stavbou „Rekonstrukce
vodovodu a kanalizace Velká Bíteš, ul. Kostelní“ a zřízení práva přístupu a příjezdu
ke stavbě, umístěné na pozemku města za účelem údržby a opravy stavby
• na základě žádosti ředitelky MŠ I. Masarykovo n., pí. Sedlákové plán odpisů DHIM
pro r. 2005 v předloženém znění a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
r. 2004 do fondů v předloženém znění
• na návrh obou ředitelek MŠ, pí. Sedlákové a pí. Janíkové, termín zápisu do MŠ dne
12. dubna 2005
• vyhovět žádosti pí. Vitoušové o podnájem svého bytu p. Antalíkovi a pí. Antalíkové

4

• vyčlenění a zaměření stávající asfaltové cesty na pozemku p.č. 65/8. k.ú. Jindřichov.
Cesta bude zařazena mezi veřejně přístupné účelové komunikace. Geometrické
zaměření a vytýčení bude financováno napůl, tj. ½ žadatel (fy Labara Jindřichov)
a ½ město Velká Bíteš
• uzavírání smluv budoucích o smlouvách na zřízení věcného břemene na části
pozemků, určených pro stavbu chodníku a veřejného osvětlení na ulici Kpt. Jaroše
p.č. 4081, 2378/10 a 2873/13, k.ú. Velká Bíteš s tím, že na požadavky na zřízení
sjezdů k pozemkům vlastníků město přistupuje. Tyto bude možno realizovat
pouze na vlastní náklady žadatelů s tím, že si na vlastní náklady zajistí příslušná
pravomocná povolení od správních orgánů
• uzavření smlouvy o spolupráci s firmou GARP HK spol. s r.o., Hradec Králové,
jejímž předmětem je výroba propagační brožury Velké Meziříčí – Velká Bíteš.
Jedná se o aktualizaci této brožury, která již byla vydána v minulosti
• následující stanovisko k plánovaným stavebním úpravám bývalé prodejny č.p. 59,
v ul. Lánice ve Velké Bíteši na hernu s barem:
- z titulu orgánu pro ÚP neschvaluje uvedený charakter podnikatelské činnosti
v uvedených prostorách. Z toho důvodu nesouhlasí se stavebními úpravami,
které předurčují výše uvedený charakter podnikání
- nesouhlasí s využitím stávajícího parkoviště na pozemku p.č. 586, k.ú. Velká
Bíteš pro potřeby výše zmiňované plánované provozovny, a tudíž nesouhlasí
s vyhrazením parkovacích míst pro tuto provozovnu
- požaduje nejenom v souvislosti s uvedenou provozovnou vybudování zábran
pro vymezení chodníku v této části města
- schvaluje zaslání výzvy směrem k ZO OS KOVO PBS Velká Bíteš a.s., kterou RM
apeluje na ZO OS, aby nepronajímala tyto prostory pro výše uvedené podnikatelské aktivity
- schvaluje zaslání výzvy směrem k ZO OS KOVO PBS Velká Bíteš a.s., ve které
město Velká Bíteš vyjadřuje seriózní zájem o odkoupení celé nemovitosti
Lánice 59, tj. zmiňovaného prostoru po bývalé prodejně, ale též všech ostatních
prostor nemovitosti č.p. Lánice 59, ve kterých se nachází v současné době kino
a bar Flip
• kroniku města za r. 2003, sepsanou kronikářkou pí. Z. Krupičkovou, Chobůtky 435,
Velká Bíteš
• poskytnutí kladného stanoviska ke stavbě větrné elektrárny WT 50 S na pozemku
p.č. 4086/1, k.ú. Velká Bíteš, lokalita ul. Kpt. Jaroše, nacházející se mimo území pro
bytovou zástavbu
Zastupitelstvo města schvaluje:
• přijetí úvěrů na vybudování technické infrastruktury na ulici Jihlavská, dále
na zateplení a výměnu oken včetně fasády a vstupních dveří bytového domu
U Stadionu 475 a na zateplení a výměnu oken včetně fasády a vstupních dveří
bytového domu U Stadionu 548
• rozpočet města Velká Bíteš na rok 2005 v předloženém znění včetně navržených
úprav
• prominutí půjčky 400 000 Kč HC Spartak Velká Bíteš
• záměr výkupu části nemovitosti kulturního domu v Holubí Zhoři – prodejna, sociální zařízení, část vstupní plochy
• zobousměrnění ulice Na Valech a souhlasí se zahájením jednání v tomto směru
• žádost manželů Lacinových o prodej pozemku p.č. 1180/42 - zastavěná plocha
v k. . Velká Bíteš o výměře 22 m2 za cenu 200 Kč/m2
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• odložení projednávání žádosti p. Musila a Ing. Kubici o koupi pozemku parc. č.
1180/155 k.ú. Velká Bíteš pro stavbu garáže s tím, že bude vypsána nová soutěž
a záměr bude znovu zveřejněn na úřední desce
• žádost paní Klímové a schvaluje směnu části pozemku p.č. 4067 - orná v k.ú. Velká
Bíteš o výměře cca 63 m2 za část o stejné výměře, oddělenou z obecního pozemku
p. č. 2022 - ostatní plocha v k.ú. Velká Bíteš s tím, že náklady, spojené s převodem
uhradí obě strany rovným dílem. Směna je podmíněna uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě, do které bude zahrnuta podmínka realizace směny v návaznosti na realizaci stavby chodníku v ulici kpt. Jaroše
• výkup a uzavírání smluv budoucích o smlouvách kupních na části pozemků, určených pro stavbu chodníku a veřejného světlení na ulici Kpt. Jaroše za cenu 50 Kč/m2
• bezúplatné nabytí pozemků p. č. 86, p. č. 87 v k.ú. Březka u Velké Bíteš a dále
částí pozemků p. č. 2107 a p. č. 2108/3 v k.ú. Velká Bíteš, potřebných pro výstavbu
chodníku od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za těchto
podmínek:
- nabyvatel bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a nadále užívat jako pozemek
pod stavbou požární zbrojnice (p. č. 86), pozemek sloužící jako přístupová
komunikace k požární zbrojnici (p. č. 87) a pozemky, určené pro stavbu chodníku popř. pod stavbou chodníku (části p. č. 2107 a p. č. 2108/3), a to po dobu
10 let ode dne jejich nabytí
• revokaci usnesení ZM č. 12/04, konaného dne 11. srpna 2004. Původní znění: ZM
schvaluje prodej pozemku v průmyslové zóně Košíkov, p. č. 354/2, k.ú. Košíkov,
cca 2500 m2 fě Laurens ČR s.r.o. Brno za stejných podmínek jak je uvedeno v předcházejícím odstavci. Firma Laurens bude ve Velké Bíteši provozovat centrální
sklad pro střední a východní Evropu pro topná tělesa do koupelen. Nové znění:
ZM schvaluje prodej pozemku v průmyslové zóně Košíkov p.č. 354/6 – orná půda
o výměře 2214 m2 v k.ú. Košíkov fě Laurens Reality spol. s r.o., se sídlem Jiráskova
222/18, 602 00 Brno, za kupní cenu 500 Kč/m2 za účelem uskutečnění stavebního
záměru dle poptávky ze dne 21. prosince 2004, č.j. 4724/04
• uzavření soudního smíru s Rybářstvím Velké Meziříčí, a.s. ve věci Silnického rybníka, na základě kterého se Rybářství Velké Meziříčí, a.s. stane výlučným vlastníkem
nemovitostí p.č. 2756/1 vodní plocha o výměře 35091 m2, p.č. 2756/3 vodní plocha
o výměře 27 m2 a p.č. 2757 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1742 m2 v k.ú.
Velká Bíteš za podmínky, že Rybářství Velké Meziříčí, a.s. poskytne městu finanční
částku ve výši 184.300 Kč
• v rámci programu rozvoje kultury kraje Vysočina finanční spoluúčast města Velká
Bíteš na obnově nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Křtitele rej.č. 22916/7
- 4513 a movité kulturní památky varhanní skříně rej.č. 119512, na každou ve výši
minimálně 20 % z celkových nákladů na obnovu
• v rámci programu Regenerace finanční podíl města Velká Bíteš v roce 2005 na
obnově kulturní památky – kostela sv. Jana Křtitele rej.č. 22916/7 - 4513 ve Velké
Bíteši ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů na obnovu
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informace o vysokorychlostním internetu
• nesouhlas firmy ČEPRO a.s. se změnou č. 2 ÚP
• informaci o zákonu o slučitelnosti člena ZM s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace obce, požadavek na odstranění květinových kontejnerů u křižovatky při vjezdu z ulice Pod hradbami na náměstí
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STAROSTA SDĚLUJE

HRUBÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU DOKONČENA
V dubnovém Zpravodaji jsem vás informoval o harmonogramu stavebních prací
na stavbě bytového domu o 42 bytových jednotkách na ulici Jihlavská. V polovině
dubna byla dokončena výstavba nosného obvodového pláště a hlavních nosných
příček z železobetonu. Současně probíhalo vyzdívání vnitřních nenosných příček
mezi jednotlivými místnostmi v jednotlivých bytech. Od začátku dubna nastoupili
na odborné práce řemeslníci v oborech vodoinstalace, elektroinstalace a ústředního
topení.
V současné době město Velká Bíteš již obdrželo stavební povolení od stavebního úřadu Velká Bíteš na komunikaci s chodníkem a zpevněnými parkovacími plochami s veřejným osvětlením, povolení od vodoprávního úřadu z Velkého Meziříčí
na stavbu odlučovače ropných látek (z parkoviště). Na poslední týden v dubnu byl
Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášen termín pro podávání žádostí o dotaci na
vybudování technické infrastruktury. Město očekává, v případě kladného vyhodnocení ministerstvem, dotaci ve výši tří miliónů korun.
V případě zájmu o získání družstevního bytu v tomto bytovém domě se dostavte
na Městský úřad získat podrobné informace a následně si vyberte konkrétní byt dle
Vašich požadavků. Volné jsou ještě byty velikosti 2+1, 3+1 a 4+1.

Pohled na dokončenou hrubou stavbu všech šesti nadzemních podlaží.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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Tři možnosti získání vlastního bytu
V současné době probíhá výstavba bytového domu na ulici Jihlavská s termínem
dokončení v říjnu tohoto roku. V domě se budují čtyři velikosti bytů: byt 2+1 o velikosti 68m2, byt 3+1a o velikosti 79m2, byt 3+1b o velikosti 84m2 a byt 4+1 o velikosti
99m2. Náklady na jeden metr čtvereční jsou 16 846 korun. Celkové náklady na byt 2+1
jsou 1,145 miliónu korun, celkové náklady na byt 3+1a jsou 1,325 miliónu korun, celkové náklady na byt 3+1b jsou 1,403 miliónu korun a celkové náklady na byt 4+1 jsou
1,664 miliónu korun. Financování je řešeno několika způsoby:
Varianta a): družstevník složí družstevní podíl 250 tisíc korun a následně splácí
dvacet let hypotéční úvěr s úrokem 4,27%
Varianta b): družstevník složí družstevní podíl 250 tisíc korun a následně splácí
deset let hypotéční úvěr s úrokem 4,27% a po deseti letech doplatí jednorázově zbylou část úvěru
Varianta c): družstevník složí družstevní podíl 250 tisíc korun a cenu bytu sníženou
o 250 tisíc korun zaplatí v hotovosti a nevyužije nabídku splácení formou úvěru a byt
je převeden do osobního vlastnictví hned po kolaudaci.
Záleží pouze na výběru velikosti bytu a formě úhrady.

