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• CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
• VÝROČÍ PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY
• DOBRODRUŽNOU STEZKOU
Kostel sv. Jana Křtitele.
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BABÍ LÉTO

Pﬁijì

PKS MONT, a.s.
Zleva: Barunka Smutná, Anička Žáková a Barunka Chmelíčková.

Koulelo se, koulelo červené jablíčko;
komu se ty dostaneš, má zlatá holčičko?

FOTO: SILVA SMUTNÁ

Brnûnská 126/38, 591 39 Îì
e-mail: obchod.mont@pks.cz

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Pondělí dne 3. října 2005 v 17 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ IVO MANA
Výstava bude otevřena od 3. do 12. října 2005 od 9 – 16 hodin
Úterý dne 4. října 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
ZAHÁJENÍ DEVÁTÉ SEZONY BHP
Středa dne 5. října 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TRAVESTI SHOW SKUPINY SREAMERS
Pátek dne 7. října 2005
Výstavní sál Klubu kultury
KURZ ORIENTÁLNÍHO BŘIŠNÍHO TANCE
Kurz proběhne od 17 do 21 hodin
Sobota dne 8. října 2005 ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Výroba servírovacího tácu z kouřového pedigu
Středa dne 12. října 2005 v 17 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
BESEDA S PANEM ČEFELÍNEM - CYKLOPUTOVÁNÍ NA KOLE
Sobota dne 15. října v 10.15 hodin
Sraz u České spořitelny
SOBOTNÍ PLAVÁNÍ V KUŘIMI
Pořádá Seniorklub
Pondělí dne 17. října – čtvrtek dne 27. října 2005
Výstavní sál Klubu kultury
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ
Výstava otevřena od 9 do 16 hodin
Úterý dne 18. října 2005 v 15 hodin
Mateřská škola U Stadionu
DRAKIÁDA (BABINEC)
Středa dne 19. října 2005 v 9 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
POHÁDKA „O RŮŽENCE“
Hudební činoherní pohádka
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Středa dne 19. října 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB
Klubové posezení, přijde MUDr. Stanislav Voborný
Úterý dne 18. října 2005 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Sobota dne 22. října 2005 v 19 hodin
Selská hospoda u Vrány
LOUČENÍ S LÉTEM PŘI CIMBÁLU
Sobota dne 22. října 2005 ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Výroba ošatky s japonskou uzavírkou
Neděle dne 23. října 2005 v 16 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele
KONCERT SPOJENÝCH SCHOL ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Úterý dne 25. října 2005 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola U Stadionu
ZELENÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Sobota dne 29. října 2005 ve 13 hodin
Sraz u fotbalového stadionu
UZAVÍRÁNÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZONY
Pořádá Seniorklub
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
OD 25. ČERVENCE DO 22. SRPNA 2005
Rada města schvaluje:
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Nástavba domu Tyršova 239, Velká Bíteš
pro 4 byty“ v předloženém znění, jejímž předmětem jsou změny související s rozšířením nebo zúžením díla (např. rozšíření základů, změny stavby před dokončením, stavební úpravy ZTI a ÚT aj. vícepráce a méněpráce), které představují po
celkové kalkulaci navýšení ceny díla o 359.814,- Kč vč. DPH
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy pro 3 byty Tyršova 239,
Velká Bíteš pro 3 byty“ v předloženém znění jehož předmětem jsou změny související s rozšířením díla o sanační omítky a o elektroinstalační práce a odečet části
zdravotechniky což představuje po celkové kalkulaci navýšení ceny o 15.311,- Kč
vč. DPH. Dále je předmětem dodatku změna termínu ukončení díla z 15. července 2005 na 19. srpna 2005 z důvodu sjednocení termínu ukončení prací na obou
akcích, které probíhají na domě Tyršova 239
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci “Rekonstrukce objektu Letná 130, Velká
Bíteš“ jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do konce měsíce
října 2005
• text zápisu č. 14/05 z jednání RM, konaného dne 11. července 2005 a zprávu o plnění usnesení
• text zápisu č. 15/05 z jednání RM, konaného dne 13. července 2005 a zprávu o plnění usnesení
• nájemní smlouvu mezi městem a Ing. Karlem Weiglem, Deblín, v předloženém
znění, jejímž předmětem je pronájem budovy č.p. 56, Holubí Zhoř (objekt občanské vybavenosti)
• vypovězení nájemní smlouvy pí. Staňkové, Zálesná Zhoř na pozemky p.č. 47/1,
p.č. 62, p.č. 63, p.č. 66, p.č. 67 a p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov
• zařadit žádost pí. B. Musilové do seznamu žadatelů o přijetí do DD
• zařadit žádost p. A. Toužíma do seznamu žadatelů o přijetí do DD
• poskytnutí kladného stanoviska k nákupu osobního automobilu Škoda Fabia
combi pro Polikliniku Velká Bíteš formou leasingu a protiúčtu za stávající vozidlo
Škoda Felicia combi
• vyhovět žádosti TJ Spartak Velká Bíteš ze dne 27.7.2005 na poskytnutí finanční
podpory v r. 2006 na plánovanou výstavbu nadstavby šaten u sportovní haly TJ,
která by řešila problém pro umístění menších sportů. Tímto RM schvaluje investiční záměr nástavby stávajících šaten u sportovní haly TJ a schvaluje finanční
podporu na realizaci výše předloženého projektu v roce 2006 za podmínky, že TJ
garantuje 30 % podílu vlastních prostředků z celkových nákladů. RM doporučuje
TJ řešit financování akce přijetím úvěru s tím, že si je město vědomo, že TJ Spartak
nemá svůj vlastní pravidelný roční příjem. Z toho důvodu se město zavazuje TJ hra-
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dit jistinu, včetně úroků formou finančního příspěvku po dobu splatnosti daného
úvěru.
změnu stavby před dokončením a dodatek č. 1 na akci „Stavební úpravy ledové plochy Velká Bíteš“ v předloženém znění jehož předmětem je rozšíření díla o práce
na úpravě technologického kanálu a provádění díla v souladu se změněnou projektovou dokumentací ze dne 07/2005 a změnou stavby před dokončením. Změna
spočívá ve skladbě ledové plochy a nemá vliv na cenu díla. Cena díla se mění v závislosti na rozšíření předmětu díla, což představuje zvýšení o 174.799,10 Kč včetně
DPH na celkovou cenu 6.750.160,- Kč vč. DPH
zařazení žádosti pí. K. Klímové do seznamu žadatelů o přijetí do DD
zařazení žádosti p. S. Baráka do seznamu žadatelů o přijetí do DPS
zařazení žádosti pí. E. Procházkové do seznamu žadatelů o přijetí do DPS
v současné době realizovanou stavbu chodníku a parkoviště před nemovitostmi:
Lánice 52, Lánice 53, Lánice 54 , Lánice 55, Lánice 56 a Lánice 57 za stanovenou cenu 239.600,- Kč vč. DPH financovat ve 100 % rozsahu městem. Na základě
výše uvedeného RM schvaluje přistoupit k ukončení platnosti příslušné smlouvy
vztahující se k uvedené akci, uzavřené s p. L. Chadimem, Lánice 54, Velká Bíteš.
Výše uvedené rozhodnutí ve věci financování je v souladu se stanoviskem p. L.
Chadima, Lánice 54, Velká Bíteš, ze dne 3. srpna 2005. Za účelem zajištění bezpečnosti požaduje RM zajistit před prodejnou p. Chadima podélné parkování umístěním dopravní značky a šrafováním
vyhovět žádosti manželů Dvořákových ve věci napojení na inženýrské sítě pro
novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 572, k.ú. Velká Bíteš a souhlasí
s umístěním přípojek dle předložené dokumentace. Dále RM souhlasí s prodloužením obslužné komunikace o část, která se nachází na pozemku žadatelů. Výše
uvedená rozhodnutí jsou platná při splnění následujících podmínek:
Akce bude probíhat bez finanční účasti města, a to včetně zpevnění příjezdu a komunikace k novostavbě RD. Bude zajištěn nepřetržitý příjezd a přístup k přilehlým nemovitostem, případně bude uzavřena dohoda o omezení příjezdu přístupu
s jejich majiteli. Práce budou prováděny až na základě pravomocného povolení
zvláštního užívání komunikace, o které stavebník požádá zdejší odbor výstavby
s 30-ti denním předstihem. Povrchy budou uvedeny do původního stavu
text zápisu č. 16/05 z jednání RM Velká Bíteš, konaného dne 25. července 2005
a zprávu o plnění usnesení
vyhovět žádosti ČSCH, ZO Velká Bíteš na tisk 500 ks katalogů na MěÚ pro výstavy
drobného zvířectva ve dnech 10. – 11. září 2005
nájemné ve výši 45,- Kč/m2 v nově vystavěných bytech v domě Tyršova 239, Velká
Bíteš. Jedná se o 4 byty v nástavbě uvedeného domu a o 3 byty, které vznikly stavebními úpravami v přízemí
vyhovět žádosti manželů Volfových o zřízení cesty k pozemku p.č. 2045/4, k.ú.
Velká Bíteš, který je v jejich vlastnictví. S tím souvisí též poskytnutí kladného stanoviska ve věci možného zásypu rokle nacházející se na městském pozemku p.č.
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2038, k.ú. Velká Bíteš. Výše uvedená stanoviska předpokládají splnění následujících podmínek:
Akce bude probíhat bez finanční účasti města
Nebudou zhoršeny odtokové poměry a bude chráněno splavování navezené
zeminy.
RM i přes výše uvedený souhlas doporučuje stavebnímu úřadu ještě před přistoupením k řešení navrhovaného manželi Volfovými vyvolat v této věci místní šetření
za účasti vedení města a ostatních účastníků řízení za účelem nalezení optimálního kompromisního řešení v umístění cesty
realizovat výběrové řízení na správce KD na příštím jednání RM za účasti vedoucí
IC a KK sl. Špičkové
využít návrh reklamy města Velké Bíteše zpracovaného firmou Míhal Velká Bíteš.
RM tímto dává souhlas k zhotovení reklamy a její umístění na mostě
text zápisu č. 17/05 z jednání RM konaného dne 15. srpna 2005 a zprávu o plnění
usnesení
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 05/05 ze dne 22. března 2005 a k dodatku č.1
k uvedené smlouvě ze dne 26. července 2005 o provedení díla „Stavební úpravy
pro 3 byty Tyršova 239, Velká Bíteš“ jehož předmětem je posunutí termínu ukončení díla na 31.srpna 2005, zúžení a rozšíření díla a v důsledku toho snížení ceny
díla o 67 952,- Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 1 995 127,- Kč vč. DPH
uhrazení faktury za autobus, kterým bude zajištěna přeprava souboru Bítešan
a dalších na folklorní festival do družebního slovenského města Hanušovce nad
Topľou
realizovat prostřednictvím společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. zpevnění pozemku
u náměšťského mostu za účelem umísťování pouťových aj. atrakcí při společenských akcích konaných ve městě
ve věci stížnosti občanů ulice Peroutkova – chov hospodářských zvířat v objektu
„Hotel Jelínek“ a ve věci stavby přístřešku v prostorách hotelu se vyjádřit až po
vyjádřeních všech příslušných OSS a po obdržení zprávy z místního šetření, které
stavební úřad svolává na den 2. září 05 za účasti hygienické stanice, veterinární
správy a odboru ŽP při MěÚ Velké Meziříčí
podat žádost na MK ČR o prohlášení objektu sokolovny č.p. 219 na ulici Tyršova ve
Velké Bíteš kulturní památkou
vyhovět žádosti pí. Z. Kadaňkové o prodloužení nájemní smlouvy na byt a tudíž
schvaluje její uzavření na dobu neurčitou
ve věci návrhu smlouvy o účelovém poskytnutí finančních prostředků uzavírané
mezi poskytovatelem - S.M.K. a.s. Blansko a příjemcem – městem Velká Bíteš, jejímž
předmětem je poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 2,5 mil. Kč za podmínky schválení změny č. II ÚP města, která bude řešit v průmyslové zóně Košíkov
napojení pozemků ve vlastnictví poskytovatele na inženýrské sítě ve vlastnictví
města, přijmout stanovisko až po obdržení právního názoru na všechny smluvní
vztahy v uvedené věci od právničky MěÚ JUDr. Klímové a právních názorů od dalších nezávislých právníků, kteří budou starostou města osloveni
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• pověřit starostu města ve věci spolku Helvag informovat veřejnost prostřednictvím městského zpravodaje a úřední desky MěÚ
Rada města neschvaluje:
• vyhovět žádosti občanů ulice Peroutkova ve Velké Bíteši na umístění dopravní
značky „průjezd zakázán“ na začátek ulice. RM konstatuje, že současný stav tj. jednosměrná ulice je nejoptimálnějším řešením.
• vyhovět žádosti předsedy Kolpingovy rodiny Velká Bíteš na poskytnutí finančního
příspěvku na tábor. RM doporučuje žádat o finanční příspěvek v době sestavování
rozpočtu na příští rok, tj. ke konci roku
• realizovat plánovanou návštěvu hostů z partnerského italského města Torrevecchia
Pia ve Velké Bíteši v letošním roce. RM navrhuje přeložit tuto akci na příští rok, kdy
bude perfektně zajištěna celá organizace návštěvy a financování, pokud možno
zejména z fondů EU tak, aby byla zajištěna reprezentace města na patřičné úrovni.
RM doporučuje místostarostovi Ing. A. Koukolovi CSc. v této věci zaslat italským
partnerům vysvětlující dopis pokud možno již zítra
Rada města bere na vědomí:
• návrh úpravy okolí západní kašny na Masarykově náměstí, zpracovaný Ing.arch.
Kunčíkem. Tento návrh bude ještě konzultován v komisi pro MPZ. Stavba bude
realizována do hodů 2005
• návrh značení dopravními značkami ve městě, zpracovaný Ing. Zezulou, Brno,
schválený Policií ČR, DI Žďár nad Sázavou
• seznam oprav nemovitostí spravovaných firmou Encom Brno za 2 Q 2005, předložený uvedenou firmou. RM doporučuje bytové komisi provézt namátkovou kontrolu některých akcí
• zápis z jednání kulturní komise ze dne 25. července 2005
• zápisy z KD konaných ve dnech 12. července a 12. srpna 2005 ve věci „Nástavba
domu Tyršova 239 pro 4 byty“ a „Stavební úpravy pro 3 byty Tyršova 239“, Velká
Bíteš
• zprávu o výběru místního poplatku za likvidaci KO k 30. června 2005, předloženého správcem poplatku – odborem výstavby
• zápis z jednání kulturní komise konané dne 17. srpna 2005
• informace podané starostou města ve věci rekonstrukce ulice Kostelní a křižovatky
ulic Na Valech, Tišnovská, Vlkovská, Kostelní a Hrnčířská
Rada města doporučuje:
• vedoucí IC a KK sl. Špičkové z 5 uchazečů na post správce kulturního domu
pana R. Rudu
Zastupitelstvo města schvaluje:
• za ověřovatele zápisu Mgr. D. Macholovou a p. J. Rauše
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• za členy návrhové komise JUDr. A. Malou a p. J. Menclera
• program dnešního jednáni:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Záruka za bankovní úvěr na zateplení a výměnu oken v byt. dom. U Stadionu
475 a 548, Velká Bíteš
4. Různé
5. Schválení textu usnesení
6. Závěr
• převzetí úvěru od Komerční banky a.s., ke kterému se vztahuje podpora a zajištění
úvěru včetně záruky ČMZRB a.s. na akce „Zateplení domu U Stadionu 475, Velká
Bíteš“ a „Zateplení domu U Stadionu 548, Velká Bíteš“. Současně pověřuje starostu
města Mgr. Miroslava Báňu k podpisu smluvních dokumentů, který je dle zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů oprávněný. Smlouvy o úvěru na obě
akce byly uzavřeny s Komerční bankou a.s. Praha
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informaci ve věci řešení problému s výskytem toulavých psů
• informace o návštěvě italských hostů z družebního města
• informace o vysokorychlostním internetu
Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
• nákup nové travní sekačky ETESIA 124 D za pořizovací cenu 690.000,- Kč vč. DPH,
forma úhrady – leasing po dobu 48 měsíců,- akontace 10 %měsíční splátka včetně
povinného ručení a strojního pojištění 17.735,- Kč vč. DPH
Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí:
• text zápisu z 38. a 39. zasedání DR TS Velká Bíteš s.r.o. z 8. června a 27. července 2005
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STAROSTA SDĚLUJE
RETENČNÍ NÁDRŽ U LUDVÍKOVA

