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• REKONSTRUKCE ZIMNIHO STADIONU
• CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
• BEZDRÁTOVÝ INTERNET
Barvy podzimu.
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NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU

PKS MONT, a.s.

Specialista na okna, dveﬁe a stûny
z plastu, dﬁeva a hliníku

Cestičkou folkloru.
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Sobota dne 26. listopadu 2005 v Kulturním domě ve Velké Bíteši - čtvrtý ročník celovečerního pořadu lidových zvyků, tanců, písniček, říkadel a dětských her z Horácka a Podhorácka. Účinkuje národopisný soubor Bítešan, Bítešánek, Sluníčko a hosté
z Troubska. Začátek je v 17 hodin, od 19.30 hodin program pokračuje lidovou veselicí. K tanci a poslechu hraje Bítešská dechová kapela a houslová muzika Bítešan.

Pﬁijìte si k nám pro mimoﬁádné
zimní slevy na Va‰e okna!
PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38, 591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393

Zimní sleva!

e-mail: obchod.mont@pks.cz

VOLEJTE ZDARMA

Záruka kvality! âSN EN ISO 9001:2001

www.pks.cz
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Čtvrtek dne 3. listopadu 2005 v 19 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
PODZIM A ZIMA V ÚPLETU
Módní přehlídka, kterou Textil a galanterie Jarmila Hájková pořádá pro zákaznice
všech věkových kategorií
Sobota dne 5. listopadu 2005 ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Výroba: glazurovaný keramický tác; dvě podložky pro oplétání, které budou využity
v dalším kurzu
Sobota dne 5. listopadu 2005 v 17 hodin
Kulturní dům Ludvíkov
III. ROČNÍK DĚTSKÉ HALLOWEENSKÉ DISKOTÉKY
Soutěží se o nejlépe doma vypracovanou dýni
Pondělí dne 7. listopadu 2005 v 17 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
TESKNĚ HUČÍ NIAGARA
Vernisáž výstavy fotografií Ctibora Veleby
Úterý dne 8. listopadu - středa dne 16. listopadu 2005 od 9 do 16 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
Z CEST PO AMERICKÉM KONTINENTU
Výstava fotografií Ctibora Veleby
Středa dne 9. listopadu 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
CESTOU NECESTOU S MIROSLAVEM DONUTILEM
Zábavná show
Úterý dne 8. listopadu 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
ŠTĚPÁN RAK
II. koncert sezony BHP
Od soboty dne 12. listopadu 2005
PRAVIDELNÁ SOBOTNÍ PLAVÁNÍ V KUŘIMI
Odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 15. listopadu 2005 od 10 do 18 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOU JANA TIRAYE
spojený se zábavným programem a ukázkami prací žáků SOU Jana Tiraye Velká Bíteš
Bližší informace na plakátech a v SOU - tel. 566 532 321
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Úterý dne 15. listopadu 2005 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Středa dne 16. listopadu 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB
S cestovatelkou Mgr. Pavlou Švihálkovou
Pátek dne 18. litopadu 2005 od 8 do 12 hodin
PODZIMNÍ DEN DÍLEN
Speciální škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Neděle dne 20. listopadu – pátek dne 25. listopadu 2005
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
keramiky, perníků, suché vazby, obrazů, adventních věnců a výšivek
Výstava otevřena v neděli od 13 do 16 hodin a v pondělí až pátek od 9 do 16 hodin
Pořádá SPCCH
Úterý dne 22. listopadu 2005 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola U Stadionu
MODRÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Úterý dne 22. listopadu 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
JAZZOVÉ LEGENDY ORCHESTRU GUSTAVA BROMA
Mimořádný koncert sezony BHP
Středa dne 23. listopadu 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
ŽALMAN & SPOL
Sobota dne 26. listopadu 2005 ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Výroba: oplétání pedigem dvě dózy
Sobota dne 26. listopadu 2005 v 17 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Účinkuje národopisný soubor Bítešan, Bítešánek, Sluníčko a hosté z Troubska.
Od 19.30 hodin program pokračuje lidovou veselicí. K tanci a poslechu hrají Bítešská
kapela a houslová muzika Bítešan.
Čtvrtek dne 1. prosince – úterý dne 6. prosince 2005 od 9 do 17 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Středa dne 7. prosince – pátek dne 9. prosince 2005 od 12 do 20 hodin
Výstavní síň Klubu Kultury
BEAUTY DNY SALOME
Profesionální poradenství v péči o pleť a vlasy, líčení. Doprovodný program: domácí
péče o pleť – ukázka, módní show v obrazech, proměny. Výhodný předvánoční nákup.
Pořádá Klub kultury a studio Salome
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
OD 29. SRPNA DO 19. ZÁŘÍ 2005
Rada města schvaluje:
• ve věci akcí „Zateplení pláště + výměna oken a dveří v bytových domech U Stadionu
475 a 548, Velká Bíteš“ následující změny: do výše 1,5 m po obvodu domů bude
použit tvrzený polystyren, ale o tloušťce 80 mm (projekt počítal s fasádním polystyrenem tl. 100 mm), nebude prováděno zateplení stropů ve sklepech
Výše uvedené představuje úsporu ve výši 124,- tis. Kč.
• vyhovět žádosti ředitelky MŠ II, U Stadionu, Velká Bíteš pí. Janíkové a povoluje
výjimku v počtu dětí - 28 dětí na jednu třídu
• vyhovět žádosti ředitelky SOU J. Tiraye, Velká Bíteš, Ing. Šabacké na nákup osobního automobilu pro potřeby SOU, zn. Škoda Fabia Combi formou leasingu
• pověřit Stavební úřad na základě jednání s p. Machátem zajištěním úklidu plochy
před jeho provozovnou na ulici Kpt. Jaroše a zajištěním jejího využití jako parkové
plochy, nikoli skladiště
• úhradu faktury znějící na f.č. 1.785,- Kč vč. DPH za ceny a trofeje pro tenisový turnaj pořádaný tenisovým klubem Velká Bíteš
• na základě doporučení bytové komise přidělení sociálních bytů v bytovém domě
Tyršova 239, Velká Bíteš následujícím nájemníkům:
- byt č. 1,- 1+ KK,- 1.NP: Dvořáčková
- byt č. 2,- 2+KK,- 1. NP: Dohnalová
- byt č. 3,- 2+KK, 1.NP: Pavlíčková
- byt č. 4,- 3+1,- 2.NP: Kadlecová
- byt č. 5,- 3+1,- 2.NP: Kolářová
- byt č. 6,- 3+1,- 3.NP:Odehnalová
- byt č. 7,- 3+1,- 3.NP: Jurán
Byty jsou přiděleny za následujících podmínek:
- pronájem je stanoven na dobu určitou – na 2 roky
- zákaz chovu psů, koček a dalšího domácího zvířectva v bytě
- město si vyhrazuje právo provádění kontrol v bytech
- zákaz bydlení dalších osob v bytech, které nejsou uvedeny v žádosti společně
posuzovaných osob
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předloženém znění,
uzavírané mezi městem a firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice, jejímž
předmětem je sjednání závazku uzavřít do 12 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „V. Bíteš, Tyršova – dom. příp. NN, Dvořák“ smlouvu
o zřízení věcného břemene
• vyhovět žádosti AČR – Auto klubu elektrárna Dukovany a revokuje svoje usnesení
č.13/05 z jednání rady města Velká Bíteš konaného dne 13. června 2005 a tudíž
nepožaduje finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/05 ze dne 12.7.2005, na realizaci akce „Optické
propojení škol ve Velké Bíteši“ v předloženém znění, uzavíraný mezi městem a firmou CONTENT s.r.o. Velké Meziříčí, jehož předmětem jsou dodávky dalších prací
požadovaných ředitelem ZŠ a informatiků ZŠ, které představují navýšení konečné
ceny díla o 61.511,- Kč vč. DPH
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• hlavní inventarizační komisi na MěÚ v následujícím složení:
předseda: pí. Žáková M.
členové: pí. Doležalová E., pí. Valentová M., pí. Pokorná V.
• následující stanovisko ve věci žádosti pí. Hotárkové na realizaci prodloužení STL
plynovodního řadu:
RM konstatuje, že má zájem o připojení rodinného domu žadatelky a souhlasí
s uložením STL plynovodu do městských pozemků, které budou dotčeny jeho
stavbou, ale dnes již není v této věci kompetentní. Žadatelce se doporučuje obrátit se se svojí žádostí na majitele a provozovatele STL plynovodu – firmu RWE
Transgas – JMP Brno
• následující změny na akci „Zateplení pláště + výměna oken a dveří domů
U Stadionu 475 a 548 ve Velké Bíteši“, navržené Ing. Radou, který zajišťuje výkon
stavebního dozoru na této akci:
- doplnění prostoru mezi bočními panely lodžií a fasádou
- nátěr jednoho stropu lodžií
- prodloužení termínu pro dokončení stavby na 21.11.2005 s tím, že zateplení
a omítky budou dokončeny nejpozději do 31.10.2005.
Nátěr fasády v 6. patře RM neschvaluje s odůvodněním, že současný stav je zcela
vyhovující.
• ve věci finančního zajištění oficiální návštěvy delegace z družebního italského
města Torre Vecchia Pia zaslat neprodleně EU žádost o poskytnutí finančních prostředků z grantu partnerství
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene BZR/49/05 – 29/05 – La,
v předloženém znění mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (budoucí povinný z věcného břemene) a městem Velká Bíteš (budoucí
oprávněný z věcného břemene) jejímž předmětem je budoucím oprávněným
z věcného břemene vybudování a provozování stavby vodovodního řadu a kanalizace na pozemku p.č. 5672, ostatní plocha, ostatní komunikace, 8063 m2, k.ú.
Holubí Zhoř, budoucího povinného
Rada města neschvaluje:
• žádost p. Havliše na odprodej části pozemku p.č. 1533/1 a neschvaluje vyhovět
žádosti na poskytnutí pozemku p.č. 1533/1 pro parkování vozidel
RM doporučuje Stavebnímu úřadu prověřit zákonnost související s předmětem
žádosti, zejména ve využití nemovitého majetku – stavby rodinného domu a přilehlých pozemků
Rada města bere na vědomí:
• informaci vedoucí finančního odboru pí. Nováčkové o převodu f.č. 250.000,- Kč
od manželů Vrbkových na opravu bytu na základě uzavřené smlouvy o bezúročné
půjčce č. 1/2005 na účet hospodářské činnosti města č. 382284503/0300 spravovaný firmou Encom spol. s r.o. Brno
• závěry z místního šetření ve věci zemědělské činnosti ve dvorním traktu Hotelu
Jelínek. Místního šetření, které inicioval stavební úřad, se zúčastnili KHS, KVS, majitelé, pí. Kulíšková a p. Kulíšek a za stavební úřad pí. Pelánová. RM opakovaně konstatuje, že zemědělská činnost provozovaná majiteli je v tomto prostoru – středu
historické části města - nepřijatelná a z toho důvodu apeluje na stavební úřad, aby
v této věci a v tomto smyslu společně s DOSS konal
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• zprávu stavebního úřadu o výběru místního poplatku za sběr komunálního
odpadu k 31.8.2005
• informaci od starosty města ve věci postupu v projektování okružní křižovatky na
ul. Kostelní, Hrnčířská, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská
• informaci od místostarosty města ve věci vysokorychlostního Internetu ve městě.
Tuto věc bude zajišťovat bez účasti města firma Ing. Michal Hradil, Brno s firmou
I-CONNECT Brno. Pan místostarosta města bude informovat o změně občany, se
kterými byla v této věci uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, tehdy ještě za spoluúčasti města
Zastupitelstvo města schvaluje:
• program dnešního jednání ZM
1.
Zahájení
2.
Schválení programu jednání
3.
Smlouva o účelovém poskytnutí finančních prostředků
4.
Přijetí úvěru pro financování akce – Nástavba 4b.j. ul. Tyršova 239
5.
Přijetí pozemků pod chodníkem na ul. Kpt. Jaroše darem
6.
Vstup města Velká Bíteš do ops MAS MOST Vysočiny
7.
Různé
8.
Schválení textu usnesení
9.
Závěr
• smlouvu o účelovém poskytnutí finančních prostředků v předloženém znění uzavíranou mezi firmou S.M.K. Blansko a městem Velká Bíteš – viz. příloha zápisu
z jednání ZM
• přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 1.540,- tis. Kč za účelem financování investiční akce „Nástavba 4 b.j. Tyršova 239, Velká Bíteš“ s dobou splatnosti 10 let, a s úrokem ve výši 3,15 %. Zajištění úvěru je budoucími příjmy a účelovými fondy města
• převod části pozemku p.č. 3019 (ost. plocha – silnice), k.ú. Velká Bíteš o celkové
výměře 1.465 m2 na město Velká Bíteš darováním od Ředitelství silnic a dálnic
Praha 4. Dle oddělovacího geometrického plánu č. 1366-59/2004 se jedná o pozemky p.č. 3019/3 (58 m2), 3019/4 (23 m2) 3019/5 (140 m2), 3019/6 (40 m2), 3019/7
(388 m2), 3019/8 (8 m2), 3019/9 (164 m2), 3019/10 (380 m2), 3019/11 (264 m2), vše
k.ú. Velká Bíteš
• po projednání a seznámení se s programem LEADR/programem, který na principu partnerství spojuje veřejný a soukromý sektor ve prospěch daného území
následující:
- ZM souhlasí se vstupem města Velká Bíteš do obecně prospěšné společnosti MAS
MOST Vysočiny v rámci programu LEADR
- ZM pověřuje zastupováním města Mgr. Miroslava Báňu, starostu města
- ZM souhlasí s uhrazením vkladu ve výši 5.000,- Kč
• bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 86 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
81 m2 a parc. č. 87 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 24 m2 v obci Velká
Bíteš a k.ú. Březka u Velké Bíteše, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, za těchto podmínek:
- město Velká Bíteš bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a bude je využívat po
dobu 10 let ode dne jejího nabytí jako pozemky, sloužící k řádnému užívání
požární zbrojnice
- po dobu 10 let nepřevede tyto pozemky na jiného a nezřídí k nim zástavní právo

