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• OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVA ITALŮ VE VELKÉ BÍTEŠI
• DALŠÍ HVĚZDA NA BÍTEŠSKÉM CHODNÍKU SLÁVY
• MINISTR URBAN V PBS VELKÁ BÍTEŠ, A.S.
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KRÁLOVNIčKY

Kristýna Konečná, královna v Jestřabí roku 2005.  FOTO: SiSMUT

V sobotu 3. června 2006 se uskuteční v Jestřabí u Vel-
ké Bíteše svatodušní obchůzka dívek s obřadními tanci 
a zpěvy. Začátek na horním konci v 15 hodin. Následuje 
lidová veselice na výletišti za vesnicí, k tanci a poslechu 
hraje houslová muzika národopisného souboru Bítešan.

Poznámka: vesnice není průjezdná, auta nutno zaparkovat před 
vstupem do osady.V případě deštivého počasí  se  termín o  týden 
posunuje.

V neděli 11. června 2006 proběhne na nádvoří Městského muzea ve 
Velké Bíteši přehlídka místních dětských krojovaných skupin „Mladé Bí-
tešsko“,  v  níž  vystoupí  folklorní  kroužky  obou městských mateřských 
škol Bítešánek,  Sluníčko  a dětské  skupiny národopisného  souboru Bí-
tešan. Začátek je v 15 hodin.

ROK FRANTIŠKA BARTOŠE
100. výročí úmrtí významného národopisce, dialektologa, pedagoga

MLADÉ BÍTEŠSKO 2006

Karolínka Hradilová.  FOTO: SIMONA HRADILOVÁ
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Nabídka programů a akcí
Od pondělí dne 29. května do pátku dne 2. června 2006 od 9 hodin do 16 hodin
Učebna výtvarné výchovy ZUŠ Velká Bíteš
ZE SVĚTa LoUTEk
Výstava absolventských prací studentů ZUŠ 

Pátek dne 2. června 2006 v 15 hodin
Mateřská škola U Stadionu
ZaHradNí SLaVNoST U pŘíLEŽIToSTI mdd
Se svým programem vystoupí Studio Lídy Trnkové a následovat budou soutěže 
o ceny. Zvány jsou všechny děti z města i okolí

Sobota dne 3. června 2006 od 15 hodin
krÁLoVNIČkY
Svatodušní obchůzka dívek se zpěvy a tanci obřadního rázu v Jestřabí u Velké Bíteše. 
Následuje posezení při hudbě a zpěvu s houslovou muzikou Bítešan na výletním 
místě za vesnicí zvaném Pod Borovím. V případě deštivého počasí odloženo na násle-
dující sobotu

Sobota dne 3. června 2006 ve 14 hodin
Sraz u kašny na náměstí
LETNí VYcHÁZka do JESTŘabí SE SENIorkLUbEm
Vycházka spojená s Královničkami, posezením při hudbě a folklorních vystoupeních
Organizuje Seniorklub

Od pátku dne 2. června 2006 do soboty dne 3. června 2006 
VoLbY do poSLaNEckÉ SNĚmoVNY parLamENTU Čr
Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, 
v sobotu od 8 do14 hodin

Pondělí dne 5. června 2006 v 9 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
FErda mraVENEc a broUk pYTLík
Dětské představení na motivy knihy Ondřeje Sekory
Organizuje Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

Čtvrtek dne 8. června 2006 v 19 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
Na brUSEL VÁVro!
Vlastenecká komedie se zpěvy a tanci. Hrají: František Ringo Čech, Jaroslav Sypal, 
Uršula Kluková, Petr Martinák, Jiří Helekal, Galla Macků, aj. 
Organizuje Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

Neděle dne 11. června 2006 od 15 hodin
Nádvoří Městského muzea ve Velké Bíteši
mLadÉ bíTEŠSko
Přehlídka místních dětských krojovaných skupin. Vystoupí zde folklorní kroužky 
obou městských MŠ, Bítešánek, Sluníčko a dětské skupiny národopisného souboru 
Bítešan
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Od pátku dne 16. června 2006 do pátku dne 23. června 2006
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
bíTEŠ oČIma dĚTí
Výstava Speciálních škol, nyní Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, bude zahá-
jena vernisáží dne 16. června 2006 v 17 hodin.Ve všední dny otevřeno od 8 hodin do 
15.30 hodin, sobota od 9 hodin do 12 hodin, neděle od 13 hodin do 16 hodin

