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• TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2004
• SETKANÍ NA PODHORÁCKU
• NOVÁ KNIHA
V neděli dne 5 září 2004 se vydají mládenci a dívky bítešské chasy na obchůzku městem
a pozvou obyvatele na tradiční hody. Na snímku v popředí Zdenek Vlček a Lucie Borkovcová.
FOTO: SILVA SMUTNÁ

Folklorní festival
ve Velké Bíteši

SETKÁNÍ
NA PODHORÁCKU

Cestovní kancelář REKO
a
Informační centrum a Klub kultury

11. září 2004
II. ročník přehlídky
národopisných souborů
a krojovaných skupin
Podhorácka
a ze sousedství

Vás zvou do divadla Broadway na muzikál

TŘI MUŠKETÝŘI
21.11.2004
Obsazení:
Začátek v 13.30 hodin – Masarykovo náměstí
Vystoupí domácí soubor Bítešan, Podhoráček z Vémyslic,
soubor z Březníka, Bajdyš z Třebíče, skupina z Brna-Komína,
Líšňáci z Brna-Líšně, Velen z Boskovic, Kořeňák z Kořence,
Vysočan z Hlinska a hostující soubor Oblík ze slovenského
družebního města Hanušovce n.T.

Pavol Habera, Josef Vojtek, Lešek Semelka, Martin Pošta, Monika
Absolonová Linda Finková, Aleš Háma, Michal Suchánek, Zuzana
Norisová, Sabina Laurinová, Vilém Čok, Ota Balage a další

Cena: 850,- Kč/os
Vstupenky do 1., 2. a 3. řady!

Dívka národopisného souboru Bítešan – Jitka Konečná

FOTO: SILVA SMUTNÁ

Cena zahrnuje: vstupenku, dopravu
Nástupní místa: Velká Bíteš, Velké Meziříčí
Rezervace vstupenek:
CK REKO: 566 532 596
INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY: 566 532 025; 566 532 342

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

OD STŘEDY 8. ZÁŘÍ DO STŘEDY 15. ZÁŘÍ 2004
Klub kultury města Velké Bíteše ve spolupráci s městským úřadem, Muzejním spolkem Velkobítešska, národopisným souborem Bítešan, zdejšími organizacemi a spolky
vás srdečně zvou na Tradiční bítešské hody s programem:

NEDĚLE DNE 5. ZÁŘÍ 2004

CHASA ZVE NA HODY
Osobní pozvání obyvatel spojené s prodejem losů hodové tomboly

STŘEDA 8. ZÁŘÍ 2004

v 17 hodin, Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
STAVĚNÍ MÁJE
a otevírání hodových sklípků chasou za doprovodu houslové muziky Bítešan
v 18 hodin, atrium Klubu kultury na Masarykově nám. 5
BÍTEŠSKÁ KAPELA
vystoupí ve sklípku na „pětce“
v 18 hodin, tenisové kurty TC Velká Bíteš
TENISOVÁ EXHIBICE

PÁTEK 10. ZÁŘÍ 2004

ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
VELKÁ HODOVÁ DISKOTÉKA rádia Krokodýl 103 FM
pořádá Klub kultury
ve 20 hodin
vystoupí ve sklípku na „pětce“
VARMUŽOVA CIMBÁLKA ze Svatobořic-Mistřína

SOBOTA 11. ZÁŘÍ 2004

8 – 18 hodin
Areál Českého svazu chovatelů ve Velké Bíteši Lánice č. 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
8 – 14 hodin
Horní strana Masarykova náměstí
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE vozidel……………….
9 – 18 hodin
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA OBRAZY, GRAFIKA - vystavuje akademická malířka Jaroslava Lázničková
- Velebová a akademická malířka Dominika Schőnová
9 – 16 hodin
Městské muzeum, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA „Lidové kroje Velkomeziříčska a Velkobítešska“
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13.30 – 18 hodin
Masarykovo náměstí „pod májí“
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU - Folklórní festival
II. ročník přehlídky národopisných souborů a krojovaných skupin z Podhorácka
a sousedního Horácka, Drahan, Brněnska a slovenského družebního města.
Vystoupí: Bítešan z Velké Bíteše, Podhoráček z Vémyslic, skupina z Březníka, Bajdyš
z Třebíče, skupina z Brna–Komína, Líšňáci z Brna-Líšně, Oblík z Hanušoviec nad Topľou,
Velen z Boskovic, Kořeňák z Kořence, Vysočan z Hlinska
15 – 22 hodin
za „Starou poštou“ na horní straně Masarykova náměstí
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
Společnosti historického šermu TAS
v 19.30 hodin
Masarykovo náměstí „pod májí“
LIDOVÁ TANEČNÍ VESELICE s LESANKOU Z HUMPOLCE
v 19.30 hodin
atrium Klubu kultury na Masarykově nám. 5
HODOVÁ ZÁBAVA s kapelou POZDNÍ PŘÍCHOD
ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje hudební skupina RENOVACE
pořádá Sbor dobrovolných hasičů ČMS
ve 20 hodin
ve dvoře hotelu Jelínek, Masarykovo nám. 83
HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA PETRA GALEČKY

NEDĚLE 12. ZÁŘÍ 2004

8 – 11.30 hodin
STÁRCI ZVOU STÁRKY
za doprovodu BÍTEŠSKÉ KAPELY
8 – 17 hodin
Areál Českého svazu chovatelů ve Velké Bíteši Lánice č. 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
9 – 18 hodin
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA OBRAZY, GRAFIKA - vystavuje akademická malířka Jaroslava Lázničková–
Velebová a akademická malířka Dominika Schőnová
9 – 18 hodin
Městské muzeum, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA „Lidové kroje Velkomeziříčska a Velkobítešska“
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9.30 – 11 hodin
VESELÁ SEDMA - koncert dechové muziky „pod májí“
11 – 12 hodin
TAS – vystoupení Společnosti historického šermu „pod májí“
12 – 12.15 hodin
KOLEČKO PRO CHASU „pod májí“
13 – 14 hodin
DOMÁCÍ A HOSTÉ
vystoupení skupiny mladších dětí národopisného souboru Bítešan, dětského tanečního souboru SETAS ze Sence na Slovensku a folklorního souboru Oblík z družebního města Hanušovce nad Topľou ze Slovenska
ve 13 hodin
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
ve 14 hodin
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM „pod májí“ s právem
Česká beseda, předávání věnce, Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění.
Hraje: BÍTEŠSKÁ KAPELA a VESELÁ SEDMA
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v 15 hodin
za „Starou poštou“ na horní straně Masarykova náměstí
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
Společnosti historického šermu TAS
v 15.30 hodin
Atrium Klubu kultury na Masarykově nám. 5
CIMBÁLOVÁ MUZIKA JAROSLAVA ČECHA
v 16 hodin
Masarykovo náměstí „pod májí“
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Sobota dne 28. srpna 2004 v 9 hodin
Sraz u fotbalového stadionu
NA KOLECH K PRAMENŮM POTOKA JASINKY (lehčí trasa)
Výlet na kolech organizuje Seniorklub
Sobota dne 28. srpna 2004 od 14 hodin
Kulturní dům v Ludvíkově
DĚTSKÉ ODPOLEDNE K UKONČENÍ PRÁZDNIN

STŘEDA 15. ZÁŘÍ 2004

Středa dne 8. – středa dne 15. září 2004
Město Velká Bíteš
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

v 17 hodin
Atrium Klubu kultury na Masarykově nám. 5
HODOVÉ DOZVUKY s kapelou SONG
Hana Pöcklová a Pavel Krupička – rychtářský pár hody 2003
FOTO: JAROSLAV KAMÍNEK

Září 2004
SOU Jana Tiraye Velká Bíteš
OSLAVY 5. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY

v 17 hodin, Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
KÁCENÍ MÁJE

KAM NA HODY DO SKLÍPKŮ

OD STŘEDY 8. ZÁŘÍ DO STŘEDY 15. ZÁŘÍ 2004
KLUB KULTURY ATRIUM, Masarykovo nám. č. 5
LESÁCKÁ RESTAURACE, Masarykovo nám. č. 6
RESTAURACE U RAUŠŮ, za „Starou poštou“
KAVÁRNA CAFÉ JANA, Masarykovo nám. č. 66
RESTAURANT KLÍMA, Tyršova č.
HOTEL JELÍNEK, Masarykovo nám. č. 83
PIVNICE „V OFSAJDU“, Lánice
RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK, Masarykovo nám. č. 86
RESTAURACE U VRÁNY, Kostelní č. 69
HERNA-BAR U KOLKA, Kostelní č. 77
HERNA U STAŘÍKA, Vlkovská č. 482
VINOTÉKA, Růžová č. 150
RESTAURACE MÁJ, Vlkovská č. 482
KINO FLIP, Lánice č. 59
TENISOVÝ CLUB VELKÁ BÍTEŠ, Růžová
HODOVÝ SKLÍPEK, Pod Hradbami č. 169
hudba  tanec  zpěv  hodová vína  burčák  různé pokroutky  uzené,
zabijačkové a rybí pochoutky  lunapark  dobový jarmark  výstavy  hodové
zábavy  posezení u cimbálu
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ve dnech od .......... do ........... září 2004
Výstavní síň Klubu kultury
VÝSTAVA OBRAZŮ, GRAFICKÝCH PRACÍ A TEXTILU
akademických malířek – grafiček, paní Jaroslavy Lázníčkové-Velebové a paní
Dominiky Schönové
Všední dny mimo pondělí od 8 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Etnografická výstava
LIDOVÉ KROJE Z VELKOMEZIŘÍČSKA A VELKOBÍTEŠSKA
V hodovou sobotu bude otevřeno od 9 do 16 hodin a v hodovou neděli od 9 do 18
hodin. Výstava potrvá do konce měsíce září, potom bude zrušena.
Čtvrtek dne 30. září 2004 v 18 hodin
Městské muzeum ve Velké Bíteši
VIDEOPŘEHLÍDKA
Uvedeny budou dokumentární filmy s místní tématikou včetně premiéry snímku
Karla Veleby „Bítešské kostelní tvrz“, který reprezentoval naše město na Musaionfilmu
2004.
Středa dne 15. září 2004 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB SE SOUTĚŽEMI
Sobota dne 18. září 2004 v 17 hodin
Zámecká knihovna Náměšť nad Oslavou
14. ZÁMECKÝ KONCERT
Pořádá správa Státního zámku Náměšť nad Oslavou. Účinkuje Rakousko – Slovenský
soubor Maria Theresia Harmonia
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

V měsíci září
ZÁJEZD DO PRAHY
Exkurze Senátu a Parlamentu poslanecké sněmovny ČR
Termín bude upřesněn. Organizuje Seniorklub
Sobota dne 25. září 2004 v 9 hodin
Sraz u fotbalového stadionu
NA KOLECH NA ROSICKO (těžší trasa)
Výlet na kolech organizuje Seniorklub
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
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.
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 hod.
Divadlo Brodway 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

NOVÁ KNIHA

SPOLEČNÉ DÍLO TŘÍ BÍTEŠSKÝCH AUTORŮ
„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. Její prodej bude zahájen v místním Informačním centru, při příležitosti letošních Tradičních bítešských hodů. „Měl by to být pamětní spis o době,
kterou jsme mohli přežít pouze s vynaložením posledních sil. Dej Bože, ať zůstanou příští generace ušetřeny takového osudu!“ Toto je úvodní text třetí části, která
obsahuje již v klidu zpracované zážitky mladého německého vojáka z konce války
a z následujícího zajetí v sovětském gulagu. Dotváří tak jeho válečný deník uvedený
v druhé části a umožňuje čtenáři nahlédnout do jeho citlivé, kritické, někdy až filozoficky vnímavé duše. Kompletně tak mapuje jeho svízelnou životní cestu v letech 1945
až 1949 a poutavě vypovídá o tom, jak válka zlomila čas jeho mládí.
- red -
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Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto
jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.
Velká Bíteš, již druhým rokem, představuje tři památky: Kostel sv. Jana Křtitele,
Strážní věž kostela sv. Jana Křtitele a nynější budovu Městského muzea – bývalou
modlitebnu Jednoty bratrské.
Kostel sv. Jana Křtitele a Strážní věž - Velká Bíteš Kostelní ulice, tel.:
+420 566 532 272; +420 604 676 197. Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele situovaný v severní vyvýšené části Velké Btíteše. Část obvodových zdí původního románského kostela byla pojata do gotické přestavby ze sklonku 15. století, kdy vzniklo
síňové dvoulodí se třemi sloupy a stropním žebrovím. Ze strážní věže je krásný
výhled na město a celé široké okolí. Ve dnech EHD budou Kostel a strážní věž pro
veřejnost otevřeny od 10. do 19. září 2004 od 10 do 17 hodin. Vstupné zdarma.
Městské muzeum - Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš, tel.: +420 566 532 383.
Historický dům, na jehož jižní straně zůstaly zachovány opěrné pilíře z lomového
kamene a na straně východní prvky renesanční architechtury. V přízemí zadního
traktu je Městské muzeum se stálou expozicí hornin a minerálů z Velkobítešska a ve
výstavním sále sezónní etnografická výstava - lidové kroje. Památka běžně přístupná
veřejnosti, otevřeno V. - IX. Út - pá 8 -12, 14 -16 hod.
Ve dnech EHD bude pro veřejnost otevřeno:
10. září 2004 8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hod.
12. září 2004 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
14 - 17. září 2004 8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hod.
19. září 2004 14.00 - 17.00 hod.
Vstupné: za běžné vstupné
Jako doprovodná akce bude v muzeu k vidění výstava Lidové kroje z Velkomeziříčska a Velkobítešska. Datum a čas konání akce: 11. května - 1. října 2004. Výstava představuje kroje 19. století ze sbírky meziříčského muzea a prezentuje lidové kroje, které
se nosily ve Velké Bíteši při slavnostních příležitostech ve 20. století.
- red -

