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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!
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• IC VELKÁ BÍTEŠ NABÍZÍ
• „PŮLKRUH“ ZAHAJUJE – POOSMÉ
• POZORUHODNÉ KAMENY
Kostel sv. Klimenta v Jasenici

FOTO: SILVA SMUTNÁ

VINOBRANÍ

ZIMA2004/05
Využijteslevzavčasnýnákup
EXOTICKÉCÍLE

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

SILVESTROVSKÉAZIMNÍPOBYTY

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

LYŽAŘSKÉZÁJEZDY

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

LÁZEŇSKÉPOBYTY

Českárepublika: 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

PŘEDPRODEJVSTUPENEKON-LINE

Vevšednídenpřihlíně
avesvátekpřivíně.
V roce 1997 vysadil na slunném svahu Babince ve Velké Bíteši pan František Valík vinohrad
a každoročně sklízí dobrou úrodu: „Veselo muziko, veselo ně hrajte...“. Na snímku zleva:
Milan Vlček, František Valík a Jiří Vlček
FOTO: SILVA SMUTNÁ

Muzikály: Tři Mušketýři, LES MISÉRABLES – BÍDNÍCI, Galileo,
Miss Saigon, Mrazík, Exculibur, Cats, Krysař, Balada pro banditu ad.
Koncerty:KOLLERBAND turné 2004 & Wohnout, Alphaville,
„Brouci“ performing The Beatles, Petr Spálený a Miluška Voborníková
Divadla: Národní divadlo, Stavovské divadlo, Činohra, Loutkové divadlo

Dálenabízíme

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

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Čtvrtek dne 30. září 2004 v 18 hodin
Městské muzeum ve Velké Bíteši
VIDEOPŘEHLÍDKA
Dokumentární filmy s místní tématikou včetně premiéry snímku Karla Veleby
„Bítešská kostelní tvrz“, který reprezentoval naše město na Musaionfilmu 2004
Sobota dne 2. října 2004 v době od 8 do 12 hodin
Areál První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zve vedení akciové společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš
Pondělí dne 4. října 2004 v 16 hodin
ZŠ Velká Bíteš – Sadová 579
FILMOVÝ KLUB
Zájmový kroužek při ZŠ Velká Bíteš, pro děti od 12 let vede Roman Zmrzlý
Úterý dne 5. října 2004 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
BITEŠSKÝ HUDEBNÍ PŮLKRUH
Na zahajovacím koncertu osmé sezóny vystoupí Wallingerovo kvarteto
Středa dne 6. října 2004 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TÝDENÍK TELEVIZER – ANEB PRÁVĚ VYŠLO NOVÉ ČÍSLO
Jako host vystoupí Petr Freud. Pořádá Klub kultury. Cena 170 Kč
Neděle dne 10. října 2004 v 16 hodin
Údolí Vlkovského potoka – Radostiny
ODHALENÍ SOUSOŠÍ „PIETA“
Vysvěcení za účasti O. Bohumila Poláčka
Úterý dne 12. října 2004 od 15 hodin
Na louce Na Babinci
DRAKIÁDA
Pořádá MŠ U Stadionu. Odchod ve 14.30 od MŠ. V případě nepříznivého počasí akce
přesunuta na úterý dne 19. října 2004
Pátek dne 15. října 2004 v 8.30 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - CHLUPATÁ POHÁDKA
Pořádá Klub kultury
Sobota dne 16. října 2004
Odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny
PRAVIDELNÉ SOBOTNÍ PLAVÁNÍ
Seniorklub zahajuje pravidelná sobotní plavání v krytém bazénu v Kuřimi
Neděle dne 17. října 2004 v 17 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY KŘÍDLA
z Újezda u Brna. Uslyšíte rytmické duchovní písně. Dobrovolné vstupné bude použito na obnovu nových varhan. Skupina Křídla zahraje při bohoslužbách 3. října
v 8 a v 11 hodin v kostele ve Velké Bíteši
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Úterý dne 19. října 2004 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti
Středa dne 20. října 2004 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB
Těšte se na překvapení, kdo bude naším hostem
Středa dne 20. října 2004 v 18 hodin
Výstavní síň Klubu kultury
KOSMETICKÝ PODVEČER PRO ŽENY
Módní přehlídka na plátně, novinky a trendy v líčení, prodej kosmetiky. Pořádá Klub
kultury a studio Salome
Pátek dne 22. října 2004 v 8 hodin
Odjezd od České Spořitelny
ZÁJEZD DO JIHLAVY
Školení na internet, setkání se seniory a návštěva Krajského úřadu. Organizuje Seniorklub
Sobota 23. října 2004 ve 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
„OPLÉTÁNÍ PROUTÍM (pedigem)“
Výroba servírovacího tácu
Úterý dne 26. října 2004 od 15 do 17 hodin
MŠ U Stadionu
BAREVNÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
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.
Místa je nutno rezervovat na tel. čísle: 566 532 807
Sobota dne 30. října 2004 v 17 hodin
Kulturní dům Ludvíkov
HALLOWENSKÁ DISKOTÉKA
Soutěží se o nejlépe doma vypracovanou dýni. Zvou pořadatelé
Úterý dne 16. listopadu 2004 v 19 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
TRAVESTI SHOW
Vystoupení nejúspěšnější travesti skupiny SCREAMERS. Pořádá Klub kultury
Sobota dne 21. listopadu 2004 ve 14.30 hodin
Divadlo Broadway v Praze
ZÁJEZD NA MUZIKÁL TŘI MUŠKETÝŘI
Pořádá Klub kultury ve spolupráci s CK REKO. Vstupenky jsou do 1. - 3. řady. Cena
vstupenky je 650 Kč + 200 Kč doprava. Zájemci hlaste se do konce měsíce října 2004
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
OD 12. ČERVENCE DO 23. SRPNA 2004
Rada města schvaluje:
• po přednesení důvodové zprávy přítomným Ing. arch. Kunčíkem k návrhu studie řešení ulice Tyršova v úseku od křižovatky s ul. Kostelní po křižovatku u SOU
J. Tiraye a po diskusi k výše uvedenému zapracovat do studie následující prvky:
- dopravním značením zamezit jakékoli parkování vozidel podél chodníku u kostela, sokolovny a sauny
- zabývat se řešením prostoru pro ukládání odpadního sněhu ze zimního stadionu
- řešit parkoviště na n. Osvobození
• po informacích přednesených p. starostou ve věci výsledku ověřovacího šetření
k problematice zapůjčení Monstrance z Velké Bíteše na výstavy „Karel IV. – císař
z Boží milosti, Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437“ požádat vypůjčitele - Správu Pražského hradu o výrobu nového přepravního pouzdra
a provedení restaurace monstrance, vše na náklady výpůjčitele, což bylo p. starostou předběžně projednáno
• maximální výšku máje - 25 m měřeno od povrchu náměstí, pro bítešské hody z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku v prostoru Masarykova n. Odpovědnost
v této věci nese za město místostarosta Ing. Koukola, CSc. Při stanovení výšky byly
vzaty v úvahu zkušenosti a opatření z Prahy
• v zájmu zajištění bezpečnosti silničního provozu v ul. Hrnčířská následující opatření:
- prostřednictvím dopravního značení zamezit parkování vozidel na levé straně
- v místě vyústění z ul. Peroutkova v protisměru k ul. Hrnčířská umístit dopr. zn.
Zákaz vjezdu do jednosměrné ulice
- umístění zpomalovacího retarderu v místech proti vstupním vratům do ZUŠ
V této souvislosti RM doporučuje zajistit zákaz parkování vozidel po levé straně též na
ul. Na Valech pomocí dopravního značení
• text smlouvy o bezúročné půjčce uzavírané mezi městem Velká Bíteš a HC Spartak
Velká Bíteš v předloženém znění, jejíž předmětem je dle Usnesení ZM půjčka f.č.
ve výši 400.000 Kč, s 0% úrokovou sazbou, s lhůtou splatnosti do 31. prosince 2004
s uvedeným režimem splácení a schvaluje uzavření této smlouvy
• využít cenové nabídky fy TS Velká Bíteš s.r.o. na realizace akce „Chodník
Kpt. Jaroše, Velká Bíteš“ za cenu ve výši 2.271.922 Kč vč. DPH. Na základě výše uvedeného RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo v této věci
• na základě doporučení bytové komise, pronajmutí bytu 2 + KK, Návrší 259,
Velká Bíteš, pí. Z. Kadaňkové na dobu určitou v délce 1 roku s tím, že pokud
bude nájemné řádně placeno, přistoupí se po tomto období k uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 40 Kč/m²/měsíc
• na základě doporučení bytové komise, pronajmutí bytu 2+1, Lánice 209, Velká
Bíteš, pí. M. Procházkové na dobu určitou v délce 1 roku s tím, že pokud bude
nájemné řádně placeno a faktickým užíváním bytu nebudou porušována pravidla
občanského soužití, přistoupí se po tomto období k uzavření nájemní smlouvy na
dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 40 Kč/m²/měsíc
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• uzavření smlouvy v předloženém znění na zřízení věcného břemene na pozemky
p.č. 354/1, 355/1 a 354/2, vše k.ú. Košíkov mezi oprávněným - firmou Český
Telecom a.s. a povinným – městem Velká Bíteš, které je vlastníkem výše uvedených
pozemků. Věcné břemeno je zřizováno pro sdělovací kabel kde RM požaduje trasu
uložení bez výběžků (špičky na pozemku p.č. 354/1) a bez zásahu do účelové
komunikace
• vyhovět žádosti fy Flack, Luděk Káňa na změnu nájemní smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v objektu Lánice 42, Velká Bíteš. Jedná se o pronájem kanceláře č. 2, což vyžaduje stavební zásah, který provede žadatel na vlastní náklad
• realizaci odvodňovacích prvků kolem základů obecního domu v Košíkově za
nabídkovou cenu 30.000 Kč vč. DPH od dodavatelské fy Stavos Velké Meziříčí s.r.o.
V uvedené ceně je též dláždění okolo autobusové čekárny v Košíkově
• pronájem nebytových prostor v areálu bývalého SOU na ul. Jihlavská fě Student
agency na dobu do konce roku 2006. Jedná se o prostory bývalých garáží vedle
lakovny nacházející se na pozemku p.č. 2987 o ploše cca 160 m²
• realizovat stavbu díla „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Jihlavská, Velká
Bíteš“ za celkovou f.č. 339.933,10 Kč bez DPH s tím, že současně schvaluje uzavření
smlouvy v předloženém znění v této věci mezi městem a SVK Žďársko, který je
investorem a kde se město na základě zásad investiční politiky SVK zavazuje přispět 30 %, tj. f.č. 101.980 Kč
• vyhovět žádosti fy Flack Velká Bíteš, zastoupené p. L. Káňou, na změnu nájemní
smlouvy o pronájmu nebytových prostor v nemovitosti Lánice 42, Velká Bíteš
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Nástavba domu Tyršova 239 ve Velké Bíteši
pro 4 byty v předloženém znění, kde v souladu se zásadami o poskytnutí státní
dotace se posunuje termín ukončení akce na 19. srpna 2004
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Kuchyň s jídelnou pro DD a DPS a sociální
služby Jihlavská, Velká Bíteš, kde v souladu se zásadami o poskytnutí státní dotace
se posunuje termín ukončení akce na 16. září 2004
• revokaci usnesení RM č.13/04 z jednání konaného dne 28. června 2004 ve věci
darovací smlouvy uzavřené mezi firmou GASTRO ARTIKL s.r.o. Velká Bíteš (dárce)
a městem Velká Bíteš (obdarovaný), jejímž předmětem je dar – finanční částka
103.000 Kč, kterou převede dárce na účet obdarovaného do 31. října 2004 za účelem rozvoje cestovního ruchu ve Velké Bíteši.
Nové, platné znění výše uvedené smlouvy zvyšuje výši daru – finanční částky na
hodnotu 178.219 Kč
• uzavřít dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi firmou
Český Telecom a.s. (oprávněný) a městem Velká Bíteš (povinný) v předloženém
znění, jejímž předmětem je pokládka telekomunikačního kabelu na Masarykově
nám.
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem
Velká Bíteš (povinný) a SVK Žďársko (oprávněný) v předloženém znění, jejímž
předmětem je kabelová přípojka NN k čerpací stanici v ul. Pod Spravedlností ve
Velké Bíteši, která byla vybudována v rámci akce „Intenzifikace ČOV Velká Bíteš“
• vyhovět žádosti fy AG FOODS Košíkov na uložení kabelu NN na obecní pozemek
p.č. 7, k.ú. Košíkov za podmínek uvedených ve vyjádření stavebního úřadu ze dne
20. srpna 2004
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• k žádosti p. Martina Kolka o vyjádření se k akci „Nástavba, přístavba a st. úpravy
rod. domu č.p. 103 v ul. Peroutkova ve Velké Bíteši, se změnou užívání části RD na
provozovnu Billiard Clubu“ následující stanovisko:
- RM konstatuje, že nemůže mít k uvedené akci námitek
- RM dále upozorňuje na nesouhlasná vyjádření občanů bydlících v ul. Peroutkova
a tím apeluje na žadatele, aby se v maximální možné míře snažil vyhovět jejich
požadavkům
- RM dále souhlasí s požadavky uvedenými ve stanovisku silničního správního
úřadu ke stavbě ze dne 18. srpna 2004 a dává souhlas s umístěním přípojek
na inž. sítě na obecním pozemku p.č. 92 v k.ú. Velká Bíteš za předpokladu splnění podmínek uvedených ve výše uvedeném stanovisku silničního správního
úřadu
• na základě doporučení jednatele obch. spol. Lesy města Velká Bíteš s.r.o. p. Koláře
zalesnění jím navržených pozemků v k.ú. Březka a Ludvíkov s tím, že v této souvislosti schvaluje ukončení nájemního vztahu s pí. Staňkovou, která má pozemky
v Ludvíkově od města v současné době pronajaté
• využít nabídky stavební fy – Karel Navrátil, Velká Bíteš na rekonstrukci bytu č. 12 v bytovém domě U Stadionu 475 A, Velká Bíteš za nabídkovou cenu 297.150 Kč vč. DPH
Rada města neschvaluje:
• vyhovět žádosti p. M. Kolka ve věci zřízení věcného břemene k části pozemku
p.č. 92, 3,6 m², k.ú. Velká Bíteš, který je ve vlastnictví města a na kterém žadatel
má v úmyslu postavit část schodiště pro vstup do objektu, Peroutkova 103. RM
požaduje jiné stavebně technické řešení schodiště, které bude zajišťovat bezpečí
chodců - zejména znemožní jejich přímý vstup do komunikace
Rada města bere na vědomí:
• žádost o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na tradičních bítešských
hodech zaslanou městem na Okresní ředitelství Policie ČR. Je požadována účast
alespoň osmi příslušníků Policie ČR
• poskytnutí sponzorského daru zásahové jednotce SDH Velká Bíteš MUDr. Horkem
formou bezplatných prohlídek. Jedná se o prohlídky 19 členů s jednotkovou sazbou 500 Kč/osobu
• zprávu správce místního poplatku za provoz, shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o stavu výběru poplatku
k 30. červnu 2004
Rada města doporučuje:
• realizovat zaústění dešťových svodů na budově Polikliniky Velká Bíteš do kanalizace
Zastupitelstvo města schvaluje:
• prodej pozemků v průmyslové zóně Košíkov p.č. 358/3, k.ú. Košíkov, 29.645 m² fě
ITW Pronovia s.r.o. Velká Bíteš, za kupní cenu 300 Kč/m².
Firma ITW Pronovia je velmi významným zaměstnavatelem v našem městě a regionu. Zajišťuje ve svých provozovnách vysokou koncentraci zaměstnanosti.
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To jsou velmi silné argumenty pro uzavření kupní smlouvy za výše uvedených
podmínek.
Dalším kladem je vzniklá úspora na nákladech za komunikaci vč. inž. sítí, které by
bylo nutno stavět v případě menších investorů.
V kupní smlouvě bude obsažena podmínka předkupního práva města na uvedený
pozemek na dobu neurčitou za kupní cenu 300 Kč/m²
prodej pozemku v průmyslové zóně Košíkov, p.č. 354/2, k.ú. Košíkov, cca 2.500 m²
fě DT SERVIS s.r.o. Brno za kupní cenu 500 Kč/m² za podmínky, že fa uhradí 50 %
celkových nákladů na prodloužení inženýrských sítí ve stávající dimenzi podél
komunikace až k hranicím svého areálu a areálu sousední fy, která taktéž participuje na ploše, se kterou bylo původně uvažováno pouze pro jednoho investora.
Zbývajících 50 % uhradí tak, jak je shora uvedeno fa, které ZM schválí prodej sousedního pozemku.
Firma DT SERVIS bude ve svých provozovnách ve Velké Bíteši vyrábět plastová
okna
prodej pozemku v průmyslové zóně Košíkov, p.č. 354/2, k.ú. Košíkov, cca 2.500 m²
fě Laurens ČR s.r.o. Brno za stejných podmínek, jak je uvedeno v předcházejícím
odstavci
Firma Laurens bude ve Velké Bíteši provozovat centrální sklad pro střední a východní Evropu pro topná tělesa do koupelen
vyhovět žádosti Správy Pražského hradu o zapůjčení Monstrance z Velké Bíteše
na výstavy „Karel IV. – císař z Boží milosti, Kultura a umění za vlády posledních
Lucemburků 1347-1437“, která se bude 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
dodatek č. 1 v předloženém znění ke smlouvě uzavřené dne 3. září 2003 mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, jejímž
předmětem je akce „Rozšíření a intenzifikace ČOV, rozšíření kanalizace Velká
Bíteš“