PŘÍPRAVA NA REKONSTRUKCI KOSTELNÍ POKRAČUJE
Podle mého názoru je zcela na místě informovat touto cestou širokou veřejnost
o postupu projektových prací a řízení státní správy na rekonstrukci Kostelní ulici.
Během zimních měsíců proběhlo řízení o umístění stavby, jejímž obsahem byla
rekonstrukce komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení. Po projednání
zpracovaného projektu s dotčenými orgány státní správy a majiteli přilehlých nemovitostí v Kostelní ulici odbor výstavby MěÚ Velká Bíteš vydal územní rozhodnutí,
které obsahovalo připomínky účastníků, řízení odsouhlasené zpracovatelem projektové dokumentace. Samostatně bylo vydáno územní rozhodnutí na komunikaci
a samostatně na chodníky s veřejným osvětlením, protože investorem rekonstrukce
komunikace je kraj Vysočina a investorem chodníků s veřejným osvětlením je město
Velká Bíteš.
Na začátku měsíce února projekční kancelář Pragoprojekt, která zpracovala výše
popsaný projekt, dostala zadání na zpracování rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem. Investorem této vodohospodářské akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. To znamená, že v jarních měsících
musíme zvládnout přes Svaz vodovodů a kanalizací vodoprávní povolení na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, které bude vydávat odbor životního prostředí MěÚ
Velké Meziříčí a následně zahájit výběrové řízení na dodavatele.
Od začátku dubna zpracovává stejná firma projekt pro stavební povolení na
rekonstrukci komunikace s chodníky a veřejným osvětlením. V případě úspěšného
zvládnutí projednání projektu s dotčenými orgány státní správy bude vydávat odbor
dopravy MěÚ Velké Meziříčí stavební povolení na rekonstrukci komunikace a náš
odbor výstavby povolení na chodníky s veřejným osvětlením. Časová náročnost výše
uvedené investiční přípravy potrvá celé jaro. Během léta by se měla realizovat stavba
kanalizace s vodovodem a na podzim pak komunikace s chodníky a veřejným osvětlením.
Jakmile projekční kancelář zpracuje projekt komunikace, chodníků s osvětlením,
bude zpracovávat tzv. druhý stavební objekt – křižovatku ulic Kostelní, Vlkovská,
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Tišnovská a Na Valech. Na zpracování návrhu projektu a projednání v tzv.hrubopisu
mají projektanti šest měsíců. Pokud dojde k dohodě města s Památkovým ústavem
Brno a krajem Vysočina na okružní křižovatce, projektanti předají čistopis k zahájení územního řízení. Poté bude následovat stavební řízení tak, aby v příštím roce
byla tato okružní křižovatka realizována. Je nutné ještě podotknout to, že v současné
době v rámci projednávané změny územního plánu města je návrh zobousměrnění
ulice Na Valech, který se v tomto roce projekčně zpracuje s důrazem na doplnění
dopravního značení a změny přednosti jízdy. Podmínkou ze strany města je zpracování autobusových zastávek pro přilehlou základní školu v obou směrech mimo stávající komunikaci. To znamená, že nákladní doprava bude z centra města vyloučena
a bude směřována přes ulici Na Valech na křižovatku Růžová, Pod Hradbami, která
bude rovněž upravena novým dopravním značením. Je více než jasné, že nás čeká
velmi mnoho práce.
Myslím, že z těchto informací si mohou občané udělat dost jasnou představu
o tom, kolik projednávání, projektů, žádostí o finanční podporu předcházelo tomu,
než budou moci práce začít. Bohužel, v současné době se naskytl problém – nesouhlas jednoho občana s koncepcí budoucích změn, takže se můžeme obávat, že výsledek všeho snažení ustrne na mrtvém bodě a ze slíbené dotace se bude radovat jiné
město.

600

KOSTELNÍ TVRZ VERSUS EU
Ve středověkých kronikách byli obyvatelé měst nazýváni „lidé míru“. Bylo to
ale většinou „zbožným přáním“, což dokládají reálné osudy měst a jejich obyvatel.
Obchodníci, řemeslníci, služebníci i městská chudina jistě po míru toužili, ale užili
si ho jen velmi málo. Při pohledu na naši kostelní tvrz, jejíž mohutné opevnění bylo
při přestavbě na sklonku 15. století zesíleno dvoupatrovou vstupní věží a pěti baštami se střílnami, nás může napadnout, že i tehdy se jaksi počítalo s tím, že páté přikázání desatera „Nezabiješ“ nebude dodržováno. Nakonec potvrzení toho, že Velká
Bíteš je skutečným městem, v něž se ve 14. století rozrostla, získali bítešští roku 1408
od zemského hejtmana pana Lacka z Kravař jako vyjádření vděčnosti za vojenskou
pomoc markraběti Joštovi při dobývání náměšťského hradu. Erb si tedy naši předkové vysloužili také v boji.
V preambuli Smlouvy o ústavě pro Evropu jsou mimo jiné i slova o inspiraci náboženským odkazem. Při pohledu na naši kostelní tvrz musíme věřit, že si snad politici,
kteří pro ústavu horují, vyberou jinou část náboženské inspirace než tehdejší vojevůdci, spojující milosrdenství Boží s pleněním. Vždyť za hradbami měst a opevněných kostelů se krčili lidé, kteří ke stejným nebesům spínali ruce, aby zažehnali válku.
Bylo by krásné, kdyby ze středověkých kronik mohlo vejít do života ono stále nenaplněné přání, abychom spolu žili jako „homines pacis“ – lidé míru. To ale nezajistí
preambule žádné smlouvy, pokud budeme slepí k historickému svědectví památek,
jakou je i středověká opevněná kostelní tvrz v našem městě. Budiž tedy i naše nově
navázané partnerství s italským městem Torrevecchia Pia příspěvkem k výše uvedenému ideálu
Ing. Alois Koukola, CSc., místostarosta města

Poznámka:
S označením 600 budeme uvádět články zabývající, se tematikou 600. výročí udělení městských práv našemu městu.
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KRÁSNÁ ITÁLIE
POKRAČOVÁNÍ Č. 2

Po prvním článku, popisujícím navázání partnerských vztahů s italským městem
Torrevecchia Pia a druhým, zabývajícím se evropským partnerstvím, přichází článek
třetí, ve kterém bych chtěl popsat oblast, v níž se naše družební město nachází a směr,
kterým se budou partnerské vztahy dále ubírat. Torrevecchia Pia leží v provincii Pavia
se stejnojmenným hlavním městem, od něhož je vzdálena asi 20km směrem severovýchodním. Pavia je staré lombardské město, ležící v západní části severoitalské nížiny,
nedaleko ústí řeky Ticino do Pádu a je spojeno splavným kanálem s Milánem. Bylo
významné již za Římanů a dosud si zachovalo středověký ráz. Za zhlédnutí stojí jeho
krásné kostely v lombardsko – románském stylu a mohutné opevnění s baštami ze
španělských dob. Ve středověku byli v chrámu San Michele korunováni italští králové a také císařové Jindřich II. a Fridrich Barbarosa. Vztah k naší historii: V rámci
Svaté říše římsko – německé přenechal „náš“ císař Karel IV. v roce 1359 město rodu
Viscontiů, jejichž zámek se čtvercovým půdorysem a velkým nádvořím z let 1360 –
1365 se nachází v severovýchodní části města a je v něm expozice městského muzea
s archeologickými nálezy, sochami a obrazovou galerií. Samotná provincie Pavia je
součástí regionu Lombardie, kraje v severní Itálii, který zahrnuje rozsáhlá území od
Vysokých Alp na severu, přes Bergamské a Brescijské Alpy až po Pádskou nížinu na
jihu. Střední část tvoří povodí řek Sesie a Mincia až k Apeninám. Kraj s hlavním městem Milánem má asi 10 milionů obyvatel a rozlohu cca 24 000km2. Kromě Pavie do
něj patří i další provincie: Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milán, Sondrio a Varese. Jižní část Lombardie, ve které se nachází i „naše“ Torrevecchia Pia, leží v rovinaté
oblasti přecházející v předalpskou pahorkatinu a patří mezi nejvyspělejší průmyslové
oblasti Itálie: strojírenství, chemická a farmaceutická výroba, automobilový průmysl,
textilní a kožedělný průmysl atd. Mimoto je jednou z nejúrodnějších zemědělských
oblastí – pěstuje se tu pro nás exotická rýže, obilí, kukuřice, pícniny aj. Zde, v hustě
osídlených průmyslových oblastech kolem Milána, Pavie, Brescie a Varese, je také
soustředěna většina obyvatelstva.
Po rozpadu Západořímské říše v 7. století se Lombardie (tehdy Langobardia) stala
jádrem Langobardské říše a od r. 951 královstvím, jehož středem byla Pavia. Ve 14. století si Milán upevnil nadvládu na západě, zatímco Benátky na východě. Od r. 1535 připadl Milán Habsburkům a o dvě a půl století později Francii. Na Vídeňském kongresu
(1814 – 1815) bylo toto území i s Benátkami, pod názvem Lombardsko – benátské
království přiděleno Rakousku, které bylo donuceno odstoupit v r. 1859 Lombardsko
a v r. 1886 i Benátky království italskému.
To bylo krátce k zeměpisu a velmi stručně i k dějepisu „našeho“ italského partnera
a jeho okolí, kterého v počtu 45 osob navštívíme ve dnech 16. až 20. června letošního
roku. Naším hlavním programem bude sobotní návštěva lidové slavnosti „Země rýže“
a nedělní oficiální „Přísaha partnerství“ na náměstí. Do té doby nás čeká ještě mnoho
práce. K 1. dubnu jsme museli podat žádost do Bruselu v italštině a v němčině o finanční podporu návštěvy italských přátel na našich tradičních hodech a připravit
její přesný program. Věřím, že toto úsilí má smysl, že do jeho rámce dobře zapadne
i zahájení výroby italské firmy EBSTER v naší průmyslové zóně na podzim letošního
roku. V nové, mírové Evropě se musí družit především občané jednotlivých států a ne
pouze kapitálová konta obchodních společností.
Ing. Alois Koukola, CSc., místostarosta města
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Zástupci partnerských měst nad územním plánem města Torrevecchia Pia.
FOTO: ING. LADISLAV RADA

INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY
vypisuje výběrové řízení na pozici účetní Informačního centra a klubu kultury města
Velké Bíteše (hlavní pracovní poměr na dobu určitou – 3 roky)
Požadavky:
• vzdělání min. SŠ, ekonomického směru
• znalost podvojného účetnictví
• praxe v oboru min. 3 roky
• časová flexibilita
• komunikativní schopnosti
• řidičský průkaz skupiny „B“
• znalost mzdové problematiky výhodou
• znalost cizího jazyka vítána
K přihlášce nutno přiložit: strukturovaný životopis
výpis z rejstříku trestů
Termín podání přihlášek:

do 9. května 2005

Přihlášky zasílejte nebo osobně předejte na:
Informační centrum a klub kultury města Velké Bíteše
Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš
popř. na e-mail: ivana.balejova@vbites.cz
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JEDNA AKCE ZA DRUHOU…
SOU JANA TIRAYE

Calibr Cup 2005
Dne 17. února 2005 se v Lanškrouně konal 5. ročník mezinárodní soutěže středních škol a odborných učilišť „Calibr Cup 2005“. SOU Jana Tiraye zde reprezentovala
žákyně 3. ročníku Aneta Zezulová. Účastníci měli vytvořit účes, evokující 60. léta
- romantický i lehce extravagantní. Hodnotila se technika, barevnost, preciznost, celkový dojem a typ modelky. Soutěžící mohli použít libovolnou vlasovou kosmetiku,
různé ozdoby a doplňky pro dotváření celkového vzhledu. Čas na zhotovení účesu
byl 60 minut. Celkový dojem umocnilo oblečení, charakteristické pro období, kdy
idolem krásy byla Brigitté Bardot. Přestože se naše žákyně neprobojovala mezi nejlepší, ve velké konkurenci 36 soutěžících z České i Slovenské republiky považujeme
za úspěch i umístění ve střední části výsledkové listiny.
Ludmila Pokorná
Učitelka odborného výcviku

