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• TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2005
• SETKANÍ NA PODHORÁCKU
• ITALSKÁ MOZAIKA VZPOMÍNEK
Hlavní stárek a stárka roku 2004.

FOTO: CTIBOR VELEBA

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
sobota 10. září 2005

Národopisný soubor Bítešan.

FOTO: SILVA SMUTNÁ

Třetí ročník folklorního festivalu ve Velké Bíteši.
Přehlídka národopisných souborů a krojovaných skupin
z Podhorácka a ze sousedního Horácka, Drahan, Brněnska.
Masarykovo náměstí - začátek v 13.30 hodin.

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

OD STŘEDY 7. ZÁŘÍ DO STŘEDY 14. ZÁŘÍ 2005
Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, ve spolupráci s Městským úřadem, Muzejním spolkem Velkobítešska, chasou, národopisným souborem
Bítešan, zdejšími organizacemi a spolky vás srdečně zvou na Tradiční bítešské hody
s programem:

NEDĚLE 4. ZÁŘÍ 2005
CHASA ZVE NA HODY
Osobní pozvání obyvatel spojené s prodejem losů hodové tomboly

STŘEDA 7. ZÁŘÍ 2005
v 17 hodin, Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
STAVĚNÍ MÁJE
a otevírání hodových sklípků chasou
v 17 hodin, tenisové kurty TC Velká Bíteš
TENISOVÁ EXHIBICE
v 18 hodin, ve sklípku „na Pětce“ Masarykovo nám. 5
BÍTEŠSKÁ KAPELA

PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2005
ve 20 hodin, Kulturní dům ve Velké Bíteši
VELKÁ HODOVÁ DISKOTÉKA- hraje DJ Boris
ve 20 hodin, vystoupí ve sklípku „na Pětce“
HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA PETRA GALEČKY

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2005
8 – 18 hodin, Areál Českého svazu chovatelů ve Velké Bíteši, Lánice č. 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
9 – 15 hodin, horní strana Masarykova náměstí
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ
13 – 18 hodin, Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA - OBRAZY, ILUSTRACE – Miroslava Pospíšila
13 – 16 hodin, Městské muzeum, Masarykovo nám. 5
ČTYŘICET LET BÍTEŠANU–výstava věnovaná rozvoji národopisu ve Velké Bíteši
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13.30 – 18 hodin, Masarykovo náměstí „pod májou“
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU - Folklórní festival
III. ročník přehlídky národopisných souborů a krojovaných skupin z Podhorácka,
sousedního Horácka, Drahan a Brněnska. Vystoupí: Bítešan z Velké Bíteše, děti
z Roseče a Borovníka, skupina žen z Jinošova, skupina žen a mládeže z Březníka,
Podhoráček z Vémyslic, Kořeňák z Kořence, Heřmánek z Brna, Podskalák z Troubska, Pramínek z Jihlavy a Slovácký krúžek z Brna
15 – 22 hodin, za „Starou poštou“ na horní straně Masarykova náměstí
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
společnosti historického šermu TAS
v 19.30 hodin, Masarykovo náměstí „pod májou“
LIDOVÁ TANEČNÍ VESELICE s LESANKOU Z HUMPOLCE
v 19.30 hodin, atrium Klubu kultury na Masarykově nám. 5
HODOVÉ POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU SLOVÁCKÝ KRÚŽEK
ve 20 hodin, Kulturní dům ve Velké Bíteši
HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje hudební skupina RENOVACE
pořádá Sbor dobrovolných hasičů ČMS

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2005
8 - 9 hodin
HODOVÁ SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
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, ILUSTRACE – Miroslava Pospíšila
9 – 17 hodin, Městské muzeum, Masarykovo nám. 5
ČTYŘICET LET BÍTEŠANU - výstava věnovaná rozvoji národopisu ve Velké Bíteši
9.30 – 11 hodin
DOUBRAVĚNKA - koncert dechové muziky „pod májou“
11 – 12 hodin
TAS – vystoupení Společnosti historického šermu „pod májou“
12 – 12.15 hodin
KOLEČKO PRO CHASU „pod májou“
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13 – 14 hodin
VYSTOUPENÍ HOSTŮ - ve folklorním pořadu „pod májou“ zatančí slovenský soubor
Oblík z družebního města Hanušovice nad Topľou ze Slovenska
ve 13 hodin
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
ve 14.30 hodin
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM
„pod májou“ s právem, Česká beseda, předávání věnce, Moravská beseda, paragrafy,
sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění
Hraje Bítešska kapela
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 na pódiu „pod májou“
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY

STŘEDA 14. ZÁŘÍ 2005
v 17 hodin, Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
KÁCENÍ MÁJE
v 19 hodin, Atrium Klubu kultury na Masarykově nám. 5
HODOVÉ DOZVUKY - s kapelou F. K. MUSIC (František Kratochvíl ml.)

KAM NA HODY DO SKLÍPKŮ

OD STŘEDY 7. ZÁŘÍ DO STŘEDY 14. ZÁŘÍ 2005
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
SPORTBAR „NA ZÁKLADNĚ“, Masarykovo náměstí č. 1
SPORTBAR KLÍMA, Tyršova č. 219
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
HODOVÝ SKLÍPEK, Pod Hradbami č. 169
hudba ♦ tanec ♦ zpěv ♦ hodová vína ♦ burčák ♦ uzené, zabijačkové a rybí pochoutky
♦ lunapark ♦ dobový jarmark ♦ výstavy ♦ hodové zábavy ♦ posezení u cimbálu
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Středa dne 7. září – středa dne 14. září 2005
Město Velká Bíteš
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
Pátek dne 2. září 2005 v 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ, PŘEVÁŽNĚ KE KNIHÁM KARLA MAYE
malíře a ilustrátora Miroslava Pospíšila. Výstava bude otevřená od 5. do 16. září 2005
od 9 – 16 hodin
Úterý dne 20. září 2005 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Středa dne 21. září 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB
Budeme si opět povídat o dovolených, možná přijede pěvecký kroužek z Jihlavy
Sobota dne 24. září 2005 v 7.30 hodin
Sraz na náměstí u České spořitelny
VÝLET NA KOLECH PO VINAŘSKÝCH CYKLOSTEZKÁCH
Organizuje Seniorklub
Neděle dne 25. září 2005 ve 14 hodin
Sraz u kašny na náměstí
NEDĚLNÍ VYCHÁZKA S PŘEDSTAVITELEM MĚSTA
S informacemi o prováděných a chystaných akcích ve městě
Organizuje Seniorklub
Neděle dne 25. září 2005 ve 13.30 hodin
Sraz u kostela
PUTOVÁNÍ S DĚTMI DO KOŠÍKOVA
Srdečně zveme všechny děti na tradiční putování plné soutěží a her.
Kolpingova rodina
Pátek dne 7. října 2005 v 17 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
KURS ORIENTÁLNÍHO TANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurs vede profesionální tanečnice Mila el Kral. Přihlášky a kursovné 600 Kč,
do 16. září ve studiu Salome
Pátek dne 30. září 2005 v 18 hodin
Městské muzeum ve Velké Bíteši
VIDEOPŘEHLÍDKA
dokumentární tvorby s místní tématikou - konkrétní program uveden na plakátech
a internetu www:vbites.cz/muzeum
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
OD 30. KVĚTNA DO 11. ČERVENCE
Rada města schvaluje:
• na základě výsledků výběrového řízení na investiční akci „Oprava vozovky v ulici
U Stadionu, Velká Bíteš – první etapa“ k plnění fu GOLAS CZ a. s. Jihlava za nabídkovou cenu 730 682, 18 Kč včetně DPH
• na základě výsledků výběrového řízení ve věci „Poskytnutí úvěru na financování
zateplování bytových domů U Stadionu 475 a 548, Velká Bíteš“ k plnění společnost
– Komerční banka a.s., regionální pobočka Havlíčkův Brod, která nabízí nejvýhodnější podmínky z hlediska úrokových nákladů, poplatku za vedení účtu a stanovené podmínky pro zajištění úvěru
• na základě návrhu bytové komise přidělení bytu 2 + 1, U Stadionu 278, Velká
Bíteš, po zemřelém panu L. Markovi, manželům Zdeňkovi a Kateřině Vrbkovým,
Návrší 195, Velká Bíteš, za stanovených podmínek: složení bezúročné půjčky
ve výši 250 000 Kč do konce června 2005, za účelem opravy bytu. Půjčka bude
umořována nájemným rovnajícím se stanovenému zvýšenému nájemnému, to je
40 Kč/m²
• využít nabídky firmy Kompakt spol. s.r.o., Poděbrady na zhotovení mapy města
s tím, že město poskytne pro tento účel finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč
• na základě jednání kulturní komise, konaného dne 18. května 2005, následující stanoviska k hodům 2005:
- schvaluje trasu hodového průvodu
- nesouhlasí s parkováním doprovodných vozidel na náměstí v blízkosti prodejních stánků. Doporučujeme jejich parkování v ulicích Za Potokem, Za Loukama
a Pod Hradbami
- stánky trhovců s textilem a podobně umístit na ulici Lánice ve směru od
Velkomezeříčského mostu pouze po objekt Horáckého autodružstva. Pro tento
účel schvaluje dále využít prostor v Hrnčířské ulici
- schvaluje prodej vstupného na náměstí pouze v neděli, nikoliv v sobotu
- jmenuje osobu zodpovědnou za celkovou organizaci hodů slečnu Špičkovou,
ředitelku IC a KK Velká Bíteš. Jako úzce spolupracující osobu jmenuje za
vedení města místostarostu Ing. Aloise Koukolu CSc. A osobou spolupracující
a odpovědnou za pořádek a úklid jmenuje Ing. Gaizuru, jednatele společnosti
TS Velká Bíteš s.r.o.
• vyhovět žádosti pana Radka Sladkého, Borovník 17, na pronajmutí nebytových
prostor Lánice 300, 144, 61 m2, od 1. července 2005 na dobu neurčitou s tří měsíční
výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 388 Kč/m2
• pronajmutí nebytových prostor, Lánice 42, prostory vlevo od vchodu do budovy,
firmě AG MOTOR spol. s.r.o. Velká Bíteš, na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 388 Kč/m2
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předloženém znění
uzavírané mezi městem (závazný) a firmou E.ON ČR a.s. Brno (oprávněný), jejímž
předmětem je sjednání závazku uzavřít do 12 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby vysokého napětí pro novou trafostanici v průmyslové
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zóně Košíkov smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu oprávněného umístit a provozovat elektrické vedení VN včetně zajištění přístupu a příjezdu za účelem údržby, oprav a rekonstrukce
využít nabídky TS Velká Bíteš s.r.o. na zhotovení zábran v prostoru ulice Lánice
od nemovitosti HAD po nemovitost firmy Lucius s.r.o. Dále souhlasí s použitím
sloupků REMI – litinový, výška 80 cm a s propojovacími řetězy ocelovými, délka
oka 65 mm, průměr materiálu 10 mm, obojí v barvě matově černé
pověření místostarosty města Ing. Aloise Koukoly CSc. zpracováním komplexního
přehledu finančních zdrojů využitelných městem Velká Bíteš. Dále požaduje, aby
místostarosta předložil na příštím jednání přehled institucí domácích i zahraničních, které nabízejí grantové a dotační programy a předložil bližší informace o nabízených programech a nastínil kroky, které je nutno učinit pro jejich využití městem Velká Bíteš
zadání pro projektovou kancelář Prodistav spol. s.r.o. Brno, na vypracování studie
dopravního propojení ulice Vlkovská a silnice I. třídy číslo 37, které bude navazovat na komunikace navržené v ÚP města
vyhovět žádosti paní Marie Kopáčkové, Masarykovo náměstí a tudíž souhlasí s přechodným ubytováním v DPS Velká Bíteš v bytě své matky paní Marie Káfoňkové,
která z důvodu zdravotního stavu vyžaduje zvýšenou pomoc druhé osoby za podmínek, že pobyt žadatelky je omezen pouze na dobu nezbytně nutnou nejdéle
po dobu pobytu paní Káfoňkové v DPS a za předpokladu placení všech poplatků
paní Kopáčkovou za svou osobu
ve věci žádosti Květoslava a Aleny Matouškových, Pod Hradbami 304, Velká Bíteš
na projednání a sdělení stanoviska k provozovně baru „Na základně“ následující
stanovisko: rada města nemá pravomoc zasahovat do správního řízení. To ovšem
neznamená, že souhlasí s jakoukoli provozovnou, která obtěžuje a komplikuje
život občanům. Proto s určitým uspokojením přijala informace, dle které byly provozovatelem splněny všechny podmínky stanovené DOSS mj. též nařízení KHS
Žďár nad Sázavou na instalaci účinné vzduchotechniky pro nucené větrání provozovny a dle které má provozovatel stanoven stavebním úřadem režim otevírání
oken. Rada města apeluje na stavební úřad, aby svoji kontrolní činnost zajistil, aby
byly plněny a neustále dodržovány všechny stanovené podmínky
vyhovět žádosti MUDr. Jelínkové a povoluje instalaci klimatizačního zařízení do
obou zubních ordinací v budově polikliniky, které má v nájmu
vyvolat jednání s OS KOVO při PBS a.s. Velká Bíteš ve věci zajištění průchodu prostorem kina v Lánicích. Rada města pověřuje tímto úkolem místostarostu města
Ing. Aloise Koukolu CSc.
na základě výběrového řízení na poskytnutí úvěru na financování technické infrastruktury Jihlavská, Velká Bíteš využít nabídky společnosti Komerční banka a.s.,
regionální pracoviště Havlíčkův Brod. Jedná se o dva úvěry 3 miliony korun a 3
miliony korun za nabídkové ceny 421 050 Kč a 303 623 Kč se splatností 10 let od
ukončení jejich čerpání
poskytnutí kladného stanoviska k XVI. Horácké rallye Třebíč, která se pojede ve
dnech 22. října 2005 přes k.ú. Březka a Holubí Zhoř s tím, že město požaduje
finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč, který bude využit na opravu místních komunikací