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informace vztahující se k usnesení ZM ve věci změny povrchu sportoviště a další
změny ve výstavbě sportoviště u ZŠ v ulici Sadová. Výše uvedené změny představují navýšení ceny o cca 179.000 Kč vč. DPH. Celková cena bude tudíž cca
6.462.000 Kč vč. DPH.
V navýšení je zahrnuta změna povrchu hřiště, která si vyžádala změnu systému
odvodnění ploch a drenážních vrstev, což v konečném důsledku znamenalo
úsporu.
Dále je zde zahrnuta změna oplocení a úprava východu z budovy školy.
V uvedené ceně je výstavba monolitické cvičné zdi 12 m široké, jejíž cena je cca
227.000 Kč vč. DPH. Její realizaci RM schválila.
Výstavba cvičné zdi způsobí prodloužení lhůty výstavby maximálně o 1 měsíc,
které dodavatel stavby požaduje a které RM odsouhlasila
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STAROSTA SDĚLUJE

S VANDALY MUSÍME POČÍTAT, ŽE SEDÍ I ZA VOLANTEM

Takto vypadal chodník po nezvaném návštěvníkovi

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Na začátku měsíce září, se ve večerních hodinách, odehrála v ulici Za Školou vandalská jízda dopředu i dozadu neidentifikovaného nákladního automobilu, který v dané
ulici neměl ani co pohledávat. Výsledkem této jízdy je zničený komplet dopravní
značky jednosměrné ulice, zničený chodník v délce několika metrů. Sečteno a podtrženo, škoda do deseti tisíc korun. Proto, aby se takový případ již neopakoval, je zapotřebí ihned volat policii, aby byl hříšník zajištěn a uhradil vzniklou škodu.

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ZAHÁJENA

Ve čtvrtek 2. září proběhlo předání staveniště mezi investorem - Bytové družstvo
Města Velká Bíteš a zhotovitelem - Stav Outulný. Předmětem akce je výstavba bytového domu o 42 bytových jednotkách. Skladba bytů je 2+1 o velikosti 67m², 3+1 o velikosti 78m² a 4+1 o velikosti 99m², včetně balkónu a sklepa. Výstavba bytového domu
má trvat 14 měsíců a cena za metr čtvereční je 18.000 Kč.
V současné době je obsazeno 80% bytů, podmínkou získání bytu je členství v Bytovém družstvu a složení členského podílu 250.000 Kč do dvou měsíců po přidělení
bytu. Dofinancování bytového domu se bude řešit výběrem banky, která předloží nejvýhodnější podmínky hypotéčního úvěru se splatností nejméně 20 let.
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Bagr stavební firmy provádí demolici objektu, který následně nahradí příjezdová komunikace s chodníkem na ulici Jihlavská
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

MĚSTSKÁ KUCHYŇ S JÍDELNOU ZAHAJUJE PROVOZ

Pohled do městské kuchyně - ul. Jihlavská
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FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

V polovině měsíce září Technické služby dokončily stavební práce na rekonstrukci
kuchyně s jídelnou pro seniory v Domově důchodců, v Domě s pečovatelskou službou a ve městě a okolí. Současně firma Gastronomie Čuda dodala komplet veškerých
zařizovacích předmětů, včetně mycí linky. Celkové náklady na výše zmíněnou akci
přesáhly částku 6 miliónů korun a město získalo z Ministerstva práce a sociálních věcí
4,5 miliónu korun.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD FINIŠUJE

Je to už přes rok, kdy byly zahájeny stavební práce na intenzifikaci a rozšíření naší
čistírny. Postupně byla vyměněna celá technologická část v jednotlivých nádržích,
vybudována dosazovací nádrž a všechny stavební objekty byly po etapách napojeny
na řídící středisko. V současné době zbývá dokončit stavební úpravy čtyř regeneračních nádrží a celá stavební akce bude ukončena. Následně bude probíhat zkušební
provoz, ve kterém se bude testovat nová technologie čištění odpadních vod. Tato
akce byla pro město z pohledu financí velmi úspěšná, protože jsme získali ze Státního
fondu životního prostředí 80% celkových nákladů.

Pohled na novou dosazovací nádrž

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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FIRMA A PODNIKÁNÍ
Projekt Hospodářské komory ČR - Informační místo pro podnikatele při hospodářské komoře ve Žďáře nad Sázavou - má funkci podnikatelského centra, které
pomáhá podnikatelům vyřešit nejasné otázky v různých činnostech podnikání zejména zprostředkováním kontaktů na kompetentní místa. Informace jsou poskytovány nejen členům hospodářské komory Žďár nad Sázavou, ale všem podnikatelům
zdarma. Podnikatelé se na kancelář InMP mohou obrátit jak osobně, tak i telefonicky
či e-mailem.
V současné době bychom rádi představili Internetový katalog Axis4info. Jedná se
o projekt „Centrálního katalogu produktů, služeb a firem“, který je součástí informačního systému Hospodářské komory ČR. Tento centrální katalog podnikatelských subjektů slouží k poskytování a získávání strukturovaných údajů o široké škále produktů
a činností firem a institucí ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb. Umožňuje
snadno zadávat a vyhledávat požadované informace a efektivně s nimi pracovat
přímo na Vašem PC. V současnosti obsahuje Axis4info přibližně 30 tisíc záznamů produktů a služeb firem (v drtivé většině členů regionální části HK ČR).
Velkou výhodou tohoto projektu je bezpochyby i to, že registrovaný uživatel může
v katalogu veškeré údaje o své firmě a sortimentu jejích výrobků či služeb kdykoli
upravit dle okamžitých potřeb. Optimální výsledek během několika vteřin přináší
i možnost fulltextového vyhledávání za pomoci klasifikátoru. Zařazení do systému je
přístupné nejen podnikům, ale i malým živnostníkům. V současné době mohou podnikatelé využít časově omezené nabídky a počáteční registraci pořídit za 1500 Kč.
Účastí v systému centrální evidence Axis4info se údaje o Vaší firmě stávají součástí
informací o ekonomickém prostředí, které Hospodářská komora ČR, orgány státní
správy a veřejné samosprávy prezentují za účelem propagace a dalšího rozvoje podnikatelského potenciálu České republiky a jednotlivých regionů.
Více informací na www.axis4.cz nebo v kanceláři Informačního místa pro podnikatele a Hospodářské komory. Najdete nás každý den na adrese Žďár nad Sázavou,
Jihlavská 1007. Sídlíme v budově bývalého Stavebního podniku, nyní budově
„REINPO“. Vaši návštěvu domluvte předem na tel. čísle: 566 628 680, 566 627 906
nebo na e-mailové adrese ohk.zdar@tiscali.cz, ohkinmp@quick.cz Parkování je zajištěno na provozním parkovišti u hlavní budovy.
Hospodářská komora
Žďár nad Sázavou

POZVÁNKA
Klub kultury města Velké Bíteše si vás dovoluje pozvat na dvě představení.
Vystoupení Zdeňka Izera - Týdeník televizer aneb právě vyšlo nové číslo, se uskuteční
ve středu dne 6. října 2004 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Začátek je v 19 hodin.
Vstupenky je možno zakoupit v Informačním centru ve Velké Bíteši od 1. září.
Vystoupení travesti show – screamers. Představení je připraveno na úterý dne
16. listopadu 2004 do Kulturního domu ve Velké Bíteši. Začátek je v 19 hodin.
Vstupenky je možno zakoupit v Informačním centru ve Velké Bíteši od 18. října.
Telefonicky si vstupenky můžete objednat na tel. čísle: 566 532 025.
Klub kultury
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„PŮLKRUH“ ZAHAJUJE – POOSMÉ
Každý letopočet končící čtyřkou je významný pro českou hudbu – připomínáme
si v něm kulatá a „půlkulatá“ výročí velikánů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka,
Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka a mnohých dalších. I my bychom je chtěli připomenout programem osmé sezóny. Wallingerovo kvarteto je dobře známé našemu
publiku již ze dvou koncertních sezón. Jsem si jist, že ani na zahajovacím koncertu
osmé sezóny Bítešského hudebního půlkruhu v úterý 5. října 2004 v 19 hodin v sále
Kulturního domu ve Velké Bíteši své příznivce nezklame.
Kvarteto vzniklo roku 1986 a necelý rok poté si už přivezlo první cenu ze soutěže
Beethovenův Hradec. Později přibyla ocenění z mezinárodní soutěže Pražské jaro
a z francouzského Evianu. V dnešním složení hraje od roku 1990. Bohatý repertoár
Wallingerova kvarteta měli možnost vyslechnout posluchači v koncertních sálech
Evropy, Ameriky i Afriky. Toto těleso, které je komorním souborem Státní filharmonie
Brno, realizovalo řadu nahrávek pro naše i zahraniční vydavatelství a rádia. Zajímavá
je i spolupráce s předními hudebníky jako jsou americký pianista Carry Lewis, britský hobojista Douglas Boyd nebo japonská klavíristka Michiko Otaki. Kvarteto hraje
ve složení Pavel Wallinger -1. housle, Jan Vašta - 2. housle, Miroslav Kovář – viola, Jan
Škrdlík – violoncello. Další zajímavosti vám o sobě jistě prozradí sami interpreti.
Repertoár vybraný pro bítešský koncert bude určitě zajímavý – nejen pro milovníky a znalce smyčcového kvarteta. Úvodem nás čeká Modlitba toreadorova španělského skladatele první poloviny minulého století Joaquína Turiny. O něm se můžeme
mj. dočíst: „...používal specifický sevillský charakter hudby, osobitým způsobem využíval baskický a katalánský rytmus. Komponoval s elegancí a smyslem pro humor,
velmi miloval jednoduchost a krásu.“ Dvořákův Smyčcový kvartet C-dur op. 61 nemá
v repertoáru zdaleka každé kvarteto. „Wallingerovci“ jej nastudovali pro vídeňské
hudební slavnosti. A vyvrcholením večera bude snad nejkrásnější Janáčkův kvartet
Listy důvěrné.
Většina z vás má už jistě prostudovanou naši brožuru s programem osmé sezóny.
Nabídka je opět pestrá: violoncello a klavír (Martin Švajda a Pavel Kratochvíl), čtyřruční klavír (Renata a Igor Ardaševovi), kytara (Vladislav Bláha), housle a klavír
(Lubomír Čermák a Jaroslav Smýkal), trombon (Robert Kozánek), klavírní improvizace (Jiří Pazour). Samozřejmě také mimořádný koncert, již tradičně obestřený tajemstvím. A další ročník úspěšné dětské soutěže o lákavé ceny. Vše se dozvíte v úterý
5. října.
Když to shrnu: nepřijít na první koncert osmé sezóny by byla chyba, kterou byste
si mohli dlouho vyčítat.
Tomáš Mašek
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INFORMAČNÍ CENTRUM

Z NÍŽE UVEDENÉ NABÍDKY SI JISTĚ VYBERETE
Knižní publikace:
- „Zlomený čas“ aneb „Konec války na Vysočině, zajatecký gulag v Rusku“ je název
čtvrté publikace, kterou v edici LETOPISY vydalo nakladatelství Jiřího Jeřábka
– bítešského rodáka. Autoři: Jaromír Kotík, Alois Koukola, Markéta Lolová
- Dva roky v koncernu HERMANN GÖRING WERKE, Linz/Donau 1943-1945, originální pamětnický dokument o totálním nasazení za druhé světové války. Autor
Jaromír Kotík
- Letopisy obce Křoví - Autor Jaromír Kotík
- Letopisy obce Jasenice - Autor Jaromír Kotík
- Velká Bíteš docela nedávno 1938 – 1968 dokumentárně a pamětnicky. Autor
Jaromír Kotík
- Bítešské historky a pověsti z časů dávno minulých i letopočtů nedávných.
Autor Jaromír Kotík
- Všelicos z minulosti Velké Bíteše a okolí pamětní zápisy, události, svědectví.
Autor Jaromír Kotík
- Jeden z tisíců – životní osudy ruského legionáře Františka Nováčka. Autor
Miloslav Nováček
- 75. výročí založení městského muzea ve Velké Bíteši – sborník II. Vydal
Muzejní spolek Velkobítešska
- 400. výročí založení kostelíku Jednoty Bratrské ve Velké Bíteši – sborník I.
Vydal Muzejní spolek Velkobítešska
- Vlastivědný sborník Západní Morava 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
- Tahitská odysea – autor v této knize popisuje život tišnovského rodáka Františka
Jeřábka, který většinu svého života strávil v cizině. Autor Vladimír Ustohal
- Tunely pro messerschmitty – kniha popisuje výrobu stíhaček Messerschmitt Bf
109G-10 ve třech železničních tunelech na Tišnovsku v posledních měsících druhé
světové války. Autor Vladimír Ustohal
- Diana – Továrna na smrt 1944 – 1945, z historie železniční trati Brno – Havlíčkův
Brod. Autor Miroslav Vaněk
- Pohled z mostu – kniha, jejímž autorem je pan Karel Švestka (Tasov). Vydalo tišnovské nakladatelství Sursum
- Antieva – autorka Anna Pammrová (Náměšťsko - Zámek, Jasenice). Vydalo tišnovské nakladatelství Sursum
- DA CAPO AL FINE – Odboj Rady tří na Tišnovsku a osud posádky sestřeleného
Liberátoru. Autor Petr Kopečný a Karel Krejčí. Vydalo tišnovské nakladatelství Sursum
- Dějiny Drahonína – obec oslavila roku 2003 významné jubileum a při této příležitosti byla vydána tato kniha. Autor Karel Fic. Vydalo tišnovské nakladatelství Sursum
- Jak to bylo s partyzány – Mnohá tabu už dnes nejsou tabu! A to je nejradostnější poznání. Na řadě konkrétních případů, především z Vysočiny, si s touto knihou můžete znovu odpovědět na otázku, jak to skutečně bylo s partyzány. Autor
Bořivoj Nebojsa
- Zlatá léta padesátá – Už Karel Havlíček Borovský věděl, že „komunismus znamená bludné učení“ a že „se mohlo vyrojiti z hlav několika pomatených lidí.“ Autor
Bořivoj Nebojsa
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Zubštejnské dědictví - touto knihou se přenesete do Zubří země, do nepropustného pralesa plného zubrů, medvědů i vlků, do časů statečných rytířů i podlých
lapků, do dob, kdy byly vesničky a osady roztroušeny na hony daleko a kdy přece
měli k sobě lidé o kousek blíže než dneska. Autor Hynek Jurman
V zatáčkách – Doba 1940 - 1945. Kniha je rozdělena do 33. kapitol. Autor Hynek Jurman
Ve znamení zubří hlavy ... pojďme už tedy, přátelé, do těch dávných dob 13. století a začněme naše putování pod Pálavou na Děvičkách... Autor Hynek Jurman
Pověsti z Vysočiny – zahrnují 155 pověstí ze Žďárska, Novoměstska, Bystřicka,
Meziříčska a Bítešska. Autor Miroslav Hedvábný
Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1401 – 1723 městská kronika
barokní Moravy. Autor Martin Štindl. Vydalo tišnovské nakladatelství Sursum

Keramika:
- Jasenický jubilejní džbán – byl zhotoven u příležitosti 650letého výročí obce
Jasenice
- Hrníčky, zvonečky, vázičky, džbánky, drobná keramika, píšťalka s motivy
Velké Bíteše
Upomínkové předměty:
Minerály, brože, náramky, řetízky, přívěsky z polodrahokamů,
majících vliv na jednotlivá znamení zvěrokruhu - (přehled o vlivu minerálů
předložíme). Grafické listy s motivem Velké Bíteše (samostatně, nebo zarámované),
propagační materiály, mapy, brožury, zpravodaje, CD, almanachy, kovová placka s
motivem radnice.
Informační centrum sídlí v nových prostorách domu čp. 5, vchod přímo z Masarykova nám. Otevřeno od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 hodin. K dispozici je
i tel. číslo 566 532 025, kde zodpovíme případné dotazy.
Kateřina Coufalová
Informační centrum Velká Bíteš