Soutěž „Český cukrář 2005“
Společenstvo cukrářů ČR uspořádalo 1. března 2005 v areálu brněnského výstaviště v pavilonu A odbornou cukrářskou soutěž, které se zúčastnily žákyně 3. ročníku
oboru cukrář – Martina Kolesová a Markéta Preisnerová. Každá soutěžící si připravila
vlastní exponát na dané téma, jímž se stal pro letošní rok „Svátek matek“. Odborná
porota, sestavená z předních odborníků gastronomie, hodnotila profesionální provedení a estetický vzhled cukrářských výrobků. V celkovém pořadí se žákyně SOU Jana
Tiraye umístily na pěkném čtvrtém místě.
Alena Fukanová
Učitelka odborného výcviku

Soutěžní cukrářský výrobek Markéty Preisnerové.
FOTOARCHIV SOU
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Harmonie 2005
Další soutěž v kadeřnickém oboru se pod názvem „Harmonie 2005“ uskutečnila
dne 15. března 2005 na SOU Charbulova v Brně. Mezi 29 soutěžícími se za SOU Jana
Tiraye představila i žákyně 3. ročníku Marta Plechová. Motto soutěže „kouzlo osobnosti“ stanovilo pro pánskou i dámskou kategorii úkol vytvořit módní stylový střih.
V pánské kategorii naše soutěžící provedla technicky dokonalý sestřih a za pomoci
gelu, stylingu, fénu a laku účes upravila do konečné podoby. V dámské kategorii
vytvořila elegantní večerní účes pomocí tří menších příčesků, pro harmonické odstínění vše probarvila módními barvami a část účesu doplnila ozdobami. Hodnotící
komise posoudila u každého modelu tvar účesu, módnost, slušivost, čistotu provedení, barevnost, módní trendy a celkový vzhled. Naše žákyně se může pochlubit především velmi pěkným 12. místem, které obsadila v pánské kategorii.
Ludmila Pokorná
Učitelka odborného výcviku

Soutěž JUNIORLINGUA 2005
SOU Jana Tiraye vyslalo svoje zástupce i na krajskou jazykovou soutěž
JUNIORLINGUA 2005, která se konala dne 14. března 2005 na SOŠ a SOU obchodu
a služeb Třebíč – Borovina. Svoje jazykové dovednosti si zde změřili soutěžící
ze středních odborných učilišť z Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Moravských Budějovic,
Třebíče a Třeště. Soutěž měla tři části: čtecí, poslechovou a konverzační a naši žáci
jimi prošli úspěšně. Pochvalu si za svoje účinkování zaslouží především žáci 1. ročníku Stanislava Brychtová (německý jazyk) a Michal Švarc (anglický jazyk), kteří se
oba umístili na velmi dobrém 4. místě. Druhý ročník reprezentovala Lenka Svátková
(německý jazyk) a Veronika Pařilová (anglický jazyk) a i ony ukázaly, že si dobře uvědomují, jak moc je dnes znalost cizího jazyka potřebná a důležitá.
Radka Valachová
Učitelka

Soutěž „Krušovické čepování“
V pondělí 14. března 2005 proběhla v Uherském Hradišti ve vinárně hotelu Grand
soutěž „Krušovické čepování“. Zúčastnilo se jí celkem 11 družstev po třech soutěžících. SOU Jana Tiraye zde reprezentovali žáci 3. ročníku oboru kuchař - číšník Patrik
Matoušek, Patrik Klusák a Lubomír Pelc. Tradiční akci zahájil zástupce Krušovického
pivovaru společně s ředitelem SOU Uherské Hradiště. V porotě usedli zástupci
Krušovického pivovaru. Na všechny účastníky čekal nejprve písemný test, poté si
vylosovali pořadí, v jakém později čepovali pivo. Měli za úkol načepovat dvě sklenice
0,3l piva, tu zdařilejší předložili porotě, která ohodnotila míru a velikost pěny a přístup soutěžícího k čepování. Po vyhodnocení výsledků testu a čepování piva porota
vyhlásila výsledky. Všichni soutěžící svým profesionálním přístupem dokázali, že
dobré pivo je důležité nejen dokonale natočit, ale i správně servírovat.
Zdeňka Procházková
Učitelka odborného výcviku
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Barmanský kurz

Barmanský kurz

FOTOARCHIV SOU

Od 21. března do 25. března 2005 proběhl na naší škole barmanský kurz pod vedením profesionálního barmana pana Františka Holíka z CLASIK BAR STUDIA PRAHA.
Kurzu se zúčastnili žáci učebního oboru kuchař - číšník pro pohostinství SOU Jana
Tiraye. Účastníci se během kurzu naučili zvládnout barmanskou techniku po stránce
teoretické i praktické. Připravovali různé druhy míchaných nápojů z destilátů, likérů,
vín, nealkoholických nápojů, ovoce a zmrzliny, včetně jejich dekorace i degustace. Na
závěr barmanského kurzu každý obdržel autorizované osvědčení v anglickém a českém jazyce, které je v dnešní době pro profesi barmana nezbytné.
Ludmila Pecinová
Učitelka odborných předmětů

Mezinárodní vzdělávací program Leonardo da Vinci
Žáci učebního oboru kuchař-číšník pro pohostinství SOU Jana Tiraye Petra
Vašíčková a Miroslav Toman se v březnu 2005 zúčastnili třítýdenní zahraniční stáže
v Německu. Celá akce byla organizovaná v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Leonardo da Vinci s názvem Kvalitní služby pro Evropu. Stáž probíhala ve
městě Angermünde, kde žáci získávali odborné znalosti a zkušenosti ve špičkových
restauracích, seznámili se s německou gastronomií a zároveň se zdokonalili i v konverzaci v německém jazyce. Kromě praxe se zúčastnili různých výletů, odborných
exkurzí a seminářů o servisu vín, zpracování mořských produktů, turismu a skladování a hygieně potravin podle norem EU. Během pobytu žáci získali velmi cenné zkušenosti, které mohou využít nejen při dalším studiu zvoleného oboru, ale i v praxi.
Obdrželi také několik mezinárodně platných certifikátů.
Ludmila Pecinová
Učitelka odborných předmětů
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ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
„Naše dnešní setkání se stalo jakýmsi průnikem dvou, pro naši školu významných
událostí. Je to jednak slavnostní otevření nového školního sportovního areálu a současně návštěva našich přátel ze ZŠ Tajovského v Senci, s kterými jsme mimo jiné
zapojeni do vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES.“ Těmito slovy jsem
dopoledne v pátek 8. dubna t.r., kdy nás nezklamalo ani počasí, zahajoval slavnostní
otevření našeho nového školního sportoviště. Po oficiálním programu, jehož součástí
byly pro naše a asi padesát slovenských dětí sportovní soutěže, práce v keramické
a výtvarné dílně a návštěva brněnského planetária, následovalo odpoledne s neformálním posezením našich a asi čtyřiceti slovenských pedagogů vedených ředitelkou
školy Mgr. Boženou Venerčanovou.
Společenský význam celého setkání umocnila přítomnost představitelů kraje
Vysočina, hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila, radního Iva Rohovského, vedoucího referátu školství krajského úřadu Mgr. Zdeňka Ludvíka, ale také reprezentativní složení
zástupců samosprávy a státní správy ze Sence, v jehož čele byl primátor Ing. Karol
Kvál. Pozvání přijali také někteří členové zastupitelstva města Velké Bíteše v čele
se starostou Mgr. Miroslavem Báňou, generální ředitel PBS Velká Bíteš Ing. Milan
Macholán, zástupci dalších významných bítešských firem, firem, které realizovaly
výstavbu areálu, ředitelé škol našeho regionu a další. Při finančním a materiálním
zajišťování tohoto dne mě velice příjemně překvapila vstřícnost oslovených bítešských podnikatelů a živnostníků. Zdařilý průběh navíc podpořil bezvadný přístup
paní ředitelky, učitelů a studentů SOU JT Velká Bíteš, kteří zajistili přípravu bohatého
občerstvení.
Závěrem chci poděkovat všem zainteresovaným a současně pozvat bítešskou
veřejnost k volné prohlídce tohoto areálu ve středu 18. května 2005 od 9 do 17 hodin
v rámci tradičního Dne otevřených dveří.
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel ZŠ Velká Bíteš

Symbolické přestřižení pásky, zleva: ředitel školy Mgr. Dalibor Kolář, hejtman kraje
FOTOARCHIV ZŠ
Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, starosta města Mgr. Miroslav Báňa.
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POZVÁNKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VE VELKÉ BÍTEŠI
Absolventi a žáci Základní umělecké školy si Vás dovolují pozvat na svoji v pořadí
již třetí výstavu s názvem „Proměny nejen v nás“, která se koná v týdnu od 30. května
do 3. června 2005 v době od 9 do 16 hodin v budově školy. Uvidíte jednotlivé projekty, které individuálně zpracovávali nejen absolventi, alei žáci druhého stupně ZUŠ.
Potěšilo mě, že si z navrhovaného množství vybírali témata jim tzv. „šité na míru“.
Zabývali se například mezilidskými vztahy, dospíváním, souvislostmi s děním v přírodě a kultuře. Podstatné informace si dohledávali v tisku, v knihovnách i na internetu. Tyto náměty rozebírali do hloubky, aby svým výtvarným projevem sdělili svůj
záměr či myšlenku i ostatním. Od počátečního návrhu přes různé výtvarné náměty
až po konečné zpracování v materiálech. Přímo se nabízela možnost pracovat například s kamenem, pískem, dřevem a jiným materiálem. Uvidíte třeba i malování hedvábných a skleněných drobností, tenerifu, projektovou řadu s voskem a keramiku
z doby dřívější i současné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jarmila Tomková
Učitelka ZUŠ

Závěrem:
„Rozsah studijní látky je skromný. Tato skromnost je však jen zdánlivá. K osvojení
látky dochází vrstvením dlouhodobě získaných zkušeností v experimentaci a tvorbě,
nikoli řazením znalostí. Výuka nepostupuje od nejjednodušších otázek k nejsložitějším, ale přiměřeně věku se dotýká celé výtvarné problematiky. Struktura výuky se
proto podobá spirále, která se odvíjí, kolísá, vzdaluje se a v nových situacích se vrací
zpět.“
Učební osnovy pro ZUŠ

Tomáš Ventruba a Vojtěch Polách při výrobě „niťáků“.
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FOTOARCHIV ZUŠ

KOMU PAC A PUSU?

