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• Snadná a výhodná půjčka bez ručitele!
• Možnost sjednání pojištění pro případ nepříznivých
životních situací od POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s.
• O Osobní půjčku Expres můžete požádat na kterémkoliv
obchodním místě GE Capital Bank, na infolince
844 844 844 nebo on-line na www.exprespujcka.cz.
• Pozor, akční nabídka platí jen do konce října (v případě
úspěchu bude prodloužena do konce roku 2004)!

Obchodní místo:

Masarykovo nám. 135
Velká Bíteš
tel. 566 531 841, 566 531 840
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Odpovědný redaktor: Kateřina Coufalová, DiS.
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•TJSPARTAKINFORMUJE
•NEJSTARŠÍBÍTEŠSKÁJUBILANTKA
Sousoší „Pieta“ od pana Lubomíra Laciny umístě
umístěné
é v Radostinách

FOTO: CTIBOR VELEBA

NABÍTEŠSKÉMJARMARKU

III.ROČNÍKNÁRODOPISNÉHOPOŘADUVEVELKÉBÍTEŠI

ZIMA 2004/05
SILVESTROVSKÉ A ZIMNÍ POBYTY

Jizerské Hory, Krkonoše, Orlické Hory, Jeseníky, Beskydy, Šumava,
Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Itálie, Francie, Polsko

EXOTICKÉ CÍLE

Maledivy – Dubaj – Srí Lanka,Thajsko, Malajsie, Singapur, Dominikánská
Republika, Mauritius, Seychely, Tahiti, Jamaica atd.

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Česká republika: Jizerské Hory, Krkonoše, Orlické Hory, Jeseníky, Beskydy, Šumava
Slovensko: Nízké Tatry, Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Spišská Magura, Malá Fatra
Francouzské Alpy: Val Cenis, Val Thorens, Tignes, Val Frejus, Aussois, La Plagne
Italské Alpy: Auronzo, Val di Fiemme, Tonale, Val di Sole, Monte Bondone, Dolomity
Rakouské Alpy: Kitzbühl, Kaprun, Lackenhof, Hochkar, Lungau, Dachstein, Aflenz

LÁZEŇSKÉ POBYTY

Česká republika: Luhačovice, Poděbrady, Teplice nad Bečvou, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně, Karlova Studánka, Slatinice, Kostelec – Zlín, Bechyně, Třeboň
Slovensko: Piešťany, Trenčianské Teplice, Vyšné Ružbachy, Liptovský Ján, Nimnica,
Belušské Slatiny, Lúčky, Štrbské Pleso, Nový Smokovec, Tatranské Matliare
Maďarsko: Hévíz, Hajdúszoboszló, Debrecén

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ON-LINE

Zleva: Z. Vlček, V. Robotka, L. Raušová, J. Hájková a dole K. Brychtová
FOTO: DENÍK VYSOČINA

V pásmu podhoráckých písniček a tanců, které se uskuteční v sobotu dne 27. listopadu
2004 v kulturním domě vystoupí všechny skupiny národopisného souboru Bítešan, Bítešánek, Sluníčko a jejich hosté. Začátek je v 17 hodin. Od 19 hodin večer pokračuje lidovou
veselicí. K tanci a poslechu hraje Bítešská kapela. Předprodej vstupenek je v Informačním
centru na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši od 1. listopadu 2004.

Muzikály: Tři Mušketýři, LES MISÉRABLES – BÍDNÍCI, Galileo,
Miss Saigon, Excalibur, Láska je láska, Cats, Krysař, atd.
Koncerty: „Brouci“ performing The Beatles, Divokej Bill a Tři sestry – Vánoční Mega,
MARTHA A TENA ELEFTERIADU, Richard Müller – Monogamný vzťah tour 2004
Divadla: Národní divadlo, Stavovské divadlo, Činohra, Loutkové divadlo

Dále nabízíme

Produkty od spolupracujících CK, prodej letenek, vyřizování víz, prodej na splátky
SPOROSERVIS, zprostředkování cestovní pojištění, pronájem automobilu, prodej
přes Internet

další informace, aktuální nabídky a novinky

www.ck-reko.cz

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Sobota dne 30. října 2004 v 19 hodin
Restaurace U Vrány – Selská hospoda
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Hraje cimbálová muzika primáše Františka Černého. Občerstvení - opékané sele.
Sobota dne 30. října 2004 v 17 hodin
Kulturní dům Ludvíkov
HALLOWENSKÁ DISKOTÉKA
Soutěží se o nejlépe doma vypracovanou dýni. Zvou pořadatelé
Každou sobotu v měsíci listopadu
odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny
PRAVIDELNÉ SOBOTNÍ PLAVÁNÍ
Seniorklub organizuje plavání v krytém bazénu v Kuřimi
Sobota dne 6. listopadu 2004 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
JESUS CHRIST SUPERMLÁD
Muzikál spojených farností, výtěžek z představení bude použit na nové varhany
Pondělí dne 8. listopadu 2004 v 8.30 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ – ZAČAROVANÉ PÍSNIČKY
Pořádá Klub kultury
Úterý dne 9. listopadu – pátek dne 19. listopadu 2004 od 9 do 16 hodin
Výstavní síň Klubu kultury
VÝSTAVA OBRAZŮ KRAJINA VYSOČINY
malíře Ivana Sýkory, vernisáž v úterý 9. listopadu v 17 hodin. Pořádá Klub kultury
Sobota 13. listopadu 2004 ve 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
OPLÉTÁNÍ PROUTÍM (pedigem)
výroba ošatky
Sobota dne 13. listopadu 2004 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SLUHA DVOU PÁNŮ
Repríza úspěšného představení. Pořádá bítešský ochotnický divadelní soubor
NAZIMU
Neděle dne 14. listopadu 2004 v 16 hodin
Kostel Sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
FONTÁNA NADĚJE
Koncert skupiny z Nového Města na Moravě
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Úterý dne 16. listopadu 2004 v 19 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
TRAVESTI SHOW 4-3-2-1
Vystoupení nejúspěšnější travesti skupiny SCREAMERS. Pořádá Klub kultury
Úterý dne 16. listopadu 2004 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti
Středa dne 17. listopadu 2004 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB - hostem bude Mgr. Vítězslav Drápal
Sobota dne 20. listopadu 2004 ve 20 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU ANNA
Pořádá SH ČMS Okrsek Velká Bíteš
Neděle dne 21. listopadu 2004 v 8 a v 11 hodin
Kostel Sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
účastní se vzácná návštěva misionářek z Afriky - „Živá voda“, zazpívají africké
duchovní písně a zřejmě i zatančí při obětním průvodu
Neděle dne 21. listopadu 2004 ve 14.30 hodin
Divadlo Brodway v Praze
ZÁJEZD NA MUZIKÁL TŘI MUŠKETÝŘI
Pořádá Klub kultury ve spolupráci s CK REKO
Středa dne 24. listopadu 2004 od 15 do 17 hodin
MŠ U Stadionu
MODRÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Čtvrtek dne 25. listopadu – úterý dne 30. listopadu 2004 od 9 do 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Sobota dne 27. listopadu 2004 v 17 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
III. ročník folklorního pořadu, vystoupí národopisný soubor Bítešan a jeho hosté
Sobota dne 27. listopadu 2004 od 8 hodin
Sportovní hala TJ Spartak
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Přihlášky přijímá Ing. Zdeněk Šilhan, tel.: 566 822 194, nebo Sportbar Klíma – Martin
Požár
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Připravujeme:
Sobota dne 4. prosince – pátek dne 10. prosince 2004
Výstavní sál Klubu kultury
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Pořádá Výbor svazu postižených civilizačními chorobami ve Velké Bíteši
Pátek dne 17. prosince 2004 v 17 hodin
Sportovní hala TJ Spartak
VÁNOČNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Pořádá TJ Spartak Velká Bíteš
Sobota dne 18. prosince 2004 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DISKOTÉKA
Hraje DJ Boris a DJ PMC
Neděle dne 26. a pondělí dne 27. prosince 2004 začátek v 8 hodin
Sportovní hala TJ Spartak
3. ROČNÍK SOFTTENISU
Pořádá TJ Spartak Velká Bíteš

INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
OD 6. ZÁŘÍ DO 29. ZÁŘÍ 2004
Rada města schvaluje:
• poskytnutí souhlasného stanoviska MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace k podání žádosti o nadační příspěvek pro r. 2004 z projektu „Mosty
dětem“. RM kladně hodnotí iniciativu ředitelky MŠ pí. J. Janíkové v předškolní
výchově v rámci národopisného souboru „Bítešánek“
• zařazení žádosti R. Raušové do seznamu žadatelů o přijetí do DPS
• zařazení žádosti pí. R. Střeštíkové do seznamu žadatelů o přijetí do DD
• nákup bezkontaktního tonometru NIDEK typ NT-2000 pro vyšetření očí pro
Polikliniku Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci od fy OCULUS spol. s r.o. Hradec
Králové za kupní cenu 266.700 Kč vč DPH
• složení hlavní inventarizační komise na r. 2004:
předseda: V. Nováčková
členové: H. Kolková Bc., E. Doležalová, M. Žáková, M. Valentová
• využít cenovou nabídku Ing. arch. Vl. Kunčíka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti, geodet. doměření území, rozpočtu a výkazu výměr na opravu chodníků, vozovky a zřízení parkovišť na ul. Tyršova ve Velké Bíteši, která činí 75.600 Kč vč. DPH.
Současně RM schvaluje předložený projekt parkoviště před objektem SOU na ul. Tyršova
• z podnětu TS Velká Bíteš s.r.o. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/05/2004 na akci
„Kuchyň s jídelnou pro DD a DPS a sociální služby Jihlavská, Velká Bíteš“ v předloženém znění, kterým se navyšuje celková cena díla o 136.383 Kč vč. DPH.
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Rozšíření spočívá ve vybourání příček a podlah stávajícího sociálního zařízení
při vstupu do objektu, její nové vyzdění včetně základů, vybourání podlah v 1. PP
a provedení nových podlah včetně dlažby
z důvodu začlenění tržnice a veřejného WC do náměstí odstranění obou vrat
v průjezdu domu Masarykovo n. 88, Velká Bíteš s tím, že dřevěná vrata do náměstí
budou uložena pro další opravu
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Kuchyň s jídelnou pro DD a DPS a sociální služby Jihlavská, Velká Bíteš – technologie, v předloženém znění, uzavíraný mezi
firmou ČUDA – velkokuchyně, s.r.o. Brno (zhotovitel) a městem (objednatel), jehož
předmětem je prodloužení termínu ukončení na 16. září 2004 a změna v dodávce
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dobudování sportovního areálu ZŠ Sadová,
Velká Bíteš“ v předloženém znění uzavíraný mezi městem Velká Bíteš (objednatel)
a firmou Stav Outulný a.s. (zhotovitel), jehož předmětem je prodloužení termínu
ukončení na 24. září 2004 a změna v dodávce
pověřit p. J. Šmídka TDI pro město Velká Bíteš na akci „Chodník v ul. Kpt. Jaroše,
Velká Bíteš“. Za tím účelem RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy v předloženém znění
využít nabídky od fy AQUEKO spol.s r.o. Velké Meziříčí na opravu hráze obecního
rybníka v Holubí Zhoři za cenu 263.139 Kč vč. DPH
poskytnutí souhlasu Bytovému družstvu města Velká Bíteš s odstraněním dvou
objektů: učebnové budovy, která je v místě stavby bytového domu o 42 b.j. na
ul. Jihlavská a vrátnice, která stojí v místě budoucí příjezdové komunikace
vyhovět žádosti TJ Spartak Velká Bíteš na úhradu faktury za opravu malby a nátěru
ve sportovní hale TJ, která zní na f.č. cca 7.000 Kč
předložit TJ Spartak Velká Bíteš návrh na převod rolbovny a šaten na zimním stadioně do vlastnictví města s tím, že město uhradí za výše uvedené f.č. stanovenou
znaleckým posudkem
ve věci zateplení bytových domů U Stadionu 475 a 548 navrhovanou technologii,
rozpočet akcí a barevné řešení fasád: U Stadionu 548 – žlutý odstín U Stadionu 475
– červený odstín
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v předloženém znění
uzavíranou mezi městem (povinný) a JME a.s., Brno (oprávněný), jejímž předmětem je zakotvení závazku obou smluvních stran uzavřít do 12 měsíců od kolaudace
stavby venk. vedení VN na pozemku p.č. 355/1, k.ú. Košíkov, smlouvu o zřízení
věcného břemene spočívající v oprávnění JME umístit a provozovat na výše uvedeném pozemku výše uvedené zařízení
směrnici pro vedení účetnictví města Velká Bíteš v předloženém znění
v zájmu oprav kulturních památek, které by se měly v příštím roce realizovat,
za pomoci státní dotace v rámci Programu regenerace podporovaného MK ČR
opravy následujících kulturních památek: hydrofobizace + přespárování kašen,
oprava budovy radnice, Masarykovo n. 87 – fasáda, okna, vrata, ulička, oprava hradeb kostela, oprava božích muk v obci Březka
ve věci výstav „Karel IV. – císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437“, které se budou konat v Metropolitním muzeu v New
Yorku v termínu od 19. září 2005 do 3. ledna 2006 a poté v Praze v Obrazárně
Pražského hradu v termínu od 16. února do 21. května 2006, na kterých bude mj.
vystavována Monstrance z Velké Bíteše, následující stanovisko o možnosti zveřej-