5

- nedodržení těchto povinností zavazuje město Velká Bíteš za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku, rovnající se výši ceny pozemků v místě a čase
obvyklé, stanovené znaleckým posudkem a to ke dni bezúplatného převodu
• Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje koupi pozemků parc.č. 85, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 151 m2 a parc.č. 88 ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 100 m2 v obci Velká Bíteš a k.ú. Březka u Velké Bíteše, od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
• převod pozemků parc.č. 5633 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17527
m2 a parc.č. 5672 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8063 m2 v obci Velká
Bíteš a k.ú. Holubí Zhoř do vlastnictví města Velká Bíteš, z důvodu veřejného zájmu
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků, za
těchto podmínek:
- Město Velká Bíteš se zavazuje, že o pozemky parc. č. 5633 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 17527 m2 a parc.č. 5672 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8063 m2 ve městě Velká Bíteš a v k.ú. Holubí Zhoř bude řádně
pečovat a bude je využívat po dobu 10 let ode dne jejich nabytí jako doposud,
tedy jako pozemky pod komunikacemi
- Město Velká Bíteš se zavazuje, že po dobu 10 let ode dne nabytí nezřídí k výše uvedeným pozemkům zástavní právo, ani je po tuto dobu nepřevede na jiného vlastníka
- v případě, že by obec porušila závazky, uvedené v předchozích odstavcích, zavazuje se za každé takové porušení odvést prostřednictvím ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku, rovnající se
výši ceny v místě a čase obvyklé převáděných nemovitostí, stanovené znaleckým
posudkem a to ke dni bezúplatného převodu
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informace podané starostou města ve věci
- rekonstrukce ulice Kostelní
- realizace se přesouvá na příští rok
- KÚ Vysočina rovněž přesouvá potřebné finanční prostředky na příští rok
- rekonstrukce Velkomeziříčského mostu
- realizace je plánována v příštím roce
Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
- VH jmenovala nového jednatele společnosti
- sídlem fy je hájenka u Divišovky
- VH doporučuje prodej hájenek
- v Níhově za cenu 2,9 mil. Kč
- Slámova hájenka za cenu 0,75 mil. Kč
- Syslova hájenka – cena není stanovena
- spolku Helvag, kde má město investovány 3 mil. Kč
- město Velká Bíteš se připojilo k trestnímu řízení a k požadavku na náhradu
škody
- vlastnických vztahů k pozemkům kolem zimního stadionu
- p. starosta konstatoval, že konkrétní řešení budou předložena na podzimním
zasedání ZM
- průtahu městem, kde tímto sdělením reagoval na vystoupení přítomného p. Pelána, který má trvalé bydliště na ulici Na Valech a dále na příspěvky některých
členů ZM
• informace podané místostarostou města ve věci vysokorychlostního internetu
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STAROSTA SDĚLUJE

NOVÁ KOMUNIKACE S CHODNÍKEM V ULICI U STADIONU

Pracovníci Technických služeb dokončují pokládku zámkové dlažby chodníku v ulici
U Stadionu.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Během jara letošního roku proběhla rekonstrukce komunikace v ulici U Stadionu.
Součástí akce bylo zabudování celkem osmi dešťových vpustí, které mají zaručit
odvod veškeré dešťové vody z komunikace. Novou silnici zrealizovala firma COLAS
nákladem 1 miliónu korun. Na výše uvedenou stavbu navazovala výstavba chodníku
podél bytových domů, kterou prováděly naše Technické služby, nákladem přes tři sta
tisíc korun.
V dubnu příštího roku je podle plánu závěrečná etapa rekonstrukce ulice
U Stadionu. Předmětem poslední etapy je dobudování parkovacích ploch pro osobní
automobily mezi jednotlivé domy (celkem šest zpevněných ploch) a úprava travnatých ploch, doplněná okrasnými keřovitými dřevinami.

DOMOV DŮCHODCŮ VE SVÉM VYBAVENÍ O KROK DÁL
V úterý 27. září jsme podepsali darovací smlouvu s firmou Mero, a.s. z Kralup nad
Vltavou na částku 150 tisíc korun. Finanční prostředky byly účelově poskytnuty na
modernizaci domova důchodců. Byl zakoupen vozík s elektrickým pohonem, který
bude velmi nápomocen zdravotnickému personálu našeho domova při manipulaci
s málo pohyblivými obyvateli.
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ZIMNÍ STADION S NOVOU LEDOVOU PLOCHOU
Od 15. června do 15. září probíhala na našem zimním stadionu rekonstrukce umělé
ledové plochy včetně mantinelů, která byla již v havarijním stavu. Nová ledová plocha
je tepelně izolovaná od země, obsahuje 10 izolačních vrstev, betonová deska je vyztužena železem jak v podkladní vrstvě, tak i vrchní.
Vzhledem k tomu, že chladicí médium je čpavek, došlo právě touto rekonstrukcí
k jeho snížení pod hranici jedné tuny, což je šestina původního množství před pěti
lety. Celý systém chlazení je nyní zabezpečen proti jakémukoliv úniku čpavku z ledové plochy. Současně byl také vyřešen dlouhodobě nevyhovující stav topného
kanálu, který je plynotěsný a uvnitř tunelu jsou nainstalována čidla proti úniku
čpavku. Zároveň je kanál napojen na nucený oběh vzduchu.
V závěrečné fázi rekonstrukce byly namontovány nové mantinely v barvách žlutá,
bílá a modrá, které dávají stadionu novou tvář. Současně se upravily střídačky i trestná
lavice včetně nových nátěrů v barvách města. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly
částky 6,75 miliónu korun, přičemž státní dotace z Ministerstva financí byla 6 miliónů
korun.

Pohled na nový interiér našeho zimního stadionu.
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FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

BYTOVÝ DŮM NA JIHLAVSKÉ ULICI PŘED DOKONČENÍM

Pohled na západní stranu bytového domu.

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Výstavba bytového domu na ulici Jihlavská se přiblížila do svého závěru. Pracovníci
firmy položili plovoucí podlahy do obytných pokojů i do šaten. Postupně začali truhláři kompletovat kuchyňské linky. V jednotlivých bytech byly osazeny dveře s nerezovým kováním. Na západní straně budovy byl odstraněn pracovní výtah, byly ukotveny
balkóny a dokončena fasáda v místě po výtahu. Mezi bytovými domy stavební firma
Outulný dokončila vybudování dešťové kanalizace, Technické služby zrealizovaly
veřejné osvětlení a následně dokončily komunikaci a chodníky s parkovacími místy.

NOVÝ CHODNÍK S VEŘEJNÝM OSVĚTLENÍM
V předhodovém čase byl vybudován ve Velké Bíteši další nový chodník ve svahu
mezi ulicemi Pod Hradbami a Lesáckou restaurací. Zpracování projektu chodníku
předcházela návštěva vedení města ve městě Litomyšl, která byla zaměřena na prohlídku jeho historické části. Projekt především vyřešil podélný profil chodníku, to
znamená výškový rozdíl začátku a konce chodníku, zábradlí i veřejné osvětlení.
Výstavbu chodníku se zábradlím realizovala stavební firma Karel Navrátil a veřejné
osvětlení naše Technické služby. Celkové náklady dosáhly částky téměř sedmdesáti
tisíc korun.
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ – ZÁŘÍ 2005
Setkání v Polné se vydařilo. Ve čtvrtek 15. září se tentokrát ve městě Polná konalo
v letošním roce druhé setkání starostů, místostarostů a dalších komunálních politiků s radními kraje Vysočina. Na setkání, kterého se zúčastnilo více než 300 starostů
a místostarostů, nejprve vystoupili se svými krátkými příspěvky ředitelka krajského
úřadu Simeona Zikmundová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie
Černá, radní pro oblast školství Martina Matějková a radní pro oblast sociálních věcí
Jiří Vondráček a hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil.
V zajímavé diskusi ubezpečil nejdříve místopředseda Poslanecké sněmovny
Jan Kasal všechny starosty, že udělá vše proto, aby nedocházelo k dalším změnám
v územně správním členění a tvrdě kritizoval nový vládní návrh zákona o územně
správním členění státu, který mimo jiné počítá i s tím, že Vysočina by společně
s krajem Jihomoravským a krajem Zlínským tvořila jeden společný celek, tzv. oblast.
Poslanec Jaroslav Pešán „pobavil“ všechny přítomné, když popisoval svoji snahu
zabránit přijetí zákona, který mimo jiné uzákoní vznik instituce, která bude zabezpečovat centrální evidenci psů. Náklady na zřízení této instituce odhadl Jaroslav Pešán
asi na 60 miliónů korun. K tomu je navíc třeba přičíst výdaje obcí a měst spojené s povinným čipováním a vedením velmi podrobné několikastránkové evidence o všech
psech a jejich majitelích v obci nebo městě. Poslanec Jan Karas všechny krátce
pozdravil a nabídl všem osobní kontakt při řešení problémů.
Vlastní diskuse starostek, starostů, místostarostek a místostarostů se potom týkala
spolupráce kraje a krajského úřadu s obcemi, boje s nadměrnou byrokracií a práce
krajských úředníků.
Druhá část setkání potom byla věnována v míře skutečně intenzivní osobním
debatám krajských radních, poslanců, starostů, starostek a všech dalších zúčastněných. Této debaty se zúčastnili i náměstek pro oblast zdravotnictví a životního prostředí Pavel Hájek, radní pro oblast zemědělství a vodního hospodářství Ivo Rohovský
a radní pro oblast dopravy a lesního hospodářství Václav Kodet.
Na závěr ještě velké poděkování starostovi města Polná Jindřichu Skočdopolemu
a všem jeho kolegům a spolupracovníkům za výbornou organizaci, vzornou péči
a milou a přátelskou atmosféru.
Jedním z bodů zářijového jednání zastupitelstva kraje Vysočina je bod s názvem
„Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti.“ Myslím, že
je potřeba říci, že si všichni zejména v pokročilejší dospělosti uvědomujeme, že být
zdravý je ten největší dar. Tudíž zabezpečení kvalitní péče o naše zdraví je přáním
nás všech. Podíváme-li se kolem sebe, potom vidíme, že zabezpečení kvalitní péče
o zdraví občanů Vysočiny není úkol jednoduchý a laciný. Kraj Vysočina byl ze zákona
pověřen tím, aby zabezpečil kvalitní fungování bývalých pěti okresních nemocnic.
K převzetí těchto okresních nemocnic včetně dluhů byl kraj přinucen.
Nyní po zhruba dvouletém fungování nemocnic pod správou krajů se nacházíme v situaci, která není jednoduchá. Nemocnice jsou příspěvkové organizace
a přitom většinově „nežijí“ – nejsou financovány z rozpočtu kraje, ale většinu jejich
příjmů tvoří platby za léčebné výkony, které nemocnicím proplácejí zdravotní pojišťovny. Zřizovatelem nemocnic je kraj a přesto nadále hlavní složku platů pracov-
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níků v nemocnicích stanovuje stát svojí vyhláškou a kraje do toho nemají co mluvit.
Zřizovatelem nemocnic je kraj a přesto o většině peněz pro nemocnice a způsobu
jejich přidělování rozhodují zdravotní pojišťovny a stát. Celé je to postavené na
hlavu.
Krajům tedy nezbývá nic jiného, než se snažit nalézt možnost, jak alespoň částečně narovnat výše popsané nelogické vazby a vztahy. A přesně o tomto je tak často
úplně nesmyslně glorifikovaná a různě strašidelně popisovaná transformace krajských nemocnic. Tedy žádná privatizace, žádné prodeje, žádné omezení zdravotní
péče. Je to přesně naopak. Nemocnice nadále ve stoprocentním vlastnictví kraje
s neobchodovatelnými akciemi jako neziskové akciové společnosti. V dozorčí radě
zástupci zaměstnanců. Minimálně zachování šíře a kvality poskytované zdravotní
péče. Průhledné účetnictví, hmotná odpovědnost vedení nemocnice za kvalitu péče
a hospodářské výsledky nemocnic. Odměňování podle kvality vykonané práce. To
jsou hlavní cíle a věřím v budoucnu i atributy transformovaných nemocnic. V jiných
krajích nás již předběhli a dobře fungují. Nevidím důvod, proč bychom neměli být
úspěšní i na Vysočině.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Informace zájemcům o připojení k bezdrátové síti vysokorychlostního internetu
v návaznosti na informace v posledním čísle Zpravodaje sděluji:
1. Pro realizaci metropolitní sítě s vysokorychlostním připojením k internetu pro
širokou veřejnost ve Velké Bíteši a nejbližším okolí byla vybrána firma i-connect,
která již zahájila přípravné práce.
Kontaktní osoba: p. Michal Hradil
Telefon: 603 748 563
E-mail: hradil@iol.cz
Internetové stránky: www.i-connect.cz
2. Firma bude oslovovat budoucí uživatele, kteří uzavřeli smlouvu s městem a postupně provádět jejich připojení.
3. Podmínky a parametry připojení:
a) instalační poplatek: 1000,- Kč
b) měsíční paušál: 400,- Kč (včetně DPH)
c) doba trvání smlouvy: 12 měsíců
d) přenosová rychlost: 512 kbit/s
e) agregace: 1:15
Další aktuální informace budou postupně zveřejňovány na internetových stánkách
města a firmy i-connect i na úřední desce.
Pozn.: Při připojování určité lokality nebo bytového domu mohou být po vzájemné dohodě zařazeni i další zájemci.
Alois Koukola
místostarosta
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OBRÁZKY Z HODŮ