Zdravotní sestra paní Anežka Mašková ukládá výrobky dětí do keramické pece.
FOTOARCHIV DPL

„Pac a pusa“ vzniklo spojením prvních písmen projektu, vytvořeného pracovníky Dětské psychiatrické léčebny ve Velké Bíteši. Jedná se o dlouhodobý program
práce, který zahrnuje tyto aktivity: P - psychoterapie, vlastní léčebné metody; A - aktivity, setkávání se zajímavými lidmi, besedy na témata blízká mládeži; C - comunity,
společné řešení problémů, posílení vzájemné komunikace; A - abstinence, program
určený pro pacienty s problematikou užívání škodlivých látek; P - práce, získávání
základních dovedností v sebeobslužnosti, při běžných denních úkonech; U - umění,
léčba arteterapií - zajímavé výtvarné techniky, modelování, malování na sklo, účast na
výzdobě interiéru léčebny, výstavy prací, muzikoterapie, biblioterapie; S - sport, relaxační cvičení a jóga, cvičení v tělocvičně, v posilovně, plavání v bazénu, maximální
využití pobytu venku při pohybových hrách; A - animals, péče o chovaná zvířata. Je
dávno známo, že jedním z největších nepřátel zdravého vývoje mládeže je nuda a negativní aktivity, které produkuje.
Je také úsloví „Kdo si hraje, nezlobí“. Těchto poznatků využili pracovníci léčebny
a postupně tvoří podmínky pro zajímavé činnosti dětí, které jsou v podstatě i součástí
léčebného pobytu. Podmínkou pro splnění nelehkého programu je týmová práce
všech odborných pracovníků DPL.
Některé body projektu se již začínají naplňovat. Podařilo se získat hrnčířský kruh,
keramickou pec, odbornou externí pracovnici, pod jejímž vedením realizují děti své
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představy modelováním volných plastik i pokusy na hrnčířském kruhu, samy si své
výtvory zdobí. Důležitá je skutečnost, že získávají nové zážitky a s napětím sledují, jak
se po otevření pece objeví jejich výrobek, mohou jej vystavovat a zažít - mnozí možná
poprvé v životě - radost z úspěchu.
Některým dětem chybí základní pracovní návyky a dovednosti. To pomáhá odstraňovat práce v dílně, které se věnují především chlapci. Dívky se mohou ve cvičné
kuchyňce naučit připravovat jednoduchá jídla, ale také úklidu po vaření, dále praní
i žehlení.
Vítanou novinkou je zoologická „minizahrada“, která se bude postupně doplňovat.
Už nyní si mohou děti pohladit křečky, pozorovat želvy, rybičky v akváriu, andulky,
a co je důležité - učit se o ně starat. To má kladný vliv nejen na psychiku, ale i na vytváření pocitu zodpovědnosti vůči jiným.
K ostatním aktivitám slouží velké i malé herny. Ty velké ke společným setkáním,
besedám a komunitám, malé mimo jiné pro skupinovou terapii, pro muzikoterapii
a práci s logopedickými odborníky. Fitness centrum využívají pod dozorem starší
pacienti od třinácti let, malý plavecký bazén lze využít v letních měsících. Dále je k dispozici keramická dílna, knihovna, venkovní hřiště a zahrada, která bude postupně
doplňována houpačkami, skluzavkou, kuželníkem. Většinu zařízení si mohli prohlédnout návštěvníci DPL v den otevřených dveří. Pokud jste nepřišli, zveme vás příště.
S obsahem rozhovoru s vrchní sestrou DPL, pí Alenou Nevrtalovou, vás seznámila
Zora Krupičková

PŘÍCHOD JARA

VE SPECIÁLNÍ ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ
Po náročném konci zimy jsme se konečně
radovali z příchodu jara. Uvítali jsme je pestrým programem. Žáci se velmi těšili na akci,
která se jara, plného ptačího zpěvu, přímo
dotýká – „JARNÍ ZPÍVÁNÍ“, z něhož si nejlepší zpěváci odnášeli zasloužené diplomy
s malou odměnou. Před velikonočními svátky
jsme instalovali „VELIKONOČNÍ VÝSTAVU“
pro veřejnost, na které se žáci rovněž podíleli svými výrobky v rámci pracovní terapie.
I pěkné svátky jara jsme popřáli obyvatelům
Domova důchodců s pásmem básní a písní.
Nyní se těšíme na „Slet čarodějnic“, sportovní
soutěže a na vše, co k jaru patří.
Marie Vítešníková
Speciální školy Velká Bíteš
Velikonoční výstava.
FOTOARCHIV SPECIÁLNÍ ŠKOLY
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MŠ U STADIONU

ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY

„Země květin a broučků“.

FOTOARCHIV MŠ

Jaro a teplejší počasí vylákalo jistě všechny děti ke hrám venku, na hřišti, ve volné
přírodě, k jízdě na kole apod. Venku se dá ale také tančit, zpívat, soutěžit. Toto
všechno připravují pracovnice mateřské školy U Stadionu pro děti z celého města
a okolí na školní zahradě počátkem června. Bližší informace o naší další zahradní
slavnosti se dozvíte v červnovém Zpravodaji a také ve vývěsní skříňce naší mateřské
školy. Ale už teď si vás dovolíme lehce naladit.
Co to je ta „zahradní slavnost“? Kdo jste ji nenavštívili v minulých létech, vězte: Je
to zábavné odpoledne (pátek) pro děti a jejich rodiče. Úvodní část patří umělcům
z Brna (Tetinám, Trnkovým, Kamarádům …), děti s nimi tančí, zpívají, soutěží. Do této
zábavy jsou zapojováni i rodiče, zkrátka se pořádně „trdluje“. Další část odpoledne již
mají ve své režii učitelky ze školky - organizují soutěže hlavně pro děti, nezapomínají
však ani na dospělé. Děti za absolvování soutěže sbírají tiskátka, ta potom mohou
vyměnit za balíček, plný překvapení. Balíčky pro děti připravujeme z darů a dárků
našich milých sponzorů. Před slavností vždy požádáme o příspěvek buď na úhradu
programu, nebo na dárky pro děti. Zatím máme tu nejlepší zkušenost, setkáváme
se s pochopením a s velkou ochotou. Při soutěžích nám rovněž vydatně pomáhají
vedoucí z dětského letního tábora. Nezapomínáme ani na „občerstvovací stanici“,
tu většinou obstarávají ochotné maminky. Na školní zahradě je živo celé odpoledne.
Letos počátkem června se přijďte přesvědčit, že se dokážeme společně řádně rozšoupnout.
Učitelky MŠ U Stadionu
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CÍSAŘSKÉ MANÉVRY