PRODEJ SAMOLEPKY V INFOCENTRU
”PROSÍME, NEVHAZUJTE REKLAMNÍ LETÁKY“

Informační centrum Masarykovo nám. 5 ve Velké Bíteši nabízí samolepku s nápisem „Prosíme, nevhazujte reklamní materiály“. Pokud Vás obtěžují nevyžádané
reklamní materiály vhazované do Vaší domovní schránky, pak je pro Vás tato samolepka řešením. Dle zákona č.138/2002, kterým se mění zákon O regulaci reklamy
č.40/1995 Sb., se totiž zakazuje šíření nevyžádané reklamy, v případě, že tato reklama
adresáta obtěžuje. Právě nalepením zmiňované samolepky na Vaší schránku můžete
dát distributorům reklamních letáků vědět, že si vhazování reklam do Vaší domovní
schránky nepřejete.
Samolepku v ceně 10 Kč si můžete nyní zakoupit v Informačním centru, Masarykovo
nám. 5 ve Velké Bíteši. Jejím zakoupením přispějete nejen ke snížení množství zbytečně vyrobeného a potištěného papíru, ale i na pěstování a výsadbu původních
a dnes často již vzácných druhů dřevin v České republice. Výsadbu nových stromků
do krajiny bude zajišťovat nezisková organizace Společnost přátel přírody v rámci
programu „Stromy pro naše děti“.
- red -
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PODĚKOVÁNÍ

SPONZORŮM HODOVÉ TOMBOLY
Mezi hlavní partnery patří: firma PROLOG z Velkého Meziříčí zabývající se výpočetní technikou stavební firma STAV OUTULNÝ, OPEL AUTODOBROVOLNÝ VELKÉ
MEZIŘÍČÍ s.r.o., firma EEIKA s.r.o. Brno, FOND VYSOČINY, generálním partnerem je
PIVOVAR STAROBRNO a mediálními partnery jsou RÁDIO VYSOČINA, VYSOČINA
– NOVINY ŽĎÁRSKA, noviny VELKOMEZIŘÍČSKO, LIDOVÉ NOVINY a JIHLAVSKÉ
LISTY – NOVINY KRAJE VYSOČINA.
Do letošní hodové tomboly 2004 nám přispěly tyto firmy, za což jim patří velký
dík. Jmenovitě to jsou: CK REKO, Bematech – Košíkov 72, BUILDING PLASTICS
s.r.o., Lékárna U Tří sloupů, TV servis Watt – Pelánovi, Bikos spol. s r.o., PBS Velká
Bíteš, a.s., Bítešská dopravní společnost s r.o, Radomír Holík – Labara, AG FOODS
- Košíkov 72, Řeznictví - uzenářství Sláma, Slámovo uzenářství – Masarykovo nám.,
Autobaterie, náhradní díly – Kopečný Josef, Jeřábkova pekárna Hana Pöcklová, Otto
Němec – Optik, Autoimpex s r.o., KA STAV – Krupička, Nápoje Loukotová, Drlíčková
Bohumila, Květiny -zahrádkářské potřeby, TJ Spartak – Velká Bíteš, Restaurace
- Pension U Raušů, Salome Anna Kopáčková, Lucis s r.o., Potraviny Kučera, Pavel
Krupička, ZO OS KOVO PBS Velká Bíteš, a.s., Strojírna Slavíček s.r.o., Boretas s.r.o.,
Obuv – Hudečková, Lesácká restaurace, Horácké autodružstvo, Zahradnictví Šmídek,
Město Velká Bíteš, Autoškola – Jiří Liška, Autoopravna - Fiker Jiří, Slovnaft – Velká
Bíteš, Restaurace Máj, Kovomat Daňková, Šťávová – Motex, Bazar Dufek, Železářství
Žaloudek, Papírnictví Smutný, MUDr. Tomáš Lajkep, Staza Velká Bíteš s r.o., Mobilní
telefony – Zdeněk Mazánek, Tabák – Oděvy Vránová, Lékárna Aura, Herna a Bar –
Ing. Jiří Kolek, Encom s.r.o. – Brno, Bioprodukt – Drogerie Dana Prokešová, Minářová
Marie – Bytový textil, Fotoateliér – Jaroslav Kamínek, Elektroinstalace – Březina Jiří,
Elektronika Vildomec, Fitcentrum - Lánice, MUDr. Jelínková Vladimíra, Konečný Jiří
– ubytování, David, s.r.o. Velká Bíteš, Kadeřnictví Kladivová, Textil – obuv Kostelní,
Římskokatolická farnost – Velká Bíteš, Hračky, sport – Stejskalová, Kadeřnictví –
Urbánková Renata, IC a KK města Velké Bíteše, Drogerie Nováčková, Obuv – Zbyněk
Janda, Pohřební služba – Ráčková, Potraviny Tesařová, Pneuservis Káfoňek, Café
Jana, Textil, galanterie - Jarmila Hájková, Bohdan Kotoul - Tabák Tyršova, Oděvy Styl
OP Prostějov, Svatební salon INA – Košíkov, Fotoateliér Astra - Veleba, KTL elektro
s r.o., Nábytek Hikva, Papírnictví Doubková, Cukrárna U Zdubů, Rytectví reklama
– Mihal, Městské muzeum Velká Bíteš, Muzejní spolek Velkobítešska, Hodinářství
– zlatnictví Kozová, Cukrárna U Knotků, Alfa Market, Pěstitelská pálenice - Velká
Bíteš, Asia centrum, Restaurace U Vrány, Turbocar s r.o., Kadeřnictví Anděla, Elektro
Havlíček, Autodíly Potůček, Smejkal Jan – ovoce zelenina, Knihkupectví – parfumerie Pelikánová Jiřina, ZO Českého svazu včelařů, TS Velká Bíteš spol. s r.o., Kino - Bar
FLIP, HC Spartak Velká Bíteš, Půjčovna svatebních šatů Gašparová, Oldřich Machát
– Zámečnictví a servis stavebních strojů, Sportbar Klíma, Veterinární středisko Velká
Bíteš, Myslivecké sdružení Velká Bíteš, Zora Krupičková, Moravský rybářský svaz
Velká Bíteš, Čerpací stanice BDS, Vlkovská ul., Čerpací stanice BDS, Za Loukama,
Němec Jaroslav – Zámečnictví, Brona s.r.o., MUDr. Petrášová Marie, Manželé Vlčkovi,
Zahradnictví – pan Dvořák, Opravna jízdních kol – p. Chloň, Hotel Jelínek, Ovoce,
zelenina Jitka Oplatková Kostelní ul., Zdravá výživa Pod Kostelem, Herna u Staříka,
Autoškola Smejkal, Božková Helena, Přibyslavice, Jindřich Šabacký
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Chtěli bychom na závěr velice poděkovat za pomoc všem, kteří se zasloužili
o zdárný průběh hodů 2004. TS Velká Bíteš spol. s r.o., firmě Boretas, která poskytla
zdarma železnou konstrukci; SOU Jana Tiraye Velká Bíteš - mistrům Aleši Janíčkovi,
Vladimíru Markovi, Miroslavu Smejkalovi s žáky - obor Obráběč kovů I. - III. ročník.
Všem sponzorům, bítešské chase, rychtářskému páru, paní Silvě Smutné, Muzejnímu
spolku Velkobítešska, Elišce Hradilové, Táni Horké, garantům Folklorního festivalu,
všem účinkujícím a samozřejmě městu Velká Bíteš.
Klub kultury

KOUSEK ITÁLIE V NAŠÍ ŠKOLE

Děti 5. B třídy a jejich hosté

FOTO: MGR. VĚRA ROBOTKOVÁ

Byli jste někdy v Itálii? Téměř každý ví o nádherných slunných plážích, které tam
čekají na objevení. Měli jste ale příležitost seznámit se přímo se všedním životem
Italů? My ano, ale nemuseli jsme urazit tisíce kilometrů v autokaru, Itálie přijela za
námi, vlastně jeden „bezvadný Ital“ přímo do naší školy.
Nebylo to náhodou. Na konci školního roku pořádala škola výstavu „Cestujeme po
Evropě“. A naše třída si vybrala Itálii. Nebylo to tak jednoduché, jak si možná myslíte.
Všichni ve třídě jsme se pěkně nadřeli. Uf…. V hodině vlastivědy jsme si nejprve řekli,
že se naučíme něco o Itálii. Doma jsme hledali různé zdroje informací, které nám
tuto práci usnadní. Zjistili jsme, že můžeme využít encyklopedie, internet, mapy, ale
i povídání rodičů, kteří italské končiny navštívili, nebo i kamarády, kteří tam byli na
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dovolené. Asi po týdnu jsme představili výsledky své práce spolužákům. Tím jsme ale
neskončili. Chtěli jsme více proniknout do tajů Itálie, a tak jsme začali kreslit obrázkový Italsko-český slovník na téma škola. Využili jsme k tomu i školní počítačovou
učebnu, kde jsme si sami napsali italsko-česká slova a jejich výslovnost.
A pak přišlo velké překvapení! Ve středu 28. dubna 2004 k nám paní učitelka
pozvala na návštěvu Itala Ubalbo Marrone a Češku, která v Itálii žije, Markétu
Pernicovou (pochází z Velké Bíteše). Chtěli jsme se na ně trochu přichystat, a tak
jsme pár dní před jejich příchodem připravovali otázky, které nás zajímaly. Bylo jich
spousta. A protože už se učíme první rok anglicky, hned jsme toho využili a některé
jsme si nachystali v angličtině. Ostatní nám přeložila Markéta.
Když přišli, tak jsme se trochu ostýchali, ale za chvíli se otázky a odpovědi jen
hrnuly. Chcete vědět, na co jsme byli zvědaví? To se dozvíte z několika referátů, které
jsme psali po skončení diskuze. O některé úryvky se s Vámi nyní podělíme.
„Vešli do naší třídy. Posadili se a padly na ně anglické otázky, poté české. Markéta
a Ubaldo přijeli až ze Sicílie (ostrov, který patří k Itálii) z města Palermo, které má
1 000 000 obyvatel. Ubaldo říkal, že Itálie je kozačka, která nakopává míč-Sicílii.
V Palermu nikdy nesněžilo …“
Standa B.

„…Itálie má 60 miliónů obyvatel a je 5x větší než Česká republika. Do jedné třídy
chodí asi 25 dětí a začínají jako my na osmou hodinu. Od první třídy se všichni učí
cizí jazyky.“
Petra P.

„…učí se anglicky, německy, francouzsky a hlavně italsky. Nemají školní jídelny, na
obědy chodí domů. V každé části Itálie se mluví jiným nářečím. Jí hlavně těstoviny,
pizzu a ryby. Ke každému jídlu si dají zeleninový salát. Pijí především vodu a víno
a taky trochu pivo…“
Jenda R.

„…překvapilo mě, že ve škole mají jen jednu přestávku, která trvá 20 minut. Známky
dostávají čísla od 10 - 1, 10 je nejlepší známka - všechno umíš skvěle, 9 - je u nás ještě
jednička..... 3, 4 - je u nás pětka, 2 a 1 se skoro nedávají. Markétě nejvíc chutná pizza
a pracuje jako zdravotní sestřička na operačním sále.“
Denisa O.

„…děti chodí do školy i v sobotu, ale zase mají 3 měsíce volno, protože v létě je ve
třídě strašný horko, třeba i 40°C. V zimě je tak 10°C. Nakonec jsme se vyfotili, předali
dárečky a pak vypukla autogramiáda…“
Marek S.

Po tom všem, co jste si přečetli, těšíte se už do Itálie? My ano. Náš projekt nebyl užitečný jen pro plánování dovolené. Naučili jsme se i o něco více samostatnosti. Využili
jsme v něm fantazii, pracovali jsme se slovníky, literaturou, různými zdroji informací.
Učili jsme se ptát a dozvídat se. A hlavně se nám to moc líbilo.

kolektiv dětí 5. B
a Mgr. Věra Robotková, třídní učitelka
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SPECIÁLNÍ ŠKOLY V NOVÉM
Školáci ze speciálních škol mají nové sociální zařízení a oplocení budovy. Nové záchodky
a sprchový kout dostali žáci, kteří letos pokračují ve školní docházce na SpŠ Velká Bíteš,
Tišnovská 116. Rekonstrukci, která probíhala
celý červenec a srpen, prováděla stavební firma
pana Navrátila. Realizace v hodnotě za více jak
sto tisíc korun byla naplánována tak, aby práce
skončily právě do konce srpna a v září bylo
vše připraveno. Tuto investici hradilo město ze
svého rozpočtu. Nové oplocení budovy zhotovila firma Urbania za necelých čtyřicet tisíc
korun z prostředků školy. Plánujeme v opravách oplocení pokračovat.
Děkujeme za spolupráci městskému úřadu
a zejména panu starostovi Mgr. M. Báňovi.
Poděkování patří i firmám pana Navrátila a pana
Davida za vzorně odvedenou práci .
Mgr. Milada Oplatková
ředitelka Speciálních škol
Nové sociální zařízení

Pohled na nový plot

FOTO: MGR. MILADA OPLATKOVÁ
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MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PODZIMNÍ VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Oplétání pedigem

FOTOARCHIV MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

V minulém školním roce jsme v mateřské škole pořádali s velkým úspěchem pro
širokou veřejnost následující výtvarné semináře:
decoupage - ubrousková technika, ze které si zájemkyně odnášely krásné květináče
a obrázky
drátování - zde vznikaly láhve a květináče opletené touto starou technikou
mozaika - na tomto semináři jsme zhotovovali dekorativní kachle – podložky pod hrnce
oplétání proutím (pedigem) - tento seminář vzbudil největší zájem, ženy si vytvořily
opravdu pěkné servírovací tácy
Pro zájem veřejnosti pokračujeme v těchto kurzech i nyní na podzim. Zahajujeme
seminářem, o který byl největší zájem, a to oplétáním proutím (pedigem). Takže
pokud budete mít chuť si vlastnoručně vyrobit pěkný dárek nebo originální dílko,
přijďte si to k nám vyzkoušet.
Kurzy jsou určeny pro dospělou veřejnost. Místo a čas konání - mateřská škola
Masarykovo náměstí (vchod z průjezdu), vždy od 14 hodin. Přihlásit se můžete nejpozději 2 dny předem přímo na MŠ nebo telefonicky 566 532 244. Bližší informace
budou uveřejněny ve vitríně v průjezdu mateřské školy.
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Podzimní kurzy:
- sobota 23. října 2004 „OPLÉTÁNÍ PROUTÍM (pedigem)“ - výroba servírovacího
tácu
- sobota 13. listopadu 2004 „OPLÉTÁNÍ PROUTÍM (pedigem)“ - výroba košíku, příp.
příborníku
- sobota 27. listopadu 2004 „DRÁTOVÁNÍ“ – vánoční dáreček
- sobota 11. prosince 2004 „VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ“ - jak si vánočně vyzdobit
domácnost
na setkání s vámi se těší zaměstnanci MŠ Masarykovo náměstí

NA VLKOVSKÉ POUTI

Pentlení vlkovského práva o svatovavřinecké pouti ve Vlkově v neděli dne 8. srpna 2004.
Během tanečního sóla pro hlavního stárka (Karel Musil) a jeho stárku (Jitka Karmazínová)
uvázala každá dívka z chasy na právo svoji pentli (vpravo Lenka Polednová).
FOTO: PETR ŠOUSTAR
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Z BETLÉMA DO BETLÉMA