Průběh výstavby retenční nádrže v měsíci srpnu.

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Při jízdě po silnici směrem z Velké Bíteše do Rosic si řada z nás všimla nové stavby.
Rozprostírá se mezi místními částmi Košíkov a Ludvíkov. Předmětem stavby je vybudování retenční nádrže, obklopené lesy. Investorem stavby jsou Lesy České republiky,
státní podnik a dodavatelem stavby je firma Ekostavby, a.s. Město Velká Bíteš se na
této akci z hlediska investorství nepodílí.
JAK TO BYLO S INVESTICÍ MĚSTA DO HELVAGU
Píše se rok 1999 a zastupitelstvo města schvaluje prodej akcií Jihomoravské energetiky a Jihomoravské plynárenské a následně smlouvy o koupi akcií JmE a.s. a JmP
a.s. Jednalo se o prodej hlasovacích práv a předkupních práv s podmínkou uvolnění obchodovatelnosti akcií měst a obcí do 15 let s možností prodloužení o 4 roky.
V případě, že by nedošlo k uvolnění obchodování akcií, musela by města a obce
finanční prostředky vrátit.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o uložení části finančních prostředků na střední
a dlouhou dobu zhodnocení. Rada města projednala a schválila 23. srpna 1999 uložení finančních prostředků do různých fondů včetně Helvagu a u tohoto švýcarského
fondu na dobu 14 let. Následně zasedalo Zastupitelstvo města 8. září 1999, které projednalo rozdělení finančních prostředků Radou města a schválilo návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření s finančními prostředky,
získanými prodejem akcií JmE a.s. a JmP a.s.
Finanční prostředky tedy byly rozděleny do fondů a probíhalo jejich zhodnocování. Nejlépe si vedly fondy Sporoinvest a Sporokonto. V případě Helvagu jsme obdrželi výpisy z účtu za rok 1999 a 2000, kde postupně docházelo k navýšení v rozsahu
5 až 6%. V roce 2002 jsme měli obdržet výpis za rok 2001, ale nestalo se tak. Naopak
bylo zahájeno vyšetřování v Německu a ve Švýcarsku, právě v souvislosti s činností
Helvagu. Po získání určitých informací se město připojilo k trestnímu stíhání v České
republice Kriminální službou Praha. Vyšetřování bude pravděpodobně dlouhé, protože poškozených je cca 10 tisíc fyzických i právnických investorů.

8

Zápisy a usnesení z roku 1999, které obsahují danou problematiku, jsou zveřejněné na úřední desce na náměstí do konce roku 2005.
ZBÝVAJÍCÍ VOLNÉ BYTY V BYTOVÉM DOMĚ NA JIHLAVSKÉ ULICI
V měsíci září postupně řemeslníci dokončovali dlažby a obklady v bytech na chodbách, v koupelnách a v kuchyních s jídelnami, dokončovali balkóny. Postupně začali
malíři s výmalbou v zkompletovaných bytech. Na společných chodbách a schodištích
pracovníci dodavatelské firmy instalují moderní zábradlí, která dají interiéru domu
odpovídající punc nových stavebních technologiích. Současně byly zahájeny stavební
práce na demolici zbývající části učebnového objektu, který ustoupí novému parkovišti s chodníky a veřejným osvětlením. Počet parkovacích míst je navržený tak, že na
každý byt je plánováno jedno parkovací místo a samostatné parkoviště pro městskou
kuchyni.
Z 42 bytových jednotek jsou ještě volné byty čtyři 2 + 1 o výměře 68m2, jeden 3 + 1
o výměře 78m2 a dva 4 + 1 o výměře 99m2. Pokud kdokoliv potřebuje řešit svoji bytovou otázku, stačí zavolat na Sekretariát MěÚ - 566 502 522.
PO TŘICETI LETECH SE V LÁNICÍCH KONEČNĚ DOČKALI
V průběhu jarních měsíců proběhla rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Lánicích v prostoru křižovatky na Velké Meziříčí, kterou realizovala firma JCZ Černý.
Následně po této akci zahájily naše Technické služby stavební práce na výstavbě
chodníku a parkoviště s podélným stáním. Jednalo se vlastně o výstavbu chybějícího
chodníku před prodejnou Alfa marketu a nemovitostí svazu chovatelů. Na tento nový
chodník navazovala rekonstrukce stávajících chodníků jak ze směru od náměstí, tak
i od Chobůtek. O této rekonstrukci bylo rozhodnuto Radou i Zastupitelstvem města
proto, že stávající úroveň chodníků (dnes již minulá úroveň) byla doslova důkazem
„lidové tvořivosti“ doby dávno minulé (asfalt, beton, žulová kostka a betonová tenká
dlažba - pestrá paleta stavebního materiálu).
V prostoru křižovatky byl vyřešen i tzv. mrtvý prostor novou zelení s moderními
prvky, kterou realizovala firma Zahradnictví Šmídek. Závěrem nastoupila stavební
firma COLAS, která provedla odfrézování stávajícího jízdního pruhu podél nového
chodníku s parkovištěm a nahradila ho novým asfaltobetonem.

Lánice daly nový punc našemu městu, z Lánic vede kompletní chodník až do náměstí.
Špinavé boty jsou již minulostí.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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Pohled na nový traktor v činnosti pod vedením zkušeného pracovníka TS, pana Punčocháře.
Velkou devizou nového stroje je hydraulické vysypávání koše do kontejneru, objem koše je
úctyhodný 1 m3.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

NOVÝ TRAKTOR NA SEČENÍ TRÁVY
Veřejná zeleň je nedílnou součástí našeho města a ty tam jsou doby, kdy se dva
chovatelé králíků hádali o to, kdo bude kosit obecní louku. Každým rokem postupně
Technické služby evidují další plochy, které už nikdo nechce sekat. Proto byl Radou
města schválen investiční záměr nákupu profesionálního traktoru na sečení trávy
ETESIA, který si poradí s vysokou trávou třeba i hned po dešti. Tomu také odpovídá
i cena 690 tisíc korun bez DPH. Tomuto rozhodnutí samozřejmě předcházel pečlivý
výběr a také návštěva města Česká Třebová, kde mají dva výše uvedené traktory s tříletou praxí bez poruchy a s výbornými výsledky v produktivitě sečení travnatých ploch.

KOSTELNÍ ULICE ODLOŽENA NA PŘÍŠTÍ ROK
Úvodem se Vám, čtenářům, musím omluvit, protože jsem předpokládal zahájení
stavebních prací v Kostelní ulici na konci měsíce srpna, jak jsem informoval v zářijovém zpravodaji, který se připravoval s měsíčním předstihem. Vývoj událostí se bohužel obrátil v neprospěch města a většiny obyvatel i návštěvníků.
Stavební úřad obeslal všechny účastníky stavebního řízení „Rekonstrukce Kostelní
ulice“ dopisem s oznámením o podaném odvoláním s tím, že se mohou účastníci
v dané lhůtě vyjádřit. Na Městský úřad jsme následně obdrželi dopisy od některých
majitelů nemovitostí v Kostelní ulici, které se od sebe lišily pouze podpisem. Obsahy
dopisů byly stejné - ztotožnili se s názorem odvolání jednoho účastníka řízení.
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Stavební úřad daná odvolání zamítl z důvodu opožděného podání odvolání oproti
stanovené lhůtě ze zákona.
Následně byl celý spis se všemi vyjádřeními zaslán odvolacímu orgánu Krajskému
úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu k posouzení platnosti územního rozhodnutí. Do 2. září nebylo krajským úřadem rozhodnuto. Stavební úřad Velké
Meziříčí nezahájil stavební řízení „rekonstrukce komunikace ulice Kostelní“, protože
mu chybí ve spisu právě územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Toto řízení bude
trvat předběžně měsíc a z toho plyne jasný závěr, že zahájení stavebních prací se musí
přesunout na začátek jara 2006. O dalším vývoji stavebních řízení Vás budu informovat v dalším vydání Zpravodaje.
BYTOVÝ DŮM NA TYRŠOVĚ ULICI DOKONČEN
V průběhu měsíce září dokončila firma STAVOS výstavbu 7 bytových jednotek
v zadní části budovy SOU Jana Tiraye na Tyršově ulici. Celkové náklady dosáhly
částky téměř 7,5 miliónu korun, přičemž město obdrželo na každou bytovou jednotku státní dotaci 550 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se na výše zmíněné dotaci
podílely dva subjekty (Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení),
podíl města na výstavbě sedmi bytů byl menší než 50%!
Celkový vnější vzhled bytového domu je velmi pěkný, podařilo se v rámci projektu
vhodně sladit barvy jednotlivých stavebních dílů. V rámci bytového fondu jsme rozšířili počet bytů o čtyři byty 3 + 1, dva byty 2 + kk a jeden byt 1 + kk.