Rychtářský pár: Jiří Holík a Marie Holíková.

První stárek s první stárkovou: Pavel Burian a Klára Dvořáková.
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FOTO: CTIBOR VELEBA

FOTO: KAREL DVOŘÁK

BÍTEŠSKÉ HODY 2005
Během celého víkendu se zraky pořadatelů obracely vzhůru k šedivé obloze:
bude, nebo to vydrží? Samozřejmě počasí. Počátkem sobotního festivalu Setkání
na Podhorácku to nevypadalo nejlépe. Počasí se ale spokojilo s kapkami, pro které
naštěstí ani nestálo zato rozevřít deštník. Dokonce se ukázalo i slunce. Nedělní
obloha byla od rána šedivá, nevěstila nic dobrého. Bíteší se nesly tóny dechovky,
pořadatelé nepřestávali myslet na „mokrou variantu“, atrakce plnily náměstí duněním
reproduktorů, středověké ležení nic nevyvádělo z míry. Pršet nezačalo, ale pohled na
oblohu moc optimismu nevyvolával.
Lepší náladu, především publiku, přinesl slovenský Oblík se svým vystoupením
před hodovým programem a pak už se na náměstí objevil hodový průvod. V čele
skrovná „jízda“ s bítešskými insigniemi. Za ní dva kočáry s bítešskou vrchností, které
provázela nejmladší krojovaná skupina Bítešanu a samozřejmě rozveselená chasa,
která rok od roku vystupuje na větší úrovni, publiku se moc líbila. Panstvo dalo letos
přednost oděvům ze směsi rokokového a folklorního žánru, nápaditější byli cikáni,
kteří pro letošek upustili od operetních kostýmů a byli upraveni svými vizážisty do
podoby poněkud současnější, ovšem své chování nezměnili, takže došlo i ke krádeži
zajíce z máje, za což byli po zásluze potrestáni.
Policajti byli bdělí a ostražití, i když měli viditelnou konkurenci ve členech
ochranky v nepřehlédnutelných svítivých vestách. Je dobře, že moc práce neměli.

Písař Luděk Tuček.

FOTO: CTIBOR VELEBA
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Tradiční Čechova cimbálka na Pětce.

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

Snad až na tišení několika obdivovatelů Oblíku, kteří - podpořeni rumem, zapíjeným
burčákem – dávali své nadšení najevo poněkud výrazněji, včetně jednoho pokusu
zúčastnit se programu na hodovém pódiu, ale to ochranka brzy zatrhla.
Program i letos zachoval tradiční strukturu. My, lidé, v podstatě nemáme rádi
změny, takže každý pravidelný návštěvník hodového veselí má jistotu, že po „paragrafech“ bude Česká a Moravská beseda, ve čtyři nastane losování tomboly a na Pětce
se rozezní první tóny cimbálu, vedle jsou v muzeu a sále klubu kultury výstavy. Ale
i „přelétaví“ návštěvníci si mohli přijít na své: měli odkud a kam přecházet: stánky,
lunapark, středověké ležení, výstava bonsají, drobného zvířectva i šestnáct hodových
sklípků čekalo na jejich návštěvu. Pokud rodičům atrakcíchtivých ratolestí zbyla ještě
nějaká koruna, stačilo sejít průjezdem u Lesácké restaurace, přejít přes most a tam
čekal další lunapark, který se letos táhl po loukách hodně daleko – až na dno peněženek.
Nějak jsme v tom hodovém mumraji zapomněli na počasí – proč taky na ně myslet, když vydrželo bez deště? Vydařilo se počasí, vydařily se i letošní hody – a že jste
nevyhráli v tombole? Kupte si losy příště na Bítešské hody 2006!
Zora Krupičková

PODĚKOVÁNÍ
Jménem organizace Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše
bychom rády poděkovaly paní ředitelce SOU Jana Tiraye Marii Šabacké, žákům
a mistrům Aleši Janíčkovi, Miroslavu Smejkalovi a Vladimíru Markovi za náročnou
organizační pomoc při technickém zabezpečení akce Tradiční bítešské hody. Bez
jejich pomoci a pomoci technických služeb na této akci by zabezpečení technického
zázemí bylo velmi komplikovaně proveditelné. Zároveň také děkujeme za velkou
ochotu a pomoc při zajišťování pokladníků pro výše uvedenou akci.
Zdeňka Špičková
Klub kultury
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM
Třetí ročník folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“, který probíhal ve Velké
Bíteši v sobotu dne 10. září, se vydařil. Návštěvnost byla velká, účinkující i diváci byli
příjemně naladěni a pořad od začátku až do konce se zájmem sledovali. Také počasí
vcelku přálo - třebaže obloha byla od rána zakaboněná a v jednu chvíli to vypadalo
na déšť.
Slavnost zahájila vedoucí Klubu kultury spolu se starostou města. Zdravici přednesli představitelé kraje Vysočina, který na realizaci našeho festivalu každoročně
vyčleňuje velkou finanční částku. Potom byla připomenuta dvě významná výročí:
„Uplynulo 40 let od doby, kdy byl v našem městě založený národopisný soubor Bítešan.
Tomuto jubileu je věnováno několik kulturních akcí v průběhu letošního roku. Druhým si
připomínáme životní jubileum přední znalkyně lidových tanců na Moravě paní Zdenky
Jelínkové, která na jaře oslavila pětaosmdesátiny. Dnešním pořadem jí vzdáváme poctu
a vyjadřujeme poděkování za celoživotní vědeckou, sběratelskou a výzkumnou činnost
ve prospěch uchování a rozvoje lidového tance na Moravském Horácku a Podhorácku.
Této výjimečné ženě patří veliký dík, že pro nás a generace následující zachytila mizející projevy lidové taneční kultury v našem regionu ještě včas. Počet tanců, které na
Horácku a Podhorácku zapsala, je opravdu úctyhodný - čítá kolem tří tisíc. Škoda, že
zdravotní stav paní Zdence Jelínkové neumožňuje zúčastnit se našeho dnešního folklorního setkání osobně, avšak dobře si uvědomujeme, že v každém tanci, který jsme se naučili z jejích skript a zápisů nebo za jejího osobního lektorského vedení je a bude s námi
stále přítomna.“

Děti z Borovníka a Rozseče v pásmu „Vítání jara“.

FOTO: JOSEF SMUTNÝ
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Program festivalu byl rozdělen do dvou částí - ta první patřila dětem, v druhé
vystoupily skupiny dospělých. V průběhu čtyřhodinového pořadu návštěvníci shlédli
patnáct folklorních pásem, v nichž vystoupilo deset souborů - celkem přes tři stovky
tanečníků, zpěváků a muzikantů v širokém rozmezí věku i spektru zkušeností.
Někteří se objevili před publikem poprvé, jiní měli za sebou již řadu vystoupení
doma i v zahraničí. Z blízkého a širšího podhoráckého okolí přijela skupina dětí
z Borovníka a Rozseče, ženy z Jinošova, ženy a mládež z Březníka, školní soubor
Podhoráček z Vémyslic. Z Horácka k nám zavítal folklorní soubor Pramínek (Jihlava),
z Drahan národopisný soubor Kořeňák (Kořenec), z Brněnska folklorní soubor
Heřmánek (Brno) a skupina Královniček z Troubska. Závěr festivalové přehlídky
patřil hostům z brněnského Slováckého krúžku. Bezmála čtyřhodinová folklorní přehlídka byla pestrou podívanou. Věříme, že se jí potěšili jak účastníci festivalu v publiku, tak sami účinkující.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci festivalu podíleli, a to především účinkujícím souborům, Klubu kultury města Velké Bíteše za ekonomicky organizační zajištění akce, základní škole za poskytnutí prostor na šatny pro krojované,
členům Muzejního spolku Velkobítešska, kteří společně s městským muzeem měli na
starost přípravu programu a průběh festivalu. V této souvislosti bychom chtěli vyjádřit velký dík skupině zdejších přátel folkloru, kteří nám pomáhali a věnovali se pozvaným souborům v průběhu celého festivalového dne.
Silva Smutná
Muzejní spolek Velkobítešska

VZPOMÍNKA NA ZDENKU JELÍNKOVOU
Na začátku října jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Ve věku pětaosmdesáti let
zemřela přední znalkyně a odbornice v oboru taneční folkloristiky, sběratelka, tanečnice, organizátorka pořadů, metodička a pedagožka paní Zdeňka Jelínková.
Zdenka Jelínková byla dlouholetou odbornou pracovnicí Etnologického ústavu
Akademie věd ČR v Brně, oboru lidového tance a dětského folkloru, nositelkou
medaile Fr. Palackého a dalších vyznamenání. Dílo, které po sobě zanechala, má velikou hodnotu. Zasvěcený odborník Karel Pavlištík o něm před časem v citaci uvedl: „...
stalo klíčem, který otevřel bohatou pokladnici moravských lidových tanců a dětského
folkloru. Umožnilo obohatit soudobou národní kulturu rozvíjením vzácných estetických a etických hodnot, které tato pokladnice skrývá. Zdenka Jelínková vykonala ve
svém oboru dílo zakladatelské, které má pro moravský lidový tanec týž význam, jaký
má pro moravskou lidovou píseň dílo Sušilovo a Bartošovo.“
Připomeňme si zásluhu paní Zdenky Jelínkové na udržování a obnovování lidového tance na Vysočině, a to přímo v našem městě: Velkou Bíteš pracovně navštívila
pouze několikrát, přesto zde zanechala výrazné stopy své obětavé práce. Naposledy
tomu bylo v září roku 2001. Tehdy vyslyšela prosbu našeho městského muzea a přijala pozvání, aby lektorsky vedla seminář s výukou lidových tanců z Podhorácka.
Osobnost její odborné velikosti obyčejně vede semináře regionální úrovně určené
pro vedoucí souborů a vyspělé taneční páry, jejichž prostřednictvím se pak získaná
znalost přenáší do širší členské základny souborů. Avšak paní Zdenka Jelínková, třebaže byla jedinečnou znalkyní ve svém oboru, byla žena velice skromná a obětavá,
ochotná pomoci, když viděla skutečný zájem. A tak se u nás ve Velké Bíteši věno-
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Paní Z. Jelínková (uprostřed) na semináři v našem městě v roce 2001.
FOTO: SILVA SMUTNÁ