jak zapsal do školní kroniky správce školy v Jasenici roku 1909 Tomáš Dvořák
Konaly se letos v hejtmanství velkomeziříčském a třebíčském, a to ve všech soudních okresích. Jeho Veličenstvo císař a král náš František Josef I. přijel na c.k. manévry
dne 8. září. Obyvatelstvo hejtmanství třebíčského vítalo Jeho Veličenstvo a hold svůj
složilo na nádraží ve Studeněl, kde císař a král deset minut kvůli tomu prodlel. Vítání
celé pořádal c.k. okresní hejtman pan Procháska z Třebíče. Na prvním místě stál celý
obecní výbor obce Studence. Starosta obce nevítal Jeho Veličenstvo, nýbrž čekal na
oslovení panovníkovo. Vítání se zúčastnil zem. a říš. poslanec P. Arnošt Tvarůžek,
farář z Vladislavě a zem. poslanec Jílek, obuvník z Třebíče. Poslanec Tvarůžek oslovil panovníka, avšak jeho slova zanikla ve zvuku „Sláva, sláva, sláva“. Nato přistoupil
panovník ku zástupcům církví a náboženské společnosti židovské. Vedle stáli starostové obcí celého hejtmanství, panovník z nich mnohé oslovil, zvláště ty, kteří měli
válečnou medaili. Déle mluvil se starostou města Třebíče Přerovským. Pak následovalo úřednictvo státní tohoto hejtmanství, nato předsedové místních školních rad,
to správcové a ředitelé obecných škol v čele s panem c. k. okresním školdozorcem
Janem Tirayem. Tohoto se ptal, zda-li jsou všecky školy české a kolik jich jest. Pan
inspektor pravil, že zastupuje osm škol českých. Vedle stáli zástupcové zimních hospodářských škol v Náměšti a Třebíči, pak zástupcové průmyslu a obchodu, zdravotní
sbory, spolky (veteráni a hasiči). Hasiči dělali kordony. Mimoto přítomno bylo mnoho
dám a pánů. Kdo chtěl býti vpuštěn na perón, musel se proukázati legitimací, vydávalo ji c.k. okresní hejtmanství.
Z obce Jasenice zúčastnil se holdovačního
uvítání: starosta obce František Komárek,
předseda místní školní rady Jan Franěk, člen
místní školní rady František Pavlíček č. 8,
člen místní školní rady František Rašovský,
správce školy Tomáš Dvořák. Správce
školy t.č. byl předsedou učitelské jednoty
„Komenský“ pro soudní okres náměšťský
a dostal na jednotu oznámení c.k. okresního
hejtmanství, jestliže spolek se hodlá zúčastnit
uvítání Jeho Veličenstva, aby oznámil jména
oněch osob. Oznámeny byly osoby: Tomáš
Dvořák předseda, Josef Posejpal z Ocmanic
jako jednatel, Josef Trubáček z Náměště, jako
předseda právního odboru Komenského.
Nedostali jsme však legitimaci jako funkcionáři spolkoví, nýbrž jako správcové škol.
Jednota obsahující takřka všechno učitelstvo
okresu nebyla tedy zastoupena.
Ze Studence jel panovník do Velkého
Pamětník císařských manévrů v roce Meziříčí, kde měl v době manévrů své
1909, z vladycké cesty z Jasenice do sídlo v zámku hraběte Harracha. Manévrů
Jestřabí.
FOTO: JIŘÍ JEŘÁBEK
se zúčastnil následník trůnu František
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Ferdinand ď Este a jiní arcivévodové a pak jako host císař německý Vilém II., jenž
v Jihlavě slezl z vlaku a jel automobilem do Velkého Meziříčí, kde bydlel také
v zámku.
Manévry měly se konati hlavně u Velkého Meziříčí, a proto se nazývaly v časopisech velkomeziříčské. Všeobecně se mluvilo a psalo, že takové manévry ještě nebyly
a hned tak nebudou, i není divu, že zvědavost na všech stranách byla veliká, zvláště
u těch, kteří manévrů nikdy neviděli, anebo vojáky nebyli, nebo větší množství vojska nikdy nespatřili. Silnice, cesty, studny a orientační tabulky se dávaly do pořádku.
Silnice se seškrabaly (drn), srážky na nich srovnaly, cesty obecní se upravily, domovní
čísla řádně opravila, na studny tabulky připevnily: Pitná voda! Nehodí se k pití!
Poněvadž Jasenice leží na silnici k Velkému Meziříčí, předpokládali jsme, že po silnici
této, tedy i obci zdejší půjde hodně vojska. Ústní podání se rozlétlo, že vojsko přijde
kol 16. srpna, pak 20. nebo 26. srpna, začátkem září, a zatím vojáka nebylo k spatření,
jen střílení z děl od Znojma až sem zaléhalo.
Lid nemohl se vojska dočkati, a tak mnozí říkali, že sem vojsko už ani nepřijde.
A zatím přišlo, a síla veliká.
Ve čtvrtek ráno ozvalo se střílení ze strojových pušek od Jinošova. Od našeho kostela bylo viděti srážku na polích mezi silnicí Jinošov-Pucov a panským lesem k Velké
Byteši. Vojenský oddíl jižní armády zatlačil nepřítele (oddíl severní armády) do panských lesů (na Oulehlách). V úterý 7. září postaven byl neutrální telefon z Velkého
Meziříčí-Tasova-Jasenice do Jinošova. To byli první vojáci v Jasenici.
V hostinci č. l (majitel František Tomek, nájemce toho času Jan Pačíska) byla telefonní stanice. Byla to zajímavost pro zdejší obyvatelstvo, zvláště pro ty, jimž vojínové
dali také poslechnouti.
Ve čtvrtek 9. září začal míti telefon pilno. Toho dne v poledne odměřený dusot
upoutal pozornost pisatelovu. Nahlédne ze zahrady k silnici a vidí pochod vojska.
Sám s manželkou, třemi chlapci (syny) a služkou k silnici. Vojsko mašírovalo asi dvě
a půl hodiny: Jízda, pěší pluky, dělostřelci, oddíly se strojovými puškami, zákopníci,
oddíl zdravotní, polní kuchyně atd., atd. Lidé podávali vojsku čerstvou vodu, takže
mnohé studny byly vyprázdněny, jako před číslem l., v čísle 3. Někteří důstojníci
žádali obyvatelstvo, aby připravilo hodně vody, že přijde mnoho vojska, jiní důstojníci
do puten kopali, aby vojsko nemohlo píti, aby snad mužové uhřáti jsouce nepřivodili
si nemoc. Že mužstvo i obyvatelstvo na takové jednání reptalo, dá se snadno vysvětliti. S vojskem šlo pět hudebních kapel, takže muselo býti pět pěších pluků. Sotva
přední voje dostaly se za panský dvůr, již bylo slyšeti střelbu z děl a pušek. Nepřítele
zahnali ke Zhoři a Tasovu. Po chvíli střelba umlkla. Vojsko bylo rozloženo po silnici
mezi Jasenici a Tasovem. V dáli mezi Rudou, Jáchymovem a Engerfurtem bylo vidět
z nejvyššího bodu (mezi Jasenicí-Čikovem) srážku jízdy jižní armády s pěchotou
severní armády. Jízda byla poražena a zajata. Večer toho dne zadní voje, ležící na silnici Jasenice-Čikov hnuly se k Jasenici; Jasenice byla vojskem nabita. Vojsko bylo rozděleno po domech k přenocování.
V každém snad čísle měli určeny do světnice důstojníky; vojáci byli ve stodolách
a kůlnách. Vojáci již se vysvlékli, umývali, k odpočinku chystali, avšak náhle přišel rozkaz, a všechno vojsko muselo vytáhnout z Jasenice k Jinošovu. Rozložilo se vedle silnice, u našeho kostela, od Čikova až k Jinošovu. Nepřítel totiž soustřeďoval svou sílu
na tato místa, proto jižní armáda se musela rozložit tak, aby chránila silnici od Byteše
k Náměšti a od Jinošova k Velkému Meziříčí. Tak se stalo, že v Jasenici vojsko nenocovalo, leč to, které přišlo až okolo půlnoci. Ti zůstali již všichni venku (i důstojníci).
Okolo čtvrté hodiny ranní mnoho vojska šlo po silnici zase zpět k Čikovu, pak mnoho
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vojska všeho druhu do traty mezi Jasenicí a Březkou. Kdo vyšel na nějaké návrší,
viděl kam dohlédl samé vojsko, hlavně mezi silnicí Jinošov-Čikov a silnicí ZhořBřezka-Jestřabí-Jindřichov. Časně ráno na všech stranách počala se ozývati střelba.
Bitevní čáru bylo vidět hlavně mezi lesy a poli: u Březky, na Oulehlách, v Dlouhých,
za Chroustovcem, u cihelny, na Jasane, na Bobcích, u Lotenářů atd. Boj byl velmi houževnatý. Brzy postupovala jižní, brzy severní armáda. U Chroustovce přišlo až na útok
bodáky. K polednímu pozvolna ustupovati začala jižní armáda. Oko laikovo nepozorovalo, že by prohrávala, zdálo se, že udatněji si vedla než severní. Zdálo se to asi z té
příčiny, že pozorovatel dlel mezi jižní armádou. Byl jsem na návrší za panským dvorem k Čikovu, odkud jest daleký rozhled. Asi kolem desáté hodiny nastal na silnici
Jasenice-Čikov zvláštní ruch. Vojáci asi na 15 kroků od sebe leželi v silniční příkopě
obráceni k severu, důstojníci v jakési napjatosti, motorová kola rychlostí blesku jela
po silnici, pak vojenské automobily, pěkné automobily, až náhle od Čikova blížil se
vysoký zasklený automobil. Jakmile se přibližoval, viděli jsme, že v něm přijíždí císař
a král František Josef I. Automobil jel rychle, sotva, že jsme mohli pozdraviti. Jeho
Veličenstvo jelo přes Jasenici k Pucovu a na návrší mezi Jasenici a Pucovem automobil na chvilku zastavil. Císař jel k Jinošovu, k Byteši, ke Březce. Zde sedl na koně a přihlížel k průběhu boje. Zajel zase až na jasenickou půdu. Armáda severní zvolna jen
postupovala a jižní ustupovala.
Nezvyklé bylo pro nás všecko, ale zvláštní bylo patřiti na to, jak vojsko vesnicí ustupovalo, jak se vojáci kryli ploty, budovami, tarasy, jak jeden voják vyběhl na střechu
Klímovi č. 19 a odtud střílel; jak byl obsazen kostel a hřbitov, jak vojsko odtud ustupovalo do vsi, jak stříleno bylo z panské nivy za stodolami ze strojových pušek na
nepřítele za „Vranovem“ a ke kostelu a odtud nazpět. V poledne vytlačena byla jižní
armáda ze vsi a pak bylo rychle ustupováno, neboť odpoledne o třetí a čtvrté hodině
vojsko ustoupilo až za potok. Jasenice se nenadála, že jeden z nejdůležitějších bojů
rozpoutá se v jejím okolí, že zavítá do ní císař a král, že mnozí občané uvidí svého
mocnáře mezi svými krovy. Na věži kostela vlál císařský a český prapor a jest naprosto
vyloučeno, že by si toho mocnář nevšiml. Nikdo však netušil, že mocnář tudy pojede.
Prapory ty jen školní. Správa školy je k tomu účelu zapůjčila.
V sobotu ráno rozpoutal se zápas zase nablízku. Vojsko vystoupilo z Jasinek a tlačilo nepřítele k Jedovu a k Náměšti. Střelba byla velmi prudká. V Náměšti samé byl
prudký boj o Náměšť, o most přes řeku. V pátek severní armáda opanovala Náměšť,
ale v sobotu jižní armáda zase opanovala Náměšť, most a zatlačila nepřítele za Náměšť
směrem k Jinošovu. Asi o jedenácté hodině manévry byly ukončeny.
Dle vypravování armáda severní prý zvítězila a jižní zase správně a takticky ustupovala. Ve Velké Byteši se vypravovalo, že manévry měly státi 80 milionu korun.
Zdejší občané dostali náhradu za způsobené škody. Celkem bylo vyplaceno zde asi
3 000 K. Mnozí měli plodiny před manévry sklizeny, a přece náhradu žádali a dostali,
jiní zase měli škodu, ale domnívajíce se, že jest jen malá, nežádali ničeho.
Příhody:
1. V Jasenici stála dva dny polní kuchyně s uvařeným pokrmem pro celý pluk, ale
nevěděla o pluku a pluk o kuchyni.
2. Mezi Jasenicí a Čikovem splašili se selské koně zapražené do polní kuchyně hlukem automobilů. Pacholek spadl, automobil ho přejel, a ten brzy zemřel.
3. U Čikova jednomu vojínu kůň přerazil nohu.
4. U Jinošova po ukončení manévrů náhodou nějakou vyšla rána z děla, nějakému
vojínu rozbila tělo, a to na břiše a v místě pohlavního údu. Hned zamezen byl přístup
obecenstvu.
Jiří Jeřábek
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DĚTSKÝ KARNEVAL
VE VELKÉ BÍTEŠI

Na okna ještě stále tloukla
zima, ale my jsme se cítili krásně
a spokojeně jako v pohádce.
Okolo nás pobíhali princezny,
Červené karkulky, rytíři, kovbojové, vodníci a dokonce i zvířátka nejen pohádková. K vidění
byly i postavy modernějších
pohádek jako je Teletubies,
Harry Potter apod. Toho dne, tj.
v neděli 13. března ve 14 hodin,
se totiž konal, jako každý rok,
dětský karneval.
První nedočkavé děti se v doprovodu svých rodičů začaly
scházet v kulturním domě už
o půl druhé. U hlavních dveří do
sálu si mohly zakoupit tombolu,
v přisálí byl stánek s cukrovou
vatou, sladkou praženou kukuřicí a nafouknutými balónky. Na
sále pak stál stánek paní Marie
Knotkové s občerstvením a cukrovinkami.
Tříhodinovým programem
děti provázela brněnská agentura Koráb. Po celé odpoledne
FOTO: SILVA SMUTNÁ
měla připravené pro děti sou- Karnevalový rej vrcholí.
těže a různá hudební představení. Na pomoc oběma účinkujícím přispěchali čtyři šašci, kteří s dětmi tancovali
a chovali ty nejmenší.
Ke konci programu vystoupil na jeviště velký hadrový panák a vrhl se mezi děti
na taneční parket. Svou velikou rukou začal hladit ve vlasech babičky a dědečky,
kteří seděli okolo sálu. Děti křičely smíchem a ty nejmenší plakaly strachy. Maminky
je musely odvést do bezpečí. Nic hrozivého to nebylo, jenom děti mají svoji velikou
fantazii.
Karnevalové odpoledne rychle plynulo. Děti skotačily a veselily se až do konce
programu, který byl podle nich příliš krátký. Některé dokonce přemlouvaly rodiče,
zda-li nemohou ještě zůstat. Odcházely vydováděné a plné zážitků do zbytku dne.
Ten letošní karneval je už za námi, ale příští je tu coby dup!
Těšíme se naviděnou.
Jiřina Loupová
Redakce Zpravodaje
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BÍTEŠ NAŠLA SVOJI SUPERSTAR
Už pár měsíců zrál v hlavách pracovníků Klubu kultury našeho města nápad, inspirovaný televizní superstar uspořádat naši bítešskou superstar. Celá akce se konala
v sobotu dne 26. března v 17 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši a dostala název
„Bíteš hledá svoji superstar“. Už od prosince loňského roku bylo možné vyplňovat
přihlášky, a to hned ve dvou kategoriích. V první kategorii byly děti od sedmi do
deseti let, ve druhé kategorii zpěváci nad deset let až po neomezený věk. Účast byla
až nad očekávání velmi vysoká. Do první kategorie se přihlásili tito učinkující a umístili se: Monika Porupková 9 let – Velká Bíteš (1. místo), Iva Rambousková 7 let – Vlkov
(2. místo), Kateřina Havlátová 9 let - Velká Bíteš (3. místo), Martina Havlíčková 8 let
– Velká Bíteš, Karolína Juráčková 9 let – Velká Bíteš, Kateřina Gašpárová 10 let – Velká
Bíteš. Ve druhé kategorii vystoupili: Ilona Brymová 11let – Košíkov (1. místo), Iveta
Janštová 15 let – Velká Bíteš (2. místo), Ondřej Nováček 11 let – Jasenice (3. místo),
Jana Rambousková 11 let – Vlkov, Jan Běloch 15 let – Velká Bíteš, Monika Frejllichová
17 let – Osová Bítýška.
Celým tříhodinovým programem provázelo pražské trio Xanadu, ve složení pan
Karel Liska a jeho dvě kolegyně zpěvačky. Provázelo nejen skladby přihlášených, ale
také samotné trio předvedlo několik písní ze svého repertoáru. Hned po představení učinkujících byla vybrána porota v zastoupení obou zpěvaček z uvedeného tria,
a také byl náhodně vybrán jeden porotce z řad diváků (p. Černý). Přihlášení zpěváci
vstupovali jednotlivě na pódium a ve formě karaoke odzpívali svoji píseň.
Před vyhlášením výsledků pan Karel Liska se svými zpěvačkami vybral mimo hodnocení tři zpěváky z řad diváků. K vystoupení se přihlásili: pan Jiří Grégr – Velká Bíteš,
paní Eva Karásková se svou devítiletou dcerou Veronikou – Kadolec. Pro všechny
učinkující bylo připraveno občerstvení, květiny a upomínkové předměty. První místa
byla ohodnocena hodnotnějšími dary v podobě elektroniky. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat sponzorům programu, tj. Bítešské dopravní společnosti, firmě NTC,
firmě TV Servis WAT Pelán, První brněnské strojírně a. s., všechny z Velké Bíteše.
Návštěvnost nás opravdu mile překvapila. Diváci během programu tleskali a podporovali ve zpěvu učinkující. Všichni odcházeli nadšeni a plní dojmů, rodiče neskrývali ani slzy dojetí. Troufnu si podotknout, že celá akce se natolik podařila a líbila, že
budeme pokračovat v dalších ročnících.
A co na to obě první superstar?
Kdo vás přihlásil do superstar?
Ilona Brymová: „Do superstar mě přihlásila maminka, která mi pomáhala s přípravou
zpívané písničky“.
Monika Porupková: „Přihlásila mě maminka, a také mi pomáhala s přípravou“.
Proč jste si vybrali tuto píseň?
Ilona: (zpívala píseň Jsi můj pán) „Mám moc ráda všechny muzikály, viděla jsem snad
všechny, co byly u nás uvedeny. Odmalička tuhle písničku zpívám, a tak jsem si v ní
byla opravdu jistá.
Monika: (zpívala písničku Pátá) „Tahle píseň se mi moc líbí, zkoušela jsem ji zpívat
doma“.
Jak dlouho a kde se učíte zpívat?
Ilona: „Zpívám už odmalička. Ráda bych zpívala i v lidové škole, ale není zde vůbec
žádný učitel, který by vyučoval zpěv a byl mě schopen připravovat“.
Monika: „Ráda si zpívám doma. V mateřské škole jsem navštěvovala taneční kroužek
a i s ním zpívala na různých vystoupeních“.
Jak se vám celý program líbil, a co byste udělaly jinak?
Ilona: „Celý program se mi moc líbil. Byla jsem ráda, že jsme měli před představením
zkoušku a mohla jsem si písničku vyzkoušet. Jenom bych si přála, aby v programu
bylo více písniček od tria Xanadu“.
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Vítězové „bítešské superstar“, zleva: Iveta Janštová, Ondřej Nováček, Ilona Brymová, Jana
Rambousková.
FOTO: ZDEŇKA VELEBOVÁ