Dokončený bytový dům.

FOTO: MIROSLAV BÁŇA
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ – ČERVEN 2005
NA VYSOČINĚ JE POŘÁD CO DĚLAT

Vodní dílo Mostiště a jeho narušená hráz, hledání řešení, které bude možná
aplikováno za novodobé existence krajů poprvé. Dohodne se kraj s představiteli
Ministerstva vnitra a Ministerstva zemědělství? Kdo kolik a co bude platit?
Fungování nemocnic, jejich závazky a pohledávky ve zdravotních pojišťovnách,
analýzy současného stavu a hledání nejlepší budoucí organizace zdravotní péče.
Náklady nemocnic, úsporná opatření, kvalita zdravotní péče a právní forma nemocnic. Vzájemná závislost a hledání optimální kombinace.
Úbytek žáků na školách, nadprůměrné počty učitelů, přidělování finančních prostředků základním školám na žáka v různé výši podle velikosti školy. Aktuálnost
plnění předpokládaného postupu optimalizace středních škol. Lepší spolupráce podnikatelů a středního školství, zejména v učebních oborech.
Nedostatek finančních prostředků na opravy silnic, určení pořadí nejpotřebnějších oprav. Dosáhneme na evropské peníze pro naše silnice?
Stát neplatí příjemcům dotací za činnost v lesích. Jednání s Ministerstvem zemědělství o správném výkladu lesního zákona a nápravě současného stavu.
Jednoměsíční propad daňových příjmů krajů a obcí. Příprava úsporných rozpočtových opatření v případě pokračování trendu.
Úspěšné čerpání peněz v rámci Společného regionálního operačního programu.
Příprava na plánovací období 2007 až 2013.
Návrhy na uzavření partnerských smluv se slovenským Nitranským samosprávným krajem a italským regionem Friuli Venezia Giulia.
Setkání s poslanci a senátory Vysočiny, setkání se starosty pověřených obcí a obcí
s rozšířenou působností, odměňování nejlepších studentů našich škol, účast kraje
na olympiádě krajů v Brně, organizace dne otevřených dveří, zasedání Regionální
rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (Jihomoravský kraj a Vysočina dohromady), každý týden rada kraje, jedno zastupitelstvo kraje, pravidelná setkání komisí
rady kraje a výborů zastupitelstva kraje, americký obchodní rada na Vysočině, setkání
s francouzským velvyslancem, společné zasedání hejtmanů v Praze, a tak bych mohl
například pouze v rámci června pokračovat.
Opravdu všechny tyto a ještě mnoho dalších událostí, skutečností, radostí i problémů potkalo náš kraj v měsíci červnu. Řešení těch nejdůležitějších z nich není jednoměsíční, ale budeme na nich muset pracovat několik měsíců, na některých možná
i roků. Přesto myslím, že je vhodné alespoň ty stěžejní samosprávné činnosti, cíle
a úkoly kraje občas připomenout.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz
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SOCRATES NA ZŠ ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
V polovině letošních prázdnin mně bylo doručeno velice příjemné sdělení z Národní agentury programu SOCRATES, která zastupuje naši republiku při mezinárodním
schvalovacím řízení tohoto vzdělávacího programu Evropské unie. Bylo zde oznámeno
celkové schválení naší žádosti o projekt s názvem „ Gesunde Schule - Gesunde Jugend“
(Zdravá škola - zdravá mládež) v rámci podprogramu Comenius. Naší škole byla přidělena na realizaci tohoto projektu celková částka 2 030 EUR, z kterých budou financované aktivity rozvíjející spolupráci naší školy se školami v slovenském Senci a maďarském Györu v tomto školním roce. Můžeme tak výrazně finančně podpořit masivně se
rozvíjející spolupráci mezi žáky a pedagogy naší a především senecké školy.
V následujících řádcích se vracím k závěru předchozího školního roku.
Koncem května jsme se aktivně zúčastnili seneckého sportovního olympijského
týdne, děvčata vyhrála turnaj v košíkové, chlapci skončili ve stejné hře na třetím místě.
Díky vstřícnosti vedení senecké partnerské školy a také vedení tohoto více než patnáctitisícového, rychle se rozvíjejícího města, které nám poskytlo zdarma svoje velice
dobře vybavené bungalovy v areálu Slunečních jezer, navštívilo počátkem června
tento region 50 žáků šestého ročníku naší školy s pedagogickým doprovodem. Během
pobytu jsme mimo jiné navštívili pouze za třetinovou cenu místní moderní aquapark,
historické centrum Bratislavy včetně bratislavského hradu či památný Děvín.
V závěru tohoto měsíce úspěšně reprezentovala naše město dvě družstva mladých
fotbalistů FC Spartak Velká Bíteš na velkém mezinárodním fotbalovém turnaji, jehož
centrem je právě Senec.
V začínajícím novém školním roce připravujeme další rozvoj spolupráce v oblasti
sportu a kultury, ale také poznávání širšího západoslovenského regionu.
Obdobně očekáváme častější návštěvy slovenských přátel v našem městě.
Mgr. Dalibor Kolář,
ředitel ZŠ Velká Bíteš

Žáci šestého ročníku bítešské školy na terase bratislavského hradu.

FOTOARCHIV ŠKOLY
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DEN ŠKOLY

Budova Speciální školy ve Velké Bíteši.

FOTOARCHIV ŠKOLY

Zveme všechny zájemce z řad pedagogů a široké veřejnosti na „Den školy“, který
se uskuteční na naší škole – Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116 v pondělí dne
31. října 2005 od 8.00 do 16.00 hod.
V rámci celodenního programu si můžete naši školu prohlédnout, seznámit se
s fotodokumentací, videoprojekcí a především se dozvědět vše ze života školy –vzdělávací programy, osnovy, způsoby výuky, učebnice, pracovní uplatnění žáků, akce
pořádané školou pro žáky a pro veřejnost, zapojení školy do Sítě škol podporujících
zdraví , projekty probíhající ve škole atd. Součástí programu budou prohlídky školy
a dvě malé přednášky spojené s besedou: dopolední začátek přednášky v 10.00 hod.,
odpolední přednáška ve 14.00 hod. Během dopoledne můžete také využít rad a zkušeností psycholožky ze Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou.
Těšíme se na Vaši účast.
Ředitelství školy a kolektiv pedagogů Speciálních škol

POZVÁNKA

PORADENSKÉ DNY VE SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH
Od října zavádíme pro veřejnost „Poradenské dny“. V rámci nich bude zdarma
rodičům, pedagogům a široké veřejnosti poskytována individuální poradenská činnost v rámci odbornosti speciálních pedagogů. Můžeme Vám zodpovědět jakoukoliv
otázku týkající se speciálního školství, osnov a výuky ve speciální škole, individuální
práce s dětmi, možností dalšího uplatnění žáků, specifických poruch (dyslálie, dys-
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grafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), práce s dětmi s těmito poruchami apod.
Dle zájmu se můžete dostavit do školy kdykoliv během „Poradenského dne“, příp. si
předem zavolat ne telefon 566 532 602.
Těšíme se na Vaši návštěvu .
Poradenské dny každé první pondělí v měsíci od 8.00 do 14.00: 3. 10., 7. 11.,
5. 12. 2005, 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6. 2006.

PODZIMNÍ VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Léto uplynulo jako voda a nastaly opět pochmurné podzimní dny. Je to právě
doba, která mnohé z nás vybízí k četbě, ale jiní zase raději sáhnou po rukodělných
činnostech. Právě pro ty, kteří mají chuť něco vytvářet a rádi se také setkávají s lidmi
podobně zapálenými, pořádá naše MŠ další cyklus výtvarných kurzů.
V letošních podzimních kurzech nabízíme pro velký zájem především nejúspěšnější techniku, kterou je oplétání pedigem a nově jsme semináře obohatili i o práci
s keramickou hlínou.
Všechny výrobky, které si zhotovíte, můžete využít nejen pro svoji domácnost, ale
mohou se stát i vhodným a originálním vánočním dárkem.
Na co se můžete těšit a co si vyrobíte tentokrát?
1) sobota dne 8. října 2005 – oplétání pedigem - seminář je určen především pro
začátečníky a vyrobíme si: servírovací tác tentokrát z kouřového (hnědého)
pedigu

Ošatka – pedig kombinovaný s mořskou trávou.

FOTOARCHIV MŠ
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2) sobota dne 22. října 2005 - oplétání pedigem – kouřový pedig kombinovaný s mořskou trávou, vyrobíme si: ošatku s japonskou uzavírkou
3) sobota dne 5. listopadu 2005 - keramika z plátu (určeno i pro začátečníky) vyrobíme si: a) glazovaný keramický tác dekorovaný razítky
b) dvě podložky pro oplétání, které využijeme ve 4. kurzu
4) sobota dne 26. listopadu 2005 – oplétání pedigem - kurz je určen především pro
absolventy 3. semináře, vyrobíme si: oplétanou dózu na příbory a dózu na vařečky
(kombinace keramiky a pedigu)
Další informace:
Kurzy jsou určeny: pouze pro dospělou veřejnost
Místo konání:
Mateřská škola, Masarykovo náměstí (vchod z průjezdu)
Čas konání:
vždy od 14,00 hodin
Délka trvání:
asi 4 -5 hodin (dle techniky)
Přihlásit se můžete: nejpozději 3 dny před zahájením každého kursu,a to buď
osobně na MŠ nebo telefonicky na čísle 566 532 244
S sebou:
přezůvky a pracovní oděv
Cena kurzu:
cena za jednotlivé kurzy 250,-Kč
zvýhodněná cena za celý cyklus 4 kurzů je celkem 840,-Kč
Bližší informace:
ve vitríně v průjezdu k MŠ a na plakátech
Na příjemné a tvůrčí setkání s vámi se těší zaměstnanci MŠ Masarykovo náměstí

VESELÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TROŠKU JINAK
Prázdniny uběhly jako voda a naše Veselá školka přivítala děti uklizená a vyzdobená. Ti, kdo navštěvují školku již alespoň druhým rokem, zaznamenali některé
změny. Nejmladší děti jsou ve třídách v přízemí, modrá a žlutá třída, díky změně
věkové kategorie dětí, jsou všechny třídy zase trošku jiné. U dětí ubylo učitelek, o děti
se jich nyní stará sedm.
Změn doznal i vzdělávací projekt naší školy, mimo tradiční aktivity nabízíme nyní
rodičům nové doplňující specificky zaměřené dílčí programy, připravujeme několik
dalších novinek směrem k dětem i rodičům …
Zkrátka jsme začali v novém kabátě.
Pokud se chcete o naší školce dozvědět daleko více informací, zabrouzdejte si na
internetu, najděte naše www stránky a čtěte a dívejte se. Jsou vám plně k dispozici
na adrese www.msbites.cz. již od příštího měsíce. Jste srdečně zváni nejenom na tyto
stránky, ale i do naší Veselé školky U Stadionu.
Za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy U Stadionu
Jiřina Janíková
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OKÉNKO FARNOSTI
Milí čtenáři!
Ohlížíme se za létem s jeho silnými zážitky, které nám ještě nepřekryly běžné starosti a úkoly života. Pro mnoho z nás byl vrchol léta velkým obohacením a rozšířil
poznání vzhledem k přírodě, k sobě, k druhým a také současně k našemu Dárci.
Chci se s Vámi rozdělit o zážitky, jak přicházely v osobním životě, ve farnosti i pár
střípků ze světového setkání mládeže s papežem. Svoji dovolenou jsem trávil se skupinou spolubratří v Jeseníkách - „kola s sebou“. Další týden opět s vyjížďkami na
kole z Horažďovické fary přes šumavské hvozdy.
Ve farnosti proběhly dva farní tábory a jeden minitábor. Touha dětí sdílet nové zkušennosti získané na táborech hovořila jasnou zprávu: vyšly dobře. I dovolená rodin
opět stmelila účastníky natolik, že nepochybně uvažují o dalším v příštím roce.
Práce na kostele postoupily ke konečnému finále výmalbou kostela, restaurováním
varhanních skříní, zhotovením nové podlahy na kůru a části už nových vyrobených
varhan. Do dnešního dne se podařilo shromáždit 1 350 000,- Kč. Všechna pomoc
a Váš zájem mě velmi povzbuzuje. Slavnost svěcení plánujeme na červen 2006.
Společné úsilí o zdárný konec nás očišťuje i stmeluje.
A na závěr přiblížím atmosféru světových dnů mládeže, jejichž iniciátorem byl
papež Jan Pavel II. Myšlenka se zrodila před 20 lety, kdy pozval do Říma zástupce
mladých z celého světa ke slavení Velikonoc. Postupně z toho vznikly Světové dny
mladých. Celé setkání mělo dvě části: čtyřdenní předprogram v jednotlivých diecézích a šestidenní setkání v Kolíně, v Bonu a Dűseldorfu.
Předprogram jsem prožil ve Volkachu. Je to šestitisícové město s bohatou kulturou, příští rok oslaví 1100 let založení. Obyvatelé nás velmi srdečně přivítali. Bydleli
jsme po dvojicích v rodinách. Program byl zajímavě připraven k poznání místních
poměrů. V rámci sociálního dne jsme mohli poznat práci v domově důchodců, na
vinici nebo v ovocném sadě. Mě nejvíce přitahovala vinice, kde jsme také několik
hodin pracovali. Celá oblast Wűrtzburské diecéze je známá velkou produkcí vína.
Tvoří celou čtvrtinu produkce celé země. Zároveň byl program propojen na ostatní
skupiny vždy s ohledem na co nejpestřejší složení lidí všech kontinentů.
Vlastní setkání dopoledne probíhalo po národních skupinách. Česká skupina byla v kostele sv. Anežky v Kolíně, kde jsme měli program. V Kolíně a okolí byly četné
možnosti zúčastnit se hudebních festivalů, různých dramatických vystoupení, sportovních a společenských akcí, na stadionech, náměstích, kostelích a jiných veřejných
prostorách. Byl také volný vstup do některých muzeií, obrazáren. Vyvrcholením byla
sobotní vigílie a nedělní bohoslužba s papežem Benediktem XVI. na Marienfeldu,
kde byl asi milion lidí. O vlastním setkání by se dalo psát a psát. Když máte milion
lidí pohromadě z celého světa, je od rána do noci nad čím žasnout a spousta krásy,
umění, zpěvu, nakažlivého temperamentu mladých. Německo nás opravdu velkoryse
přijalo, lidé otevřeli nejenom své domy ale i srdce.
Osobně si Světových dnů mládeže velmi cením a podporuji je, protože v nich vidím
budování sjednoceného světa. Návrat domů poběhl ve znamení toho, že je možné
budovat nejen evropský dům, ale i světový. Mnozí mladí účastníci, kteří takto tráví tyto
dny, mohou za 10 až 15 let zaujmout klíčová místa politice, hospodářství, ekonomice.
Společné dny se nesmazatelně vryjí do srdcí a pomohou budovat nový svět bez před-
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sudků k odlišnostem kultur a národů. Myšlenka Jana Pavla II. světových dnů mládeže
se stala naplněním jeho životního odkazu. Duchovně byl s námi přítomen.
Zážitky dalších účastníků, našich bítešských volontérů, už zaplavily město, jak slyším z mnoha stran a určitě zaplaví i nějakou stránku Zpravodaje.
Během léta jsem stačil dvakrát prožít velikou radost z návratu z nemocnice domů
a s velkou vděčností si uvědomit, že jsem vlastně až na nějaké maličkosti zdravý.
Plánované akce v říjnu:
Koncert Žďárské scholy – výtěžek bude věnován na varhany
Koncem března 2006 plánujeme farní pouť do Itálie

Otec Bohumil

DEVÁTOU SEZÓNU BHP ZAHÁJÍ SMYČCE
DNE 4. ŘÍJNA 2005 V 19 HODIN V SÁLE KULTURNÍHO DOMU

A smyčce rozhodně ne ledajaké – po 2099 dnech budeme mít opět tu čest přivítat
na „Půlkruhovém“ podiu Janáčkův komorní orchestr. Ti, kteří byli na čtvrtém koncertu
3. sezóny, mají ještě v živé paměti jejich strhující výkon, charismatickou osobnost pana
Zdeňka Dejmka i zlatý saxofon bítešského rodáka pana Jaromíra Jeřábka. Pro naše
novější posluchače alespoň několik vět z uměleckého curriculum vitae orchestru:
Vznikl v roce 1964 z předních hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Záhy se jeho
uměleckého vedení ujal Zdeněk Dejmek, který svou strhující muzikalitou, stylovým
cítěním a systematickou precizní prací přivedl orchestr k vynikající úrovni a vtiskl
mu osobitou interpretační tvář. Je velmi obtížné popsat všechny aktivity Janáčkova
komorního orchestru, ale podařilo se spočítat, že za více než 40 let existence absolvoval přibližně 600 celovečerních koncertů v České republice, 400 koncertů v cizině,
400 výchovných koncertů, 200 snímků v Českém rozhlase, 15 pořadů v České televizi, 8 gramofonových desek, mnoho CD, za což obdržel několik ocenění Českého
hudebního Fondu za interpretaci, za uvádění soudobé hudby apod. Zdeněk Dejmek
obdržel za celoživotní práci s tímto orchestrem Cenu města Ostravy, která mu byla
slavnostně předána primátorem.
Janáčkovce se nám podařilo „přistihnout“ právě při generační obměně. Houslista
Jakub Černohorský se poprvé představil jako nastupující umělecký vedoucí v roce
2004 na asijském turné. Zdeněk Dejmek se s orchestrem oficiálně rozloučil o letošních prázdninách na festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Pan Mašek však pana Dejmka přesvědčil, že se bítešského koncertu zúčastní, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.
Zahajovací koncert 9. sezóny se koná v úterý dne 4. října 2005 v 19 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Velké Bíteši. Zbylé permanentky lze výhodně zakoupit
půl hodiny před koncertem. Registrace účastníků třetího kola pravidelné dětské soutěže proběhne o přestávce.
výbor BHP

Svůj dojem z mimořádného koncertu minulé sezóny popsal student 4. ročníku
velkomeziříčského gymnázia ve slohové práci na téma „Byl jsem u toho, když …“
Dne 24. května 2005 se v Kulturním domě ve Velké Bíteši konalo dlouho očekávané vystoupení pražských Melody Makers v čele se skvělým zpěvákem, stepařem a showmanem Ondřejem Havelkou. Koncert začínal, jak už je v Bíteši zvykem,
v 19 hodin, ale lidé se začali valit do bašty BHP – kulturního domu – neobvykle už
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půl hodiny před začátkem programu. V předsálí to žilo, jelikož seskupení Melody
Makers… začalo hrát své rytmické melodie. Bylo to jistě účinné lákadlo… lidé vcházeli jako očarovaní s širokými úsměvy na rtech. Bylo tu i mnoho cizích tváří, které na
klasické koncerty BHP nechodí, což mě a tátu jako pokladníky velice potěšilo. Lidé
usedli na svá místa a koncert mohl začít.
Zazněly zámořské, převážně jazzové písně 20. a 30. let, přeložené do češtiny.
Muzika byla velmi rytmická a určitě nenechala nikoho chladným. Překvapila nás také
pestrost, kdy každou chvíli některý ze členů vyskočil ze židle, pan Havelka mu nastavil mikrofon a muzikant začal hrát sólo. Koncert byl také doprovázen vtipnými scénami, proslovy Ondřeje Havelky a pohybově nápaditými tanečními kreacemi.
Druhá polovina vystoupení byla ještě lepší. Geniální scéna byla, když se jednomu
ze členů „rozbil smyčec“, ostatní členové šli s ním hledat nový a Ondřej Havelka zbyl
na podiu sám. Člověk by si řekl, že to musí být velký trapas, ale naopak. Pan Havelka je
velký showman a z každé situace se dokázal vykroutit. Když jeho kolegové nový smyčec našli, pan Havelka hrál zrovna sólo na ukulele a zbytek bandu se k němu „jakoby
nic“ přidal a jelo se dál.
Ke konci vystoupení Melody Makers sešli z pódia mezi diváky a během hraní procházeli hlavní uličkou. Lidé vstávali ze židlí a začali tleskat do rytmu. Na úplný závěr
doprovázel tyto umělce silný a nekonečný potlesk, kterým si zaplněný kulturní dům
vyžádal ještě dva přídavky.
Byl to suverénně nejlepší, nejzábavnější a nejuvolněnější koncert v historii BHP, na
který ani já nikdy nezapomenu.
Zdeněk Kundera

POZVALI VÁS ?
V neděli dne 3. září se chasa rozešla po městě, aby pozvala občany na Bítešské
hody. Nabídla vstupenky a lístky do tomboly, o které byl velký zájem, jako každý rok.
Každý dostal i barevný program, aby si v příštím týdnu mohl vybrat z bohaté nabídky
programů i hodových sklípků.
-red-

Bítešská chasa roku 2005.

FOTOARCHIV CHASY
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55 LET PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY
VELKÁ BÍTEŠ

Začátek tradice První brněnské strojírny ve Velké Bíteši sahá do roku 1950, kdy
byla ve Velké Bíteši postavena první výrobní hala s obslužnými budovami pro celkem 200 lidí. V roce 1951 byl tehdejší závod organizačně začleněn do státního podniku První brněnská strojírna Brno, v jehož rámci zejména díky rozvoji technicky
náročného výrobního programu zaznamenal dynamický vzestup. Závod se rozrůstal,
postupně se měnil a vyvíjel výrobní program.
Změny, které nastaly v našem státě po roce 1989, přinesly nové klima i do První
brněnské strojírny a zahájily další éru v její novodobé historii. Ke dni 1. ledna 1990
byla založena akciová společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, čímž se logicky
uzavřel proces postupného osamostatňování bývalého pobočného závodu.
V současné době nenajdeme mnoho firem ve srovnání s jinými firmami v České
republice s takovým potenciálem a různorodostí výroby jakou První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. disponuje. Jedná se zejména o výrobu přístrojů pro letecký průmysl, kryotechniku, přesné odlitky pro letecký, automobilový, sklářský a zdravotnický
průmysl, expanzní a parní turbíny, nářadí a nástroje, galvanické povrchové úpravy.
Vrcholem úspěšného vývoje a výroby je proudový motor na divizi letecké techniky
a zařazení První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. mezi firmy jako jsou Rolls-Royce,
Volvo, Snecma do skupiny evropských výrobců leteckých motorů v rámci Evropské
komise.
První brněnská strojírna ve Velké Bíteši nemalou měrou pozitivně ovlivňuje úroveň města Velké Bíteše, zaměstnává řadu lidí z města a jeho okolí, podílela se na
výstavbě sídliště, nových bytových domů, sportovního areálu, hokejového stadionu,
mateřské školy a kulturního domu. Závodní klub První brněnské strojírny Velká Bíteš
byl po dlouhá léta téměř jediným nositelem kultury ve městě. Historicky je s První
brněnskou strojírnou spjato i učňovské středisko. Zde se ve spolupráci se SOU Jana
Tiraye ve Velké Bíteši připravují v praktickém vyučování budoucí obráběči kovů, kteří
svoje řemeslo úspěšně prezentují na učňovských soutěžích.
Během měsíce října oslavíme 55. výročí od založení závodu ve Velké Bíteši. Oslavy
budou zahájeny první říjnovou sobotu Dnem otevřených dveří, na který Vás srdečně
zveme. Při příležitosti oslav bude vydána kniha „55 let První brněnské strojírny ve
Velké Bíteši“, ve které je mimo jiné zdokumentován výrobní program od prvních
počátků výroby až po současnost.
Poděkování patří všem, kteří během 55 let existence První brněnské strojírny ve
Velké Bíteši přispěli a přispívají k rozvoji a šíření dobrého jména našeho závodu v tuzemsku i zahraničí.
vedení společnosti
První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.
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DOBRODRUŽNOU STEZKOU
VÝSTAVA OBRAZŮ MIRKA POSPÍŠILA

Pan Pospíšil s nakladatelem Radkem Suchánkem.