„Dobře vypálené...“, uprostřed zleva Zdeněk Vlček a Josef Hájek

FOTO: JOSEF PIJÁČEK

Národopisný soubor Bítešan přijal pozvání na 9. ročník Adámkových slavností
v Hlinsku - mezinárodní folklorní festival, který se koná každoročně koncem měsíce
srpna. Překrásné prostředí tamního souboru lidových staveb v historické části města,
který se jmenuje Betlém, je příjemným a přirozeným místem pro setkávání s lidovými písničkami a tancem. Na festivalu vystoupilo osm folklorních souborů z Valašska,
Luhačovského Zálesí, Podhorácka, Českého Horácka a také ze Slovenska. V úvodu
slavnosti byli zástupci souborů přijati na radnici u starosty města za účasti představitelů Východočeského kraje a Folklorního sdružení České republiky. Následoval krojovaný průvod městem za hudebního doprovodu souborových muzikantů. Bítešané
do programu slavnosti přispěli pásmem s hrnčířským námětem obsahujícím písně,
tance a povídání, které v závěru vyústilo ve slovní hříčku o pálení a vypalování. Mimo
hrnčířské řemeslo, které ve Velké Bíteši kdysi kvetlo a existuje dosud, byla připomenuta i bítešská slivovice. Vystoupení Bítešanů oživovala přítomnost nejmladšího
účastníka na pódiu - půvabné tříleté dívenky Barunky Chmelíčkové. Festival uzavíralo
pásmo domácího souboru Vysočan Hlinsko, které o dva týdny později mohli rovněž
shlédnout obyvatelé našeho města na podhoráckém festivalu v hodovou sobotu na
našem náměstí.
Silva Smutná
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TŘIKRÁT Z MĚSTSKÉHO MUZEA
V měsíci srpnu uspořádalo Městské muzeum ve Velké Bíteši další dvě besedy
s etnografickou tématikou. Ta první se uskutečnila v úterý dne 10. srpna pod
názvem „Lidové kroje z Velkomeziříčska a Velkobítešska“. Navázala na stejnojmennou výstavu, která v letošní sezóně v muzeu probíhala. PhDr. Marie Ripperová hovořila o svátečních a pracovních oděvech mužů a žen na Velkomeziříčsku v 19. století,
Silva Smutná o lidových krojích, které nosili Bítešané při slavnostních příležitostech
a lidových veselicích v průběhu celého 20. století. Druhá beseda proběhla na sklonku
měsíce srpna, kdy s blížícím se časem posvícenských hodů, zvyklostí a tanečního
veselí ožívá zájem veřejnosti o tradiční lidový oděv - příhodná doba na výměnu zkušeností, jak nejlépe připravit rukávce, spodnice, zástěry apod. A tak se v podvečer
dne 24. srpna 2004 v prostorách muzea sešly především ženy a dívky. Hovořilo se
o škrobení spodnic pšeničným škrobem. Praktickou ukázku předvedla paní Anička
Nečasová. V závěru večera vyšel čas i na uvazování krojových šátků.
Ve čtvrtek dne 30. září 2004 bude v městském muzeu probíhat videopřehlídka
dokumentárních filmů s místní tématikou. Uveden bude například snímek Karla
Veleby „Bítešská kostelní tvrz“, který byl v premiéře prezentován na Musaionfilmu
2004 v Uherském Brodě nebo „Královničky“ od stejného autora. Ctibor Veleba do
pořadu večera přispěje dokumentem z letošních bítešských hodů. Začátek je v 18 hodin.
Silva Smutná
Městské muzeum ve Velké Bíteši

Jako pomůcka při žehlení spodnic se osvědčily kramlíky na prádlo

FOTO: SILVA SMUTNÁ
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VELKÁ BÍTEŠ PUTUJÍCÍ

ANEB JAKÁ BYLA LETOŠNÍ POUŤ RODIN
Již potřetí patřila poslední prázdninová neděle společnému putování rodin na nejvyšší kopec v našem okolí - Svatou horu u Kadolce. Pouť rodin byla další z akcí, které
se v naší farnosti uskutečnily v rámci letošního Roku rodiny. Přes dvě desítky pěších
poutníků vyšly z Velké Bíteše, následovány dalšími, kteří dorazili až do blízkosti Svaté
hory autobusem anebo osobními auty. Na vrcholku se nás již sešlo několik stovek jak
bítešských, tak přespolních a za nádherného počasí jsme měli příležitost poděkovat
Bohu za dar rodiny a samozřejmě také za prázdniny, které nám poskytly příležitost
k odpočinku a načerpání nových sil.
S historií poutního místa seznámil přítomné poutníky velkomeziříčský děkan
P. Jan Peňáz, neúnavný poutník, který už pěšky došel i na jiná místa než je Svatá hora
– nejdál zatím až do Říma. Na Svaté hoře prý kázali již učedníci slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a chodívala se sem modlit svatá Zdislava, rodačka z Křižanova, patronka rodin a patronka tohoto kraje. Její příklad obětavé matky a ženy,
která se starala o nemocné a trpící až do té míry, že nakonec sama padla vysílením,
vyzdvihl papež Jan Pavel II. v roce 1995, když Zdislavu v Olomouci prohlásil za svatou. Jejího příkladu následuje stále větší počet poutníků, kteří putují na Svatou horu,
což dokládají mimo jiné spousty malých dřevěných křížů, které poutníci vyrábějí po
cestě z nalezených klacíků a zanechávají je na vrcholku.
Poutní mši svatou sloužil spolu s naším panem farářem a velkomeziříčským děkanem také generální vikář brněnské diecéze P. Jiří Mikulášek, což dodalo bohoslužbě
opravdu slavnostní ráz. Ve své promluvě zdůraznil klíčovou roli rodiny pro zdravý
vývoj každého člověka. Rodinu, tak jak ji ustanovil Bůh, přirovnal k hluboké studně,
v níž voda nevysychá, a z níž, pokud se o ni dobře staráme a něco ze svých sil do ní
investujeme, se nám může stát nevyčerpatelný pramen životní síly a bezpečné útočiště v jakékoli situaci. Připomněl veliké oběti našich předků, kteří se nebáli přijmout
větší počet dětí i v mnohem nepříznivějších podmínkách, než máme dnes. Část jeho
promluvy patřila apelu na rodiče i děti, aby si spolu hráli. Čas společně strávený se
všem bohatě vrátí. Jeho výzvu uposlechly přítomné malé děti, které během mše svaté
postavily malou kopii poutního místa.
Tématu rodiny se věnovala biblická čtení i přímluvy, které zazněly po kázání. Celá
bohoslužba, doprovázená zpěvy velkobítešské scholy, byla krásným poděkováním za
rodinu. Přispělo k němu nejen krásné prostředí a příznivé počasí, ale i pohostinnost
občanů obce Kadolec, kteří neopomněli připravit pro poutníky výborné občerstvení.
Poděkování patří i všem poutníkům, kteří pomohli vytvořit velmi přátelskou atmosféru.
A abych nezapomněl: na konci bohoslužby byli přítomným oficiálně představeni
tři dobrovolníci (volontéři), kteří se rozhodli věnovat jeden rok svého života druhým.
A k naší radosti budou moci tento rok strávit u nás ve Velké Bíteši! Budou bydlet na
faře a pomáhat s přípravou nejrůznějších akcí především pro děti a mládež. Milan,
Věrka a Marta nám povyprávěli o tom, co je vedlo k jejich rozhodnutí a co od své
služby v naší farnosti očekávají. Věříme, že se jim bude u nás líbit a že rok strávený
u nás bude ku prospěchu nejen našemu městu, ale přispěje k načerpání nových zkušeností a poznatků i pro ně samotné.
Pokud ještě nevíte, co budete dělat v předhodovém čase o poslední srpnové
neděli roku 2005, mám pro vás jednu nabídku: můžete se zúčastnit dalšího ročníku
pouti, jež se pomalu stává tradiční součástí života našeho města a okolí.
PS: Fotografie z pouti si můžete prohlédnout na internetu: http://velkabites.farnost.cz
Mgr. Ladislav Koubek
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VOLONTÉŘI? VOLONTÉŘI!!!

ANEB KDOŽE TO OKUPUJE BÍTEŠSKOU FARU?
Od začátku školního roku působí ve Velké Bíteši dobrovolně tři mladí lidé – volontéři – kteří se rozhodli věnovat jeden rok svého života službě druhým. Velká část obyvatel města bude mít během následujícího roku příležitost se s nimi setkat osobně,
ale abychom už dopředu věděli, s kým budeme mít tu čest, požádali jsme volontéry
již na samém začátku jejich mise, aby se nám představili a řekli nám pár slov o tom,
co to volontariát je a jak si představují svoje působení.
Milí volontéři, mohli byste se nejprve krátce osobně představit?
Věra Ponížilová (v den rozhovoru slavila 20. narozeniny): Přišla jsem k vám z Rapotína u Šumperka. Pocházím ze čtyř dětí (mám dvě sestry a bratra) a vystudovala jsem
gymnázium v Šumperku. Souběžně s posledním ročníkem gymnázia jsem se po celý
rok připravovala na volontariát. Cítila jsem, že ještě před tím, než začnu studovat vysokou školu, bych ráda jeden rok života prožila způsobem, který dokáže člověka naplnit
ještě více než studium – a volontariát takovou možnost skýtal. Jinak ráda zpívám, hraji
na klavír, plavu a čtu historickou literaturu, především z období antiky.
Marta Majvaldová (21): Pocházím z Východních Čech z osady Ovčín, která je součástí Letohradu. Mám rovněž tři sourozence (ostatně to je věc společná nám všem:
mít tři sourozence a být přitom nejstarší z nich). Minulý rok jsem ukončila bakalářské
studium sociální práce v Hradci Králové. Ráda jezdím na kole, hraji na kytaru a dělám
různé „blbosti“ (Na Martu musím ještě prozradit, že kromě toho výborně vaří, což
už teď může potvrdit nejen pan farář a ostatní dva volontéři, ale i další návštěvníci
bítešské fary).

Zleva: Marta Majvaldová, Milan Zimčík, Věra Ponížilová
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Milan Zimčík (22): Pocházím ze Slovácka, konkrétně z Uherského Hradiště, jsem
rovněž nejstarší ze čtyř sourozenců, a k tomu ještě vyučený zedník s maturitou. Rád
čtu duchovní literaturu a kopu s hakisovým míčem. A pochlubit se mohu i roční pracovní zkušeností.
Co vůbec znamená slovo volontér?
Milan: Především to není sprosté slovo…
Věrka: Voluntas je latinsky vůle. A v našem případě to znamená vlastní vůli – jsme
tu z vlastní vůle, a tedy dobrovolně. Volontér je tedy původem cizí název pro dobrovolníka.
Proč jste se k roční dobrovolné službě rozhodli?
Věrka: Pro volontariát jsem se rozhodla, protože jsem cítila, že mě Bůh na tomto
místě chce mít. Bezprostřední impuls přišel v loňském roce na Celostátním setkání
animátorů v Třešti. Organizátoři setkání nás velmi přátelsky přivítali, a to až do té
míry, že jsem se tam cítila opravdu jako doma. Tam jsem si uvědomila, že církev mi
toho moc dala a stále dává a že jí něco z toho chci vrátit. Proto jsem využila této příležitosti sloužit druhým.
Marta: Věřím, že mě k tomu vedl Bůh. Rozhodla jsem se, protože jsem v srdci měla
touhu být s Ježíšem a protože jsem si uvědomila, že církev je můj domov a dostala
jsem od ní spoustu věcí. Chtěla bych, aby i ostatní mladí lidé prožili zkušenost s Bohem a poznali církev jako přijímající rodinu bližních a druhý domov.
Milan: Já jsem o volontariátu poprvé slyšel předloni na setkání katolické mládeže
ve Žďáru nad Sázavou, kde byli vysláni do farností vůbec první dobrovolníci. Měl
jsem ovšem před maturitou, a tak i přesto, že mě dobrovolnictví zaujalo jako zajímavá
myšlenka, byl jsem nucen ji poněkud odsunout do pozadí. Ale čas plynul, maturita
se blížila, pak jsem ji dokonce i složil, udělal jsem si prázdniny, během nichž jsem se
nechal na františkánském setkání mládeže oslovit výzvou biskupa Františka Václava
Lobkowicze. Bůh skrze církev nás zve, abychom své síly a schopnosti věnovali jemu
ve službě druhým, například ve volontariátu.
Jak vypadala vaše příprava na dobrovolnickou službu?
Marta: Po dobu jednoho roku jsme se každý měsíc měli možnost vidět na víkendových setkáních v Diecézních centrech mládeže po celé České republice. Jedno
z těchto center je i nedaleko Bíteše – v Osové Bítýšce. Absolvovali jsme velký počet
přednášek. Tak jsme se mohli obohatit o znalosti z oborů sociologie, psychologie,
pedagogiky, učili jsme se, jak správně komunikovat, správně vystupovat, učili jsme se
o práci s medii, vytváření společenství… Zaměřili jsme se rovněž na osobní modlitbu,
život v týmu, pastoraci mládeže a některé další oblasti.
Věrka: Vyvrcholením přípravy byl společně strávený měsíc v Centru života mládeže v Příchovicích (severní Čechy). Tam jsme připravovali programy pro mládež,
která na centrum zavítá. Učili jsme se žít ve společenství a v rozhovorech poznávali
lidi, kteří na centrum přijeli.
Jak se stalo, že právě Velká Bíteš bude mít tu čest být po následující rok vaším domovem?
Marta: Volontérská služba je v naší zemi teprve v počátcích, a proto není dobrovolníků zatím mnoho. Letos je nás devět a jsme rozděleni na tři týmy. Výběr míst probíhal následovně: každý biskup může navrhnout místo či místa ve své diecézi, kde
by volontéry chtěl mít. Brněnský biskup po domluvě se svými kněžími určil právě
Velkou Bíteš, protože váš pan farář byl této myšlence velmi nakloněn. Tyto návrhy
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pak přišly na Českou biskupskou konferenci, která vybrala tři místa, jež se zdála být
pro dobrovolnickou službu nejvhodnější.
Jaké máte vůbec představy o svém působení ve Velké Bíteši?
Marta: Náplň práce volontéra na faře může být velmi široká. Především jsme tu pro
všechny obyvatele města, ne jenom pro věřící. Více se patrně budeme zaměřovat na
děti a mládež – konkrétní aktivity a metody přizpůsobíme potřebám a podmínkám
místních lidí, s nimiž se v prvních týdnech budeme seznamovat. Ale abych byla konkrétnější, řeknu, že velmi pravděpodobně budeme vykonávat některé z následujících
činností: vedení společenství, vedení volnočasových sportovních, hudebních a výtvarných aktivit dětí, pořádání dětských a mládežnických bohoslužeb, učení náboženství,
víkendové akce, návštěvy nemocných, výlety, bojové a další hry, návštěvy a rozhovory
především s nemocnými či opuštěnými lidmi – a jistě se vyskytnou i další potřeby, na
které bychom teď ani nepomysleli.
Jste ve Velké Bíteši zatím jen pár dní. Jaký byl váš první dojem z města a farnosti?
Marta: Já musím říci, že se mi město moc líbí, jsem tu ráda a zdá se mi, že zde jsou
velmi dobří lidé – srdeční a otevření. Všichni cítíme, že jsme byli vlídně přijati, za což
místním lidem děkujeme.
Bylo něco, co vás v Bíteši překvapilo?
Věrka: Mě překvapila ta spousta lidí, kterou potkám, když jdu třeba do obchodu.
Holt jsem z vesnice (smích). Jinak je Bíteš moc pěkné městečko, které mi připomíná
Kroměříž, mé oblíbené město. A moc mě zaujalo vyzvánění místních zvonů v neděli
před bohoslužbami.
Zkusíme si trochu otestovat, jak rychle se seznamujete s novým okolím: co všechno
už víte o Bíteši?
Milan: Že zde máte kostel sv. Jana Křtitele.
Věrka: Měli jste kdysi hrdelní právo. A v současnosti máte asi 4900 obyvatel.
Marta: A zdejší vyhlášená pekárna se jmenuje JEPE – Jeřábkova pekárna.
Milan: A že těsně kolem města prochází dálnice.
Může někdo z vás přiblížit, jak to vypadá ve vaší farnosti, popřípadě pozvat čtenáře
na zajímavý výlet?
Milan: Hradiště je královské město, které má mnoho nádherných památek – například dva fungující kostely, farní a klášterní. Snad každý ví, že máme fotbalový stadion a naši fotbalisté hrají 1. ligu. Dříve pod názvem Synot, nyní Slovácko. Také okolí
města je nádherné – zejména Buchlovské hory, nemáme to daleko ani na Slovensko.
A nesmím zapomenout na slavný Velehrad a jeho cyrilometodějské pouti. Tam
všechny Bítešáky zvu.
Otázka na závěr: co byste vzkázali našim čtenářům?
Marta: Ať si najdou každý den něco, z čeho se budou moci radovat.
Děkuji za rozhovor.
Na závěr dodávám, že dobrovolnictví je velmi rozšířené v celém světě a nový
zákon o dobrovolné službě upravil jeho podmínky i v naší zemi. Častým předmětem
činnosti dobrovolníků jsou různé ekologické aktivity, práce v oblasti sociální, náboženské či ve školství. Pokud by měl někdo zájem se o dobrovolnictví dozvědět více,
může bez obav bítešské volontéry kontaktovat.
Mgr. Ladislav Koubek
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O TOM, KTERAK SE
„NAD TATROU BLÝSKALO“