vala začátečníkům, které zasvěcovala do samotných základů - správného držení těla,
postoje, chůze, cvalu, jednotlivých druhů kroků - postupovala metodicky od jednodušších prvků ke složitějším úkonům. Obdivovala jsem nejen její pedagogické
schopnosti, avšak i elán a vytrvalost. Vést takový dvoudenní seminář by byl výkon
vyčerpávající pro mladého člověka, natož pro osmdesátiletou ženu. Zdraví jí už tenkrát moc nesloužilo, ale s pověstnou houževnatí podávala výklad, názorně předváděla jednotlivé úkony a vedla celý nácvik tak, aby místní mládež i zájemce z okolí co
nejlépe zasvětila do charakteru a stylu tanců, které v obcích Podhorácka před mnoha
lety v rámci své sběratelské činnosti sama zapisovala. Seminář byl velice úspěšný.
Zájem účastníků byl podchycen natolik, že většina projevila chuť věnovat se zdejším
lidovým tancům nadále. Brzy nato se utvořily taneční skupiny mládeže a dospělých,
které rozšířily původně pouze dětskou členskou základnu národopisného souboru
Bítešan. S místním folklorním děním zůstávala paní Zdenka Jelínková v kontaktu i nadále. Živě se zajímala, jaké taneční pokroky naše mládež dělá, jaké máme úspěchy
v oblasti dětského folkloru. Ochotně se dělila o svoje životní poznatky a ráda nám
předávala svoje zkušenosti, kdykoliv jsme ji navštívili.
Ve vzpomínce na tuto výjimečnou ženu, uvedeme v příštích vydáních Zpravodaje
několik ukázek z jejího vyprávění na besedě se zdejšími obyvateli, která se uskutečnila před několika lety v městském muzeu, kdy hovořila o své sběratelské činnosti
v našem regionu a o počátcích folklorního hnutí na Podhorácku.
Silva Smutná
Městské muzeum Velká Bíteš
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BÍTEŠANÉ NA SLOVENSKU
Zanedlouho poté, co se národopisný soubor Bítešan vrátil z úspěšné cesty v Chorvatsku, kde na mezinárodním festivalu v hlavním městě Záhřebu reprezentoval
Českou republiku, přišla další nabídka na zahraniční zájezd. Tentokráte od vedení
města Velké Bíteše, které náš soubor vybídlo, aby ve slovenském družebním městě
Hanušovcích nad Topĺou vystoupil ve folklorním programu tamního lidového jarmarku a v kulturním pořadu slavnosti 725. roků města ve dnech 2. a 3. září 2005.
Odjezd byl stanoven již na čtvrtou hodinu ráno, abychom přijeli včas na odpolední
vystoupení. Výjezdní skupina měla asi čtyřicet účastníků - hudební, pěvecká a taneční
složka včetně dvanácti starších dětí. Cestování uběhlo celkem rychle. Zkušený řidič
Bítešské dopravní společnosti jel po vytýčené trase bezpečně k cíli. Z počátku všichni
zadřímli, avšak dopoledne jsme se již obdivovali krásám tatranské krajiny pod nádherně blankytnou oblohou s horskými velikány v pozadí. V Hanušovcích nás již očekávali a srdečně přijali. Byl čas oběda - slavnostně prostřená tabule s několika chody
a obsluhou. Spolu s námi tam byla skupina mládeže z polského družebního města.
Přivítal nás hlavní představitel města a po celou dobu pobytu se nám pozorně věnovali další členové vedení města a městského úřadu.
Lidová slavnost s jarmarkem se odehrávala ve středu Hanušoviec a kulturní program probíhal na zastřešeném pódiu. Folklorní část pořadu byla sestavena z vystoupení souboru Oblík, Vargovčan a Bítešan. Předvedli jsme asi hodinové pásmo složené
z lidových písní, tanců a zvyků Horácka a Podhorácka. Večer pro nás bylo připraveno
přátelské posezení s pohoštěním. K dobré náladě přispěla jak místní kapela, tak naše
houslová muzika. Dokonce nastala pro naše dívky příležitost naučit se „karičky“,

Mezi dary z města Velké Bíteše nechyběla láhev dobrého moravského vína. Vlevo Petr
Řezanina, vpravo zástupce primátora města Hanušoviec nad Topĺou RNDr. Jozef Malý.
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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Iveta Valoušková z národopisného souboru Bítešan.

FOTO: SILVA SMUTNÁ

místní starobylý temperamentní tanec. Mládenci zase odhalili, že jeden z nich následujícího dne dovrší plnoletost - takže samozřejmě taneční sólo v kole zakončené
hoblem.
Druhé vystoupení Bítešanu proběhlo v sobotu dopoledne. Hlavní program historické slavnosti města začal odpoledne průvodem od římskokatolického kostela, ke
kterému mělo vztah připomínané výročí. První zmínka z roku 1280 zde uvádí rytířský řád johanitů, proto v průvodu kráčeli členové historické šermu, kteří pak u pódia
předvedli dobovou scénku. V oficiální části programu pronesl projev zástupce primátora RNDr. Jozef Malý a pak přednesli zdravice a předali symbolické dary zástupci
družebních měst ze zahraničí. Za Velkou Bíteš to byl Ing. Alois Koukola, CSc. Čas
našeho odjezdu se přiblížil. Ubytováni jsme byli v rekreačních objektech, situovaných
v překrásné přírodě několik kilometrů za městem. Bylo tam pěkné koupaliště a provozovatel nás vyzval k návštěvě, z čehož měla velikánskou radost především dětská
část souboru a mládež. Některým vlasy ještě nestačily uschnout, když jsme odjížděli.
„Nemělo to chybu! Bylo to supr! Klidně bychom tu zůstali dýl!“, zaznívalo. Ale nešlo
to. Před námi byla dlouhá cesta, příjezd domů kolem půlnoci. Rodiče budou děti očekávat ve smluvený čas a většina dospělé mládeže jde ráno na krojovanou mši do kostela, po níž následuje obchůzka městem se zvaním na hody. Takže nekompromisně:
„Nasedat a jede se!“ Odváželi jsme si mnoho pěkných zážitků na něž, stejně tak jako
na milé přijetí, pohostinnost a srdečnost Hanušovanů, budeme rádi vzpomínat.
Silva Smutná
Národopisný soubor Bítešan
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PRVNÍ KONCERT IX. SEZÓNY
JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

V proslovu na uvítanou nám pan Mašek vyřídil pozdrav od bývalého uměleckého
vedoucího Janáčkova komorního orchestru, pana Zdeňka Dejmka, kterému zdravotní důvody znemožnily návštěvu Velké Bíteše. Dál jsme si vyslechli málo radostné
sdělení,že odpadá předvánoční koncert v Rudolfinu (money, money…). S potěšením
uvítal také mladé návštěvníky, kteří budou i letos soutěžit svou účastí o pěkné ceny.
A teď k vlastnímu koncertu: marně hledám jiná slova, abych jimi vyjádřila v podstatě
to, o čem nás v minulém Zpravodaji informoval Ing. Hasoň: „…smyčce rozhodně
ne ledajaké… strhující muzikalita, stylové cítění a systematická precizní práce…vynikající úroveň… osobitá interpretační tvář…“ Zkrátka, řečeno slovy nás, lajků: byla to
krása. Zaručoval ji jednak výběr interpretovaných skladeb, (Stamitz, Händel, Mozart,
Ireland, Grieg), jednak bezprostřední zážitek z přednesu hudebníků. Znovu a znovu
se můžeme přesvědčit, že „živý“ koncert nenahradí sebelepší hudební nosič. (Ovšem,
žehlit se při tom nedá, ale to lehce oželím.) Potěšitelná byla i účast publika. Když jsem
psala v minulé sezóně článek o posledním koncertu (Ondřej Havelka), končila jsem
slovy: „ Přihrňte se!“ A ono se stalo. Teď bych vám všem, kteří jste navštívili první koncert BHP, měla jménem pořadatelů poděkovat, ale neudělám to. Vím, že odměnou
byla muzika, kterou jste slyšeli.
Zora Krupičková

Část Janáčkova komorního orchestru. Jakub Černohorský první zleva.
FOTO: OTTO HASOŇ
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PROFESOR ŠTĚPÁN RAK
LISTOPADOVÝ KONCERT BHP

Myslím, že už jen titulek článku stačí k tomu, aby v úterý 8. listopadu byl sál kulturního domu zcela zaplněn. Stejně tomu bylo i na 2. koncertu naší první sezóny
v lednu 1998. Po více než sedmi letech budou kytaristé z Bíteše i širokého okolí slavit
velký svátek.
Jedna z největších legend kytary 21. století, John W. Duarte (1919 – 2004), napsal
o Štěpánu Rakovi: „ L. van Beethoven snil o kytaře jako o malém orchestru a tím, kdo
jeho sen nejen naplnil, ale i překonal, je Štěpán Rak.“
V roce 2005 slaví Štěpán Rak 60. narozeniny, v rámci nichž se rozhodl vzdát hold
svému velkému učiteli a příteli, prof. Štěpánu Urbanovi, skladbou, věnovanou jeho
památce. Prof. Urban založil na Státní konzervatoři v Praze samostatný obor kytara
a Štěpán Rak splnil jeho poslední přání, aby se kytara vyučovala i na vysoké škole.
K jubilejním koncertům byl Štěpán Rak pozván do řady zemí Evropy, Asie i Ameriky.
Životní a umělecká dráha Štěpána Raka je podrobně zmapována v řadě encyklopedií, stálým návštěvníkům našich koncertů jej netřeba představovat. Připomeňme
alespoň to nejpodstatnější z posledních let.
V roce 2000 byl Štěpán Rak jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary České republiky. Titul mu udělil prezident Václav Havel. V roce 2001
byl jako první kytarista na světě pozván k sólovému vystoupení na slavné moskevské
konzervatoři P.I.Čajkovského. V témže roce vystoupil společně s Alfredem Strejčkem
v Mexiku s projektem VIVAT COMENIUS (ve Velké Bíteši 6.5.2003). V roce 2002
vystupuje Štěpán Rak opět na moskevské konzervatoři a na prestižním světovém festivalu Moskevský podzim. K třiasedmdesáti zemím, které do té doby se svou kytarou
navštívil, přibylo v tomto roce ještě Japonsko.
V roce 2003 vychází společná kniha Jaroslavy Urbanové a Štěpána Raka KYTARA,
MÁ LÁSKA. Je věnována velké osobnosti, zakladateli české kytarové školy, profesoru
Štěpánu Urbanovi.
V únoru roku 2004 byl Štěpán Rak pozván na koncertní vystoupení jako první
český kytarista do Číny. V divadle v Pekingu oslnil svým koncertem Chvála čaje.
V březnu 2004 je hostem mezinárodního kytarového festivalu Světoví mistři kytary,
který se konal v Kalifornii v USA, kde se s velikým ohlasem setkala Rakova celovečerní suita pro sólovou kytaru Dvacet tisíc mil pod mořem.
Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podmaní intenzitou prožitku,
interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím interpreta a skladatele v jedné
osobě s duší hudby. Původně jsme plánovali koncert v kostele. K tomu, abychom
naše plány změnili, nás vedly dva důvody. Jeden je zcela prozaický – do velkého
sálu kulturního domu se vejde dvakrát více posluchačů. Hlavní důvod je však ryze
hudební – rádi bychom slyšeli koncertní program, jemuž letos naslouchali návštěvníci
koncertů na třech kontinentech, a ten se přece jen více hodí do kulturního domu než
do kostela. Proto radím všem, kteří kdy drželi kytaru v ruce, všem, kterým se kytara
líbí i všem, jejichž vztah k ní je dosud nevyhraněný: buďte v úterý 8. listopadu v Kulturním domě ve Velké Bíteši včas. Koncert začne v 19:00.
Otto Hasoň
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LEGENDY ORCHESTRU GUSTAVA BROMA
MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP 22. LISTOPADU 2005