Neděle dne 18. června 2006 ve 14 hodin
Sraz u MŠ na Masarykově náměstí
poHÁdkoVÝ LES
Čeká vás dobrodružství, spousta pohádek, příjemná procházka, soutěže o ceny, 
občerstvení a táborák. Předpokládaný konec v 17 hodin
Organizuje Kolpingova rodina

Úterý dne 20. června 2006 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
babY cLUb
Odpoledne pro děti od 2 do 6 let

Středa dne 21. června 2006 v 15 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
SENIorkLUb
Tentokrát s očním lékařem či lékařkou
Organizuje Seniorklub

Pátek dne 23. června 2006 v 18 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele
mŠE SVaTÁ pŘI pŘíLEŽIToSTI koNcE ŠkoLNíHo rokU
Mše bude sloužena za všechny učitele i žáky. Po mši budou následovat soutěže a tá-
borák na farní zahradě

Sobota dne 24. června 2006 ve 21 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš 
dISkoTÉka S dJ pmc 
Hudbu pro tento večer nám namixuje Aleš Pudivítr
Organizuje Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

Sobota dne 24. června 2006 v 9 hodin
Sraz u fotbalového stadionu
cYkLISTIckÝ VÝLET Za HELENkoU a ríŠoU k JEJIcH STUdÁNkÁm
Celodenní výlet k památníku Pohádky máje a možná také na Masarykův okruh
Organizuje Seniorklub

Neděle dne 25. června 2006
bíTEŠSkÁ poUŤ
Kolotoče, střelnice a perníková srdce - zábava pro všechny
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INFormacE radNIcE
USNESENí radY a ZaSTUpITELSTVa mĚSTa VELkÁ bíTEŠ
od 3. dUbNa do 26. dUbNa 2006

rada města schvaluje:
• zařazení žádostí pí. Maliňákové a pí. Macounové do seznamu žadatelů o přidělení 

bytu v DPS ve Velké Bíteši
• zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v budově 

Lánice 42, Velká Bíteš
• zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v budovách 

Masarykovo n. 84 a 85, doposud pronajímaných p. Mazánkem. Pronájem p. Ma-
zánkem nadále trvá u garáže ve dvorním traktu Masarykovo n. 84

• zveřejnění záměru na směnu obecních pozemků v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
p.č. 289/4, 421/11 a 421/1 a doporučuje ZM ke schválení vyhovět žádosti manželů 
Turkových a manželů Hladíkových na směnu vlastních pozemků p.č. 297/7, 297/6 
a 291/2 za výše uvedené pozemky města

• pronajmutí nebytových prostor – 2 kanceláří včetně sociálního zařízení o celkové 
výměře 58,7 m2 na Masarykově n. v budově č.p. 84 na pozemku p.č. 61, žadateli 
p. Mazánkovi 

• ve věci veřejných zakázek na zateplení domů U Stadionu 475 a 548, Velká Bíteš, 
konkrétně projednání záručních podmínek, přizvat na příští jednání RM zástupce 
fy Stav Outulný Náměšť nad Oslavou

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Tyršova, Velká 
Bíteš“, v předloženém znění

• vyhovět žádosti fy NFP Czech republic s.r.o. Praha a povoluje uskutečnění reklamní 
akce „Road show Poštovní spořitelna“, která bude propagovat produkty Poštovní 
spořitelny v prostoru pod opěrným tarasem u Pošty, dne 11. 5. 2006

• vyhovět žádosti pí. Vrábelové a povoluje uskutečnění reklamní akce, která bude 
propagovat elektrické ruční nářadí, zahradní a lesnickou techniku v prostoru par-
koviště na spodní straně Masarykova náměstí dne 30. 5. 2006