Naše Kolpingova rodina už několik let pravidelně pořádá společné rodinné dovolené pro své členy i další zájemce z farnosti. Díky nim máme možnost být pospolu
a děti mají skvělou příležitost užít si kamarádů.
Tentokrát jsme využili zajímavé zahraniční nabídky a vydali se na Slovensko.
Nedaleko Popradu jsme našli ubytování v krásném prostředí, v budově „školy v přírodě“, tak jsme se těšili, že si užijeme Vysokých i Nízkých Tater, Slovenského ráje
a dalších přírodních krás. Letos nás jel dvojnásobný počet, čtrnáct rodin, takže jsme
cestovali jednotlivě nebo v menších skupinkách. Někteří z nás se cestou stavili v termálním areálu v Bešeňové, kde jsme si užili koupání a osvěženi jsme pokračovali
vstříc velehorám. Když jsme se za krásného počasí blížili k Popradu, Tatry jsme viděli
pouze v oparu, takže žádné monumentální uvítání se nekonalo. Ale což, budeme tu
celý týden, utěšovali jsme se. Ubytovna byla v krásném prostředí uprostřed lesů, na
břehu potůčku, s vlastním „termálním bazénem“ (21 stupňů). Byli jsme nadšení a děti
hned začaly horlivě zkoumat hřiště, bazén, prolézačky, houpačky a samozřejmě i budovu. Zdálo se, že si to všechno pěkně „vychutnáme“.
Neděli jsme si udělali rekreační a věnovali jsme ji zkoumání okolí. Pěkně jsme se
s dětmi procházeli po lesích a radovali se z toho, že je nám všem spolu dobře. Pondělní
ráno nám ovšem připravilo překvapení. Pršelo. U snídaně jsme tedy dali hlavy dohromady a přemýšleli, jaký zvolit program pro deštivé počasí. Mnozí jsme se rozhodli
navštívit nově otevřený vodní ráj v Popradu a nelitovali jsme. Nám, Bítešákům, je
koupání vzácné. Počasí bylo bohužel stabilní a vydatný déšť vydržel po celou dobu
našeho pobytu. Už dokonce víme, jaké to je, když „nad Tatrou sa blýska“. Vzpomínali
jsme na Píseň do nepohody z Cimrmanova „Dobytí Severního pólu“, kde se zpívá, že
„tam, kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobil“, a rozhodli jsme se udělat totéž. Neúnavně
jsme vyhledávali nové a nové cíle každodenních výletů, které bylo možné absolvovat
za deště. Pláštěnky a deštníky se pro nás staly stejnou samozřejmostí jako jsou běžně
třeba boty. A nestačili jsme žasnout, co toho je v okolí krásného k vidění. Inu, Spiš
je opravdu klenotnice slovenské architektury s památkami UNESCO. Navštívili jsme
Kežmarok, Levoču, Spišskou Kapitulu, blátem jsme se probrodili až na Spišský hrad,
viděli jsme i zámek Betliar (směrem na Rožňavu už po třiceti kilometrech dokonce
ani nepršelo) a navštívili Dobšínskou ĺadovou jeskyni a Ochtínskou aragonitovou jeskyni, které u nás nemají obdoby. Ti nejvytrvalejší horalé se vydali i na Hrebienok a ke
Štrbskému plesu, ale při viditelnosti pět metrů to přece jen nebylo ono. Jistí cestovatelé vyjeli dokonce až k Dukelskému průsmyku.
Na ubytovně bylo mezi výlety veselo. Malé děti běhaly a hrály si tak usilovně, že
večer většinou padly únavou a nechaly rodiče společně posedět, popovídat, zazpívat si a zahrát nějaké ty hry. Naši starší potomci pro dospělé a pro mrňousky připravili divadelní představení o Zlatovlásce a rodinnou soutěž Kufr, takže jsme se
vůbec nenudili. I když venku neustále šuměl déšť, mezi námi svítilo sluníčko a vládla
pohoda. Naštěstí se nikdo netrápil nad tím, že mu o dovolené prší. A právě tato naše
vytrvalost a pozitivní přístup byly nakonec odměněny. Když jsme se v den odjezdu
probudili, svítilo všude sluníčko. Možná si říkáte, že to naštve. Ale proč se zlobit,
když to stejně nepomůže? Byli jsme upřímně nadšení, že už neprší, a když jsme se
vydali k domovu a poprvé po týdenním pobytu spatřili v celé nádheře Tatry, propadli mnozí z nás euforii a rozhodli se, že musíme nahoru. Když jsme se ten týden
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Loučení na Hranovnickém plese

FOTO: TOMÁŠ LAJKEP

už více než podesáté blížili k Popradu, náš malý Dominik při pohledu na hory nadšeně vykřikl: „Jé! A ty hory zde byly i předtím?“ A protože s malými dětmi při nedostatku času je ideálním řešením lanovka, vyjeli jsme si na Skalnaté pleso, někdo i na
Lomnické sedlo, a chodili po horách a tetelili se radostí, že svítí sluníčko a že je nádherně vidět všechno, o co jsme pro mlhu a déšť byli dosud ochuzeni. Nakonec se
nás ještě několik rodin sešlo na Štrbském plese – tentokrát při nádherné viditelnosti
– a pak už jsme se rozloučili s horami i s dovolenou a vydali se na cestu domů. V té
nám naštěstí nezabránil ani rozvodněný Poprad, ani napěněný Váh.
Zdá se, že s dovolenou byli všichni spokojení. Tři týdny po ní jsme se svolali do
Kulturního domu na Rudě, kde se nás sešlo devět rodin – to byl výkon, protože jsme
se obvolávali teprve večer před tím, a tak někteří měli už jiný program. Prohlédli jsme
si fotografie, popovídali si, děti si zaskotačily a po hodinové společné procházce jsme
se rozjeli do svých domovů odhodlaní rozhodně nečekat s dalším společným setkáním až do další dovolené.
Eva Lajkepová
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FARNÍ TÁBOR STAŘEČ 2004

ANEB JAK NÁS ČERNOKNĚŽNÍK NEDOSTAL
Před letošním farním táborem jsme museli řešit poměrně zásadní problém. Po
třech vydařených letech nám naše děti poněkud odrostly, takže již nesplňovaly
původní požadavek na věk 9 – 11 let. Jejich zájem o tyto akce ale neustával, což je jistě
potěšující (pro nás vedoucí). Situaci jsme se rozhodli vyřešit jednoduše – na letošní
rok jsme nachystali tábory dva, jeden pro mladší děti, druhý pro starší. O tom, jak se
podařil ten pro mladší, si můžete přečíst nyní.
Do obce Stařeč, vzdálené asi 5 kilometrů od Třebíče, je poměrně složité dopravní
spojení, proto jsme letos poprvé objednali autobus. S malým zpožděním, ale výbornou náladou jsme tak ve středu 7. července vyrazili za novými dobrodružstvími směr
Stařeč v počtu 25 dětí, 5 vedoucích a jedna kuchařka. První odpoledne jsme uspořádali malou procházku po okolí, večer jsme si zazpívali u táboráku a spát se šlo
poměrně brzy. My vedoucí jsme si poté šli ještě na chvíli popovídat do jídelny.
S úderem půlnoci se však stalo něco, co nám na dlouhou dobu pomyšlení na spánek dokonale sebralo. Ze sklepa se začaly ozývat podivné rány a řev, jako by tam snad
někdo byl. Po krátké poradě, kdy nám opravdu nebylo do smíchu, jsme se rozhodli
vzbudit děti a jít se dolů podívat společně. Probudit děti bylo dílem okamžiku a poté
jsme se ruku v ruce (s baterkou v té druhé) vydali do sklepa. Dole nás čekalo velké
překvapení. Uprostřed svíček stál svázaný asi dvacetiletý hoch, špinavý a v roztrhaných šatech. Ihned jsme mu pomohli z pout a dali mu napít; on nám poté pověděl, co
se mu stalo. Jmenuje se Martin a díky naší pomoci vyvázl z velkého nebezpečí. Několik
let se učil u Černokněžníka, o kterém si myslel, že je dobrý a spravedlivý. Poté, co zjistil, jaký je ve skutečnosti, od něj odešel, ale to už bylo pozdě. Černokněžník měl totiž
strašlivý plán – zničit všechny pohádky, které kdy kdo napsal – vždy z každé pohádky
zničil nějaký důležitý předmět a tím znemožnil, aby se pohádka vyvíjela tak, jak ji
známe. A chudáka Martina spoutal v našem sklepě, aby se jej zbavil. Asi ani nemusím psát, že jsme se rozhodli proti Černokněžníkovým intrikám rázně zakročit. Hned
druhého dne jsme úspěšně nalezli Velkou knihu pohádek, ve které jsou všechny
pohádky zapsány. Věděli jsme, že přicházíme v hodině dvanácté – z většiny příběhů
zde zbývaly jen trosky. A také jsme věděli, že nás čeká ještě fůra práce.
Ale něco jsme nevěděli a nevíme doteď. Možná to byla nějaká Černokněžníkova
lest, možná nějaký zbloudilý zákeřný bacil. Ani druhá naše noc na táboře totiž neproběhla tak, jak jsme chtěli. Asi v jednu ráno k nám přiběhla jedna z holčiček s tím, že
zvracela. A v průběhu dalších hodin se k ní přidalo ještě dalších pět dětí. Situace se
postupně stala neúnosnou. Nemocní, ač v karanténě, odděleni od zdravých, zvraceli
prakticky každou hodinu a my dospělí jsme obcházeli spící, čekajíc kdo se k nim
přidá. Ráno, kdy začalo být špatně i dvěma vedoucím a kuchařce, jsme věděli, že je
opravdu zle. Přijela nás navštívit paní doktorka Ráboňová (neuvěřitelně ochotná,
ačkoli jsme jí volali ve dvě v noci) a na její radu jsme se se slzami v očích rozhodli
tábor rozpustit, s tajnou nadějí, že jen dočasně. To byl pátek odpoledne. V sobotu
navečer jsme se my vedoucí, už zdraví (nezvracející), sešli a dohodli se, že v pondělí tábor obnovíme. A díky ochotě rodičů, kteří vlastními silami děti v pátek odvezli
a v pondělí přivezli, se tak opravdu stalo.
Před námi byl ale stále obrovský kus práce. Martin nám postupně začal radit, jak
zachránit kterou pohádku. Postupně jsme takto sháněli např. hvězdu na čelo pro
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Účastníci tábora

FOTO: KAREL DVOŘÁK

Princeznu (která by bez ní nemohla vůbec existovat), recept na perník (je to výborný
stavební materiál, ačkoli jej vedoucí málem zbaštili), podkovu pro Bajajova koně, děti
musely sehrát divadlo – Sněhurku, nabatikovat na červeno šátek pro Karkulku (jak
by se vám líbila žlutá Karkulka?), malovali jsme Kámen mudrců pro Harryho Pottera
nebo vymýšleli dárek pro Elišku, princeznu ze mlejna.
Musíme jakožto vedoucí uznat, že se děti činily výborně. Předposlední den jsme
zachránili poslední příběh a ten se pak opravdu objevil ve Velké knize pohádek.
Zbývalo poslední – zničit Černokněžníka. Martin nám poradil, jak na to. Bylo potřeba
rozbít jeho srdce – vajíčko, ukryté na Pekelném kopci poblíž Stařče. Po náročném
pochodu jsme k němu dorazili. V naprostém tichu jsme se pak pomocí vzduchovky,
z dostatečné dálky, aby nám od něj nehrozilo žádné nebezpečí, do něj trefovali.
Nakonec jsme slavili úspěch – vajíčko jsme rozbili, takže s Černokněžníkovými plány
je teď nadobro konec. A protože naše radost byla naprosto oprávněná, uspořádali
jsme poslední večer velký karneval, kde jsme naše vítězství náležitě oslavili. Poslední
den nám už zbývalo jenom balení, poklízení a loučení, určitě mnohem veselejší, než
to první.
Fara, kde jsme letos bydleli, byla dostatečně prostorná, i okolí Stařče bylo hezké.
Ono nepříjemné přerušení celý tábor poznamenalo, ale rozhodně i v dobrém slova
smyslu. Děti, a konec konců i vedoucí, si byli vědomi, že jsme dokázali překonat něco,
co nás ještě nikdy v minulosti na táboře nepostihlo (a Bůh dej, aby to bylo naposled). Děti vytvořily skvělou partu, na kterou dle našeho názoru budeme všichni ještě
dlouho vzpomínat.
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Náš dík patří všem, kteří nám pomohli krizovou situaci zvládnout. Rodičům, známým, ale hlavně paní doktorce Ráboňové, která opět ukázala, že je správný člověk
na svém místě. Její ochota a chuť pomoci, to je opravdu síla. Mimochodem, onou
zákeřnou chorobou, která nás dočasně připravila o zdraví, byla pravděpodobně malá
střevní chřipka. Nakonec jsme ale všechno zvládli, dokonce i ji. No a abych nezapomněl; až budete takhle někdy číst nějakou pohádku, ať už sobě nebo třeba mladšímu
bráškovi, vzpomeňte si na těch pětadvacet hrdinů, kteří svojí statečností, silou a vůlí
dokázali tyto příběhy zachránit. Nebýt jich, mohlo být na světě hodně smutno.
za vedoucí Karel Dvořák

pozn. Fotky z tábora jsou k dispozici na farních stránkách (www.farnostvb.wz.cz).

PIETA V RADOSTINÁCH

POZVÁNKA K ODHALENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM VÁLEK
A NEPŘÁTELSTVÍ MEZI NÁRODY
Naši předkové využívali krajinu nejen hospodářsky, ale také ji kultivovali drobnými sochařskými, řezbářskými a malířskými díly. Na rozcestích, u cest a silnic stavěli boží muka, osazovali dřevěné a kamenné kříže, na památné stromy zavěšovali
obrázky. Zvláště doba barokní podmínila vznik mnoha zmíněných děl citlivě zasazených do krajiny. Mnohé památky byly zničeny povětrnostními vlivy, vojenskými
událostmi a zvláště agrotechnickými úpravami pozemků v době kolektivizace zemědělství v 50 - 70 létech 20. stol.
Se změnou politických poměrů se oživil zájem o tato drobná díla v krajině.
Některé se podařilo opravit (např. kamenné kříže u vlkovské a jestřabské silnice,
kaplička U Jakoubka), jiné obnovit (dřevěný kříž u stadionu na Vlkovské ulici) anebo
vytvořit nová (sousoší sv. Zdislavy na Svaté hoře u Křižanova).
Nejnovějším uměleckým dílem, na jehož odhalení chceme občany pozvat, je
sochařská kompozice vybudovaná 300 m od silnice do Křoví v údolí Vlkovského
(Bílého) potoka při cestě do polní tratě Radostiny. Dílo tvoří tři svislé sloupy sestavené do mírného půlkruhu, v jehož středu stojí podstavec, na němž bude usazeno
sousoší Piety, Matky truchlící nad smrtí Syna. Kompozice vychází z křesťanské symboliky Božské Trojice, kterou doplňuje jako čtvrtý člen Matka, symbol Země. Sloupy
vyjadřují utrpení i prosbu k odpuštění, duchovnímu znovuzrození a vykoupení.
Památník je zpracován v moderním minimalistickém stylu, který ponechává
některé plochy neopracované, odlomené podle přirozených puklin. Zbývající stěny
sloupů a kvádrů jsou drsné plochy, na kterých vyniká hrubozrnná struktura žuly, její
světle šedá barva a minerální složení. Na sloupy zvolil bítešský sochař Luboš Lacina
hrubozrnnou třebíčskou žulu (v petrografické terminologii porfyrický amfibolicko
- biotitický syenit třebíčského vyvřelého masívu), typickou horninu pro jv. okraj
Českomoravské vrchoviny. Třebíčská žula byla od středověku hojně využívána nejen
jako stavební kámen, ale také pro kamenické výrobky užitkové a architektonické.
V našem městě připomeňme gotickou žebrovou klenbu podpíranou sloupy a nárožní kameny kostela sv. Jana Křtitele. Žula na památník byla vytěžena a opracována
v nově otevřeném kamenolomu v katastru obce Kamenná u Tasova.
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Pieta v Radostinách