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

V pátek dne 2. září byla zahájena výstava obrazů, kterou jsme již ve Zpravodaji avizovali v článku, věnovaném výtvarné práci bítešského občana Miroslava Pospíšila.
Výstavní sál klubu kultury zaplnili hosté, zástupci města, spolupracovníci, přátelé,
rodina i brněnský nakladatel Radek Suchánek, v jehož edici Návrat vycházejí knihy
s Pospíšilovými ilustracemi.
O vytvoření správné atmosféry se postarali Ing. Otto Hasoň s kytarou a Petra
Velebová hrou na příčnou flétnu. Byly to skladby, šité doslova „na míru“ této příležitosti. K velkému překvapení přítomných představili účinkující Karla Maye jako
hudebního skladatele. V úpravě Ing. Hasoně zazněla Mayova skladba Ave Maria, jejíž
text, přeložený do češtiny paní Libuší Dražanovou, recitovala po uvedení skladby
Mgr. Marcela Doubková. V jejím podání pak hosté ještě vyslechli básnickou prózu
Jana Skácela - Karel May. Z ní zazněl básníkův vřelý vztah k autorovi svého mládí.
Závěrečné tóny vyvolaly v posluchačích ono příjemné mrazení, které provází
každý krásný a nečekaný zážitek - ústřední melodie z filmu Vinetou. Umocňovala
dojmy z vystavených obrazů a kreseb a každému, koho v mládí očarovaly a v dospělosti vrátily na chvíli do mládí filmy, natočené podle Mayových románů, ožívaly v rámech jezdci na koních pod pustými skalami, lesklé hladiny jezer i odhodlané tváře
statečných bojovníků a dobrodruhů.
Jeden z obrazů se však liší tématem od ostatních: dvojportrét, na kterém Mirek
zobrazil sebe a Mistra Buriana při návštěvě v malířově atelieru. Zážitek, který mu jistě
nevymizí po celý život z paměti.
Perokresby a knihy s Pospíšilovými ilustracemi ve vitrínách doplňovaly ukázky
zbraní, které hrály v Mayových knihách ne nepodstatnou úlohu. Jsou to repliky, zapůjčené pro výstavu MVDr. Janem Kotenem, náruživým příznivcem všeho, co se dotýká
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tématiky „divokého Západu“. Proto jsou také s Miroslavem velcí přátelé. MVDr. Koten
to také doložil svým projevem, kterým zahájil vernisáž.
Práce, vystavené v Praze, mohli diváci vidět pouze na fotografiích, protože výstava
v pražské Jízdárně byla pro velký ohlas prodloužena. Přesto je toho v sále klubu kultury dost k vidění i obdivu. Radost z uskutečnění výstavy měli i členové redakční rady
Ing. Miroslav Šabacký a Zora Krupičková, kteří tak trochu přiměli Mirka Pospíšila, aby
Bítešákům ukázal svoje umění. Tím spíš, že už je znají i v Praze.
Zora Krupičková

ZADÁNO PRO SENIORKLUB

Pravdivá slova nebývají příjemná,
příjemná slova nebývají pravdivá.
Leo C (Čína, 585 př. n. l.)

Milé seniorky a vážení senioři, ale také i vy, ostatní občané a mládeži, jak ten čas
rychle utíká. V tomto měsíci už určitě vytáhneme ze skříní teplé bundy a nasadíme
čepice, klobouky, kulichy, šály. A doma si zatopíme, aby nám bylo dobře, při kafíčku,
při dobré knížce, při televizi, s dobrými přáteli, v kruhu svých blízkých.
Ale taková podzimní vycházka také není špatná, i s těmi mlhami, vůní spadlého
listí, rychlými soumraky. Ono vlastně může být hezky pořád, v každé době, ono to
hezké musíme hlavně hledat v sobě. A o tom to je.
Co jsme připravili na měsíc říjen:
Ve středu dne 19. října v 15 hodin v kulturním domě budeme mít náš Seniorklub.
Sejdeme se, probereme všechny novinky, bude nám dobře mezi přáteli. Už jsme si
zvykli nato, že je to náš klub, naše klubové posezení. Jako hosta jsme si pozvali MUDr
Stanislava Voborného, zubního lékaře, ordinujícího v Osové Bítýšce. Asi nám star-

Ukončení cykloturistické sezóny na Svaté hoře v roce 2004.
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ším už jeho rady nebudou moc platné, ale my to hlavně poradíme našim mladším
blízkým. Ale nebude řeč jenom o zubech, pan doktor má i jiné zájmy, o kterých si
můžeme povykládat
Sobotou dne 15. října zahájíme opět pravidelná sobotní plavání v krytém bazénu
v Kuřimi. Tyto plavecké zájezdy bude opět organizovat osvědčená a zkušená Víťa
Štefková. Odjezdy budou vždy v 10.15 hodin od České spořitelny, návrat v 13.15 hodin.
Jak se přihlásit? Není třeba, stačí přijít k autobusu. Jezdí se za těch podmínek, jako vloni.
Využijte nabízené možnosti k získání dobré kondice i pro radost vašich dětí.
Poslední sobotu v říjnu, 29. října 2005, uzavíráme letošní cykloturistickou sezonu.
Už tradičně u Svaté Zdislavy na Svaté hoře. Je to naše patronka, drží nad námi ochrannou ruku. Sraz je ve 13 hodin u fotbalového stadionu. Naši zásadu, že tam a zpět
jedeme jinou trasu, okruhem, neporušíme. Jak tentokrát? Vyrazíme na Vlkov, Osovou,
Milešín, Heřmanov a odtud lesem hřebenovkou do sedla pod Svatou horou a nahoru
ke Sv. Zdislavě. Zpět pojedeme klasikou, na Rohy, Skřinářov, Osovou Bítýšku a Vlkov.
Bude následovat závěr v klubovně na fotbalovém stadionu. Zavzpomínáme, vyhodnotíme a oceníme nejvytrvalejší účastníky a povykládáme o tom, kam bychom mohli
vyrazit příští rok. Bude to už naše šestá cykloturistická sezona.

-

Co připravujeme na měsíc listopad :
středa dne 16. listopadu 2005 Seniorklub, v 15 hodin v KD, s cestovatelkou Pavlou
Švihálkovou
každou sobotu plavání v Kuřimi
Aktiv Seniorklubu

ODEŠEL MUDR. PETKO DAČEV
Dne 9. září 2005 zemřel MUDr Petko Dačev. Ještě před týdnem, 3. září, blahopřál na
vernisáži Miroslavu Pospíšilovi k jeho výstavě. Sám byl od mládí zaníceným malířem
– amatérem a duší bítešského kroužku amatérských výtvarníků. Na schůzkách, při
společném malování v plenéru i na společných výstavách vždy zněl jeho hlas, podbarvený nezaměnitelným přízvukem. Dokázal vyjádřit nekompromisně své úsudky
a názory, své kolegy pochválit i kritizovat. V tvorbě byl vždy svůj a vždycky věděl, co
chce svými obrazy sdělit a dovedl o nich vášnivě diskutovat.
Část jeho srdce navždy zůstala v rodném Bulharsku, ale ta druhá vrostla mezi obyvatele Velké Bíteše a jejího okolí. Miloval naše město, obdivoval okolní krajinu i výtvory lidských rukou, ať to byla nová továrna nebo starobylá kaplička. Lásku ke svému
druhému domovu vyjádřil desítkami a desítkami olejomaleb bítešského okolí, samotného města i jeho obyvatel.
Odešel jeden z Bítešáků, družný , bodrý a oblíbený člověk.
Připojená fotografie je asi jednou z jeho posledních. Pamatujme si ho tedy takového.
Zora Krupičková
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Doktor Dačev s Miroslavem Pospíšilem na vernisáži 3. září 2005. FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

PROSATÍN 2005 - PLAVBY KAPITÁNA COOKA
... píše se rok 1768. Královská společnost hledá nejvhodnějšího kandidáta na
vedení objevné plavby po jižních mořích. Volba padá na jednoho z nejschopnějších
lidí anglického námořnictva – Kapitána Jamese Cooka (1728 - 1779)…
Letos je tomu přesně dvacet let, kdy se na bítešském obzoru poprvé objevil stanový
tábor nesoucí název nedaleké osady Prosatín. V průběhu let si tento tábor zaslouženě
vybudoval svoji tradici, že si bez něj spousta lidí nedokáže prázdniny ani představit. Na
první pohled se sice může zdát, že se zájmy dětí, stejně tak jako zájmy celé společnosti,
neustále proměňují a je čím dál těžší „něčím“ zaujmout, každoroční velký zájem však
tuto domněnku spolehlivě vyvrací. Snad na tom mají také svoji zásluhu všichni, kteří
se o pořádání a organizaci tohoto tábora každoročně starají. Jak již titulek napovídá,
invence není Prosatínu rozhodně cizí a také letos jsme prožili jedno velké dobrodružství.
Naše čtrnáctidenní putování se začalo odvíjet v neděli dne 17. července, kdy se
před jídelnou základní školy začal shromažďovat dav, směřující na svůj oblíbený
tábor. Ten se v průběhu let usadil nedaleko obce Tasov a tak mnozí táborníci odjížděli
do jim velice známých míst. Hned po příjezdu do tábora většina účastníků pochopila,
jakéže téma je pro ně letos nachystáno. Kdysi táborovému „U - čku“, nyní transformovanému do podoby lodní přídě, dominoval vysoký stěžeň s kormidlem, ráhnovím
a kapitánským můstkem. Z louky se rázem stala paluba, ze stanů kajuty a z táborníků
opravdoví námořníci. Ale pěkně popořadě…
V pondělí ráno jsme se probudili ve staré dobré Anglii, kde jsme se od zástupce
Královské společnosti dozvěděli o chystané plavbě do nikým neprobádaných končin
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zeměkoule. Tuto dobrodružnou a zajisté nebezpečnou a náročnou cestu měl vést člověk z nejpovolanějších, Kapitán James Cook. Na svoji pomoc si ještě přizval zástupce
portugalské, holandské, francouzské, italské, španělské a anglické admirality. Bylo
domluveno, že uchazeči o tuto plavbu nejprve podstoupí několik náročných zkoušek. Odpoledne byl uspořádán námořnický víceboj, sestávající z mnoha disciplín,
jakými jsou například: hod záchranným kruhem, lov ryb, výstup na provazovém žebříku, atd. Ten prověřil především fyzické předpoklady a tělesnou zdatnost jednotlivých námořníků. Druhý den pak byly na řadě zkoušky duševního charakteru, bylo
nutno naučit se zacházet s mapou a buzolou, naučit se uzlovat a vůbec přežít v krutých podmínkách, jež mohou posádku na plavbě kdykoliv zastihnout. Na večerní
slavnosti si pak kapitáni Ignacio Ribeiro, Venegoor Van Hesselink, Jean Poullin,
Alessandro Fibonacci, Jorge López a Michael Hartson vybrali své posádky. Aby naše
plavba získala na dramatičnosti, vyhlásil kpt. Cook soutěž mezi jednotlivými posádkami, sestávající z několika námořnických disciplín.
Cíl první plavby umístnil kapitán Cook na ostrov Madagaskar. Jen co jsme opustili břehy Anglie a dostali se na volné moře, strhnul se mezi posádkami nevídaný
souboj o nejrychlejší loď. A protože byla celá výprava Královskou společností pověřena plněním určitých úkolů, pokusili jsme se na tomto ostrově vydělat nějaký ten
peníz prostřednictvím obchodu se surovinami. Další den se pokračovalo plavbou
na ostrov Borneo. Posádky pojaly tento přesun opět velice prestižně a o napínavé
souboje lodí nebyla nouze. Po zakotvení se kapitáni odebrali na krátkou obchůzku,
ze které se však vrátil pouze kpt. Cook, navíc ve velmi zuboženém stavu a na pokraji
sil. Z několika nesouvislých vět jsme pochopili, že ostatní kapitány unesli nebezpeční lidožrouti. Okamžitě se vyrazilo na pátrací akci. Postupně se nám podařilo
vetřít se do jejich přízně, dokonce jsme s lidožrouty povečeřeli, ale současně jsme již
osnovali plány na osvobození. Zahaleni tmou jsme se pak vydali na obřadní místo,
kde se nám po srdnatém boji nakonec podařilo jejich životy zachránit. První nebezpečné chvíle byly tedy šťastně za námi, nikdo z nás však ani v nejmenším netušil,
že další budou bezprostředně následovat. Příští zastávkou na naší cestě byl tajuplný
ostrov Nový Zéland. Tento kus panenské přírody jsme měli za úkol kolonizovat a za
nabyté parcely získat od Královské společnosti tučný obnos. Od plápolajících krbů
Londýnských klubů se sice může zdát, že není nic jednoduššího, to by však obyvatelem tohoto ostrova nesměl být bojovný národ Maorů. Náš pobyt na tomto ostrově
byl rozdroben do spousty soubojů, námořníci se ve snaze získat volné parcely pouštěli do neuvěřitelných bojových akcí. Z historie je však známo jen málo případů, kdy
původní obyvatelé odolali náporu kolonizátorů a ani v tomto případě tomu nebylo
jinak. Dovolte mi zmínit otřepanou frázi jednoho známého velikána: „ Můžeme o tom
pochybovat, můžeme o tom vést spory, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá
dělat..“ Protože poslední dny byly na naší výpravě poněkud hektické, dali jsme v sobotu a neděli přednost odpočinku a doplňování zásob.
Ani v těchto dnech jsme se však nenudili a na sobotní táborák sezvali staré táborníky, kteří se o vznik a fungování Prosatína až do dnešních dní nejvíce zasloužili.
Večerní slavnostní táborák byl pak koncipován jako souboj mezi dnešními táborníky
a těmi poněkud odrostlejšími, soutěžícími pod hlavičkou „Prosatín 85“. Myslím, že většina přítomných bude na tento táborák vzpomínat jako na jeden z nejvydařenějších,
jak už z řad dětí, nás i „bývalých“ táborníků. Mnozí z nich pravidelně vysílají na tábor
své potomky a tak zůstali do dalšího dne, kdy byl naplánován návštěvní den rodičů.
V pondělí ráno jsme se připletli k odtahu lodě, vezoucí koření do Indie. Bohužel
jsme byli přistiženi námořní hlídkou a neprávem uvrženi do Tasmánského vězení.
Protože nebyla naděje, že bychom se z vězení dostali právní cestou, bylo zvoleno sice
krajní, zato však jediné možné řešení. Útěk. Zde se ukázala opodstatněnost náročné pří-
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pravy na souši, všechny nabyté vědomosti a dovednosti jsme dokázali ve správný okamžik použít. V noci se pak již stačilo proplížit mezi hlídkami do přístavu ke svým lodím
a dalšího dne jsme mohli stanout na Velikonočních ostrovech. Velice družná a přátelská
nálada tamějších domorodců dala základ uměleckému dni, kdy jsme spolu s nimi vytvářeli nejrůznější prvky užitného i estetického charakteru. Nejvyšší poctou pro nás bylo,
když jsme se mohli účastnit obřadu, při kterém jsme stěhovali obří sochy Moai.
Jak jsme se postupně přibližovali rovníku, stávalo se vedro čím dál nesnesitelnější.
Proto kapitán Cook naplánoval ve středu zastávku na Havajských ostrovech, kde si
posádka odpočinula od především psychicky náročného života na palubě a nabrala
sílu na závěr plavby. Další den jsme se původně chtěli plavit do Nového Amsterdamu,
pak se měnil kurz na Bermudské souostroví, ale ono to bylo vlastně úplně jedno,
neboť jsme uvízli v obávaném místě všech námořníků - Bermudském trojúhelníku.
V průběhu naší plavby celá posádka námořnicky vyspěla, získala spoustu zkušeností,
takže i tuto překážku nakonec hravě zdolala. Ba co víc, v oblasti bermudského trojúhelníku jsme nalezli tajné indicie, vzkazy a šifry, kterými skupina pirátů maskovala
své loupeživé výpravy. Padlo rozhodnutí, že se pokusíme piráty dopadnout a získat
tak aspoň část ukrytých pokladů. V noci jsme vyslídili jejich úkryt a vyslechli jejich
poněkud zmatečnou debatu. A protože bylo vidět, že piráti nejsou z nejrůznějších
důvodů zrovna nejopatrnější, podařilo se nám také získat několik tajných map. Pátek
se nesl ve znamení honby za pokladem, ve které se jednotlivé posádky co chvíli předháněly o první místo. Ačkoliv snaha a odhodlání posádek takřka neznala mezí, k nalezení pokladu nakonec přispěla svým dílem také náhoda. Jak už to tak někdy v životě
bývá. Podstatné však bylo to, že poklad byl nalezen a společná snaha všech posádek
byla po zásluze odměněna. Naše plavba tak úspěšně skončila a již nyní se všichni
můžete těšit na to, kam se pojedme podívat příště. Nápadů máme stále dost.
Samozřejmě, že naše činnost není omezena pouze na pořádání táborů, pořádáme
podzimní, zimní i jarní víkendové akce. Proto sledujte plakáty na známých místech
(ZŠ, PBS), případně se ptejte a pište na prosatin@centrum.cz . Doufáme také, že se
nám v průběhu podzimu podaří aktualizovat náš web www.prosatin.wz.cz
Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem a organizacím, které přispěly ke zdárnému
zvládnutí letošního tábora a věřím, že nám zachovají svoji přízeň i do budoucna. Mezi
nejvýznamnějšími to byli: Město Velká Bíteš, Pekařství Pöcklová a Nápoje Loukotová.
Věnováno Houlově památce.
Za kolektiv vedoucích LPT Prosatín Marek Loucký