• zajistit rozmístění hnědých informačních značek na komunikacích, upozorňujících na významné památky ve městě, například na kostelní tvrz. Tento úkol zajistí
místostarosta Ing. Koukola CSc.
• zmodernizovat reklamní panel města na dálničním mostě. Rada města schvaluje
dodavatelem panelu firmu Mihal Velká Bíteš. Tuto věc zajistí radní pan Rauš
• závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2004 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 s výrokem „bez výhrad“
• rozpočtové opatření číslo 1/05 k rozpočtu na rok 2005 v předloženém znění
• podle § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění a v souladu s § 26 odst. 2 stavebního zákona
a v souladu se zákonem o obcích návrh zadání změny č. 2 územního plánu města
Velká Bíteš
• zrušení bankovního účtu fondu rezerv a rozvoje města Velká Bíteš
• dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace a Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvková organizace, v předloženém znění
• bezúplatný převod pozemků p.č. 5633, ost. pl., ost. komunikace, 17 527 m2
a p. č. 5672, ost. pl., 8063 m2, k.ú. Holubí Zhoř do vlastnictví města Velká Bíteš z důvodu veřejného zájmu za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových Žďár nad Sázavou, který dosud pozemky spravoval.
Stanovené podmínky:
- obec se zavazuje, že o pozemky p.č. 5633, ost.pl., ost. komunikace o výměře
17527 m2 a p.č. 5672, ost.pl., ost. komunikace o výměře 8063 m2 v obci Velká
Bíteš a k.ú. Holubí Zhoř bude řádně pečovat a bude je využívat po dobu 10 let
ode dne jejich nabytí jako doposud, tedy jako pozemky pod komunikacemi
- stanou-li se před uplynutím 10 let pro obec výše uvedené nemovitosti nepotřebnými, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto
nemovitostí zpět do vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Neakceptuje-li ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tuto nabídku ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího doručení, je obec oprávněna naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení
- obec se zavazuje, že po dobu 10 let ode dne nabytí nezřídí k výše uvedeným
pozemkům zástavní právo
- v případě, že by obec porušila závazky uvedené v předchozích odstavcích,
zavazuje se za každé takové porušení odvést prostřednictvím ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající
se výši ceny v místě a čase obvyklé převáděných nemovitostí stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu
• na základě výsledku obálkové metody prodej části pozemku p.č. 1180/155, ost.pl.,
cca 20 m2, k.ú. Velká Bíteš, lokalita U Drůbežárny, žadatelce pí. Jiřině Kubicové,
U Stadionu 573, Velká Bíteš za nabídkovou cenu 660, - Kč/m2
• ze tří doručených nabídek od stavebních firem: Stavos Velké Meziříčí s.r.o., Jiří
Loukota, Velká Bíteš a TS Velká Bíteš s.r.o., na akci „Chodník ulice U Stadionu“, využít nabídku firmy TS Velká Bíteš s.r.o. za nabídkovou cenu 249 664, - Kč vč. DPH
• na základě doporučení bytové komise přidělení bytu č. 9, 2+KK, v bytovém domě
Návrší 259, Velká Bíteš manželům Pavlu a Aleně Müllerovým, Družstevní 556,
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Velká Bíteš. Dále RM schvaluje vrácení nevyčerpané finanční částky na předplacené nájemné, která má hodnotu k 31.červenci 2005 122.494, - Kč původnímu
nájemníkovi uvedeného bytu p. Čeňku Jaluškovi, Neumanova 23/14, Žďár nad
Sázavou.
• vyhovět žádosti Společenství vlastníků bytových jednotek z bytových domů
U Stadionu 377, 378 a 379, Velká Bíteš na poskytnutí finančního příspěvku na
opravu přilehlé komunikace, která je ve vlastnictví Společenství. Poskytuje se
finanční příspěvek 17.000, - Kč pro každé společenství, či-li celkem 51.000, - Kč
• ze tří doručených nabídek od projekčních firem: Architektonická kancelář Burian –
Křivka, Brno, - IN AD spol. s r.o. Brno a Atelier RAW, Brno na akci „Projekční práce
na úpravu Masarykova náměstí, Velká Bíteš“, využít nabídku fy Architektonická
kancelář Burian – Křivka Brno, za nabídkovou cenu 1.267.350, - Kč vč. DPH
Rada města neschvaluje:
• vyhovět žádosti pana V. Kulíška, Návrší 207, Velká Bíteš a tudíž nesouhlasí s výstavbou přístřešku na zemědělské stroje na pozemku p.č. 64, k.ú. Velká Bíteš. RM
konstatuje, že v historickém jádru města a v MPZ s památkově chráněnými objekty
nelze tolerovat stavby a provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí
pachem a hlukem. Déle RM konstatuje, že cca do 1 roku bude do této části města
zakázán vjezd vozidel do 3, 5 t a zemědělským strojům. RM doporučuje žadateli
využít pro podnikatelské aktivity zemědělského charakteru jinou pro tento účel
vhodnou lokalitu.
• využít nabídky fy BH Securites a.s., Praha na odprodej akcií České Spořitelny a.s.
za cenu 350, - Kč/m2
Rada města bere na vědomí:
• informace ředitele Polikliniky Velká Bíteš MUDr. S. Horka ve věci plánovaných
investic do budovy Polikliniky a investic do zdravotnického zařízení. Jedná se o výměnu vstupních dveří, koupi centrifugy a dovybavení kardiografu. RM doporučuje
MUDr. Horkovi uvedený záměr realizovat.
Rada města doporučuje:
• stavebnímu úřadu prověřit stavební činnost zemědělského charakteru ve dvorních
traktech Hotelu Jelínek, Masarykovo n. s tím, že RM rozhodně nesouhlasí s provozováním těchto podnikatelských aktivit v MPZ města
• řediteli příspěvkové organizace Poliklinika Velká Bíteš, MUDr. S. Horkovi vybavit
sociální služby pračkou, sušičkou a mandlem
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• zprávu starosty města ve věci plnění usnesení z jednání ZM
• požadavek ZM na příštím zasedání ZM předložit konkrétní závěry z vyjednávání
s TJ Spartak Velká Bíteš ve věci majetkových práv a finančních vyrovnání vztahujících se k nemovitostem, nacházejícím se v blízkosti zimního stadionu
• požadavek pí. Doubkové na veřejné osvětlení v nové zástavbě rodinnými domky
u silnice směrem na Jestřabí, Jindřichov
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STAROSTA SDĚLUJE

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU VSTUPUJE DO ZÁVĚRU

Bytový dům v novém kabátě.

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

V průběhu měsíce července stavební firma dokončila vnitřní omítky a postupně
se v jednotlivých bytech dokončovaly takzvané lité podlahy, vyznačující se ideálně
rovným povrchem, připraveným přímo pro pokládku plovoucích podlah nebo
dlažby. Současně se zahajují závěrečné stavební práce v bytech - pokládání dlažby,
obkladů a plovoucích podlah, kompletace elektroinstalace (zásuvky, vypínače, spotřebiče) a zdravotní techniky (vodovodní baterie, záchodové mísy, vany a umyvadla). V případě zájmu o získání družstevního bytu ve velikosti od 2+1, 3+1 do 4+1
se dostavte na Městský úřad získat podrobné informace (nebo na telefonním čísle
566 502 522) a následně si vyberete konkrétní byt dle Vašich požadavků.
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CHODNÍK NA ULICI TIŠNOVSKÁ JE DOKONČEN
V měsíci červenci dokončili pracovníci technických služeb výstavbu chybějícího chodníku na Tišnovské ulici.
V letošním roce je to již druhý dokončený chodník (první byl dokončen
na ulici Jihlavské). Celkové náklady
na výstavbu chodníku dosáhly částky
400 tisíc korun a technické parametry
výše uvedeného chodníku splňují nejnovější normy pro bezpečnost silničního provozu.

Přechod pro chodce byl osazen dopravní
značkou, rozšířenou o reflexní pole.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

PANELOVÉ DOMY DOSTALY ZELENOU
Panelové bytové domy U Stadionu 475 a U Stadionu 548 vstoupily do závěrečné
etapy celkové obnovy. Před několika lety jsme vyměnili nebezpečné zavěšené balkóny za lodžie a následně jsme zrealizovali střešní nástavby s devíti bytovými jednotkami na každém domě. Poslední etapou revitalizace těchto panelových domů je
výměna oken s balkónovými dveřmi, výměna vchodových dveří a zateplení obvodového pláště, včetně nové fasády.
Náklady na jeden dům jsou téměř 4, 4 milióny korun a město podalo žádost
o státní dotaci na úhradu úroků ve stoprocentní výši. Úspěšně jsme zvládli výběr
poskytovatele úvěru - Komerční banku, ale v případě výběru dodavatele stavby město
obdrželo odvolání brněnské firmy DIRS Brno s.r.o.. Město odvolání nevyhovělo a zamítlo je, protože bylo vyhodnoceno jako neopodstatněné. Díky tomuto odvolání
jsme však nesměli činit žádné právní kroky k uzavření smlouvy o dílo s vítěznou
firmou Stav Outulný v termínu od 25. května do 25. července. Brněnská firma měla
možnost podat odvolání proti našemu zamítavému rozhodnutí o podaném odvolání
k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ovšem v tomto případě by musela složit procentuální podíl z finančního objemu díla veřejné zakázky. Toto odvolání už firma nepodala. Proč asi?
Přes toto martýrium jsme konečně dospěli dne 26.července k uzavření smlouvy
o dílo s firmou Stav Outulný. V následujících dnech jsme mohli dokončit pří-
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pravu a podat kompletní žádost o státní dotaci na úroky z úvěru na pobočku
Českomoravské záruční a rozvojové banky. Od začátku srpna se tímto krokem rozeběhla výše popsaná investiční akce. Proč opravujeme oba dva domy najednou?
Získali jsme množstevní slevy velkého rozsahu téměř 38%. Jen pro srovnání, rozpočtové náklady byly cca 7, 1 miliónu korun a skutečnost vyplývající ze smlouvy o dílo
cca 4, 4 miliónu korun. Čísla mluví za vše.

STANICE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JE
O KROK DÁL
Výjezdy ze čtyř garáží stanice Hasičského záchranného sboru neodpovídaly technickým parametrům, a proto poslední týden v červnu provedla firma COLAS položení dvou vrstev asfaltového povrchu v rozsahu přes 300 m2, nákladem přes 100 000
korun. V letošním roce by měla proběhnout na středisku ještě jedna investice, a to
přímo v rámci HZS má být zbudována v zadní části stanice mycí linka na vozidla
sboru. V rámci schváleného státního rozpočtu roku 2005 byly vyčleněny na novou
linku 2 milióny korun a HZS má nejvyšší čas zahájit veškeré práce, aby akce byla do
konce roku úspěšně zrealizována.

Pohled na novou výjezdovou plochu z garáží stanice HZS ve Velké Bíteši.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD SE ROZŠIŘUJE

Stavba technického zázemí v závěrečné etapě dokončování.

FOTO: MIROSLAV BÁŇA

Na konci měsíce června zahájila stavební firma Jindřich Vodička z Křižanova
práce na rozšíření technické části čistírny odpadních vod. Jedná se o výstavbu garáží
a skladů chemikálií pro provoz čistírny. Daný projekt je rozdělen na dvě etapy
výstavby. V letošním roce proběhla výstavba první etapy v nákladu téměř 1, 5 miliónu
korun a stavba byla zakončena asfaltováním zpevněných ploch před novostavbou,
která byla ukončena v měsíci srpnu.

JAK JE TO DÁL S KOSTELNÍ ULICÍ
V prázdninovém zpravodaji jsem vás informoval o projektu rekonstrukce Kostelní
ulice. Přes zdržující připomínky a jiné nesnáze se nám během července podařilo, že
odbor výstavby našeho úřadu vydal stavební povolení na vodovodní a kanalizační
přípojky, dále stavební povolení na chodníky a veřejné osvětlení.
Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko úspěšně zvládnul veřejnou soutěž na
rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Kostelní. Za dodavatele stavby byla
vybrána firma JCZ, s.r.o. s nabídkovou cenou přes 4 milióny korun. Zajímavé byly
ostatní nabídky, které se vyšplhaly přes 8 miliónů korun. To znamená, že opět rozptyl nabízených cen byl dvojnásobný jako u předchozích veřejných soutěžích, které
realizovalo město.
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Současně majetkový odbor Krajského úřadu kraje Vysočina požádal o stavební
povolení na komunikaci v Kostelní ulici a zahájil výběr dodavatele stavby komunikace ve zkráceném (jednacím) řízení. Předpokládám, že v době, kdy vychází tento
zpravodaj, je Kostelní ulice uzavřena a probíhají stavební práce.

NÁVŠTĚVA MINISTRA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VE VELKÉ BÍTEŠI
Poslední červencové úterý navštívil naše město ministr pro místní rozvoj Radko
Martínek. Na městském úřadě se seznámil s pilotním projektem výstavby bytového
domu Bytového družstva Města Velká Bíteš na ulici Jihlavská a na základě nových zkušeností z bytové výstavby byl seznámen s úskalím připravovaného nového zákona
o stavebních bytových družstvech.
Následně se seznámil s průmyslovou zónou města a v ní nově otevřenou firmou
Ebster, jejímž vlastníkem je italská společnost Bioster. Po úspěšně rozvíjející se společností Building Plastics se jedná o druhou firmu, která zahájila od července zkušební provoz, týkající se především sterilizaci zdravotnických prostředků.

Zleva: náměstkyně ministra Jourová, místostarostka Žďáru nad Sázavou Zvěřinová, ministr
Martínek a poslanec Parlamentu ČR Černý.
FOTO: JITKA PRŮŽOVÁ
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INFORMACE OBČANŮM
VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Přestože město nezískalo dotaci na jeho zavedení, podařilo se trpělivým vyjednáváním s firmami získat pro zájemce téměř shodné ekonomické podmínky, jaké byly
uvedeny v podepisovaných smlouvách, při zachování nabízených technických parametrů. Doba realizace bude také dodržena. Může dojít pouze k tomu rozdílu, že se
platnost smlouvy prodlouží na čtyři roky, nebo bude vybírán jednorázový instalační
poplatek 1 500, - Kč.
Pozn.: Vzhledem k tomu, že před uzávěrkou Zpravodaje ještě nebyl vybrán dodavatel a uzavřena s ním smlouva, není tato informace definitivní, je ale vysoce pravděpodobná.

ODCHYT TOULAVÝCH PSŮ
Ve snaze o pružnější a účinnější řešení problémů se zatoulanými psy na území
města a okolí informovalo vedení dopisem všechny zastupitele, že i oni mohou telefonicky vyzvat k zásahu pracovníky Útulku pro psy v Třebíči. Tato akce je finančně
náročná a hradí ji majitel odchyceného zvířete, pokud zjištěn není, hradí zásah město.
Proto žádáme občany, aby si své „miláčky“ hlídali!
Alois Koukola
místostarosta

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ
Po roce opět nadešel měsíc červen a s ním závěrečné zkoušky na Středním odborném učilišti Jana Tiraye. Studenti, kteří úspěšně složili znalostní i praktické zkoušky,
byli ve středu dne 22. června 2005 pozváni na Městský úřad ve Velké Bíteši, kde proběhlo slavnostní předání výučních listů za účasti ředitelky učiliště a starosty města.
Starosta Mgr. Miroslav Báňa pronesl slavnostní řeč, při které přivítal absolventy
a zároveň nezapomněl poděkovat paní ředitelce SOU Jana Tiraye paní Ing. Marii
Šabacké, třídním učitelům i učitelům odborných předmětů za pomoc, bez které by
studenti zdárně neukončili studium.
Nejprve obřadní síň zaplnili vyučení studenti oboru cukrář - cukrářka a oboru
kadeřnice. Třídní učitelka paní Dagmar Sedláková představila 27 studentů, kteří
úspěšně dokončili studium na této škole, z toho osm s vyznamenáním. Zvláštní ocenění získala Martina Kolesová za vynikající reprezentaci školy v oboru cukrářství. Po
nich následovalo dekorování studentů v oboru kuchař - číšník a obor obráběč kovů.
Studium zakončilo 16 studentů s pěti vyznamenáními. Zvláštní poděkování třídního
učitele Ing. Jaroslava Coufala bylo uděleno Jiřímu Valovi a Martinu Krátkému za
dobré výsledky po dobu celého studia i v oboru praxe na První brněnské strojírně.
Studentům přišli poblahopřát jejich rodiče a přátelé, kteří je doprovázeli celým
studiem na této škole. I my se připojujeme za celou naši redakci s přáním dalších pracovních i osobních úspěchů v příštích letech.
Pavlína Velebová
redakce Zpravodaje
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Ředitelka školy Ing. Marie Šabacká při předávání výučních listů.