Monika: „Líbil se mi moc, příště se opět přihlásím. Snad bych si jenom přála mít na
výběr k vystoupení více dětských písniček“.
Chcete se věnovat zpěvu v budoucnosti?
Ilona: „Zpěv, hudba a hra na klavír jsou mými největšími koníčky, a tak bych moc ráda
studovala na konzervatoři“.
Monika: „Chtěla bych se nadále věnovat zpěvu, ale vše ukáže čas“.

NAŠIM MAMINKÁM

Jiřina Loupová
Redakce Zpravodaje

8. KVĚTEN 2005 DEN MATEK
Když mně zima v srdci je,
Tvé jméno mě zahřeje.
Když se v noci sama bojím,
S Tvým jménem se upokojím.

Když je v zimě ticho, mráz,
vzpomenu si na tvůj hlas,
Vzpomenu si na tebe,
a hned mě nic nezebe.
Alžběta Blahová, 10 let

Tuhle básničku jsem vybrala záměrně, jelikož mě při
přečtení rozesmála a zároveň dojala, což je vlastně záměr
celého svátku matek. Udělat radost a rozesmát všechny
maminky, nejenom ty naše. Jako malé dítě si nedokážu
vybavit, že by někdy moje maminka slavila nebo snad
přijímala blahopřání ke Dni matek. Jsem ale mladší generace, a tak jsem se vydala na internet pátrat do historie
tohoto svátku. První kroky mě přivedly do Anglie 16.
století. Tehdy se tomu říkalo „Mateřská neděle“ nebo „Neděle matek“ a slavil se na
počest všech anglických matek. Do bývalého Československa tenhle nápad oslavy
přišel v roce 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA. Ideu šířily např. Červený
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kříž, Sokol, Orel, katolické spolky nebo ženské komise při politických stranách.
Noviny zvaly ženy na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek
u nás. Nejvíce se o oslavu a propagaci Dne matek zasloužila A. Masaryková, dcera
T. G. Masaryka. Vzorem jí byl její otec, jelikož on sám svoji matku velice miloval. Nyní
se Den matek u nás ve Velké Bíteši např. slaví v podobě vystoupení dětí v mateřských
školách. Děti si připraví pro maminky pásmo písniček a básniček, obdarují maminky
drobnými dárečky vlastní výroby.
Na závěr bych chtěla říci, že žádný věcný dárek ani jeden slavnostní den v roce
nemůže vynahradit péči, kterou nám naše maminky věnují po celý náš život. Dosud
mám v paměti jeden zážitek z dětství a ten mě provází mým životem do dneška. Moje
maminka mi vždycky při nemoci říkala, že za chvíli to bude pryč a bude zase dobře,
a já to teď říkám i svému synovi. Věřte, že to strašně pomáhá. Proto ať je Vám šest
a nebo padesát let, nezapomeňte na svoji maminku, odměnou Vám bude její šťastný
zářivý úsměv.
Jiřina Loupová
Redakce Zpravodaje

OKÉNKO FARNOSTI
Minulý měsíc zaujala celý svět zpráva o smrti papeže Jana Pavla II. S jeho odchodem mnozí lidé poznali, kým pro ně byl. Celý svět sledoval přípravy a pohřeb s velkou účastí. Byl velkým přínosem pro církev a společnost. Stavěl mosty porozumění
mezi národy, kulturami a světovými náboženstvími. Uváděl do praxe výnosy II. vatikánského koncilu a přitom zůstal vždy velmi lidský, bratrský a všem blízký. Osobně
jsem se účastnil jedenácti bohoslužeb, které předsedal. Vždy s velmi silným zážitkem.
Každé shromáždění zaplavila vlna pospolitosti, ochoty a schopnosti snášet i různé
nepřízně počasí. Plody setkání zůstávaly vždy dlouho v nitru a byly zdrojem snahy
k novému nasazení a energie do dalších dnů.
Duchovní slovo:
Spiritualita shora vychází od ideálů, které si stanovíme, od cílových představ, jež by
měl člověk dosáhnout askezí a modlitbou. Ideály se přitom berou ze studia Písma svatého, církevní morálky a z představy o sobě samém. Základní otázka spirituality shora
zní: Jaký má být křesťan? Co musí činit? Jaké postoje by měl ztělesňovat? Spiritualita
shora odpovídá lidské touze být stále lepší, vystupovat stále výš a výše, stále víc a více
se přibližovat Bohu. Jejím zastáncem byla především morální teologie posledních
tří století, asketika, jak se jí vyučuje od dob osvícenství. Moderní psychologie je vůči
této spiritualitě velmi skeptická, protože je v ní nebezpečí, že člověka vnitřně rozerve.
Kdo se ztotožní s ideály, potlačí často svou realitu, jež těmto ideálům neodpovídá. Tak
dochází k vnitřní rozpolcenosti člověka, a ten onemocní. Psychologie spíše potvrzuje
spiritualitu zezdola, jak jí šli dávní Otcové. Neboť psychologii je jasné, že člověk může
dospět k pravdě o sobě jen čestným sebepoznáváním.
Úryvky z knihy Spiritualita zdola: Anselm Grün, Meinrad Dufner
Akce na květen:
- 7. května 2005 pouť na Svatou horu u Křižanova spolu s farníky z Újezda u Brna.
Sraz v 10 hodin u kostela sv. Jana Křtitele, od 17 hodin táborák na faře
- 10. května 2005 beseda s členy sdružení Podané ruce (pomoc narkomanům)
o drogově závislých (uzdravených)
- 14. května 2005 pouť ministrantů v Olomouci
- 21. května 2005 den prvokomunikantů (od 9 do15 hodin) na faře ve Velké
Bíteši
- 27. až 29. května 2005 víkend biřmovanců v Osové Bítýšce
Otec Bohumil
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MALÁ MUZEJNÍ SLAVNOST
Dne 16. února letošního roku se uskutečnila v Kamenném sále Muzea Vysočiny
v Třebíči „Malá muzejní slavnost“. Uspořádal ji odbor kultury a památkové péče
Krajského úřadu kraje Vysočina a byli na ni pozváni představitelé všech muzeí a galerií v kraji. Zúčastnilo se jí asi padesát zástupců všech těchto institucí. Po slavnostním zahájení, které provedl ředitel hostícího muzea Ing. Jaroslav Martínek, hovořil
vedoucí odboru kultury a památkové péče Mgr. Horymír Kubíček. Informoval především o krajské podpoře kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií a vyhlásil ocenění pro několik nově vytvořených expozicí.
Mezi těmi, kteří získali uznání, byl rovněž nám blízký a historický soused - nedávno
založené muzeum v Náměšti nad Oslavou. Příjemnou atmosféru slavnosti dodali
muzikanti národopisného souboru Bítešan. Bítešská houslová muzika vystoupila
v hlavní hudební části programu s podhoráckým a horáckým lidovým repertoárem
- samozřejmě nechyběly písně z našeho nejbližšího okolí. Jakmile zaznělo „Nad
Tasovem je háječek.“ přidal se ke zpěvu i na slavnosti přítomný tasovský starosta pan
Josef Borůvka. A jak by ne, vždyť v Tasově mají také již několik let muzeum - Literární
památník Vysočiny: výstavní sály se nacházejí v prvním patře bývalé školy a je v nich
instalována stálá expozice, jejíž osu tvoří dílo Jakuba Demla. Básník měl právě tuto
písničku ve velké oblibě; místní děvčata mu ji prý zpívávala k narozeninám.
Silva Smutná
Městské muzeum ve Velké Bíteši

Muzika Bítešanu v Kamenném sálu třebíčského muzea, zleva: Ing. Vít Chmelíček, Ing. Milan
Vlček, Jiří Vlček, Ing. Jiří Vlček a Milan Vlček.
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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DVĚ POZVÁNKY DO MUZEA
ČTYŘICET LET BÍTEŠANU

V neděli dne 1. května 2005 bude v Městském muzeu ve Velké Bíteši slavnostně
otevřena výstava, uspořádaná ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska při
příležitosti 40. výročí založení národopisného souboru Bítešan. Výstava dokumentuje
fotografiemi, písemnými materiály, kroji, hudebními nástroji, rekvizitami a různými
dalšími předměty existenci souboru od skromných začátků v šedesátých letech až po
rozvinutou činnost v současnosti. Výstavu doplňují zvukové záznamy z vystoupení
souboru. Rovněž je možno shlédnout krátký videodokument „Královničky“ z loňské
svatodušní obchůzky dívek v Jestřabí u Velké Bíteše, případně i další masopustního
rázu. Začátek vernisáže je v 15 hodin. V kulturním programu vystoupí členové souboru. Výstava potrvá do 30. září 2005.