Účastníci tábora.
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TENKRÁT NA ZÁPADĚ

ANEB Z DENÍKU FARNÍHO TÁBORA STAŘEČ 2005
DEN PRVNÍ
Už se nemůžu dočkat až nastane den, kdy opět pojedu na tábor a uvidím se
s novými i starými kamarády… Konečně je ten den tady! Už jedeme ke kostelu a já
vidím známé tváře a poznávám své kamarády… V autobuse je hodně legrace, i když
venku prší…Když jsme se vybalili a společně seznámili, vydáváme se na výpravu přes
Atlantik až na americký kontinent. Na lodi jsme zažili pořádnou bouři, takže jsme přijeli pěkně mokří… Ale to už nás vítá Mike McOwn, šerif města Lifewood City a zve nás
do saloonu na skleničku. Jsme na Divokém Západě! Po nebezpečné přestřelce s mexickými bandity, kterou zdejší pistolníci rychle vyřeší, nám šerif udělí poctu a přijme
nás za občany města…
DEN DRUHÝ
Druhý den našeho pobytu v Lifewood City nám představitelé města sdělili, že je
třeba zakládat v této krajině nová města a vesnice. Kdo vybuduje nejvíc prosperující město, bude mít tu čest stát se hlavním městem celého státu! Proto se vydáváme
osídlovat nová území. V dešti to není zrovna jednoduché… Největší území nakonec
zabralo město s budoucím názvem Indianapolis. Byla založena ještě města Silver
City, Vera Cruz a Kid’s Town. Od této chvíle se z nás stali osadníci a budovatelé našich
nových měst. Kde však na to sehnat peníze? Už vím, zúčastníme se soutěže v krocení
mustangů, kterou právě vyhlásil šerif…
DEN TŘETÍ
Za vydělané peníze jsme si mohli postavit farmu. Teď by bylo dobré postavit dřevorubeckou chatrč, abychom měli další dřevo na stavbu. To ale, jak se zdá, nebude
vůbec jednoduché! Musíme složit zkoušku z dřevorubectví, naučit se pracovat s pilou, sekerou,…a mezitím ještě donést whisky ze sklepa, kde je ale úplná tma… Slaví se
totiž založení nových měst a došly všechny zásoby pití. Během dne se také ve městě
objevily plakáty s třemi hledanými zločinci. Je za ně velká peněžitá odměna! S tím by
se mělo něco dělat…
DEN ČTVRTÝ
Dnes záhadně zmizeli dva občané našeho města! Co dělat? Dostavník přivezl
zprávu v jakémsi obrázkovém indiánském písmu. Po rozluštění jsme zjistili, že indiáni
si myslí, že jsme jim vypálili vesnici. Vydáváme se tedy na smluvené místo, kde rada
starších kmene rozhodne, že se spolu utkáme v nebezpečných soubojích. Nakonec
však zjistíme, že za vším pravděpodobně stojí hledaní desperáti, kteří mají zájem
o staré indiánské zlato. U táboráku s indiány na usmíření tedy vykouříme dýmku
míru…
DEN PÁTÝ
„Hoří stodola! Hoří stodola!“ křičí naše kuchařka. Všichni vyrážíme s kbelíky
plnými vody, abychom ten oheň uhasili. Co však uvidíme, je jen hořící šíp a na něm
připíchnutá zpráva, samozřejmě zase skoro nerozluštitelně zašifrovaná. Indiáni nám
za to, že nám křivdili, chtějí sdělit něco o zlatu. Musíme čekat v lese na znamení,
kdy a kam se vydat za samotářským indiánským stařešinou, který jediný ještě něco
o zlatu ví. Čekáme v lese. Je to velké dobrodružství! Až hodně po půlnoci konečně
spatřujeme přicházet bílou postavu nesoucí oheň. Zatančí jakýsi rituální tanec, zarazí
oheň do země a zase zmizí. Poté, co uslyšíme zahoukání sovy, se vydáváme za staře-
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Účastníci tábora.
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šinou Malým Medvědem. Sedí u ohně, promluví a pak nám předá symbol, který prý
budeme potřebovat…
DEN ŠESTÝ
Dnes přijel do Lifewood City překupník z Evropy a shání orlí pera. Vydáváme se
tedy na místa, kde se nachází a za cenu, kterou usmlouváme, je prodáváme. Každý
peníz se samozřejmě hodí na stavbu našich měst. Máme už důl a pilu, je však potřeba
ještě postavit obchod a školu…
DEN SEDMÝ
Přes noc se ztratily krávy z našeho města. Ale byla nalezena stopa, po které se vydáváme. Musíme toho zloducha najít a přivézt šerifovi. Po cestě střílíme kojoty, sháníme
si jídlo… Náhle stopa končí. Zůstáváme stát u příkrého srázu a zjišťujeme, že desperát
se zřítil dolů. Nalezli jsme už jen části jeho oblečení. Při prohledání jsme našli nějaký
vzkaz od Big Bosse. Domníváme se tedy, že je to hledaný Ochlasta Ben. A co je toto?
Kus mapy!… Když jsme se vrátili do města, zjistili jsme, že krávy se pasou za městem.
Bylo třeba je tedy jen pochytat…
DEN OSMÝ
Stavba našich měst stále pokračuje. Dnes se nám však naskytla skvělá příležitost,
jak si přivydělat. Šerif vyhlásil po celý den hry a soutěže v různých disciplínách. Každý
si může také vsadit podle kurzu v sázkové kanceláři na vítěze a poražené. Večer po
závěrečném ceremoniálu může každý obyvatel města zvýšit svůj obnos nebo jej také
utratit v místním kasinu.
DEN DEVÁTÝ
Po snídani a duchovním slovu, které nám každý den poskytuje Lifewoodský
duchovní, se vydáváme na cestu do nedalekého města Třebíče. Tam jsme si prohlédli
různé památky a také Židovské město. Na ukončení našeho výletu jsme se ještě osvěžili na místním koupališti.
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DEN DESÁTÝ
Dnešní den přivezl dostavník zprávu o přepadení na jedné z jeho stanic. Popisy
lidí nasvědčují tomu, že jde o hledané desperáty. Samozřejmě se okamžitě vypravujeme na místo. Jeden zraněný muž strašně nadává a křičí. Je to desperát Pajdavej
Johny! Pořádně jsme ho svázali a odvedli do města k soudu. Po vyřknutí rozsudku
však vtrhli do města jeho kumpáni a než jsme se stačili vzpamatovat, byl Johny pryč.
Ještěže jsme od něj získali další kus mapy a nějaké cenné informace o Big Bossovi…
DEN JEDENÁCTÝ
Musíme chytit Big Bosse! Získali bychom celou mapu ke zlatu! To by nám moc
pomohlo ve stavbě našeho města. Večer se vydáváme k pile, kde byl naposledy
viděn, jenže výpravu nám překazí obrovská bouře. Bohužel se musíme vrátit. Když se
společně večer modlíme, ozve se velká rána. Ve dveřích se objeví tři velcí desperáti
a strašlivě řvou: „Kdo zabil Ochlastu Bena? Navalte nám, co nám patří!“ Strhla se bitka,
ale naštěstí vítězně pro nás. S velkými potížemi jsme vyrvali Big Bossovi poslední kus
mapy z úst a šerif je společně s ostatními odvedl pryč, do vězení… To byl ale den!
DEN DVANÁCTÝ
Dnes musíme rozluštit mapu. Zbývá nám totiž poslední den… Pomohl nám k tomu
symbol od Malého Medvěda, který v mapě ukázal čtyři posvátná indiánská místa na
vzdálených horách. Rychle se vydáváme na cestu. Když dáme dohromady čtyři zprávy
nalezené na každém vrcholu, už víme, kam jít. Rychle! Pospíchejte přece! Budeme mít
zlato! A opravdu tam bylo. Bylo třeba je vytěžit a potom proměnit za peníze v bance.
Těžba byla velmi náročná, ale stálo to za to… Konečně jsme dokončili naše města
a shromáždili jsme se, abychom si vyslechli závěrečný proslov šerifa McOwna:„…A
hlavním městem se stává…město Silver City!“ Ostatní města však také nepřišla zkrátka
– získala status velkoměst. Bylo třeba ještě zvolit guvernéra. Po vynikajících proslovech nominovaných byla do čela státu zvolena Ester. A teď už zbývá jen slavit a slavit!
Fotky z tábora jsou k dispozici na farních stránkách: farnostvb.wz.cz
Michaela Macounová a táborníci