nění fotografie uvedeného díla: RM schvaluje zveřejnění pouze v katalozích – průvodcích k uvedeným výstavám s tím, že RM požaduje pro potřeby města po 3 ks
výtisků z každé výstavy
Rada města bere na vědomí:
• zápis z kontrolního dne konaného dne 30. srpna 2004 ve věci „DD Velká Bíteš
– rekonstrukce kuchyně s jídelnou Jihlavská“
• zápis z kontrolního dne konaného dne 31. srpna 2004 ve věci „Nástavba domu
Tyršova 239 ve Velké Bíteši pro 4 byty“
• text zápisu z kontrolního dne konaného dne 9. září 2004 ve věci „DD Velká Bíteš
– rekonstrukce kuchyně s jídelnou Jihlavská“
Rada města doporučuje:
• na základě podnětu z osadního výboru obce Holubí Zhoř, ZM schválit bezúplatný
převod pozemků p.č. 13, 58, 59, 62, vše k.ú. Velká Bíteš, nacházejících se pod místní
komunikací z vlastnictví soukromých vlastníků do vlastnictví města
Zastupitelstvo města schvaluje:
• kupní smlouvu v předloženém znění uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (prodávající) a firmou ITW PRONOVIA s.r.o., Velká Bíteš (kupující), jejímž předmětem
je prodej a koupě pozemku v průmyslové zóně Košíkov, p.č. 358/3, k.ú. Košíkov,
orná půda, 29645 m²
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši 101.980 Kč z rozpočtu města na výstavbu
„Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Jihlavská – Velká Bíteš“. Za tím účelem
schvaluje ZM uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem a Svazem
vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko, Žďár nad Sázavou, kde se město Velká Bíteš
zavazuje, že poskytne podle stanov SVK a zásad investiční politiky SVK pro účely
shora uvedené výstavby dotaci z rozpočtu města
• rozpočtové opatření č. 2/2004 k rozpočtu města na r. 2004 v předloženém znění
• k smlouvě o úvěru č. 1123/04/LCD ze dne 1. července 2004 následující zajištění
závazků Města Velká Bíteš:
1. ručit budoucími rozpočtovými příjmy města Velká Bíteš
2. smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/1123/04/LCD
3. smlouvu o budoucí smlouvě o zastavení pohledávek č. ZP/1123/04/LCD včetně
přílohy č. 1, kterou je vlastní smlouva o zastavení pohledávek
• prodej části pozemku v průmyslové zóně p.č. 357/4, k.ú. Košíkov o výměře cca 6.000 m²
firmě PF Group a.s. divize Postforming, Paprsková 20, Praha 4 za cenu 500 Kč/m²
• prodej části pozemku v průmyslové zóně p.č. 357/4, k.ú. Košíkov o výměře
cca 600 m² fě NTC s.r.o., Bantice 62, Prosiměřice za cenu 500 Kč/m²
• prodej pozemku v ochranném pásmu plánované vysokorychlostní trati p.č. 355/1,
357/1, vše k.ú. Košíkov o výměře cca 11.600 m² fě PF Group a.s. divize Postforming,
Paprsková 20, Praha 4 za cenu 120 Kč/m²
• prodej pozemku v ochranném pásmu plánované vysokorychlostní trati p.č. 358/1,
p.č. 359/1 a p.č. 360/1 vše k.ú. Košíkov o výměře cca 13.100 m² fě BDS s.r.o. Velká
Bíteš za cenu 120 Kč/m²
• prodej pozemku p.č. 1156, k.ú. Velká Bíteš, 20 m², p. J. Velebovi za cenu 180 Kč/m²
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující
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• prodej pozemku p.č. 1180/72 k.ú. Velká Bíteš, 20 m², manželům Pavlíčkovým
V. Bíteš za cenu 180 Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující
• prodej pozemku p.č. 243, k.ú. Košíkov, 138 m², p. Z. Uherkovi za cenu 50 Kč/m²
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující
• prodej části pozemku p.č. 2294, k.ú. Velká Bíteš, p. S. Horkovi za cenu 35 Kč/m²
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující
• na základě výsledku obálkové metody prodej části pozemku p.č. 1180/128, k.ú.
Velká Bíteš, cca 20 m², za nabídnutou cenu 1001 Kč/m² p. I. Jelínkovi
• prodej části pozemku p.č. 2037/1, k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 60 m² pí. J. Pacasové
za cenu 60 Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující
• výkup části pozemku p.č. 651, 76 m². k.ú. Velká Bíteš od pí. M. Večeřové a P. Krejčího za cenu 80 Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město
• výkup p.č. 849/20, orná, 173 m² p.č. 2294/27, ost. pl., 14 m² p.č. 3009/24, ost. pl.,
132 m², vše k.ú. Velká Bíteš, od pí. M. Pavlovičové a od pí. H. Maříkové za cenu
70 Kč/m² s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město
• výkup pozemků p.č. 770/2, p.č. 765/5, pč. 761/6, p.č. 761/5, pč. 765/1 a pč. 763/3,
k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 2253 m² od TJ Sokol Velká Bíteš za odhadní cenu
dle cenových předpisů platných k datu převodu s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město
• bezúplatný převod části pozemku p.č. 1368, k.ú. Březka u Velké Bíteše (nově zaměřeno jako p.č. 1368/2 o výměře 9 m²) z kraje Vysočina na město Velká Bíteš
• výkup pozemků p.č. 293/11, ost. pl., 66 m², p.č. 293/13, TTP, 52 m² a id. ½ p.č. 298/2,
ost. pl., 635 m² vše k.ú. Bezděkov, na nichž se nachází veřejná komunikace, za cenu
70 Kč/m² od p. M. Veverky
• na základě výsledku obálkové metody prodej bytu č. 294/32, 2+1 v bytovém domě
U Stadionu 294, Velká Bíteš včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 753/1, k.ú. Velká Bíteš za nabídnutou cenu nabízejícímu p. Janu Vrbovi
• obecně závaznou vyhlášku města Velké Bíteše č. 2/2004, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Velké Bíteše č. 1/2004 o místních poplatcích v předloženém znění
• následující stanovisko k protestní aktivitě obyvatel a vlastníků v ulici Peroutkova
a blízkém okolí vůči nástavbě, přestavbě a stavebním úpravám rod. domu č.p. 103
v ulici Peroutkova se změnou užívání části rod. domu na provozovnu restauračního typu - Billiard Clubu:
- ZM doporučuje investorovi zmíněné investice vzhledem k nesouhlasu uvedených obyvatel využít k uvedenému podnikatelskému záměru jinou, pro tento
účel vyhovující lokalitu
- ZM konstatuje, že město vystupuje v příslušném správním řízení pouze jako
orgán územního plánování. Nemá z hlediska práva možnost přímo neschválit
realizaci uvedeného záměru.
- Občané musí svoje námitky uplatňovat v příslušném správním řízení
Zastupitelstvo města neschvaluje:
• vydat souhlas města Velká Bíteš s prodloužením platnosti územního rozhodnutí
o umístění stavby „Skladové kapacity LPH Velká Bíteš“ na pozemcích v k.ú. Velká
Bíteš
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Výše uvedené stanovisko vychází ze schváleného návrhu zadání změny č. 2
Územního plánu města Velká Bíteš ze dne 21. června 2004, ve kterém se již s výše
uvedenou stavbou neuvažuje.
Velmi významným argumentem negativního stanoviska je obava o bezpečnost
obyvatel města a firem vyplývající ze změn v mezinárodněbezpečnostní situaci
ve světě, zejména obava z aktuálního nebezpečí teroristických akcí. Z výše uvedeného hlediska je vytypovaná lokalita velmi nebezpečná, a tudíž ZM nesouhlasí
s realizací stavby též z pozice vlastníka přímo dotčeného pozemku. V uvedené
lokalitě se nachází mnoho dalších rizikových zdrojů, jako jsou nádrže obch. spol.
Čepro, ropovod, VTL plynovod, blízká dálnice a el. rozvodna VVN.
Vznik nových pracovních míst „Skladové kapacity LPH Velká Bíteš“ je pro město
zanedbatelný přínos a samo město Velká Bíteš vytváří podmínky pro vznik nových
pracovních míst v přilehlé průmyslové zóně, kterých bude mnohonásobně více.
ZM doporučuje investorovi stavby řešit umístění stavby na jiném vhodnějším
místě na trase produktovodu Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou mimo dosah obydlených lokalit.
prodej části pozemku v průmyslové zóně p.č. 357/4, k.ú. Košíkov fě Remis s.r.o. Brno CZ
prodej části pozemku v průmyslové zóně p.č. 357/4, k.ú. Košíkov fě S.M.K. a.s. Blansko
prodej pozemku v ochranném pásmu plánované vysokorychlostní trati p.č. 355/1, 357/1,
p.č. 358/1, p.č. 359/1 a p.č. 360/1 vše k.ú. Košíkov fě 0utulný a.s. Náměšť nad Oslavou
prodej pozemku p.č. 2066/1, k.ú. Velká Bíteš sl. T. Kopské z důvodu toho, že by byl
omezen přístup k sv. Antoníčkovi
na základě výsledku obálkové metody prodej části pozemku p.č. 1180/128, k.ú.
Velká Bíteš, cca 20 m² za nabídnutou cenu 500 Kč/m² p. M. Prokešovi
na základě výsledku obálkové metody prodej bytu č. 294/32, 2+1 v bytovém domě
U Stadionu 294, Velká Bíteš včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 753/1, k.ú. Velká Bíteš za nabídnutou cenu nabízejícím manž. Rousovým

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informace podané starostou města o postupu v jednáních s firmami DT SERVIS
s.r.o. Brno a Laurens ČR s.r.o. Brno ve věci spolufinancování prodloužení inženýrských sítí v průmyslové zóně Košíkov
• informaci starosty, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl řádně
ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky
• komentář starosty města k některým položkám rozpočtového opatření č.2/2004.
Informoval o následujících akcích, realizovaných městem: objekt Letná č.p. 130,
chodník Kpt. Jaroše, sportoviště u ZŠ, rekonstrukce vody a kanalizace Lánice,
kuchyň s jídelnou Jihlavská, prostory pro IC a KK v budově Masarykovo n. 5
• informaci o čerpání rozpočtu města k 31. července 2004
• informaci starosty ve věci monstrance z Velké Bíteše, která bude vystavována na
výstavách „Karel IV. – císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních
Lucemburků 1347-1437“, které se budou konat v Metropolitním muzeu v New
Yorku v termínu od 19. září 2005 do 3. ledna 2006 a poté v Praze v Obrazárně
Pražského hradu v termínu od 16. února do 21. května 2006
• informace podané starostou města Mgr. Báňou a přítomným vedoucím stavebního úřadu Ing. Homolou ve věci stavby „Skladové kapacity LPH Velká Bíteš“
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STAROSTA SDĚLUJE

BUDOVA OBECNÍHO DOMU V KOŠÍKOVĚ PROKOUKLA

Pohled na dokončenou rekonstrukci domu

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

V průběhu jara letošního roku byla provedena rekonstrukce obecního domu v Košíkově. Byla vyměněna všechna okna a jedny dveře, opravena střecha včetně klempířských prvků, nová fasáda. V létě proběhlo odvodnění kolem domu zakončené
okapovým chodníkem a nový stojan na vodu s odpadem, který používají návštěvníci
místního hřbitova. Celkové náklady dosáhly částky 435.000 Kč. A z toho náklady ve
výši 250.000 Kč na novou fasádu byly hrazeny místní firmou AG FOODS, za což jí
náleží poděkování. Je to vzorová spolupráce mezi městem a firmou, jejímž výsledkem
je nejenom vznik nových pracovních míst, ale i rozvoj obce – nová zastávka autobusů,
nové chodníky, nová fasáda obecního domu.

ZÁKLADOVÁ DESKA NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU JE HOTOVA

V průběhu měsíce září provedla stavební firma Outulný veškeré zemní práce na
výstavbě bytového domu o 42 bytových jednotkách na ulici Jihlavská. Projektová
kancelář Atelier AS, která vypracovala projektovou dokumentaci a provádí stavební
dozor, převzala připravené základy. Stavební firma do konce září zvládla provést
vybetonování základů a celé základové desky vodoizolačním betonem. Od měsíce
října již postupně bude narůstat jedno patro po druhém.
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Pohled na dokončenou základovou desku

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

OBECNÍ RYBNÍK JE V NOVÉM

V místní části Jestřabí realizovala firma AQUEKO odtěžení nánosu (lidově bahna)
z místního rybníka. Počasí během měsíce srpna umožnilo místním rekonstruovat
jednu stranu kamenného břehu a vybudovat nový přeliv s úpravou terénu v okolí
rybníka. Poděkování patří všem, kteří se podíleli ve svém volnu na rozsáhlé opravě
rybníka.