FOTO: JIŘÍ ZACHA

NAŠE TŘÍDA NEKOUŘÍ

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU
Na Základní škole ve Velké Bíteši se uskutečnil od října 2004 do června 2005 unikátní projekt nazvaný: „Naše třída nekouří“, o kterém bylo již napsáno v červencovém
čísle Zpravodaje.
Ze všech zúčastněných tříd, 8.A, 8.B a 8.C, splnili podmínky a vyhráli soutěž žáci
tříd 8.A a 8.C. Slavnostní předání cen proběhlo dne 29. června 2005 od 9 hodin na
základní škole. Uvítání hostů a projevu se ujal pan ředitel Mgr. Dalibor Kolář. K naší
radosti přijala pozvání významná odbornice v oblasti kouření, prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. Při této příležitosti hovořila se žáky, kladla jim otázky, předávala jim
cenné rady a blahopřála k úspěchu. Potěšil nás také zájem sdělovacích prostředků. Za
zástupce tisku se dostavil redaktor z deníku Právo, který vyfotografoval žáky a vedl
rozhovor s paní profesorkou Hrubou.
Žáci vítězných tříd dostali jako odměnu trička s logem dané třídy, která pro ně
budou jistě dobrou motivací, aby i nadále nekouřili. Snažme se také my dospělí, aby
pro nás platilo latinské logo z 8.B: Nekouříme – exempla trahunt (Nekouříme – příklady táhnou).
Mgr. Veronika Zachovalová
Lékařská fakulta MU v Brně
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NOC BROUČKŮ V MŠ NA NÁMĚSTÍ
ANEB „KOUZELNÁ NOC“ JINAK…

Uspaný „brouček“ – Katuška Mazánková.

FOTOARCHIV MŠ

Stejně jako loni, i letos jsme se s našimi „školáky“ chtěli „nějak“ rozloučit. Loučíme
se slavnostně na naší místní radnici, kde k nám promlouvá také pan starosta
Mgr. Miroslav Báňa, děti dostávají drobné dárky na památku, letos to bylo záchranné
kolo života, pamětní list a vyvázané práce dětí (od nástupu po konec mateřské školy,
kde rodiče tak mají možnost vidět, jak jejich dítě pracovalo). Na naší školkové zahradě
probíhá „pasování“ na školáky, děti dostanou šerpu – „ŠKOLÁK 2005“.
Nejdůležitější fází našeho předškolního loučení je noc strávená v mateřské škole.
Na tu se děti ptají od nástupu do „Motýlků“ a „Sluníček“ (předškolní třídy) a hrozně
se na ni těší.
Sešli jsme se podvečer v mateřské škole, maminky nachystaly něco dobrého
k snědku – kdyby byl hlad po večerní procházce a taky něco na ráno. Připravili jsme
si pelíšky hned, to pro případ, kdybychom se vrátili pozdě a byli notně unaveni – což
se také stalo. Neméně důležité byly také lucerničky, protože letošní noc byla ve stylu
„broučků“, a ti, jak je známo, bez lucerničky nemohou být. Dokonce děti samy vymyslely i písničku, která se stala naší brouččí hymnou a prozpěvovali jsme si ji po celou
dobu.
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Letos jsme se vypravili na Letnou (oproti loňsku nám to počasí dovolilo). Večerní
vycházka se nám opravdu vyvedla – za mostem u čističky se na louce pásl nádherný
srnec, kterého jsme dlouhou dobu zblízka pozorovali. U rybníka jsme si s rybářem
zachytali ryby… Po celou dobu jsme si užili také náramnou legraci, protože jsme se
rozdělili na dvě skupiny, pomocí vysílaček jsme se domlouvali a dávali si pokyny,
úkoly… A nevěřili byste, co jsme kolikrát z té vysílačky slyšeli…
Z vycházky jsme se vrátili opravdu unaveni, usmátí a také hladoví. Pojedli jsme,
co maminky připravily, udělali nezbytnou večerní hygienu a šup do připraveného
pelíšku. Ale kdo si myslí, že už se šlo spát, tak je na omylu. To večerní „šou“ teprve
začalo – pravé (oproti loňsku zdokonalené) stínové divadlo. Když už i paní učitelky
začaly pomalu ztrácet hlas, bylo načase se uložit. Lucerničky z oken tajemně svítily,
ospalá očka se pomalu zavírala, ale u někoho opravdu pomalu. Některé děti usnuly
až s příchodem půlnoci…
Noc proběhla klidně, ale první „brebentilky“ nás začaly probouzet do sobotního
rána již o půl šesté… Opět ranní hygiena, úklid pelíšků, snídaně, rozloučení při zpěvu
brouččí hymny a domů jsme odcházeli plni krásných (a snad i nezapomenutelných)
zážitků.
Snad ještě na závěr: některé děti nejsou zvyklé nocovat bez rodičů, o to potěšující
bylo, když chlapeček, který za námi přišel pouze na večerní vycházku, se sám rozhodl
zavolat domů, že s námi zůstane přes noc. Co k tomu víc dodat? Těší nás důvěra dětí,
která se někdy ne lehko získává.
Za rok nashledanou na kouzelné noci …
Kolektiv mateřské školy Masarykovo náměstí

POZVÁNKA DO BABY CLUBU

V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Prázdniny uplynuly jako voda a začal nový školní rok. Spolu s ním jsme zahájili
činnost již tradičního Baby clubu.
Baby club pořádáme již čtvrtým rokem. Jsou to odpoledne pro děti od dvou do
šesti let, které z kapacitních důvodů nemohly být přijaty k docházce do mateřské
školy. Proto jim byla nabídnuta tato možnost. Děti se v doprovodu svých rodičů
schází každé třetí úterý v měsíci od 15 do 17 hodin. Každé odpoledne vedou dvě učitelky. Ty dbají na dodržování daných pravidel, především hygienických a organizačních. Dětem je také zajištěn pitný režim.
V Baby clubu si mohou děti pohrát, malovat temperovými barvami nebo vyzkoušet barvy prstíkové. To se jim líbí, namáčet si prstíky do barvy a potom s nimi malovat
po papíru. A co teprve skluzavka. Ta jim učarovala nejvíce. Děti si v Baby clubu nejen
pohrají, ale seznámí se i s prostředím mateřské školy. To vše jim usnadní pozdější
nástup. Vždyť půjdou do „své školičky“ a ke „své paní učitelce“.
První Baby club se uskuteční dne 20. září 2005. Srdečně zveme děti i rodiče nejen
z Velké Bíteše, ale i z okolních obcí.
Další termíny Baby clubu v roce 2005 jsou: 18. října, 15. listopadu a 13. prosince.
Za kolektiv mateřské školy Jana Fellingerová
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Děti v Baby clubu nejvíc baví malování barvami.
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UČÍME SE PROŽITKEM

MATEŘSKÁ ŠKOLA U STADIONU, VELKÁ BÍTEŠ
Děti z Mateřské školy U Stadionu ve Velké Bíteši poznávají svoje město a při
vycházkách městem jim vyprávíme i o všech firmách, které zde existují. Mnohdy je
těžké dětem vše vysvětlit, a proto rádi uvítáme možnost návštěvy v takovém podniku. Je známo, že nejvíce se člověk – tím spíše dítě, naučí vlastní zkušeností, vlastním zážitkem.
A věřte, že přiblížit šestiletému dítěti výrobní program firmy Building Plastics není
vůbec jednoduché. Mnohem jednodušší je nechat dítku samotnému nahlédnout za
bránu, do které jen tak vstoupit nemohou. A toto dětem z naší „Modré třídy“ umožnil
sám ředitel zmíněné firmy pan ing. Bernard Mullie – ve spolupráci s panem ing. Milanem Klimentem, který zadarmo nechal dopravit děti autobusem k podniku.
Nejprve jsme byli velmi srdečně přivítáni a poté měly děti samy možnost poznat
a uvidět velké výrobní haly, sklady i finální výrobky – garážová vrata, žaluzie, rolety
apod. - různých barev a tvarů. Nejvíce děti bavilo vypínačem ovládat okenní žaluzie
– zatemňovat a osvětlovat místnost. Děti samy také přiložily ruku k dílu. Aby program pro ně byl opravdu pestrý, barvami „dekorovaly“ rolety – tedy malovaly barvami
na kusy roletoviny motivy dle vlastní fantazie. Pilná práce vysílí, a tak dětem přišlo
k chuti i malé občerstvení.
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Jako projev díků jsme předali panu Mullie koláž ze zbytků roletoviny, na motivy
života v moři. Tyto zbytky rolet dostáváme jako zajímavý výtvarný materiál k naší
tvorbě.
A jak hodnotily tuto výpravu za poznáním samy děti? Téměř všechny na otázku
„Co se vám nejvíce libilo?“, odpovídaly: „Jízda na vozíku.“ Nadšený zaměstnanec firmy
Building Plastics, pan Božek, připravil pro děti atrakci, která by se dala nazvat „velká
bedna na kolečkách“ a vozil děti po malých skupinkách celým provozem firmy.
Aby měly děti na tuto návštěvu i nějakou památku, dostal každý balíček se sladkostmi a dřevěnou hrou, společně celou náruč nafukovacích balónků a pro všechny
děti do Modré „námořnické“ třídy modré hrníčky s mořskými motivy.
Výše zmíněné návštěvě ovšem předcházela exkurze v jiném velkém podniku ve
Velké Bíteši. Rádi jsme využili nabídky pana ing. Milana Klimenta, který pozval děti
z mateřské školy na návštěvu „Bítešské dopravní společnosti“ a NTC.
Seznamování s různými druhy dopravních prostředků je oblíbeným tématem dětí
ve školce, ale sledovat z povzdálí velká auta na silnici a nebo mít možnost podívat
se zblízka či dokonce se svézt, to je velký rozdíl. Při návštěvě BDS děti viděly velké
garáže, dílny, montážní jámy i kamiony s odklopenou kabinou, viděly, jak se v mycí
lince umývá autobus i kamion. Se zájmem si prohlédly vyhořelé nákladní auto a povídali jsme si o nebezpečí, která hrozí v dopravním provozu.
Pouhé dívání zvídavým dětem nestačí - to pánové z BDS tušili a pro děti připravili dvě projížďky. Ta první vedla po bítešských ulicích a náměstí úplně novým autobusem, který byl ještě „zabalený v igelitu“. Tuto vyjížďku zpestřily děti panu řidiči
recitací: „V přeplněném autobusu, vezla tetka na trh husu…“ Druhá jízda proběhla

Návštěva ve firmě Building Plastics.

FOTOARCHIV MŠ U STADIONU
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jen v prostorách firmy, ale byla zajímavější – děti se po skupinách svezly v kamionu, vlastně v kabině tahače MAN. To byla výška! A co bylo v kabině věcí – knoflíků,
páček, světýlek a dokonce se tam vejdou i dvě postele nad sebou. A jízda – to byl,
panečku, zážitek! O náklaďáku děti samozřejmě také znaly básničku.
Za vlídné přijetí se sluší hostiteli poděkovat, a tak na závěr exkurze jsme navštívili
pana ing. Klimenta v jeho kanceláři a předali mu připravený dárek. Tím byl velký
obraz – koláž autobusu plného dětí, doplněno krátkým textem: „Milí řidiči! Děkujeme
vám, že nás vždy bezpečně přivezete zpět do školky. Děti z Modré třídy.“ K tomu jsme
ještě přidali pár písniček s kytarou. Pan Kliment promluvil k dětem vlídnými slovy
a nabídl jim chlebíčky a limonádu jako pohoštění. K tomu každý dostal tašku s drobnými dárky, sladkostmi a malou hračkou – kterou bylo (jak jinak) nákladní auto.
Za sebe i děti z „Modré třídy“ MŠ U Stadionu děkujeme ještě jednou vedení obou
firem, jak Building Plastics tak BDS – NTC, za vstřícnost, ochotu a štědrost, kterou
nám prokázali.
Dana Karmasinová a Dáda Neklapilová
MŠ U Stadionu

Děti v areálu Bítešské dopravní společnosti.
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SPECIÁLNÍ MODRÉ DNY
DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

Miloš Vacík při hře na bubny.