MÁJA BUDE MÍT VÝŠKU MAXIMÁLNĚ 25 METRŮ
Rada města dne 12. července 2004 projednávala záležitost „výška máje“ a dospěla
k závěru, že není nutné mít máj vysokou 35 metrů i výše. Vycházela i ze zkušeností
Prahy a jejich opatření. A na základě všech získaných poznatků rozhodla, že výška
máje pro tyto hody a další, které budou následovat, je 25 metrů. Výška se počítá od
žulové kostky po vršek zdobené špice. Odpovědnost v této věci nese za město místostarosta Ing. Alois Koukola, CSc.
- red -
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
OD 14. ČERVNA DO 7. ČERVENCE 2004
Rada města schvaluje:
• za účasti pana Ing. Jaroslava Vaňatky, zástupce firmy Encom, spol. s r.o., Brno:
- úpravu výše nájmů pro všechny nově pronajímané byty města Velká Bíteš,
s platností od 1. července 2004:
- byty I. kategorie 40 Kč/m2 přepočtené plochy a měsíc
- byty II. kategorie 30 Kč/m2 přepočtené plochy a měsíc
- byty III. kategorie 25 Kč/m2 přepočtené plochy a měsíc
- úhradu za zařizovací předměty:
- kuchyňská linka, sporák 10 Kč/měsíc
- ostatní zařizovací předměty 5 Kč/měsíc
• provedení ekonomické analýzy firmou Encom, spol. s r.o. Brno na úspory tepla, na
úkor zvýšeného nájemného u městských domů U Stadionu č.p. 475 a č.p. 548, se
záměrem provedení zateplení a výměnu oken dle energetického auditu, vypracovaného na jaře t.r. Analýza bude firmou Encom, spol. s r.o. předložena RM v měsíci
září
• návrh žadatele pana Milana Slámy, na barevné řešení fasády domu na Masarykově
náměstí č.p.4, Velká Bíteš následovně:
- Celá plocha – barva smetanová č. 32304
- Římsy, lemování oken, sokl – barva cihlová, č. 32301
• poskytnutí kladného stanoviska k textu výzvy k podání nabídky na zakázku „Plynofikace kotelny č.p. 610, U Stadionu, Velká Bíteš“
• poskytnutí kladného stanoviska k pronajmutí stávající kanceláře IC na Masarykově
nám. č. 5 pro potřeby Městského muzea, za účelem rozšíření kanceláře
• poskytnutí kladného stanoviska se zřízením věcných břemen ke stavbám
„Vodovodní a kanalizační přípojky ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí“:
- 2x kanalizační přípojka k domu Masarykovo nám. č.1 pan Karel Mužík, p.č. 149,
p.č. 150
- kanalizační přípojka k domu Masarykovo nám. č. 135, pí Anna Ženatá, p.č. 150
- kanalizační přípojka k domu Masarykovo nám. č. 10, pí Marie Zdubová, p.č. 149
- kanalizační přípojka k domu Masarykovo nám. č. 17, Josef a Silva Smutní,
p.č. 129/1, p.č. 149, p.č. 150
- kanalizační přípojka k domu Masarykovo nám. 9, AP MARKET p.č. 149
- kanalizační přípojka k domu Masarykolvo nám.č.21, zástupce majitelů
MVDr. Jaroslav Veleba, p.č. 29/1
- vodovodní přípojka k domu Masarykovo nám. č. 8 Jiří a Ludmila Raušovi, parc.
č. 149
Věcná břemena se zřizují bezúplatně s tím, že poplatky budou hrazeny oprávněnými z věcného břemene a před akcí budou uzavřené smlouvy o smlouvách
budoucích o řízení věcného břemene a po realizaci a vyhotovení GP samotné
smlouvy o zřízení věcného břemene
• odsouhlasení změny na akci „Kuchyň s jídelnou pro DD a DPS“, spočívající v osazení rekuperační jednotky, bez cenového navýšení. Záměrem této změny je snížení spotřeby el.energie a zemního plynu při následném provozu kuchyně
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• termín konání tradičních Bítešských hodů 2004, které se uskuteční ve dnech
11. - 12. září
• k plnění veřejné zakázky „Vnitřní rozvod plynu kotelny U Stadionu č.p. 610, Velká
Bíteš“ fu Intop s.r.o., Jihlavská 231, Velké Meziříčí, za nabídkovou cenu 308.020 Kč
vč. DPH
• po diskusi s přítomnými zástupci osadního výboru obce Košíkov p. M. Jůzou,
p. R. Kozou a p. L. Rybníčkem ve věci rozšíření areálu fy AG FOODS s.r.o. následující stanoviska:
- výjezd z nového parkoviště AG FOODS dle komplexní studie, zpracované
Ing. Brandejsem, musí být v souladu se silničním zákonem (RM upozorňuje na
blízkost stávající křižovatky směr Rosice)
- stávající výjezd z parkoviště u výrobně skladovací haly bude stavebně zrušen
a zůstane pouze přístupový chodník
- novou výrobní halu stavět jako variantu č. 1 v Průmyslové zóně Košíkov dle
předchozí studie, zpracované Ing. Brandejsem. RM upozorňuje na skutečnost,
že pozemky v rámci II. etapy jsou již prodány a proto je nutno tuto studii přeřešit do prostoru volných (neprodaných parcel)
- jako varianta č. 2 by přicházela v úvahu úprava stávajícího areálu, která by
musela být doplněna o architektonicko-technické prvky s cílem zlepšení
vzhledu areálu v obci (snížení plánované haly oproti stávající, změna čelní
fasády v obdobném vzhledu jako je fasáda administrativní budovy atd.)
- požadavek ze zastupitelstva města ve věci pracovní verze zadání změny č. 2
ÚP je nemožný, protože by se jednalo pouze o velmi malý pruh stávajícího
pozemku, na kterém by se nemohla realizovat výstavba rodinného domu, protože z jedné strany by sousedil stávající areál fy AG FOODS a z druhé strany parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily
- na výše uvedené zpracovat studii, která bude projednána radou města a na
schůzi osadního výboru v obecním domě v Košíkově
• vyhovět žádosti osadního výboru v obci Košíkov na obnovu fotbalového hřiště na
pozemcích města v k.ú. Košíkov s tím, že je zapotřebí trávu na dané ploše posekat
a pozemek uvažovaný pro fotbalové hřiště vytýčit. Standardní rozměry malého fotbalového hřiště jsou 40 x 20 m.
Dodání a rozhrnutí zeminy zajistí fa Outulný Hartvíkovice.
Dále RM ve věci požadovaných zpomalovacích retarderů na vozovce u sportovního areálu pověří tímto úkolem TS Velká Bíteš s.r.o.
• vyhovět žádosti osadního výboru obce Ludvíkov na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč na „Dětské odpoledne“, které se bude konat v obci dne
3. července 2004
• využít nabídky p. V. Dvořáčka na nátěr oken a dveří v KD v Bezděkově za cenu
41.460,- Kč vč. DPH. V této souvislosti požaduje RM od p. Dvořáčka malbu místní
kapličky v obci Bezděkov bez navýšení uvedené ceny
• vyhovět žádosti fy Encom na nové osazení požárního zařízení v bytových domech
U Stadionu 475 a 548, Velká Bíteš. V uvedených místech byly z 24 ks hydrantů odcizeny požární hadice C52 a dále hasicí přístroje typu V9L. Vzniklá škoda je vyčíslena
na 81.147 Kč. Událost byla nahlášena a předána Polici ČR
• vyhovět žádosti TC města Velká Bíteš na poskytnutí fin. příspěvku na věcné ceny
ve výši 1.200 Kč, které budou předávány při vyhodnocení turnaje okresního přeboru jednotlivců dorostu, který se konal ve dnech 26. června – 27. července 2004
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• vyhovět žádosti správce Památníku Bible kralická, Mgr. J. Mitáčka a poskytnout
této organizaci fin. příspěvek ve výši 1.000 Kč za účelem vydání sborníku Z kralické
tvrze 22/2004
• uzavření darovací smlouvy 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
• podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu na odpovědného zástupce Helvag – Švýcarský spolek pro správu investic, majetku a pojištění
se sídlem HELVAG VEREIN, Kolin pltz 1, ZUG, CH – 6300 a odpovědného zástupce
OVB Allfinanz, spol. s r.o. se sídlem Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4. Podání bude
zasláno Polici ČR, obvodní ředitelství Praha IV
• na žádost fy ALEF Brno spol. s r.o. Brno následující vyjádření k níže uvedeným
odvodňovacím prvkům, které jsou součástí připravovaného obchvatu silnice I/37:
- C 302 – RM souhlasí bez připomínek s řešením, ale s tím, že bude ve správě SUS
- C 313 – RM souhlasí za podmínky, že bude zabezpečeno zachycení a odvedení
veškeré dešťové vody z nově budované komunikace tak, aby ani při přívalových
deštích nestékala voda na komunikaci v ulici Pod Spravedlností
- C 331– RM souhlasí za podmínky, že bude proveden průzkum stávající kanalizace v ulici Zmola, včetně posouzení její kapacity a to v celé délce až po její
zaústění do vodoteče. V případě potřeby bude toto potrubí zrekonstruováno
- C 332 – RM souhlasí bez připomínek
• využít nabídky fy AGROREAL Žďár n.S. na dodávku pracovních stolů do školní
jídelny ZŠ za nabídkovou cenu 29.945 Kč vč. DPH
• rozdělení kompetencí na tradiční Bítešské hody 2004, tj. odpovědnosti za přípravu, průběh a ukončení:
- za IC a KK, pí. I. Balejová
- za TS s.r.o., Ing. P. Gaizura
- za město, Ing. A. Koukola CSc., místostarosta
• předloženou projektovou dokumentaci vč. rekapitulace nákladů na vybudování
veřejného osvětlení ulice Jihlavská, Velká Bíteš
Rada města doporučuje:
• na základě získané dotace z rozpočtu kraje Vysočina pro podporu sociálních
služeb ve výši 280.584 Kč, ZM schválit rozpočtové opatření k rozpočtu města na
r. 2004 v této věci. Celá f.č. bude využita pro DD, konkrétně 50.000 Kč na polohovací lůžka, 50.000 Kč na rekonstrukci vany a zbytek na běžné provozní náklady
• ZM 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.
Dále RM doporučuje vyjednat se zapůjčitelem v této souvislosti požadavek na zhotovení nového pouzdra monstrance
• vstoupit v jednání ve věci prodeje pozemků v průmyslové zóně Košíkov s firmou
ITW Pronovia s.r.o., která projevila zájem investovat v této lokalitě na poměrně
významné ploše 27.500 m2.
RM konstatuje, že v současné době je prodej pozemků, které přicházejí v úvahu
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projednán a schválen několika jiným firmám, které projevili velmi vážný zájem
o koupi za stanovenou cenu 500 Kč/m2.
Dále konstatuje, že rozsah plochy, kterou firma ITW Pronovia s.r.o. požaduje
umožňuje městu Velká Bíteš snížit náklady na výstavbu inženýrských sítí.
RM vítá rozšíření výrobní kapacity fy ITW Pronovia s.r.o. ve Velké Bíteši, jelikož se
jedná o významného zaměstnavatele v našem regionu, který působí ve městě již
několik roků.
Po zvážení podmínek kupní smlouvy, předběžně deklarovaných uvedenou firmou
a vzhledem k výše uvedenému RM konstatuje, že lze jednat v této věci o kupní
ceně, pohybující se kolem částky 380 Kč/m2.
Rada města bere na vědomí:
• zápis z jednání kulturní, školské a sportovní komise, konané dne 19. května 2004.
RM podporuje zřízení pomníčku z dílny pana Laciny v místě historického pohřebiště Prusů z roku 1866.
RM pověřuje TS provedením bezpečnostní revize a opravy pódia tak, aby pódium
bylo řádně a včas připraveno na tradiční Bítešské hody. Současně požaduje RM
provést opravu a revizi malého pódia pro Bítešský hudební půlkruh
Zastupitelstvo města schvaluje:
• hospodaření města za rok 2003 bez výhrad, formální nedostatky budou řešeny
následovně:
- Závěrečné rozpočtové opatření za účetní rok bude projednáno a schváleno do
10. ledna následujícího roku.
- Byla doplněna směrnice o finanční kontrole ve veřejné správě.
- Na dnešním jednání ZM bude schválena směrnice pro poskytování cestovních
náhrad zastupitelům města.
- Do konce měsíce července letošního roku bude zavedena příjmová a výdajová
pokladna
• rozpočtové opatření č.1
• uzavření hypotečního úvěru na akci „Nástavba 4 b.j. Tyršova 239, Velká Bíteš“
u České spořitelny, a.s. s úrokem 3,25% se splatností do 20 let
• zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města
• zveřejnění záměru města prodat byt v bytovém domě U Stadionu č.p. 294, Velká
Bíteš, a to byt č.294/32 v 1. NP 2+1 o celkové podlahové ploše 75,6 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 753/1 v k.ú.
Velká Bíteš ve výši id.7560/104201
• bezúročnou půjčku HC Spartak Velká Bíteš ve výši 400 tis. Kč splatnou do konce
roku 2004
• úhradu pronájmu ledu za všechna mužstva HC Spartak v plné výši po celou dobu
sezóny
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STAROSTA SDĚLUJE

CHODNÍK NA KPT. JAROŠE BYL SCHVÁLEN

MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ OBDRŽELO DALŠÍ DOTACI
Před několika týdny, přesněji 17.června, obdrželo město Velká Bíteš rozhodnutí
investičního odboru, Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na
rekonstrukci kuchyně s jídelnou pro Domov důchodců a pečovatelskou službu na
ulici Jihlavská ve výši 4,5miliónu korun.
Jedná se dotaci ve výši 75% celkových nákladů, zbylých 25% nákladů hradí město,
tj. 1,5miliónu korun. Předmětem rekonstrukce je celková výměna instalací vody,
odpadů, elektřiny a plynu, nové obklady a podlahoviny, výměna oken a zateplení
obvodového pláště. Tyto práce představují náklady čtyř miliónů korun.
Druhou část tvoří technologie kuchyně s nákladem 2miliónů korun. Jedná se
o pracovní stoly, dřezy a elektrospotřebiče včetně mycí linky, samozřejmě v provedení nerezu. Změnou sazby DPH od 1.května došlo ke snížení základní sazby o 3%,
ale u stavebních prací narostla o 14%. Z tohoto důvodu muselo město přesunout
částku 500tisíc korun z rezervy na tuto akci.
Během prázdnin, podle uzavřených smluv o dílo, se postupně realizují jednotlivé
pracovní etapy dle řemesel. Ukončení veškerých prací by mělo být do konce měsíce
srpna a následně zahájit, po kolaudaci, provoz.

Tento pohled se stane za několik měsíců již minulostí

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Ve středu 26. července 2004 jsme obdrželi rozhodnutí Výboru Státního fondu
dopravní infrastruktury na akci „Chodník v ulici kpt. Jaroše“ ve výši 1.790.000 Kč, což
představuje 79,70% celkových nákladů v roce 2004.
Toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu s vypsanými pravidly na přiznání příspěvků pro naplňování programů, zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a
jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientaci z rozpočtu
SFDI v roce 2004.
Nejlépe se v rozhodnutí četla věta – K poskytnutí příspěvku bylo vybráno i Vaše
město, s limitním příspěvkem ve výši 1.790.000 Kč. Tím pádem bude vybudován
chodník i v této části města, jehož délka je přes 500 metrů a šířka dva metry. Vedle
zvýšení bezpečnosti silničního provozu v této ulici ovšem připadne povinnost na
majitele sousedních nemovitostí ve smyslu údržby chodníku v zimním období!

Snímek zachycuje práce v měsíci červenci
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PROHLÁŠENÍ PRO VEŘEJNOST
DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA VELKÁ BÍTEŠ
Na základě osobního jednání ředitele DPL Velká Bíteš MUDr. Jiřího Růžičky s náměstkem min. zdravotnictví ČR pro zdravotní péči MUDr. Milanem Špačkem dne 26.
května 2004, s jeho vědomím a schválením, uvolňujeme pro veřejnost závěry ze šetření výjezdní kontroly MZ ČR ze dne 22. března 2004 týkající se vyhodnocení přijatých opatření v DPL v souvislosti s žádostí FOD o prošetření poměrů v DPL ze dne
6. srpna 2003, a s tím souvisejícím podáním trestního oznámení ze strany FOD na
DPL Velká Bíteš, v následujícím znění: „Kontrolní výjezd MZ ČR v Dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši, provedený dne 22. března 2004 dospěl ke zjištění, že
o pacienty je v rámci stávajících možností DPL (personální, kvalifikační, finanční)
dobře postaráno. Stejně tak vyhodnotili situaci i rodiče pacientů, o čemž mj. svědčí
i veskrze pozitivní výsledky provedených dotazníkových šetření v DPL v příslušném
období. Zároveň bylo konstatováno, že řada opatření byla vedením DPL přijata ještě
před jejich uložením ze strany MZ ČR a některá z nich byla svým rozsahem překročena a rozšířena. V tomto pozitivním smyslu situaci rovněž vyhodnotil dne 9. dubna
2004 na své osobní návštěvě DPL ve Velké Bíteši i náměstek min. zdravotnictví ČR pro
zdravotní péči MUDr. Milan Špaček.
S těmito závěry byli rovněž seznámeni nově ustanovení členové Dozorčí rady DPL,
stejně tak i s vyrozuměním o vyřízení věci ze strany Policie ČR ze dne 30. ledna 2004,
kde je konstatováno, že ve věci, pro kterou bylo ze strany FOD podáno trestní oznámení, nejde po vyhodnocení všech známých skutečností o podezření z trestného
činu omezování osobní svobody a útisku, a věc byla tímto odložena, protože není na
místě vyřídit věc jinak.“

zákusky, rolády a další sladké laskominy. Nejvíce mne zaujal dort ve tvaru srdce, který
byl přímo uměleckým dílem. Ale to už nás vítali studenti a jejich mistrové - paní Alena
Fukanová (obor Cukrář – výroba) a paní Zdeňka Procházková (obor Kuchař – číšník
pro pohostinství).
Závěrečné zkoušky jsou vyvrcholením tříleté odborné přípravy, není tedy divu,
že všichni zainteresovaní si na jejich přípravě a průběhu dávají záležet a snaží se, aby
vše probíhalo „jako na drátku“. Ještě týden a bítešské učiliště vyprovodí do života
v pořadí již třetí svoje absolventy, poprvé mezi nimi budou i zástupci oboru Kuchař
– číšník pro pohostinství. Všichni proto s napětím očekávali, jak si studenti tohoto tříletého oboru povedou a zda se tato školní gastronomická premiéra vydaří.
Paní mistrové návštěvníky postupně provázely celou výstavou a dokonce nechaly
zájemce nahlédnout i do dvou učeben odborného výcviku (cvičných kuchyní), které
naklizené a vyleštěné čekaly na páteční ráno, aby v nich studenti předvedli svá kulinářská umění. Dozvěděli jsme se, že praktická závěrečná zkouška oboru Kuchař – číšník pro pohostinství se skládá ze dvou částí: připravit slavnostně prostřenou tabuli
s ukázkou servírování a dalších praktických úkonů a uvařit menu pro čtyři osoby.
Nádherně prostřené tabule určené k různým slavnostním okamžikům nás doslova
ohromily. Po pravé straně místnosti byla prostřena tabule rybářská, za ní tabule
vánoční, svatební, myslivecká, velikonoční a ta poslední byla připravena pro obřad
křtin. Vše dokonale sladěno pro každou příležitost. Obdivovali jsme tvořivost autorů
a také neobvyklou květinovou výzdobu. Na zvědavou otázku, odkud pocházejí
krásné ikebany zdobící tabule, jsme dostali odpověď, že je připravovalo Květinářství
paní Drlíčkové z Velké Bíteše.