SVATEBNÍ ZVYKY NA MORAVĚ

Ve čtvrtek dne 5. května se uskuteční v sále muzea beseda s pracovnicí
Etnografického ústavu v Brně PhDr. Evou Večerkovou, CSc. Hovořit bude o různých
svatebních obyčejích na Moravě - téma zajisté velice lákavé jak pro mládež, tak pro
starší generaci obyvatel. Začátek je v 18 hodin. Nenechte si ujít příležitost setkat se
s jednou z našich předních etnografek.
Silva Smutná

Bránařky v obci Hluboké.
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ROKENROL: JÁ JSEM Z KUTNÉ HORY...
ANEB POSLEDNÍ KONCERT

Navzdory názvu vás chci informovat o posledním koncertu Bítešského
hudebního půlkruhu. Uskutečnil se
první úterý v dubnu a svým tématem se
docela vymykal předchozím večerům.
Byl to „Večer klavírní improvizace“, jak
uváděl program. Přesto interpret, klavírista Jiří Pazour povolával ke spolupráci
tu Mozarta, tu Beatles, Gerhswina či
Debussyho. Jak to bylo možné? Stejně
tak dobře jako rokenrol na melodii
lidové písně, zmíněné v názvu článku.
Pomocí „Koudelníkova syna“ nás Jiří
Pazour provedl ve zkratce nejvýraznějšími hudebními slohy. Melodie
písně zněla jako skladba klasicistní,
romantická, imresionistická, současná
Jíří Pazour
FOTO: OTTO HASOŇ – a na závěr zazněl onen již zmiňovaný rokenrol. Klavírista ovšem dokázal zpracovat i nehudební témata. Okouzlil nás melodickými obrazy Večerní město
a Zima. Nezasvěcený by si pomyslel: když avizuje, co bude hrát, má to předem naučené. Pan Pazour nás vyvedl z omylu: promyšlené má pouze téma, vše ostatní se rodí
přímo u klavíru podle okamžité inspirace, nálady, atmosféry v sále. O tom publikum
ostatně přesvědčil hned po přestávce, během níž napsali zájemci na lístečky svoje
náměty, na které by měl klavírista hrát. Témat bylo tolik, že jich mohla zaznít jen malá
část, ale i to stačilo, aby byli posluchači překvapeni jeho invencí, pohotovostní a krásnými melodiemi, které zněly například na témata: Yesterday od Beatles jako barokní
skladba – nebo dětský smích. Zjistili jsme také, jak může krásně znít Internacionála
v romantickém hávu.
Dvakrát musel Jiří Pazour přidávat, ale publikum ho ani nelitovalo. On totiž vypadal, že i jeho samotného to baví, že si vlastně hraje s námi a samozřejmě pro nás. Až
mnohobarevné ztvárnění písně Dobrú noc, má milá... nadšené publikum a interpreta
rozloučilo.
To ovšem nebylo pro tento večer všechno. Už před započetím programu si zájemci
o devátý cyklus koncertů kupovali předplatné pro příští rok. Žáci ZUŠ, kteří během
minulé sezóny zahajovali koncerty svým vystoupením, byli v úvodu odměněni
diplomy a kytičkou.
O přestávce bylo také rušno. Tajnůstkář pan Mašek konečně sdělil publiku sladké
tajemství, kdože bude tím překvapením mimořádného koncertu v květnu. Za současného mávání plakátem skupiny jsme se dozvěděli, že to bude Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers. Bude to ochutnávka z jiného soudku, než loni s Hradišťanem,
ale to je dobře. Nejenom vínem živ je člověk, tohle bude spíš šampáňo a liguéére...
A kritikům výběru vzkazují: i tohle je klasika!
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Tomáš Mašek děkuje za vystoupení klavíristce Martině Vaverkové.

FOTO: OTTO HASOŇ

A to ještě není všechno. Během přestávky se dočkali mladí návštěvníci koncertů
losování soutěže. Výherci si kromě jiných cen odnesli i „volňásky“ na příští koncert
a všichni si osladili život zákuskem. Skončím tím, čím jsem měla vlasně začít. V úvodu
koncertu usedla ke klavíru žákyně ZUŠ Martina Vaverková a předznamenala krásný
večer Debussyho skladbou Arabeska. To byl začátek, a tohle je konec mého sdělení
pro vás. Nashledanou v květnu a na prvním koncertu deváté sezóny!
Zora Krupičková

MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Od našeho mimořádného koncertu očekáváme uspokojení všech posluchačů bez rozdílu věku, neboť rytmus
i melodie této hudby jsou evergreenem již 80 let. Určitě
není třeba představovat Ondřeje Havelku a jeho Melody
Makers, kteří nejsou sice jediní, ale určitě profesionálně nejlépe disponovaní specialisté na interpretaci tohoto žánru.
Vstupenky si zajistíte v informačních centrech ve Velké
Bíteši, Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou a hodinu
před začátkem koncertu v Kulturním domě ve Velké Bíteši.
Koncert začíná v úterý 24. května 2005 v 19 hodin.
Tomáš Mašek
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Nic není stálé, vyjma změny.
Herakleitos

Co jsme připravili na měsíc květen:
Ve dnech, co píšeme tenhle příspěvek, setrvává v Praze napjatá atmosféra. Proto
jsme přijali nabídku návštěvy poslance parlamentu a místostarosty České lidové
strany pana Jana Kasala na třetí středu měsíce, a to 18. května 2005 v 15 hodin v Kulturním domě. Bude o čem povídat, a nejen o politice.
Už delší dobu jsme se nebyli podívat v některé organizaci nebo zařízení ve městě,
doufáme, že to vyjde. Na úterý 24. května 2005 jsme si naplánovali návštěvu do dětské
psychiatrické léčebny, o které se jistou dobu dost psalo a hovořilo. Sraz bude v 15 hodin před budovou DPL. V minulém zpravodaji jsme v předstihu avizovali na čtvrtou
květnovou neděli, kdy se chystáme na vycházku za kytičkami.
Začátkem dubna jsme udělali kontrolní vycházku ke mlýnům a nenašli jsme ani
jeden rozkvetlý kvítek. V neděli 22. května 2005, t.j. za šest týdnů, to už musí kytičkami
zářit. Uvidíme. Sraz je ve 13 hodin u kašny na náměstí.
Začala doba výletů na kolech. Na poslední sobotu v květnu, 28. května 2005, pojedeme na celodenní výlet k pramenům potoka Libochovky. Libochovku od ústí do
Loučky až do Kutin známe, projeli jsme ji několikrát. Projedeme a prozkoumáme zbývající část z Kutin až k jejímu pramenu, který se pokusíme najít. Do Kutin pojedeme
nejkratší cestou na Křižínkov, Níhov, Lubné a Kutiny, odtud již budeme pokračovat
stále podél Libochovky: Žďárec, Meziboří, Dolní a Horní Libochová, Křižanov, Dobrá
Voda, kde u kopce Chmelník (565m) zkusíme najít pramen Libochovky. Pokračovat
budeme na Vídeň, přehradu Mostiště a odtud podél Oslavy přes Velké Meziříčí, krásným Nesměřským údolím domů. Budeme-li mít roupy, zdoláme hrady Templštejn
a Dub. Osvěžení a hodnocení bude v Tasově v cukrárně Jiřina. K výletům na kolech
připomínáme a doporučujeme: nečekejte jen na naše organizované výlety. Oprašte

Na Klusácké aleji, cesta k Bělizně.

FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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starší plány a zopakujte si s přáteli dřívější trasy, je už z čeho vybírat. Nebo objevte
něco nového a doporučte nám. Je sezóna, tak toho využívejme.
Na měsíc červen připravujeme:
- středa 15. června 2005, Seniorklub s povídáním o Americe
- úterý 21. června 2005, zájezd na Olomoucko
- sobota 25. června 2005, výlet na kolech na jih k Dalešické přehradě
Aktiv Seniorklubu

SALOME KOPÁČKOVÁ

PRO KRÁSU VAŠÍ PLETI - VITAMÍNY
Vitamíny patří mezi takzvané funkční látky, to znamená, že se podílejí na správném zabudování látek strukturálních, čili těch, které zajišťují růst a obměnu kožních
buněk a ochranu kožní tkáně. Pro zdravý růst a obnovu buněk jsou to hlavně vitamín
A a jeho prekurzory – karoteny, dále vitamín D a vitamíny řady B. Pro krásnou pleť
je zvlášť důležitý vitamín A. Při jeho nedostatku je pokožka šedá a dochází k projevům suché kůže, která často tvoří olupující se šupinky, a to je zvlášť problematické
při nanášení make–upu, který není kompaktní a někdy se nerovnosti na pleti ještě
zvýrazní. Při déletrvajícím nedostatku vitamínu A se mohou tvořit furunkly a abscesy,
narušení a zánik vlasových folikulů. Jistě víme, že vitamín A je rozpustný v tucích,
a proto bývá součástí zvláště mastných kosmetických krémů. Při vnitřním užívání
musíme mít na paměti, že je u tohoto vitamínu možnost předávkování, zejména zvýšení poruch ve vývoji plodu u těhotných žen.
U karotenů toto nebezpečí není, jen při vyšších dávkách se může vyskytnout
pomerančové zbarvení pokožky – karotenóza, ale tato změna nepřináší riziko pro
organizmus. Před létem se užívání beta – karotenu doporučuje právě pro lepší snášenlivost kůže na sluneční záření a jako prevence solárního ekzému. Spolu s tím
bychom měly používat v tomto období při delším pobytu na slunci pleťový denní
krém s UV filtrem dle typu pleti. Pokud máme citlivou či zralou pleť nebo sklony
k hyperpigmentacím, je dobré tento krém používat místo denního krému od jarního
sluníčka až do podzimu.
Také bychom mohly naší pleti dopřát posilující liftingové ošetření na salonu a rovněž jí velmi prospěje domácí kůra vyhlazujícím krémem s vitamínem A, či častější
aplikace pleťové vitamínové masky alespoň 1x týdně. Kůru Vám rádi doporučíme
a stejně tak pomůžeme s výběrem vhodné masky. Přijměte tedy srdečné pozvání na
den otevřených dveří našeho salonu, kde vám předvedeme možnosti kosmetické
péče jak profesionální tak domácí a představíme novou řadu pečující dekorativní kosmetiky pro zvýraznění vaší osobnosti v rámci nových trendů letošního roku.
Těšíme se na vaši návštěvu v pátek 6. května 2005.
Anna Kopáčková
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POLICIE INFORMUJE
Jako každoročně, tak i letos po zimním období máme mnoho pozemních komunikací ve velmi špatném stavu. Pokusme se jezdit obzvlášť opatrně, zejména při vzájemném míjení, kde dochází častěji k menším střetům nebo alespoň k uraženým
zrcátkům. Na opatrnou jízdu upozorňuji zejména motorkáře, kteří nemají prakticky
kde vychutnávat radost z jízdy, ale i pro jednostopá vozidla jsou díry ve vozovce velmi
nebezpečné. Společně s mnoha dalšími řidiči věřím, že se podaří najít finance nejen
na „zalepení děr“, ale i na rekonstrukci některé z okolních pozemních komunikací.
Jestliže jsem v minulém čísle Zpravodaje psal o častých odvozech opilců na záchytnou stanici do Jihlavy, v nepravidelných intervalech zásobujeme tento ústav dalšími
muži. V podnapilém stavu bývají páchány závažné trestné činy násilné povahy. Tak
tomu bylo v první dubnovou noc v jedné z bítešských provozoven občerstvení. Dva
muži bezdůvodně napadli mladíka, který bude mít možná z napadení trvalé následky
do konce života. Je podezření na poranění míchy. Případ si převzal po prvotním šetření policejní komisař služby kriminální policie. Vyšetřování zahájil proti obviněným
trestním stíháním hned za několik spáchaných činů - výtržnictví, ublížení na zdraví,
vydírání, násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci. Ani jeden z pachatelů není pro
naše policisty žádným nováčkem.
Opakovaně upozorňujeme čtenáře na podvodníky, kteří se snaží pod různými
záminkami vniknout do domu zejména starších lidí, aby je následně okradli. Je zarážející, že k těmto pokusům stále dochází. Pokud je to možné, okamžitě vyjíždíme
situaci řešit a zabránit konání trestné činnosti. Nejsou-li pachatelé přímo po spáchání
trestného činu dopadeni, bývá dokazování činů velkým problémem, a to i přesto, že
se těchto jednání často dopouští opakovaně stále stejné skupiny pachatelů.
Mjr. Bc. Jaroslav Navrátil