FOTOARCHIV ORGANIZACE

V letošním roce se koná již čtvrtý ročník festivalu Modré dny, který je zaměřený
hlavně na prevenci sociálně patologických jevů. Festival Modré dny už téměř rok
zastřešuje nový projekt s názvem Speciální Modré dny – „dny pomoci“. Projekt
Speciální Modré dny je dlouhodobě plánovaný projekt, který je zaměřený zejména
pro sociálně, okrajově také pro mentálně a tělesně znevýhodněné děti.
Organizátoři Modrých dnů navštěvují každý měsíc pět až osm zařízení s takto handicapovanými dětmi, aby jim spolu s terapeuty a známými osobnostmi sportovního
i kulturního života přinesli nevšední zážitky.
Patronem projektu je již od počátku herec a moderátor Martin Dejdar. Dlouhodobě
spolupracuje například: Jaroslav Sakala – mistr světa v letech na lyžích, Pepa Dressler
– biketrialista, dvojnásobný mistr světa, Miloš Vacík – bubeník, perkusionista, Lukáš
Pollert, Ondřej Brzobohatý a další.
Ve středu dne 20. července navštívili organizátoři a hosté projektu Speciální Modré
dny Dětskou psychiatrickou léčebnu ve Velké Bíteši. Tady na ně už netrpělivě čekalo
asi padesát dětí, které jsou vždy nadšeny něčím novým a zajímavým.
V tělocvičně děti přivítal ředitel Modrých dnů pan Tomáš Forýtek, jenž na děti
velmi přívětivě mluvil a uvedl hosta Miloše Vacíka. Známý bubeník nám zahrál na
africké, brazilské a kubánské bubny. Děti hraní velice zajímalo a dokonce si mohly
samy zkusit, jak se na takové bubny hraje, z čehož měly obrovskou radost. Poté následovala exhibice Pepy Dresslera, který na kole přeskakoval ležící děti a nezapomněl je
poučit o bezpečnosti jízdy na kole. Dětem se celé odpoledne velice líbilo a každý si
ve své dušičce odnášel alespoň trochu povzbuzení.
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Pepa Dressler přeskakuje děti.
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Ředitel Modrých dnů Tomáš Forýtek prostřednictvím našeho Zpravodaje děkuje
panu Jiřímu Raušovi za bezplatné ubytování a stravu. Na závěr bych chtěla dodat, že
Modré dny je nezisková organizace, která se snaží touto cestou pomáhat dětem a myslím, že se jim to velice daří.
Pavlína Velebová
redakce Zpravodaje

OKÉNKO FARNOSTI

V srpnu se s námi rozloučili naši volontéři Martička, Věrka a Milan. Všem vám moc
děkuji za jejich přijetí, podporu a za ocenění jejich práce. Zkušenost společného
života celkově hodnotím jako velmi pozitivní s velkým přínosem, i když v mnohém
směru náročnou. Ocenily ji zvláště děti a mládež, ale i řada z vás. Doufám, že mnohé
z nás jejich rozhodnutí rok sloužit místní církvi povede k většímu zájmu o místní společenství s touhou také své dary dát k dispozici.
Plánované akce:
Dne 3. září 2005
Diecézní pouť ve Žďáře
Dne 28. září 2005
Biřmování v 9.30
Po čtyřech a půl letech bude opět v tomto měsíci v našem kostele asi 35 mladým
lidem udělena svátost biřmování – křesťanské dospělosti. Udělovatelem svátosti bude
generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Tentýž den udělí tuto svátost také 20 připraveným mladým lidem v Březí ve 14.30 v kostele jména Panny Marie.
Otec Bohumil
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FARNÍ TÁBOR PRO MLADŠÍ DĚTI
STRÁŽEK 2005

První legraci přinesl letošní tábor ještě dříve, než vlastně začal – v pátek dne
8. července 2005, kdy se odjíždělo, pršelo jako z konve, takže jsme se na srazu museli
všichni tísnit na malém prostoru pod věží kostela. Ale na první pohled bylo zřejmé, že
nás trocha vody nemůže rozhodit, pročež jsme do Strážku přijeli s úsměvem na rtech;
navíc nás zde přivítala krásně opravená fara.
Že si našeho příjezdu někdo všiml, jsme se dozvěděli hned navečer. Během
jedné z her na uvítanou začal kdosi neznámý zuřivě zvonit na zvonek, a když jsme
vyběhli ven – nikde nikdo. Pouze kus papíru se vzkazem, že se něco bude dít – měli
jsme vyhledat pamětníka dob dávných i nedávných, samotného kardinála Petronia.
Neváhali jsme, a ráno jsme se ke kardinálovi skutečně vydali. Ten nám prozradil, oč
se jedná.
Ve Strážku není vše tak, jak bývalo, či jak by dokonce mělo být; v minulosti zde
vzkvétalo krásné království, jemuž moudře a spravedlivě vládl král; jenže po neshodách se sousedním panovníkem padla na králoství kletba, pan král se ztratil a jeho
země začala upadat, až nakonec po letech na její slávu všichni zapomněli. Jak asi
tušíte, pan kardinál nás požádal o pomoc – je potřeba probudit krále a zachránit tím
království.
Jenže ona to není žádná legrace, to se rozumí – to nemůže udělat jen tak nějaký
kluk či holka, na to se musí člověk stát rytířem. Pan kardinál nám hned vysvětlil, co
všechno musíme splnit, abychom této vysoké hodnosti dosáhli. V průběhu příštích
dní se nám však veškeré úkoly podařilo splnit, takže jsme velkou hostinou mohli
zakončit slavnost pasování. První část záchrany byla za námi.
Další naše cesta však byla ještě složitější – potřebovali jsme zjistit, kde se vlastně
král nachází. Poradit nám mohl jedině astronom, žijící poblíž Strážku. Měl však na
nás několik požadavků, přičemž rozhodně nejtěžší byl ten, abychom z okolí vyhnali
bandu lupičů, která již několik měsíců obtěžovala okolí. Věrni rytířským zásadám
jsme s bandity svedli velkou bitvu a díky odvaze dětí jsme je zahnali pryč.
Za odměnu jsme získali mapu, která nás měla provázet po zbytek tábora. Astronom
nám poté poradil, kde získáme poslední potřebné k oživení krále – měli jsme si získat náklonnost chůvy, což se nám díky šikovnosti dětí nakonec také povedlo. Ta nám
předala lahvičku se vzácnou tekutinou – živou vodou, takže nám nic nebránilo vydat
se na záchrannou výpravu.
Prudký déšť se nás jakoby snažil z posledních sil zadržet, nicméně odvaha a odhodlání nemohly zhatit naši chuť pomoci. Náročná cesta nás sice vyčerpala, ale
k onomu tajemnému místu jsme se opravdu dostali – došli jsme ke zřícenině, kde
jsme skutečně nalezli spícího pana krále. Následovala chvíle napětí. Pomůže lahvička
s živou vodou, nebo nepomůže? Stačilo pár kapek kouzelné tekutiny a naše pochyby
se rozptýlily – pan král, který tolik let nechtěně odpočíval, otevřel oči, zříceninou
zaburácelo hromové: „Hurá“ a hned následovala spousta díků od zachráněného. Za
naše úsilí nás pan král odměnil pokladem, spoustou dobrot. Večer jsme zakončili
velkou diskotékou, po které jsme se velmi unaveni odebrali do postýlek. Ráno jsme
pouze důkladně uklidili faru, rozloučili se a jeli domů.
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Společné foto všech táborníků.

FOTO: JAN KRATOCHVÍLA

Fara ve Strážku nám letos nabídla velký komfort, krásné okolí pak prostor pro
různé hry. Nic se nám až na malé drobnosti nestalo, rozmary počasí jsme zvládali
vcelku bez problémů (anebo jsme prostě doma uschnuli).
Až snad někdy kolem Strážku pojedete, všimněte si, jak tam vše pěkně vypadá, jaká
je tam krásná krajina, lidi jsou na sebe hodní a září z nich spokojenost. Za všechno
mohou naše děti, které dokázaly vzkřísit ztracené království. Určitě se tam někdy
vydejte, nebudete litovat!
Karel Dvořák

JAZYKOVÉ KURZY VE VELKÉ BÍTEŠI
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše si vás dovoluje pozvat
na kurzy anglického a německého jazyka. Výuka jazyků bude zahájena v měsíci říjnu 2005 a bude probíhat v prostorách Klubu kultury. Kurzovné na rok činí 2 000 Kč,
ale může být upraveno dle počtu zájemců.
Přihlásit se můžete na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 nebo na telefonním
čísle 566 532 342.
Klub kultury
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POZVÁNKA NA JANA KRAUSE
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše si vás dovoluje pozvat na
představení Jana Krause – „Co jinde neuslyšíte“. Improvizovaná talkshow s otázkami,
které můžete klást i vy, se uskuteční ve středu dne 26. října 2005 v Kulturním domě
ve Velké Bíteši. Začátek je v 19 hodin. Podrobné informace poskytneme na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 nebo na telefonním čísle 566 532 025.
Klub kultury

HODOVÁ VÝSTAVA BONSAJÍ
Bonsai klub mládeže při ZŠ Velká Bíteš vás zve, jak se již pomalu stává tradicí, na
naši hodovou výstavu bonsají. Přijďte se podívat na zajímavé exponáty, dozvědět se
zajímavosti kolem pěstování bonsají a třeba si i zkusit, jak se vlastně taková bonsaj
tvaruje. Čeká vás určitě zajímavý program a můžete si také zakoupit nějakou rostlinu
či bonsajovou misku.
Kde nás najdete? Máme opět přislíbeno využití krásného areálu nádvoří na ZUŠ
Velká Bíteš, takže se s vámi budeme těšit na viděnou.
Závěrem bychom rádi vyzvali všechny příznivce, kteří se chtějí zapojit, ať neváhají a přijdou se podívat mezi nás. Scházíme se každé úterý od 13.30 do 16.30 hodin
v nové budově ZŠ. Ale zastihnete nás často i v jiné dny i v daleko pozdějších hodinách. Takže všichni, kdo mají chuť přijít, jsou vítáni.
Bonsai klub mládeže Velká Bíteš

Z loňské výstavy.

FOTO: JIŘÍ GRÉGR
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LETOŠNÍ SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
V sobotu dne 10. září odpoledne proběhne ve Velké Bíteši folklorní festival
„Setkání na Podhorácku“ - bude to již třetí ročník přehlídky národopisných souborů
a krojovaných skupin z Podhorácka a ze sousedních regionů, která se v našem městě
v čase Hodů uskutečňuje.
Úvodní část programu bude patřit těm nejmladším. Kromě dětské skupiny národopisného souboru Bítešan a folklorního kroužku Podhoráček z Vémyslic poprvé
shlédneme děti z nedaleké Rozseče a Borovníka. Bude to jejich první veřejné vystoupení mimo vlastní obec. Z Brna k nám zavítá dětský folklorní soubor Heřmánek. Tuto
část festivalu uzavřou dvě dívčí skupiny: Královničky z Troubska předvedou místní
jarní obyčej tak, jak byl v rekonstrukci uveden před sto deseti lety na Národopisné
výstavě v Praze a jak jej také měli možnost shlédnout účastníci loňského mezinárodního festivalu ve Strážnici. Obřadní králenské písně a tance, které byly kdysi zaznamenány na Velkobítešsku, předvedou zdejší dívky. Obrázek ze svatodušní obchůzky
Královniček, která již po několik roků probíhá v nedalekém Jestřabí, potěšil rovněž
účastníky letošního mezinárodního folklorního festivalu v chorvatském Záhřebu (viz
jiný článek). Na našem podhoráckém festivalu se poprvé představí také skupina žen
z nedalekého Jinošova. Potěšující je i zájem o folklor, který projevuje tamní mládež.
Mládenci z Jinošova se lidovým tancům věnují s nadšením již několik měsíců a představí se v rámci vystoupení Bítešanu. Dospělá skupina Bítešanu připomene zapomenuté hodové obyčeje. Nebyl by to podhorácký festival jak se patří, kdyby chyběli naši
milí „sósedé“ z Březníka - letos to bude jak skupina žen, tak mládeže. Ze starobylé
obce Kořenec na Drahanské Vrchovině k nám zavítají hosté, které jsme zde uvítali již
v loňském roce - tentokráte se zaměří na masopust. Poprvé u nás vystoupí horácký
folklorní soubor Pramínek z Jihlavy.
A na závěr? Hosté ze Slováckého krúžku Brno zahrají, zazpívají a zatančí nejen
na festivalovém pódiu, ale i při skleničce dobrého vína večer na nádvoří městského
muzea.
Silva Smutná

Královničky z Troubska.
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FOTO: ALEŠ SVĚRÁK

BÍTEŠAN V ZÁHŘEBU

Na procházce městem před pátečním vystoupením.

FOTO: ING. JAN CHMELÍČEK

V brzkých ranních hodinách ve středu dne 20. července 2005 bylo před objektem
městského muzea na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši velice rušno. Členové národopisného souboru Bítešan se vypravovali na první zahraniční zájezd. Naškrobené
a nažehlené kroje v cestovních obalech putovaly jeden za druhým na věšáky, které
byly vyrobeny speciálně pro tuto příležitost v zadní i spodní úložné části zájezdového autobusu Bítešské dopravní společnosti. Ale nejen kroje, také množství rekvizit, pomocného technického vybavení a samozřejmě bagáž a balíky nápojů: „Bude
jich zapotřebí, čeká nás horké chorvatské klima!“ Poprvé v zahraniční a rovnou na
prkna renomovaného mezinárodního festivalu, pořádaného pod patronátem tamního ministerstva kultury. Jak že se to tak najednou přihodilo? Záhřebský folklorní
festival má dobrý zvuk a mnohaletou tradici. Vyznačuje se tím, že je každý rok zaměřen na specifické téma. Ten letošní 39. ročník byl věnovaný jarním zvykům obchůzkového koledního rázu spojeným s procesími, při nichž jsou předváděny starobylé
obřadní tance se zpěvy. Přináleží k nim také obyčej, který se u nás na Moravě nazývá
Královničky. Pořadatelé festivalu nám napsali: „Měli jsme možnost shlédnout videodokument o svatodušní obchůzce Královniček natočený v Jestřabí u Velké Bíteše.
Doufáme, že přijmete naše pozvání, abyste předvedli starobylý obyčej na našem festivalu.“ Pozvání jsme přijali - část dopravních nákladů pomohlo uhradit město Velká
Bíteš.
Festivalu se zúčastnilo několik desítek skupin. Nejpočetněji bylo zastoupeno
Chorvatsko, dále se zúčastnila Bosna Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonie,
Itálie, Španělsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Egypt, Omán, Maďarsko, Litva, Švédsko.
Českou republiku reprezentoval národopisný soubor Bítešan - skupina složená asi ze
čtyřiceti účastníků.
Soubor měl na programu několik vystoupení, kterým předcházely zkoušky. Hlavní
mezinárodní pořad Královniček, v němž Bítešan účinkoval, probíhal v pátek ve večerních hodinách v amfiteátru na záhřebském hradu. Festival se těšil velké pozornosti
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Po sobotním vystoupení na centrálním náměstí.

FOTO: SIMONA HRADILOVÁ

médií - celý průběh hlavního pořadu snímala národní televize. Naše královničky sklidily potlesk nejen v závěru, ale i během vystoupení. Následující den Bítešané předvedli další pásmo, složené ze starých lidových zvyků našeho regionu. Postavili máju
na centrálním náměstí, kde bylo umístěno druhé festivalové pódium. Odezva na
tance z Horácka a Podhorácka, které pod ní mládež předvedla, byla opět velice vřelá.
V neděli se všichni hosté festivalu zúčastnili mše svaté v katedrále sv. Štěpána. Potom
starosta města přijal zástupce jednotlivých souborů na záhřebské radnici. Vedoucí festivalu a kulturních institucí jim vyjádřili poděkování a z rukou podpředsedkyně chorvatské vlády převzali děkovnou pamětní listinu. Ostatní účastníci festivalu se mezitím
vydali na hlavní náměstí, aby si na závěr ještě jednou společně zazpívali a zatančili.
K Bítešanům se přidali členové folklorního souboru z Maďarska, takže závěr naší prezentace probíhal v mezinárodním obsazení.
Z celkového ohlasu veřejnosti lze soudit, že česká a moravská lidová kultura má
v Chorvatsku velice dobrý zvuk a bylo potěšující, že národopisný soubor Bítešan tuto
pověst ještě více utužil. Členům souboru patří poděkování za pěknou reprezentaci
nejen Velké Bíteše ale i celé České republiky.