MUDr. Jiří Růžička
ředitel DPL Velká Bíteš

SOU JANA TIRAYE

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ
Měsíc červen je nejen měsícem myslivosti či posledním předprázdninovým měsícem, ale i obdobím, kdy probíhají maturity a závěrečné zkoušky. Ten letošní čekal
i na studenty Středního odborného učiliště Jana Tiraye ve Velké Bíteši, kteří skládali
závěrečnou zkoušku z části písemné, praktické a ústní v oborech Obráběč kovů,
Kadeřník, Kuchař – číšník pro pohostinství, Cukrář – výroba a Elektrikář. Vám všem
bych chtěla prostřednictvím tohoto článku více přiblížit zkoušku prostřední, tj. praktickou část.
Na pozvání paní ředitelky Ing. Marie Šabacké jsem ve dnech 10. a 11. června 2004
školu navštívila. Byl čtvrtek dne 10. června 2004, blížilo se ke 14. hodině a nově
rekonstruovaná budova SOU v Lánicích č.p. 300, poskytující studentům plně vybavené učebny pro odborný výcvik, již očekávala první návštěvníky veřejně přístupné
výstavy závěrečných prací studentů.
Cestou do prvního patra budovy, kde se vše odehrávalo, stály nástěnky s popisem
učebních oborů a fotografiemi. Po pár metrech - ještě v prostorách schodiště - nás
nejen svojí vizáží, ale i příjemnou vůní překvapily čerstvé výrobky studentů cukrářského oboru. Na dvou bíle prostřených tabulích se skvěle vyjímaly barevné dorty,
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Cukrářská tabule

FOTO: MGR. VĚRA BOČKOVÁ

15

nout také, ale to už přímo v budově SOU na Tyršově ulici, kde mají ideální podmínky
pro praktický výcvik.
V oboru Kadeřník absolvovalo letos pod vedením mistrové paní Markéty Hradecké
a paní Dagmar Sedlákové celkem 12 dívek. Ty byly rozděleny také do dvou dnů, kdy
měly za úkol během 7 hodin vytvořit na vlastních modelech 6 účesů (2x střih pánský, dámský střih, vodová, kladená vlna a foukaná). Dívky byly taktéž velice šikovné
a většina z nich byla s prací hotova daleko před daným časovým limitem. Pečlivost
a v mnohých případech i svěží nápaditost by měly být pro mladé kadeřnice jistě prioritou, a proto jim přeji, ať je provází i v jejich budoucí praxi.
Během následujícího týdne studenti zvládli i zkoušku poslední – ústní část, a tak
nic nebránilo tomu, aby v pátek dne 18. června 2004 začalo v 9.30 v obřadní síni
bítešské radnice slavnostní předávání výučních listů letošním absolventům SOU Jana
Tiraye.
Slavnostní ráno zahájil soubor Růžičky, který pod vedením pana Jiřího Růžičky
zahrál a zazpíval všem přítomným. Poté vstoupil starosta města Velké Bíteše pan
Mgr. Miroslav Báňa a zástupce Sboru pro občanské záležitosti paní Drahomíra
Geisselreiterová, která vše uváděla, představila absolventy a předala slovo panu starostovi, jehož proslov si všichni přítomní se zájmem vyslechli. Po něm vystoupila
zástupkyně ředitelky SOU Jana Tiraye paní Mgr. Hana Čermáková, jejíž projev neskrýval jak dojetí, tak i vážnost daného okamžiku. Poděkování paní zástupkyně patřilo
všem přítomným: pedagogům - za jejich pečlivost, vzor a mnohdy i velikou trpělivost
při výuce; studentům - za jejich píli a čas strávený při studiu na SOU a samozřejmě
i přítomným rodičům - za toleranci a pochopení studentských let.
Dále paní zástupkyně předala slovo paní Dagmar Sedlákové, která byla celé tři
roky třídní učitelkou třídy 3. A. v oboru Kadeřník (13 studentů) a Obráběč kovů (14
Vítězná rybářská tabule s autory
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Dalším dnem mojí plánované návštěvy byl pátek 11. června. Tentokrát jsem měla
možnost vidět mladé kuchaře přímo při práci. V obou kuchyních ještě probíhaly
poslední úpravy připravovaných pokrmů, vše se dozdobilo, uklidilo a potom ve velkém napětí čekali studenti na hodnocení. Tříčlenná komise ve složení: Ing. Marie
Šabacká (ředitelka SOU), Ludmila Pecinová (zástupce ředitele pro praktické vyučování) a Zdeňka Procházková (mistrová odborného výcviku), pečlivě posoudila
všechny práce a mimo jiné také vyhlásila výsledné pořadí slavnostních tabulí. Jako
nejlépe prostřenou tabuli komise vyhodnotila tabuli rybářskou, na druhém místě
tabuli svatební a třetí místo získala tabule pro slavnostní obřad křtin.
Věřím, že nejen paní učitelky, ale i všichni studenti byli s výsledky spokojeni.
Myslím, že premiéra praktické části závěrečných zkoušek oboru Kuchař – číšník pro
pohostinství opravdu vyšla a za odvahu, kreativitu, nápaditost a pečlivou práci patří
všem veliké uznání a pochvala. Pojetí závěrečných zkoušek spojených s ukázkami
prací studentů SOU se může stát pro všechny inspirací a zároveň také určitým „měřítkem“. Každý, kdo práce shlédl, bude mít určitě během celého roku v mysli jejich inspirující vizáž a jistě se rád upamatuje na sladkou cukrářskou vůni.
A co ostatní učební obory? Pochopitelně i pro ně byl tento červnový týden velice
významný. Praktickou zkoušku skládali také Obráběči kovů (pod vedením pana Aleše
Janíčka, Ladislava Marka a Miroslava Smejkala), Elektrikáři (pod vedením pana Petra
Drlíčka) a v neposlední řadě i Kadeřnice: právě ty jsem v pátek měla možnost shléd-
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Kadeřnice při závěrečné zkoušce
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studentů). Z celkového počtu 27 žáků závěrečné zkoušky úspěšně vykonalo 26 žáků,
z toho 3 prospěli s vyznamenáním. Někteří studenti těchto oborů vzorně reprezentovali školu na odborných soutěžích. V oboru Obráběč kovů získali Jiří Hadraba a Jiří
Ulman 1. místo v regionální soutěži odborných dovedností ve Žďáru nad Sázavou
a v oboru Kadeřnice se Kristýna Adlofová, Jana Buchtová a Eva Brymová úspěšně
účastnily soutěže v Jihlavě a Brně.
Druhá třída byla rozdělena do oborů Kuchař – číšník pro pohostinství (12 studentů), Cukrář – výroba (9 studentů) a Elektrikář (8 studentů). Pozornost přítomných
se tedy upírala ke slovům třídní učitelky 3. B paní Mgr. Šárky Dohnalové: „Absolvovalo
celkem 29 studentů a všichni splnili všechny 3 části závěrečné zkoušky. Z této třídy
bylo vyznamenáno 10 studentů.“ Několik absolventů úspěšně vykonalo přijímací
pohovory a bylo přijato na nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
Po proslovech se konečně dočkali i studenti. Pan starosta ve spolupráci s třídními učitelkami začali předávat výuční listy a vyznamenaní žáci na památku obdrželi i knižní publikaci. Slavnostní akt také svým přáním jménem města Velké Bíteše
a Sboru pro občanské záležitosti doplnila paní Drahomíra Geisselreiterová a společně s panem starostou poděkovali pedagogům kytičkou.
Zástupkyně ředitelky popřála za celé SOU všem absolventům hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v osobním životě a rozloučila se s nimi slovy: „Věřím, že na chvíle strávené
ve škole budete vzpomínat a do Velké Bíteše se rádi vracet…“ K tomuto přání se připojuje i Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše.

VÝROČÍ

40 roků - praktické výuky žáků v oboru obrábění kovů v dílnách První brněnské strojírny, Velká Bíteš, a. s.

- red -

Absolventi SOU Jana Tiraye oboru Obráběč kovů s mistry pro odborný výcvik
FOTOARCHIV

Slavnostní předávání výučních listů na radnici
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Rozvoj závodu a nárůst výroby turbodmychadel v První brněnské strojírně ve
Velké Bíteši vyžadoval stále vyšší počet kvalifikovaných pracovníků ve strojírenských
profesích kterých však byl v našem regionu nedostatek, a tak se postupně přeškolovali z jiných profesí na profese strojní. Pro zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků bylo v září 1964 zřízeno a uvedeno do provozu vlastní učňovské
středisko. Kromě nových učňů přišli z podnikového učiliště v Brně žáci do 2. a 3.
ročníků učebních oborů soustružník, frézař a zámečník. Praktická výuka probíhala
přímo v dílnách turbodmychadel a po vystavění nové haly a přestěhování výroby
bylo učňovské středisko umístěno do bývalých prostor montáže turbodmychadel.
Teoretická výuka byla zajišťována v Živnostenské škole ve Velké Bíteši.
Během 40ti roků se zde vyučilo 1.549 učňů a na praktické výuce se podílelo 31 mistrů a výchovných pracovníků pod vedením pana Karla Čecha, Ludvíka Tučka, Zdeňka
Jaši a Aleše Janíčka.
Při výuce učňů bylo dosahováno vždy velmi dobrých výsledků v minulých i současných letech a úroveň výuky byla porovnávána s jinými učilišti na různých republikových soutěžích jak odborných tak sportovních dovednostech. Výsledky soutěží ve
strojním obrábění ve Žďáru Nad Sázavou za poslední roky:
- rok 2003 - 2. místo družstev ve strojním obrábění
- rok 2004 - 1. místo družstev ve strojním obrábění
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V současné době je Středisko praktické výuky První brněnské strojírny Velká Bíteš,
a.s. smluvním pracovištěm SOU Jana Tiraye a zajišťuje praktickou výuku v oboru
obráběč kovů pro První brněnskou strojírnu. Dílny jsou umístěny v bývalých prostorách vývoje a vyučí se v nich ročně 12-14 obráběčů kovů se zaměřením na CNC obrábění, kteří najdou profesní uplatnění na jednotlivých divizích a.s.
Poděkování patří všem výchovným pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě
nových pracovníků a zvláště pak všem ředitelům První brněnské strojírny, kteří měli
zájem o výchovu nových kvalifikovaných pracovníků a vyčlenili nemalé finanční prostředky na výchovu mladé nastupující generace.
Zdeněk Jaša
Příprava a vzdělávání zaměstnanců
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

KOUZELNÁ NOC

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁM. 86, VELKÁ BÍTEŠ
Nejdříve by bylo dobré vysvětlit co to vlastně znamená – „KOUZELNÁ NOC“. Je
to noc předškoláčků strávená bez rodičů v mateřské škole. Touto myšlenkou jsme
se zabývali v naší MŠ již několik let zpátky, ale vždy z ní sešlo. Letos jsme se této
myšlenky nevzdali a plánovali „kouzelnou noc“ již od jara. Zpočátku jsme se toho
trošku báli, ale jen jsme s tímto plánem seznámili děti, tak jsme se ubezpečili, že to
nebyl špatný nápad. Děti se neustále ptaly, co to vlastně znamená, nechtěly uvěřit, že
opravdu mohou spát samy bez rodičů v MŠ – tedy s námi učitelkami.
Tato noc se uskutečnila z pátku 25. června na sobotu 26. června 2004. Sraz jsme
měli v 18 hodin v mateřské školce, ale někteří jedinci přišli i o půl hodiny dříve, tak
se těšili. Trošku jsme se báli, že si to děti při loučení s rodiči rozmyslí, ale nestalo se
tak. Když jsme byli „komplet“ (tedy všechny děti ze „Sluníček i Motýlků“, mohli jsme
vyrazit na podvečerní vycházku, na kterou se děti nejen těšily, ale také připravovaly.
Ve výtvarném kroužku děti vyráběly lucerničky, které přišly právě teď na řadu. Každý
si našel tu svoji, dostal do ní svíčku a mohli jsme jít.
Ale to by nebyl ani život, aby nepřišla komplikace. Ta naše se objevila v podobě
špatného počasí (celé dopoledne pěkně svítilo, ale odpoledne se začalo počasí kazit,
než jsme se sešli, tak i řádně zapršelo). Proto program, který jsme měli naplánovaný
se začal uskutečňovat pouze částečně. A opravdu počasí nám nedovolilo dojít ani
na Koupelnu (místní rybník). Byli jsme nuceni se schovat pod stromy, mezitím, ale
vysvitlo sluníčko, a to co jsme spatřili, bychom nenaplánovali ani ve snu. Přesně před
námi naráz vyrostla nádherná barevná duha. Děti byly jako u vytržení a byl to opravu
velmi silný zážitek. Proto jsme se kvůli počasí (až se ztratila duha), vrátili za svitu lampiček zpět do MŠ. Po cestě tam i zpět jsme si stihli zazpívat a zahrát různé hry. Hlavně
jsme si zazpívali naši oblíbenou „Houpej dál, světýlko v náručí...“ Na cestě pod stromy
už bylo šero, tak bylo krásně vidět světýlka lucerniček. Děti byly jak vyměněné. I ti, co
obyčejně neví kam dřív skočit, byly jako “beránci“. Každý si nesl svoji lucernu, bádaly
o tom proč to svítí, proč taje vosk, proč zase ztvrdne, proč ...... .na otázky jsme nestačily ani odpovídat.
Když jsme dorazili do školky, každý si někam ve třídě postavil svoji lampičku (protože ještě bude mít důležitý úkol). Umyli jsme se, děti se převlékly do pyžamek, kdo
měl ještě hlad, tak povečeřel (vlastní zásoby, co mu maminka nachystala) a připravili
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Děti už leží a chystají se k spánku
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jsme si „noční lože“. Děti si samy ustlaly postýlku, vybraly si kamaráda, vedle, kterého
chtějí spát. Rozsvítili jsme si zase lucerničky, které ve tmě třídy navozovaly nádherně
tajemnou atmosféru.
Možná to teď vypadá, že bychom měli už spát, ale ta hlavní zábava teprve začala.
Měli jsme pro děti připravené tzv. „stínové divadlo“. Ani jsme netušili, co to s dětmi
udělá. Hráli jsme pohádku „O koblížkovi“, do kterého se „občas“ zamíchala jiná
pohádka. Myslíme si, že smích dětí byl slyšet až na náměstí i přes zavřená okna.
Samozřejmě i děti si samy vyzkoušely hrát stínové divadlo, ať už s loutkami nebo
pouze se svými končetinami a zjistily, že to čemu se tolik smály, není až tak jednoduché. ..... A hodin bylo ani nechtějte vědět kolik. Pomalu jsme se uklidnili, poslední
vyčůrání, instrukce dětem, kde se bude svítit, aby se nebály. Děti ulehly, ještě mazlení.
Strašně děti rozesmálo, když se paní učitelky nemohly vydat do jejich postýlek, už to
vypadalo, že se budeme smát snad celou noc.
Děti se uklidnily a pomalu se začalo ozývat pravidelné oddechování. Nikdo neplakal, nikdo se ani neptal po mamince, což byla pro nás učitelky největší pocta, protože
děti se cítily jako doma. Noc proběhla v naprostém klidu, první ranní ptáčata se začala
ozývat už v 6 hodin a jejich štěbetání postupně probudilo ostatní. Poté následovala
osobní hygiena, snídaně, úklid postýlek, hry a rozcházení dětí domů. Rodiče si pro
děti přicházeli s očekáváním „jak bylo“, a někteří byli velice překvapeni, že „ta“ jejich,
která někdy ráno pláče, vše zvládla na jedničku.
za kolektiv učitelek
Krejčová Jana
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TÝDEN V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
Koncem května se okna v přízemí ZUŠ vybarvila do růžova, modra, žluta i bíla.
Stala se plakátovací plochou, jejíž jednotlivé různobarevné plakáty zvaly na některé
z pěti odpolední, na nichž se prezentovali žáci školy tím, co se ve školním roce 2003
- 2004 naučili. 27. května a 1. června to byly absolventské koncerty. O nich a o výstavě
výtvarného oboru jsem již čtenáře informovala v minulém čísle Zpravodaje.
Chci vás, kteří jste se v předposledním týdnu školního roku nedostali na žádnou
z akcí ZUŠ, informovat o pěti odpoledních, strávených v ZUŠ. Probíhal tam hudebně-tanečně-dramatický minimaraton.Tím ale podobnost se sportovní akcí končí.
V pondělí 21. června se pochlubili především mladší žáci „Už umím hrát“.
V úterý 22. června pokračoval program, tentokrát nazvaný „Děti hrají rodičům“.
V obou odpoledních se skrývala přehlídka žáků hudebního oboru od 1. do 7. ročníku. Prostřednictvím klavíru, flétny, houslí, violoncella, kytary, bicích a tenoru nás
děti zavedly do světa hudby, který jim otevřeli jejich pedagogové: Helena Bobková,
Mgr.Jaroslav Burian, Mgr. Vítězslav Drápal, Marie Kalinová, Jaroslav Růžička, František
Kratochvíl, Mgr. Martin Švajda, František Duda, Marika Kašparová, Ing.Otto Hasoň
a ředitel ZUŠ Tomáš Mašek.
A jací byli interpreti koncertů? No přece skvělí, vždyť to byly naše děti a vnoučata!
Ve středu 23. června se museli diváci v nově upraveném sále tísnit výjimečně na
pódiu. O tom, že tato prostora slouží tanečnímu oboru, není pochyb. Svědčí o tom
zrcadlové stěny a madla, neboli tyče, u jakých cvičí i profesionální tanečníci. Takže sál
patřil tentokrát účinkujícím. Pod názvem „Hrajeme a tančíme“ se skrývala vystoupení
Růžiček pod vedením Jaroslava Růžičky, školního smyčcového orchestru pod taktovkou Mgr. Buriana a tanečního oboru přípravky a prvního a čtvrtého ročníku. Co vám
mám říkat? Maminky, babičky i tety dojatě sledovaly své ratolesti, proměněné najednou v lehkonohé víly, milé panenky, tanečnice čardáše či uličnického rock’n rollu.
Teprve, až si příbuzenstvo zamáčklo slzu dojetí, je napadlo, co to dalo paní učitelce
Mizerové práce, než jsme se my mohli dojmout.
A maraton pokračuje 24. června „Slavnostním koncertem žáků“. To se představili
převážně ti starší a pokročilejší. Bylo to znát na jejich vystoupení i na délce potlesku,
který provázel výkony jednotlivých interpretů.
Pátek 25. června patřil dramatickému oboru. Pokud divák čekal ztrnulou recitaci
veršů nebo monology z klasických dramat, byl překvapen. Tento obor musí totiž
nejprve v dětech probudit jejich přirozenou hravost, cit pro dramatičnost a zbavit je
zábran „předvádět se“. Tak to ukázaly mladší děti ve svých pohádkách pod vedením
Mgr. Věry Robotkové.
Starší žáci Mgr. Marcely Doubkové si vybrali ke ztvárnění bítešskou pověst a zahráli
ji pod názvem „Lidmila na bítešské věži.“ V netradičním pojetí, na kterém žáci pracovali tvořivě i během příprav, se představili i první absolventi dramatického oboru,
Radim Pelán a Petra Ustohalová.
Co dodat na závěr? Snad jenom to, že bítešská „Zuška“ čeká na své další žáky a ráda
po prázdninách přivítá i ty, kteří školu již navštěvují. Je jenom na rodičích, zda se
i přes stoupající finanční nároky rozhodnou poskytnout jim prostřednictvím školy
základ, na kterém mohou v budoucnu stavět. Třeba ne jako profesionální umělci, ale
možná, že si v dospělosti rádi zahrají na klavír nebo kytaru jen tak, pro radost sobě,
nebo i svým dětem. Ani to nebude málo.