• vyhovět žádosti pí. Doubkové, vedoucí Sociálních služeb Velká Bíteš, na zvýšení 
sazby za pedikúru, prováděnou ve středisku osobní hygieny V DPS na cenu 80 Kč 
od 1.5.2006

• smlouvu o poskytování služeb v předloženém znění, uzavíranou mezi městem 
Velká Bíteš (objednatel) a městem Velké Meziříčí (dodavatel), jejímž předmětem je 
zpřístupnění specifikovaných služeb regionálního GIS za cenu 60.000,- Kč/kalen-
dářní rok

• ve věci žádosti p. Kulíška o vyjádření se k rozestavěné stavbě přístřešku pro odsta-
vení lehkých hospodářských strojů bez pohonných hmot na pozemku p.č. 64, 
k.ú. Velká Bíteš – zahrada Hotelu Jelínek, následující:
RM na základě doplňujících informací dává souhlas s uvedenou stavbou pouze na 
dobu tří následujících roků, za podmínky, že v uvedené lhůtě bude zemědělská 
činnost v areálu Hotelu Jelínek zcela utlumena, k čemuž se ve svém vyjádření ze 
dne 30. 3. 2006 sám p. Kulíšek zavazuje
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• dojmenování pí. Veselé do sociální komise. Pí. Veselá bude zastávat post vedoucí 
Sociálních služeb Velká Bíteš po pí. Doubkové, která ve své funkci na základě 
žádosti končí v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu 

• smlouvu o poskytnutí finančních prostředků v předloženém znění, uzavíranou 
mezi PBS Velká Bíteš a.s. (poskytovatel) a městem Velká Bíteš (příjemce), jejímž 
předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 490.000 Kč v roce 2006, 
účelově určených SOU J. Tiraye, příspěvkové organizaci města, pro zajištění teo-
retické výuky žáků v oboru obráběč kovů

rada města neschvaluje: 
• vyhovět žádosti Krůzových o poskytnutí pronájmu nebytových prostor - 2 kan-

celáří včetně sociálního zařízení o celkové výměře 58,7 m2 na Masarykově n. v bu-
dově č.p. 84 na pozemku p.č. 61

• vyhovět žádosti fě Joster Brno s.r.o. o poskytnutí pronájmu nebytových prostor - 
2 kanceláří včetně sociálního zařízení o celkové výměře 58,7 m2 na Masarykově n. 
v budově č.p. 84 na pozemku p.č. 61

• vyhovět žádosti p. Častulíka o poskytnutí pronájmu nebytových prostor - 2 kan-
celáří včetně sociálního zařízení o celkové výměře 58,7 m2 na Masarykově n. v bu-
dově č.p. 84 na pozemku p.č. 61

rada města bere na vědomí: 
• tiskovou zprávu z deníku Vysočina ve věci rozhodnutí ZK Vysočina o poskytnutí 

35 mil. Kč na výstavbu fotbalového stadionu v Jihlavě
• dopis náměstka hejtmana kraje Vysočina pro zdravotnictví, Ing. Pavla Hájka, ve kte-

rém informuje o rozhodnutí rady kraje o zajištění všech typů LSPP pro 2. pololetí 
2006. Svým usnesením RK ponechává LSPP v zavedeném systému do 31.12.2006

• zprávu z jednání starostů 5 měst okresu Žďár nad Sázavou s vedoucími představi-
teli SUS Žďár nad Sázavou ze dne 16.3.2006 ve věci alarmujícího stavu komunikací 
v okrese. Zpráva byla zaslána náměstku kraje Vysočina pro dopravu a jeho pro-
střednictvím se starostové obrací na RK Vysočina s naléhavou žádostí o řešení této 
kritické situace

• inspekční zprávu České školní inspekce kraje Vysočina ve věci inspekce konané 
ve dnech 21. – 23.2. v MŠ U Stadionu, příspěvkové organizaci. Výchova ke zdraví, 
styl řízení, zpracování a realizace Školního vzdělávacího programu a z něho vyplý-
vající vnitřní směrnice podporující vnitřní reformu školy prováděné na základě 
dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR je na poža-
dované funkční úrovni