PODĚKOVÁNÍ

Silva Smutná

patří také všem, kdož ochotně pomohli s přípravou zájezdu, mimo samotné účastníky to byli především dr. Josef Hájek, Zahradnictví Šmídek, cestovní kancelář Reko
a Cukrárna u Zdubů.
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MLADÉ BÍTEŠSKO
V neděli dne 12. června 2005 probíhala v našem městě přehlídka místních dětských krojovaných skupin „Mladé Bítešsko“. Pořádal ji Klub kultury města Velké
Bíteše ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska. Počasí na rozdíl od loňského
roku přálo.
Ve 14 hodin předvedly dívky králenské obřadní tance na louce „pod špitálem“.
O hodinu později začal sled jednotlivých vystoupení na nádvoří městského muzea,
který zahájily místní folklorní kroužky předškoláků. Sluníčko z mateřské školy na
náměstí se představilo poprvé v nových krojích, uvedlo pásmo „Pojďte děti na
koláče“. Vystoupení Bítešánku z mateřské školy U Stadionu neslo název „Brusinky“.
Skupina mladších dětí Bítešanu při zdejší základní škole předvedla pásmo „Ještě jednou sedlák“. Starší děti národopisného souboru Bítešan měly příspěvky dva „Tetka,
kam dete?“ a „Na pastvě“. Pozvání na letošní přehlídku přijali také hosté z Náměště
nad Oslavou, folklorní soubor „Křemínek“, sdružující děti ve věku od čtyř do deseti
let. Předvedl pásmo „Hrajeme si na kuchařky“ a na závěr přidal ještě několik škádlivek
o Bíteši, které v obecenstvu vyvolaly vlnu potlesku.
Účastníci tohoto nedělního folklorního odpoledne měli možnost shlédnout
opravdu pěkný pořad, ve kterém vystoupilo 79 dětí místních a 22 hostů. Pozorní
diváci si zajisté povšimli, že každoroční jarní přehlídka dětských folklorních souborů
se programově rok od roku lepší a že se mezi zdejší drobotinou vyskytují čím dál
častěji nové pěvecké talenty i nadějní muzikanti. Přirozený dětský projev, jak tanečně
zpěvný, tak herní, odměňovalo publikum potleskem. Škoda jen, že prostředí, ve kterém se akce koná, je poměrně dost stísněné a vhodný větší prostor zatím není k dispozici. V závěru odpoledne si veřejnost mohla prohlédnout výstavu v sále městského
muzea, nazvanou: „Čtyřicet let Bítešanu“, která je věnována rozvoji národopisu v našem městě.
Silva Smutná

Nadějný zpěvák šestiletý Jan Mlynář.

FOTO: SILVA SMUTNÁ
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„ZASLOUŽILÝ HASIČ“ OSLAVIL DVĚ VÝROČÍ

Pan Jan Janíček s manželkou.

FOTO: RODINNÝ ARCHIV

Dne 12. června 2005 oslavil významné výročí 75 let života bratr Jan Janíček, dlouholetý člen a funkcionář výboru ZO SDH ČMS Velká Bíteš a zároveň v letošním roce
oslavil 55.výročí sňatku se manželkou Olgou.
Bratr Jan Janíček do sboru dobrovolných hasičů vstoupil v roce 1946 v Křižínkově,
kde působil do roku 1950. V roce 1950 přestoupil do SDH ve Velké Bíteši. Pracoval ve
výboru ZO, kde zastával dlouhá léta velice zodpovědně funkcí předsedy, byl zakladatelem bývalého Bítešského okrsku ve funkci předsedy a jednatele, byl členem okresního výboru požární ochrany. Od roku 1972 do roku 1990 vykonával funkci technika
požární ochrany v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši. Při této funkci byl velitelem závodního požárního sboru a velitelem čety požární služby civilní obrany na
závodě. Za činnost v požární službě CO obdržel „Čestné uznání“a medaili „Vzorný
pracovník CO státu“. V rámci mezinárodní soutěže CTIF v Brně mu bylo uděleno
čestné občanství a odznak města Lucemburku. Toto vyznamenání mu bylo uděleno
při návštěvě lucemburských hasičů u SDH Velká Bíteš.
Za svoji aktivní dlouholetou práci v požární ochraně obdržel následující vyznamenání: Vzorný pracovník 3. stupně
roku 1982 - Medaile „Za zásluhy“
roku 1986 - Medaile „Za věrnost - 40 let aktivní činnosti“
roku 1987 - Čestné uznání OV SPO Žďár nad Sázavou
roku 1987 - Čestné uznání Krajského výboru SPO
roku 1987 - Čestné uznání ÚV SPO
roku 1990 - Medaile „Za mimořádné zásluhy“
roku 1996 - Medaile „Za věrnost - 50 let aktivní činnosti“
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roku 1996 - Čestný odznak „Za příkladnou práci“
roku 1997 - Odznak sv. Floriána
roku 2000 - Titul „Zasloužilý hasič“
Milý Jane, z celého srdce Ti děkujeme za vykonanou práci u dobrovolných hasičů
ve prospěch veřejnosti, k 75.výročí narození a k 55 rokům společného života, přejeme Tobě i Tvé paní jménem SH ČMS okrsku Velká Bíteš hodně štěstí, pevné zdraví,
hodně lásky, s vyplněním všech Vašich přání.
Ludvík Zavřel
starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš

OKRSKOVÉ CVIČENÍ
Dne 12. června 2005 se uskutečnilo první kolo soutěže požárních družstev v malebné obci Katov, která se nachází severně od Velké Bíteše. Úvodem bylo vzpomenuto na všechny bratry hasiče, kteří již mezi námi nejsou. Jejich památka byla uctěna
minutou ticha.
Při příležitosti okrskového cvičení byly předány medaile za zásluhy bratrům hasičům z Katova za jejich dlouholetou práci ve sboru a ve prospěch veřejnosti, které jim
právem náleží. Jsou to tito bratři:
Zdeněk Havlát
- člen od 1. ledna 1952 - navržen do aktivu zasloužilých hasičů
Miloslav Pokladník
- člen od 1. ledna 1952 - navržen do aktivu zasloužilých hasičů
Václav Skula
- člen od 1. ledna 1952 - navržen do aktivu zasloužilých hasičů
Josef Balabán
- člen od 1. ledna 1956 - navržen do aktivu zasloužilých hasičů
Josef Skula
- člen od 1. ledna 1955
Miloslav Jašek
- člen od 1. ledna 1960
Jmenovaným bratřím a jejich rodinám, které jim umožnily tuto náročnou práci
vykonávat, bylo vysloveno poděkování. Vyznamenaným bratrům jsme popřáli zdraví,
štěstí a hodně elánu do naší společné práce.
První kolo okrskového cvičení probíhá každým rokem, abychom si společně
zasoutěžili a ověřili naši svěřenou techniku, zda je schopna v případě potřeby zásahu,
a byli jsme tak schopni chránit majetky nás všech. Soutěžilo se v teorii, štafetě a požárním útoku. Z dvanácti sborů spadajících do okrsku Velká Bíteš se soutěže zúčastnilo
celkem 8 sborů. Soutěže se nezúčastnily sbory Bezděkov, Březka, Košíkov, Kuřímská
Nová Ves. (Pro neúčast těchto čtyř sborů na okrskové soutěži bude v rámci zabezpečení akceschopnosti a ochrany obyvatel v těchto obcích konáno do konce roku 2005
několik námětových cvičení).
Veřejně zde bylo vysloveno poděkování starostovi ZO SDH ČMS bratru Jiřímu
Havlátovi, který vykonává funkci starosty ZO Katov. Do hasičského sboru Katov
vstoupil 1. ledna 1984. Hasičské práci je věrný 21 roků. Přípravě 60. výročí založení
SDH v Katově věnoval hodně svého volna. Jeho práce tímto výročím neskončila a pokračovala dál. Pod jeho vedením, za podpory velitele Richarda Urbánka a ostatních
členů, se organizaci vykonávala spousta práce, která si zasloužila veřejné poděkování.
Na okrskové konferenci ve Velké Bíteši byl Katovský sbor hodnocen velice kladně.
Za podívanou jistě stála ukázka dětí z Nových Sadů v požárním sportu pod vedením
bratra Karla Klímy a pana Jadrného.
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Před zahájením soutěže bylo popřáno soutěžícím hodně úspěchů v zápolení s časem, s přáním, aby se nikomu nic nestalo a v pořádku se všichni vrátili ke svým rodinám.
Za přípravu okrskového cvičení patří Katovskému sboru, všem aktivním hasičům,
náš velký dík. Přeji všem pevné zdraví a hodně osobních i hasičských úspěchů.
Tabulka výsledků okrskového cvičení
SDH muži
Katov-A
Velká Bíteš
Jindřichov
Křižínkov
Katov-B
Níhov
Katov-C
Holubí Zhoř
Křoví
Nové Sady
K.N.Ves
Bezděkov
Březka
Košíkov
žáci - N.Sady
žáci - N. Sady

teorie
t.body
10
15
10
0
10
5
5
10
25
40

štaf.
vteř.
71, 00
74, 00
77, 00
68, 00
73, 00
71, 00
70, 00
69, 00
73, 00
89, 00

smíšené družstvo

štaf.
celk.
71, 00
74, 00
77, 00
68, 00
73, 00
71, 00
70, 00
69, 00
73, 00
89, 00

útok
vteř.
69, 58
117, 50
121, 20
73, 36
79, 07
135, 30
77, 83
83, 87
N
136, 56

tr.body
počet
5
15
20
5
0
15
5
25
N
5

útok
celk.
74, 58
132, 50
141, 20
78, 36
79, 07
150, 30
82, 83
108, 87
N
141, 56

t.body
celk.
15
30
30
5
10
20
10
35
N
45

Celk.čas vte- umíst.
řiny
celk.
155, 58
2
221, 50
6
228, 20
8
146, 36
1
162, 07
4
226, 30
7
157, 83
3
187, 87
5
N
10
270, 56
9
neúčast
neúčast
neúčast
neúčast

18, 20
27, 00
Ludvík Zavřel
starosta SH ČMS okrsek Velká Bíteš

Zleva: Ludvík Zavřel, Miloslav Pokladník, Václav Skula, Miloslav Jašek, Josef Skula, Zdeněk
FOTOARCHIV SH ČMS
Havlát, Jiří Havlát.

32

VELKÁ BÍTEŠ SOUČÁSTÍ EVROPY
Snad každý den jsme prostřednictvím novin, televize, rozhlasu informováni o nutnosti sbližování jednotlivých evropských států. Možná se může stát, že za množstvím
pádných argumentů vidíme často jen politická jednání a že se nám vytrácí smysl
podobných snah pro každodenní život běžného občana.
To, že v družebních akcích nejde jen o politiku, ale o každého z nás, jsme si mohli
na vlastní kůži potvrdit na zájezdu do italského družebního města Torrevecchia Pia,
který se uskutečnil ve dnech 16. – 20. června tohoto roku. Skutečně silné zážitky se
zdají nesdělitelné, a proto nebude snadné vylíčit atmosféru, s kterou jsme se v Itálii
setkali.
Po příjemné cestě napříč Rakouskem a severní částí Itálie jsme se ve čtvrtek navečer blížili k cíli. Obyvatelé družebního města nás nenechali na pochybách, že si naší
návštěvy velmi váží. Jejich zástupci nás očekávali, vítali nás srdečnými pozdravy a máváním naší i italskou vlajkou. Poté náš autobus doprovázel policejní vůz s blikajícím
majáčkem upozorňujícím všechny nezúčastněné, že se děje něco mimořádného.
Na náměstíčku před radnicí v Torrevecchia Pia nás očekávalo skutečně vřelé
přijetí italskými rodinami, které si nás po jednom, dvou či třech rozvezly do svých
domovů.
Opět se v praxi potvrdilo, že heslo „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“
neztrácí na váze. A tak jsme všichni, mladí i starší, usilovně vzpomínali na slovíčka
italského, anglického, německého a španělského jazyka, a dokonce přišla na řadu
i dnes trochu opomíjená ruština. Jestliže jsme někteří měli obavy z toho, že jazyková
bariéra bude příliš silná, brzy se rozplynuly. Vždyť snaha porozumět si, sdělit si své
dojmy byla velká na obou stranách.
Následující dny se slily v gejzír neobyčejných, neopakovatelných a vskutku jedinečných zážitků, z nichž je těžké a nemožné vybrat ten největší.
Zaujal nás pečlivě připravený program, v němž nechyběly sportovní akce a koupání pro mladší účastníky zájezdu či návštěva významných památek Pavie, Milána
a okolí. Potěšilo nás přijetí starostkou města Pavie v honosných prostorách radnice.
Ohromila nás pohostinnost italských lidí. Nadchla nás vystoupení tanečních a divadelních souborů. Ale nejvíce nám v srdci zůstane zapsaná vzpomínka na každodenní
kontakt s běžnými občany městečka Torrevecchia Pia, Vigonzone, Zibido al Lambro,
z nichž se stali naši noví přátelé, na jejich skutečný a opravdový zájem splnit nám
každé přání…
Oficiální část programu vyvrcholila v neděli, kdy za účasti významných hostů,
např. generálního konzula ČR Karla Berana, prezidenta provincie Pávia Silvio Beretta,
místostarosty Torrevecchia Pia G. Zanini či jeho asistentky M. Cipolla, došlo k slavnostnímu podpisu Přísahy partnerství panem místostarostou Velké Bíteše Aloisem
Koukolou a starostou Torrevecchia Pia A. Espositem.
Všechny zúčastněné, zástupce italské i české strany, jistě příjemně překvapilo a potěšilo, že pan A. Koukola pronesl část svého projevu v italském jazyce.
Přísaha partnerství obou měst. potvrzuje, že cílem začínající družby je snaha přispět k zlepšení kvality života obyvatel obou družebních měst a prostřednictvím pracovních, studijních a kulturních kontaktů získávat zkušenosti a informace z jiných
částí Evropy.
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Na závěr slavnostního aktu zazněly tóny italské a české hymny a Beethovenovy
Deváté symfonie, do vzduchu vylétlo množství pestrobarevných balónků vypuštěných těmi nejmenšími a byly rozkrojeny obří dorty ozdobené italskou, českou vlajkou a vlajkou symbolizující Evropskou unii.
V tento den také vyvrcholily oslavy zvané „Slavnosti rýže“, v jejichž rámci jsme se
seznámili s tradičním způsobem pěstování této plodiny v pavijském kraji, místní ženy
nám ochotně zazpívaly řadu písní, jimiž si sázení rýže zpříjemňovaly, ochutnali jsme
místní rýžové speciality a také jsme dostali různé druhy rýže jako dárek, a dokonce
i s českými recepty.
Po celé léto se těšíme z fotografií, kterých vzniklo nespočet a jež nám příjemné
chvíle strávené v slunné Itálii nejlépe připomínají. Ale zároveň cítíme velký závazek
do budoucna, neboť touto návštěvou nic nekončí, ale naopak začíná. Přemýšlíme,
jakým způsobem rozvíjet spolupráci, aby byla ku prospěchu italských i českých
občanů spřátelených měst. Jako zaměstnankyně základní školy přikládáme důležitost
dalšímu sbližování učitelů a žáků obou partnerských měst. Se zájmem jsme si tedy
prohlédly prostory mateřské i základní školy v Torrevecchia Pia, všimly jsme si rozdílů i shod a s potěšením jsme konstatovaly, že nemusíme italským dětem a učitelům
nic závidět. Přínos mezinárodních kontaktů žáků i jejich učitelů pro jejich osobní růst
snad není nutno více vysvětlovat.
Mgr. Eva Čermáková
učitelka ZŠ