Dívky tanečního oboru při vystoupení
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OKÉNKO FARNOSTI
Zrovna skončily prázdniny. V tyto dny končí dovolené, na které jsme se určitě těšili.
I když panuje v našem městě hodová atmosféra, přesto se mimoděk často a rádi vracíme k mnohým zážitkům z dovolených a často prožíváme velkou vděčnost za nová
přátelství za obnovené a utužené vztahy, nové poznání o sobě a za další „samozřejmé
hodnoty“, které jsme znovu zahlédli až desítky či stovky kilometrů od domova.
Už jsem se zmínil v minulých číslech Zpravodaje, že v naší Brněnské diecézi máme
pro letošní rok hlavní téma rodinu. Při vyslovení slova rodina se nám vybaví mnoho
asociací z vlastní zkušenosti: domov, místo přijetí, společenství, kde se vzájemně
obdarovává a přijímá, místo, kde se člověk cítí dobře a kam rád přichází. Pravoslavná
ikona zobrazuje Boží Trojici jako rodinu: otec je obrazem Boha Otce, děti jsou obrazem Syna a matka je obrazem Ducha svatého, protože je láskou, která je spojuje.
Přeji Vám radost v rodinném životě, inspiraci pro nové příležitosti a trpělivost snášet i různé nároky plynoucí ze společného života.
O. Bohumil Poláček

Zora Krupičková

22

23

INFORMAČNÍ CENTRUM V NOVÉM
Dne 30. června 2004 se v patnáct hodin shromáždili u vchodu do nových prostor informačního centra pozvaní hosté: paní Jitka Mattyášovská z oddělení cestovního ruchu kraje Vysočina, starosta města, místostarosta, členové rady i zastupitelstva města, členové kulturní komise a muzejního spolku. Hostitelkami byly ředitelka Informačního centra a Klubu kultury paní Ivana Balejová a pracovnice IC paní
Kateřina Coufalová.
Malou slavnost otevření nového informačního centra zahájil starosta Mgr. Miroslav
Báňa. Přivítal přítomné a vyjádřil, že je pro něj čest otvírat nové prostory IC, které
budou ještě lépe sloužit veřejnosti, turistům a propagovat naše město. Poděkoval také
Technickým službám města Velké Bíteše za včasné provedení úpravy prostor. Po přestřižení pásky pozval přítomné dovnitř, kde všechny uvítala ředitelka KK. Ve svém
krátkém projevu vyjádřila pak paní Mattyášovská z krajského oddělení cestovního
ruchu, jak si váží toho, že i početně menší město se dokáže reprezentovat takovým
informačním centrem.
Po občerstvení a prohlídce prostor IC čekal na hosty na nádvoří soubor Bítešan
s vystoupením horáckých a podhoráckých písní a tanců. Po jeho vystoupení přivítala
přítomné v prostorách muzea jeho ředitelka paní Silva Smutná a přiblížila jim expozici výstavy Lidové kroje Velkomeziříčska a Velkobítešska a novou stálou expozici
minerálů našeho regionu.
Vedení města i klubu kultury věří, že do nového informačního centra si najdou
cestu nejen turisté, ale i bítešští občané, kteří zde mohou získat další informace
o svém městě, pohlednice, mapy, propagační materiály i literaturu a dárkové předměty.
-red-

Paní Dagmar Vallová při podpisu do pamětní knihy Informačního centra
FOTO: JAROSLAV KAMÍNEK
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Zleva: Ivana Balejová, Jitka Mattyašovská, Ludvík Tuček, Ing. Josef Šilhan, Mgr. Miroslav
Báňa a Ing. Alois Koukola, CSc.
FOTO: JAROSLAV KAMÍNEK

VSTUPENKY NA HODY
Hody jsou nejvýznamnější akcí roku ve Velké Bíteši. Konají se vždy v měsíci září
a nabídka programu bývá veliká. V neděli, která je hlavním hodovým dnem, městem
prochází krojovaný průvod a na pódiu pod májí se odehrává tradiční program chasy
s rychtářem a právem. Pořadatelé se snaží, aby i další program byl každým rokem
bohatší. Co nového přinesou hody 2004? Velmi oblíbená jsou posezení u cimbálu
na nádvoří domu 5 („na pětce“). Cimbálová muzika Jaroslava Čecha z Uherského
Hradiště, která zde každoročně v neděli odpoledne hraje, si získala široký okruh příznivců. Letos jsou připraveny další dva večery s vynikajícími cimbálovými muzikami.
V pátek „na pětce“ bude hrát Varmužova cimbálka ze Svatobořic-Mistřína a v sobotu
ve dvoře Hotelu Jelínek horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova. Milovníci
dechovky si mohou zatančit a zazpívat v sobotu večer na pódiu pod májou, kde bude
vyhrávat Lesanka z Humpolce. V pátek večer pořádáme v kulturním domě pro mládež velkou diskotéku. V prostoru za „starou poštou“ na horní straně náměstí bude
opět středověké ležení a skupina historického šermu TAS uspořádá velkolepé představení včetně ohnivé show. V čase hodů jsou otevřeny tři výstavy - ve výstavní síni
klubu kultury výtvarná, v městském muzeu etnografická a v chovatelském areálu jako
obvykle drobné zvířectvo.
Již druhým rokem v čase hodů pořádáme v našem městě ve spolupráci s Muzejním
spolkem Velkobítešska folklorní festival nazvaný „Setkání na Podhorácku“. Na této
přehlídce národopisných souborů a krojovaných skupin Podhorácka a sousedních
regionů vystoupí mimo domácí soubor Bítešan deset dalších skupin a diváci budou
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OBRAZY, GRAFIKA, TEXTIL

VE VELKÉ BÍTEŠI VYSTAVUJÍ JAROSLAVA LÁZNÍČKOVÁ
– VELEBOVÁ A DOMINIKA SCHÖNOVÁ

Na posezení s cimbálkou bývá veselo - „Čechovci“ z Uherského Hradiště v roce 2003
FOTO: SILVA SMUTNÁ

mít možnost potěšit se lidovou písničkou a tancem ve čtyřhodinovém programu,
který bude na náměstí probíhat až do 18 hodin.
Po loňských hodech jsme v našem Zpravodaji zveřejnili výši příjmů a výdajů vynaložených na uspořádání hodů. Z výčtu bylo patrné, že i přes finanční podporu sponzorů, příjmy z nízkého vstupného nestačily pokrýt ani opravdu vynaložené výdaje.
Nyní jsme nuceni přistoupit k nepopulárnímu řešení a stanovit vstupné vyšší, a to
takové, které odpovídá skutečným současným cenám. K tomuto rozhodnutí jsme
dospěli po dlouhé diskusi a vedení města úpravu cen podpořilo.Věříme, že zdejší
veřejnost pochopí, že nereálně nízkou hodnotu vstupného není možno déle udržovat. Vždyť každý má možnost srovnání vstupného na obdobných akcích v okolí
i jinde, např. na festival v Sádku u Třebíče stála vstupenka 119 Kč. Vstupné na hody
v Újezdu u Brna v sobotu 70 Kč a v neděli 50 Kč. Mohli bychom jmenovat řadu dalších příkladů, všechny by měly jedno společné - návštěvník platí za vstup minimálně
50 Kč. Tuto nejnižší cenu vstupného jsme stanovili jak na hodovou neděli, tak na
hodovou sobotu ve Velké Bíteši, přičemž děti platí 20 Kč. V předprodeji je cena pro
dospělé zvýhodněná na 40 Kč. Neváhejte a zakupte si lístky od zdejší chasy, která
bude vstupenky prodávat v neděli dne 5. září při obchůzce městem, kdy skupinky
krojovaných zvou zdejší obyvatele osobně dům od domu. Předprodej bude probíhat
také v informačním centru na Masarykově náměstí od pondělí 16. srpna do středy 8.
září. Věříme, že každý návštěvník bítešských hodů ocení bohatou nabídku kulturních
akcí a finanční prostředky vydané za vstupné bude chápat jako účelně vynaložené.
Klub kultury města Velké Bíteše
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Jaroslava Lázníčková – Velebová se narodila v Nových Syrovicích. Nyní žije a pracuje v Týně nad Vltavou. Své dětství prožila v Lesním Hlubokém, malé vesničce uprostřed lesů na Moravě. Po absolvování základní školy ve Velké Bíteši byla přijata na
SUPŠ v Brně, obor grafika u prof. Dalibora Chatrného. Je absolventkou Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Zdeňka Sklenáře a prof. Jiřího Mikuly
v roce 1980. Uspořádala řadu samostatných výstav, zúčastnila se kolektivních výstav
a svými díly je zastoupena v mnoha veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Ve své profesionální činnosti se zabývá volnou grafikou v technice suchá
jehla, litografie, mezzotinta, kresbou, ilustrací, malbou, malbou na hedvábí a tvorbou ex-libris, kterými obeslala řadu domácích i zahraničních výstav - Brno, Praha,
České Budějovice, Velká Bíteš, Týn nad Vltavou, Chrudim, Finsko, Holandsko, Belgie,
Francie, Polsko, Rakousko, Litva, Itálie, Mexiko, Německo, Švýcarsko.
Dominika Schönová se narodila v Praze. Po ukončení základní školy byla přijata do
Trnkova studia krátkého kresleného filmu jako animátor, spolupracovala na francouzském filmu „Divoká planeta“. Absolvovala Střední grafickou školu v Praze a dále v Praze
na VŠUP v ateliéru prof. Sklenáře studovala obor knižní ilustrace. Věnuje se volné grafice, olejomalbě a knižní ilustraci. Používá zejména originální techniku tisku z hloubky
a často suchou jehlu v kombinaci s mezzotintou, dále lept a mědirytinu. Zabývá se také
tvorbou ex-libris a komorní grafikou. Kompletní realizaci (opracování desek, vlastní
rytinu, tisk v barvě a zalisování) provádí sama. Její práce můžete nalézt ve sbírce v Chrudimi a v soukromých sbírkách. Její další oblíbené obory jsou knižní a dětská ilustrace
(publikace „Exotické ovoce“) a vědecká kresba. Okrajově se věnuje tvorbě oděvních
doplňků (úpletů, šál) a šatů. Pracuje s přírodními materiály, nejvíce vlnou a kůží.
Tímto si Vás Klub kultury dovoluje pozvat ve dnech od . . . . do . . . září 2004 na
výstavu obrazů, grafických prací a textilu akademických malířek – grafiček, paní
Jaroslavy Lázníčkové-Velebové a paní Dominiky Schönové. Výstavu zahájí slavnostní
vernisáž v .... dne . . . . 2004 ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově nám. č. 5.
- red -

„Tajemství květin“ originál 4 barevná křídová litografie, „Balon“ original suchá jehla