FOTO: SILVA SMUTNÁ

Podnětem k vytvoření a umístění památníku byly události prusko - rakouské války
v r. 1866. Prusové po vítězné bitvě u Hradce Králové obsadili většinu Čech a Moravy
a spěchali k Vídni. Urychleně bylo sjednáno příměří a posléze mír s podmínkou
válečných náhrad (J. Pekař: Dějiny československé, vyd. 2., 1991). S vojsky přišel „nevítaný host - cholera“, jak píší dobové zápisy i do Velké Bíteše a okolí. Během srpna
a září zmíněného roku zemřelo na epidemii cholery v našem městě několik desítek pruských vojáků a také 36 občanů (J. Tiray 1885). Mnoho úmrtí bylo v okolních
obcích, např. v nedalekém Jinošově (J. Pěnčík 1988). Vojáci byli pohřbeni v hromadném hrobě v polní trati Radostiny, která leží vlevo od silnice do Křoví a táhne se od
samoty Oberreiterových sz. směrem až k lesu. Ze sv. strany jsou Radostiny ohraničeny
zalesněným údolím Vlkovského potoka. Podle pohřebiště pruských vojáků vznikl
v cípu Radostin místní název Na Prajzích (J. Kotík 1994). Bez náročného terénního
průzkumu není dnes možné přesné místo vojenského hrobu určit, a proto byl památník umístněn při poslední zachovalé cestě do Radostin.
Pieta v Radostinách chce uctít památku nejen obětem války r. 1886, ale i dalších
válečných pohrom a být varovným mementem nepřátelství mezi národy. Odhalení
Piety provázené žehnáním a modlitbou za účasti O. Bohumila Poláčka a bítešského
pěveckého sboru SCHOLA CANTATE se bude konat v neděli dne 10. října odpoledne
v 16 hodin.
Poděkování patří sochaři Luboši Lacinovi za vytvoření sochařského díla, které obohatí krajinu u Velké Bíteše, panu Josefu Šmídkovi za pomoc při dopravě a instalaci
a archiváři Mgr. Martinovi Štindlovi za zpřístupnění dobových dokumentů.
Josef Hájek
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Ničeho se stáří nemusí vystříhat více než nečinnosti.
Cicero
4. října - Svatý František zahání lidi do chýšek
15. října - Po svaté Tereze mráz po střechách leze
16. října - Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje
17. října - Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá
18. října - Šimona a Judy - kožich sneste s půdy
22. října - Svatá Voršila zimu posílá
A léto je definitivně za námi. Ráno dlouho tma, večer brzo tma. Rytmus našeho
života po hodech opět vjel do standardních kolejí. Je ale více času na kulturu, na
různá setkání, při kterých často vzpomínáme na zážitky z letního období, prohlížíme
fotografie. Než se nadějeme, budou Vánoce. Ale než budou, je přece tolik příležitostí
pro další zajímavé a příjemné prožitky.
Seniorklub na měsíc říjen nabízí:
V sobotu 16. října opět zahajujeme oblíbená pravidelná plavání v krytém bazénu
v Kuřimi. Vše bude probíhat jako vždy. Odjezd každou sobotu v 10.15 od České spořitelny. Manažerkou plavání je opět osvědčená Víťa Štefková, přihlášky přímo u autobusu. V Kuřimi je k dispozici velký bazén 25 m - hl. 140 cm a dětský bazén - hl. 60 cm.
V objektu plovárny je příjemná restaurace.
Ve středu 20. října pravidelný Seniorklub, v 15 hodin v Kulturním domě. Naším
hlavním programem je setkat se, povykládat si, pobýt v příjemném prostředí mezi
přáteli. Kdo bude naším hostem? Bude to malé překvapení, zajímavá beseda se zajímavou osobností, včetně ukázek. Můžeme se těšit.
Na pátek 22. října jsme si naplánovali mimořádný zájezd do Jihlavy, pod záštitou
prvního náměstka hejtmana našeho kraje Vysočina, Mgr. Miloše Vystrčila, který nám
přislíbil spolupráci při jeho návštěvě v našem Seniorklubu. Program bude zajímavý:
dopoledne bude seminář o práci na internetu, návštěva Krajského úřadu, odpoledne pak setkání se seniory z Jihlavy. Dost času bude na prohlídku města a nákupy.
Přihlášky hlavně na Seniorklubu v říjnu a nebo u Drahy Tikovské. Účastnický poplatek – 50 Kč, odjezd v 8 hodin od České spořitelny.
A co připravujeme na měsíc listopad?
- pravidelné sobotní plavání
- středa 17. listopadu - Seniorklub s koncertním mistrem Vítězslavem Drápalem
- návštěva Horáckého divadla v Jihlavě, termín bude upřesněn
Informační okénko:
- znovu připomínáme možnost bezplatného sociálně právního poradenství pro
seniory, které organizuje Český helsinský výbor. Kontakt: tel. 220 515 188 (Po – Pá:
10 - 14 hodin); písemně - Ostrovského 3, 150 00 Praha 5; osobně - v dohodnutém
termínu (Po, St: 10 - 12, 13 - 16 hod.); el. pošta – seniori@helcome.cz, pravni@helcome.cz
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-

-

poslední sobotu v srpnu se uskutečnil lehčí výlet na kolech k pramenům potoka
Jasinky, bylo nás 16. Plánovanou trasu i program bylo nutno pozměnit: podél
Jasinky z Jasenice do Holubí Zhoři se nedá nejen projet, ale prakticky ani projít.
Jeli jsme proto po cestě z Nových Sadů přímo do Holubí Zhoři, kde jsme navštívili
farmu rodiny Hejtmánkových, kde celoročně chovají v přírodě skot. Skoro jako
na Západě. Odtud jsme již poctivě podle Jasinky vyrazili k jejím pramenům pod
Křeptovským dvorem, mačeta by byla dobrá. Jasinka, v horním toku na mapách
často nazývaná Jelenka, má tři prameny, všechny jsme objevili. Cíl expedice byl
splněn
účast na našich pravidelných Seniorklubech se ustálila mezi 50 - 60 účastníky,
z toho většina seniorek. Copak asi dělají senioři? Je pravda, že jich je méně než
seniorek, tradičně nemají čas, mnozí asi mají jiná příjemná místa na setkání atd.
Nic se neděje, vše probíhá standardně a dobře.
Aktiv Seniorklubu

Vzpomínka na červnový zájezd k „berlolamačovi“, určitě jste poznali, kde to bylo.
Fungovalo to, i my jsme přijeli domů o 1 hůlku měně
FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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POZORUHODNÉ KAMENY V KAMENNÉ
VZPOMÍNKA Z TOULEK NA KOLECH

Na našich výletech na kolech, organizovaných Seniorklubem, se setkáváme
s mnoha zajímavostmi - krásnou přírodou, památkami, stavbami, lidmi. To je vlastně
hlavním posláním našich výletů na kolech. Jednu takovou zajímavost jsme měli
možnost shlédnout při našem výletě do Přírodního parku Třebíčsko, poslední sobotu
v červenci.
Že kolem Oslavy, v okolí Tasova a obce Kamenná, je krásná příroda s nespočetnými drobnými lesíky s ostrůvky balvanů a skalek, roztroušených po krajině, je všeobecně známo. Méně známé je, že některé skalní útvary jsou opravdu pozoruhodné.
Připomínají svým tvarem známé předměty nebo i živé tvory, některé prokazatelně
prozrazující zásah lidské ruky. Nabízí se i různé asociace, snad se životem našich dávných předků, s jejich rituály a pod.
K jednomu takovému pozoruhodnému kameni před obcí Kamennou vodil tasovský rodák, básník Jakub Deml, své přátele, básníky Otokara Březinu, Vítězslava
Nezvala a možná další, a meditovali zde o možné funkci tohoto útvaru jako obětního
kamene našich dávných předků. Jamka se stružkovým odtokem prozrazuje činnost
lidské ruky. Podobný kámen je i na jiném místě, na vysokém ostrohu nad řekou
Oslavou. Místní obyvatelé tvrdí, že takových pozoruhodných kamenů, vzbuzujících
různé představy, je v okolí více.
Ten „Demlův obětní kámen“, který vidíte na fotografii, jsme také navštívili. Jestliže
vám přítomní pánové u kamene někoho připomínají, pak jste uhodli dobře. Bez
jejich pomoci bychom pozoruhodné kameny nenašli. Je to rovných 50 let, co spisovatel, dlouholetý kronikář a archivář našeho města, Mgr. Jaromír Kotík, u tohoto
kamene stál se svým strýcem, páterem Balcárkem, jistou dobu archivářem strahovským a s jeho důvěrným přítelem, básníkem páterem Jakubem Demlem a uctivě
naslouchal učené debatě vážených pánů. A pan doktor Dačev, ten si zase tento
kraj zamiloval, postavil si zde chatu, aby byl té kráse blíž a mohl ji zachytit na svých
obrazech. Doktor Dačev má zde také svůj „obětní kámen“, na vysokém ostrohu nad
Oslavou, připomínající snad dávnou činnost našich předků.
Krajina tam je krásná, tichá, uklidňující. Takže, pojedete-li někdy tím směrem, nezapomeňte před Kamennou u křížku odbočit vpravo a asi po 100 m, schovaného pod
vysokou planou třešní, ho naleznete. Nejde snad ani o ten kámen, jako o to, že budete
šlapat ve stopách našich národních velikánů, učeně rozprávějících o naší dávné minulosti. A o tom to vlastně je.
Závěrem děkuji vedení města, zvláště místostarostovi Ing. Aloisu Koukolovi, CSc.,
že vyhověli žádosti Seniorklubu a při přípravě organizovaného výletu na kolech do
Přírodního parku Třebíčsko (bylo nás 22) poskytli dopravu a pořídili fotodokumentaci při znovuobjevování oněch pozoruhodných kamenů, za pomoci našich místních
vážených občanů.
Karel Smolík, st.
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Zajímavý skalní útvar - „obětní kámen“ u obce Kamenná. Vlevo: Mgr. Jaromír Kotík
a MUDr. Petko Dačev
FOTO: ALOIS KOUKOLA, st.

FARNÍ TÁBOR V OLBRAMKOSTELE
Dne 7. července 2004 jsme jeli na farní tábor do Olbramkostela u Znojma. Vyjížděli
jsme v 15 hodin od kostela sv. Jana Křtitele a na místo jsme dorazili kolem šesté
hodiny večerní. Zabydleli jsme se na tamní faře a pak už mohlo začít naše dobrodružství. První den jsme měli táborák, při němž jsme si za doprovodu kytary zazpívali.
Každý den jsme hráli různé hry. V sobotu nás mile překvapila také jedna noční hra,
při které jsme hledali klíče od truhly s deníkem Jana Tleskače. Méně příjemné pak
bylo to, že nám Vontové ukradli kuchařky. Museli jsme si tedy sami uvařit. Brzy jsme si
je však zase našli a odvedli si je zpět „domů“. Při další hře jsme zas museli sami připravit některá jídla. Mezi táborníky byly i dvě statečné slečny (Barbora a Verča), které se
odhodlaly a spaly pod širákem. O několik dnů později už spali venku všichni. Takto
jsme si užívali každý den po celou dobu tábora.
Užili jsme si spoustu legrace, našli si hodně nových kamarádů. Prostě na tento
tábor nikdy nezapomeneme a příští rok se budeme těšit na další.
Barbora Hladíková
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PROSATÍN 2004