Zastupitelstvo města schvaluje: 
• přijetí daru – části pozemku p.č. 3019 (ost. plocha – silnice), k.ú. Velká Bíteš o vý-

měře cca 120 m2 pro stavbu „Zvýšení bezpečnosti v ulici Kpt. Jaroše, Velká Bíteš 
– 2. etapa“. Současně schvaluje uzavření předložené smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě mezi ŘSD Praha a městem Velká Bíteš

rada města schvaluje:
• pronajmutí nebytových prostor (bývalé učňovské jídelny) v budově Lánice 42, 

Velká Bíteš žadateli – fě Pavel Handl, velkoobchod vodo – topo – plyn, Brno
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• pronajmutí nebytových prostor – bývalých kanceláří v budově Lánice 42, Velká 
Bíteš žadateli – Občanskému sdružení Matka a dítě, Velká Bíteš, za účelem provo-
zování Mateřského centra „Človíček“

• přidělení bytu 1 + 0 v DPS Velká Bíteš pí. Macounové
• realizovat v letošním roce obnovu nemovitých kulturních památek, na které jsou 

poskytnuty dotace z MK ČR a z kraje Vysočina. Jedná se o následující akce:
- opevnění kolem kostela kde dotace od MK ČR je ve výši 530,- tis. Kč, (max. 50 % cel-

kových nákladů) přičemž město se musí spolupodílet finanční částkou minimálně 
ve výši 530,- tis. Kč

- obnova poplužního dvoru Hrnčířská 117 (ZUŠ) kde dotace od kraje Vysočina je 
ve výši 213,- tis. Kč (max. 30 % celkových nákladů), přičemž město se bude spolu-
podílet ke známému rozpočtu akce finanční částkou 498.967,- Kč, což představuje 
70,1 % celkových nákladů

• pověřit místostarostu města Ing. A. Koukolu CSc. prověřením možnosti na umís-
tění hnědé značky na dálnici – propagující kostel sv. J. Křtitele a hradby kostela ve 
Velké Bíteši 

• obnovu reklamy města Velké Bíteše na dálničním mostě. RM schvaluje nabídnout 
tuto zakázku fě Mihal - Rytectví, Velká Bíteš

• neprodleně přistoupit ke zpracování urbanistických studií pro bytovou výstavbu v  
lokalitách určených ÚP pro bytovou zástavbu s tím, že RM dává v současné době 
prioritu lokalitám Babinec, Jihlavská, Pod Spravedlností 

• na základě výsledku výběrového řízení malého rozsahu na akci Parkovací plochy 
mezi domy U Stadionu, Velká Bíteš, využít nabídku fy TS Velká Bíteš s.r.o. za nabíd-
kovou cenu 749.223,-Kč vč. DPH 

• vyhovět žádosti p. P. Kočky o povolení hostování atrakcí LTZ o pouti a hodech 
s tím, že RM požaduje o pouti zahájit umisťování atrakcí až v pátek odpoledne. RM 
schvaluje výši poplatků za umístění o pouti 40.000,- Kč a o hodech 70.000,- Kč

• proúčtování výsledku z hospodářské činnosti města Velká Bíteš – správy bytů a ne-
bytových prostor prováděných firmou Encom Brno dle předloženého znění

• dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1107/2005, uzavíraný mezi smluvními stranami, 
městem Velká Bíteš – objednatel a Architektonickou kanceláří Burian – Křivinka, 
Kuřim, jehož předmětem je změna termínu dokončení projektové dokumentace 
úprav Masarykova n. a části ulic Lánice a Růžová, tj. 30.4.2006

rada města bere na vědomí:
• protokol o fyzické kontrole ve věci naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí 

dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů – 
konkrétně na akci: „Stavební úpravy části objektu Tyršova 239, Velká Bíteš se vzni-
kem 3 nájemních bytů“, v předloženém znění. Kontrolu provedli pracovníci SFRB 
Olomouc 5.4.2006

• zprávu – písemnou informaci o průběhu projednávání a schvalování ÚP města, 
v předloženém znění, zpracovanou investičním úsekem odboru výstavby

• informaci podanou p. J. Raušem ve věci kulturní akce – májové slavnosti pořáda-
ného p. Raušem v prostoru před restaurací U Raušů dne 20.5.06

Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Velká bíteš s.r.o. bere na 
vědomí:

• text zápisu z 20. schůze DR společnosti 
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Valná hromada obchodní společnosti TS Velká bíteš s.r.o. schvaluje:
• účetní závěrku za r. 2005
• převedení nerozděleného zisku na nerozdělený zisk z předchozího období
• zprávu o vtazích mezi ovládající a ovládanou osobou
• výroční zprávu TS za r. 2005 včetně podnikatelského záměru TS Velká Bíteš s.r.o. 

na r. 2006 v předloženém znění

Zastupitelstvo města schvaluje: 
• rozpočtové opatření č. 1/2006, v předloženém znění
• smlouvu o bezúročné půjčce č. 2/2006 v předloženém znění mezi smluvními stra-

nami, městem Velká Bíteš (dlužník) a pí. Večeřovou (věřitel), jejímž předmětem je 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 280.000,- Kč věřitelem, dlužníkovi nejpozději 
do 31.5.2006 za účelem zajištění finanční spoluúčasti věřitele, nájemce bytu v by-
tovém domě U Stadionu 277a ve Velké Bíteši, na opravě výše uvedeného bytu 

• přesun kompetencí na RM ve věci schvalování rozpočtových opatření během roku 
v nejnutnějších případech se stanoveným limitem ve výši maximálně 300.000,- Kč 
na jednotlivý případ. Toto zmocnění se netýká provádění změn příspěvků příspěv-
kovým organizacím na provoz. Ty zůstávají výhradně v pravomoci ZM 

• Dále schvaluje, že přijaté dotace, určené na akce města, pro příspěvkové organi-
zace nebo jiné fyzické nebo právnické osoby mohou být použity okamžitě nebo 
převedeny neprodleně. Příslušná rozpočtová opatření budou provedena doda-
tečně na nejbližším zasedání ZM

• Dále schvaluje převedení kompetence pro schválení závěrečného rozpočtového 
opatření ke konci roku na RM v plném rozsahu 

• obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2006 vymezující závaznou část změny č. 2 
ÚP města Velká Bíteš

• prodej části pozemku p.č. 1596, zahrada, cca 120 m2, k.ú. Velká Bíteš, za cenu 
100,- Kč/m2 + za náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku a s vkla-
dem kupní smlouvy do KN (cena za pozemek včetně trvalých porostů) žadatelům 
– manželům Dohnalovým

• prodej části pozemku p.č. 1596, zahrada, cca 182 m2, k.ú. Velká Bíteš za cenu 
100 Kč/m2 + za náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku a s vkla-
dem kupní smlouvy do KN (cena za pozemek včetně trvalých porostů) žadateli 
panu Kolesovi

• prodej části pozemku p.č. 1596, zahrada, cca 209 m2, k.ú. Velká Bíteš za cenu 
100 Kč/m2 + za náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku a s vkla-
dem kupní smlouvy do KN (cena za pozemek včetně trvalých porostů) žadatelům 
– manželům Kolesovým

• směnu částí obecních pozemků, k.ú. Bezděkov u VB o celkové výměře 292 m2 
(část p.č. 289/1- TTP, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako p.č. 289/4 -TTP o výměře 114 
m2, část p.č. 292 – vodní plocha, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako p.č. 292/2 – vodní 
plocha o výměře 40 m2, části p.č. 421/1 – ostatní plocha, dle GP č. 62-76/2005 ozn. 
jako 421/11 – ostatní plocha o výměře 77 m2 a p.č. 421/12- ostatní plocha o výměře 
61 m2) za části pozemků, k.ú. Bezděkov u VB o celkové výměře 402 m2 ve vlastnic-
tví manželů Turkových Velká Bíteš (části p.č. 297/1 – TTP, dle GP č. 62-76/2005 ozn. 
jako p.č. 297/6 -TTP o výměře 101 m2 a p.č. 297/7-TTP o výměře 306 m2) 
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• směnu části obecního pozemku p.č. 421/1- ostatní plocha, dle GP č. 62-76/2005 
ozn. jako díl „a“ p.č. st. 29-zastavěná plocha o výměře 97 m2, k.ú. Bezděkov u VB za 
část pozemku p.č. 291 – zahrada, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako p.č. 291/2 - zahrada 
o výměře 16 m2 ve vlastnictví manželů Hladíkových 