POZVÁNKA DO TANEČNÍCH
Ráda bych pozvala všechny, kdo mají rádi pohyb, kdo se rádi baví a hlavně rádi
tančí, do staré sokolovny. Co se tam bude dít? Taneční pro začátečníky i pokročilé,
pro mladé i starší, tzn. pro všechny ve věku 13 a výš. 1. kategorie (děti ve věku 13-17
let) bude mít hodiny od 17:00 do 19:00 a 2. kategorie (mládež a dospělí od 17 výš)
bude mít hodiny od 19:00 do 21:00.
Kdy začneme? Úvodní hodina se koná v sobotu dne 24. září v 17:00 hodin. Kdo se
nemůže dostavit, klidně přijďte kteroukoli jinou sobotu, vždy jednou za čtrnáct dní,
kdy se nácviky budou konat.
Co se bude tančit? Standardní (waltz, valčík, tango, polka,…) a latinsko - americké
(jive, cha-cha, samba, rumba, mambo,…) tance.
Co s sebou? Pohodlné oblečení a boty, ne na vysokém podpatku a ne botasky.
Těšíte se už na plesovou sezónu? Já taky, a proto se moc těším, až se uvidíme a společně si zatancujeme.
Miroslava Sedláčková
vedoucí
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RADIODÁREK, POSLANÝ Z VELKÉ BÍTEŠE
Dne 25. září v jedenáct hodin zazněla éterem relace Českého rozhlasu Praha –
Radiodárky, vysílaná již popáté z Velké Bíteše z Penzionu - restaurace u Raušů.
Pro nezasvěcené: Moderátor pořadu si pozve do improvizovaného studia v restauraci zajímavého hosta, případně více hostí, s nimiž dělá „naživo“ interwiew, prokládané hudbou. Ve Velké Bíteši se již objevili Hana Zagorová, Jana Kirschner, Luděk
Sobota, Helena Vondráčková… Možná nevíte, že hosty pořadu byli i dva Bítešáci. Tím
prvním byl pan Ludvík Zavřel, obětavý náčelník bítešského hasičského sboru, druhým sportovec Josef Jelínek ml.
Hosta, o kterém se 30. srpna 2005 v Raušově restauraci hovořilo, Ivana Hlinku,
nemohl už iniciátor natáčení Jiří Rauš pozvat osobně. Pozvání však přijali a přišli na
něj zavzpomínat ti, pro které bude Ivan žít i dál v nejlepších vzpomínkách: manželka
paní Liběna Hlinková, bývalí spoluhráči, hokejoví reprezentanti František Černík ,
Josef Augusta a celoživotní přítel a také litvínovský rodák, muzikant a zpěvák Lešek
Semelka. Pořad moderoval Petr Novotný.
Program přijela zpestřit dívčí skupina APLES a „vice superstar“ Petr Bende.
Zazpíval „živě“ několik písní a za doprovodu kytary nakonec „pohladil dušičku“ všem
příznivcům Semaforu Pramínkem vlasů.
Ivanu Hlinkovi patří také předposlední hvězda v bítešském „chodníku slávy“.
15. června 2005 byla uložena pietně a s pokorou, pociťovanou k výbornému člověku,
bez reklamy a přítomnosti publika. Skutečnost, že se někdo pokusil desku z chodníku odcizit, připisuje Jiří Rauš spíš než vandalovi Hlinkovu skalnímu fanouškovi.
S jeho odchodem se nechtějí smířit jak jeho blízcí, tak i fandové.
Zora Krupičková

Zleva: Petr Bende, Jiří Rauš, Liběna Hlinková a Petr Novotný.
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FOTO: LENKA NOVOTNÁ

VÝSTAVA MEČÍKŮ A JIŘIN V JINOŠOVĚ
Uveďme svoje povídání milostnými verši Jaroslava Vrchlického, kdysi otištěné
i v čítance starších žáků základní školy:
„ Jest večer, kouří se z lesů,
červánek stromy prokmitá.
Kytici vřesu ti nesu,
je celá rosou pokrytá.
Každý ten nejmenší kalich
plá, jak by protkán rubíny,
nesu ti v kvítkách těch malých
své lásky velké hlubiny.“
Člověk a květiny. Lidé, řeč a krása přírody. Věčné téma, které snad dovede vyjádřit
jen básnivá duše. Při různých příležitostech květiny dáváme lidem jako výraz pozornosti, úcty, díků a lásky za to, čím nás obohatili, čím se dotkli třeba jen nesmělým
hláskem našeho srdce a v duši rozeznělo se city a tóny nejčistšími. Ale proč o tom
mluvím?
Všude kolem nás se odehrává něco, co vzbuzuje pozornost a zájem mnoha obyvatel našeho kraje, třebaže to mnozí nepovažují za důležité a pomíjejí to bez povšimnutí. Žijí však mezi námi také ti, které můžeme nazvat nadšenci, vyznavači a zasvěcenci krásy. Dovedou se hlouběji zadívat a ponořit do skutečné až marnivé krásy
přírody a nadechnout mámivé vůně i prostého polního kvítí, dívajícího se na ně slunečníma očima, aby k nim promluvilo hlasem nejněžnějším. Tasovský básník Jakub
Deml je nazval svými přáteli, s obdivem a láskou vypověděl jejich chválu.
Ve dnech 20. a 21. žňového měsíce srpna upoutala pozornost mnoha obyvatel
z okolí výstava, kterou připravila organizace jinošovských zahrádkářů. Někteří její
členové nelitovali času ani sil a s velkým úsilím a obětavostí pro všechny zájemce
uskutečnili přehlídku květinové krásy. Více méně jako divák jsem byl účasten výstavy
mečíků, jiřin a doprovodných pěstitelských výsledků zeleniny, také však keramiky
a výrobků šikovných rukou v prostorách památné jinošovské trojtřídní školy, v níž ve
školním roce 1887 – 1888 působil jako „světlonoš v temnici jenešovské“ devatenáctiletý prozatímní učitel Václav Jebavý později „narozený“ jako Otokar Březina.
Samotným středem zájmu návštěvníků výstavy staly se rozkvetlé mečíky všemožných barev pana Jana Holíka, rodáka z Jestřabí, paní Jany Křečkové, Františka Vrby
z Pucova vystavujícího také jiřiny, astry i zemědělské plodiny, Evy Blažkové a další
výpěstky z domácích zahrádek, které vynalézavě, citlivě a s vkusem aranžovaly
paní Marta Dymáčková z Kralic, paní Marie Hortová s dcerou Mirkou a paní Marie
Čapková.
Všechny druhy mečíků a jiřin byly označeny jmenovkami, jak jsou zapsány v katalogu. Každý návštěvník se mohl nechat okouzlit barvou a tvarem originální živé krásy
vzniklé ze spolupráce přírody a člověka, který křížil, šlechtil a získával stále nové
druhy barevné škály, aby je nakonec podle své volby a úvahy pojmenoval.
Přicházíš, díváš se, čteš desítky názvů známých a většinou neznámých, které v tobě
vyvolávají představu vzdálených zemí, kultur, historických osobností a milovaných
tváří: Píseň severu, Ledová socha, Mexická růže, Bombay, Poutník, Apollon, Kleopatra,
Ráchel, Picasso, Noe, Mamsell Nitouche, Dona Maria, Fialová princezna, Princes
Margarett, Modrá krev, Priscilla, Violeta, Sladká Michaela, Lázeňský kavalír, Meditace,
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Adagio…, z jiřin Barbora, Melánie, Silvia, Nora, Sonáta… Jedno japonské přísloví
nabádá: „ Máš-li dva krajíce chleba, jeden prodej a kup květinu. Nasyť taky duši.“
Současnost, kterou prožíváme, velmi silně podle povahy a odolnosti jednotlivce,
ovlivňuje každého. Vtiskuje člověku svoje hlavní rysy, spoluvytváří jeho představy,
usiluje o formování jeho myšlení, cítění, chování a charakteru. V honbě za chimérou
zisku a vůbec hmotného prospěchu neznající nasycení, zábran, ani hranic, neustále
podemílá a oslabuje dosud respektované normy přirozeného a podle mého soudou
velice důležitého duchovního života naplňujícího osobnost dary Ducha, ukazujícího
směřování a cestu ke skutečně lidskému životu.
Všímal jsem si návštěvníků starších i mladších, rodičů s dětmi a jednotlivců přicházejících s nadějí a očekáváním a po „ nasycení duše“ odcházející s darovaným mečíkem nebo koupenou kytkou. U nikoho z nich jsem v jejich tváři neviděl zklamání.
Vyplňovali anketní lístky, zapisovali do sešitu své dojmy a slova poděkování organizátorům a neopouštěla je zvláštní radostná nálada. Vystavené exponáty a celá výstava
mluvila k jejich duši, jak to ve své době kladl na srdce mladé generaci J. S. Machar:
„Sytíš - li tělo, nezapomínej na duši. I duše má svůj hlad!“
Milý čtenáři! Jistě si dovedeš představit něco víc jak čtyři sta návštěvníků nevelké,
ale uhrančivě pěkné jinošovské výstavy, kteří by se shromáždili k projevu politika,
ale vůbec si nejsem jist, že by jeho slova tak emotivně zapůsobila na vědomí posluchačů, jako promluvila neslyšná, tajemná řeč květin ve vidění a v doteku krásy, která
je skutečnou, nenahraditelnou ozdobou života. A současně je v tom skryto i poděkování všem, kdo se o výstavu po všech stránkách zasloužili, zvláště pak paní Františce
Blažkové i představitelům obce za jejich přispění k uskutečnění výstavy pro dobré
jméno Jinošova, abychom si nakonec mohli říci jako v Prodané nevěstě: - Dobrá věc
se podařila...
Josef Pěnčík

POLICIE INFORMUJE
Policisté našeho oddělení opakovaně řeší krádeže vloupáním do vozidel parkovaných jak ve městě, tak například na lesních cestách apod. Kromě těchto případů jsou
to dále někdy kuriozity, se kterými se nesetkáváme tak často. Na mysli mám krádež
lampy veřejného osvětlení.
Majitelé novostaveb rodinných domků jistě nemají klidné spaní, neboť v červenci
na policii byly dva podobné případy zaznamenány. V oznámených případech šlo
pachatelům o značkové elektronářadí.
Štěstí v neštěstí měla roztržitá dívenka, která v jednom z obchodních domů v Brně
přišla o tašku se spoustou cenných věcí. Darebáci, kteří krádež provedli, tašku před
obchodním domem nabídli kolemjdoucímu za pár stovek a ten tašku koupil. Uvnitř
tašky byla mimo jiné finanční hotovost mnohem vyšší, než částka, kterou za ni dostali.
Všechny věci už má zase děvče zpět, koneckonců, nepřišla o ně poprvé.
Takové štěstí neměl jiný mladík, který se opil do němoty na hudebním festivalu
u Vizovic. Kapely byly skvělé, pivo i slivovice báječně přišly k chuti. V době, kdy měl
tzv. okno, jej šikovně lupič připravil o digitální fotoaparát a další věci. Škoda přesáhla
10 000 Kč.
mjr. Jaroslav Navrátil
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PROBLÉMY VLASOVÉ POKOŽKY
Zdravá vlasová pokožka, stejně jako zdravá pleť, je otázkou přirozené rovnováhy.
Z nejrůznějších důvodů může být rovnováha funkcí vlasové pokožky narušena a to
se projeví různými problémy. Mezi nejčastější jevy oslabené nebo nadměrné funkce
patří tvorba lupů, rychle se mastící vlasová pokožka a suchá či narušená kůže.
Lupy se tvoří převážně tehdy, když je vlasová pokožka citlivá, došlo k narušení její
přirozené rovnováhy a k nějaké formě podráždění. Mastný film pokožky a mikroorganizmy pak mohou vytvářet dráždivé klima spojené s nadměrnou tvorbou lupů.
Suchá vlasová pokožka se může objevit s přibývajícím věkem, velmi k tomu přispívá časté barvení a preparace vlasů, nebo používání nevhodných šamponů. Dochází
k narušení lipidové bariéry kůže a vysychání spojené s tvorbou drobných trhlinek,
které jsou vstupní branou pro pronikání cizích látek, jako je prach a mikroorganizmy.
Mgr. Anna Kopáčková