Koncert „Jazzové legendy swingují ve Velké Bíteši“, který se uskuteční v úterý
22. listopadu v 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši, patří mezi mimořádná
vystoupení, která bezesporu obohatí kulturní život města. I když jazzu je teprve něco
přes sto let, prošel mnoha změnami a stal se zdrojem překvapení, křehkosti, decentnosti i síly, kultivovanosti i rozervanosti.
Orchestr Gustava Broma, který letos slaví 65 let od svého založení, získal světové
renomé. A právě některé jeho vynikající sólisty uslyšíme na tomto koncertě. Sextet
Jaromíra Hniličky představí protagonisty večera: Mojmíra Bártka - pozoun, Güntera
Kočího - saxofon, klarinet, Jaromíra Hniličku - trubka, doplněné rytmikou (kontrabas,
bicí, klávesy).
Jaromír Hnilička /1932/ je významnou osobností našeho jazzu, v orchestru
G. Broma zakotvil v r. 1956. Je nejen vynikající sólista, ale také skladatel a aranžér.
Hniličkovy umělecké projevy čerpají také z jeho velmi širokého a fundovaného
zájmu o literaturu, výtvarné umění a folklór. Bezesporu patří k ojedinělým zjevům
české hudební scény.
Mojmír Bártek /1942/ patří mezi naše jazzové velikány hrající se zápalem a intensitou, působící v několika orchestrech. Hráč na trombon, patřící mezi výjimečně
talentované hudebníky, je také skladatelem (z oblasti jazzu, moderní taneční hudby
i vážné hudby), aranžérem a pedagogem. V orchestru G. Broma působí 38 let a je členem mezinárodní trombonové asociace.
Günter Kočí /1940/ se profesionálně věnuje hudbě více jak 40 let, v orchestru
G. Broma působí 24 let. Již v pěti letech se začal učit na housle a postupně přidával
další nástroje - saxofon, klarinet a flétna.
Je výborným jazzovým improvizátorem. Stejně jako Hnilička a Bártek absolvoval
bezpočet zahraničních turné a jazzových festivalů v Evropě i v zámoří.
Na koncertě zazpívá přední zpěvačka domácí hudební scény Gabriela Kočí.
K hudební dráze byla předurčena rodinným prostředím. Profesionálně účinkuje od
r. 1988 jako sólová zpěvačka a instrumentalistka (hraje na klávesy a flétnu). Rovněž se
podílela na řadě rozhlasových nahrávek a CD nosičů. Spolupracuje s řadou vynikajících souborů a sólistů včetně orchestru G. Broma.
Seskupení významných jazzových osobností, které zavítají 22. listopadu t. r. do
Velké Bíteše, předvedou své jazzové řemeslo, improvizační fantazii a tvůrčí vypětí.
Věřím, že si posluchači odnesou nezapomenutelné zážitky. Koncert připravil Bítešský
hudební půlkruh jako mimořádný koncert deváté sezóny ve spolupráci s Uměleckou
agenturou MUSICA VIVA.
Začátek koncertu je jako obvykle v 19 hodin v Kulturním domě.
Jan Malík
umělecká agentura Musica Viva
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VÝSTAVA AKVARELŮ IVO MANA
V pondělí 3. října proběhla ve výstavním sále Klubu kultury vernisáž výstavy
obrazů Ing. Arch. Ivo Mana. Po úvodním slovu PhDr. Evy Křivinkové přednesla Naďa
Sterzelová dvě emotivní písně za doprovodu klavíru.
Většinu vystavených obrazů tvoří akvarely. Autorovo povolání potvrzují i prvky
architektury, které jsou vkomponovány do většiny prací – obklopené moravskou
krajinou vidíme chalupy Vysočiny, jihomoravské sklípky, vesnické kostelíky. Mnohé
z obrázků připomínají divákovi malebná místa Moravy, kterými již sám někdy procházel a na vernisáži měli přítomní možnost projít je spolu s autorem znovu, a to doslova,
neboť autor doprovázel diváky svými obrazy a zaníceně i s humorem vyprávěl o nich
i o místech jejich vzniku.
Zora Krupičková

Malíř při debatě nad svými obrazy.

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

POZVÁNKA
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše pořádá:

CESTOU NECESTOU S MIROSLAVEM DONUTILEM
Zábavná show se uskuteční ve středu dne 9. listopadu 2005 v Kulturním domě ve
Velké Bíteši. Začátek je v 19 hodin.

ŽALMAN & SPOL
Koncert se uskuteční ve středu dne 23. listopadu 2005 v Kulturním domě ve Velké
Bíteši. Začátek je v 19 hodin.
Předprodeje a podrobné informace na akce poskytneme v Informačním centru,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš nebo na tel. čísle 566 532 025.
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Nejkratší odpověď ANO a NE
vyžadují nejdelší zamyšlení.
Pythagoras
Milé seniorky a vážení senioři, ale také i vy ostatní občané a mládeži, jak ten čas
rychle letí. Zimní období je tady, doma topíme a užíváme si teplíčka. Vzpomínáme na
příjemné chvilky z letního období, probíráme se fotografiemi. Teprve nyní nám jaksi
dochází, co krásného jsme všechno prožili. A slibujeme si, že v tom určitě budeme
pokračovat. Děláte dobře. Ale že by se do vánoc už nic příjemného nedalo prožít?
Ale dalo. Ono může být hezky pořád, ono to hezké musíme hlavně hledat v sobě.
A o tom to je.
Ve středu 16. listopadu v 15 hodin v Kulturním domě, budeme mít náš Seniorklub.
Sejdeme se, probereme všechny novinky, bude nám dobře mezi přáteli. Naším hostem bude známá bítešská cestovatelka Pavla Švihálková. Zavítáme s ní do tajemného
Tichomoří, které nás stále provokuje svou exotičností.
Co jsme připravili na měsíc listopad:
Od 12. listopadu pokračují pravidelná sobotní plavání v krytém bazénu v Kuřimi.
Připomínáme: odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny, autobus už bude přistaven
v 10 hodin. Nemusíte se nikde předem přihlašovat, stačí přijít k autobusu. Využijte
této příležitosti a udělejte radost hlavně dětem a vnoučatům. Mohou se dosyta v bazénu vyskákat, po celou dobu jim bude pro tyto radovánky vyhrazena část bazénu.
Ať si mladí užijí.
Stalo se již naším zvykem, že každý měsíc máme tři akce. Ta třetí je v jednání, sledujte naši skříňku na náměstí. To je naše seniorské informační centrum. Ale aby vám

V září nám v Seniorklubu zazpíval pěvecký kroužek Seniorek z Jihlavy.
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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nebyla v listopadu, za dlouhých večerů, dlouhá chvíle, zadáváme domácí úkol. Zkuste
si do čtverečků 3 x 3 poskládat čísla 1 až 9, tak, že smíte každé použít jen jednou,
a součet všemi směry, i v uhlopříčkách, musí být stejný. Že to nic není? Dobře. Tak
další úkol: poskládejte do čtverečků 5 x 5 čísla 1 až 25, podobným způsobem. A máme
od vás pokoj. Kdo na to přijde, v listopadovém Seniorklubu dostane malou odměnu.
Co připravujeme na měsíc prosinec:
- středa 21. prosince, vánoční Seniorklub s tradičním programem
- sobota 3. prosince, plavání v Kuřimi, 10. prosince mimořádné plavání v Jihlavě
- sobota 31. prosince, silvestrovská vycházka k Poslednímu vlkovi
Aktiv Seniorklubu

STAROSTI A RADOSTI VČELAŘŮ
Stará pranostika, která říká – ženci na pole, včely z pole – ukončila další včelařský
rok. Současné včelařství v České republice je po vstupu do Evropské unie, obdobně
jako ostatní obory, vystaveno i novým obtížím. Abychom jim mohli úspěšně čelit, je
třeba si co nejdříve tyto problémy uvědomit, popsat je a snažit se najít odpovídající
řešení. Další činnost českého včelařství může být negativně ovlivněna zejména nemocemi včel a rentabilitou včelaření.
K nejvážnějším onemocněním včel patří:
a) Varroa destruktor – jedná se o parazita na včelím plodu a dospělých včelách,
který byl do Evropy zavlečen z Asie. Na území České republiky byl poprvé
zjištěn v roce 1981. V současné době je tento roztoč rozšířen na celém území
našeho státu. Onemocnění se nedá vymýtit, ale při dodržování léčebné metodiky se intenzita napadení roztočem dá držet na velmi nízké úrovni, kdy nezpůsobuje žádné hospodářské škody. Problémem zůstávají včely žijící volně v přírodě, které se nedají léčit a do doby, než podlehnou varroáze, se stávají pro své
okolí semeništěm nákazy.
b) Mor včelího plodu – jedná se o nejzávažnější onemocnění včelího plodu.
Největším problémem je vysoká odolnost spor, které přežívají v půdě nebo
na včelařském zařízení i padesát roků. Při zjištění tohoto onemocnění se u nás
používá tzv. radikální metoda. Veškeré včelařské nářadí včetně včel a úlů se
spálí. V zahraničí se někde používají různá léčiva, která jsou však vesměs málo
účinná a způsobují kontaminaci medu antibiotiky. Na území bývalého okresu
Žďár byla zjištěna v minulosti menší ohniska v okolí Nového Města na Moravě.
c) Aethina tumida – jedná se o brouka, který pochází z jižní Afriky, kde se živil na
popadaném ovoci. V roce 1998 byl brouk spolu s dováženým ovocem zavlečen
do USA na Floridu, kde přešel do úlů včely medonosné. Na podzim roku 2004
byl zjištěn v Portugalsku. Samice brouka naklade v úlu na plástech až 30 000
vajíček. Vylíhlé larvy se živí pylem a medem. Včelstvo může uhynout již za 14
dnů ode dne infekce. Larvy zředí svými metabolity obsah buněk, ten začne kvasit, takže v úlu vznikne silný zápach, který včely doslova vyhání z úlu ven.
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Rentabilitu včelaření ovlivňují:
a) Náklady – v posledních letech došlo k prudkému cenovému růstu všech vstupů
– především cukru, včelařských potřeb, pohonných hmot atd. Včelař může
ovlivnit náklady především vyšší produktivitou práce při obsluze včel, což lze
dosáhnout jen přechodem na včelaření v nástavkových úlech. Ceny úlů jsou
však poměrně vysoké (1 sestava cca 2 000 – 3 000 Kč) a tím pro drobné včelaře
těžko dostupné. Rovněž cena moderních výkonných nerezových medomedů je
vysoká – od 20 000 do 100 000 Kč.
b) Tržby – především zhodnocení vyprodukovaného medu. V letošním roce došlo
podobně jako u ostatních zemědělských komodit (obilí, brambory, hrozny..)
k propadu výkupních cen medu vlivem dovozů levných, ale kvalitativně horších medů do zemí EU z Číny a zemí jižní Ameriky. Cena medu v naší obchodní
síti však neklesla a pohybuje se nejčastěji v rozmezí 90 – 120 Kč/kg. Proto se
včelaři snaží svůj med prodat přímo konečným spotřebitelům – jedná se o tzv.
prodej ze dvora. Tento způsob je výhodný i pro spotřebitele, který získá na rozdíl od koupě v obchodních řetězcích skutečně český med, který patří v Evropě
díky naší rozmanité přírodě k těm nejkvalitnějším. Pro spokojenost zákazníka
však včelař musí nabídnout med dostatečně vyzrálý s nízkým obsahem vody
(vytáčet med až po ukončení snůšky), řádně ošetřený (zbaven všech nečistot –
zpravidla vosku), dle přání v tekuté či pastové konzistenci a med mít k prodeji
v průběhu celého roku. Podle snůškových možností v příslušném roce může
včelař nabídnout k prodeji medy květové, smíšené i lesní.
Mnoho včelařů v naší organizaci však včelaří především ze záliby a ekonomika
pro ně není tím nejdůležitějším. Ve včelaření především obdivují pracovitost a organizovanost včelího společenství, každoroční proměny rozvoje včelstev v sepětí se změnami v přírodě. Jen včelaři pochopí, jaká je to radost při prvním jarním proletu včel,
při stavbě nového díla včelami, při pohledu na krásně zakladený plást či při pohledu
na mladou kladoucí matku. A proto přes všechny obtíže, které provází dnešní včelařství se jistě vždy najde dostatek lidí, kteří se této ušlechtilé zálibě budou věnovat
i v budoucnu.
Stalo se již předvánoční tradicí, že včelaři z bítešské včelařské organizace pořádají včelařskou výstavu a tak tomu bude i letošní rok. Proto si zájemci o včelařství
i laická veřejnost bude moci opět po roce prohlédnout včelařské potřeby, obdivovat
život včel při pozorování v proskleném úlu a od organizátorů se dozvědět i mnoho
zajímavostí z života včel. Samozřejmě výstava bude mít i svoji prodejní část, kde
budou k dispozici včelařské potřeby, literatura, med, medové pečivo, svíčky z včelího
vosku, výrobky z včelích produktů, medovina i oblíbené medové pivo atd. Na výstavě
najdete i seznam členů naší včelařské organizace, od kterých můžete v průběhu
celého roku získat další užitečné informace o životě včel a případně nakoupit jejich
vyprodukovaný med. Výstavu opět doplní návštěvníky vždy obdivovaná výstavka
vyřezávaných dřevěných betlémů a nově i postav významných českých státníků od
přítele Kejdy ze Skřinářova.
Na tuto výstavu srdečně zveme všechny přátele včelařství, školní mládež a celou širokou veřejnost. Výstava se uskuteční Ve Velké Bíteši od čtvrtka 1. 12. do úterý
6. 12. 2005 v prostorách Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, vždy od 9 do 17 hodin.
Ing. Josef Janšta
předseda ZO ČSV Velká Bíteš
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CHOVATELSKÁ VÝSTAVA