• výše uvedené směny se schvalují s tím, že náklady s geometrickým zaměřením, 
úředním oceněním pozemků a vkladem smlouvy do KN ponesou směňující strany 
tak, že manželé Turkovi a manželé Hladíkovi uhradí polovinu těchto nákladů 

• smlouvu v předloženém znění, uzavíranou mezi smluvními stranami – měs-
tem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, jejímž předmětem je 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Velká Bíteš – ulice Kostelní“ v celkové hod-
notě díla 3.727.019,- Kč, kde je SVK investorem a kde město Velká Bíteš posky-
tuje dle stanov SVK z rozpočtu města finanční částku rovnající se 30 % celkových 
nákladů tj. 1.118.106,- Kč 

• na základě protokolu z otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky na akci „Opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele“ k plnění fu, která 
se umístila na 1. místě – fu Stavos Velké Meziříčí za celkovou nabídkovou cenu 
1.975.608,- Kč vč. DPH

Zastupitelstvo města jmenuje:
• za zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní společnosti Lesní druž-

stvo svazu obcí s.r.o., Březské 46, člena ZM Velká Bíteš, p. J. Šmídka

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
• informace o průběhu projednávání a schvalování ÚP města Velká Bíteš v před-

loženém znění. K této věci p. starosta dodává, že ÚP byl zpracován pečlivě a zod-
povědně v souladu s platným právem.

• informaci starosty ve věci akcí: Rekonstrukce ul. Kostelní a Výstavba velkomeziříč-
ského mostu 

• poděkování TS Velká Bíteš s.r.o., vyslovené Mgr. D. Macholovou za kvalitní údržbu 
chodníků a komunikací během zimního období

• informaci Mgr. D. Macholové o problémech souvisejících se skateboardovou drá-
hou, která je umístěna na sídlišti U Stadionu. Mgr. Macholová požaduje přesun 
tohoto zařízení do jiné, vhodnější lokality města. Stavební úřad předloží na dalším 
zasedání ZM návrhy řešení.

• na základě interpelace pí. M. Doubkové informaci starosty města o konstrukci 
nájemného z bytových prostor ve Velké Bíteši

bíTEŠSkÁ koSTELNí TVrZ
Takový je název publikace, která vyjde jako součást edičního plánu města k šestistému 
výročí udělení městských práv Velké Bíteši (1408 – 2008), za finanční podpory města 
a Fondu Vysočiny. Práce, jejímž autorem je mladý bítešský občan Petr Holánek a kterou 
vydalo nakladatelství Jiřího Jeřábka, má formu historického průvodce, který představuje 
jednotlivé části chrámu a jeho vybavení na základě historického kontextu. Doplňují ji 
barevné fotografie, pověsti týkající se kostela, poznámkový aparát a tři cizojazyčná  shrnutí 
obsahu  (A, N, I).Tato publikace zde dlouho chyběla a jistě probudí zájem o historii této 
památky. Zakoupit si ji budete moci již počátkem června v Informačním centru.

Alois Koukola
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co NoVÉHo Na VYSoČINĚ – dUbEN 2006
koNFErENcE VE ZNamENí úSpĚcHů obcí Z VYSoČINY

Od 2. do 4. dubna 2006 se tradičně v Hradci Králové konal již 9. ročník konference 
Internet ve státní správě a samosprávě, zkráceně konference ISSS. Protože se jedná 
o konferenci, která je největší republikovou akcí, na které se schází úředníci, volení 
představitelé samosprávy a tvůrci a prodejci informačních technologií, neodpustím si 
alespoň stručnou informaci o poměrně úspěšné roli zástupců z kraje Vysočina.