ŘÍŠE POHÁDEK ZACHRÁNĚNA!
Řádění zlého Černokněžníka učinili přítrž až prosatínští táborníci. Svými hrdinskými činy tak získali nesmazatelné místo vedle takových pohádkových velikánů
jakými byli H. Ch. Andersen, bratři Grimmové, Božena Němcová, K. J. Erben a J. Cimrman. Začněme ale popořádku, bylo, nebylo…
Naše pohádkové dobrodružství začalo v neděli 18. července 2004 ve 14 hodin
před jídelnou ZŠ Velká Bíteš, odkud jsme vyrazili strávit pohodových čtrnáct dní ve
stanovém táboře, který byl i letos umístěn v blízkosti Tasova. Většina lidí si obvykle
od takového pobytu slibuje příjemné lenošení u vody, pokud možno s dostatkem,
pardon, nadbytkem jídla, spoustu volného času a jistotu, že se po nikom nebude nic
chtít. To je možná pravidlem všude jinde, nikoli však na Prosatíně. Historie a dost
možná že i jistý Génius loci tohoto tábora nás každoročně přesvědčuje, že se zde
děje něco neobvyklého a na několika řádcích těžko popsatelného, zkrátka kdo nezažil, neuvěří…
Hned první den večer přišel k uvítacímu táborovému ohni pohádkový dědeček
s velice špatnou zprávou. Zlý černokněžník se zmocnil několika pohádek a chystá
se chopit dalších, pokud mu nepomůžeme jeho řádění zastavit. Jako už mnohokrát
v minulosti jsme se po hlavě vrhli do nového dobrodružství nedbajíce možných rizik
a nebezpečenství. Touto dobou již všichni věděli, že následující dny budeme prožívat
situace, které jsme doposud znali jen z knížek a vyprávění. Získat zpět pohádku do
moci pohádkového dědečka bylo možné pouze novým prožitím té které pohádky.
První kontakt se světem pohádek vedl skrze notoricky známý příběh o Dlouhém,
Širokém a Bystrozrakém. Naši mladí táborníci již první den naznačili, že jim rozhodně není lhostejný osud tohoto fantaskního světa, ve kterém strávili a bezpochyby
tráví část svých životů. Ve zdejších zeměpisných šířkách se občas říkává, že první
vyhrání z kapsy vyhání… Nevím sice, kdo toto „moudro“ pustil do světa, nicméně pro
vývoj a tím spíše pro výsledky našich dalších zkoušek se toto rčení ukázalo naprosto
liché. První úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a hned následující den se nám
podařilo ukojit nenasytný Otesánkův apetit. Večerní „žrací“ soutěž, které se pochopitelně účastnil i nejvyhlášenější ze všech jedlíků, pak byla především vysvobozením
pro naše zásobovače a kuchaře. Ve středu si všichni táborníci mohli udělat obrázek
o stravovacích návycích na Dálném východě, s pohádkou Alí Baba a 40 loupežníků
k tomu měli nejvhodnější příležitost. Ačkoliv smyslem našeho pobytu v této vybrané
společnosti chmatáků a nejrůznějších lapků bylo loupit, loupit a zase loupit, ne
všichni prokázali k tomuto „řemeslu“ ty nejlepší předpoklady. Což vlastně musíme
hodnotit jako pozitivum. Ale abychom děti přeci jen trošku zasvětili do tajů zlodějské
profese, hned v noci se vydali do lesa sbírat z chaloupky perníček, pro což neměla
pochopení ani baba Jaga ani její přisluhovač dědek Pešek. Dvě zachráněné pohádky
v průběhu jednoho dne byl solidní, avšak velmi vyčerpávající výkon. Všichni se proto
již těšili do svých postelí, když vtom nad táborem prolétl obří hořící pták Ohnivák
a předznamenal, kterou pohádku půjdeme zachraňovat zítra. Dopoledne se zápolící oddíly musely snažit obstát v liščím pětiboji, aby si zasloužily co největší přízeň
lišky Ryšky. V podvečer se pak pustili do Měděného, Stříbrného a Zlatého zámku pro
ptáka Ohniváka, koně Zlatohříváka a nakonec i pro princeznu Zlatovlásku. Motivace
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všech soutěžících byla natolik
silná, že někteří z nich šli až za
práh svých schopností a možností.
Nakonec se nám podařilo uspět ve
všech náročných zkouškách a pták
Ohnivák tak našel svého vítězného
majitele. V pátek ráno si všichni
namísto rozcvičky obuli sedmimílové boty a rozešli se do nejrůznějších stran a směrů na výlet. Ke
cti všech výletníků a cestovatelů
slouží skutečnost, že se všichni
dostavili v pořádku zpátky. Mohli
tak následující den pomoci při
stavbě táboráku, který se tematicky nesl v duchu pohádky o DrVoštěpovi. Neděle je na táboře
již několik let vyhrazena návštěvnímu dni, aby se rodiče mohli
podívat, jakým způsobem tráví
jejich ratolesti čtrnáctidenní pobyt
na Prosatíně. Nájezd rodičů nakonec přečkali všichni účastníci bez
úhony a mohli se tak těšit na druhou polovinu tábora, kdy je čekala Dlouhý, široký a bystrozraký
FOTO: MATĚJ HORKÝ
další dobrodružství.
Začátek druhého týdne odstartovala klasika z orientu, konkrétně příběh o Alladinovi a jeho kouzelné lampě. V pořadí v jakém oddíly nalezly Alladinovu lampu také
získaly přiměřený počet přání, jejichž seznam obdržely současně s lampou. Všichni si
pak vybrali podle svého gusta jednotlivá přání na jednotlivé dny. A že se jim dostala
do ruky mocná zbraň, poznali velice záhy, kdy byly ke svačině podávány lívance.
Pro Džina z láhve nebylo nic snazšího než vyplnit přání celého tábora po sladké
pochoutce. Obecně se počítalo s tím, že si táborníci raději vyberou návštěvu rybníku,
ale větrné počasí nevyvolávalo u nikoho potřebu po nastuzení. České země sice pamatují i takové borce, kteří dokázali poručit větru a dešti, naštěstí náš Džin uměl jiné věci
než tito taky „lidé“. Následující den se však stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Krátce
po probuzení si již ti pozornější mohli všimnout, že se lampa ztratila. Nebyla lampa,
nebyl Džin, nemohla být splněna přání. Tento první dílčí neúspěch sice zchladil optimismus většiny táborníků, o to rozhodněji však vstoupili do pohádky Jak tahali řepu.
A to považte, že naše řepa vážila neuvěřitelných 1460 kg. Pro úplnost musím dodat,
že naše řepa byla červené barvy a dokonce vlastnila SPZ - 2J2 5743. Po dopolední prověrce fyzické síly, si mohli odpoledne všichni prověřit i svoje vědomosti a mentální
kvality v pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Museli zde využít všech znalostí, které
se v průběhu tábora naučili. Tábor samozřejmě není jen o hrách, zábavě, ale i o učení
nejrůznějších dovedností, jakými jsou: uzlování, bylinky, topografické značky, mapa +
buzola, zdravověda, ohně, šifrování, stopy zvířat a mnoho dalších. V noci čekala táborníky druhá noční hra, ve které nešlo o nic jiného, než o zpětné získání Alladinovy
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lampy z loupežnického doupěte. Využili jsme početní převahy a po překonání
odporu loupežníků se nám zjevil Džin z láhve. Ve své řeči pravil, že nemůže sloužit neodpovědným uživatelům, proto již táborníkům nesplní ani jedno jediné přání.
Poněkud trpký konec, ale byli jsme rádi, že i tuto pohádku jsme nakonec dokončili se
ctí. Další den dopoledne přišel mezi děti Krakonoš s prosbou, zda by mu nepomohli
udělat pořádek v revíru. V průběhu tábora už musel každý něco o přírodě pochytit,
takže troška bylinkaření, znalosti nejrůznějších dřevin a zvířeny a bylo hotovo. Příběh
o kouzelné fazoli každý z nás zakusil téhož dne odpoledne. V této soutěži plné zvratů
nakonec zvítězili všichni, kdo se po fazoli dostali z obrova paláce zpátky dolů na zem.
Vzhledem k tomu, že si nikdo z rodičů nestěžoval, že by mu po táboře chybělo dítě,
lze považovat i tuto pohádku za šťastně zvládnutou. Ve čtvrtek proběhla dle ohlasu
dětí a výsledků táborové ankety nejúspěšnější a nejoblíbenější hra letošního tábora.
Pod záštitou Ferdy mravence děti simulovaly život ve velkém mraveništi, zakládaly si
svoje živnosti a věnovaly se nejrůznějšímu podnikání. Odpoledne příjemně ubíhalo,
ale to ještě nikdo netušil, co provede samotný Ferda mravenec, kterému dokonce přiřknul Tomáš Hanák v představení divadla Sklep parodujícímu známý kritický klub,
přívlastek „svatý“ Ferda. Vědom si své pozice v celém společenství založil vlastní
banku s vražedným úrokem 50 %. Podařilo se mu tak celkem snadno přetáhnout
zákazníky od centrální banky, která posléze musela vyhlásit bankrot a svoji banku
potom vytuneloval. To je, co? Ve čtvrtek v noci pak nastal zlom v našem čtrnáctidenním pohádkovém poslání. Pohádkový dědeček nás zavedl k branám pekla, kde nám
samotný Lucifer dovolil získat zpět své úspory od Ferdy mravence. Ten se mezitím za
své těžké zločiny dostal naprosto po právu do pekla. Jeho pomocníci z říše hmyzu,
nejrůznější klíšťata, ušáci, mandelinky apod. mu sice dělali zákeřnou ochranku, jenže
převaha táborníků nakonec zlomila jejich odpor a své úspory jsme měli zpět. Vítězem
se však stal samotný Lucifer, neboť zajisté znáte starou pravdu, že co peklo schvátí,
už zpátky nenavrátí. Ale protože Lucifer se zdál být v dobrém rozmaru, nabídl nám
obchod. Pokud mu přivedeme do pekla Černokněžníka, získáme svobodu. Na takový
návrh nešlo nepřistoupit. V pátek si nikdo nemohl dovolit zahálet, všichni vydolovali poslední zbytky sil a pustili se do hledání Černokněžníkova sídla. Těžko byste
mohli číst tyto řádky, kdyby se táborníkům nepodařilo Černokněžníka nalézt a v závěrečném souboji porazit. Říše pohádek byla nakonec zachráněna, Lucifer nám ještě
kromě slíbené svobody zajistil večerní oslavu, na které se hodovalo, zpívalo a tančilo
až do pozdních večerních hodin.
Závěrečným táborákem jsme se stylově rozloučili s pohádkovou říší a velmi
neradi jsme se navraceli do míst, kde naše dobrodružství začalo. Atmosféru letošního jubilejního 20. ročníku tábora vám může přiblížit množství fotografií a výsledků všech celotáborových her, které budou umístěny na našich webových stránkách WWW. PROSATIN.WZ.CZ Kdo by chtěl zažít skvělých 14 prázdninových dnů,
ať se počátkem jara pídí po přihláškách, buď na internetu, nebo při naší každoroční
návštěvě ZŠ Velká Bíteš. A vězte, že zájem o náš tábor každoročně stoupá, proto neotálejte... Na přelomu roku vás budeme informovat o podzimní víkendové akci, kterou
pořádá naše Pionýrská skupina a která se uskuteční nejspíše v termínu od 15. - 17.
října 2004 na Kutinách.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří nám pomohli s organizací letošního tábora jak finančně, tak materiálně. Největšími sponzory byli: Město Velká Bíteš,
Jeřábkova pekárna Pöcklová, Nápoje Loukotová. Děkujeme
Kolektiv vedoucích LT Prosatín
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PRIMÁŘ, DOCENT, MUDR. FRANTIŠEK KOZA
dokončení z minulého čísla
Ještě v roce svého příchodu do Kroměříže odjel primář Koza do Kolína nad Rýnem
k prof. Heringovi, kde se seznámil s experimentální technikou a operacemi na zvířatech k ovlivnění krevního tlaku. Roku 1930 se zúčastnil kongresu internistů v Liege
a navštívil pařížské kliniky. V roce 1931 se manželům Kozovým narodila druhá dcera
Taťána a o čtyři roky později 9. června 1935 dvojčata Helena a Hana. I když se primář
Koza nedočkal mužského potomka, což jej dost mrzelo, i tak dvojčata vystudovala
medicínu a pokračovala v rodinné tradici lékařů. Manželka docenta Kozy sama zvládala provoz početné rodiny a poskytovala dcerám důležité zázemí zvláště za války,
kdy hned při okupaci naší republiky byl primář Koza označen nacisty jako rukojmí.
Děti byly vedeny přísně, tak jak tomu bylo v předešlé generaci rodiny Kozovy. Vzácné
chvíle, které při stálém pracovním zatížení otci zbývaly, trávila rodina společně na
vycházkách po okolí nebo v Bystřických horách – v zimě na lyžích. Primář Koza se
aktivně zúčastňoval mnoha internistických a balneologických kongresů doma i v zahraničí. V roce 1932 přednášel na internistickém kongresu ve Francii o biliární lithiase (žlučové kaménkovosti) a předsedal sekci fysiotherapeutické (fyzikální léčby).
Posledního balneologického kongresu v roce 1947 se zúčastnil ve Švýcarsku, aniž by
mohl tušit, že o několik roků později se tato země stane novým domovem jeho tří
dcer.
Budování nového interního oddělení v kroměřížské nemocnici stálo primáře Kozu
hodně sil. Náročná byla hlavně práce organizační. Vysoká odbornost primáře Kozy
jej předurčovala k tomu, že se plně snažil svou energii a především své bohaté zkušenosti předávat svým žákům, spolupracovníkům a kolegům. Vnitřní oddělení primáře
Kozy mělo jeho zásluhou velmi dobrou pověst a značný příliv pacientů. Zvlášť ceněna
byla jeho zručnost při léčbě pneumothoraxem u tbc nemocných. V nemocnici pracovaly sestry řádu sv. Kříže, mezi nimiž našel primář Koza velmi spolehlivé, trpělivé
a odborně zdatné spolupracovnice. Vizity prováděl i v neděli a ve svátky. Když pacienti po propuštění z nemocnice projevili zájem zůstat i nadále v jeho ošetřování, otevřel si primář Koza privátní ordinaci na náměstí, kde ordinoval 2 – 3 hodiny denně.
Z příkazu komunistů musel tuto svou privátní praxi zrušit v roce 1948.
Hodně času a sil věnoval zdravotnické osvětě. Viděl nutnost rehabilitace – tělesné,
pracovní i psychické – kterou zavedl pod názvem „3xZ“ = Zaměstnání Zahání
Zoufalství = dát možnost osobní léčbou poškozené části těla vycvičit, nahradit a vyučit se novému oboru pro pracovní uplatnění. Vedle odborné literatury četl primář
Koza často i beletrii a básně. Byl členem SVUM (Svazu výtvarných umělců Moravy)
a podporoval kulturní a dobročinné spolky. V soukromém životě byl veselý, společenský a měl mnoho přátel mezi umělci. Přednášky, které měl jako soukromý docent
na lékařských fakultách v Bratislavě a v Brně, byly bez honoráře. Jeho jmenování
řádným profesorem se neuskutečnilo proto, že české univerzity nacisté v roce 1939
násilně zavřeli, a po válce tomu zabránila komunistická zvůle. Za obou režimů byl
primář Koza stále sledován jak nacisty, tak později komunisty. Za protektorátu byli
dva jeho bratranci z matčiny strany zatčeni a popraveni: generál Václav Ždímal a Zdeněk Kožnárek, působící za prvé republiky na vojenské akademii. Přesto se snažil
primář Koza pomáhat za okupace, kde se dalo. Nedovedl se šetřit. Přítelkyně jeho

39

dcery Olgy paní Helena Schmidtová mi napsala,
že nedlouho před svou smrtí ji primář Koza
prohlížel a při tom se chvílemi přidržoval stěny
– nebylo mu dobře.
Po Únoru 1948 znovu začal politický psychologický nátlak, který nadějnou perspektivu po
válce rázem zničil a u doktora Kozy zanechal
negativní změny na zdraví. Jeho oslabený organismus po prodělání srdečního infarktu a překonané infekční žloutence postihla při obědě
náhlá mozková příhoda, která ukončila nečekaně a předčasně jeho život. Primář František
Koza odešel uprostřed své práce 8. prosince
1950. V hale kroměřížské nemocnice se konalo
11. prosince 1950 rozloučení s lékařem, který
stejně jako jeho otec znal jen svou práci a snahu
všemožně pomáhat nemocným a stejně jako
jeho otci nebylo mu dopřáno, aby se mohl těšit
ze zaslouženého odpočinku.
Ve svém nekrologu otištěném v Lékařských
Primář, docent, MUDr. František
listech, Brno, 15. ledna 1951, ročník 6., číslo 2.,
Koza (1895-1950)
píše univ. prof. Dr. Eduard Cmunt v článku:
FOTOGRAFIE Z ROKU 1948
„Primář docent Dr. František Koza“ str. 63 – 64:
„Při veškeré své zaměstnanosti zúčastnil se všech sjezdů internistů domácích a schůzí
lékařských spolků v Brně, Olomouci, v Ostravě, ve Zlíně, v Teplicích n. B. a j. Roku
1934 přenesl svou veniam legendi (dovolení přednášet na vysoké škole) na univerzitu brněnskou. Měl řadu širokých zájmů, miloval moře, pěstoval i alpinismus a podnikal zdařilé túry na Gross Glockner, Matterhorn, Mont Blanc a j. Pěstoval i myslivost,
hudbu i výtvarné umění, zvláště čistou grafiku. Vydal bibliofilskou knížku o Kroměříži. Docent Koza byl vzácně přímý, čestný a srdečný člověk, přesný v konání povinností, což vyžadoval i od svých podřízených spolupracovníků, na které měl velmi příznivý vliv svým smířlivým jednáním. Všichni, kdož s ním měli potěšení spolupracovat,
rádi vzpomínají na jeho vzácnou osobnost, i když už nalezli své vlastní působiště.“
Primář Koza odešel právě v době, kdy komunisté, kteří se dostali pučem k moci,
zvyšovali v padesátých letech svůj fyzický i psychický tlak na český národ, především
na živnostníky a inteligenci. Svým předčasným odchodem byl jako nestraník ušetřen
komunistického pronásledování, kterému byla jeho rodina po jeho smrti vystavena.
Za nepříznivých podmínek přes mnohé překážky a strádání mohly později dvě dcery
následovat v otcově povolání a po nich jeden vnuk. Paní Marie Kozová přežila svého
manžela o necelých 16 let a zemřela jako 62letá, 19. července 1966.
Osudy rodin a rodů se uzavírají a na jejich místa nastupují další generace. Můj prastrýc praktický lékař František Koza působící v Sebranicích, byl právem hrdý na to,
že za více jak třicet let jeho lékařské praxe mu nezemřela ani jedna rodička. Ale kolik
práce, úsilí a snažení doktora a jeho obětavé ženy Julinky se skrývá za tímto prostým
konstatováním. Jejich syn primář, docent MUDr. František Koza z Kroměříže svou
erudicí, pracovitostí, svými odbornými i osobními zájmy se stal evropsky proslulým internistou a balneologem. Napadá mě prostá otázka: „Kam až by dosáhla jeho
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vědecká erudice, kdyby nebylo komunistického režimu a kdyby jej jeho nemocné
srdce zradilo až o dvacet roků později?“
Rod lékařů Kozů z Velké Bíteše vymřel. Ale ty nejlepší geny pro medicínu a dobré
lidské vlastnosti dál přetrvávají v rodinách úspěšných dcer primáře a docenta
MUDr. Františka Kozy. Obyvatelé i rodáci města Velké Bíteše se seznámili s životními
osudy svých pracovitých a vážených rodáků. Zakončeme tyto pouze kusé poznatky
o nich japonským příslovím, které si do svého diáře pro rok 1950 – v roce svého úmrtí
– vepsal primář, docent MUDr. František Koza:
„Život lékařův nenáleží jemu samému –
je to společnost všech lidí,
které obětuje vlastní život.“
„Bylo pro mne velkou ctí, že jsem se po celý rok mohl věnovat studiu a napsání
portrétů těchto dvou významných osobností, rodáků z Velké Bíteše a mých příbuzných.“
Miloslav Nováček

POLICIE INFORMUJE
Policisté Obvodního oddělení ve Velké Bíteši evidovali případ, kdy majitelka
rodinného domu přistihla v jedné z místností při větrání nezvaného hosta. Šetřením
bylo zjištěno, že nezvanou návštěvou byla mladá žena, která v silně podnapilém stavu
vnikla pootevřeným oknem do domu, kde se chtěla vyspat. Tento žádaný odpočinek
byl policisty umožněn na protialkoholní záchytné stanici v Brně. Její jednání bylo
policejním komisařem kvalifikováno jako trestný čin porušování domovní svobody.
O tom, že i úspěšné absolvování kurzu v autoškole není důvodem k trvalé radosti,
se v současné době přesvědčí muž z Jihlavy. Ten sice splnil požadované podmínky
pro vydání řidičského oprávnění, ale již v době své přihlášky do kurzu „zřejmě zapomněl“, že mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Za své jednání může být
potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem.
Krom výše uvedených případů zdejší součást provádí šetření ke krádežím vloupáním do čerpací stanice Za Loukama ve Velké Bíteši, restaurace Na Horní v Osové
Bítýšce, poškození stolů na stolní tenis u ZŠ v Dolních Loučkách, krádeži vozidla
Citroen Jumper z areálu BDS a neoprávněnému vykácení a odcizení vzrostlých borovic a smrků v kú. Vratislávka.
npor. Roman Tomšík
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TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
SEZÓNA 2004 – 2005 ZAČÍNÁ …

I v době relativního klidu po dobu prázdnin provoz ve sportovní hale neustal.
I když byl omezený, hala žila sportováním i v tyto měsíce. Od půlky měsíce září již
začaly pracovat všechny oddíly naplno. Pro informaci veřejnosti uvádíme rozpis jednotlivých oddílů:
Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Sobota:

Neděle:
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15.30-17.00 hod.
17.00-18.00 hod.
18.00-19.15 hod.
19.15-20.00 hod.
20.00-21.00 hod.
21.00-22.30 hod.
17.00-18.30 hod.
18.30-19.30 hod.
19.30-21.00 hod.
21.00-22.30 hod.
15.30-17.00 hod.
17.00-18.00 hod.
18.00-19.30 hod.
19.30-21.00 hod.
21.00-22.00 hod.
15.30-17.00 hod.
17.00-18.00 hod.
18.00-19.15 hod.
19.15-20.00 hod.
20.00-21.00 hod.
21.00-22.00 hod.
15.00-16.30 hod.
16.30-18.00 hod.
18.00-19.00 hod.
19.00-20.00 hod.
20.00-21.00 hod.
21.00-22.00 hod.
09.00-10.00 hod.
10.00-14.00 hod.
16.00-17.30 hod.
17.30-19.00 hod.
19.00-21.00 hod.
21.00-22.30 hod.
09.30-11.00 hod.
11.00-12.00 hod.
12.00-14.00 hod.
14.00-16.00 hod.
16.00-18.00 hod.

trénink košíková – starší žákyně
sportovní gymnastika
aerobik ženy
zdravotní tělocvik
košíková muži
softtenis ženy
trénink košíková - dorostenky
florbal žáci
sálová kopaná muži
softtenis muži
košíková přípravka mini
cvičení rodičů a dětí
florbal muži
volejbal muži
sálová kopaná muži
trénink košíková – starší žákyně
sportovní gymnastika
aerobik ženy
zdravotní tělocvik
florbal muži
košíková ženy
volejbal muži
trénink košíková - dorostenky
florbal žáci
florbal muži
sálová kopaná muži
košíková muži
aerobik Berušky - přípravka mini
košíková zápasy
softtenis ženy
volejbal muži
sálová kopaná muži
nohejbal muži
florbal žákyně
sálová kopaná muži
sálová kopaná muži
volejbal ženy + muži
nohejbal ženy + muži

Pravidelný provoz SAUNY:
Pátek:
17.00-20.30 hod
Sobota:

15.00-17.00 hod.
17.00-20.00 hod

ženy (po naplnění kapacity bude sauna otevřena v pátek 15.00-20.30)
rodinná
muži (po naplnění sobotní kapacity mužů bude sauna
otevřena pro muže ve čtvrtek 17.00-20.00)

Náplň jednotlivých oddílů je pestrá, věříme, že veřejnost některá sportovní činnost zaujme a rozšíří naše řady. Vzhledem k tomu, že cvičitelé a trenéři tyto funkce
vykonávají bez nároku na odměnu, přejeme jim, aby jejich elán vytrval a tím pomohli
zabezpečit plynulý chod naší tělovýchovné činnosti. Za tento přístup jim patří velký
dík a uznání.
výbor TJ Spartak Velká Bíteš

HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
PROGRAM ZÁPASŮ I. ČÁSTI
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Datum
12.09.
19.09.
22.09.
26.09.
28.09.
03.10.
06.10.
09.10.
13.10.
17.10.
20.10.
23.10.
31.10.
03.11.
07.11.
10.11.
14.11.
17.11.
21.11.
24.11.
27.11.
01.12.