FOTO: ARCHIV ZO ČSCH

V době hodů ve Velké Bíteši uspořádala místní organizace Českého svazu chovatelů tradiční výstavu drobného zvířectva. V letošním roce se podařilo zorganizovat co
do počtu vystavených zvířat jednu z největších hodových výstav. Bylo vystaveno 258
králíků, 40 voliér drůbeže a 18 voliér holubů, což je celkem 468 zvířat. Ukázkově byly
představeny perličky, husy labutí, kachny a velkému zájmu, především dětí, se těšil
chovný krocan. Dále byla představena ukázka odchovů exotického ptactva, okrasných holoubků a akvarijních rybiček.
Doufáme, že návštěvníci výstavy, která byla pořádána pod záštitou kraje Vysočina,
odcházeli spokojeni a obohaceni o nové poznatky a zážitky. Budeme rádi, když nám
všichni příznivci chovatelství svoji přízeň zachovají i při příštích akcích, pořádaných
naší organizací.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu výstavy. Všem vystavovatelům za obeslání výstavy a především sponzorům za
jejich pomoc, bez které by výstava zdaleka nedosáhla předvedené úrovně.
Byli to především: Město Velká Bíteš, Building Plastics ČR s.r.o., Bematech, s.r.o.,
Slámovo uzenářství, papírnictví Josef Smutný, Brona s.r.o. Velká Bíteš, Dirs Brno s.r.o.,
družstvo LUH Březník, Niva Vlkov, Zverex – Pelán Stanislav, Železářství u Žaloudků,
Ing. Jiří Kincl, Ing. Milan Vlček.
Základní organizace Českého svazu chovatelů
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MY CIZINOU JSME BLOUDILI
Redakce Zpravodaje obdržela od prof. Jiřího Stallera, našeho krajana žijícího
dlouhá léta v zámoří, jehož rodové kořeny jsou spjaty s naším městem, životopisné
pojednání. Ve spisu nadepsaném „My cizinou jsme bloudili, ach, dlouhá léta, dlouhá
- vyhnanci novověku“ autor v několika kapitolách vypráví o okolnostech, které vedly
k odchodu jeho rodiny do exilu, o životě v cizině a zamýšlí se nad svými návraty do
vlasti. Toto zajímavé vyprávění v několika následujících vydáních Zpravodaje našim
čtenářům nabízíme.
Úvodem několik slov o autorovi a jeho rodových vazbách na naše město. Jiří
Staller pochází ze starobylého pivovarského rodu, který do Velké Bíteše přišel z Dalešic na začátku 19. století a v několika generacích působil na zdejším pivovaře. O otci
Ing. Karlu Stallerovi jsme již uveřejnili obsažný životopisný článek. V pivovarské linii
rodu nepokračoval, avšak byl to prvotřídní technik, příslušník první generace budovatelů československého zbrojního průmyslu, vlastník asi sto padesáti technologických
patentů, autor mnoha článků v odborných časopisech, zaujímal čelní postavení ve
Zbrojovce Brno, během války spolupracoval s čs. zahraničním odbojem ve zpravodajské sféře, významným způsobem se zapsal do dějin Československé republiky a před
několika lety mu bylo uděleno Čestné občanství našeho města in memoriam. Listinu
o čestném občanství od starosty města převzal jeho druhorozený syn Jiří Staller, profesor prestižní Cornellské univerzity v USA a doctor honoris causa University Karlovy
v Praze. A nyní následuje první kapitola vzpomínek prof. Jiřího Stallera s názvem:

„PROČ EXIL?“

Jiří Staller, jako student práv v roce 1947.
FOTO: RODINNÝ ARCHIV
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Psal se rok 1949...
Studoval jsem ve třetím ročníku
práva v Praze. Nějakým administrativním omylem jsem prošel první
poúnorovou „prověrkou“. Omylem,
protože moji spolužáci věděli, co si
o komunismu a o centrálním plánování myslím. Byl jsem přesvědčen,
že fakultní soudruzi mi nikdy nedají
doktorát, protože věděli, jak o nich
a o převratu smýšlím. Starší bratr, už
ženatý, byl v aktivní vojenské službě.
Otec a matka žili v Bratislavě. Táta
ztratil místo ve velké průmyslové
firmě, protože Strana chtěla mít na
čelních místech jen své vlastní lidi.
Z generálního ředitele se stal nedůležitý úředník, ale zaplať Pán Bůh, že
pro něj vůbec bylo pracovní místo.
Od února 1948 až do konce roku
1949 jsem s tátou často a dlouze
mluvil o naší budoucnosti. Nejenže

já a bratr, jakožto synové buržoasního otce, se nikam nedostaneme, ale že režim ani jeho
a mámu nenechá v klidu dožít.
Táta se zdráhal odejít. Bylo mu
přes padesát, anglicky neuměl
ani slovo, žádné peníze si do
ciziny neulil, ačkoli k tomu měl
dost příležitostí, protože odejít
nikdy neplánoval. Bratr byl na
vojně a kdyby nás chytili, stal by
se z něho zběh. Táta by šel na
dlouhá léta do kriminálu, já bych
skončil někde v dolech a máma
s bratrovou ženou by třely bídu.
To v případě, že by nás nezastřelili už na hranici.
Začátkem prosince jsem přijel
z Prahy do Bratislavy oslavit s rodinou vánoční svátky. Táta seděl
sám v potemnělém obývacím
pokoji. Když jsem vešel do dveří,
zdvihl hlavu a pronesl jediné
slovo: „Jdeme!“ Právě se vrátil
z výslechu na bratislavské policii.
Nebylo to poprvé, tentokrát byl
ale výslech dlouhý a důkladný.
Když táta tvrdil, že žádné protistátní úmysly nemá, vyslýchající
úředník poznamenal: „Pane inženýre, my víme, že jste po celou Bratr Karel Staller po svatbě před kostelem v Dejviválku pracoval v odboji. Nacisté cích se ženou Dášou v létě roku 1948.
vás ale nechytili a ti byli nějak
FOTO: RODINNÝ ARCHIV
fikaní! Proč si myslíte, že bychom
vás měli chytit my?“
Později po procesu proti Rudolfu Slánskému jsem nabyl přesvědčení, že by soudruzi hodili tátovi na krk spojení se zahraničím, a že by hrůzy z počátku padesátých
let nepřežil bez úhony. Dva jeho spolupracovníci z odboje, které jsem znal osobně,
byli pověšeni. Po válce byl táta Stranou obviněn z kolaborace s nacisty, přestože měl
z Anglie písemné svědectví, že na západ dodával důležité zprávy o českém a německém válečném průmyslu. Pro soudruhy by nebyl problém „dokázat“ tátovi, že své spojení s Londýnem obnovil, když Slánskému „dokázali“ vlastizradu.
Téhož večera jsem se vrátil nazpět do Čech informovat bratra a jeho ženu.
S odstupem více než padesáti let vzpomínám na tátu, který vše vsadil na jednu kartu.
Já dnes mám ženu a čtyři děti. Nikdy bych nenašel odvahu udělat totéž.
(pokračování příště)
- red -
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VZPOMÍNKA NA DOKTORA DAČEVA
Jsou jistě povolanější, aby vzpomenuli na doktora Dačeva, z řad jeho bývalých
kolegů z profese, z kolegů malířů amatérů a další. Když mě však již několik osob oslovilo, abych ho ve Zpravodaji vzpomenul na doktora Dačeva, rád jsem přislíbil.
S Petko Dačevem jsem se vídával rád. Setkání s ním byla vždy příjemná, snad
až na těch pár vyjímek, kdy mně v minulosti vytrhl pár zubů. Ale to už je dávno.
V posledních letech jsme se často setkávali, anebo alespoň na sebe zamávali. Petko
neváhal, když mě ze své škodovky někde na městě uviděl, často hodit zpátečku a na
chvíli se zastavit. Vždy bylo o čem povídat.
S Petko jsme dlouhá léta spolupracovali v Závodním klubu První brněnské strojírny, který tehdy prakticky byl nositelem kulturního dění v našem městě a širokém
okolí. Petko v klubu zastupoval početnou velmi aktivní skupinu malířů amatérů. Rád
na toto období vzpomínal. V posledních letech jsme si byli zvlášť blízcí ve spolku
„starých pánů“, jak nás mnozí nazývali, kdy jsme se pravidelně setkávali každou první
středu v měsíci na různých příjemných místech. Všichni jsme se na sebe těšili, setkání
se často protáhla.
Bylo pořád o čem povídat, o věcech vážných i nevážných, o dějinách, kultuře, politice a v našem věku už jsme si mohli dovolit i trochu zafilosofovat, o životě, smyslu
našeho bytí, vzpomenout různá moudra historických osob. Petko nám občas přednášel svoje básně, došlo i na veselé historky, někdy se ozval i zpěv. Petko byl náruživý
debatér. Jeho stisknutí mé paže, jeho obvyklý projev přízně, vždy, když jsem si dovolil
také něco nesměle říci, s jeho sdělením: „Karle, tos´ řekl dobře“, mě vždy velmi potěšilo. Léta ubíhala, naše řady řídly. Přibývalo omluv pro nemoc. Naše setkání přestávala
být pravidelná. Až nás zastihla smutná zpráva, Petko zemřel. Zas je nás méně.
Co ještě důležitého o Petkovi říci? Petko žil cele pro svoji rodinu, to jsme vždy
všichni při našich setkáních cítili. Rodina mu to svou péčí oplácela. Vnučka Katka si

Doktor Dačev s autorem před svou chatou na Oslavě v létě 2004.
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FOTO: A. KOUKOLA

dobře hlídala svého dědečka, když jsem s ní v informačním centru domlouval naše
schůzky, jestli to jeho zdravotní stav dovoluje. Petko byl stále vlastencem Bulharem, ty
jeho kořeny byly dobře zarostlé tam někde v horách v bulharských Rodopách. Petko
byl dobrý člověk, snad ani neměl nepřátel.
Jeho obrázky jsou rozsety v širokém okolí po našich domácnostech a různých
institucích. Jeho dům je plný krásných obrázků. Uskutečnilo se několik výstav jeho
obrazů jak v našem městě tak i jinde. Kolikrát jsme od něj vyslechli, že nejkrásnější
krajina je kolem našeho města, které miloval.
Často se doma dívám na Petkův obraz, který mi věnoval k šedesátinám. Pohled do
vysokého lesa, uprostřed ve světle zlomený silný strom. Petko, co se ti honilo hlavou,
když jsi to maloval? Tys vždycky rád filosofoval, o životě, jeho smyslu, o jeho radostech a strastech. Takový byl náš kamarád Petko.
Vždy budeme rádi na tebe vzpomínat.
Za tvoje přátele
Karel Smolík

JAK JSME OBJEVOVALI KOLÍN NAD RÝNEM
ANEB O SVĚTOVÝCH DNECH MLÁDEŽE S PAPEŽEM

Chci se s vámi podělit o zážitky z dvacátého světového setkání mládeže s papežem v německém Kolíně nad Rýnem. Tohoto setkání se zúčastnilo deset mladých
lidí z Velké Bíteše, z toho sedm jako volontéři. Já jsem byl členem právě volontérské
skupiny. Pravděpodobně víte, že slovo volontér znamená dobrovolník. Připojili jsme
se proto k dalším 27 000 mladých, kteří se rozhodli napomoci ke zdárnému průběhu
setkání. Úkoly pro pomocníky byly rozmanité – od doprovázení postižených lidí,
přes ubytování poutníků, vydávání jídla, podávání informací, až po zdravotnickou
podporu.
Naše skupina byla přidělena ke Kolpingovu dílu, což jsme považovali za velké
štěstí, protože jsme členové Kolpingovy rodiny ve Velké Bíteši. Toto hnutí v České
republice navazuje na odkaz Jednoty katolických tovaryšů, zakladatelem je však
německý kněz Adolf Kolping. A co že jsme tedy dělali? Členové německého Kolpingu
měli přichystaný bohatý program. Na náměstíčku, které bylo jen několik kroků od
kolínské katedrály, vyrostlo centrum pro setkávání, kde bylo místo na posezení, na
pódiu hrály různé hudební skupiny, ve stáncích si hosté mohli koupit placky nebo
kávu, v jiném stanu byli františkáni, u nichž si lidé mohli vyřezat typický františkánský
kříž nebo se dozvědět mnoho o jejich aktivitách.
My jsme pracovali ve stánku s kávou – tam jsme měli za úkol připravovat a prodávat kávu, kapucino a espreso. Káva Tatico pocházela z Mexika a byla součástí
projektu Fair Trade. To znamená, že byla nakupována za cenu, která je pro mexické
producenty únosná a není diktována státy vyspělého světa. Přesto poutníci nemuseli sahat hluboko do kapsy, aby si mohli vychutnat její vůni a chuť – prodávala se za
sympatických 50 eurocentů. Tato práce nás velice bavila, nabízela mnoho příležitostí
popovídat si s poutníky i místními lidmi, a rozhodně jsme se nenudili.
Takto jsme strávili několik hodin denně od pondělí do pátku. Zbytek dne, kdy
jsme nepracovali, jsme měli volný a mohli jsme si vybrat z opravdu široké nabídky
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aktivit. V dopoledních hodinách probíhal program v českém národním centru v kostele sv. Anežky, což je druhý největší kostel v Kolíně. Účastníci tam naslouchali promluvám našich biskupů, písničkám brněnského sboru mládeže, bavili se při programu nacvičeném českými dobrovolníky a v neposlední řadě se účastnili české mše
svaté. V odpoledních hodinách se na mnoha místech nabízely nejrůznější aktivity –
koncerty, debaty, dílny, duchovní programy, divadelní a filmová představení, taneční
párty, sportovní utkání a mnoho dalších. Jako poutníci jsme měli rovněž zvýhodněný
vstup do muzeí, galerií a jiných kulturních institucí v Kolíně a okolí. Někde bylo
vstupné výrazně snížené, jinde úplně zdarma.
Naše práce skončila v pátek, proto jsme se mohli bez problémů zúčastnit víkendového programu na Marienfeldu, kde se konalo hlavní setkání se Svatým otcem. Celý
sobotní den byl vyhrazen k dopravě poutníků na místo. Samotný přesun byl velký
zážitek, protože k cíli ze všech stran proudily neuvěřitelné zástupy poutníků, které
nebraly konce. Do večera se nás na Mariánském poli sešlo na 800 000. Se západem
slunce přijel na obrovskou pláň i Benedikt XVI. vítaný potleskem a mohutným skandováním „Benedetto, Benedetto!“ Večer s námi prožil vigilii – pobožnost skládající se
ze zpěvů, chval, žalmů, svědectví, čtení z písma, promluvy papeže, přímluv, adorace
a závěrečného požehnání.
Po chladné noci program celého setkání vrcholil tříhodinovou mší svatou slouženou papežem s účastí přes jeden milion věřících. Po jejím skončení se poutníci
plní dojmů a zážitků rozjeli do svých domovů. Nás však čekala následující den ještě
závěrečná bohoslužba pro volontéry, sloužená kolínským arcibiskupem Joachimem
Meisnerem. Pro mě osobně byla spolu s úvodní mší pro dobrovolníky jedním z největších zážitků setkání, protože při
obou bohoslužbách byla cítit obrovská radost a nadšení účastníků.
V Kolíně jsme zažili mnoho nádherných chvil, seznámili jsme se s věřícími lidmi z celého světa a účastnili se na skvělé atmosféře, která
v Německu během setkání panovala. Lidé se všude na sebe usmívali,
mávali vlajkami, dávali se do řeči na
ulicích, v metru, ve frontě na jídlo
i na toalety. Každý si v bohatém programu mohl najít přesně to, co se mu
líbilo. Jsem velice vděčný, že jsem se
setkání mohl zúčastnit a už přemýšlím, jak to zařídit, abych se dostal za
tři roky do Sydney v Austrálii, kde
se budou konat další, v pořadí už
jednadvacáté světové dny mládeže.
Fotografie ze setkání najdete na
stránkách Kolpingovy rodiny Velká
Bíteš: www.krvelkabites.kolping.cz
Účastníci světového setkání mládeže.
FOTOARCHIV KOLPINGOVY RODINY
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Jan Kratochvíla