27

VELKÁ BÍTEŠ

HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2004

POUŤOVÉ ODPOLEDNE S DĚTSKÝMI SOUBORY

OPĚT I VE VELKÉ BÍTEŠI

„...Ani déšť ani mráz na Bítešan neplatí...“ Tak jsem si upravila pro nedělní odpoledne 20. června slova písně skupiny Fešáci.
Všichni - především pořadatelé a účinkující - doufali, že se nevyplní předpověď
počasí na neděli. Opak byl pravdou Blížila se čtrnáctá hodina. Organizátorky po
několikáté otíraly omoklé lavičky, některé přistrkovaly pod střechu a do průjezdu
domu číslo pět na Masarykově náměstí. To všechno proto, aby umožnily přicházejícím divákům folklorního dětského odpoledne o bítešské pouti podívat se na vystoupení i přes drobný vytrvalý déšť.
Úderem čtrnácté hodiny rozsvítilo náladu obecenstva Sluníčko - soubor Mateřské
školy na Masarykově náměstí. Díky němu zůstala pak i pod deštníky rozjasněná
nálada. V programu následoval Bítešánek, folklorní soubor při Mateřské škole
U Stadionu. Po jeho milém vystoupení se představily ještě jednou děti z této mateřské školy a příjemně překvapily diváky společnou hrou na flétničky.
Pak již nastoupila nejmladší skupina Bítešanu. Co na tom, že trochu omokly
naškrobené rukávce a zvlhly umně zapletené copánky? Děti tančily a zpívaly s takovou chutí a elánem, že publikum zapomnělo na počasí.
Závěr programu patřil Bítešanu 15 - starším dětem. Ani je neodradil déšť od s chutí
provedeného pásma horáckých tanců. Zvláštní pochvalu si zaslouží „mužská část“
souboru - zkrátka kluci, kteří svým vystupováním vyvrátili názory některých vrstevníků, že je to „jen pro holky“. Naopak, jejich přítomnost zpestřuje výkon celého souboru. Škoda, že těch „statečných“ není víc.
Poslední potlesk splynul s cákáním dešťových kapek, omoklé pouťové atrakce příliš nelákaly, zboží ve stáncích jarmarku se schovávalo pod igelitem. Ale díky dětem,
obětavým učitelkám a ostatním vedoucím souborů si návštěvníci dětského folklorního odpoledne odnášeli sluníčko alespoň v sobě.
Zora Krupičková

Děti hudebního kroužku MŠ U Stadionu v pořadu „Pískání s flétničkou“ pod vedením
Dany Neklapilové
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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Škampovo kvarteto

FOTO: SILVA SMUTNÁ

Osmého června 2004 se konal ve výstavní síni bítešského KK již druhý koncert,
pořádaný v rámci Hudebních slavností - Hudba na zámcích a v muzeích. I když tomu
část prázdných sedadel nenasvědčovala, bylo zřejmé, že se s Velkou Bíteší i na druhém ročníku festivalu počítá, jak o tom svědčila i bohatě vypravená programová brožura.
Hudební slavnosti se konají za podpory Jihomoravského kraje a kraje Vysočina,
osobní záštitu převzali PaedDr. Martina Matějková, radní za kraj Vysočina a Ing. Milan
Venclík, radní za Jihomoravský kraj.
Na koncertech v zámcích a muzeích moravských měst, ke kterým patří i Velká
Bíteš, vystupují v podmanivém historickém prostředí nejlepší čeští umělci spolu
s místními soubory. V programu v našem městě se letos opět představila Bítešská
schola Cantate, jejíž profil byl uveden i v programu Hudebních slavností. Je vidět,
že i s ní se také počítá. V druhé části koncertu vystoupilo Škampovo kvarteto, založené v roce 1988. Soubor je v oblasti klasické hudby populární. Televizní diváci ho
mohli vidět, a hlavně slyšet, počátkem července na 2. televizním programu, kde
umělci vystupovali na koncertu Janáčkovy hudby, věnované jeho výročí. Od doby
svého vzniku získalo kvarteto několik prestižních cen, koncertovalo v mnoha zemích
světa.V obsazení Pavel Fischer - viola, Jana Lukášová - housle, Radim Sedmidubský housle a Lukáš Polák - cello zazněla díla našich nejznámějších a ve světě proslulých
skladatelů - Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.
Věříme, že se Hudební slavnosti 2005 Velké Bíteši příští rok nevyhnou a pořadatelé bítešského koncertu Vás pozvou k jeho návštěvě. Věříme, že ti, kteří přijdou,
nebudou litovat.
- red -
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
OLDŘICHA EICHLERA

Racionálně založení lidé asi nad mými dalšími řádky zakroutí hlavou a já jim to
nezazlívám. Znám přísloví o holkách a vdolcích. Ale - přiznejte si: nikdy jste nepoznali v nadýchaných letních oblacích pádící koně, letícího anděla nebo košatý strom?
A jestli ne, neztrácejte čas s další četbou.
Když jsem vstoupila před zahájením výstavy obrazů Oldřicha Eichlera do výstavní
síně a poprvé se rozhlédla, začali mi najednou přítomní hosté, (ať mi prominou),
vadit. Obrazy, které nás obklopovaly, potřebují ke své komunikaci s lidmi klid a čas.
Nedají se přelétnout očima mezi rameny a hlavami ostatních návštěvníků. Je třeba
přejít tu pomyslnou hranici zvanou rám - a vnímat, nechat se vést i sám poodkrývat
závoje plné tajemství a chtít mu porozumět. Nechat se oslovit barevným chvěním,
tápat a nalézat ukryté poselství. Defilují přede mnou snové představy, které mě provázejí někdy před usnutím. Před zavřenýma očima se mi vznášejí obrazy - přeludy,
o kterých vím, že je nikdy nedokážu namalovat. Jsou pro mě neuchopitelné, nikdy
bych je nedokázala přenést na plátno takové, jak se mi zjevují, to vím.
Možná to bude z mé strany znít domýšlivě, ale já to musím říci: konečně je někdo
za mne namaloval! Příběhy z usínání se již nerozplynou, mohu je vidět a procházet se
jimi. Stále se mi vrací myšlenka na Vrchlického báseň Giotto a duše.
„Kdys v dílně svojí seděl večer Giotto
a v polospaní obrazů hrou veden
si myslil, jak by namaloval duši.
Tak seděl sám, noc kupředu se brala....“

Ze slavnostní vernisáže – květen 2004. Na fotografii vlevo, pan Oldřich Eichler a vpravo
pan PhDr. Karel Plocek
FOTO: SILVA SMUTNÁ

30

A malíř snil o tom, jak rád by namaloval lidskou duši. Vtom se ozvalo lehounké
zaklepání a on tušil, že k němu duše sama přišla, aby ji namaloval. Blaženě naslouchal
jejímu trojímu zaťukání, otevřít však nešel v domnění, že zítra přijde zas. Čekal pak
dlouhé noci i dny, ale duše se již nevrátila
„....a dobrý Giotto utrápil se touhou.
Ty, který myslíš, sníš a hledáš krásu,
víš, proč jsem vyprávěl ti tuto báji?“
Občas navštěvuje lidská duše malíře, aby ji malovali. Oni však neslyší její jemné
ťukání na dveře, nebo jí neotevřou z obavy, že by nedokázali namalovat, co pocítí.
Povím vám tajemství: pan Eichler nechává asi dveře pootevřené. Nebo možná ani
netuší, že mu při malování duše nahlíží přes rameno. Snad nám chce utajit, že za ním
sama přichází. Ale ten, koho dokáží jeho obrazy oslovit, to stejně pozná.
Zora Krupičková

SETKÁNÍ MINERALOGŮ

V MĚSTSKÉM MUZEU PŘI OTEVŘENÍ STÁLÉ GEOLOGICKÉ
EXPOZICE
Velká Bíteš byla, a je pro mne jakousi stálou vzpomínku na mé první geologické
začátky, vzpomínkou na milé lidi, s kterými jsem se tady setkával, na překrásnou krajinu v okolí města, kterou jsem v rámci geologického mapování procházel. Vracet
se sem je vždy jakýmsi svátkem, jakousi připomínkou minulosti, ale také zážitkem
z nových pohledů spojených se současností. Velkou Bíteš jsem vnímal nejdříve jako
geologický fenomén, fenomén který se zapsal, díky F. E. Suessovi, do podvědomí
evropské geologie označením zdejší ruly – bítešská ortorula. Později mně byla představena jako místo, kde žili a pracovali vynikající toufaři – keramici, kde stojí unikátní,
původně opevněná stavba kostela, je zachovalé, ucelené náměstí. Pak již následovali
i takové světské poznatky jako místní proslavené „občerstvovací stanice“ – Karlíček
(U Raušů) a oáza dlouhodobého pobytu v hotelu U Jelínků, ale i zdejší vynikající
chleba, později sportovní hala se svými aktivitami atd. Tam v hotelu U Jelínků večer se
semlela současnost i historie, tady jsme poznali dějiny i pověsti města a kraje, zahráli
si šachy s panem Jelínkem, ale především se seznámili s řadu místních nadšenců, figurek i obyčejných bezejmenných lidí, jež pro nás příjemně dotvářeli kolorit města.
Pozvání na otevření expozice „Minerály a horniny Velkobítešska“ v městském
muzeu, která se konala 16. června tohoto roku, se stalo pro mne tedy dalším návratem a svátkem. Přiznám se, že aktéry této expozice znám již nějaký čas, a s jejich
činností jsem se již seznámil při různých sběratelských setkáních, nebo prostřednictvím jejich publikační činnosti v časopisu Minerál (Mgr. Pavel Holánek, František
Jež). S RNDr. Josefem Hájkem, CSc se známe pak léta z Přírodovědecké fakulty
Masarykovy university v Brně. Patřil do té skupiny vynikajících, echt pedagogů, kteří
nejenom naučili, ale za kterými se bez bočních tendenčních závazků chodilo i na
rady. Jak jsem se nyní přesvědčil z jeho promluvy nad otvíranou expozicí, stále tím
srozumitelným, zapáleným a čitelným odborným „vypravěčem“ je.
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Již před několika roky bylo možno ve zdejším muzeu si prohlédnout některé
vzorky minerálů z okolí Velké Bíteše - často neznámé a překvapivé. Přitom jsme
byli blíže „vtáhnuti“ a seznámeni i s rozsáhlou činností mineralogického kroužku
při místním muzejním spolku. Sběratelství minerálů na Velkobítešsku má svou tradici, ale současní členové muzejního spolku představují určitě to nejlepší, co je
známo na Moravě. Sběratelství se totiž v poslední době stalo spíše jakýmsi směnárenstvím, obchodem, vytratilo se z něho to původní, to nekomerční nadšení, kde
je upřednostňována snaha encyklopedicky mapovat, poznat, zachránit, představit
veřejnosti a následně i chránit. Toto pozitivní se v plné míře objevuje tady ve Velké
Bíteši. Přesvědčila nás o tom i tato nově otevřená expozice. Odborník i laik zde najde
všechny základní minerály, ale i horniny nacházejí se na území města a v jeho nejbližším okolí. Exponáty jsou umístěny v dokonale řemeslně provedených a prosvětlených skříních. Jsou seřazeny podle geneze s patřičnými doplňujícími mapovými
podklady i popiskami jednotlivých vzorků, srozumitelně pro každého. Je obdivuhodné jaká plejáda minerálů se zde našla, a to zejména v poslední době. Záslužný
a jedinečný je i záchranný průzkum členů spolku zaměřený na projevy krasové činnosti ve Velké Bíteši i jejím okolí.
Zahájení výstavy, prohlídka instalovaných nerostných objektů i následná diskuse
byla pro všechny přítomné jistě něčím mimořádným. Dotvrzovala to i přítomnost
řady významných muzejních pracovníků, odborníků i laiků z širokého okolí. Celé
entrée, uvozené v překrásné etnografické expozici, doplněné přiměřenou hudební
vložkou, jakoby dovršovalo význam a potřebu obecného poznávání přírody pro každého. Ono nakonec o nerostné říši, která zde je nově prezentována, stále platí to, co
si většina lidí moc neuvědomuje – Ukaž mi něco co nepochází ze země!. Dojemné
bylo i závěrečné, neplánované, mnohohlasné pěvecké vystoupení místních s hrnčířskou hymnou.
Výstava minerálů a hornin v Městském muzeu ve Velké Bíteši představuje jednu
z mála ucelených regionálních sbírek podobného zaměření na Moravě. Městu je
třeba vřele poděkovat za podporu této instituce, její představitelce Silvě Smutné pak
za vstřícnost s jakou se snaží obohatit tento stánek poznávání o stále nové a nové
hmotné i nehmotné prvky z města i okolí. Členům muzejního spolku se pak hluboce
klaním za podporu, kterou nezištně poskytují, ale i ostatním zájemcům, ať již místním
či externím. Pan učitel Mgr. Pavel Holánek pro mne představuje znovu nastupující
generaci těch učitelů, kteří svým žákům nevlévají jen předepsané znalosti z knih ve
škole, ale prakticky jim přibližují vše také v terénu. Tím je postupně a nenásilně vtahujíe do jakési sounáležitosti s krajem a městem. Vytváří v nich již často ztrácející se
hrdost nad místem, kde žijí, kde se narodili, kde bydlí.
Děkuji za tento nevšední zážitek. Muzejnímu spolku pak přeji další podobně
úspěšné aktivity, místní škole pak více takových učitelů, jako je Mgr. Pavel Holánek,
městu další podobné nadšence a propagátory místní přírody, historie a tradic.

činnost - odborná, populární i osvětová. Je spoluautorem obrazových encyklopedií
„Minerály“ a „Drahé kameny“, s kolegou Ivanem Mrázkem vydali v roce 1991 knihu
„Drahé kameny Českomoravské vrchoviny“, do tisku připravuje titul „Drahé kameny
Moravy“. Rediguje časopis „Minerál“, který v letošním roce zahajuje již 12. ročník
svého trvání.
V přátelské úctě Josef Hájek

RNDr. Luboš Rejl

Poznámka o autorovi:
RNDr. Luboš Rejl (nar. 1940) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity v Brně, pracoval v Brně v Ústředním ústavu geologickém,
později v geologickém oddělení podniku Geofyzika. Nyní žije spolu s manželkou
v Oslavanech, kde se podílí na vlastivědné činnosti. Dlouhá léta se věnuje sbírání
a studiu minerálů, zvláště drahých kamenů, k nimž se váže jeho rozsáhlá publikační
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RNDr. Luboš Rejl, geolog a mineralog
FOTO: SILVA SMUTNÁ

RNDr. Stanislav Houzar, vedoucí mineralogicko-petrografického
oddělení
Moravského zemského muzea v Brně,
doplnil novou expozici vzorkem goethitu
z Maršova
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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DVĚ INFORMACE Z MUZEA

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

V měsíci červenci byly znovu obnoveny webové stránky městského muzea a Muzejního spolku Velkobítešska. Jsou součástí stránek města Velké Bíteše. Při té příležitosti byl založen další oddíl týkající se zdejšího folklorního dění. Co vše obsahuje?
Samozřejmě základní informace, kontaktní adresy, jaké akce se ve městě a okolí připravují, recenze uskutečněných akcí, přiložena je bohatá fotogalerie. Část je věnována národopisnému souboru Bítešan a jeho činnosti, obyčejům podhoráckého roku,
zdejším tradičním hodům. Stránky jsou průběžně aktualizovány a budou doplněny
o další informace. Najdete je prostřednictvím následujících adres: www.vbites.cz/
muzeum, www.vbites.cz/muzejni spolek, www.vbites/foklor. S městským muzeem je
možno komunikovat také elektronickou poštou na adrese: muzeum@velkabites.cz.
Výstava „Lidové kroje z Velkomeziříčska a Velkobítešska“, která byla otevřena na
jaře, potrvá až do konce měsíce září. Průběžně ji navštěvují jak místní lidé, tak turisté
z různých částí naší vlasti. V podpisové knize je i několik záznamů od krajanů a cizinců. Větší zájem veřejnosti lze očekávat v čase bítešských hodů. Věříme, že během
posledních týdnů trvání výstavy přijdou do muzea především učitelé s žáky zdejších
škol. Soubor krojového ošacení, který je v muzeu vystaven, je dosud nejobsáhlejší
celek, který byl dosud ve Velké Bíteši prezentován. První část dokumentuje lidové
kroje na Velkomeziříčsku v 19. století, ta druhá dokládá, jaké kroje nosili Bítešané na
slavnostech a lidových veselicích v průběhu celého 20. století. Sbírkové textilie nelze
vystavovat často, věříme, že zájemci využijí této příležitosti a výstavu si prohlédnou.
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Ohlédnutí za loňským festivalem - mládenci z Tišnova

V červnu si do zdejšího muzea udělala výlet jednotřídka z nedalekého Katova. Nahodilá
řečnická otázka, zda znají nějakou místní lidovou písničku, malé Katováky nepřivedla do
rozpaků. Pohotově zazpívali a dokonce si k tomu i zatančili.
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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FOTO: JOSEF SMUTNÝ