Jako tip na nedělní odpolední výlet mohu jen doporučit

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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PÁTÉ NAROZENINY

STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Dne 7. října 2004 se konala v prostorách SOU na Tyršově ulici malá slavnost. Pět
let, které uplynuly od založení této školy, stálo opravdu za oslavu. Bítešští občané se
během těchto let dočítali ve Zpravodaji o úspěších, kterých již krátce po vzniku školy
dosahovali její žáci v mnoha sportovních či odbornostních soutěžích. Málokdo však
ví, co předcházelo tomu, aby se učiliště mohlo v září roku 1999 slavnostně otevřít.
MŠMT zrušilo od roku 1999 střední školství ve Velké Bíteši. Skončila Rodinná škola,
SOU zemědělské bylo sloučeno se stejným oborem ve Velkém Meziříčí. Vedení města
učinilo na tehdejší dobu neobvyklou, dá se říci furiantskou věc, která by se dala shrnout do této myšlenky: Město bez střední školy není městem. Když nám ji stát zrušil, zřídíme si sami svoje, městské učiliště. Jen zasvěcení vědí, kolik úporných a nesnadných jednání na různých úrovních proběhlo, než konečně dostal starosta města
Mgr. Miroslav Báňa z Prahy „Rozhodnutí o zařazení Středního odborného učiliště Jana
Tiraye, Lánice 300, do sítě škol“. To bylo 15. dubna 1999. Začala druhá etapa budování
nové školy: do září bylo nutno vybavit učebny, získat učitele a mistry odborného
výcviku a smluvní pracoviště a protože škola získala budovu bývalé Hospodářské
školy na Tyršově ulici, pracovalo se na vnitřní i venkovní úpravě objektu. A co především – probíhal nábor žáků do prvního ročníku.
Z dvanácti povolených oborů se pro první rok podařilo naplnit první třídu se
čtyřmi obory – obráběč kovů, kadeřnice, elektrikář a cukrář-ka. Dne 1. září 1999 slavnostně proběhlo zahájení prvního školního roku, ale vedení města ani ředitelka školy
Ing. Marie Šabacká si neměli čas oddechnout. Probíhaly nábory žáků do dalších ročníků, rozšiřovaly se obory, zlepšovalo se vybavení odborných učeben v obou budovách, přijímali se učitelé a mistři odborného výcviku.
To je jen velmi stručný přehled z historie školy. Podrobněji o ní napsali autoři almanachu „5 let SOU Jana Tiraye“, který je v prodeji v IC na náměstí, v recepci Pensionu
u Raušů i v recepci samotné školy na Tyršově ulici. Z brožury, bohatě vybavené fotografiemi, se dozvíte podrobně nejen o historii a současnosti SOU Jana Tiraye, ale
i Janu Tirayovi samotném, o historii budovy školy, o starých řemeslech v Bíteši, jejichž
nástupci se stávají současní žáci. Poznáte i jednotlivá smluvní pracoviště, seznámíte se
s nemalými úspěchy studentů při reprezentaci školy i celého města. Almanach může
také inspirovat žáky ZŠ při výběru budoucího povolání.
Vraťme se ale k oslavě pátého výročí, která proběhla 7. října 2004. Zahájily jí slavnostně tóny houslí studentky brněnské konzervatoře, Kamily Coufalové. Ředitelka
školy Ing. Marie Šabacká zhodnotila krátce průběh oněch minulých pěti let. Po ní
se ujímali slova hosté. Starosta města Mgr. Miroslav Báňa stručně připomněl historii
vzniku školy a poděkoval paní ředitelce i celému kolektivu pracovníků za jejich práci,
žákům pak za reprezentaci školy i města, v závěru popřál další úspěchy. V obdobném
duchu se nesly proslovy dalších hostů, z nichž se mnozí účastnili zahájení provozu školy před pěti lety, a proto mohli posoudit, jaký krok dopředu škola udělala.
K hostům patřili: zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy kraje Vysočina
a Velkého Meziříčí, členové Rady města Velké Bíteše, zástupci smluvních pracovišť
včetně První brněnské strojírny, ředitel DPL, ředitelé místních škol a středních odborných učilišť z Velkého Meziříčí, Žďáru nad Sázavou a z Klobouk u Brna. Tato škola je
svým zřízením blízká bítešské, je rovněž zřízena městem.
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Mgr. Miroslav Báňa a Ing. Marie Šabacká při slavnostním přípitku
FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

Po slavnostním přípitku si hosté prohlédli nově vybavenou počítačovou pracovnu,
odborné učebny oboru kadeřnice, za které by se nemusel stydět žádný kadeřnický
salon a stejně dobře moderně vybavenou odbornou učebnu pro obráběče kovů.
Další část oslavy proběhla v budově v Lánicích. Zde se vedení školy mohlo právem
pochlubit nově zřízenou odbornou učebnou pro potravinářské obory kuchař – číšník, cukrář. Prostory jsou od roku 2003 vybaveny moderními spotřebiči a gastronomickým zařízením, bezdotykovými umyvadlovými bateriemi, které odpovídají těm
nejpřísnějším hygienickým požadavkům, novou kuchyňskou linkou a restauračním
zařízením.
Ale nezůstalo jen při teoretické prohlídce. Paní ředitelka pozvala přítomné k občerstvení specialitami, které připravili žáci oboru kuchař, cukrář a servírovali budoucí
číšníci a servírky. Za tónů harmoniky Ing. Jaroslava Coufala probíhalo na závěr neformální posezení v příjemném prostředí. Odcházející hosté přáli paní ředitelce znovu
hodně dalších úspěchů a elánu do práce.
Další den pak proběhla oslava pátého výročí školy takřka v „rodinném duchu“ –
sešli se na ní všichni současní i bývalí učitelé a mistři odborného výcviku. Těm všem
i jejich současným i budoucím žákům přejeme pevné zdraví, chuť do práce a další
úspěchy v příštích letech.
Zora Krupičková
Kronikářka města Velké Bíteše
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ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

HELE LIDI – HELE SOCHA
...je název výchovně vzdělávacího programu, který děti seznamuje se životem nevidomých lidí. Je to program, kde si můžeme sami vyzkoušet, jaký je život zdravotně
postižených, vyzkoušet si své smysly, orientaci, postřeh, fantazii a techniku hmatového modelování.
Na ZŠ ve Velké Bíteši hmatové modelování probíhá druhým rokem u žáků druhého až pátého ročníku. Děti přicházejí do třídy se zavázanýma očima, jsou uvedeny
na místo a pouze sluchem a hmatem rozlišují věci a zvuky okolí, ale i více poznávají
sebe sama. Pokouší se orientovat pomocí bílé hole, poznávají, jaký význam má pro
nevidomého člověka hmat, sluch i čich a jak je pro jeho život důležitý slepecký vodící
pes. V druhé části se seznámí se zásadami hmatového modelování – učí se dívat
rukama a z hlíny si vymodelují hlavu. Pracují na dřevěné podložce pokryté látkou
a při práci nepoužívají žádné nástroje ani vodu. Na konci je vyhlášen nejlepší výrobek
a po vypálení si děti své práce odnášejí domů.
Některé děti se s nevidomým člověkem setkávají poprvé, jiné o životě postižených
již něco vědí, ale všem tento program pomohl lépe pochopit a porozumět životu
nevidomých lidí.

Hmatové modelování
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FOTO: MGR. MILADA SKLENÁŘOVÁ

BEZBARIÉROVÉ UČEBNICE – NEJEN PRO DĚTI S DYSLEXIÍ

Práce s počítačem

FOTO: MGR. MILADA SKLENÁŘOVÁ

Cizí jazyk se stává povinným vyučovacím předmětem od čtvrté třídy základní školy.
Děti se většinou na nový předmět těší, některým jde velice dobře, ale jsou i děti, které
mají s učením problémy – „dyslektici“ (dyslexie – specifická vývojová porucha čtení).
Někdy se setkáváme s názorem, že pro děti s dyslexií je příliš obtížné naučit se cizí
jazyk, protože mají potíže už v mateřském jazyce. Jsou však schopné učit se cizí jazyk,
je-li jim věnována potřebná péče a jsou-li užity speciální techniky a metody práce.
Na ZŠ ve Velké Bíteši jsme navázali spolupráci s ing. Dagmar Rýdlovou, autorkou
originálních učebních pomůcek a metod pro děti s dyslexií. Připravila pro naše nejen
dyslektické děti počítačový program. Pilotní projekt výuky angličtiny na základě
učebnice a multimediální podpory je realizován právě na naší škole. Počítačový program obsahuje kompletní učivo z učebnice angličtiny pro první stupeň, podporuje
zrakovou a sluchovou koordinaci, zrakovou analýzu a syntézu, respektuje zásadu
jedné obtížnosti, s nekonečnou trpělivostí dle potřeby opakuje a nedovolí udělat
chybu. Práce s počítačem je dobře kompenzována používáním názorných pomůcek
pro „uchopení“ slovíček a gramatiky. Jsou to papírové vystřihovánky, skládačky a hry,
které konkretizují abstraktní jazykové jevy. Děti mají možnost si probíranou látku
s chutí osahat, lépe srovnat v hlavě a snáze podržet v paměti. Multimediální program
i názorné pomůcky mohou děti používat ve škole i při domácí přípravě.
Mgr. Milada Sklenářová
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ÚSPĚCH FOTBALISTŮ ZE ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
Dne 29. září 2004 se žáci ZŠ Velká Bíteš zúčastnili okrskového kola v minifotbalu
ve Velkém Meziříčí za účasti devíti škol. Školy byly rozlosovány do dvou skupin a vítěz skupiny postoupil do okresního kola. Žáci ZŠ V. Bíteš byli vylosováni do čtyřčlenné skupiny, kde postupně porazili ZŠ Křižanov 2 : 1, ZŠ Školní V. Meziříčí 8 : 0
a ZŠ Oslavická V. Meziříčí 5 : 0. Stali se tedy vítězi své skupiny a společně s Gymnáziem
V. Meziříčí, které vyhrálo druhou skupinu, postoupili do okresního kola ve Žďáru n/S,
které se konalo 30. září 2004.
V okresním kole byly opět rozlosovány 2 skupiny po 4 školách, naši žáci postupně
porazili ZŠ Bobrová 4 : 1, ZŠ D. Loučky 3 : 0 a remizovali se 4. ZŠ Žďár 1 : 1. Těmito
výsledky si zajistili vítězství ve skupině a postoupili do semifinále, kde se utkali s Gymnáziem V. Meziříčí, které porazili 2 : 0. Ve finále potom nastoupili opět proti 4. ZŠ Žďár,
kterou porazili také 2 : 0. Vítězstvím v okresním kole si žáci ZŠ V. Bíteš zajistili postup
do krajského kola, které se koná až na jaře příštího roku.
Školu reprezentovali: Michal Pelán, Radek Holík, Jiří Jelínek (1), Zdeněk Dvořák (3),
Tomáš Loup (3), Jan Ráboň (1), Ondřej Šimeček (2), Libor Suchomel (1), Jakub Milota,
Luboš Kerber a Vít Kratochvíl, který se stal nejlepším střelcem týmu se 16 brankami.
Mgr. Zdeněk Liška
učitel TV

OKÉNKO FARNOSTI
Všichni, kdo přispíváme do našeho zpravodaje, si uvědomujeme, jak ten čas běží.
Rád se s Vámi setkávám v novém čísle. Čas je v našem životě velmi cennou hodnotou.
Svědčí o tom mnoho různých písní, básní i uměleckých děl. V tyto dny nám ho připomínají nápisy na hrobech našich blízkých a milých, na něž intenzivně vzpomínáme.
Každý člověk touží po radosti. Je ochoten mnoho investovat, aby ji hledal, objevoval
a prožíval. Spokojí-li se s falešnou, je krátkodobá a brzy zatrpkne v duši. Najde-li pravou, vynaloženou energii s prostředky nepočítá.
Mnozí se mě ptáte na zkušenosti života s volontéry. Mohu říci, že jsou velké a je
jich mnoho. Žijeme v jednom domě, pracujeme, stravujeme se, také sportujeme a neseme společně různé obtíže. Denně zpíváme, modlíme se a v centru našeho života
je denní eucharistie. Společně plánujeme každý den, týden, měsíc a výhledově celý
rok. Také hodnotíme výsledky své práce. Osobně zažívám na faře zkušenost domova
a rodiny. Obohacení vnímám z dvojího hlediska: jednak mám nastavené zrcadlo a za
druhé volontéři jsou pro mě stálým zdrojem inspirace, optimismu mládí a nových
nápadů. Budou-li mít mladí odvahu jít tímto směrem dál i v budoucnu, budou novým
větrem do plachet života jednotlivých farností i oporou kněží.
Z plánovaných akcí na listopad vás srdečně zveme na muzikál spojených farností
Jesus Christ supermlád, který se uskuteční v sobotu 6. listopadu v 19 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. Výtěžek z představení bude použit na nové varhany. Dne
14. listopadu Vás zveme na koncert skupiny z Nového Města na Moravě. Fontána
naděje zahraje v 16 hodin v kostele Sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. V neděli 21. listopadu Vás zveme na nedělní bohoslužby v 8 a v 11 hodin, kterých se účastní vzácná
návštěva misionářek z Afriky - „Živá voda“. Při obou bohoslužbách zazpívají africké
duchovní písně, zřejmě i zatančí při obětním průvodu. I listopadové dny mají svou
krásu. Objevujme ji a třeba bude i příležitost si tento objev sdělit.
S pozdravem o. Bohumil
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DRUHÉ SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Zleva: Šárka Krejčová, David Porupka a Tereza Havlátová - nejmladší účinkující Bítešanu
FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