Den
neděle
neděle
středa
neděle
úterý
neděle
středa
sobota
středa
neděle
středa
sobota
neděle
středa
neděle
středa
neděle
středa
neděle
středa
sobota
středa

změny jsou vyhrazeny

Začátek
17:00
17:00
18:00
17:00
17:00
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00

Mužstva
Velká Bíteš - Kolín
Jindřichův Hradec - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Příbram
Strakonice - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Žďár nad Sázavou
Pelhřimov - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Klatovy
Milevsko - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Tábor
Velká Bíteš - Havlíčkův Brod
Chrudim - Velká Bíteš
Kolín - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Jindřichův Hradec
Příbram - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Strakonice
Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Pelhřimov
Klatovy - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Milevsko
Tábor - Velká Bíteš
Havlíčkův Brod - Velká Bíteš
Velká Bíteš - Chrudim

e-mail:hcvelkabites@hcvelkabites.com
http://www.hcvelkabites.com
- red -
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PRO KRÁSU VAŠICH OČÍ
Dnes si budeme povídat o očním balzámu, který patří mezi špičkové kosmetické
přípravky a splňuje všechny nejvyšší nároky v péči o oční okolí. Už víme, jak a kdy
používat oční krém a oční gel. Jenom si připomeneme, že krém svou konzistencí je
mastnější a vydatnější, vhodný pro citlivou a suchou pleť. Obsahuje pěstící složky,
které zpomalují tvorbu vrásek a zlepšují elasticitu pleti. Nejvhodnější je pro regeneraci přes noc a nepostradatelný v zimním období. Je velmi osvědčený i na suché rty.
Oční gel má chladivé a osvěžující účinky, vyhlazuje jemné vrásky a působí proti otokům. Slouží jako ideální podklad pod oční make-up, pro osvěžení možno používat
i během dne.
Oční balzám je přípravek, který stále ještě hledá 80% žen. Zajišťuje zároveň prevenci i ošetření – to znamená, že je ideální, když se už objeví první drobné vrásky
kolem očí a to třeba už po dvacátém roce života. Jemné vrásky vyhlazuje a účinek
pocítíme už po 14 dnech používání. Dále efektivně předchází vzniku vrásek nových,
a proto je dobré s jeho používáním moc neotálet, abychom stárnutí pleti co nejvíce
oddálily. Intenzivní efekt očního balzámu je dán vysokou koncentrací účinných látek.
Důležitý je přírodní mikrokolagen , který dodává pleti novou energii a zlepšuje její
elasticitu. Kyselina hyaluronová a panthenol účinně hydratují a udržují v pokožce
vlhkost. Na ochranu proti volným radikálům, které poškozují buňky, působí koenzym
Q10 a vitamín E.
Jako prevenci u mladší pleti používáme balzám na noc, u zralé pleti na noc i na
den. U suché pleti můžeme aplikaci kombinovat s očním krémem, který dáváme
na noc a balzám na den. Další možnou kombinací je balzám s očním gelem, který
používáme ráno. Při výběru a kombinování přípravků nám nejlépe poradí kosmetička. Řídíme se momentálním stavem a potřebou pleti, zohledňujeme roční období
a vnější zátěžové faktory. Použití je stejné jako u všech koncentrovaných produktů
– malé množství, jemná a šetrná aplikace a hlavně pravidelné používání! Jedině tak
se nám nynější trošku větší investice do kvalitních přípravků časem nenahraditelně
vrátí.
Anna Kopáčková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÉ DĚTI
25. 7. 2004
30. 7. 2004
5. 9. 2004
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BÁRTA Tadeáš, Návrší 280, Velká Bíteš
MALCOVÁ Natálie, Pod Spravedlností 499, Velká Bíteš
JANÍK Tobiáš, Návrší 212, Velká Bíteš

JUBILEUM
Dne 27. září oslavila významné životní jubileum bítešská rodačka, paní Marie Ročáková. Je
to člověk, který hodně udělal pro druhé, každému, kdo se na něho obrátil s prosbou o pomoc nebo radu, podle možností pomohla.
Připomenu některé mezníky z jejího
života: Paní Ročáková se narodila v roce 1914.
Ve čtrnácti letech přišla o pravou ruku po
úraze na hospodářském stroji. Nezatrpkla, ale
se svým handicapem se vypořádala po svém.
Vystudovala Veřejnou obchodní školu v Brně.
Po studiích pracovala v Hospodářském družstvu ve Velké Bíteši jako účetní, později jako
vedoucí osobního oddělení ve Žďáře nad
Sázavou. Protože jí dělalo potíže dojíždění
vlakem, přešla do brněnské Drutěvy jako
vedoucí plánování umělých hmot. Když odešel do důchodu zástupce vedoucího tajemníka Svazu čsl. invalidů Praha, nastoupila na
jeho místo. Po zrušení Krajského svazu invalidů byla zaměstnána v Domově důchodců
v Jinošově jako účetní, později po odvolání vedoucího domova nastoupila na jeho
místo a to zastávala až do svého odchodu do
důchodu. Celkem odpracovala paní Ročáková Paní Marie Ročáková ve vlastnoručně
vyšívaných šatech
FOTOARCHIV
s jednou rukou 34 let poctivé práce.
Po válce byl ve Velké Bíteši Svaz válečných poškozenců, který vedl pan Holík.
Ten navrhl paní Ročákové, aby ve Velké Bíteši založili místní organizaci Svazu invalidů. Společnými silami založili organizaci 4. února 1961. Předsedou se stal pan Karel
Novotný, jednatelkou byla zvolena paní Ročáková, která vedla veškerou agendu organizace. Při svém zaměstnání pracovala pro Svaz invalidů v sobotu a v neděli, v důchodu
měla ve středu dopoledne úřední dny v Klubu kultury. Jinak členové paní Ročákovou
v případě potřeby vyhledávali kdykoliv doma. Lidé říkávali, že v továrně mají jeden
den otevřených dveří, ale u ní mají dveře otevřené kdykoliv. Protože znala agendu ze
své činnosti v Krajském svazu, mohla svým členům pomáhat účinněji. Namátkou uvádím několik příkladů její účinné pomoci:
- podařilo se jí umístit dva členy do učení na opraváře psacích strojů v Brně
- pro těžce postiženou ženu se jí podařilo získat příspěvek na zakoupení auta
- pomohla s umístěním tělesně postižené členky na obchodní akademii v Brně a to
za pomoci krajského tajemníka
- pomáhala při obstarávání protéz a ostatních pomůcek, aby se mohli postižení lépe
uplatnit v životě
Její dobrovolná práce ve prospěch postižených, trvající 26 let, byla oceněna Zlatým
odznakem Svazu invalidů.
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U paní Ročákové obdivujeme její duševní sílu k práci tam, kde je třeba obou rukou
a kterou ona zvládla rukou jednou. Naučila se během deseti let vyšívat tak kvalitně,
že výrobek snesl ocenění staré slovácké vyšívačky, která si její šaty ve Strážnici prohlížela a řekla, že nenašla chybičku. Jsou to šaty na fotografii, kterou mi paní Ročáková
kdysi věnovala na památku. Naučila se šít na šicím stroji tak dobře, že si před svatbou
sama ušila celou výbavu. Zvládla všechny práce na zahrádce i na poli, při sušení sena
na lukách. O její šikovnosti svědčí i to, že v Domově důchodců v Jinošově vyhrála
v soutěži s místní kuchařkou v balení švestkových knedlíků. Co prý bylo nejtěžší,
bylo draní peří. Tehdy nebyla televize a když se po večerech dralo peří, ona si mohla
pouze číst. To ji nebavilo, a tak se tajně naučila drát, jednou rukou to bylo velmi
obtížné. Při draní později porazila i svou sestru. To vše uvádím i proto, aby si postižení uvědomili, že když chtějí v životě něčeho dosáhnout, musí občas zatnout zuby,
učit se a nevzdávat se s prvním neúspěchem. Jak říká paní Ročáková: „Jedna levá je
lepší než obě levé!“
Není možné, obsáhnout celý náročný, obětavý a někdy i tvrdý život jubilantky.
Nezbývá než jí popřát do dalších let hlavně hodně zdraví, spokojenosti, pohody
a také poděkovat za vše, co pro druhé udělala.
Ing. Hrdinová Marie

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 25. dubna 2004 zesnula ve věku 89 let hraběnka Maritchi Haugwitzová, rozená
Nádherný-Borutin z nedalekého Moravce, přivdaná do náměšťské větve zdejšího šlechtického rodu. Bývala pravidelným návštěvníkem zámeckých koncertů a při svých cestách na
Moravu navštěvovala také Velkou Bíteš. Na snímku se synovcem Jindřichem Haugwitzem
před bítešskou kostelní tvrzí v roce 1995
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ - ŘÍJEN 2004
Čtvrtek 30. září v 19.30 hodin
HŘÍŠNÝ TANEC 2
Vášeň a salsa v žáru havanských nocí!
Premiéra – 86 min, vhodné od 12 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Neděle 3. října v 17.00 a ve 20.00 hodin
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABAMU
I třetí rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích
bude plný překvapení… Český dabing.
Premiéra – 142 min, mládeži přístupno,
vstupné 59, 61, 63 Kč
Čtvrtek 7. října v 19.30 hodin
KAMEŇÁK 2
Pokračování úspěšné komedie s Václavem
Vydrou a Janou Paulovou v hlavních rolích.
100 min, mládeži přístupno,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Neděle 10. října v 19.30 hodin
SHREK 2
Bylo, ale možná nebylo… Shrek, Oslík a Fiona
vstříc novým dobrodružstvím. Český dabing.
Premiéra – 100 min, mládeži přístupno,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Čtvrtek 14. října v 19.30 hodin
KRÁČEJÍCÍ SKÁLA
Město plné zločinců a drog může vyčistit jen
„Kráčející skála“. V hlavní roli populární wrestler The Rock – Dwayne Johnson (mj. Král
Škorpion).
Premiéra - 90 min, vhodné od 12 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Neděle 17. října v 19.30 hodin
TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK
On ví co chce, ale ona to ví líp. V hlavních rolích
Ben Affleck, Jennifer Lopez, Liv Taylor…
Premiéra – 102 min, vhodné od 12 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Středa 20. října v 19.30 hodin
CHYŤ HO KDYŽ TO DOKÁŽEŠ
Tom Hanks a Leonardo Di Caprio v hlavních rolích strhující komedie podle skutečné události
120 minut, mládeži přístupno,
jednotné vstupné 29 Kč

Čtvrtek 21. října v 19.30 hodin
NON PLUS ULTRAS
Fotbal je jen záminka... V hlavních rolích nové
české komedie V. Dlouhý, D. Novotný, M. Hádek,
O. Kaiser, J. Lábus, J. Hlaváčová, N. Konvalinková,
M. Stropnický…
Premiéra - 90 min, mládeži přístupno,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Neděle 24. října v 19.30 hodin
MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2
Jimmy „Tulipán“ Tudeski – zabiják na odpočinku, naštěstí neztratil nic ze svých schopností.
V hlavních rolích pokračování úspěšné komedie
Bruce Willis a Matthew Perry.
Premiéra – 99 min, vhodné od 12 let,
vstupné 56, 59, 62 Kč
Čtvrtek 28. října v 19.30 hodin
SPIDER-MAN 2
Hrdinou proti své vůli… Spider-Man je opět tady
– v hlavních rolích Tobey Maguire a Kirsten
Dunstová.
Premiéra - 120 min, mládeži přístupno,
vstupné 56, 59, 62 Kč
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 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
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Služby v oblasti požární ochrany
Ing. Hana Menclová
Autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb
osoba odborně způsobilá v požární ochraně

nabízí:
- zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb
- vypracování dokumentace požární ochrany
- zajištění školení požární ochrany
- provedení preventivních požárních kontrol objektů
- konzultační činnost v požární ochraně

Tel.: 603 397 273
P. Křičky 532, Náměšť nad Oslavou
e-mail: h.menclova@post.cz

Vedení společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. a PBS Turbo s.r.o. si Vás dovolují
pozvat na tradiční
Den otevřených dveří,
pořádaný v sobotu 2. října 2004 v době od 8.00 do 12.00 hodin
v areálu společností na ulici Vlkovská 279.
Zveme k návštěvě všechny zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a přátele a také bývalé
zaměstnance.
V uvedený den můžete své blízké seznámit nejen se svým pracovištěm, ale i s jinými pracovišti
a zajímavými místy našich společností. Budou zpřístupněna všechna pracoviště kromě některých
vyhrazených míst se zakázaným vstupem.
Připraveni budou také průvodci, kteří Vám poskytnou odborný výklad při prohlídce závodu.
Zájemcům o učební obory představíme také kvalitní zázemí střediska přípravy učňů. V letošním roce
naše společnost oslavuje 40. výročí výuky v oboru obráběč kovů.
Pro děti bude připraven malý dárek, pro všechny návštěvníky malé občerstvení.
Chystáme i malé překvapení ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně.
Za vedení společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. a PBS Turbo s.r.o. se na hojnou účast
těší pořádající oddělení reklamy, public relations a personální útvar.

Pohřební služba – Ráčková Pavla

Otevřela novou prodejnu na Růžové ulici v prodejně
keramika DARKA.
Služby:
- přijímáme objednávky na smuteční vazby
- prodej luceren, váz na pomníky
- prodej drobných náboženských předmětů – svíčky
- na objednání písek na hroby (dovoz až na místo)
Kde nás najdete?
Růžová ulice 148 (bývalá prodejna keramiky)
595 01 Velká Bíteš

tel.: 566 532 419

NEJLEPŠÍ INVESTICE JE DO SEBE!!!
• Bezplatné informace o chystané penzijní reformě včetně
možného předejití všem důsledkům z toho plynoucích
• Profesionální informace v diskrétním prostředí kanceláře
• Po telefonické dohodě informace až k vám do domu

JOSEF KOSINA

Finanční poradenství a servis druhé největší pojišťovny v ČR
Krokočín 88, 675 71
Tel.: 603 259 174

Kompletní rekonstrukce koupelen,
vyzdívání bytových jader
v panelákových bytech

Vám provede stavební firma
LH STAFIR s.r.o.

Vypracování cenové nabídky a podrobnější informace
lze dohodnout na tel. čísle:


344

604 417
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20 000 až 200 000 Kč

Rychlé vyřízení
• Neúčelovost
•roky
Splatnost
až
3
•
• Možnost navýšení půjčky

Stačí Vám pracovní smlouva a 3 výplatní pásky.

Váš poradce: 604
000 245
000 463
000
infolinka: 466 741 490

• profireal@profireal.cz • 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


   
    
 


  
 
 
 


      
      
   
       
    
         

  
     
   
   

 
  


     
  