V sobotu dne 11. září 2004 se uskuteční na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši již
druhý ročník přehlídky národopisných souborů a krojovaných skupin z Podhorácka
a sousedních regionů - folklorní festival nesoucí název „Setkání na Podhorácku“.
Letošní program bude opět bohatý. Začne v 13.30 hodin. Po zahájení vystoupí obě
dětské skupiny Bítešanu - ti mladší s pásmem „Neseme, neseme májíček...“, starší
předvedou „Zaplétání máje“. Dětský soubor Podhoráček z Vémyslic přijede s horáckými tanci. Mládež z Březníka si nachystala „Žertovné hry“. Potom přijde na řadu
opět národopisný soubor Bítešan ve společném pásmu mládeže a dospělých sestaveném z tanců, písniček a povídání o hrnčířském řemesle nazvaném „Dobře vypálené...“. Podhorácký blok uzavře folklorní soubor Bajdyš z Třebíče s vystoupením „O
zatoulané panence“. Z Brněnska přijala pozvání krojovaná skupiny z Komína, zatančí
„Brněnské šotyšky“ a folklorní soubor Líšňáci. Dětská skupina předvede „Dupavou
polku“, dospělí pásmo „Debe bela vojna“. V třetím bloku se představí Drahanská
Vysočina: Folklorní soubor Velen z Boskovic zatančí „Řemeslnické tance a dva Štéce“
a v podání národopisného souboru Kořeňák z Kořence uvidíme „Dožínky“. Pásmo
horáckého souboru písní a tanců Vysočan z Hlinska nese název „Tak se u nás tancuje“. Závěrečná horácká kola v podání domácího Bítešanu festival uzavírají. Během
odpoledne vystoupí rovněž hosté ze slovenského družebního města - folklorní soubor Oblík z Hanušoviec nad Topĺou.
Silva Smutná
Muzejní spolek Velkobítešska
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KRÁLOVNIČKY VE VELKÉ BÍTEŠI
V neděli dne 13. června 2004, dva týdny po svatodušní obchůzce Královniček v Jestřabí, předvedly dívky národopisného souboru Bítešan tento prastarý letniční zvyk
se zpěvy a tanci obřadního zaměření také ve Velké Bíteši. Nejprve se vydaly na horní
konec města. Na louce za domovem důchodců předvedly pásmo nejstarším obyvatelům. Ten den připadal na svátek sv. Antonína, a tak byl pro druhé zastavení vybrán
palouk za humny v ulici Zmola v dolní části města. Nachází se tam jezírko, které plní
pramen vody vyvěrající z bohatých podzemních zdrojů pod nedalekou kapličkou sv.
Antoníčka - místo jak stvořené pro králenský obřad spojený s vítáním jara, uctíváním
slunce, omládlé přírody a vody.
Děkujeme rodičům dětí za pečlivou přípravu krojů.
Muzejní spolek Velkobítešska

O KNÍŽKÁCH

TIŠNOVSKÉ NAKLADATELSTVÍ SURSUM
Sursum sídlí v Tišnově více jak 12 let a zanedlouho bude vydávat dvoustou
položku. Některé tituly znáte z výloh knihkupectví, z městské knihovny či archivu
muzea. Ke koupi jsou také v Informačním centru města Velké Bíteše a na některé Vás
nyní rád upozorňuji.
Z tišnovského působiště se snažíme obsáhnout Českomoravskou vrchovinu jako
takovou. Jak vydáváním zavedených stolních kalendářů Vysočina s krásnými fotografiemi Jaroslava Horáka a Miroslava Klepáčka, tak zejména řadou turisticko-vlastivědných průvodců. Znát můžete Velkomeziříčsko, Novoměstsko, Třebíčsko, Žďársko,
Havlíčkobrodsko, Chotěbořsko a Bystřicko. Některé z nich vyšly pro velký zájem
i ve dvou vydáních a je to pořád málo. Pokud by někdo chtěl v koncepci průvodců
pokračovat Bítešskem (držíme rozsahy původních politických okresů v návaznosti
na Vlastivědu moravskou), rádi budeme spolupracovat. Monografie a publikace pro
jednotlivé obce jsou samostatnou kapitolou.
Z jednotlivých autorů vám bude určitě nejznámější doc. Vladimír Ustohal ze
Šlapanic u Brna. Ředitelka Městského muzea ve Velké Bíteši paní Silva Smutná je
autorkou videodokumentu Továrna, která upadla v zapomenutí a doc. Ustohal
napsal úspěšnou knížku Tunely pro messerschmitty. Zájem o titul plný jak technických údajů, tak historie a vyprávění pamětníků o továrně Diana za války i po ní je na
úrovni a velice čtivý.
V měsíci červnu 2004 byla vydána moc zajímavá kniha Martina Štindla – Velká
Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1401 – 1723. Její podtitul Městská kronika barokní
Moravy, nenechává nikoho na pochybách, že autor jako vedoucí pobočky Státního
archivu Žďár nad Sázavou ve Velkém Meziříčí je tím nejpovolanějším. Plastické ztvárnění života, událostí a třeba i řemesel je bohatě podloženo četnými poznámkami i obrazovými přílohami. A četná vojenská tažení šla z Meziříčí na Bíteš a dál a naopak, ale
ani tehdejší život nebyl jenom boj, a tak v knize najdete další jiné příbuznosti a souvislosti o svém okolí.
Do třetice tasovský spisovatel Karel Švestka. Ke koupi máte zatím jeho knihu
Pohled z mostu, kterou opakovaně dokládá, že patří mezi největší ze současných
autorů. Jeho znalosti, postřehy a způsoby čistého vyjadřování musí pohoršovat
malých duší, ale dotýkají se ran a s intenzitou výpovědi naskakuje husí kůže. Sám je
vlídný a laskavý, ale proto pojmenovává život s láskami, touhami, vášněmi i posedlou
nevraživostí. A stejná bude také kniha sága Kauza Rohovští, kterou zkrásní obrázky
Lidmily Dohnalové z Velkého Meziříčí.
Tolik upozornění na pár autorů, kteří s Velkou Bíteší souvisí a mnohdy jsou z neznalosti zahrnováni pouze do regionální literatury.
Pavel Surý
nakladatelství SURSUM

Z obchůzky královniček ve Velké Bíteši (Lenka Hublová a Eva Robotková)
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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POUŤ V ROZSEČI

V neděli dne 4. července 2004 na pouti v Rozseši předvedla skupina místních dětí hezké
lidové taneční pásmo.
FOTO: SILVA SMUTNÁ

PRIMÁŘ, DOCENT, MUDR. FRANTIŠEK KOZA
František Koza junior se narodil ve Velké Bíteši 28. června 1895. O necelý rok
později jeho otec medik František Koza dokončil svá studia na pražské lékařské
fakultě a 26. dubna 1896 obdržel lékařský diplom.
V prosinci roku 1896 byl zřízen nový lékařský obvod v obci Sebranice a prvým lékařem byl konkurzem vybrán
MUDr. František Koza z Velké Bíteše na Moravě. Ještě v prosinci se mladí manželé
MUDr. František Koza se svou ženou Julií Kozovou – Kožnárkovou a svým ročním
synkem odstěhovali do Sebranic, kde doktor Koza začal svou první lékařskou praxi.
Novému lékaři byla přidělena stará škola, kde si mladí manželé postupně vybudovali byt, čekárnu, ordinaci a v malém kumbálku – lékárnu. Mladá žena byla vydatnou
pomocnicí svého manžela a jistě, jak vyrůstal František, k tomu vedla i syna.
Dcera docenta Kozy – paní Olga Puelma takto charakterizovala otcovu výchovu
v dětství: „Přirozenou zvídavost kučeravého chlapce podporoval otec v pozorování
přírody, jejích funkcí a souvislostí a v logickém myšlení. Učil ho nebát se, vydržet
bolest, hájit své přesvědčení a umět se v pravý čas rozhodnout, mít civilní odvahu
a i v nebezpečí pomáhat jiným, sociální cítění a osobní zodpovědnost. To byly prvky,
které mu dala rodina, na jejichž základech stavěl po celý život, a které mu i v těžkých
dobách pomáhaly jít správnou cestou v povolání i při hledání nových léčebných
metod.“ V Sebranicích vychodil obecnou školu a doktor Koza pak syna přihlásil do
primy Prvního českého gymnázia v Brně, kde začal před roky studovat i on sám. Zatím

38

co otec studoval ještě v provizorních budovách Na Hradbách č. 3 a č. 5, syn chodil již
do nové budovy gymnázia, která byla slavnostně otevřena 18. září 1884 na Stromořadní
třídě, později na třídě Legionářů v Brně. Ve sborníku vydaném k 60. výročí vzniku
Prvního českého gymnázia v Brně v roce 1927, je mezi abiturienty maturitního ročníku 1914 - 1915 uvedeno jméno „Koza František z Velké Bíteše, MUDr. Bratislava.“
Ihned po předčasné válečné maturitě byl abiturient František Koza odveden a okamžitě narukoval k 98. pěšímu pluku ve Vysokém Mýtě, ležícím t. č. v Kapošváru v Maďarsku. Po výcviku v důstojnické škole v Pětikostelí byl povolán v hodnosti poručíka
na ruskou frontu do Volyně. Před odjezdem se přijeli s ním rozloučit rodiče při hromadné polní mši. Po přesunu na tyrolskou a pak italskou frontu zúčastnil se těžké
a nebezpečné ofenzívy na Piávě, kde po posledním útoku zbylo z jeho jednotky o síle
240 mužů na živu pouze 28. Když se vrátil po válce domů, rodiče prošedivělého hubeného syna téměř nepoznali. Brzy po návratu z války se František Koza zapsal na lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde 18. března 1922 promoval.
Z touhy poznat kus světa se mladý doktor Koza stal lodním lékařem na čs. obchodní lodi „Legie“, která přivezla jeden z posledních transportů legionářů do
Evropy. (transport 35a – Terst - říjen 1920 - datum přeškrtáno). Čs. armáda v Rusku
zakoupila ve Vladivostoku japonskou loď „Takaji-Maru“ a přejmenovala ji na „Legie“.
Jako obchodní loď Legie vyplula z Hamburku a přes Belgii, Anglii, Španělsko a Brazílii
doplula do Argentiny, odkud se vracela. Na zpáteční cestě se loď dostala do třídenní
bouře a jen odvážným manévrem kapitána Václava Wosečka z Prahy neztroskotala.
Již po roce se vrátil doktor Koza domů (1921) a stal se asistentem na interní klinice prof. Dr. Hynka v Bratislavě, kde působil v letech 1922 – 1929, přičemž se věnoval nejen vnitřnímu lékařství, nýbrž i rentgenologii a budování oddělení pro fyzikální léčbu ve spolupráci s balneologem bratislavské univerzity prof. Dr. Vratislavem
Kučerou. Ze zájmu o balneologii a rentgenologii vykonal četné studijní cesty po
lázeňských a klimatických místech Evropy, poznal řadu francouzských lázní a později
v roce 1931 studoval jihoslovanské lázně a zúčastnil se porady o vybudování dalších
tamních lázní. Roku 1930 se doktor Koza habilitoval na bratislavské univerzitě z balneologie. V Bratislavě napsal většinu svých vědeckých prací a jeho působení na místní
klinice bylo velmi úspěšné. Snad nejvíce známým ho učinila vědecká práce zavedení
terapie záření při otravě kysličníkem uhelnatým.
Své odborné znalosti si prohluboval četnými zájezdy do ciziny. V roce 1926 pobýval v Londýně, kde se zabýval studiem rentgenologie a fyziologie na univerzitě
v Cambridgi u profesora Barcrofta, kde studoval i vyšetřování plynů krevních a hemoglobinu (krevní barvivo obsažené v červených krvinkách). Při pobytu v Londýně
se spřátelil s tam v té době pobývajícím Leošem Janáčkem. Po studijním pobytu v Anglii navštívil kliniky v Paříži a vrátil se na kliniku do Bratislavy, kde na základě získaných poznatků v cizině se věnoval experimentálním pracím. Další dva roky studoval
čs. lázně a klimatická místa u nás. Při jednom lékařském kongresu v Nice slovenský
kolega náhodou představil Dr. Kozovi mladou Slovenku Marii Tlapovou (1904-1966),
učitelku, která tehdy v Grenoblu studovala francouzštinu.
Pocházela ze staré české sklářské rodiny již dlouhá léta žijící na Slovensku. Mimo
češtiny a slovenštiny mluvila maďarsky, německy a francouzsky. Dr. Koza mimo mateřštinu ovládal němčinu, francouzštinu a angličtinu. V obou rodinách se kladl důraz na
znalosti cizích jazyků. Oba mladí lidé milovali i hru na klavír. Vysoká, štíhlá blondýnka
se doktoru Kozovi velmi líbila a také on upoutal mladou dívku. Následovala vzá-
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jemná korespondence, návštěvy rodin a v roce
1926 byla zamilovaná dvojice v Praze oddána.
V harmonickém manželství se narodily čtyři
děti. V Bratislavě 14. listopadu 1927 se manželům Kozovým narodila první dcera Olga.
V roce 1929 opouští doktor Koza bratislavskou kliniku a přechází do nemocnice v Kromeříži. Všeobecná nemocnice v Kroměříži
byla vystavěna ještě za Rakouska-Uherska
a byla slavnostně vysvěcena 25. října 1910
a 1. listopadu zahájila provoz. Areál nemocnice tvořila hlavní budova – tehdy pouze
přízemní, infekční pavilon a kaple s márnicí.
Prvním ředitelem a primářem byl jmenován
c.k. zdravotní rada MUDr. Jaroslav Elgart,
který do Kroměříže přišel jako erudovaný chirurg z Nemocnice Milosrdných bratří v Brně.
Bylo mu tehdy 38 roků a lékařské veřejnosti
byl velmi dobře znám jako člen Zemské zdravotnické rady a předseda Zemské župy lékařů.
Bylo velkým štěstím pro nemocnici i město
Mladý MUDr. František Koza
Kroměříž, že tento energický, nesmírně pracovitý muž dovedl v době první světové války velmi efektivně vést nemocnici, která
za jeho působení byla stále finančně soběstačná a její areál se podstatně zvětšoval.
V polovině dvacátých let minulého století mohla nemocnice investovat do postupné
nástavby hlavní budovy s věžičkou i budovy hospodářské. Ústav se definitivně mění
na krajinskou nemocnici středního typu. Mění se i vnitřní organizace ústavu. Končí
monoprimariát MUDr. Elgarta, který zůstává primářem chirurgie, do čela ORL je jmenován primářem MUDr. Soukup a doktor Koza se počátkem dubna 1929 stává prvním
primářem interního oddělení státní okresní nemocnice v Kroměříži. Po přestěhování
z Bratislavy dostává primář Koza rodinný nájemní byt v prvním poschodí vily poblíž
nemocnice, kde v přízemí byly pokoje svobodných lékařů. Vila byla uprostřed velké
zahrady ve velmi klidném prostředí.
Ředitel nemocnice MUDr. Jaroslav Elgart stál v čele ústavu téměř 30 roků a ve věku
67 let odešel dobrovolně po okupaci Československa v roce 1939 do penze, aby svým
gestem umožnil získat místo pro lékaře v době, kdy po záboru Sudet přišli o místo
v pohraničí. Ředitel nemocnice se staral i o další odborný růst svých podřízených na
vedoucích místech. Každý z nich musel na konci roku písemně podávat zprávu o celoroční práci na svém pracovišti. Ty se pak staly podkladem a součástí Výroční zprávy,
kterou ředitel od roku 1910 odpovědně a cíleně zpracovával. Od roku 1929 až do roku
1938 primář Koza zpracoval za internu deset takových odborných zpráv, které svědčí
o erudovanosti a pracovním zanícení autora. První zpráva podaná primářem Kozou
za rok 1929 měla název: „Zpráva oddělení chorob vnitřních, infekčních, kožních a verenických i oddělení roentgenologického.“ A tak zásluhou ředitele MUDr. Jaroslava
Elgarta má kroměřížská nemocnice v souhrnu zpracovanou v hlavních rysech činnost všech oddělení až do jeho odchodu do penze v roce 1939.
Pokračování příště
Miloslav Nováček
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POHÁDKOVÝ LES V LUDVÍKOVĚ
4. ČERVENCE 2004