V sobotu 11. září 2004 se již podruhé rozeznělo velkobítešské náměstí lidovými
melodiemi a rozkvetlo krásou krojů. To začal folklorní festival Setkání na Podhorácku.
Příznivci folkloru, nadšení již loňským programem, zaplnili lavice kolem podia, stálo
se i po obvodu hlediště a mnozí, kteří ani neplánovali návštěvu festivalu, se zastavovali cestou na lunaparkové atrakce, přilákáni pestrou podívanou pod májí. Přichystali
ji členové deseti souborů: Bítešan, Podhoráček z Vémyslic, skupina z Březníka, Bajdyš
z Třebíče, skupina z Brna – Komína, Líšňáci z Brna – Líšně, Velen z Boskovic, Kořeňák
z Kořence, Vysočan z Hlinska a jako hosté se představili tanečníci z Oblíku z Hanušoviec nad Topľou s krátkou taneční pozvánkou na nedělní vystoupení pod májí.
Soubory se do Velké Bíteše sjížděly již od desáté hodiny. Garanti, jejich celodenní
průvodci z řad bítešských dobrovolníků, je doprovázeli do šaten v budově ZŠ, starali
se o jejich pohoštění a byli jim po celou dobu až do jejich odjezdu k dispozici. Pokud
se ovšem některé ze souborů dospělých nerozhodly zůstat na hodové veselí v sobotu
večer, což se také stalo.
Vraťme se ale na náměstí. Program zahájila vedoucí Klubu kultury města Velké
Bíteše Ivana Balejová jménem pořadatelů a uvedla vzácného hosta hejtmana kraje
Vysočina pana Františka Dohnala, který pozdravil z pódia bítešské občany i účinkující. Potom se podium zaplnilo nejmladšími žáčky zdejší základní školy, dětskou
skupinou národopisného souboru Bítešan. Doslova zaplnilo – bylo jich pětačtyřicet!
Počátkem školního roku se totiž do souboru hlásili noví zájemci a nebylo možné
ochladit jejich zájem tím, že by se jim neumožnilo vystoupit v hodovém programu
a festivalu. Přidalo se i několik starších dětí z mateřské školy, a tak se učitelky Táňa
Horká a Eliška Hradilová pořádně zapotily, aby v několika týdnech upravily program
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a nacvičily ho s malými nováčky. Ohlas na vystoupení dětí jim snad byl odměnou za
jejich úsilí.
A pak se roztočila pestrá šňůra dalších souborů. Půvabné tance starších dětí
z Vémyslic vystřídalo rozverné vystoupení Březničanů. Sotva diváci stačili dotleskat impozantním sukním Líšňaček a Komíňaček, už jim brali dech temperamentní
hosté ze slovenského Oblíku. Diváci fandili samozřejmě i „svým“ – dalším skupinám
Bítešanu. Nejprve to byli chlapci a dívky s bílými a červenými pentlemi, které s půvabem, daným jen mládí, zaplétali v tanci do koruny májky. Mládež a dospělí členové
Bítešanu vystoupili v pestrém pásmu písní a tanců točících se kolem hrnčířského
řemesla. Došlo i na dialog toufara s mládencem, každý vychvaloval své pálení: hrnčíř
džbánečky, mládenec prý také pálil – ale slivovici. Bítešské ženy, houslová muzika
i taneční páry nakonec spojili své vystoupení ve společné písni o chvále hrnřířského
řemesla. Z vypálených džbánečků se připíjelo vypálenou slivovicí a omladina si
pochutnávala na koláčích. I na diváky se dostalo.
A dál – jedno vystoupení pestřejší a nápaditější než druhé. Kořeňák, Bajdyš, Velen,
Vysočan – košťatový tanec, mlácení cepy, písně, které letos zpestřovaly vystoupení
jednotlivých souborů a především rozvážné i temperamentní tance. Byl to nápor na
podium. Stovky nohou je testovaly v rytmu dupáku, obkročáku, čardáše a různých
krokových variací a výskoků. Tak se nakonec stalo, že jeden díl podia nevydržel laškovný tanec mlynářů z Hlinska a trochu se propadl. Nikomu se však nic nestalo, jen
konstruktéři se budou muset do budoucna trochu zamyslet nad stabilitou podia. Ale
ani tato malá nepříjemnost nemohla ovlivnit pěkný dojem, jaký si diváci odnášeli
z festivalového odpoledne.
Pár dešťových kapek doprovázelo soubory k jejich autobusům a spokojené diváky
k domovům – nebo také do sklípků na hodové vínečko.
Zora Krupičková

Pohled na část hlediště se spokojenými diváky
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FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

HODOVÁ NEDĚLE 12. ZÁŘÍ 2004

Hosté – dívky ze souboru „Setas“ ze Slovenského Sence

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

Během dopoledne se z různých míst Velké Bíteše ozývala dechovka – to si stárci
a ostatní mládenci z chasy chodili pro své dívky. Z oken domů voněly řízky a pečínky.
Mnozí občané si se slavnostním obědem pospíšili, aby byli včas na náměstí, kde se
odehrává každoročně hodový program. Čekání na příchod průvodu zpestřil divákům, shromážděným kolem podia, již druhý rok program s názvem Domácí a hosté.
Název neuvádí sportovní klání, jak by se na první pohled zdálo. Jedná se o vystoupení místních a hostujících folklorních souborů.
V úvodu vystoupil místostarosta Ing. Alois Koukola, představil vedoucí a choreografy souborů a citlivě připomněl události z 11. září 2001 v New Yorku i v nedávné
době v Beslanu. Naznačil, že následující vystoupení dětí z Bítešanu bude symbolickým plamínkem svíčky, rozsvícené na památku dětí z beslanské školy.
Po jeho slovech se představila skupina mladších dětí národopisného souboru
Bítešan, která působí při zdejší základní škole. Děti sklidily za své roztomilé vystoupení veliký potlesk. Nemohly si ho moc vychutnat, protože hned po vystoupení
běžely ke kulturnímu domu, aby se postavily do čela hodového průvodu.
Mezitím již obecenstvo okouzlil slovenský taneční soubor Setas ze Sence, ze soukromé taneční školy. Na jejich vystoupení bylo znát, že se děti věnují tanci v rámci
výuky. Předvedly upravené tance z různých částí Slovenska a měly velký úspěch.
Diváků přibývalo, protože mnozí si od loňska pamatovali, že na závěr vystoupí temperamentní Oblík. Ani tentokrát nezklamal. Ovšem zklamalo něco jiného – počasí.
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Již v závěrečných minutách vystoupení tanečníků ze Slovenska spadly první kapky
deště a nezůstalo jen při nich. Liják rozehnal diváky pod střechy a do průjezdů. Zpod
deštníků sledovali, jak se právě na náměstí blíží hodový průvod. Přes hustý déšť nesli
policajti v jeho čele důstojně bítešský prapor. Za nimi jezdci na koních a za nimi pětačtyřicet promoklých dětí Bítešanu. Některé pod deštníky, děvčátka si po vzoru praprababiček přehodila svrchní kanafasku přes hlavu a všichni se i s učitelkami utíkali
schovat do průjezdu „Pětky“, kde si je rozebírali rodiče.
I hlavní část průvodu – rychtář a chasa – došla na podium. To se lesklo jako zrcadlo
a pěkně klouzalo. Co teď? Déšť nepolevoval. „Beseda se tančit bude!“ rozhodl první
stárek. A stalo se. Před nejodolnějšími diváky zatančila chasa obě besedy, předala
rychtáři dožínkový věnec, jen na paragrafy už tentokrát nedošlo. Déšť, který Velkou
Bíteš naposledy pořádně zalil pátého července, si vybral pro další „zalévání“ po dvou
měsících právě 12. září. Pokazil hlavní část hodového programu, promáčel účinkující,
přidal vrásky pořadatelům a otrávil diváky. Náměstí se vyprazdňovalo, plnily se sklípky
a restaurace. V příštím roce, pokud by se obdobné počasí opakovalo, by bylo vhodnější zavést průvod v počátku deště a tím i diváky pod střechu kulturního domu. Zde
bývá dopředu připraven prostor pro vystoupení. Nebylo by tolik škody na oděvech
diváků a na zbrusu nových krojích, na nichž se „podepsal“ barevný krepový papír,
který místo pentlí zdobil zelený vršek máje. Počasí ale nemohlo zkazit náladu z průběhu celého hodového týdne, který se nesl ve znamení hudby, tance, zpěvu a dobrého
vína. Ať žijó hode 2005!
Zora Krupičková

U rychtářského stolu...
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FOTO: SILVA SMUTNÁ

PŘEDČASNÉ KÁCENÍ HODOVÉ MÁJE
KLUKOVINA, FURIANTSTVÍ NEBO TRESTNÝ ČIN

Uprostřed noci z pondělí na úterý, po letošní hodové neděli, musela být z bezpečnostních důvodů skácena hodová máj. Došlo k tomu v přítomnosti Policie ČR, chasy
a zástupce města, který po odborné konzultaci definitivně rozhodl, protože nechtěl
riskovat zdraví i životy občanů. Známý „neznámý pachatel“ kmen nebezpečně nařízl,
ale svoje „dílo“ už nestačil dokončit. Avšak i to stačilo k tomu, aby způsobil bezesnou
noc mnoha lidem, z nichž zejména „hodoví chasníci“ mu to nikdy nezapomenou
a jsou připraveni k jakémusi zúčtování v rámci legislativního vakua. Jsme přece čestní
občané, kteří vystavené účty nenechávají neproplacené. Ani klukovina, ani furiantství.
Ale jako trestný čin bude takovéto hrdinství od příštích hodů posuzováno – viz jeden
příklad z trestního zákona:
Obecné ohrožení § 179
(1) Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí
majetek v nebezpečí škody…nebo se dopustí jiného nebezpečného jednání (obecné
nebezpečí), nebo kdo obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody…
Je třeba si uvědomit, jakou potenciální energií je taková „mája“ bítešských rozměrů
nabita, jakým nebezpečím by se svým narušeným kmenem byla pro ranní lidské hemžení v následujícím větrném ránu – vzpomeňme na vánoční strom v Praze! Věřím, že
se „hrdina“ ke svému činu přihlásí, omluví se a tím se vyhne případnému trestnímu
stíhání. Závěrem chci poděkovat „lesákům“ panu Rybníčkovi z Košíkova a zejména
panu Maršíkovi z Velké Bíteše za jejich nevšední ochotu i mistrovství, s jakým poškozený symbol bítešských hodů položili.
Alois Koukola, místostarosta

HOUSLE MĚLY PRIM
O letošních hodech vzrostl v našem městě nejen počet sklípků s dobrým pitím
a pochutinami různého druhu, ale zvětšila se také konkurence doprovodným
hudebním programem, který svým hostům provozovatelé sklípků nabízeli. Mnohde
se zájem veřejnosti o dechovou hudbu nebo oblíbenou houslovou muziku dařilo
uspokojit. V některých sklípcích vyhrávaly cimbálky z různých částí Slovácka a lidé
si mohli také zazpívat nebo zatancovat na místní lidovou notu. Jak tomu kde bylo?
V pátek „na pětce“ hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína, takže
v hodovém sklípku klubu kultury bylo plno. V sobotu ve dvoře vinotéky v Růžové
ulici hrála cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic a večer na dvorku hotelu
Jelínek horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova. Horňáci s pověstnou
výdrží a muzikantským zapálením hráli, zpívali a společně s ostatními i tancovali
téměř do kuropění. V neděli odpoledne počasí nepřálo, a proto se tradiční posezení
u cimbálové muziky Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště uskutečnilo na náhradním místě - v kulturním domě, kam ji věrný okruh příznivců následoval. Ve vinném
sklípku U Fortny, v nově otevřených prostorách měšťanského domu č.10, hrála po
oba středeční večery bítešská houslová muzika. Zdubovi připravili našim muzikantům a hostům vlídné přijetí, a tak každoroční týden zdejšího podzimního lidového
veselí byl v příjemné atmosféře se zpěvem a u skleničky dobrého vína patřičně zahájen i ukončen.
Silva Smutná
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Bítešská houslová muzika ve sklípku U Fortny

FOTO: SILVA SMUTNÁ

Horňácká cimbálová muzika nenechávala tanečníky zahálet

FOTO: SILVA SMUTNÁ
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VIDEOPŘEHLÍDKA V MUZEU
Letošní návštěvnická sezóna ve zdejším městském muzeu byla zakončena ve čtvrtek dne 30. září videopřehlídkou dokumentárních filmů s místní tématikou. Program
se skládal ze čtyř částí. Na začátku byl uveden výňatek ze záznamu druhého ročníku
folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“, který během letošní hodové soboty
pořídil pan Zdeněk Klusák z Březníka. Potom byly divákům představeny dva filmy
z tvorby pana Karla Veleby - oba uvedeny v místní premiéře a oba vybrány k prezentaci Velké Bíteše na „Musaionfilmu“ - celostátní přehlídce, která se každoročně
uskutečňuje v Uherském Brodě. O půlhodinovém snímku „Bítešská kostelní tvrz“ již
vyšel v červencovém zpravodaji samostatný článek. Jedná se o dokument o opevněném kostele sv. Jana Křtitele a starobylých zvonech, zavěšených v jeho věžích doplněný animovanými pověstmi. „Královničky“ je název druhého dokumentu (14 min.)
zachycujícího atmosféru letošní svatodušní obchůzky bítešských dívek v nedalekém
Jestřabí. Obsahuje rovněž přípravu k realizaci tohoto starobylého zvyku a vzácné
momenty z rozhovorů s přední znalkyní moravských lidových tanců paní Zdenkou
Jelínkovou, autorkou publikace „Královničky na Tišnovsku a Velkobítešsku“. Diváka
zaujme nejen dobře odvedená práce s kamerou, ale také skutečnost, jak dále je
možno doplňovat, citlivě dotvářet a zpracovávat natočený materiál, třebaže v amatérských podmínkách. V závěru večera byl uveden videozáznam pana Ctibora Veleby
o letošních bítešských hodech.
Na video přehlídku přišlo kolem padesáti diváků. Městské muzeum děkuje zdejší
základní škole a panu Karlu Velebovi za vstřícnou výpomoc v technické přípravě akce.
Silva Smutná
Městské muzeum ve Velké Bíteši