ITALSKÁ MOZAIKA VZPOMÍNEK

PARTNERSTVÍ VELKÉ BÍTEŠE S ITALSKÝM MĚSTEM
TORREVECCHIA PIA OFICIÁLNĚ UZAVŘENO
Ve dnech 16. až 20. června odjelo 36 Bítešáků do Itálie, navštívit a navázat
trvalejší přátelské vztahy s městem Torrevecchia Pia, nacházejícím se v Pádské nížině, v oblasti Lombardie, v provincii Pávia. Příprava této vzájemné
družby se pod záštitou Evropské unie započala již v roku 2002.
O přípravě přátelství mezi oběma městy a i o zájezdu bylo, nebo ještě bude, ve
zpravodaji napsáno, doplňuji několika zajímavými vzpomínkami, které mně s odstupem doby nejvíce utkvěly v paměti, a o které se rád dělím se svými přáteli.
Torrevecchia Pia
Městečko se 3000 obyvateli, se třemi satelitními částmi, čtyřmi farními kostely,
třemi fotbalovými hřišti, čtyřmi kruhovými objezdy na křižovatkách, se třemi místy
s výčepem piva, to vše v ideální rovině s četnými zavodněnými rýžovými lány.
Městečko, ležící ve stínu staroslavných měst Pávia a Milán.
Pávia, Milán
Dá se tam pohodlně dojet na kole, necelých 30 km. Města s bohatou historií,
významnými stavbami a památkami. Italové se měli čím pochlubit a také se pochlubili, a my jsme žasli. Pávia - 90 000 obyvatel, univerzita založená v roce 825, zámek
Visconteo, krásná radnice s historickými velkolepými nástěnnými malbami, ještě krásnější monumentální klášter Certosa. Milán - druhé největší město Itálie, 1, 5 milionu
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Mile nás překvapila tabule s názvy a znaky obou spřátelených měst FOTO: JANA ROUSOVÁ

obyvatel, světoznámý milánský dóm pro 40 000 osob, s 2245 mramorovými sochami
se zlatou Madonou na střeše, se 135 věžičkami, divadlo Scala, hrad Sforzesco a další.
Italové byli a dodnes jsou dobří stavitelé, hodně toho v minulosti postavili i u nás.
Historie
Znovu se divím, když doma listuji v dějinách. My jsme vlastně jeli do kraje, kde
v minulosti vládli čeští panovníci. V roce 1331 tam tatínek Jan Lucemburský poslal
svého prvorozeného patnáctiletého synka Jana Václava (to znamená Karla IV.), aby
spravoval království v Lombardii. Moc se tam neohřál, mocní Viscontiové ho po pěti
letech vyhnali, ale on jim to stejně, i s úroky, vrátil, když jim později vládl už jako římsko - německý císař a český král Karel IV. Kolikrát tam musel dojet na koni a my jsme
vzdychali v pohodlném klimatizovaném autobuse, jak je to daleko.
Italové
Malí, tmaví, družní, zpěvní, pohostinní, na náš vkus rychle mluví a rádi. Chraňte
se jim ukázat mikrofon. Já jsem jim vůbec nerozuměl. Italové, hlavně ti starší, jsou na
tom se znalostmi jiných jazyků, tak jako starší u nás. Naši a jejich mladí, ti už na tom
byli lépe. Pomohla španělština, angličtina, nebo i latina. Naše dvě tlumočnice, Češky
s italskými manžely, Izabela a Petra, měly hodně práce. Italové jsou vlastenci, patřičně hrdí na své tradice.V hezké zasedačce na radnici měli po stěnách zarámované
kopie mnoha dokumentů italské státnosti, počínaje sjednocením Itálie v roce 1861.
Italského starostu se šerpou přes prsa, znakem státní moci, bylo vidět často.
Rýže, rýže, samá rýže
Pádská nížina, ideální rovina, teplo a dostatek vody, to jsou dobré podmínky pro
pěstování rýže. V oblasti, kde jsme byli, bylo nedozírných rýžových lánů hodně.
Stébla rýže se pěkně zelenala z lesklé vodní hladiny. Nepochopil jsem, jak se ta stálá
vodní hladina v tom teple udrží. Rýže zdejší kraj živí. Obyvatelé ji také náležitě oslavují ve svých krásných písních, které jsme měli možnost několikrát v podání pěvec-
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kých sborů vyslechnout. Na talíři jsme si rýže také užili dost. Na rozloučenou jsme
každý jako dárek dostali také rýži, loupanou i neloupanou. Doma přemýšlíme, jak tu
neloupanou nejlíp zužitkovat.
Co jsme jedli a pili
Starali se o nás vzorně. Chutnalo nám. Rýže i masa dost. Na žízeň se pila voda,
minerálky a víno, hlavně červené. Italská káva velmi silná, v náprstku. Vždy cukroví.
Večeře byly společné, snídaně byla u domácích. Nevím jak jiní, ale my s Jirkou jsme
na snídani mívali suchary v důkladném balení, které jsme si mazali máslem a marmeládou. K tomu silná káva, silný čaj, mléko a voda. Společně jsme vzpomínali na dobrý
bítešský chleba. Italové nás pozvali jeden večer také do klasické pizzerie. Pizza přes
celý stůl, kolem misky s různými přílohami, občas přiběhl číšník a ještě něco přihrál
z pánve. Tož, asi jsem snědl malou chobotničku zamaskovanou ve strouhance, to
jsem zjistil až potom, snad tam bylo i syrové rybí maso a další, raději jsem se už moc
neptal. Na jídlo jsem konzervativec, přiznám se, že jsem si nejvíc pochutnal na čistém
těstě z pizzy.
Veronika
Musím o ní napsat. Malá, tmavá, hezká, velmi mladá, ale už hezky tvarovaná. Jak
jsme přijeli, hned se přilepila k našim fotbalovým dorostencům. Nehnula se od nich.
Visela na nich svýma krásnýma očima a nemohla si vybrat. Měla to těžké, naši kluci
hezcí, jeden jako druhý, líbili se jí všichni. Pro jistotu je měla ráda všechny. Naši hoši,
samozřejmě, jako by je vůbec nezajímala, ale běda, kdyby ji jim chtěl někdo vzít nebo
ublížit. Byla jejich. Malá Veronika, s tmavýma věrnýma očima.
Přísaha partnerství
Byla poslední den našeho pobytu, v neděli. Začalo to dopoledne slavnostní mší.
Odpoledne se konala slavnostní přísaha partnerství mezi oběma městy, za velké
účasti místních občanů, s hudbou, projevy, krájením mohutných dortů přátelství,
s vypouštěním holubic, kulturním programem, večerní zábavou. Náš místostarosta,
Lojza Koukola, to zvládl dobře, včetně projevu v italštině. Přesto mně ho trochu bylo
líto, když na podiu stál osamoceně, vedle italského starosty a místostarosty, hejtmana
provincie Pávia a generálního konzula České republiky v Miláně.
Naše delegace
Autobus pro 50 osob, jelo nás 36. Místostarosta asi měl jasnou představu o složení
účastníků zájezdu. Oslovil hodně osob, hodně jich odmítlo. Složení bylo převážně
mladé, ale parta jsme byli dobrá, ostudu jsme v Itálii neudělali. Místostarosta Koukola
se zhostil svého úkolu velmi dobře a důstojně. Oba řidiči byli skvělí a společensky
dobře doplnili naši delegaci. Poděkování patří naší tlumočnici paní Izabele z Brna
a také místní tlumočnici paní Petře. Práce měly hodně.
Jaká byla cesta
Kouzelná. V pohodlném klimatizovaném autobuse Setra společnosti Kobra z Nedvědice, se zkušenými a příjemnými řidiči. Jelo se tam i zpět za krásného slunečného dne. Bylo se na co dívat: rozlehlé vinice, lány kukuřice, obilí a všelicos dalšího,
co jsme se snažili se zemědělcem Jirkou marně poznat. Ale i krásné Alpy se zářícími
zasněženými vrcholy, hluboká údolí s modrými jezery, svěží zeleň lesů a luk, s pa-
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Zleva: starosta Torrevecchia Pia Antonio Esposito, prezident provincie Pávia Silvio Berete,
generální konzul ČR v Itálii Karel Beran, místostarosta Velké Bíteše Alois Koukola.
FOTO: HANA SEDLÁKOVÁ

soucími se kravkami Milkami. Zajímavé pohledy na lidská obydlí, úhledné vesničky
s bílými kostelíky, města s barevnými škatulemi různých podniků, odvážné viadukty,
dlouhé tunely. Italové, to jsou stavitelé hračičkáři.
Co bude dál?
Přátelství mezi městy v Evropě je hodně a stále jich přibývá. Evropská unie to
podporuje. Možná trochu móda. Ale hlavně neúprosná globalizace světa, bouřlivý
rozvoj komunikačních technologií. Mladí to chápou a berou, učí se jazykům, cestují, chtějí poznat svět, my starší se to snažíme pochopit. Ale tak tomu vždycky bylo,
„nihil novum sub sole „, nic nového pod sluncem, jak by určitě řekl můj dobrý přítel
Jaromír. Dejž mu Pánbů dobré zdraví.
Přátelství s italským městem bylo stvrzeno. Město, to jsme my všichni, s našimi
představiteli v zastupitelstvu a radě města v čele. Na hody k nám Italové na oplátku
přijedou. Určitě je poznáte. Na jejich vkus jim asi bude u nás trochu chladno, ona i ta
naše mentalita na severu tomu odpovídá. Ale budou hody, budeme se veselit a to se
Italům bude líbit. A tak, až je potkáte, zazní asi často : Ahoj - nazdar - jdeme - přátelství
- na zdraví, a aby naši hosté tomu porozuměli, povíme jim to po italsku, to je. foneticky: Čao - salve - deme - džemiladžo - čin, čin - salute, trochu si pomůžeme rukama,
přidáme úsměv. A o tom to nakonec je. Čao.
Karel Smolík, st.
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Chceš-li poznat charakter člověka,
dej mu moc.
Lincoln
Milé seniorky a vážení senioři, ale také i vy, ostatní občané a mládeži, jak ten čas
rychle utíká! V tomto měsíci bude podzimní slunovrat, léto definitivně skončí, i když
mnozí už objevili kouzlo prodlouženého vlídného léta na jihu, v Itálii, Chorvatsku.
Ale září, když se vydaří, v podobě babího léta - může být něco krásnějšího a příjemnějšího? Sluníčko příjemně hřeje, kolem vše září barvami, ovoce dozrává, podzimní vůně, i to ticho vnímáme jinak, to se pozná. Ideální čas na příjemné vycházky,
vyjížďky na kole, pro zájezdy. Vychutnejme si to, příští rok může být jinak.
Na měsíc září jsme připravili :
Seniorklub, třetí středu v září, 21. září v 15 hodin v kulturním domě. Jako vždy,
bude o čem povídat. Už jsme se celý měsíc neviděli. A to je hlavní účel našich setkání.
Jestli to vyjde, přijede k nám pěvecký kroužek, který jsme už slyšeli v Jihlavě a který
se nám moc líbil.
Další akcí je nedělní vycházka s představitelem města, dne 25. září, sraz ve 14 hodin u kašny na náměstí. Koho by nezajímalo, co se v našem městě bude zlepšovat
a stavět. V tomto měsíci již určitě budou v plném proudu práce na rekonstrukci
Kostelní ulice, chystá se také podobná akce na ulici Tyršova a další. Určitě nás to bude
všechno zajímat.
Třetí akcí v září bude celodenní výlet na kolech, poslední sobotu v měsíci, dne
24. září, po vinařských stezkách na jih od Brna. Jedná se opět o mimořádnou akci.

Oblíbenou naší aktivitou jsou zájezdy. Z jarního zájezdu do Prahy, ve Valdštejnské
zahradě.
FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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Pozor, sraz je v 7.30 na náměstí u České spořitelny. Kola si necháme odvézt do Starého
Lískovce, my tam pojedeme v 7.54 hodin autobusem. Odtud již vyrazíme na vinařskou
cyklostezku směrem na Ostopovice, kde najedeme na žlutou turistickou značku,
která nás dovede do údolí Bobravy, kde už nasadíme na Brněnskou cyklostezku 403,
která nás povede do Ořechova, Mělčan a Dolních Kounic na řece Jihlavě. Kolem
samé vinohrady s dozrávajícími plody. Podél řeky Jihlavy budeme pokračovat na
Ivančice, kde se napojíme na Templářskou cyklostezku, po které pojedeme na
Hrubšice, Biskoupky k hradu Templštejn. Dále pak na Senorady k řece Oslavě, kolem
Ketkováku na Ketkovice, Rapotice a domů.
Co připravujeme na měsíc říjen :
- středa dne 19. října, Seniorklub se zubním lékařem MUDr. Voborným
- v sobotu dne 15. října budou zahájena pravidelná sobotní plavání v Kuřimi
- sobota dne 29. října, závěrečný výlet na kolech na Svatou Horu
Aktiv Seniorklubu

KAM CHODÍ SLUNCE I LÉKAŘ
ANEB JAK SE VÍTÁ LÉTO

Letos jsme se rozhodli přivítat léto i v domově důchodců, každý určitě ví, jak je
pro babičky a dědečky důležité příjemné sluníčko. Naše malá zahradní slavnost připadla na čtvrtek dne 23. června 2005, to aby bylo jisté, že léto už je skutečně tady
a taky proto, že v původně plánovanou středu se nám o „entrée“ postarala první letní
bouřka. Obyvatelé domova důchodců si pozvali i své kamarády z domu s pečovatelskou službou a zábava mohla začít. Sestřičky všem účastníkům připravily sladké
pohoštění v podobě zmrzlinových pohárů a nechyběly ani bublinky, ať už ty lehčí
v limonádě nebo ty skutečné ve víně.
O kulturní program se nám postarala paní učitelka Dáda Neklapilová, která přivedla děti z mateřské školky a ty nám vesele zazpívaly. Mimochodem, děti z „mateřinky“ U Stadionu k nám chodí často a doufám, že i rády a nejen proto, že tentokrát
je u nás čekala také zmrzlina.
Mé řádky mají být vlastně takovým poděkováním: paní učitelce Neklapilové, že nás
chodí rozveselovat, naší kuchyni, která nám pomohla realizovat pohoštění a v neposlední řadě bítešským podnikatelům: paní Miroslavě Loukotové, která dodala „bublinky“ a panu Jiřímu Jandovi, který se postaral o zmrzlinu.
A můj postřeh na závěr: Neustále se pozastavujeme nad chováním mladé generace,
jejich obhajobou budiž slova dvou malých „štěbetalek“:... „ pojď si povídat támhle
s tou babičkou, vypadá taková smutná“.
Lenka Cyprisová
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Pan doktor Horek a paní učitelka Neklapilová s dětským doprovodem mezi seniory.
FOTO: LENKA CYPRISOVÁ