PUTOVÁNÍ DĚTÍ DO KOŠÍKOVA

Účastníci putování před kostelem sv. Bartoloměje v Košíkově.

FOTO: KAREL DVOŘÁK

Kdo šel v neděli 25. září chvíli po obědě okolo kostela, možná se podivil, proč se
tam prohání taková spousta dětí. Možná si ale vzpomněli, že je září, čili čas tradičního
putování mladých do Košíkova. Sešlo se nás opravdu hodně, celých 48 poutníků.
Ještě před odchodem jsme si zahráli několik her na rozehřátí, načež jsme chvíli před
druhou hodinou vyrazili na cestu.
První zastávka nás čekala u kapličky na Návrší, kde jsme se na chvíli proměnili v architekty a zkusili si postavit co nejvyšší věž z kamenů. Následovalo několik her u „Silničáku“, kde jsme krom závodů na čas zkusili hru s pexesem a míčem. A protože nám
přálo počasí, putovali jsme se sluníčkem nad hlavou a úsměvem na rtech.
Do Košíkova jsme dorazili asi okolo půl čtvrté. Sraz byl na hřišti, kde na nás čekalo
přivítání místních a bohaté občerstvení. Poté, co jsme si odpočinuli, jsme se rozdělili
na dvě skupiny; jedna, početnější, šla s kopačákem vyzkoušet nový travnatý plácek na
fotbal, zatímco druhá hrála opodál na schovku.
Poté, co zejména ze skupinky fotbalistů začal téci pot proudem, jsme se opět posilnili a přesunuli do místního kostelíka, kde na nás čekal otec Bohumil. Krátce jsme se
pomodlili, popovídali a zazpívali několik písniček – a najednou bylo půl šesté a my
jsme začali spěchat domů. Poděkovali jsme místním za pohostinnost, rozdělili si pár
sladkých odměn a vysvětlili si pravidla poslední, konverzační hry – cestou zpět nikdo
nesmí na žádnou otázku odpovědět jedním slovem, jinak obdrží trestný kamínek;
cesta proto ubíhala rychle. V Bíteši jsme se pak už pouze rozloučili a rozešli se do
svých domovů.
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Zejména díky počasí se putování vydařilo na výbornou, účast dětí překonala naše
očekávání, takže jsme nedělní odpoledne, možná poslední v babím létě, strávili příjemně. Pokud je vám líto, že jste onu zářijovou neděli neměli čas, zkuste za námi
někdy dorazit na faru, scházíme se každou sobotu o půl čtvrté.
Karel Dvořák

PO CESTÁCH KONSTANTINA A METODĚJE
ANEB MINITÁBOR VE BŘEZÍ 2005

Letošní dva farní tábory měly u dětí i vedoucích takový úspěch, že jsme se rozhodli
pro malý bonus ve formě týdenního společného pobytu na faře ve Březí.
Pro některé vedoucí tento tábor začal daleko dříve než pro děti. Bylo totiž nutné
uspořádat několik brigád, aby byl náš nový společný domov obyvatelný. Pod vidinou brzké odměny - ve formě pěkně strávených chvil s našimi malými táborníky šla práce od ruky a dílo se zdařilo. I přes naši velkou motivaci bychom však sami na
mnoho nestačili, a tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali.
Všechno vypuklo předposlední srpnové úterý. Po odpoledním příjezdu do Březí
jsme chvíli nechali děti zabydlet se, a poté si s nimi zahráli pár seznamovacích her.
Následoval táborák - a co se nestalo… Ocitli jsme se v Byzanci u Michala III. a přišel
mezi nás posel od knížete Rastislava s důležitou prosbou, aby jeho národům poslal
učitele, jenž by byl schopen vyložit jim pravou křesťanskou víru v jejich vlastní řeči.
Pro tento úkol byli zvoleni Cyril a Metoděj, a z nás se měli stát jejich pomocníci.
Hned následující den jsme se tedy vydali na Velkou Moravu. Během tohoto putování jsme zdolávali mnohé překážky, plnili rozličné úkoly, dokonce jsme byli přepadeni, avšak společnými silami jsme vše překonali a došli k cíli. Při setkání se zdejšími
obyvateli jsme opravdu pochopili naše poslání. Nejprve nás udivilo, že mají oblečení
naruby a nebyli učesaní. Jenže oni dokonce neuměli ani příliš dobře mluvit, vůbec
neznali písmo a o víře zde vůbec nemohla být řeč. Tolik jsme je toho chtěli naučit,
že na to jeden den nemohl stačit. Naše kroky končily u knížete Rastislava, jenž nás
vřele přivítal.
Naším dalším nelehkých úkolem bylo vytvoření hlaholice, jakožto písma slovanského, aby bylo možno překládat nejpotřebnější liturgické knihy do slovanského
jazyka. My, pomocníci Cyrila a Metoděje, jsme v lese našli lístečky. Na každém bylo
písmenko v hlaholici a jeho ekvivalent v našem písmu. Nestačilo je však najít a jen
tak sebrat. Děti byly ve družstvech kousek od lesa, po jednom běhaly k lístečkům, písmena v hlaholici si musely zapamatovat a po návratu ke družstvu teprve zapsat. Když
jsme měli všechna písmenka, mohli jsme se pustit do vyluštění dopisu, jenž jsme
obdrželi, a dokonce jsme mohli sami v hlaholici začít psát.
Vzdělanost, která se díky písmu mohla na Velké Moravě rychle šířit, však nebyla
jedinou hodnotou, jíž jsme se měli věnovat. Neméně důležitá byla otázka víry. Cyril
a Metoděj přeložili do slovanštiny Písmo svaté a zavedli slovanský jazyk i do bohoslužby. Naším úkolem zase bylo zvelebování míst, u nichž by se mohli Moravané
modlit. V našem blízkém okolí jsme našli tři kříže, jež jsme měli očistit a vyzdobit.
To se nám zdařilo a mohli jsme ulehnout k pokojnému spánku. V noci jsme však
dostali tajné hlášení, že se v naší blízkosti odehrává porada franských knížat. S velkou
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obezřetností jsme se vydali na výzvědy a co jsme nezjistili!? Knížata v čele s vévodou Karolmanem chtěla prohlásit staroslověnskou liturgii za neplatnou a uvrhnout
Metoděje do vězení. Vše, co jsme zaslechli, jsme zapsali a protože ráno je moudřejší
večera, šli jsme opět spát.
Jednou z věcí, co jsme v noci slyšeli, bylo i to, že zemřel kníže Rastislav, a proto
bylo třeba korunovat nového knížete - Svatopluka. Poté jsme s našimi věrozvěsty
putovali do Říma ospravedlnit slovanskou liturgii. Papež bohoslužbu v národním
jazyce schválil, ale hned nás odejít nenechal. Rozhodl se, že nás prozkouší z našich
náboženských, dějepisných, zeměpisných i jiných znalostí. My jsme si vedli dobře,
a tak jsme se mohli se slávou vrátit zpět na Velkou Moravu. Ovšem již bez Cyrila, který
tušil, že jeho konec se blíží, a rozhodl se strávit konec života v modlitbách v jednom
z římských klášterů. Na Moravě se stal Metoděj arcibiskupem a nadále poctivě plnil
svoje poslání. Když cítil, že se blíží konec jeho života, doporučil za svého nástupce
moravského rodáka Gorazda.
Po smrti svatého Metoděje však jeho hrob nikdo nenašel, a my jsme se rozhodli jej
objevit. Různě zašifrované vzkazy nás zavedly do blízkosti Svaté Hory u Křižanova, ale
na žádný hrob jsme nenarazili. Místo něj na nás čekal poklad. Na Svaté hoře byla navíc
pouť rodin, jíž jsme se rádi zúčastnili. Po návratu na faru jsme byli odměněni slavnostní hostinou a ceremoniálem, při němž učedníci bratrů Konstantina a Metoděje
- totiž Gorazd, Naum a Sáva - ocenili děti za jejich úspěchy v různých soutěžích.
Tak skončilo naše dobrodružné šíření víry, kultury a vzdělanosti na Velké Moravě
a my jsme se mohli plni radosti, zážitků i dojmů vrátit do svých domovů. Už se těšíme
na tábory, které nás čekají v roce 2006!
Za Kolpingovu rodinu Velká Bíteš Hana Koubková
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PROBLÉMY VLASOVÉ POKOŽKY
V minulém vydání Zpravodaje došlo nedopatřením ke zkrácení níže uvedeného
článku, proto jej redakce publikuje znovu.
Zdravá vlasová pokožka, stejně jako zdravá pleť, je otázkou přirozené rovnováhy.
Z nejrůznějších důvodů může být rovnováha funkcí vlasové pokožky narušena a to
se projeví různými problémy. Mezi nejčastější jevy oslabené nebo nadměrné funkce
patří tvorba lupů, rychle se mastící vlasová pokožka a suchá či narušená kůže.
Lupy se tvoří převážně tehdy, když je vlasová pokožka citlivá, došlo k narušení její
přirozené rovnováhy a k nějaké formě podráždění. Mastný film pokožky a mikroorganizmy pak mohou vytvářet dráždivé klima spojené s nadměrnou tvorbou lupů.
Suchá vlasová pokožka se může objevit s přibývajícím věkem, velmi k tomu přispívá časté barvení a preparace vlasů, nebo používání nevhodných šamponů. Dochází
k narušení lipidové bariéry kůže a vysychání spojené s tvorbou drobných trhlinek, které
jsou vstupní branou pro pronikání cizích látek, jako je prach a mikroorganizmy.
Velmi často, zvláště u mladých, se setkáváme s rychle se mastící pokožkou, která
je většinou důsledkem nerovnováhy hormonů, ale také k tomu přispívá stres a mytí
nevhodnými přípravky, které ještě více stimulují aktivitu mazových žlázek. Těžší formou je seboroia - nadměrná sekrece mazových žláz, která se na pleti projevuje tvorbou akné a u vlasové pokožky se projevuje lesknoucím se mastným filmem již krátkou dobu po umytí, mastnými vlasy, které se v tomto případě pramínkují.
V takovýchto případech potřebuje vlasová pokožka cílenou péči a podporu
pomocí speciálních fluidů, které ruku v ruce spolu s vlasovou kosmetikou přispívají
nejen ke kráse našich vlasů, ale i zdraví vlasové pokožky.
Mgr. Anna Kopáčková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA VELKÁ BÍTEŠ, A. S.
A PBS TURBO S. R. O.
V sobotu 1. října se uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, tentokrát také při příležitosti 55. výročí založení První brněnské strojírny ve Velké Bíteši.
Počasí nám přálo a tak od rána proudily na „fabriku“ davy návštěvníků. Při příchodu čekal na děti malý dárek v podobě bublifuku a brzy se na nádvoří vznášely
duhové bubliny.
K tradiční prohlídce výrobních prostor jsme také letos připravili malý bonus.
Postarali se o něj hasiči z Osové Bítýšky a Nové Vsi, kteří nám předvedli historickou
techniku. Oba veteráni, koňská stříkačka z roku 1900 i automobil ISOTA FRASCHINI
z roku 1927, jsou v bezvadném stavu a plně funkční, takže jsme viděli i ukázku hasičského zásahu. Poté hasičský vůz vozil za občasného houkání zájemce nejen z řad
dětí. Po prohlídce závodu jistě přišlo všem vhod malé občerstvení v naší jídelně. Malí
návštěvníci dostali při odchodu pestrý nafukovací balónek.
Věříme, že jste u nás hezky strávili část sobotního dopoledne a těšíme se s Vámi
na shledanou opět za rok.
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Zdroj: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
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PSI A KOČKY