Z natáčení u paní Zdenky Jelínkové

FOTO: SILVA SMUTNÁ

21

ZLOMENÝ ČAS

NOVÁ KNIHA Z POHLEDU ČTENÁŘE
Recenzovaný titul, připravený do tisku trojicí bítešských autorů, přináší tři zajímavá svědectví. Hořké svědectví příslušníka poražených armád, svědectví o ztracené
důstojnosti zajatců a konečně svědectví o nevyzpytatelnosti osudů, které sdílejí nejen
lidé, ale i předměty jim blízké. Autentické nositele těchto zkušeností představují
drážďanský rodák Klaus Münter (*1922) a jeho válečný deník. Tedy poražený a posléze zajatý příslušník německého wehrmachtu a jeho osobní, důvěrná písemnost,
které v těžkých i radostnějších chvílích svěřoval své vnitřní pocity a prožitky. Území
Vysočiny naplňuje v osudech obou protagonistů klíčovou úlohu místa, kde nejedna
kapitola jejich příběhu začíná nebo končí. Na Vysočině totiž K. Münter prožívá a zaznamenává poslední dny války, na Vysočině upadá do zajetí a přichází o svůj deník.
Z Vysočiny odchází do ruských zajateckých táborů a z Vysočiny se mu po více než
padesáti letech ztracený deník zase vrací. Jeho pohnutí i vzpomínky na tento kraj
jsou natolik silné, že se s obyvateli Vysočiny nakonec podělí o poválečná pokračování svých osudů.
Co svědectví, to samostatný oddíl zpracovaný jedním z autorů. První části nazvané
Dlouhá cesta deníku Klause Müntera se zhostil sám jeho nálezce a později úspěšný
„spoluobjevitel“ dosud žijícího autora Jaromír Kotík. Jeho líčení je vlastně skoro
neuvěřitelným příběhem zabaveného Münterova deníku, který se po dlouholetém
pátrání a několika neúspěšných pokusech nakonec vrátil do rukou svého pisatele.
Neuvěřitelným a přitom autenticky doloženým příběhem badatelské, ale i lidské
vytrvalosti, vůle a odhodlání ke vstřícným gestům i k odhalení dosud nepoznaných
souvislostí. Navzdory časovým i prostorovým vzdálenostem má tak čtenář příležitost
seznámit se se skutečným původcem deníkových záznamů a s jeho dalším rukopisem
poválečných pamětí.
Druhou část knihy, pocházející z pera Markéty Lolové, tvoří edice Münterova válečného deníku. Jejím prostřednictvím Lolová přináší v českém překladu nejen plné
znění tohoto písemného dokumentu, ale zároveň také jeho obsahový i formální rozbor. Kromě zmíněných analytických kapitol edici provázejí identifikační poznámky
a zdařilý historický komentář. Lolová v něm uvádí řadu Münterem opominutých
souvislostí, upozorňuje na některé autorovy omyly a především s úspěchem odhaluje pisatelovy postoje, zájmy i povahové vlastnosti. Tím vším čtenářům napomáhá
při interpretaci nezřídka emotivních a útržkovitých denních záznamů německého
důstojníka.
Konečně třetí část má charakter pamětí, které Münter napsal dva roky po svém
návratu z ruského zajetí. Čtenář se s nimi seznamuje ve zdařilém překladu Aloise
Koukoly. Paměti, svým počátkem situovaným na Velkomeziříčsko v květnu roku 1945,
tak nepřímo navazují na zabavený deník. Stejně jako jeho záznamy v ničem neztrácejí
na čtivosti ani na Münterově smyslu pro poetiku. Bezprostřednost deníku nahrazuje
v pamětech přiléhavost volených výrazů. I přes pochopitelný nedostatek konkrétních
údajů se v nich působivě rozkrývá hloubka zažívané potupy, vzácnost lidské solidarity a nesmiřitelnost znepřátelených ideologií.
Díky svému pojetí, obsahu i formě jsou Münterovy zápisky velmi zajímavým pramenem. Pramenem, který obecně známé události „času zlomeného“ v roce 1945
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zachycuje očima jednoho z přímých účastníků. Řadí se tak do kategorie dnes stále
častěji vyhledávaných ego – dokumentů, které jako jedny z mála dokážou přiblížit
bezprostřední vnímání historických událostí jejich současníky. Münterova výpověď
je ve zdejších poměrech o to vzácnější, že představuje pro domácího čtenáře pohled
v převážné většině nesdílený, a tudíž prakticky neznámý a „cizí“. Její vydání, připravené bítešskými autory, se dokázalo vyvarovat všech apriorních sympatií i antipatií.
Upřímně tak nabízí ojedinělou možnost srovnání i prostého lidského porozumění.
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Okresní archiv, depozitář Velká Bíteš

NAVŠTIVTE

POZVÁNKA NA VÝSTAVU MALÍŘE IVANA SÝKORY
Malíř je rodák z Třebíče, kde ho od raného dětství vedl k malování jeho strýc, akademický malíř Bahner. V 50. letech se rodina stěhuje do Žďáru nad Sázavou, kde se
dalším učitelem stává mistr štětce a barvy – R. Hanych a současně i J. Polanský. První
výstavu akvarelů realizuje v šestnácti letech v Bystřici. Nyní je členem Sdružení výtvarníků Praha a své umění předvedl na více jak sedmdesáti výstavách.
Tvorba malíře se stala všeobecně známou a uznávanou pro náročnou akvarelovou
techniku, kde zachycuje jemné nuance světla a barvy v přírodě. Zdrojem Sýkorovy
inspirace je nejen krajina a lidé, ale předmětem jeho zájmu jsou i kompozice květin
ve vázách, polní kvítí. Krajinou jeho obrazů je převážně Českomoravská vrchovina.
Říká: „K rodnému kraji jsem zahořel velkou láskou. Obrazy se vyznávám ze svých citů.
Vysočina, to jsou barvy. Jak říká básník – červená s fialovou kvete, že leží pod nohama
a hnědé je zde víc jak dost, šedá se kupí na kopci v zelené, modrá pro radost“.
Na výstavu, kterou zahájí v úterý dne 9. listopadu v 17 hodin slavnostní vernisáž, se
můžete přijít podívat do výstavní síně Klubu kultury ve dnech od 10. do 19. listopadu
2004. Budete mít možnost shlédnout všestrannost jeho dosavadní tvorby.
– red –

TRAVESTI SHOW – SCREAMERS
POZVÁNKA

Klub kultury města Velké Bíteše vás zve na výše uvedené představení, tentokrát s programem ve stylu 4-3-2-1 pěveckých skupin. Připraveno je na úterý dne
16. listopadu 2004 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Začátek je v 19 hodin. Vstupenky
je možno zakoupit v Informačním centru ve Velké Bíteši. Telefonicky si vstupenky
můžete objednat na tel. čísle: 566 532 025.
– red –
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PRÁZDNINY SKONČILY – PŮLKRUH ZAČÍNÁ
WALLINGEROVO KVARTETO POTŘETÍ

Wallingerovo kvarteto

FOTO: OTTO HASOŇ

Již sedmé prázdniny skončily posluchačům koncertů Bítešského hudebního půlkruhu v úterý 5. října 2004. A osmou sezónu zahájilo Wallingerovo kvarteto opravdu
mimořádným zážitkem. Nejsou žádnými nováčky na našem podiu, ale poprvé jsme
jejich koncert regulérně avizovali v naší programové brožuře. Důvod vysvětlil pan
Mašek – jednou „jen“ skvěle nahradili koncert houslistky Ivany Tomáškové a podruhé
obstarali hudební část Bendova melodramu „Ariadna na Naxu“. Ti z nás, kteří nezapomněli na jejich muziku, se na koncert oprávněně těšili.
První skladbu večera – Modlitbu toreadora Joaquína Turiny – objevil cellista pan
Škrdlík za svého pobytu ve Španělsku, když tam zakládal komorní orchestr. Tolik se
mu zalíbila, že ji prosadil i do repertoáru Wallingerova kvarteta. A že udělal dobře,
o tom po 5. říjnu nikdo z nás nepochybuje. Motivy španělských tanců zněly naprosto autenticky a při potlesku jsme se ohlíželi, z kterého rohu vyběhne býk. Zvlášť
velký ohlas měla úvodní skladba mezi našimi mladými posluchači. Smyčcový kvartet
Antonína Dvořáka C dur op. 61 tvořil druhou část prvního „poločasu“. Jak jsme se
zmínili v pozvánce na koncert, Wallingerovci tento nepříliš často hraný kvartet nastudovali pro vídeňské hudební slavnosti a nyní jsme jej mohli ocenit i v Bíteši sto let
po smrti autora. Byl to opravdu „ten“ Dvořák, nádherně melodický a muzikantský,
který se nemůže „oposlouchat“ ani za dalších sto let.
O přestávce se publikum rozdělilo na dvě části – ty mladší vidina nového mobilu či
přehrávače vehnala do fronty na průkazky druhého ročníku Velké dětské soutěže. Ti
starší se šli přesvědčit do pekla pod jevištěm, zda „filiálka“ Cukrárny u Zdubů nalévá
stále tak dobré bílé či červené jako v minulých ročnících.
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Leoš Janáček: Listy důvěrné. Poslední, tedy druhý kvartet je živou vzpomínkou na
romantické vzplanutí 74-letého mistra Janáčka ke Kamile Stösslové. Způsob, jakým jej
Wallingerovci provedli, oslovil každého v sále. „Fajnšmekři“ žasli. Za „ty druhé“ nejlépe hovoří odposlechnutý názor spokojeného posluchače: „To bylo tak hezké, že to
snad ani nemohl být Janáček...“.
Od všech muzikantů máme vyřídit panu Jiřímu Raušovi srdečné poděkování za
pozvání na skvělou večeři a za příjemné prostředí, ve kterém se již tradičně dobře
povídá o koncertech minulých i příštích. Rádi vyřizujeme.
Výbor BHP