První prázdninový víkend se rozdávalo vysvědčení i v kulturním domě v Ludvíkově. Nebylo to vysvědčení obyčejné, ale pohádkové. To získalo každé dítě, které prošlo pohádkovým lesem a splnilo úkoly, které pro ně připravily nadpřirozené bytosti.
Děti chodily na chůdách s „Širokým“, házely šipky s „Bystrozrakým“, hrály famfrpál
s „Harry Potrem“, házely míčky do terče s „medvídkem Pů“, nosily vajíčka do mraveniště s „Ferdou Mravencem“, procházely překážkovou dráhu s „Kocourem v botách“,
s „princeznou„ házely kroužky a skákaly s „čarodějnicí“ v pytli. Po splnění úkolu se
dětem plnily kouzelné pytlíčky sladkostmi. Když se všichni vrátili z lesa, předvedla
p.Rybníčková se svými kolegy z jezdeckého oddílu ukázky výcviku koní.
Všechny děti se ke své radosti na nich mohly několikrát povozit. Při tom všem
vytrávilo a tak pořadatelé naplnili dětská bříška grilovanými špekáčky. Mezitím nás
všechny zahnala letní bouřka pod střechu malého, útulného kulturáčku. Tam děti
netrpělivě čekaly na vyhlášení těch nejšikovnějších. Nakonec porota naznala, že byli
všichni účastníci šikovní a za snahu byli odměněni věcnými dárky, se kterými si odnášeli i zasloužené „pohádkové vysvědčení“.
Za všechny pořadatele bych chtěla poděkovat místním starším děvčatům, která připravila pohádkový les se všemi kouzelnými bytostmi. Nemalé poděkování patří všem
sponzorům: Město velká Bíteš, AG FOODS Košíkov, p. Šilhan Zbraslav, Potraviny pelánovi
Stanoviště, Cukrárna u Zdubů, Papírnictví Smutný, Hotel Jelínek, Železářství Žaloudek,
Café Jana p. Blažek, Řeznictví a uzenářství Sláma, pí. Rybníčková Košíkov, Zverex Pelán
Na ukončení prázdnin Vás všechny zveme v sobotu dne 28. srpna 2004 ve 14 hodin
do Kulturního domu v Ludvíkově na dětské odpoledne.
za pořadatele Lenka Brychtová

Z pohádkového lesa

FOTO: BRYCHTOVÁ LENKA
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HODOVÉ POZVÁNÍ NA VÝSTAVU BONSAJÍ

CHOVATELSKÉ MLÁDÍ

Před nedávnem jsme ukončili druhý „bonsajistický školní rok“ a už začne třetí rok naší
činnosti na Základní škole. Zahájíme jej stejně
jako loni, a to hodovou výstavou ve dnech od
8. do 15. září 2004 v areálu ZUŠ Velká Bíteš,
která nám v tomto vychází tak skvěle vstříc.
Na co se příznivci bonsají a všichni ostatní
návštěvníci mohou těšit? Za ten rok přibylo
zase několik zajímavých kusů do sbírek našich
členů a také se dá zajisté říct, že se za ten další
rok ze zapálených začátečníků školního věku
stali přeci jen zkušenější a pokročilejší pěstitelé. Ale koneckonců to může posoudit oko
každého z vás, kdo nás navštívíte. Výstavu
chceme zpestřit i ukázkami tvarování a máme
předběžně přislíbenu i účast mistra Evropy
pana Slováka a pokud budou dobré podmínky, uděláme i malou soutěž pro příchozí.
Prostě máte se na co těšit a zcela určitě si
nenechte výstavu ujít!
Jen pár větami bychom se ještě zastavili Juniperus Chinensis
ARCHIV BONSAI KLUBU
nad děním v letošním roce. Co je hlavní, přibývá nás a je jisté, že bonsaje mezi naší mládeží trvale „zapouští kořeny“. Doufáme, že to bude setrvalý stav a každého, ať už věku
školního či naopak seniory, mezi sebou rádi uvítáme. Často vyjíždíme na zajímavé
výlety a soutěže po republice a Velká Bíteš se stává v bonsajistických kruzích známým
pojmem.

V organizaci Českého svazu chovatelů základní organizace Velká Bíteš pracuje
z celkového počtu 37 členů deset mladých chovatelů. Někteří z nich se zúčastnili
letošního okresního kola soutěže mladých chovatelů. Soutěžní klání proběhlo za
účasti soutěžících okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou v budově
Okresní organizace ve Žďáře nad Sázavou.
V jednotlivých odbornostech a věkových kategoriích každý z dvaceti soutěžících
své znalosti prezentoval formou písemné práce zaměřené na pozorování vlastních
chovů, dále pak poznávání druhů a rázů drobných zvířat z fotografií a diapozitivů,
testu odborných znalostí z anatomie, zdravotní problematiky, přípravy zvířat na
výstavy a celkových znalostí zaměřených na chov drobných zvířat.
Naši zástupci prošli náročnou soutěží se ctí. V odbornosti drůbeže obsadila naše
mladá chovatelka Martina Baráková krásné 3. místo. V odbornosti králíků Michal
Dokulil 2. místo a ve stejné kategorii Adam Geisselreiter předvedl nejvíce znalostí
a svoji odbornost vyhrál. Z 1. místa postoupil do celostátního kola, které se uskuteční
v Rumburku. První tři z každé kategorie byli odměněni diplomem, medailí a malým
dárkem. Svou účastí v soutěži a především svými znalostmi dobře reprezentovali
Velkou Bíteš. Adamovi přejeme, ať se mu stejně dobře daří i v celostátním kole, kde ho
čeká velká konkurence vítězů okresních kol z celé republiky. Adame, držíme palce!
Výsledky své práce předvedou mladí chovatelé na hodové výstavě ve dnech 11.
a 12. září 2004. Této výstavy se také zúčastní se svými chovy i ostatní členové naší
organizace a chovatelé sousedních organizací. V sobotu bude všem zájemcům
výstava přístupna od 8 do 18 hodin, v neděli pak od 8 do 17 hodin. Na výstavě bude
možno porovnat představená plemena a případně zakoupit chovná zvířata pro doplnění vlastních chovů. Na přízeň všech návštěvníků se těší místní chovatelé.
za ZO ČSCH Velká Bíteš
Josef Klíma

Bonsai klub mládeže Velká Bíteš

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 25. října. Telefonicky si
vstupenky můžete objednat na tel. čísle: 566 532 025.
Klub kultury
Zleva: Adam Geisselreiter, Michal Dokulil a Martina Baráková
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
V mém věku si nemohu dovolit,
abych se cítil špatně.
W. Churchill
A opět na úvod několik zářijových pranostik:
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
1. září - Jiljí jasný - podzim krásný.
2. září - Na svatého Štěpána krále je už léta namále.
8. září - Narození Panny Marie - co má studenou krev, se do země zaryje.
14. září - Po svatém Kříži podzim s blíží.
16. září - Svatá Ludmila deštěm obmyla.
21. září - Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá čtyři neděle.
26. září - Na Kosmu a Damiána chladno bývá zrána.
28. září - Je -li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává.
29. září - Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
Na měsíc září jsme připravili:
Měsíc začínáme pravidelným Seniorklubem 15. září, v 15 hodin v Kulturním domě.
Měsíc září je pro Bítešáky vždy trochu mimořádným, jsou tradiční Bítešské hody.
Tento měsíc si již také každoročně v Seniorklubu vyhrazujeme pro zábavu, soutěžime
mezi sebou ve znalostch a dovednostech. Oblíbeným se stal kviz, bude zase. Jinak
jako vždy, sejdeme se, povykládáme, při poslechu pěkných písniček a příjemném
občerstvení. Bude také informace o zájezdech do Prahy a do Jihlavy.
Na září plánujeme zájezd do Prahy, tentokrát bude trochu jiný, ale zajímavý.
S pomocí poslankyně našeho regionu v parlamentu připravujeme exkurzi do parlamentu a do senátu. Kdy to ale bude, v tomto okamžiku není možno zatím sdělit.
V parlamentu to vře a tak se volný termín dozvíme až na poslední chvíli. Budeme
v Praze, snad vyšetříme chvilku i pro nějakou další příjemnou zajímavost. Další bližší
informace na Seniorklubu a v naší skřínce na náměstí.
Třetí akcí v září bude výlet na kolech, poslední sobotu 25. září Sraz v 9 hodin
u fotbal. stadionu - bude těžší trasa. Pojede se do oblasti, kde jsme ještě nikdy nebyli
a která nám Bítešákům je tak trochu neznámá - Rosicko. Je to hornický kraj se zajímavými místy. Vyrazíme směrem na Domašov, za kterým u lesa odbočíme doprava
do hezkého Chroustovského údolí, které nás zavede téměř až do Rosic. Město si prohlédneme a osvěžíme se. Jsme na Rosicku, v historické hornické oblasti, tak musíme
probádat nějaký blízký důl a haldu. Prý je tady, poblíž Rosic, na kopci nějaká hezká
kaplička a vyhlídka, prozkoumáme to. Při zpáteční cestě budeme projíždět známými
hornickými místy - Zastávka, Babice, Zbýšov, Zakřany, Vysoké Popovice a další.
Co chystáme na měsíc říjen:
- sobota 16. října, zahájení plavecké sezony v krytém bazénu v Kuřimi
- středa 20. října, Seniorklub s živou hudbou
- některé úterý, zájezd do Jihlavy na internet a na Krajský úřad se setkáním se seniory
- sobota 30. října, poslední letošní výlet na kolech na Svatou horu
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Při návštěvě Building Plastics

FOTOARCHIV SENIORKLUBU

Informační okénko:
- k říjnovému zájezdu do Jihlavy: využíváme příslibu zástupce hejtmana kraje
Vysočina p. Vystrčila, že nám zajistí v Jihlavě školení seniorů na internetu a návštěvu Krajského úřadu se setkáním s místními seniory. Bližší informace opět na
Seniorklubu a ve skřínce na náměstí
- ještě se vracíme vzpomínkou a fotografií na návštěvu firem Bematech a Building
Plastics, ve čtvrtek 8. července. Pro Seniorklub to už byla druhá návštěva, bylo nás
35. Opět nás pozval majitel obou firem p. Bernard Mullie, který se svými vedoucími pracovníky p. Ing. Křížem a p. ing. Hejtmánkem nás provedli provozem fy
Bematech v pronajatých prostorách bývalé kotelny vedle ZŠ, která se zabývá výrobou stínící techniky do oken, potom nás autobus BDS odvezl k areálu fy Building
Plastics u dálnice, kde jsme pokračovali v prohlídce stávajícího provozu s novými
technologiemi - výrobní linka na lamely a moderní lakovna a prohlídkou nové
skladovací haly. Návštěvu jsme ukončili besedou. Bylo o čem povídat, dotazů bylo
hodně. Ujasnili jsme si, že se jedná o české firmy, které se úspěšně v našem regionu rozvíjí. Jaká je spokojenost se zaměstnanci ? Jazyková vybavenost jde pomalu
kupředu, české ručičky jsou stále zlaté, ale je třeba vybírat.
Děkujeme manželům Lence a Bernardu Mullie a jejich spolupracovníkům za hezké,
poučné a příjemně strávené odpoledne.
Aktiv Seniorklubu
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HODY VE SCHROBENHAUSENU
V loňském roce jsme ve Zpravodaji psali o návštěvě přátel z naší družební
Kolpingovy rodiny, kteří k nám přijeli na hody. Letos jsme byli naopak pozváni na
„hody“ my do Schrobenhausenu. Tam hodům říkají „Schrannfest“ (Schranne je jihobavorský zastaralý výraz pro prodejní stánek, takže název znamená něco jako „slavnost
stánků“. Z Bíteše nás tam jelo devět. Rádi bychom se s Vámi podělili o to, jak a při jaké
příležitosti se hody v tomto bavorském městě slaví.
Schrobenhausen leží asi sedmdesát kilometrů od Mnichova. Je to město, které má
přes třicet tisíc obyvatel. Asi před sto lety sem byly přivezeny první sazenice chřestu.
Půda i podnebí se zdály pro pěstování této delikatesy příznivé a experiment tento
předpoklad potvrdil. Během několika desetiletí se Schrobenhausen a okolí pěstováním chřestu proslavily a v době, kdy se chřest sklízí, se tu konají velké slavnosti,
na něž se sjíždějí lidé z široka daleka. Pěstování chřestu je podle vyprávění místních
hodně náročné. V ideálním případě je denně třeba dvakrát projít pole a přihrnout
nebo vyřezat oddenky. Všechno se musí dělat ručně. Tato ruční práce se také promítá
do ceny. Chřest se konzumuje co nejčerstvější – koupí se od pěstitelů a doma ihned
zpracovává. Takový prý je nejlepší. Dva dny prý ve vlhké utěrce v ledničce v nejhorším případě také vydrží, ale po této době už by jej místní nejedli. Nad chřestem v plechovce nebo ze supermarketu pouze mávnou rukou, aby naznačili, že to není nic pro
labužníky.
Slavnosti chřestu se konají pod záštitou městského informačního střediska vždy
poslední víkend v červnu. Začíná se slavnostními salvami domobrany, po níž střídavě
vyhrávají zdejší kapely – muži a ženy troubí na lovecké rohy a kapela při zdejší ZUŠ
hraje dechové písně. Pak následuje slavnostní průvod v kostýmech – strážní, měšťané
a samozřejmě také „Královna chřestu“, kterou každoročně volí zdejší občané z řad
místních slečen. Po proslovu starosty a uvítání ředitele městského informačního střediska začíná kulturní program na náměstí. Vystupují tam různé národopisné soubory,
hrají různé kapely a samozřejmě i hosté – pravidelně přijíždí národopisný soubor
z Ukrajiny – ten jediný, pokud jsme viděli, také tancoval. Letos prý jedna členka chyběla, protože loni se do ní ve Schrobenhausenu zamiloval japonský turista, který si
pro ni později přijel až na Ukrajinu a nakonec z toho byla mezinárodní svatba. Mladá
paní dnes žije v Japonsku a zřejmě si pilně osvojuje tamní kulturu a písně.
Na náměstí jsou také stánky s občerstvením kde se prodává všechno možné od
pečených ryb až po hamburgery, ale kupodivu nikde nenarazíte na chřest. Inu,
možná jej mají v přilehlých restauracích – tam jsme po něm nepátrali. Všude proudí
zábava a samozřejmě také bavorské pivo (v Bavorsku si ho často míchají s limonádou,
což našincům připadá jako „znesvěcování“), potkávají se tu známí, kteří se už několik
měsíců nebo let neviděli a celý víkend se poctivě „slaví“. Kromě programu na náměstí
jsou samozřejmě i další doprovodné akce jako zábavy, diskotéky a rockové koncerty,
kam chodí mládež a ti, kterým nevyhovuje dechovka.
„Hody“ jsou také velkou šancí pro děti. V sobotu i v neděli se tu totiž koná „bleší
trh“, kde děti mohou nabídnout na prodej své hračky a knížky, se kterými si už nehrají.
Za velmi přijatelnou cenu je tu prodávají zájemcům. Neodradí je ani deštivé počasí. Je
to totiž příležitost výhodně koupit od starších kamarádů něco, co chtějí, nebo získat
peníze na něco nového. Tato myšlenka nám připadala velmi moudrá. Zatímco naše
děti mají doma spousty hraček, které už „nepotřebují“, a proto jen zabírají místo, nebo
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se různě povalují rozbité, děti našich známých udržují hračky v pořádku a dávají si
na ně pozor. Vědí totiž, že nerozbité je mohou prodat, a proto si jich považují i poté,
co už jim odrostly. Možná i to je způsob, jak v dětech vypěstovat vědomí, že věci mají
svoji hodnotu a stojí za to o ně pečovat.
Letošní schrobenhausenské „hody“ rovněž poznamenalo chladné počasí. Nedalo
se příliš dlouho sedět venku na místě. Sobotní večer jsme proto strávili v Kolpingově domě, kde jsme si mohli v klidu popovídat se všemi svými známými ze zdejší
Kolpingovy rodiny. Zvláště nadšeně se k nám hlásili všichni cyklisté i ostatní účastníci
zářijové návštěvy u nás. Přinesli i fotografie z této cesty, tak bylo na co vzpomínat.
Chvílemi jsme také pozorně sledovali, jak se odvíjí fotbalové mistrovství. Zpočátku to
pro Čechy vypadalo neradostně, ale pak začali naši přátelé více fandit a výsledek se
dostavil téměř okamžitě. Moc našim to vítězství přáli a tvrdili, že Češi jsou mnohem
lepší fotbalisté než Nizozemci. Škoda jen, že v zápasu s Řeckem už výsledek dopadl
v náš neprospěch.
Po čtyřech dnech jsme odjížděli odpočatí a plní dojmů z nových míst a ze setkání.
Do budoucna uvažujeme o společné dovolené českých a německých rodin. Uvidíme,
jestli se ji podaří uskutečnit. Mezinárodní setkání jsou rozhodně velmi důležitá. Při
nich se totiž o okolních zemích a lidech, kteří tam žijí, dozvíme mnohem více než ze
sebelepších knih.
Eva Lajkepová