Obyvatelé domova důchodců.
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FOTO: LENKA CYPRISOVÁ

POSEZENÍ S PŘÁTELI
Přiblížil se konec školního roku a my jsme s babičkami z pečovatelské služby přemýšlely, jak bychom jej oslavily. Nesmějte se, vím, že nás tak moc konec školního
roku neovlivňuje, ale každá babička má nějakého toho vnoučka nebo pravnoučka,
u kterého očekává, že jí přijde ukázat tu svoji „školní zprávu“ a ona musí mít nějakou
tu odměnu v záloze.
U nás bylo hlavním důvodem oslavy to, že právě před rokem nám přibyli „kamarádi ze třetího“. Právě před rokem byla totiž dokončena přístavba domu pečovatelské
služby a naše řady se tak rozšířily o dalších jedenáct obyvatel. A konec konců, jak
známo, důvod k posezení s přáteli se vždycky najde!
Po krátkých úvahách jsme se rozhodli, že si uděláme táborák na zahradě. Slovo
dalo slovo a protože jednu z nás čekala hospitalizace, hned druhý den večer, dne
28. června 2005 kolem šesté hodiny jsme se sešli za domem. Buřtíky byly a o „sladké
maličkosti“ pro změnu chuti se postaraly ty šikovnější z nás. Sedělo se, povídalo,
dokonce i na ta svoje vysvědčení babičky zavzpomínaly, šikovný táborník se nám staral o oheň a nakonec i nějaká ta písnička byla.
A můj postřeh na závěr: Když jsme se kolem deváté rozcházeli, našli se na dětském
hřišti na Družstevní „silní hoši“, kteří nám pomohli přestěhovat zahradní nábytek,
možná to s těmi mladými nebude tak špatné.
Lenka Cyprisová

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou při posezení u táboráku.
FOTO: ANNA KOPÁČKOVÁ
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SOUHVĚZDÍ SE ROZROSTLO
V neděli 26. června 2005 pršelo.
Pršelo tak vydatně, že by ani psa nevyhnal. Přesto se před druhou odpolední hodinou zaplnila dolní část bítešského náměstí. Kolem pódia, postaveného před okny Pensionu - Restaurace
U Raušů, byla hlava na hlavě. Vlastně
– deštník na deštníku. Kdo přilákal v tak
nevlídném počasí zástupy Bítešanů?
Majitel další hvězdy v „chodníku slávy“mnohanásobný Zlatý slavík, Karel Gott.
Po hvězdě, uložené do chodníku in
memoriam Ivanu Hlinkovi, se dočkal
této pocty zpěvák, s jehož písněmi
vyrostla generace dnešních padesátníků, šedesátníků, určitě i část později
narozených.
V salonku restaurace bylo živo.
Obsluha, technici, kameramani, představitelé města, novináři, zvědavci (i já), se
proplétali skupinkami prominentních
hostí - nepřehlédnutelný Petr Novotný,
Pan Karel Gott přijíždí na náměstí do Velké
Ondřej Soukup se svou mladou příBíteše.
FOTO: IGOR ZEHL
telkyní, Petr Bende a mnoho dalších.
V malém modrém salonku pak Karel Gott. Nechala jsem si od něj podepsat list pro
bítešskou kroniku a pro čtenáře Zpravodaje.
Poděkovala jsem mu za jeho zpívání a při pohledu na něj jsem spolkla zmínku
o tom, že jsme dorůstali i stárli s jeho písničkami. Těžko to můžete říci někomu, kdo
je dotvrzením známého sloganu o tom, že muži nestárnou. Elegán ve skořicovém
saku se zářící kravatou i úsměvem – moje babička by řekla bez ironie: „Krásně vypulírovanej.“
Počasí se trochu umoudřilo a na pódiu začal program. Jako „předzpěvák“ přišel
pozdravit bítešské publikum „skorosoused“ z nedalekého Újezda - Petr Bende. Abych
to vyjádřila slovy médií: zvedla se vlna potlesku a nadšených ovací. Soutěž Česko
hledá superstar byla ještě v živé paměti. Po něm uvítal na pódiu moderátor a textař
Miloš Skalka Karla Gotta. Jeho přivítalo publikum pouze potleskem. Ale sympatický
zpěvák to vzal sportovně a při děkování publiku za přivítání poznamenal, že chápe
jejich nadšení Petrem, i jeho v mladším věku vítaly takhle davy lidí. Je to tak. Karel má
slávu, Petr budoucnost.
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Potom již došlo na předávání dárků; kytice, dárek od města, předaný starostou, další dary od bítešských podnikatelů. Snad nejradostněji reagoval Karel Gott
na veliký koláč, upečený v bítešské pekárně. Sám věnoval organizátoru akce, panu
Jiřímu Raušovi, obraz, jehož je autorem. Následovalo vyvrcholení malé oslavy- symbolické převzetí zmenšené repliky hvězdy z chodníku a přípitek šampaňským, mistrně
pomocí šavle otevřeného panem Vintrem.
Na závěr odměnil Karel Gott, nový majitel hvězdy, publikum písní, zpívanou
„opravdu na živo“- Pretty Woman. Promoklí diváci se rozcházeli pomalu, mnoho
jich čekalo na autogramiádu, která začala hned po programu. Taky jsem odcházela
promoklá. Když jsem šla pro autogram do salonku, držela jsem fotoaparát, kabelku,
desky s listem pro autogram a mokrý deštník se z vlastní iniciativy rozevřel ve chvíli,
kdy jsem se prodírala hloučky hostí k tomu nejslavnějšímu. Po marném pokusu zpacifikovat mokrý chomáč látky a drátů jsem s ním mrskla do kouta pod nějaký stoleček.
Už jsem se pro něj nevrátila.
Pro něj ne, ale pro kabelku, zapomenutou na židli vedle pana Gotta, jsem se vrátit musela. Podal mi ji s chápajícím úsměvem. Ale já ji tam nenechala schválně, jak si
možná myslel. Nechala jsem ho ale při tom. Nebudu přece svému skorostářníkovi
povídat, že je to začátek sklerózy.
Zora Krupičková

Mezi mnoha hosty byl i Ondřej Soukup se svoji mladou přítelkyní Lucií.
FOTO: IGOR ZEHL
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DĚTSKÝ DEN V LUDVÍKOVĚ
Prázdniny se chýlí ke konci, ale u nás v Ludvíkově vzpomínáme na jejich začátek.
S úsměvem si připomínáme udivené pohledy účastníků poutní mše, která se konala
první prázdninovou neděli u naší kapličky. Na parkovišti u místního kulturáku je překvapila zaparkovaná vojenská historická technika. „ Co se to tady děje?“ ptali se. Jejich
děti vesele odpovídaly: „Včera byl přece dětský den? Ty to nevíš?“ První prázdninovou
sobotu totiž proběhl tradiční dětský den, kterým jsme společně zahájili prázdniny.
Letos jsme směřovali tématiku dětského dnu k 60. výročí ukončení druhé světové
války. Spojili jsme se s vojenským muzeem – Army Park Ořechov u Brna – a požádali
jsme je o ukázku jejich vozidel.
Přestože v pátek vydatně pršelo, věřili jsme, že se počasí umoudří. Už v předvečer
akce jsme postavili velký vojenský stan. V sobotu dopoledne jsme si oddechli: „Hurá,
přestává pršet.“ V poledne přijela kolona vozidel - vojenská sanitka, obrněný transportér OT-64 (SKOT), německé průzkumové vozidlo, motocykl – DNĚPR, z Rosic
u Brna k nám přijeli manželé Tesařovi s Tatrou 805 (Kačena). Na jejich dopravu velkým dílem přispěla STRA s.r.o. Vojáci s sebou přivezli na ukázku zbraně a vojenskou
výzbroj, s tím vším se mohly děti podrobně seznámit a tatínkové a dědečci zavzpomínat na svá vojenská léta.
V první řadě jsme museli najít suchá místa pro soutěžní disciplíny. Děti mohly
vyzkoušet svou šikovnost ve střelbě ze vzduchovky, tu u nás pravidelně řídí pan
Doležal z Košíkova, v hodu granátem, v hodu míčkem do krtka a v házení balónů do
koše. Do stanu jsme umístili vojenský lazaret, ve kterém se děti učily techniku první
pomoci s panem Pelánem a prodejnu drobných militárií - army shop, tam si všichni
mohli koupit upomínky na tento den a dozvědět se více o Army Parku. Za splnění
úkolů byly pro děti připraveny drobné pozornosti od našich sponzorů.

Děti na průzkumném vozidle.
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FOTO: JIŘÍ ŠVANDA

Děti zvítězily na celé čáře.

FOTO: JIŘÍ ŠVANDA

Děti měly k dispozici zdarma občerstvení z vířiče nápojů, který nám poskytla
firma AG FOODS a každé dostalo špekáček od pana Slámy, který si mohlo vlastnoručně opéci na ohni, který udržovali vojáci.
K velké radosti dětí přispělo i to, že se mohly svézt v průzkumovém vozidle,
vyzkoušet střelbu ze samopalu, samozřejmě slepými náboji. Chvílemi prostor kolem
kulturního domu zahalil hustý kouř z dýmovnic nebo vzduchem létaly signální světlice. Za to děkujeme panu Čekalovi, s ním si děti také mohly vyzkoušet spojení s vojenskou polní vysílačkou.
V podvečer na nás zasvítilo sluníčko a vojáci vyzvali děti k přetahované. Snažili se
seč mohli, ale drobotina je porazila, taky jak jinak, vždyť to byl jejich den, a vyhrála
na celé čáře. Velice neradi jsme se loučili, nikomu se nechtělo domů. Děti byly plné
zážitků a dojmů, dozvěděly se spoustu nových věcí. Tatínkové nostalgicky vzpomínali
a maminky byly spokojené se společně stráveným odpolednem.
My pořadatelé děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další společné setkání.
Třeba se za rok zase uvidíme s našimi novými přáteli z Ořechova a pro děti vymyslíme něco nového a připravíme další překvapení.
Znovu děkujeme všem, kdo přispěli k průběhu dětského dne: město Velká Bíteš,
Vojenské muzeum Army Park Ořechov u Brna, STRA spol. s r.o., Zbraslav u Brna,
Slovnaft, Velká Bíteš, AG FOODS, Košíkov, Manželé Kalovi – Student Agency, Velká
Bíteš, Zverex – Pelán, Velká Bíteš, Potraviny – Pelánová Věra, Stanoviště, Potraviny
– samoobsluha – Pelán Tomáš, Krokočín, Tesař – elektrospotřebiče, Rosice u Brna,
Železářství Žaloudek, Velká Bíteš, pan Rauš, Velká Bíteš, Strojírna Slavíček s.r.o., Velká
Bíteš, Stavební firma pan Chyba, Velká Bíteš, PBS, Velká Bíteš, Café Jana, Velká Bíteš,
pan Ladislav Bureš, Stanoviště, Uzenářství Sláma, Velká Bíteš, Sdružení dobrovolných
hasičů, Košíkov, pan Bořivoj Čekal, Stanoviště, pan Bohuslav Burian, Ludvíkov a všem
nejmenovaným, kteří přiložili ruce k dílu.
za pořadatele Lenka Brychtová
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PSI A KOČKY

KOČKA, KOCOUR, KOTĚ…JAK NA NĚ ?!
Kočky se poslední dobou stávají nejoblíbenějšími domácími společníky, a to i přes
nezávislost a svébytnost pro ně typickou. Pro ty, kteří nemají předchozí zkušenosti,
je nejlepší si pořídit kotě právě odstavené od matky, tj. ve věku dvou měsíců. Pokud
neplánujeme koupi kotěte čistokrevného nebo na chov, je nutné zvážit, které pohlaví
kotěte preferovat. Kočky, které mají možnost volného pohybu venku, jsou již od 9 měsíců věku schopny zabřeznout a porodit koťata třikrát až čtyřikrát ročně. Kocourci
pohlavně dospívají přibližně ve stejném věku a v období, kdy kočky „volají“ kocoury
(tj. březen – listopad) svádějí často krvavý „boj o samici“ s ostatními kocoury a vracejí
se k domovům vyčerpaní, mnohdy se zraněními. Řešením může být v případě obou
pohlaví sterilizace asi v roku věku.
Koťátko po příchodu do nového prostředí potřebuje klid, laskavost a vlídné zacházení. Musí si své okolí dobře prozkoumat a ověřit, že se v novém domově bude cítit
dobře. Zpočátku většinu dne prospí, pročež mu musíme připravit spací koutek
(košík, vystlanou kartonovou krabici nebo jiný pelíšek). Kočka je tvor teplomilný,
a tak v chladném období bude vděčná i za obyčejnou láhev s teplou vodou zabalenou v hadře.
Výživa koček se podstatně liší od krmení psů, zejména v nárocích na živiny.
Odstavené kotě se krmí až čtyřikrát denně, narozdíl od psa si samo reguluje množství
přijaté stravy a nepřekrmuje se. Významnou složkou kočičího krmení je aminokyselina taurin, kterou si kočky neumějí (narozdíl od ostatních savců) samy během trávení
vytvořit. Její nedostatek a onemocnění s ním spojená (vývojové vady, srdeční poruchy) se mohou vyskytovat u koček krmených vegetariánskou stravou, granulemi pro
psy či masnými odpady a vnitřnostmi. Kočky nesmíme překrmovat játry, syrovými
rybami a vitamínovými koncentráty. Jako vhodně energeticky a výživově vybalancované krmení doporučujeme kvalitní granule pro koťata nebo dospělé kočky. Občas
můžeme našemu kamarádovi „osladit život“ neochuceným nesoleným masem či
trochou masa z kočičích konzerv. Pokud volíme cestu domácí stravy, doporučujeme
zvíře dotovat vitamínovým preparátem pro kočky. Kravské mléko není nutné, ale
pokud zvíře po jeho požití nereaguje průjmy, není důvod je nepodávat.
Co našim kočkám, kocourům a koťatům hrozí za onemocnění a o prevenci se zmíním příště.
MVDr. Klára Dvořáková
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VYROVNANÁ PLEŤ I PO LÉTĚ
Léto už pomalu končí a nám spolu s bronzovou barvou pokožky zůstávají také
vzpomínky na příjemně prožitou dovolenou.
Snědá barva pleti je stále módní, a tak jistě nikdo z nás slunečním paprskům
neodolá. I když dodržujeme zásady správného opalování a pokožku dostatečně
chráníme, musíme pamatovat zvláště na to, že naše pleť je mnohem citlivější a zranitelnější a vlivem slunečního záření nedochází jen ke zhnědnutí kůže, ale často vznikají v pokožce změny pod povrchem. Ty bohužel nejsou vidět a také se neprojeví
ihned, zato spolehlivě přispívají k rychlejšímu stárnutí a tvorbě vrásek. Proto v tomto
období je velice vhodné posílit kosmetickou péči, abychom pomohly pleti v její přirozené schopnosti regenerace a návratu do přirozeného stavu rovnováhy a tím snížily
negativní důsledky opalování na minimum. Kromě běžného ošetření je dobré posílit péči ještě o nějakou výživu a hydrataci navíc. Výborně nám poslouží Aktivní bio
maska, která působí proti volným radikálům, je vhodná pro všechny typy pleti a zaručuje okamžitý a výrazný efekt. Na citlivou a podrážděnou pleť je vhodná Klidnící
maska, suchou pleť velmi dobře vzpruží Hydratační maska. Masku můžeme aplikovat
podle potřeby, nebo alespoň 1x týdně.
Výborný účinek nám zajistí doplňky denní péče, které používáme na obličej a dekolt na vyčištěnou pleť pod denní a noční krém a po dobu čtrnácti dnů. Pro toto
období nejčastěji doporučuji ceramidové kapsle, ampuli s koenzymem Q 10, olejové
ampule, energetické sérum, nebo vydatnější krém - nejlépe s vitamínem A. Také pleti
velmi prospěje odborná hloubková kůra a dobrá masáž, která tuto zvýšenou péči
vhodně nastartuje. Výsledkem posílené péče je pak nejen snědá, ale zároveň svěží
a vyrovnaná pleť.
Mgr. Anna Kopáčková