DRUHÝ KONCERT SEZÓNY

MARTIN ŠVAJDA – VIOLONCELLO, PAVEL KRATOCHVÍL – KLAVÍR
Přijměte naše pozvání na 2. koncert sezóny – opět uvidíme známé tváře.
Mgr. Martin Švajda je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
(1986-1991) ze třídy doc. Jana Hališky. Další podrobnosti o jeho umělecké dráze se
můžete dočíst v naší roční programové brožuře. Kromě koncertní činnosti vyučuje
třikrát týdně na naší ZUŠ. Mgr. Pavel Kratochvíl zůstal i po absolutoriu věrný JAMU
jako pedagog. Další – brožura BHP.
K programu druhého koncertu se může těžko někdo vyjádřit lépe, než sólista.
Mgr. Švajda. Říká: „...pro bítešské posluchače jsme spolu s klavíristou Pavlem
Kratochvílem připravili koncert, jehož název by mohl znít Hudební toulky Evropou
na přelomu 19. a 20 století.
Muzikantský výlet začneme samozřejmě v Čechách s letošním jubilantem
Antonínem Dvořákem (1841-1904) a jeho líbezně rozpustilým Rondem op. 94
(1891). Dílo bylo autorem věnováno vynikajícímu českému violoncellistovi Hanuši
Wihanovi, zakladateli Českého kvarteta, a prováděno na společných vystoupeních
před Dvořákovým odjezdem do Ameriky. Pak se vydáme do Německa, ke skladateli
Maxi Bruchovi, do roku 1888. Tehdy vzniká na motivy židovských žalmů nábožně
jímavé, zpěvně melodické Kol Nidrei op. 47, skladba mistrně kombinující expresivitu výrazu s hloubkou obsahu. První půli koncertu uzavřeme v horkém Španělsku
s jeho melancholicko-něžnými i vášnivě-dravými lidovými písněmi. Manuel de Falla
komponoval svoji Suite populaire Espagnol (1914) původně pro zpěv a klavír, ale vášnivá niternost, originalita a velká popularita díla si časem vyžádaly četné transkripce,
z nichž ta pro violoncello a klavír zazní na našem koncertě.
Po krátkém odpočinku se zastavíme ve slunné Francii. Sonáta d moll (1915)
Claudea Debussyho je vrcholnou ukázkou francouzského impresionismu s celou
jeho brilantností, překvapivostí a zvukomalebností. K jejímu obsahu se dokonce váže
příběh na motivy commedie del´arte. Ten si však nechám jako překvapení až na koncert. A naši společnou cestu ukončíme v ruském Petrohradě v roce 1877. Petr Iljič
Čajkovskij vytvořil svými Variacemi na rokokové téma op. 33 dílo, které se stalo ihned
po své premiéře miláčkem posluchačů i interpretů. Jejich lehkost, virtuozita a nápaditost spolu s širokodechou ruskou melodikou a barevností působí až magicky na publikum a dává violoncellistům možnost předvést veškeré technické možnosti i tónové
kvality jejich nástroje.“
Nezbývá, než se těšit na shledanou 2. listopadu 2004 v 19 hodin v sále Kulturního
domu ve Velké Bíteši.
Výbor BHP
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ROJENÍ VČEL A VČELAŘŮ
Uplynulý včelařský rok, který skončil počátkem žní, je možno řadit k rokům pro
včelaře úspěšným. Vlivem příznivého přezimování včelstev, prakticky bez zimních
úhynů, šla včelstva do jarního rozvoje v dobré zdravotní kondici. Relativně příznivé
jaro, kdy včelstva vlivem teplého počasí mohla využít první pylové snůšky z lísek,
olší a vrb, podnítila plodování včelstev a tím obměnu zimní generace včel. Včelstva
následně plynule sílila a při rozkvětu porostů zimní řepky byla v nadprůměrné síle.
Vývoj počasí s dostatkem srážek měl velmi příznivý vliv i na rostliny řepky, které
vytvořily silný kořenový systém s velkým počtem větví a tím následně poskytovaly
včelám bohatou nektarovou snůšku. Během kvetení řepky však několikrát došlo
vlivem ochlazení a dešťových srážek k přerušení snůšky. Včely nemohly vyletovat,
v úlech se tísnily a zahálely, což následně vyústilo v rojovou náladu včelstev.
Lidé si často kladou otázku, co to vlastně je rojení včel. Rojení je jediný přirozený
způsob rozmnožování včelstev. Pokud je včelstvo dostatečně silné, má vytvořeny
zásoby medu, plně obsedá poskytnutý prostor úlu a včely nejsou plně zaměstnány
snůškou, vznikají příznivé předpoklady pro vznik rojové nálady. Co všechno rojovou náladu způsobí, není doposud dostatečně známo. Včely na plástech začnou
stavět velké voskové misky (základy matečníků), do kterých matka následně položí
vajíčka. Zpravidla při rojové náladě včely založí 10 až 20 matečníků. Po třech dnech
se z vajíčka stává larvička, kterou včely po celou dobu jejího larválního vývoje krmí
výměšky svých hltanových žláz (tak zvanou mateří kašičkou). Díky mateří kašičce
ze z této larvy vyvine dokonalá samička – nová včelí matka. Jakmile včely zavíčkují
první matečníky (z larvy se stává kukla), včely se mohou vyrojit. Při rojení z úlu odlétá
stará matka s asi polovinou včel. Z matečníků se pak následně líhnou nové matky,
ale ve starém úlu může zůstat jen jediná, a to ta nejsilnější. Z chovatelského hlediska
je rojení včel nežádoucí jev, protože dochází k oslabení včelstva a snížení jeho medného užitku. Včely se před vyrojením z úlu nasají medem, a proto bývají velice mírné.
Po vyrojení z úlu se zpravidla usadí poblíž na větvi stromu a vytvoří typický hrozen,
jehož hmotnost nejčastěji bývá v rozmezí 2 až 4 kg (20 000 až 40 000 včel). Okamžitě
začne část včel pátrat po novém příznivém obydlí. Protože dutých stromů, typického
obydlí včel, v přírodě ubývá, musí včely volit i jiné vyhovující prostory. A proto jsme
se letos často setkali i s tím, že včely si našly obydlí v rodinných domech či chatách
a to nejčastěji v mezistropních či střešních prostorech. Letošní rok byl na roje opravdu
velmi bohatý. Včelařům, kterým se nepodařilo potlačit nebo alespoň omezit rojovou
náladu včel včasnými zákroky, vylétly včely téměř z každého úlu. A protože ne každý
roj se podaří včelaři včas chytit do rojáku, mnoho z nás vidělo, jak se roj zvedne a přesunuje se za novým obydlím. Lidé jsou často přesvědčeni, že včely jsou při takovém
přeletu bodavé, a proto se co nejrychleji snaží někde ukrýt. Opak je však pravdou,
neboť pokud včela v roji není vysloveně vyprovokována, tak nebodá a v „mraku“ včel
se dá bezproblémově pohybovat.
Letošní mimořádně bohatý rok na roje měl však i svá pozitiva. Včelaři nové roje
usazovali i do nových úlů a tím se zvýšil počet chovaných včelstev. V současné době
83 členů naší včelařské organizace připravilo k zazimování 1 050 včelstev, což je
oproti přešlému roku o 157 včelstev více. Kromě toho v obvodu naší organizace
chová 23 registrovaných a neorganizovaných chovatelů 154 včelstev. Včelstva jdou do
letošní zimy ve větší síle než je obvyklé, což dává předpoklad dobrého přezimování
a zdárného jarního rozvoje.
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Největším problémem současného včelaření se stává jeho rentabilita. V letošním
roce došlo k prudkému nárůstu cen cukru, který je nutný pro podzimní krmení
včel. Ještě větší hrozbou se však stávají dovozové medy. Evropská unie po několika
letech opět povolila dovoz levného čínského medu do států unie, který se z důvodu
výskytu antibiotik v těchto medech dříve dovážet nesměl. Obchodníci v západních
státech unie proto pozastavili i nákup našich medů a zatím čekají, jakou kvalitu bude
mít čínský med. Pravdou zůstává, že hlavně u obchodních řetězců je nejdůležitějším
kriteriem cena a kvalita je až druhořadá. Tomuto tlaku jsou vystaveni i naši domácí
zpracovatelé. Aby vůbec mohli konkurovat cenou, jsou nuceni rovněž kupovat ze
zahraničí laciný med a náš med přimíchávají jen jako doplněk pro ochucení. Na obalech na sklenicích medu se proto například dočteme: Země původu – ČR, Argentina,
Čína, atd. Rovněž není žádným tajemstvím, že obchodní inspekce při svých kontrolách objevila mezi dovozovými medy i medy vysloveně falšované, kdy se jedná jen
o velmi dobře ochucené sirupy. Proto spotřebitel i při koupi medu musí být opatrný.
Asi nejjistější je proto kupovat med přímo od odpovědného včelaře ze svého okolí.
V současné době se asi polovina medu, který vyprodukují čeští včelaři, vyváží především do západních a severních států Evropy. Je to dáno tím, že spotřeba medu je u nás
ve srovnání s evropskými státy stále nízká - asi třetinová.
Trvalou snahou naší včelařské organizace je udržet početní stavy včelstev alespoň
na současné úrovni a propagovat moderní způsoby ošetřování včelstev. Proto jsme
letos uspořádali pro naše členy zájezd do Tábora za přítelem Neradem, který chová
včely v moderních nástavkových Langstrothových úlech. Včelařství chceme však propagovat i mezi širokou veřejností, a proto již tradičně pořádáme v předvánoční době
včelařskou výstavu. Protože výstava má již svou tradici, přijíždějí za námi včelaři z blízkého i vzdáleného okolí, a tak v tomto období již lze hovořit jako o rojení včelařů na
Bítešsku. Na této tematické výstavě kromě včelařských pomůcek nemohou chybět
především včely v proskleném úlu, které přitahují pozornost nejenom dětí. Pro praktické včelaře chceme předvést některé moderní úly, pomůcky pro získávání medu
a některé další zajímavosti. Z naší prodejní nabídky je trvale vysoký zájem o medové
pečivo. Ke koupi bude i medovina v několika druzích a oblíbené 15° medové pivo.
Ke koupi bude i květový, medovicový a pastovaný med, svíčky z včelího vosku a další
výrobky z včelích produktů (kosmetika, krémy, léčiva, atd.).
Na tuto výstavu opět srdečně zveme všechny přátele včelařství, školní mládež a celou širokou veřejnost. Výstava se uskuteční ve Velké Bíteši od čtvrtka
25. listopadu do úterý 30. listopadu 2004 v prostorách Klubu kultury, Masarykovo
náměstí 5, vždy od 9 do 17 hodin.
Ing. Josef Janšta,
předseda ZO ČSV Velká Bíteš
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Zdravý má spoustu přání, nemocný jen jediné.
Německé přísloví

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
1. listopadu - Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martinu se vší mocí
11. listopadu - Na svatého Martina zima svůj chod začíná
17. listopadu - Svatá Alžběta se sněhem přilétá
22. listopadu - Svatá Cecilie sněhem pole kryje
25. listopadu - Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu
30. listopadu - Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy se nadějem
Seniorklub na měsíc listopad připravil:
V měsíci listopadu pokračuje každou sobotu pravidelné plavání v krytém bazénu
v Kuřimi. Odjezdy jsou od České spořitelny, autobus je přistaven v 10 hodin, odjezd
v 10.15 hodin. Plavání v bazénu trvá od 11 do 12 hodin a máme jej jen pro nás. Kdo má
zájem, může se zúčastnit krátkého rehabilitačního cvičení ve vodě pod vedením našich
zkušených terapeutek. V objektu bazénu je k dispozici restaurace s možností teplých
jídel. Odjezd domů ve 12.30 hodin. Informace a organizaci zabezpečuje Víťa Štefková.
Třetí středu v měsíci, tj. 17. listopadu máme Seniorklub. Je státní svátek, Den boje za
svobodu a demokracii, ale naše zásady jsou pevné, každá třetí středa je naše. Takže v 15
hodin se sejdeme v Kulturním domě, abychom pobesedovali mezi přáteli v příjemném
prostředí.

Zájemci si mohou v bazénu i zacvičit pod vedením našich terapeutek
ARCHIV SENIORKLUBU
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Jako host mezi nás přijde Mgr. Vítězslav Drápal, koncertní mistr na flétnu,
taky senior, který v současné době vypomáhá na zdejší Základní umělecké škole.
Účinkoval i v různých ansámblech v zahraničí, takže kromě povídání o muzice bude
i něco zajímavého o cestování. Určitě bude i ukázka z jeho umění a nahrávek jiných
umělců.
Mezi naše pravidla patří i to, že se snažíme na každý měsíc připravit tři akce.
Tentokrát si trochu vydechneme, v měsíci říjnu jsme se rozdováděli a měli jsme akcí
pět. Ale nikomu nebráníme a vřele doporučujeme všem seniorkám a seniorům, aby
si naplánovali něco individuálně mimořádného, využít nabídek ostatních organizací, stačí zalistovat ve Zpravodaji. Seniorky mohou na sobě vyzkoušet atmosféru
ligového hokejového utkání, proč ne, senioři zase mohou zkusit listopadový koncert BHP 2. listopadu, p. Švajda na violoncello se poslouchá pěkně, možností je víc.
O dojmech si řekneme na Seniorklubu.
Na měsíc prosinec připravujeme:
- pokračuje plavání v sobotu 4. prosince v Kuřimi, v sobotu 11. prosince je závěr
v Jihlavě
- středa 15. prosince, Seniorklub s vánočním programem
- pátek 31. prosince, silvestrovská vycházka k Poslednímu vlkovi a na Běliznu
Informační okénko:
- poslední plavání v tomto roce bude v sobotu 11. prosince ve Vodním ráji v Jihlavě.
Letos tam byly provedeny další zlepšující úpravy, tak uvidíme. Bude to plavecká
lahůdka na závěr roku, současně tohoto zájezdu využijeme k předvánočním nákupům v supermarketech, které se nacházejí hned vedle plovárny. Odjezd od České
spořitelny v 7 hodin, od 8 do 10 hodin budeme mít Vodní ráj jen pro sebe, do 12
hodin bude volno do supermarketů, odjezd ve 12 hodin. Informace a organizátorka Víťa Štefková
- na našich pravidelných Seniorklubech jsme měli hodně hostů, kteří s námi pobesedovali o různých věcech. Už jsme tak trochu vystříleli prach v nápadech, koho
ještě pozvat. Věříme ale, že v našem městě, ale i mimo, je ještě hodně lidí, kteří by
nám mohli něco zajímavého povědět. Zapátrejte mezi vašimi známými, nebo příbuznými a přijďte nám poradit
- ještě k soutěžnímu kvízu na zářijovém Seniorklubu. V té době bylo hodně seniorek a seniorů v Itálii v Lignanu u moře, bylo tam hezky. Na pláži bylo dost času,
a tak jsme si tam taky zakvízovali, ve čtyřech skupinách, tytéž otázky, ve stejnou
dobu a taky jsme se vyhodnotili. Přibližně jsme dopadli všichni stejně
- poslední zářijovou sobotu jsme na kolech projeli hornickou cyklostezku, 10 km ze
Zastávky do Oslavan, kolem dřívějších uhelných dolů - Julius, Ferdinand, Jindřich,
Antonín, Simpson, Anna, František a Kukla. V Oslavanech jsme na zámku navštívili
muzea hornictví a historických radiopřijímačů, poseděli jsme ve stylové zámecké
restauraci a okoštovali pivo, které si tam sami vaří. Jelo nás 12, z toho 7 seniorek
a 5 seniorů, ujeto 60 km. Doporučujeme ostatním.
Aktiv Seniorklubu
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HODOVÁ VÝSTAVA BONSAJÍ
Ve dnech 10. -12. září 2004 proběhla tradiční hodová výstava bonsají v areálu ZUŠ
ve Velké Bíteši. Jaká tedy byla ta letošní? Plná novinek, hojně navštěvovaná a jak doufáme, pro mnohé zajímavá a inspirativní. Nepodařilo se nám sice úplně vše tak, jak
jsme původně plánovali (p. Pavel Slovák, mistr Evropy ve tvarování bonsají bohužel
z důvodů zahraniční cesty nemohl přijet), ale alespoň je to pro nás podnětem, aby
ta příští výstava byla jiná, výjimečnější a kvalitnější. Nejvíce si ceníme toho, že na
základě této aktivity se naše řady opět rozšířily o další mladé adepty bonsajistického
umění a pevně věříme v to, že tomu tak bude i nadále.
Závěrem chceme poděkovat všem pracovníkům ZUŠ za ochotu a vstřícnost,
vedení ZŠ, které nás podporuje v našem snažení již třetím rokem, a také těm nejaktivnějším z našich řad (p. Eva Hudcová, Josef Doubek, Jiří Jašek, Martin Veleba), kterým
nebylo líto obětovat svůj čas a velkou měrou se zasloužili o úspěšný průběh celé akce.
A co za rok? Najdete nás určitě na stejném místě a již nyní se můžete těšit na spousty
krásných nových výstavních bonsají a také na řadu překvapení.
Bonsai klub mládeže při ZŠ Velká Bíteš