PSI A KOČKY

KOČKA VE ZDRAVÍ A NEMOCI
I když známé přísloví praví, že kočky mají sedm životů, i tato zvířata mohou potrápit různá onemocnění, některá z nich jsou přenosná na člověka.
Parazité trávicího traktu (zejména škrkavky a tasemnice) jsou jedním z nejčastějších kočičích problémů a už od raného věku (kotě se může nakazit sáním mateřského
mléka) způsobují hubnutí, průjmy a celkové vyčerpání. Doporučujeme koťata i dospělce pravidelně odčervovat také z důvodu prevence onemocnění lidí. Po pozření
kočičích výkalů se vývojová stádia mohou usídlit i v zažívacím aparátu člověka.
S vnějším parazitem „číslo jedna“, tzv. otodektovým = ušním svrabem se setkala
snad většina chovatelů venkovních koček. Ačkoli úporné drbání a přítomnost černého ušního mazu, typického pro svrab, působí odstrašujícím dojmem, léčba je
vcelku nenáročná.
Přehnaně obávaná zoonóza (tj. nemoc přenosná ze zvířete na člověka) toxoplazmóza se týká většinou koček do jednoho roku věku. Samotné zvíře nemusí klinicky onemocnět, ale může do prostředí vylučovat původce infekčního pro člověka.
Rizikovou skupinu tvoří těhotné ženy a imunitně slabí jedinci (HIV- pozitivní apod.)
U zdravých lidí , kteří se nakazili toxoplazmózou , je průběh onemocnění podobný
angíně (zduření mízních uzlin, horečky atd.). Podotýkám však, že vážný průběh u lidí,
kteří dodržují běžné hygienické návyky, se vyskytuje vzácně, neboť toxoplazmóza se
také přenáší prostřednictvím kočičích výkalů a potravinami jimi potřísněnými.
Virová onemocnění (komplex kočičí rýmy, virový průjem, leukémie, popř. vzteklina) jsou problémem ve větších skupinách zvířat a u venku žijících koček. Na organizmus kočky mají mnohdy letální dopad, proto doporučujeme kočky výše jmenovanými chorobami zavčas vakcinovat.
Chov koček přináší spoustu radosti a příjemné zpestření denního života. Proto závěrem podotýkám, že kočka domácí v dobrých rukách a s dobrou péčí nemusí za celý
život prodělat žádnou výše uvedenou chorobu, neboť většina těchto problémů se týká
zanedbaných, potulujících se zvířat a těch, které žijí ve velkých koncentracích jedinců.
MVDr. Klára Dvořáková
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ČINNOST A PLÁNY TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš je samostatný subjekt - nezisková organizace, která v současné době zajišťuje provoz sauny a sdružuje následující sportovní
oddíly: judo, florbal, košíkovou, stolní tenis, šachy (tyto oddíly jsou zapojeny do
okresních a krajských soutěží), sálovou kopanou, nohejbal, volejbal, softtenis, sportovní gymnastiku, zdravotní tělocvik, aerobik.
V průběhu roku 2005 uspořádala TJ Spartak také několik turnajů: ve florbale, v košíkové, ve stolním tenisu, v sálové kopané a v nohejbalu. Ve spolupráci s Okresním
výborem Asociace sport pro všechny Žďár nad Sázavou připravila pro veřejnost tradiční Okresní tělovýchovnou akademii.
V listopadu tohoto roku se uskuteční ještě Turnaj v sálové kopané o pohár TJ
Spartak a v prosinci potom oblíbená Vánoční akademie za účasti několika dalších
tělovýchovných jednot. Bližší informace o uvedených akcích stejně jako další podrobnosti o činnosti TJ Spartak najdete na webových stránkách www.tjspartak.pc.cz.
V loňském listopadovém Zpravodaji jsme informovali veřejnost o potřebě výměny
stávající podlahy ve sportovní hale, vyplývající ze závěrů kontroly, provedené pracovníky Okresní hygienické stanice Žďár nad Sázavou.
Vzhledem k rozsáhlosti a vysoké finanční náročnosti této akce (rozpočet na
výměnu podlahy činí cca 1,5 milionu Kč) jsme usilovali o získání finančních prostředků z nejrůznějších zdrojů. Zpracovali jsme příslušný projekt a přihlásili jsme se
do grantového programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR (dále jen MŠMT) a současně i do dalšího grantového programu Kraje Vysočina
– zde jsme uspěli, ale původně plánovaná dotace ve výši 120 tisíc Kč se z důvodu velkého počtu žadatelů o grant snížila na pouhých 54 tisíc Kč, přesto jsme byli vděčni
i za přiznání alespoň této částky. Velké zklamání nám způsobilo rozhodnutí MŠMT,
že jsme programu grant nezískali. Stále však hledáme další cesty k uskutečnění našeho
záměru vybudovat pružnou podlahu, abychom tak splnili požadavky, dané novými platnými předpisy. V tomto úsilí je nám nápomocen i starosta města Mgr. Báňa, neboť stávající podlaha nevyhovuje současným normám pro školní tělesnou výchovu, kterou uskutečňují v naší sportovní hale v dopoledních hodinách ZŠ, SOU a Speciální školy. Školy
zde mohou na základě výjimky hygieny cvičit pouze do roku 2006. Pokud by se nepodařilo výměnu podlahy realizovat, musely by školy pro svoji tělesnou výchovu zajistit jiné
vhodné prostory a sportovní hala by sloužila pouze našim sportovním oddílům, jichž se
uvedené normy netýkají. Malý příklad toho, jak nad některými nově vydávanými předpisy zůstává rozum stát…
Nedostatek finančních prostředků nám působí i další nepříjemnosti. Pro oddíl stolního tenisu se nám nepodařilo zajistit potřebnou částku na nájem sálu sokolovny (tu
jsme po dlouhých soudních jednáních předali v roce 2001 České obci sokolské Praha),
takže nyní stolní tenisté využívají stejně jako ostatní naše oddíly sportovní halu a my
se potýkáme s problémem, jak všechny oddíly do této haly vměstnat. Velmi si ceníme
pomoci ředitele ZŠ pana Mgr. Dalibora Koláře, který umožnil našemu oddílu JUDA
bezplatně využívat tělocvičnu základní školy. Touto cestou mu děkujeme.
To bylo také impulsem ke zpracování architektonické studie na nástavbu stávajících
šaten u sportovní haly, kdy by vznikla menší tělocvična o ploše cca 165 m2. Sloužila
by sportovním oddílům, u nichž nejsou velké prostorové nároky, např. aerobiku, stolnímu tenisu, zdravotnímu tělocviku apod., a velká sportovní hala by byla nadále využívána převážně pro míčové hry.
Rozpočet na tento investiční záměr je cca 4,5 mil. Kč. V srpnu tohoto roku jsme se
rozhodli zpracovat další projekt pro přidělení grantu, tentokrát prostřednictvím ÚV
ČSTV Praha, který ji následně podá na MŠMT. Výsledky však budou známy až na jaře
roku 2006. Podle propozic bychom tak mohli získat příspěvek z dotace 70 – 80% celkových nákladů.
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S žádostí o finanční pomoc se výbor TJ Spartak obrátil také na Radu Města Velké
Bíteše - starosta města Mgr. Báňa nás informoval, že město nám bude při řešení otázky
finančního zajištění záměru nápomocno.Dále bychom chtěli na tuto akci použít
i vlastní prostředky získané jako dotace od ČSTV a bankovní úvěr. Plány výkonného
výboru jsou slibné, jejich naplnění by pro naše oddíly bylo velkým přínosem, zkvalitnilo by jejich sportovní vyžití a získali by důstojné zázemí – kdyby…Právě to ošemetné
slůvko „kdyby“. Kdybychom tak získali grant…! Záleží na tom osud celého záměru,
protože chuť do práce nám rozhodně nechybí. Uvidíme příští rok, jestli nám bude
osud příznivě nakloněn a uspějeme-li v Praze při schvalování grantu. Výkonný výbor
TJ Spartak v čele s novým předsedou panem Ondřejem Blahou o to bude usilovat.
Dovolte, aby Výkonný výbor TJ Spartak Velká Bíteš na tomto místě poděkoval panu
Františku Neklapilovi, jenž až do letošního roku dlouhodobě zastával funkci předsedy.
S tělovýchovou se ale nerozloučil, jako člen výkonného výboru TJ bude pracovat i nadále.
Zahájili jsme také nový cvičební rok, děkujeme tedy za dosavadní práci i našim cvičitelům a trenérům, kteří se této náročné práci věnují ve volném čase a bez nároku na
honorář, a přejeme jim hodně zdaru a úspěchů v jejich náročné práci s mládeží.
Současně také zveme všechny příznivce jednotlivých sportů do našich řad, vždyť
ani dnes nepřestává platit stará pravda: „VE ZDAVÉM TĚLE – ZDRAVÝ DUCH!“
Výbor TJ Spartak Velká Bíteš

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PODĚKOVÁNÍ

Velmi děkuji všem za blahopřání a milé pozornosti k narozeninám.
Růžena Raušová

PAN STAROSTA UŽ PODRUHÉ SPLNÍ SVŮJ SLIB
Rok utekl jako voda a na schůzce Sboru pro občanské záležitosti jsme se domlouvali
na dalších oslavách – tentokrát už bude paní Fandě Kožnarové 102 let! V den jejích stých
narozenin ji starosta Mgr. Báňa pozval na radnici k oslavě každý další rok. Loni svůj slib
splnil poprvé v den sto prvních narozenin. Letos se za pomoci SPOZ chystá splnit svůj
slib podruhé a dal se slyšet, že takové sliby bude plnit každoročně a rád. Takže letos dne
25. září už bude stát před paní Fandou dorta s neuvěřitelným číslem sto dva.
Zora Krupičková

Bez komentáře.

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ, ŘÍJEN 2005

Pátek 30. září v 19.30 hodin
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA
(Bride & Prejudice)
Jak těžké je najít pro své 4 dcery vhodné nápadníky...a ta okouzlující, ale tvrdohlavá Lalila se chce
vdát pouze z lásky. Romantický příběh pro letní
dny aneb Pomáda na Bombajský způsob...
Premiéra – 111 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 2. října v 17.00 a v 19.30 hodin
MADAGASKAR (Madagascar)
Z velkoměsta na Madagaskar, aneb ukaž, že jsi
zvíře, a koukej přežít. Vždyť tohle místo nemá
chybsona! Rozmazlená zvířata z newyorkské
ZOO v českým dabingem jsou tady, aby vám
natrhla bránice...
Premiéra – 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 7. října v 19.30 hodin
VÁLKA SVĚTŮ
(War of the Worlds)
Poslední válku na Zemi nezačnou lidé... Tom
Cruise v hlavní roli sci-fi thrilleru režiséra Stevena
Spielberga.
Premiéra – 117 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 9. října v 19.30 hodin
PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ (Monster in Law)
Jak dlouho se vydržíte dívat na tchýni jedním
okem? Než stisknete spoušť! Byla to láska jako
trám, jenže pak se objevila ona… Jennifer Lopez
a Jane Fondová v hlavních rolích romantické
komedie.
Premiéra – 102 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 14. října v 19.30 hodin
VÁLKA POLICAJTŮ (36 quai des Orfévres)
Dva elitní policisté, dva elitní útvary…a banda zločinců. V hlavních rolích francouzské krimi Gérard
Depardieu a Daniel Auteuil.
Premiéra – 110 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 16. října v 15.00 hodin
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pásmo šesti animovaných pohádek pro nejmenší
diváky, nejen s pejskem a kočičkou, ale i krtečkem, Krakonošem a dalšími…
67 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč
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Pátek 21. října v 19.30 hodin
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI (Laws of Attraction)
Láska má vždy poslední slovo… Dva špičkoví rozvodoví právníci a divoká noc v Irsku… V hlavních
rolích romantické komedie Pierce Brosnan a Julianne Mooreová…
Premiéra – 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 23. října v 19.30 hodin
MR. & MRS. SMITHOVI (Mr. & Mrs. Smith)
Válka Roseových? Nic proti bitce Smithových…
Americká akční komedie s Bradem Pittem
a Angelinou Jolie, kde to jiskřilo nejen před
kamerou…
Premiéra – 120 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Putovní přehlídka filmů Jima Jarmusche
Kino FLIP Velká Bíteš se zúčastní přehlídky filmů
tohoto nejvýznamnějšího představitele nezávislého filmu. Kromě snímku Tajuplný vlak se
můžeme těšit v listopadu na filmy Mrtvý muž,
Podivnější než ráj, Noc na Zemi a konečně v lednu
na Zlomené květiny.
Pátek 28. října v 19.30 hodin
TAJUPLNÝ VLAK (Mystery Train)
Tři příběhy životních ztracenců paralelně se
odehrávající v průběhu 24 hodin v Memphisu…
Snímek získal cenu za umělecký přínos na MFF
v Cannes.
USA 1989 – 120 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 44 Kč
Neděle 30. října v 19.30 hodin
OBČANSKÁ VÝCHOVA (The Educators)
Všichni jsme si rovni, někteří jsme si rovnější…
Komedie, krimi a romance o tom, jak nic nefunguje, jak by mělo… Snímek oceněn na festivalu
v Cannes a Karlových Varech.
Premiéra – 127 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 4. listopadu v 19.30 hodin
RUKOJMÍ (Hostage)
Bruce Willis jako elitní vyjednávač má jen jednu
noc na záchranu rukojmí….
Premiéra – 113 min, Vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