JUDO
Oddíl juda je součástí TJ Spartak Velká Bíteš. V současné době trénuje 26 judistů
ve věku od osmi do patnácti let pod vedením Ondřeje Blahy, Jiřího Blahy a Jana
Sladkého. Schází se pravidelně v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ. Tréninky jsou
věnovány především technické přípravě pro závodní činnost (nácviky chvatů, jejich
kombinací a taktiky při zápase). V roce 2004 se judisté Velké Bíteše zúčastnili celkem
devíti turnajů v rámci kraje Vysočina a v Brně. Z těchto závodů přivezli čtyři první
místa, čtrnáct druhých a jedenáct třetích míst. Vzhledem k tomu, že většina našich
závodníků absolvovala svoje první turnaje, můžeme tyto výsledky považovat za velice
dobré.
Letošní rok začali judisté velice slibně: 8. ledna 2005 TURNAJ PŘÍPRAVEK v Brně
– 3x třetí místo; 20. března 2005 KRAJSKÝ PŘEBOR ve Žďáru nad Sázavou – 2x druhé,
2x třetí místo; 26. března 2005 VELIKONOČNÍ TURNAJ v Jihlavě – 1x první, 2x druhé
a 2x třetí místo. Na tomto posledním turnaji získali naši judisté pohár za třetí místo
v hodnocení družstev. Věříme, že klukům tato forma vydrží i do dalších zápasů a budou i nadále dobře reprezentovat TJ SPARTAK a Velkou Bíteš. Děkujeme řediteli ZŠ
panu Mgr. Daliboru Kolářovi za vstřícný přístup, díky němuž můžeme pro naše tréninky využívat kvalitní podmínky v tělocvičně základní školy.
Za oddíl JUDO Ondřej Blaha
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Velikonoční turnaj Jihlava. Stojící zleva: Miloš Kundýsek, Filip Blaha, Tomáš Hadraba. Dole
zleva: Viliam Kováč, Ondřej Liška, Antonín Tůma.
FOTO: ONDŘEJ BLAHA

STOLNÍ TENIS

VÝSLEDKY SEZÓNY 2004/ 2005
Hráčská sezóna v rámci okresu Žďár nad Sázavou začíná pokaždé v říjnu a končí
v březnu následujícího roku, pokud družstvo nepostoupí a nehraje kvalifikaci do
krajského přeboru, případně i výše. Jestliže se družstvo umístí na postupovém místě,
může se sezóna prodloužit až do května.
Hráčskou sezónu zde již po několik let zakončujeme pořádáním „Velikonočního
turnaje“, který byl do letošního roku určen především pro registrované hráče prakticky z celého okresu Žďár nad Sázavou a okolí. Letos plánujeme turnaj jenom pro
hráče, kteří nejsou registrováni. Poděkování sponzorům za pomoc při realizaci zveřejníme v některém z následujících vydání Zpravodaje. V uplynulé sezóně TJ Spartak
Velká Bíteš reprezentovala čtyři družstva: „A“ až „D“, což představovalo zapojení
celkem osmnácti hráčů do čtyřech úrovní přeboru okresu Žďár nad Sázavou. Za
TJ Spartak tuto sezónu hráli: Dvořák Jiří, Halačka Jaroslav, Halačka Jaroslav ml.,
Milian Stanislav, Zezulová Lucie, Drozd Rudolf, Jirásek Petr, Kopáček Luboš, Kopáček
Vladimír, Ošmera Ladislav, Ošmera Petr, Blažek Zdeněk, Péťa Milan, Sitař Luděk,
Dolník Pavel, Geisselreiter Pavel, Lachowiczová Kateřina a Vaculík Ladislav.
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Konečné umístění jednotlivých družstev:
Velká Bíteš „A“ se umístila v Okresním přeboru první třídy na 7. místě s 29 nasbíranými body. „B“ družstvo skončilo v Okresním přeboru druhé třídy na předposledním 9. místě s 27 body. Hráči družstva „C“ letos obsadili v Okresním přeboru čtvrté
třídy konečné 5. místo s 38 body. „D“ družstvo (hrající pod názvem TJ Osová Bítýška),
skončilo v Okresní soutěži B skupiny na 5. místě. Na závěr ještě dodáváme, že veškeré
akce, týkající se stolního tenisu, se od příští sezóny budou konat ve sportovní hale
Velká Bíteš a ne v sokolovně, jak tomu bylo dosud.
Lucie Zezulová, oddíl stolního tenisu

FC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ 2005
Datum

Den

Začátek

1.5.2005
1.5.2005
1.5.2005
1.5.2005
7.5.2005
7.5.2005
7.5.2005
7.5.2005
8.5.2005
8.5.2005
8.5.2005
8.5.2005
8.5.2005
8.5.2005
8.5.2005
14.5.2005
15.5.2005
15.5.2005
15.5.2005
15.5.2005
15.5.2005
21.5.2005
21.5.2005
21.5.2005
21.5.2005
21.5.2005
21.5.2005
22.5.2005
22.5.2005
22.5.2005
22.5.2005
22.5.2005

NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE

9:00
9:50
16:30
10:00
14:30
16:30
11:45
14:15
10:10
10:10
11:20
11:20
12:30
14:15
16:30
16:30
10:10
10:10
11:20
11:20
16:30
10:10
10:10
11:20
11:20
13:00
14:45
10:00
16:30
11:45
14:15
16:30

Odjezd Domácí

Hosté

Kategorie

7:45
7:45
14:45
x
13:15
15:00
x
x
8:30
8:30
8:30
8:30
x
x
x
x
8:45
8:45
8:45
8:45
14:30
8:45
8:45
8:45
8:45
x
x
8:45
15:30
x
x
x

Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Nová Ves
Velká Bíteš B
Velká Bíteš B
Bedřichov
Bedřichov
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Jihlava B
Jihlava B
Speřice
Dolní Loučky
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
HFK Třebíč B
HFK Třebíč B
Velká Bíteš B
Velká Bíteš B
Vrchovina
Vrchovina
Lukavec

přípravka starší
přípravka mladší
muži A
žáci starší B
žáci starší B
muži B
dorost starší
dorost mladší
přípravka mladší
přípravka starší
přípravka mladší
přípravka starší
žáci starší
žáci mladší
muži A
muži B
přípravka mladší
přípravka starší
přípravka mladší
přípravka starší
muži A
přípravka mladší
přípravka starší
přípravka mladší
přípravka starší
žáci starší
žáci mladší
žáci starší B
muži B
dorost starší
dorost mladší
muži A

Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
Rozsochy
Velká Bíteš B
Rozsochy
Rozsochy B
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Ledeč nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou
Chotěboř
Chotěboř
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš B
Pelhřimov
Pelhřimov
Humpolec
Humpolec
Herálec (HB)
Pelhřimov
Pelhřimov
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Bohdalov
Jívoví
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
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28.5.2005
28.5.2005
28.5.2005
29.5.2005
29.5.2005
29.5.2005
29.5.2005
29.5.2005
29.5.2005
29.5.2005
29.5.2005
29.5.2005
29.5.2005

SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

9:30
11:15
16:30
9:00
9:00
9:50
10:40
11:15
11:30
12:20
13:10
10:00
16:30

7:00
7:00
14:30
7:45
7:45
7:45
7:45
7:45
7:45
7:45
7:45
x
x

Chotěboř
Chotěboř
Čejov
Okříšky
SFK Vrchovina
SFK Vrchovina
Velké Meziříčí
Okříšky
Velké Meziříčí
Třebíč
Třebíč
Velká Bíteš B
Velká Bíteš B

Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Herálec (ZR)
Pohledec

žáci starší
žáci mladší
muži A
dorost mladší
přípravka starší
přípravka mladší
přípravka starší
dorost starší
přípravka mladší
přípravka starší
přípravka mladší
žáci starší B
muži B

Milan Dufek
FC Spartak Velká Bíteš

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÁ BÍTEŠ

ŽIVOTNÍ JUBILEA
26. 5. 1914
BURIAN Jan, Pod Hradbami 23, Velká Bíteš

91 let

NAROZENÉ DĚTI
12. 3. 2005
ZACHOVAL Jan, Pod spravedlností 532, Velká Bíteš
BLAHOPŘÁNÍ
Dvacátého
čtvrtého
března se dožil osmdesáti let pan Antonín Kelbl,
dlouholetý
pracovník
První brněnské strojírny,
aktivní předseda jejího
závodního klubu, divadelní ochotník a zpěvák,
bývalý předseda SPOZ při
MÚ Velká Bíteš a funkcionář Svazu bojovníků za
svobodu. K jeho významnému životnímu jubileu
mu přejeme hodně zdraví,
duševních sil a pohody.
Členové SPOZ a redakce
Zpravodaje
Antonín Kelbl
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FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ, KVĚTEN 2005

Neděle l. května v 19.30 hodin
LETEC
Výstřední miliardář, režisér a letec, který
dokázal okouzlit ty nejkrásnější ženy
světa... V hlavních rolích snímku oceněného pěti Oscary L. DiCaprio, C. Blanchett,
K. Beckinsale, A. Baldwin, G. Stefani, A. Alda,
J. Law. .. Režie Martin Scorsese.
Premiéra - 170 min, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 6. května v 19.30 hodin
NA DOTEK
Věříte-li v lásku na první pohled, nikdy
se nepřestaňte dívat. V hlavních rolích
Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law
a Clive Owen.
Premiéra - 104 min, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 8. května v 19.30 hodin
SAMETOVÍ VRAZI
... stáhnou Vás s sebou! Česká mafiánská
sága o orlických vraždách, v hlavních rolích
M. Dlouhý, J. Dolanský, R. Krajčo, A. Veselá,
L. Benešová...
Premiéra - 130 minut, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 13. května v 19.30 hodin
BLADE: TRINITY
Štvanice začíná... Wesley Snipes v explozivním vyvrcholení série.
Premiéra – 114 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 15. května v 19.30 hodin
LOVCI POKLADŮ
Aby rozluštil kód, musel porušit všechna
pravidla. V hlavních rolích amerického
dobrodružného filmu Nicolas Cage, Diane
Kruger a Jon Voight.
Premiéra - 130 minut, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 20. května v 19.30 hodin
KAFE A CIGÁRA
Jedenáct povídek ve svérázném filmu krále
nezávislé scény Jima Jarmusche. V hlavních

rolích Roberto Benigni, Cate Blanchett,
Bill Murray, Iggy Pop...
Premiéra - 96 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 56, 59, 62 Kč
Neděle 22. května v 15 hodin
CIRKUS HURVÍNEK
Pásmo dětských filmů: Cirkus Hurvínek,
Budulínek a mandelinka, Rusalka Hupsalka,
Chlapec a čarodějnice, Krtek chemikem...
70 minut, mládeži přístupno,
vstupné 39 Kč
Pátek 27. května v 19.30 hodin
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
Komediální love story o různých podobách lásky. Nová komedie kultovního režiséra a scénáristy Petra Zelenky (Samotáři,
Knoflíkáři, Rok ďábla), v hlavních rolích
Ivan Trojan, Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská,
Zuzana Šulajová, Karel Heřmánek...
Premiéra - 100 minut, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 29. dubna v 19.30 hodin
SKŘÍTEK
Masová komedie o mase a pro masy.
V hlavních rolích B. Polívka, E. Holubová,
T. Hanák, J. Macháček, I. Chýlková, J. Kraus...
Premiéra - 90 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 3. června v 19.30 hodin

MILLION DOLLAR BABY

Drama režiséra Clintona Eastwooda,
které letos získalo čtyři Oscary včetně
nejlepší režie a filmu. V hlavních rolích
Clint Eastwood, Hilary Swank a Morgan
Freeman.
Premiéra - 120 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 5. června v 19.30 hodin

HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ

Věřte svým snům. Johny Depp a Kate
Winsletová v hlavních rolích strhujícího příběhu plného vášně.
Premiéra - 101 minut, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65 Kč
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