Z výstavy bonsají Hody 2004 v atriu ZUŠ ve Velké Bíteši
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FOTO: JIŘÍ GRÉGR

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Tak jako každý rok, i letos pořádá ZO SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami) ve Velké Bíteši vánoční výstavu ručních prací. K prohlédnutí, inspiraci i prodeji budou vyšívané ubrusy, ubrousky, prostírání, obrazy nejen na vánoční téma,
suchá vazba, adventní věnce a vánoční svícny všech velikostí. I keramika už má na
této výstavě své místo. Hlavně děti ze ZŠ rády koupí maminkám nebo babičkám zvoneček, hrníček nebo jinou porcelánovou drobnost. Dále si můžete zakoupit slaměné
ozdoby, různé perníčky, perníkové betlémy, kolébky, svícny, které jsou stále oblíbené.
SOU Jana Tiraye se pochlubí ukázkami práce budoucích cukrářů a švadlen a předvede ukázkově prostřený štědrovečerní stůl. V další části výstavy zručné učitelky z MŠ
Masarykovo náměstí představí metodu oplétání pedigem, drátování a další pěkné
výrobky. Část výstavy bude také prodejná.
Věříme, že si uděláte čas v předvánočním shonu a navštívíte naši výstavu.
Těší se na Vás výbor SPCCH

PRO KRÁSU VAŠICH OČÍ
V minulých příspěvcích jsme si povídaly o důležitosti a zvláštnostech kosmetické
péče o oční okolí. Podrobně jsme se seznámily s produkty pro domácí péči, jak je
volit, používat a kombinovat. Jistě už máte doma krém na oči a rty, balzám, nebo jste
vyzkoušely oční gel, který je z očních přípravků nejžádanější.
Dnes si povíme o možnostech odborné kosmetické péče. Jelikož oblast očí je
poměrně citlivá a mnohem jemnější, její regenerace probíhá mnohem pomaleji. Pro
relaxaci očního okolí, zmírnění tvorby vrásek, kruhů pod očima a váčků je velmi
vhodná mikromasáž očního okolí. Ta bývá součástí masáže obličeje při celkovém
kosmetickém ošetření na salonu, nebo i jako samostatné doplňující ošetření a provádí se očním krémem nebo balzámem. Po masáži pak jako oční masku použijeme
oční kolagenové polštářky. Jedná se o novinku v kosmetické péči, která splňuje i ty
nejvyšší nároky. Oční polštářky jsou vyrobeny ze speciální biomatrice, která obsahuje
kolagen a pšeničné proteiny. Po přiložení se důkladně navlhčí a tím se začnou účinné
látky uvolňovat a pronikat do pokožky. Doba působení je asi 15-20 minut. Efekt je
okamžitý a viditelný už po prvním použití: vyhlazení jemných vrásek, zvýšení hydratace a pružnosti pleti. Díky tomu, že neobsahují parfemaci a konzervační látky, jsou
vhodné i pro citlivou pleť, kterou zklidní a posílí navíc její přirozenou ochrannou
funkci. Oční kolagenové polštářky můžeme použít i v domácí péči. Velmi oblíbené
jsou hlavně pro svůj okamžitý efekt, a to před líčením pro výjimečné příležitosti, kdy
si dáváme na našem vzhledu obzvlášť záležet.
Stejně jako oční okolí můžeme naši pleť výborně zregenerovat vlies maskou s kolagenem a pšeničnými proteiny, která je na celý obličej a určena pro ošetření na salonu.
Už jste ji vyzkoušely?
Anna Kopáčková
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POLICIE INFORMUJE
V restauraci ve Velké Bíteši došlo ke krádeži nákupní tašky s věcmi. Policisté šetřením zjistili pachatele, který před restaurací tašku prohledal a ponechal si pouze
finanční hotovost. Poté se pachatel vrátil zpět do restaurace, kde peníze použil k uhrazení útraty. Zbytek věcí odložil na okenní parapet. Spisový materiál byl zaslán policejnímu komisaři do Žďáru nad Sázavou pro trestný čin krádeže.
Zdejší oddělení v současné době provádí šetření krádeží vloupáním do Farního
úřadu v Dolních Loučkách, osobních vozidel ve Velké Bíteši, rodinných domů
a sklepních kójí ve Velké Bíteši. Zaznamenám byl také zvýšený výskyt majetkové
trestné činnosti na železniční trati, kdy neznámý pachatel opakovaně poškodil
obslužné zařízení a odcizil několik traťových telefonů.
npor. Roman Tomšík

REKAPITULACE TENISTŮ
Je podzim a tenisová sezóna 2004 skončila. Ukončili jsme třetí rok samostatné činnosti a můžeme říci, že byla z těch třech nejúspěšnější. Jak už jsme psali ve zpravodaji
v měsíci červnu, bylo vybudováno nádherné zázemí klubu, za které se nemusíme stydět a výsledky všech týmů jsou v dosavadní historii nejlepší. Na našich kurtech jsme
uspořádali několik tenisových turnajů, kterých se zúčastnili jak bítešští tenisté, tak
tenisté z blízkého okolí. Prostor dostal nohejbalový turnaj, soukromý turnaj v tenise
i naši nejmenší, kterých chodilo do přípravky 25. Postupem času jich však ubývalo,
na čemž má možná vinu i TC.

Hodový tenis 2004: zleva: Ventruba D., Bulant J., Šromová H., Olejár M. a Prešer J.
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Účastníci 17. ročníku Městského přeboru 2004

FOTOARCHIV TC

Již druhým rokem pořádáme v termínu tradičních Bítešských hodů ukázku tenisu
ligové úrovně, kdy k nám přijíždí hráči a hráčky české a slovenské špičky. Utkání zde
sehrál Jaroslav Bulant (Spartak Jihlava) proti Martinu Olejárovi (Spišská Nová Ves)
a druhé utkání bylo mezi letošní mistryní republiky Hanou Šromovou (Spartak Jihlava)
a hráčem z Nových Sadů Davidem Ventrubou. Na tyto zápasy se přišlo podívat na 150
diváků, což na ligových zápasech nebývá zvykem, jak nám sdělil Jaroslav Bulant.
V soutěžích měl letos TC čtyři družstva. Družstvo dorostu ve složení Klimeš Pavel,
Marek Michal, Marek Martin, Liška Jan, Lišková Táňa a Klusáková Simona hrálo Krajský
přebor III. třídy. Ze sedmi účastníků skončilo na třetím místě (loni z devíti byli sedmí).
Tým mužů „A“ ve složení Bajer Luboš, Dolníček David, Hibš Vladimír ml., Marek
Vladimír, Hamřík Miroslav, Belejová Alžběta a Křípalová Hana hrál Krajský přebor
IV. třídy a obsadil také třetí místo ze šesti účastníků. Družstvo mužů „B“ – Geisselreiter
Ivan, Karásek Pavel, Nováček Jaroslav, Geisselreiter Aleš a družstvo mužů „C“ – Baláš
Miroslav, Králík Zdeněk, Janda Jiří, Urbánek Luboš, Prešer Jiří a Svoboda Zdeněk hráli
Okresní soutěž. Družstvo „B“ se stalo vítězem a postupuje do okresního přeboru.
„C“ tým skončil na pěkném pátém místě z osmi startujících.
Vrcholem pro naše mladé dorostence byl okresní přebor dorostu jednotlivců,
který se konal na našich dvorcích. Do naší mládeže jsme vkládali nemalé naděje a oni
nás nezklamali. Ze čtrnácti hráčů ve dvouhře obsadili Marek Michal druhé a Klimeš
Pavel třetí místo.Ve čtyřhrách Klimeš P. – Marek Michal a Liška Jan – Marek Martin
byli opět třetí.
Vyvrcholením pro všechny tenisty z Velké Bíteše byl Městský přebor, a to již
17. ročník. Zúčastnilo se ho 35 hráčů. Za krásného počasí se hrál tři dny a vítězem
ve dvouhře se stal Kudláček Bohumír ze Zastávky. Ve čtyřhře překvapil pár Nováček
Jaroslav - Hovadík Vladimír, který nečekaně, ale zaslouženě zvítězil. Tento turnaj se
těší pozornosti diváků a díky sponzorům, kterým tímto velice děkujeme, můžeme
hráčům věnovat pěkné ceny. Mezi hlavní patří město Velká Bíteš, BDS s.r.o., PBS Velká
Bíteš a.s., PBS Turbo Velká Bíteš s.r.o., Starobrno, Postforming, Bematech s.r.o., Boretas,
Jeřábkova pekárna, AG FOODS s.r.o., Rytectví Mihal, Sport Mateja, Uzenářství Sláma,
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Sportbar Klíma, Restaurace Penzion U Raušů, Železářství Žaloudek, OS KOVO PBS
Velká Bíteš, Papírnictví Smutný a další.
Nyní, kdy tyto řádky čtete, jsou kurty již zazimovány a čekají tak jako my na teplé
květnové dny roku 2005, aby nám všem mohly poskytnout radost z každého úderu
do „tenisáku“.
Výsledková tabulka družstev TC – sezóna 2004
Dorost
muži „A“
muži „B“
V.B : Žďár 2:7
V.B : Nové Sady 3:6
V.B : Velká Bíteš „C“ 4:0
V.B : Boskovice 5:4
V.B : Bedřichov 4:5
V.B : Měřín „A“ 3:1
V B : Prštice 5:4
V.B : Třešť 8:1
V.B : Měřín „B“ 3:1
V.B : Ivančice 7:2
V.B : Jemnice 5:4
V.B : Ostrov 3:1
V.B : Třebíč 4:5
V.B : Velké Meziříčí 6:3
V.B : Vlkov „B“ 4:0
V.B : Blansko 5:4
V.B : Nové Sady „B“ 4:0
V.B : Vlkov „A“ 3:1

muži „C“
V.B : Velká Bíteš „B“ 0:4
V.B : Měřín „B“ 1:3
V.B : Nové Sady „B“ 3:1
V.B : Vlkov „B“ 3:1
V.B : Vlkov „A“ 1:3
V.B : Měřín „A“ 1:3
V.B : Ostrov 3:1
Za TC města Velké Bíteše
Vladimír Marek

TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
INFORMUJE…

TJ Spartak Velká Bíteš je druhá největší tělovýchovná jednota v regionu, která
se zaměřuje především na činnost s mládeží. Během roku pořádáme pravidelně
turnaje v sálové kopané – 2x ročně, softtenise, košíkové, florbalu a stolním tenise.
V letošním roce ještě proběhne turnaj v sálové kopané, a to 27. listopadu 2004
v 8 hodin a v softtenise, který se sehraje 26. a 27. prosince od 8 hodin. Turnajů se
účastní oddíly z Brna a širokého okolí. Dále pořádáme Okresní tělovýchovnou akademii, s účastí celého regionu. Tradiční Vánoční akademie letos bude 17. prosince
v 17 hodin. Navázala se výborná spolupráce s TJ Náměšť nad Oslavou a dalšími oddíly
v regionu, které se obou akademií pravidelně účastní. Veškeré informace o pořádaných akcích jsou uveřejněny na webových stránkách www.tjspartak.pc.cz.
Co nás čeká? Čeká nás náročná akce – pružná podlaha, výměna stávající, která
je z vlysek a po stránce hygieny nevyhovuje. Tato akce nás velice zatíží po finanční
stránce. Snahou TJ Spartaku je akci řešit pomocí grantů, proto jsme požádali o bezúročnou půjčku Město i náš nadřízený orgán ČSTV Praha. TJ je nezisková organizace
závislá na dotacích. Oddílové příspěvky slouží na částečné pokrytí provozu jednotlivých oddílů. Oddíly, které jsou náročné na provoz (košíková a florbal), jsou v soutěžích a hledají pomoc u sponzorů. Vzhledem ke zvýšení cen plynu, vody a elektřiny
musí TJ přistoupit k nepopulárnímu kroku, a to ke zvýšení oddílových příspěvků.
Na tento rok jsou příspěvky stanoveny takto: dospělí 300 Kč, rodiče a děti 300 Kč což
činní na jedno cvičení 3, 75 Kč, žactvo, studenti, důchodci a ženy na mateřské dovolené 200 Kč což je 2, 50 Kč na jedno cvičení. Věříme, že zvýšení oddílových příspěvků
neodradí naše cvičence a opět rádi přijdou mezi nás.
Výbor TJ Spartak Velká Bíteš
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 28. listopadu 2004 se dožívá devadesáti let paní Marta Krupičková.
Narodila se v roce 1914 manželům Bartoňkovým. Její otec Antonín Bartoněk se
narození dcerky nedočkal. Padl v první světové válce na polsko – ruské hranici.
Vdova paní Marta Bartoňková se potom provdala za stavitele Karla Babáka a malá
Martička tak získala hodného otce.
V roce 1936 se provdala za bítešského občana Ing. Jaromíra Krupičku, se kterým
měla čtyři děti – tři syny a dceru. Poklidný život rodiny přervala tragická smrt manžela v roce 1948, kdy byly nejmladšímu z dětí pouze dva roky. Paní Martě a její rodině
nastala krušná léta. Karel Babák byl prohlášen za kapitalistu a s jeho majetkem se
naložilo podle známých a tehdy praktikovaných pravidel. Klidné zázemí našla na
místní faře, kde zprvu pomáhala mamince pátera Vladimíra Truhláře, po její smrti se
na víc než tři desítky let stala farskou hospodyní. Děti odrostly a založily své vlastní
rodiny. Život však postihl paní Martu ještě jednou krutou ranou: ve věku 32 let umírá
svobodný syn Vladimír. Jen její pevná křesťanská víra a láska k dětem a vnoučatům jí
pomohly překonat jednu z nejtěžších chvílí v životě.
Po smrti pátera Vladimíra Truhláře odchází na zasloužený odpočinek. Ještě
v těchto dnech ji ale můžeme potkat v obchodech na náměstí, ráda si něco pěkného
přečte a často sleduje i televizi, dokonce i sportovní přenosy. Přestože byla jedináček, rozrostla se její rodina o sedm vnoučat a třináct pravnoučat. Jménem všech přeji
mamince, babičce i prababičce ke krásnému životnímu jubileu hodně zdraví, duševní
pohody a radosti ze života.
Zora Krupičková

Ve vlčnovském kroji, asi 1937
FOTOARCHIV RODINY

Hody 2004 - paní Marta sleduje program
na pódiu
FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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GRATULACE PRO FANDU

Úsměvavá Fanda

Naší paní Kožnarce zase štěstí přálo,
že první rok po stovce,
bez problému dožiti se stalo.
Nikdo ji k tomu nežene,
ona všechno v sobě má.
Je to zřejmě dárek matky Země,
což mezi námi, kde kdo zná.
Proto zase dobře bylo,
udělat na radnici veselou oslavu
s přáním, aby se jí dobře žilo.
Takže pozvedněme číše i čela
a připijme na to její zdraví.
Aby mezi námi ještě dlouho byla
a dožila se ještě větší slávy.