OBEZITA A JEJÍ DOPAD
Obezita a její zdravotní dopad u lidí patří k jedněm z nejdiskutovanějších problémů dnešní civilizace. U domácích zvířat si tuto skutečnost chovatelé mnohdy
nepřipouštějí, anebo připisují velký objem těla dlouhým chlupům. Doba je však
pokročilá, a tak vedle známého „BMI“ (body mass index), vypovídající o stavu našich
kilogramů, existují i tabulky pro správnou tělesnou hmotnost konkrétního plemene
psů. A proč se vlastně zabývat váhou svého psa ?
Nadváha = zátěž. V prvé řadě zátěž pro pohybový aparát - opotřebování kloubů,
problémy s páteří (typicky u jezevčíků a dlouhých psů) atd. Stejně tak oběhový aparát
musí vynakládat větší námahu, aby dostatečně prokrvil i ty kilogramy navíc, což končívá onemocněním srdce a posléze ledvin. Nelze podcenit ani predispozice k cukrovce a zhoubným nádorům.
Příčina obezity u domácích zvířat je prostá- nadbytečná energie se ukládá do
tukové tkáně, a obzvláště pokud nemá pes dostatek pohybu, problém se prohlubuje.
U kastrovaných zvířat bývají podstatou obezity hormonální změny a s nimi spojená
zvýšená žravost i celkové uklidnění.
K omezení a prevenci obezity je třeba dodržet několik důležitých zásad:
První zásadou je zvolit krmení vhodné pro našeho psa a odolávat prosebným
pohledům k talíři, určenému pro člověka. Dále musíme respektovat věk a fyzickou
námahu zvířete, a předkládat tedy krmení dle skutečných nároků.
Druhou zásadou je dávka krmení, kterou dodržujeme podle výrobce krmiva.
Snažíme se ji výrazně nezvyšovat, a rozhodně nepodřizovat ochotou psa žrát dál,
jakožto důkaz hladu. A do třetice doporučuji dostatek pohybu – procházky kdykoli
to jde, a nejlépe již od věku, kdy si pejska pořídíme.
Pokud jsme byli upozorněni, že právě náš pes má nějaké to kilo navíc, nastolíme
psovi dietní režim podobný tomu lidskému: zvýšíme pohyb častými a pokud možno
delšími vycházkami. Z jídelníčku vyřadíme pamlsky, tučné maso a konzervy, naopak nejvhodnější cestou krmení obézního psa budou granule označené „light“ nebo
„senior“ s nižší hladinou tuku, ovšem s dostatkem bílkovin, minerálů a vitamínů.
MVDr. Klára Dvořáková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SŇATKY UZAVŘENÉ NA RADNICI
15. 7. 2005 KOLÁŘOVÁ Michaela
Ing. RALEVSKI Petar

Velká Bíteš
Brno

NAROZENÉ DĚTI
10. 9. 2005 ROUSOVÁ Kristýna

U Stadionu 573, Velká Bíteš

ŽIVOTNÍ JUBILEA
28. 11. 2005 KRUPIČKOVÁ Marta, 91 let Za školou 214, Velká Bíteš
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7. ROČNÍK SOFT TENISU V PŘIBYSLAVICÍCH

Na ilustrační fotografii jsou zachycena vítězná družstva letošního turnaje. Na 1. místě bratři Bajerovi, 2. místo Dolníček David a Svoboda Zdeněk a na 3. místě se umístili otec a syn
Markovi.
FOTO: BOŽEK KAREL

Ve dnech 1. - 3. července 2005 se v Přibyslavicích uskutečnil již sedmý ročník turnaje v soft tenisu. O popularitě tohoto turnaje svědčí již tradičně plně obsazena účast
hráčů – 32 soutěžících družstev. Zápasy probíhaly současně na dvou hřištích, a to
u místní Sokolovny a na nově zbudovaném hřišti pod Obecním úřadem, které ještě
není zcela dokončeno. Přes počáteční páteční nepřízeň počasí již v sobotu vysvitlo
slunce a dále celé akci již přálo slunečné počasí.
Tento sportovní svátek by se nekonal, kdyby nebylo obětavé práce několika pro
tuto věc nadšených pořadatelů, organizátorů a finančních darů těchto sponzorů:
PBS Turbo Velká Bíteš, Autodíly – Hájek Brno, Scanie Brno, TCO Ostrovačice, Hasiči
Přibyslavice, ZEOS Svatoslav, Sport Bar Klíma, Restaurace Salajka, Rybářské sdružení
Přibyslavice, Sport Bar Na Základně, Jeřábkova pekárna Velká Bíteš, Uzenářství Sláma,
Dios Trading Brno, Berger Rosice, Rybáři Velká Bíteš, EŽ Vlkov, pivovar Starobrno,
Stolařství Svoboda a dále všem dárcům.
Chtěli bychom ještě jednou touto cestou poděkovat sponzorům, organizátorům
a pořadatelům za dary a obětavou práci, bez kterých by se tato soutěž nekonala
v takovéto míře. Ceny byly předány organizátory na restauraci Salajka při taneční
zábavě, na které již tradičně hraje pan Kratochvíl mladší. Pro zpestření zde probíhá
i soutěž mužů i žen o největší pupík.
Organizační výbor turnaje
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PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ, LISTOPAD 2005
Neděle 30. října v 19.30 hodin
OBČANSKÁ VÝCHOVA (The Educators)
Všichni jsme si rovni, někteří jsme si rovnější… Komedie, krimi a romance o tom,
jak nic nefunguje, jak by mělo… Snímek
oceněn na festivalu v Cannes a Karlových Varech.
Premiéra – 127 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 4. listopadu v 19.30 hodin
RUKOJMÍ (Hostage)
Bruce Willis jako elitní vyjednávač má
jen jednu noc na záchranu rukojmí.
Premiéra – 113 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 6. listopadu v 19.30 hodin
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
(Charlie and the Chocolade Factory)
Připravte se na sladkou příchuť dobrodružství... Johnny Depp v hlavní roli
v tomto úžasném a fantastickém příběhu
pro celou rodinu... Český dabing.
Premiéra – 115 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Putovní přehlídka filmů Jima Jarmusche
Pátek 11. listopadu v 19.30 hodin
MRTVÝ MUŽ (Dead Man)
Fatalisticky laděná westernová komedie.
Bizardnímu, jemně sebeparodickému
snímku dominuje hudba Neila Younga
a herecké výkony Johnnyho Deppa,
Garyho Farmera, Iggyho Popa…
USA 1995 - 120 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 44 Kč
Neděle 13. listopadu v 15.00 hodin
Z DEVATERA POHÁDEK
Pásmo pohádek Karla Čapka – Doktorská,
Tulácká, Pošťácká, Psí...
65 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč
Putovní přehlídka filmů Jima Jarmusche
Pátek 18. listopadu v 19.30 hodin
PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ
(Stranger than paradise)
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Strohá fabule, odpsychologizovaní aktéři
a syrový černobílý obraz ve službách sžíravé ironie. Film byl vyznamenán Zlatou
palmou na MFF v Cannes 1984 a Zlatým
leopardem na MFF v Locarnu 1984.
USA 1984 – 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 44 Kč
Putovní přehlídka filmů Jima Jarmusche
Neděle 20. listopadu v 19.30 hodin
NOC NA ZEMI (Night on Earth)
Pět povídek, pět velkoměst a pět časových
pásem v malém, moudrém a zábavném
snímku. V hlavních rolích Winona Ryder,
Gena Rowlands, Roberto Benigni…
USA 1991 – 129 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 44 Kč
Pátek 25. listopadu v 19.30 hodin
PANENSTVÍ NA OBTÍŽ (Bare Bea)
Poslední panna ve třídě! Je třeba najít
vhodnou „oběť“ …Komedie plná peripetií
a dívčích půvabů…
Premiéra – 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 27. listopadu v 19.30 hodin
UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU
Vyrůstá v kleci, živí ho konzervami a na
krku nosí obojek. Když mu ale obojek
odepnou, dělá to, co jediné umí - zabíjí.
Jet Li a Morgan Freeman v thrilleru podle
scénáře Luca Bessona.
Premiéra – 103 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 2. prosince v 19.30 hodin
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
(La Merche de L´Empereur)
Dlouhá cesta za zachováním rodu…
V zahraničí vřele přijatý snímek plný
humoru a odvahy malých tvorů.
Premiéra – 85 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

POLICIE INFORMUJE
Tak jak jsme informovali v předchozím příspěvku, opět zdejší Obvodní oddělení
Velká Bíteš šetří několik případů krádeží stavebního a elektroinstalačního materiálu,
ke kterým dochází v novostavbách rodinných domků. Jak je vidět, majitelé těchto
objektů nevěnují této problematice žádnou pozornost a domnívají se, že jich se toto
netýká. Omyl, je jen otázkou času, kdy pachatelé mohou navštívit i jejich novostavbu.
Policie tímto uvedené majitele žádá, aby tuto problematiku nebrali na lehkou váhu
a své novostavby se pokusili co nejlépe zabezpečit. V současné době není nic neobvyklého, kdy majitelé v těchto novostavbách i přespávají, aby zamezili ztrátám na
svém majetku.
Množí se i krádeže do firem, odkud si pachatelé opět odnášejí zejména elektronářadí a materiál, který lze následně zpeněžit ve výkupnách kovů.
Drzost současných zlodějů se opět potvrdila, což pocítí majitel rodinného domu
v nedalekém okolí Velké Bíteše, kdy jeho dům zloděj vykradl i přesto, že v patře se
tou dobou nacházela i domácí osoba.
Špatné spaní bude mít místní mladík z klanu „Kašňáků“, kdy mu při vysedávání
u kašny další mladík zlomil nos. Ten si pro změnu za své jednání vysloužil noc na protialkoholní záchytné stanici a následně sdělení obvinění z trestného činu výtržnictví
a ublížení na zdraví.
Por. Ing. Dvořáček

Nově otevřená sázková kancelář

Victoria – Tip a.s.
v Baru a herně „U staříka“
Vlkovská 482, Velká Bíteš (z boku Kulturního domu)

Otevírací doba:

Pondělí 12.00 – 23.00
Úterý
12.00 – 23.00
Středa 12.00 – 23.00
Čtvrtek 12.00 – 23.00
Pátek
12.00 – 24.00
Sobota 12.00 – 24.00
Neděle 12.00 – 23.00
Neplaťte manipulační poplatky!!! S Victoria – Tip všechny sázky

bez manipulačního poplatku!!!
Své zápasy můžete sledovat na Galaxii Sport.
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nově otevřené

NEHTOVÉ STUDIO IVONNE
Velké Meziříčí, Hornoměstská 357/25 (vedle solária)
MODELÁŽ NEHTŮ

- kompletní modelace již od 450 Kč
- doplnění od 210 Kč
Techniky - Gel za studena v kombinaci s pudrem nebo s hedvábím, porcelán, acryl
Novinka - Gel UV–LIGHT FANTASTIC se samovyrovnávací schopností
vyznačuje se velmi přirozeným vzhledem a vysokou trvanlivostí
- super cena

●

DÁMSKÁ, PÁNSKÁ MANIKÚRA – suchá, mokrá
TERMOLAKOVÁNÍ
● ZDOBENÍ NEHTŮ K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
● PEELINGOVÉ MASÁŽE RUKOU
● MASKY RUKOU
●
●

Provozní doba – dle dohody od 8 do 20 hodin (možno i o víkendu)
Objednávat se můžete na tel. čísle: 608 521 927, 608 835 597

Jiří Košťál - Jinošov 83

LYŽAŘSKÝ SERVIS
OV
Č
NA
J
Ů
P

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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