POLICIE INFORMUJE
Policistům Služby kriminální policie a vyšetřování ve Žďáře nad Sázavou a Třebíče
se podařilo zjistit pachatele krádeží vloupáním do rodinných domů ve Velké Bíteši,
Velkém Meziříčí, Třebíči a Náměšti nad Oslavou. Ve všech případech se jednalo o mladíka s trestní minulostí z okresu Třebíč. Pachateli bylo sděleno obvinění z trestných
činů krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci.
Šetřením policistů zdejšího obvodního oddělení ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování byl zjištěn pachatel krádeže mobilního telefonu v místní
restauraci. Majitelka zanechala telefon v kabelce u stolu a na chvíli se vzdálila, čehož
pachatel využil ke krádeži.
V současné době je prováděno šetření k vloupání do prodejny v obci Rozseč,
Obecního úřadu v Rojetíně, krádeži 5 ks jehňat v obci Kaly, hasební techniky z bytového domu ve Velké Btíeši, ručního trezorku z prodejny Alfa Market a dalších krádeží
v rámci teritoria Obvodního oddělení.
Mezi nejzávažnější případy patří vloupání do objektu firmy Building Plastics,
odkud si „noční hosté“ odvezli výpočetní techniku v hodnotě několika set tisíc
korun.
Vzhledem k tomu, že současné klimatické podmínky nasvědčují houbařské
sezóně, chtěl bych upozornit na předpokládanou zvýšenou trestní činnost vloupání
do odstavených vozidel na okrajích lesních porostů, lesních cest. Doporučuji nenechávat ve vozidlech žádné věci, ošacení a předměty, které by upoutaly pozornost.
npor. Roman Tomšík
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PRO KRÁSU VAŠICH OČÍ
V minulém příspěvku jsme si povídali o očním krému. Pro jakou pokožku je
vhodný, kdy jej používat a jak správně aplikovat. Dnes se seznámíme s dalším přípravkem v péči o oční okolí a to očním gelem.
Gelové přípravky mají velkou oblibu a také tu přednost, že do nich lze dobře
zapracovat výtažky z rostlin. Své uplatnění nalézají i v přípravcích pro oční kontury. Oční gely se dobře vstřebávají, nezatěžují víčka, obsahují vysokou koncentraci
účinných látek. Jsou vhodné jako každodenní péče už od dvaceti let věku na zklidnění, osvěžení a jako první prevence proti předčasnému stárnutí. Vhodné jsou i pro
nositelky kontaktních čoček. Velice nám pomohou, pokud nás trápí unavené nebo
oteklé oči, tvoří se váčky pod očima nebo oči velmi namáháme. Vhodné je použití
i při různých alergických projevech, jako např. senná rýma, kdy jsou často přecitlivělé, uslzené a opuchlé oči. Oční gel je také optimální podklad pod oční make-up,
ale můžeme jej bez obav použít podle potřeby během dne přes oční stíny. Je vhodný
pro všechny typy pleti, pro mladou a mastnou pleť ráno i večer jako základní péče,
pro zralou a suchou pleť doplňuje oční krém nebo balzám a používáme jej ráno,
během dne nebo jako oční masku. Nanášíme jej v tenké vrstvě velmi citlivě a šetrně
bříšky prstů. Osvěžující efekt zesílíme tím, pokud uchováváme oční gel v chladničce.
Výborně nám pak poslouží jako první pomoc místo obkladů a to jej naneseme ve
větší vrstvě, zavřeme oči a chvíli necháme působit.
Blahodárně působí oční gely s výtažkem světlíku lékařského, který má výrazné
zklidňující účinky. Dále se používají do očních gelů výtažky z lípy, heřmánku a vilínu, panthenol a vlhkostní faktory. Oční gel je nenahraditelnou součástí „kosmetické
výbavy“ každé ženy. Příště se seznámíme s očním balzámem, který splňuje nejvyšší
kosmetické nároky.

i lidé v pokročilém věku, a to bez ohledu na tělesnou výšku a váhu. Judo je japonského původu, jeho zakladatelem je Jigoro Kano (1859-1938), který jej vytvořil z vybraných chvatů starého bojového umění Jiu-Jitsu. Po letech pečlivého studia založil
v roce 1882 vlastní školu, kterou nazval KODOKAN–JUDO (JUDO doslova znamená
„jemná cesta“).
Oddíl JUDO TJ Spartak obnovil svoji činnost po mnohaleté přestávce v roce 2001.
Přes počáteční potíže, kdy měl oddíl tři členy se podařilo jeho činnost udržet a rozšířit na současných 20 judistů nejen z Bíteše ale i z okolních obcí. Jednou ze základních
podmínek pro udělení závodnické licence je složení zkoušek pro 5 KYU (žlutý pás).
Ke třem dosavadním závodníkům se na konci června t.r. přidalo sedm dalších (4 v kategorii mláďat, 2 mladší žáci a 1 starší žák).
Naši závodníci se účastní krajských soutěží nejen na Vysočině ale i v Brně.
Z každého turnaje se podařilo přivézt vždy alespoň jedno medailové umístění. Ale
ani ti, kteří ještě nemají složené zkoušky nezůstávají pozadu. V květnu proběhl v Brně
turnaj přípravek. Náš devítičlenný tým odtud odjížděl s velmi dobrými výsledky: v kategorii mláďat dvě druhá místa, mladší žáci jedno druhé a jedno třetí místo, starší žáci
jedno první místo.
Všechny zájemce od 8 do 108 let, kteří se chtějí věnovat tomuto tradičnímu japonskému sportu (v Japonsku je zařazen v osnovách všech stupňů škol) rádi uvítáme na
tréninku. Bližší informace ve vývěsce TJ Spartak nebo na tel.: 566 532 311.
Ondřej Blaha
za oddíl JUDO TJ Spartak Velká Bíteš

Anna Kopáčková

ODDÍL JUDO

TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
Zásady JUDA
Zdvořilost – respektovat druhé
Odvaha – poctivé jednání
Upřímnost – znamená říct to, co si člověk myslí
Čest – dodržet dané slovo
Skromnost – znamená nevynášet sama sebe do nebe
Respekt – bez něho není důvěry
Sebeovládání – znamená udržet na uzdě svůj hněv
Přátelství – je nejčistší z lidských citů
Judo – je kytice svázaná ze všech těchto květů
Judo je sport, který zaujal tisíce lidí na celém světě. Přináší uspokojení nejen těm,
kteří ho provozují, ale i divákům. Judo je sportem, kde najde uplatnění mládež ale
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Nahoře zleva: Vařílek Patrik, Blaha Filip, Zelníček Stanislav, Hadraba Tomáš, Kundýsek
Miloš, Hruban Jiří, Kováč Jakub. Dole zleva: Kováč Viliam, Všianský Tomáš, Zelníček Marek,
Blaha Tomáš, Vitešník Zdeněk, Hrdlička Daniel, Valach Jiří, Dvořáček Marek, Tůma Antonín
a Liška Ondřej
FOTO: ONDŘEJ BLAHA
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BÍTEŠSKÁ FOTBALOVÁ LIGA 2003 - 2004

FLORBAL VELKÁ BÍTEŠ

Loni, koncem srpna začal další, již 6. ročník Bítešské fotbalové ligy (Memoriálu
Rostislava Koukoly) za účasti 15 týmů z Velké Bíteše a okolí. Podzimní část trvala do
poloviny října a na jaře se začalo hrát hned po velikonocích. Většina zápasů se odehrála na tréninkovém hřišti FC Spartak Velká Bíteš a zbytek pak ve Svatoslavi. Jako již
tradičně o posledních postupujících do playoff rozhodovalo poslední kolo, které přineslo následující složení dvojic:

Florbal Velká Bíteš při TJ Spartak Velká Bíteš a ASPV (Asociace sport pro všechny)
se v sezóně 2003/2004 se účastnila soutěže II. AFL (amatérské florbalové ligy) pořádané v Újezdě u Brna. Soutěži se zúčastnilo 8 týmů: Orel Židenice A, FT Brno a Horní
Komín z Brna, Avalange z Újezdu u Brna, Ftb Komáři Bošovice, Zastávka, Aligátors
a Velká Bíteš. Herní systém byl stejný jako na mistrostvích světa v hokeji. Po vzájemných zápasech každý s každým ve skupině bylo sehráno vyřazovací čtvrtfinále. Čtyři
vítězné týmy ze čtvrtfinále sehrály semifinále. Vítězné týmy ze semifinálových bojů
se utkaly o pohár vítěze turnaje.
Tým Florbal Velká Bíteš během deseti turnajů se dvakrát stal vítězem turnaje, čtyřikrát skončil na druhém místě, jedenkrát na místě třetím, jedenkrát na čtvrtém místě
a dvakrát na místě pátém. V celkovém pořadí se tým Florbal Velká Bíteš umístil na druhém místě se stejným počtem bodů jako první tým Orel Židenice A.

MEMORIÁL ROSTISLAVA KOUKOLY

Čtvrtfinále:
AC Huba – FC Nebštych 5 : 0
Svatoslav – Dřevokazi 2 : 2, P 3 : 1
Demonta – Staří páni 6 : 2
Hur. Křoví – FC Jasenice 3 : 3, P 7 : 6

Finálové zápasy:
o 3. místo Demonta – AC Huba 4 : 1
o 1. místo Svatoslav – Hurican Křoví 2 : 1
Vítězem se poprvé za dobu své účasti
stala Svatoslav.

Semifinále:
Svatoslav – AC Huba 2 : 0
Hur. Křoví – Demonta 3 : 2

Konečné pořadí:
Svatoslav, Hurican Křoví, Demonta, AC
Huba, FC Jasenice, FC Nebštych, Staří
páni, Dřevokazi, SK Omega, Maršov, FC
Salajka, Kino, Březí, FC Marťan
Miloš Rybníček

SEZÓNA 2003/2004

II.AFL
Družstvo
Orel Židenice A
Florbal Velká Bíteš
Aligátors
FT Brno
Horní Komín
Avalanche Újezd
TJ Sokol Zastávka
Fbc Komáři Bošovice

1.k
7
12
7
4
1
7
1
4

2.k
12
17
7
14
6
10
9
10

3.k
20
23
9
24
6
18
14
13

4.k
31
31
12
27
13
23
18
15

5.k
43
41
12
34
17
24
23
18

6.k
53
46
24
39
22
25
24
22

7.k
65
56
31
42
27
26
26
25

8.k
73
68
33
48
32
31
28
28

9.k
78
78
45
49
36
34
32
32

10.k Pořadí
85
1
85
2
54
3
52
4
46
5
36
6
36
7
33
8

Během deseti turnajů hráči týmu Florbal Velká Bíteš nastříleli soupeřům 257 branek.
V soutěži o nejlepšího střelce sezóny 2003/2004 hráči týmu Florbal Velká Bíteš se
umístili takto:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jméno
Tuček Jan
Kubiš Jan
Tuček Luděk ml.
Žaloudek Jan
Zeithamel Zdeněk
Rovenský Eduard
Tuček Michal
Vacur Marek
Karásek David
Svoboda Robert
Boček Antonín, Pelikán Ondřej
Vacula Petr
Palát Zdeněk, Tuček Luděk st.,Bartůněk Adam

Počet vstřelených branek
75
56
26
24
20
13
10
9
7
6
3
2
1

Nemalou měrou se na úspěchu týmu podíleli brankáři Jan Heneš a Jiří Pejchal,
kteří mají zásluhu na tom, že tým Florbal Velká Bíteš postoupil s týmem Orel Židenice
A postoupili do I. ligy AFL.
Vítězný tým
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FOTO: LUBOŠ KERBER

Ing. Tuček Luděk
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Neděle 5. září v 17 a ve 20 hodin
TROJA
Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce
boj, nestalo se tak ve větší bitvě, než byla
tato. V hlavní roli historického velkofilmu
Brad Pitt.
Premiéra – 160 min, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Čtvrtek 16. září v 19.30 hodin
50X A STÁLE POPRVÉ
Představte si, že svou dívku musíte získávat každý den znovu a znovu… V hlavních
rolích americké komedie Adam Sandler,
Drew Barrymoreová, Rob Schneider, Dan
Aykroyd…
Premiéra – 99 min, mládeži přístupno,
vstupné 55, 57, 59 Kč

Tým Florbal Velká Bíteš

FOTO: JAN HENEŠ

PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ – ZÁŘÍ 2004

Neděle 22. srpna v 19.30 hodin
VAN HELSING
Jediné jméno, ze kterého má zlo strach!
Dobrodružný film režiséra filmu Mumie,
nejdražší film natočený v Čechách.
Premiéra – 120 min, vhodné od 12 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Čtvrtek 26. srpna v 19.30 hodin
BABA NA ZABITÍ
Našli dům svých snů. Roztomilá stařenka
jim ho však promění v peklo na zemi. Ben
Stiller a Drew Barrymoreová v černé komedii Dannyho DeVita.
Premiéra – 90 min, vhodné od 12 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč
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Neděle 29. srpna v 19.30 hodin
POST COITUM
Chcete mít lásku za každou cenu? Tak
plaťte! V hlavních rolích mrazivé komedie režiséra Juraje Jakubiska Franco Nero,
Richard Krajčo, Lucie Vondráčková, Jiří
Langmajer, Mahulena Bočanová…
Premiéra – 100 min, vhodné od 15 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Čtvrtek 2. září v 19.30 hodin
ŠÍLENÝ RANDE
Bacha na zfetovanou sovu! Bláznivá komedie režiséra Davida Zuckera (Bláznivá
střela, Scary Movie 3).
Premiéra – 90 min, mládeži přístupno,
vstupné 55, 57, 59 Kč

Neděle 19. září v 19.30 hodin
ÚSVIT MRTVÝCH
Až v pekle nebude místo, mrtví vyjdou na
zem… Americký zombie horor.
Premiéra – 97 min, vhodné od 18 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Čtvrtek 23. září v 19.30 hodin
PÁNSKÁ JÍZDA
…správný chlapi si poraděj sami…
V hlavních rolích rodinné komedie M.
Dejdar, V. Škultéty, O. Vetchý, J. Abrhám, S.
Nálepková, J. Kocurová…
Premiéra – 80 min, mládeži přístupno,
vstupné 59, 61, 63 Kč
Neděle 26. září v 19.30 hodin
UMUČENÍ KRISTA
Americký velkofilm o posledních dvanácti
hodinách života Ježíše z Nazareta. Scénář
a režie Mel Gibson.
127 min, vhodné od 15 let,
vstupné 55, 57, 59 Kč

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 a ve 20 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

Na bítešské hody v kině
FLIP Velká Bíteš od středy
8. září do neděle 12. září
D I S KO T É K A ! ! !

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÉ DĚTI
27. 06. 2004
MIČULKOVÁ, Bohumila Košíkov 9, Velká Bíteš
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Nov! otev"ené

Antonín Vondruka
Hybeova 160
595 01 Velká Bíte

Renata Urbánková

Masarykovo nám. 5
595 01 Velká Bíte

(atrium  bývalá prodejna lah!dek)

Telefon: 566 531 435; 605 167 255

• Vlasová kosmetika WELLA
• Bezplatné poradenství
Kade"nické sluby dle objednání
na tel. #ísle: 566 531 297

fom

-

PROVç Dê :

Rozvod vody a odpad! (v"etn# dodání materiálu a sanitárního
vybavení koupelen)

18.12.2003
17:08
Stránka 1
- Rozvod kanalizace
a montá za$ízení studní

Rozvod radiátorového a podlahového topení z plastu, m#di a kovu
(v"etn# dodání kotle a oh$íva"e vody)

Provozní doba:

Sobota:

Po - Pá: 8.00  18.00
dle objednání (plesy, svatby, spol. události)
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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