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

Městská rada jí to také přeje,
pro město jsou její léta rarita.
My jsme rádi, že mezi námi žije sice osamělá, ale žije jako přibytá.
A tak co jiného nám zbývá,
než zvednout číše a vypít vše,
ve jménu toho, co život lidem dává.
Vždyť jsme tu jenom jednou, jak jinak, že?
Bohužel a bohu dík,
hlavně vínečko dopijme,
buďme s oslavenkyní stále v kontaktu
a k tomu další léta jí dopřejme.
Živio, Živio tak či onak
ať nám všem zdraví slouží každý den,
jako u naší oslavenkyně a ne jinak.
Dačev Petko

Pozn. red.: Redakce Zpravodaje se ke slovům pana doktora Dačeva připojuje a paní
Fandě Kožnarové do dalších let přeje pohodu v životě, lásku lidí kolem ní a to nejdůležitější - pevné zdraví.
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NEJSTARŠÍ BÍTEŠSKÁ JUBILANTKA
Když právě před rokem sliboval starosta města na oslavě sta let jubilantce paní
Fandě Kožnarové, že od této doby ji zve na radnici každý rok na oslavu jejích narozenin, odpověděla mu: „Já eště nechcu umřit.“
Oba letos v září splnili slovo: starosta pozval Fandu na městský úřad a ona pozvání
přijala. 24. září se v obřadní síni konala malá oslava. Připravily ji členky Sboru pro
občanské záležitosti a zaměstnanci MěÚ. Na vyzdobeném stole vynikal nejvíc krásný
dort s číslicí 101, z dílny cukrárny a kavárny Café Jana ve Velké Bíteši.
Prvním gratulantem byl starosta Mgr. Miroslav Báňa, pak rodinní příslušníci, přítelkyně, zástupkyně pečovatelské služby a členky SPOZ, nechyběl ani MUDr. Horek,
který dojatou oslavenkyni svým příchodem a blahopřáním rozveselil. K dobré
pohodě přispěl i pan František Kratochvíl st. svou harmonikou, kterou nenechal
zahálet. Příjemné posezení s paní Fandou vyvrcholilo poslechem koncertu na přání
v rádiu. Členky SPOZ a pracovníci MěÚ jí nechali zahrát jako malý dárek hezkou písničku.
Věřme, že se s paní Kožnarovou setkáme zase o jejích příštích, tentokrát sto druhých narozeninách. Proto jí přejeme hodně zdraví a svěžesti.
Sbor pro občanské záležitosti

Fanda s panem starostou

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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BLAHOPŘÁNÍ
Srdečně blahopřejeme k diamantové
svatbě manželů Aloise a Bohumily
Batelkových z Jáchymova, kterou oslaví dne
4. listopadu 2004. Do dalších společných let
přejeme především hodně zdraví a rodinné
pohody.
Přeje dcera Bohumila a syn Alois
s rodinami.

Manželé Batelkovi
RODINNÝ FOTOARCHIV

VZPOMÍNKA

V pondělí dne 12. dubna 2004 zemřel ve věku nedožitých 88 let ing. Michal Svoboda
z Prahy - vnuk zakladatele zdejšího městského muzea Jana Tiraye, čestného občana Velké
Bíteše. Snímek z jedné z posledních návštěv našeho města.
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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VZPOMÍNKA NA JARU KAMÍNKA
Ve čtvrtek 7. října jsme se společně rozloučili s bítešským občanem panem Jaroslavem
Kamínkem. Podlehl krátké, avšak zákeřné nemoci
ve věku 44 let. Odchodem Jaroslava Kamínka
ztratilo naše město člověka vždy přátelsky naladěného, usměvavého, ochotného každému
pomoci.
Na tomto místě bychom chtěli věnovat „Jarovi“
malou vzpomínku pro budoucí paměť našeho
města a připomenout několik dat z jeho života.
Narodil se 23. července 1960 v Brně, kde také
absolvoval střední průmyslovou školu, celý život
prožil ve Velké Bíteši. Několik let pracoval v projekci, poté se věnoval podnikatelské činnosti –
fotoslužbě. Fotografování a filmování nebyla pro
Jaru pouze práce, byl to především velký koníček. Věnoval se mu již od mládí a později se stal
hlavní náplní jeho dnů. K dalším velkým koníčkům patřilo cestování, šachy, příroda, folková Jaroslav Kamínek
RODINNÝ FOTOARCHIV
muzika a knížky. Šachy, cestování a fotografování
byly tři stěžejní věci, které se prolínaly celým
životem Jaroslava Kamínka. Dá se říct, že každý ve Velké Bíteši a okolí jej znal buď
osobně, nebo alespoň z fotografií Velkobítešska a jeho cest. Mnoho let vyjížděl do
zahraničí, především cestoval po celé Evropě, „nakouknul“ ale také do Asie či Afriky.
S cestovní kanceláří a s kamarády procestoval pořádný kus světa a všechny ostatní se
svými cestami seznamoval prostřednictvím filmů a fotografií. Pro zajímavost navštívil,
kromě řady dalších zemí, Francii, Anglii, Španělsko, Portugalsko, Maroko, Turecko,
Skandinávii. Se svým fotoaparátem a kamerou patřil neodmyslitelně ke každoročním
Bítešským hodům, k vítání jara na Šmelcovně, k požárnickým soutěžím a k dalším
podobným regionálním programům. A pokud náhodou zbyla chvíle času, rád vyrazil
někam do okolní přírody na lov zajímavých záběrů.
Tak jako k němu patřil fotoaparát, tak jej stejně neodmyslitelně provázely životem
šachové figury. Dlouhá léta hrál závodně šachy za místní klub Spartaku Velká Bíteš
(krajský a okresní přebor), podílel se velkou měrou na jeho činnosti a také vychovával mladou, nastupující generaci šachistů.
Na těchto řádcích nebylo možné vypovědět vše o člověku, jakým byl Jaroslav
Kamínek. Jeho přístup k životu a k lidem by měl být příkladem pro nás ostatní.
Nesobecky pomáhal tam, kde bylo zapotřebí, vždy být ochotný druhému vyjít vstříc.
Nebude možno na Jaru zapomenout, i když odešel.
Za Klub kultury
Ivana Balejová

Dovolujeme si vyjádřit poděkování všem, kteří pana Jaroslava Kamínka doprovodili
na poslední cestě
Rodina
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PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ – LISTOPAD 2004
Neděle 31. října v 19.30 hodin
ZRŮDA
Skutečný příběh masové vražedkyně…
V hlavní roli Charlize Theronová, která
za tuto roli získala Oscara za hlavní ženskou roli.
Premiéra – 109 min, vhodné od 15 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Čtvrtek 4. listopadu v 19.30 hodin
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
Nejgeniálnější loupež všech dob byla
konečně uskutečněna…ale všichni velmi
hrubě podcenili schopnosti své domácí.
V hlavní roli Tom Hanks.
Premiéra - 104 min, mládeži přístupno,
vstupné 55, 57, 59 Kč

Neděle 21. listopadu v 18.00 a v 19.30
hodin
GARFIELD VE FILMU
Nejlínější kočka na světě má konečně
důvod vstát ze svého křesla. Rodinná hraně-animovaná komedie s českým dabingem.
Premiéra – 80 min, mládeži přístupno,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Čtvrtek 25. listopadu v 19.30 hodin
JÁ, ROBOT
On jediný to tušil… Will Smith v hlavní
roli amerického sci-fi thrilleru.
Premiéra – 110 min, vhodné od 12 let,
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 7. listopadu v 19.30 hodin
METALLICA: SOME KIND OF MONSTER
Netradiční pohled do zákulisí slavné
heavy metalové kapely.
Premiéra – 139 min, vhodné od 12 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč

Neděle 28. listopadu v 19.30 hodin
KRÁL ARTUŠ
Legenda o králi Artušovi znovu ožívá.
Musí spolu s rytíři Kulatého stolu podstoupit poslední nebezpečnou bitvu…
Premiéra – 130 min, vhodné od 12 let,
vstupné 56, 59, 62 Kč

Čtvrtek 11. listopadu v 19.30 hodin
LÁSKO MOJE, KDE JSI?
Je krásná, je rozmarná a hledá to, co
každá žena: ideálního muže! Sophie
Marceau a Vincent Perez v hlavních
rolích francouzské romantické komedie.
Premiéra – 102 min, vhodné od 12 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč

Čtvrtek 2. prosince v 19.30 hodin
TERMINÁL
Život čeká, do New Yorku je „zavřeno“
a on je „nepřípustný“. Tom Hanks a Catherine Zeta-Jones v americké komedii
režiséra Stevena Spielberga.
Premiéra – 123 min, mládeži přístupno,
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 14. listopadu v 19.30 hodin
VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
Někoho z mysli si prostě jen tak nemůžete nechat vymazat… V hlavních rolích
romantické sci-fi Jim Carrey, Kate
Winsletová, Kirsten Dunstová, Elijah
Wood…
Premiéra – 108 min, mládeži přístupno,
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 5. prosince v 18.00 a ve 20.00
hodin
HOREM PÁDEM
Komedie, která vás rozpláče. Drama,
které vás rozesměje. V hlavních rolích
nového filmu režiséra Jana Hřebejka
(Pelíšky, Pupendo) a scénáristy Petra
Jarchovského P. Forman, E. Vášáryová,
J. Tříska, J. Macháček, J. Dušek, P. Liška,
J. Budař…
Premiéra – 108 min, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč

Čtvrtek 18. listopadu v 19.30 hodin
ŽELARY
Krutý příběh něžné lásky. Pro velký
úspěch
opakujeme
romantické
drama nominované na Oscara s Aňou
Geislerovou v hlavní roli.
150 minut, mládeži přístupno, vstupné
55, 57, 59 Kč
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LYŽAŘSKÝ SERVVIIS
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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
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Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
Nabízíme Vám povinné ručení pro Váš automobil

Typ

Základ

Bonus 10%

Škoda 105-120

3331 Kč

2998 Kč

Fabia, Octavia

4776 Kč

4298 Kč

Avia

13446 Kč

12101 Kč

Liaz

18999 Kč

17099 Kč

Zetor

650 Kč

585 Kč
Ceny jsou pro rok 2004

Automobil Vám pojistíme na adrese:

Ventrubová Hana
Nové Sady 48, Velká Bíteš
Tel.: 604 245 463

a
k
č
j
ů
P
i
f
Pro
• 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

Velká Bíteš - Masarykovo nám. č. p. 85

Okr. Žďár nad Sázavou, IČO: 456 42 516
e-mail:chalupa @ cmail.cz, www.cmail.cz/chalupa

Čestné a rychlé zprostředkování:

prodeje, koupě, nájmy a pronájmy, znalecké posudky veškerých
druhů nemovitostí (domy, pole, stavební parcely, zemědělské
usedlosti, lesy, louky, rybníky, garáže, byty, chaty apod.)

• Inzerce v časopisu profesionálů „real-City“
• Prezentace na internetu*
• Spolupráce s realitními kancelářemi*
• Poradenská činnost* široká databáze klientů*
Převezmeme veškeré Vaše starosti související s převodem
nemovitosti od odhadu až po vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Připravíme potřebné náležitosti pro finanční úřad.
Zbavíme Vás krkolomné cesty s vyřizováním, ušetříme Váš čas.

Využijte naší nabídky a volejte kdykoliv!
NA POŽÁDÁNÍ PŘIJEDEM!
Tel: 566 531 765, Mobil: 603 865 187
PRACOVNÍ DOBA:
Po: 8 - 17 hodin St: 8 - 17 hodin So: 8 - 11 hodin