POLICIE INFORMUJE
V době, kdy píši tento příspěvek, nachází se v lesích spousta houbařů. Každoročně
se situace opakuje, a tak i letos mnoho houbařů nadšených z hub následně přichází
oznamovat vloupání do svých automobilů, které nalezli vykradené na lesních cestách.
Škody jdou do desítek tisíc korun. Radost zločincům dělají zejména ti houbaři, kteří
nechávají v autě uloženy peníze v hotovosti, ale i platební karty bankovních ústavů.
Starosti těmto řidičům – poškozeným – oznámením na policii nekončí, neboť pachatelé si z aut berou vše, co v kabinách naleznou včetně osobních dokladů. Následně
se pak poškození dodatečně dovídají, že byli přistiženi při jízdách bez jízdenek, že
nevrátili ve videopůjčovnách kazety s filmy, či nevrátili vypůjčený automobil - to
vše zapůjčené na jejich odcizené doklady. Za policii mohu jen konstatovat, že není
v jejich silách pohlídat všechny lesní prostory, aby k těmto událostem nedocházelo.
Pomíjím skutečnost, že je parkování na lesních cestách zakázáno a pokud není věc
vyřízena jiným způsobem, může být i okradený řidič pokutován za tento přestupek.
O tom, že trestný čin označený jako „krádež“ je nejčastějším trestným činem,
svědčí i další případy krádeží vloupáním do firem ve Velké Bíteši, ale i ve Vidoníně.
Ke krádežím došlo i vloupáním do garáže. Některé z případů se nám, za spolupráce
se službou kriminální policie, už podařilo objasnit i zajistit část odcizených věcí.
mjr. Jaroslav Navrátil
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NAŠE FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
NA CESTÁCH EVROPOU

Mladší žáci, sezona 2004/2005.

FOTOAFCHIV

Stalo se již tradicí, že v jarních měsících vyráží velkobítešská fotbalová mládež zkonfrontovat svoji hráčskou zručnost s fotbalisty starého kontinentu. Letošní rok bylo
vybráno francouzské město Bartenhaim a turnaj nazvaný Dreyeckland Trophée.
Do tohoto městečka dorazily výpravy z Francie, Belgie, Polska, Švýcarska,
Holandska, Německa, Slovenska a České republiky. Naše město reprezentovaly tři
týmy v kategoriích mladší a starší žáci, mladší dorost. Družstva bojovala po dva dny
14. a 15. května 2005 na travnatých hřištích a rozhodně neudělala ostudu. Mladší žáky
v šestnáctičlenné skupině opustilo střelecké štěstí a zvítězili až v posledním utkání
a obsadili konečné patnácté místo. Podstatně těžší to měli starší žáci startující ve skupinách, kde hrálo 32 týmů. Konečné šesté místo je výborným úspěchem i přes to, že
v základní skupině prohráli pouze jednou. Velkého úspěchu dosáhli mladší dorostenci, kteří procházeli turnajem „bez ztráty kytičky“. O postupu rozhodovalo nedělní
ranní utkání, kde naše hráče čekal vítězný tým loňského turnaje domácí Barteiheim.
Domácí družstvo si za vydatného přispění rozhodčího vytvářelo tlak a naši hráči hlasitě povzbuzováni všemi členy výpravy nebezpečnými protiútoky zvítězili 2 : 0 a zajistili si tak účast v podvečerním finále. Před přibližně 600 diváky jako vrchol turnaje
nastoupil tým Velké Bíteše proti družstvu z čela tabulky tamní druholigové soutěže.
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Dvakrát se naši borci dostali do gólových šancí, ale štěstí při nás tentokrát nestálo,
a tak z ojedinělého protiútoku velkobítešský oddíl inkasoval branku a podlehl 0 : 1.
I tak druhé místo je velkým úspěchem celého kolektivu vedeného trenérem Zdeňkem
Musilem.
Další mezinárodní zájezd čekal mladší dorostence o necelý týden později, kdy
v rámci družební návštěvy odjeli naši mladí fotbalisté se zástupci Velkobítešska do
malého městečka blízko Pavie - Torevecia Pia. Mimo výletů a návštěvy překrásného
města Milana se spoustou památek v sobotním utkání v obrovském horku porazili
dorostence domácího týmu 5 : 4.
Další cesta našeho klubu vedla na Slovensko do družebního města naší školy
Sence, který je sídlem tréninkového centra slovenské fotbalové reprezentace. Turnaje
se zúčastnila naše mužstva mladšího dorostu a starších žáků. V sobotu odehrála obě
mužstva své utkání ve skupinách. Starším žákům se vůbec nevedlo, doplatili hlavně na
nemohoucnost v koncovce a své všechny zápasy prohráli. Mladší dorostenci si vedli
o dost lépe. V prvním zápase porazili Chorvatský tým 1 : 0, v dalším zápase prohráli s
Doubravkou 1 : 2 a v posledním utkání remizovali s domácím Sencem 1 : 1.
Konečné druhé místo ve skupině jim zaručovalo nedělní finále na překrásném
hřišti v Senci. Starší žáci se pak museli připravovat na ranní utkání o sedmé místo
v turnaji, které nakonec zvládli a po vítězství 1 : 0 obsadili konečnou 7. příčku. Mladší
dorostenci se ve finále utkali s Doubravkou a od začátku čelili velkému tlaku. Ale
dokázali skórovat, ovšem gólovou radost zhatil pomezní rozhodčí, jenž odmával
hodně sporný ofsajd. Ve druhém poločase nebyl obrázek hry jiný a Doubravka, účastník druhé slovenské ligy, naše hráče dostala pod tlak. Z ojedinělého brejku naši hoši

Starší žáci, sezona 2004/2005.
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Mladší dorost, sezona 2004/2005.
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zahrozili, dokonce šli sami dvakrát na brankáře, ale trestuhodně šance zahodili. Zápas
nakonec rozhodl další sporný moment, když zřejmě z ofsajdu vstřelila Doubravka
svůj rozhodující gól v poslední minutě a rozhodla o vítězství 1 : 0. Mladší dorost tak
obsadil výborné druhé místo.
Od konce července a začátku srpna probíhalo soustředění žáků a dorostu v rekreačním středisku na Moravci, kde týmy nabíraly fyzickou a herní kondici.
Jménem FC chceme poděkoval všem hráčům a hlavně všem funkcionářům, kteří
bezplatně ve volném čase pracující v oddíle nejenom s mládeží a zároveň chceme
pozvat rodiče, aby se přišli na své děti podívat při zápasech, protože povzbudivá
pochvala maminky a táty je nejlepší odměnou za snahu jejich potomka. Uvítáme veškerou snahu nám pomoci s prací v našem fotbalovém oddíle.
Když uzavřeme uplynulou sezonu, zjistíme, že naše město reprezentovalo vzorně
A družstvo mužů pod vedením trenéra Františka Klusáka, které si zajistilo několik kol
dopředu postup do krajského přeborů mužů. „B“ tým skončil nakonec v třetí třídě
OP třetí a v letošním ročníku bude opět bojovat o postup do OP. Dorostenecké týmy
mladších i starších dorostů a žáků budou bojovat v krajském přeboru Vysočiny a mládežnický potěr tzv. přípravky se popere o postup do krajského přeboru Vysočiny.
Na závěr bychom jménem fotbalového oddílu chtěli poděkovat městu Velká Bíteš,
základní škole, dopravcům a všem sponzorům, funkcionářům a lidem, kteří dělají
velký kus práce ve svém volném čase nebo určitými prostředky pomohou realizaci
akcí a není jim lhostejná budoucnost naší mladé generace. Vždyť fotbalový oddíl tvoří
hráči a funkcionáři našeho města a blízkého okolí.
O veškerém dění ve fotbalovém oddíle Vás každý den informují o hluboké minulosti, současnosti a budoucnosti internetové stránky na adrese: www.fcvelkabites.
com.
Ing. Josef Jelínek
Za FC Spartak Velká Bíteš
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II. ROČNÍK MEMORIÁLU SLÁVY PECKY
V sobotu dne 23.července 2005 se ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš, konal
již druhý ročník basketbalového turnaje mužů za účasti týmu poskládaného z bývalých či součastných extraligových hráčů. Největší hvězdou turnaje byl Jirka Okáč,
bývalý reprezentant ČR a hráč Prostějova, který působí 15 let v naší nejvyšší basketbalové soutěži.
Turnaje se zúčastnila 4 družstva. BO Velká Bíteš Contenders, Prolog Team Velké
Meziříčí, Falco Velké Meziříčí a Osovka – tým poskládaný z reprezentantů ČR a hráčů
působících v nejvyšší rakouské basketbalové lize.
Zápasy se hrály na dvakrát 15 minut stylem „každý z každým“. Složení týmů již
předem slibovalo krásnou basketbalovou podívanou, při které nezůstalo jedno oko
suché. Při některých akcích zůstávali s údivem nad basketbalovým uměním ústa
dokořán. Každý návštěvník, který se odhodlal přijít, určitě nelitoval.
Zápasy plynuly v rychlém sledu a postupně vyplýval na povrch vítěz, který byl
stejně očekáván od začátku turnaje. Na prvním místě v Memoriálu Slávy Pecky se
umístil tým Osovka, druzí skončili hráči týmu Falco, kteří odehráli obdivuhodné
utkání s hráči Osovky, třetí skončilo družstvo Prolog Team a na posledním, ne
však zanedbatelném místě, skončili mladí muži z týmu BO Velká Bíteš Contenders.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Jiří Okáč.
Každý zúčastněný hráč si odnesl spoustu zážitků i ocenění. Mimo pohárů a diplomů za první tři místa obdržel každý symbolickou cenu.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům turnaje: ALD Automotive,
s.r.o., Jeřábkova pekárna, Restaurant Sportbar Klíma, PBS a.s., Srarobrno Brno. Na
závěr bych chtěl poděkovat TJ Spartak Velká Bíteš za umožnění a zaštítění pořádání
turnaje v hale TJ Spartak.
Za pořadatele Jiří Nováček

Účastníci II. ročníku Memoriálu Slávy Pecky.

FOTO: STANISLAV POL
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÉ DĚTI
21. 6. 2005
CHMELÍČKOVÁ Vendulka

Lipová 176, Velká Bíteš

PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ – ZÁŘÍ 2005

Neděle 4. září v 19.30 hodin
ROMÁN PRO ŽENY
Repríza komedie Filipa Renče podle bestselleru Michaela Viewegha. V hlavních
rolích Z. Kánoczová, S. Stašová, M. Vašut, M.
Donutil, L. Něrgešová, S. Zázvorková…
100 minut, mládeži přístupno,
vstupné 55, 57, 59 Kč
Pátek 16. září v 17 hodin
BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU
Pásmo krátkých filmů: Jak se štěňátko naučilo plavat, Opička, Cvrček a basa, Babička
vypráví pohádku, Medvídek nechce papat,
Krtek malířem, Krtek fotografem…
70 minut, mládeži přístupno,
vstupné 39 Kč
Neděle 18. září v 19.30 hodin
STAR WARS: EPIZODA III – POMSTA
SITHŮ
(Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith)
Ať tě síla provází! Ewan McGregor a Natalie Portman v hlavních rolích vyvrcholení
série.
Premiéra – 130 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 23. září v 19.30 hodin
BATMAN ZAČÍNÁ
(Batman begins)
Může jeden člověk změnit svět? Vraťme se
na samý začátek, k dávné tragedii, která
změnila jeho svět…
Premiéra - 140 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 25. září v 15 hodin
KOUZELNÝ KOLOTOČ
(Sprung! Magic Roundabout)

Psík Dougal, kráva Ermintruda, slimík
Brian a pohodový králík Dylan – podaří
se jim zachránit svou kamarádku Florence?
Animovaná britská pohádka v českém
znění nejen pro ty nejmenší…
Premiéra – 90 minut, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 30. září v 19.30 hodin
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA
(Bride & Prejudice)
Jak těžké je najít pro své čtyři dcery
vhodné nápadníky…a to okouzlující, ale
tvrdohlavá Lalila se chce vdát pouze z lásky.
Romantický příběh pro letní dny aneb
Pomáda na Bombajský způsob…
Premiéra – 111 minut, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 2. října v 17 a v 19.30 hodin
MADAGASKAR
( Madagascar)
Z velkoměsta na Madagaskar, aneb ukaž,
že jsi zvíře, a koukej přežít. Vždyť tohle
místo nemá chybsona! Rozmazlená zvířata
z newyprkské ZOO v českém dabingu jsou
tady, aby vám natrhla bránice…
Premiéra – 90 minut, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 7. října v 19.30 hodin
VÁLKA SVĚTŮ
(War of the Worlds)
Poslední válku na světe nezačnou lidé…
Tom Cruise v hlavní roli sci-fi thrilleru
režiséra Stevena Spielberga.
Premiéra – 117 minut, vhodné od 12 let,
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Na bítešské hody v kině FLIP Velká Bíteš od středy 7. září do neděle 11. září
DISKOTÉKA !!!
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