Na ISSS pravidelně jezdí poměrně velké množství zástupců obcí z kraje Vysočina, 
z nichž někteří svoji obec i kraj velmi dobře reprezentují. V tomto roce těmito úspěš-
nými reprezentanty byla obec Okříšky, která byla vyhodnocena jako druhá v soutěži 
o nejlepší webové stránky obce a město Telč, které bylo spoluautorem 3D vizualizace 
města Telče a mikroregionu Telčsko. Tato trojrozměrná vizualizace Telče se umístila 
na druhém až třetím místě v soutěži o geoaplikaci roku.

V rámci různých besed a diskusí, které jsem na konferenci absolvoval, jsem s po-
těšením i jistým smutkem zároveň vyslechl chválu na pokroky samospráv v úrovni 
rozvoje a využívání informačních technologií, které bylo na můj vkus však až pří-
liš často doprovázeno povzdechy nad špatnou koordinací této činnosti z centrální 
úrovně a jistou strnulostí některých orgánů státní správy. Domnívám se, že oznámení, 
že v dnešní době bouřlivého rozvoje informačních technologií většina Obvodních 
oddělení policie České republiky nemá připojení na Internet, hovoří za všechny další 
komentáře.

SETkÁNí STaroSTEk a STaroSTů VYSoČINY
Více než 300 starostek, starostů, místostarostek a místostarostů se sjelo 10. dubna 

2006 do kulturního domu v Jemnici. Společné setkání s Radou kraje Vysočina, 
poslanci a senátory za Vysočinu a vedoucími odborů Krajského úřadu kraje Vysočina 
proběhlo v přátelském duchu.

Z mého pohledu považuji za důležité upozornit z obsahu setkání na dvě věci.
Tou první bylo první historické udělení cen Vesnice Vysočiny šesti vítězným obcím 

krajského kola Vesnice roku: Dukovany (2000), Častrov (2001), Libice nad Doubravou 
(2002), Vilémov (2003), Radostín (2004) a Jakubov u Moravských Budějovic (2005).

Tou druhou věcí bylo potom společné upozornění starostů měst i obcí na opravdu 
neutěšenou situaci na našich silnicích po skončení neobvykle dlouhé zimy. Zde mi 
nezbývá, než s hodnocením kvality krajských silnic ze strany starostek a starostů sou-
hlasit. Předpokládám, že v nejbližší době kraj posílí prostředky Správ a údržeb sil-
nic kraje Vysočina určené na opravy silnic po zimě. Dalším krokem potom musí být 
postupné nastartování ročních investic v řádu stovek milionů korun do krajských sil-
nic, a to jak do rekonstrukcí, tak souvislých oprav. Je cílem kraje získat ve prospěch 
těchto investic i co možná nejvíce finančních prostředků z evropských fondů. Již rok 
2007 a zejména potom léta další ukáží, jak se nám tento náš úmysl podařil.

bUdE dÁLNIcE bEZpEČNĚJŠí?
Úsilí kraje Vysočina nese první konkrétní ovoce. Na dálnici D1 začaly fungovat 

první 4 proměnné informační tabule a celkem 6 kamer. Na jejich instalaci má velkou 
zásluhu kraj Vysočina, který na problémy na dálnici dlouhodobě upozorňuje a po-
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skytl Ministerstvu dopravy studii proveditelnosti. Pokud Ministerstvo dopravy dodrží 
slib, měla by být do konce roku 2007 na D1 instalována na každých 10 až 20 km pro-
měnná informační tabule a jedna kamera.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

STaroSTa SdĚLUJE
kULTUrNí pamÁTkY bUdoU opraVoVÁNY I LEToS

Na konci měsíce března jsme obdrželi rozhodnutí Ministerstva kultury, ve kterém 
město Velká Bíteš získává na opravu kulturních památek částku 0,53 milionu korun. 
Podmínkou pro čerpání výše uvedené státní dotace jsou vlastní zdroje ve stejné 
výši. To znamená, že budeme provádět opravu kulturní památky ve výši 1,06 mili-
onu korun a na základě rozhodnutí zastupitelstva města se bude opravovat opevnění 
(hradební zeď) okolo kostela sv. Jana Křtitele. Výběrové řízení vyhrála firma Stavos 
spol. s r.o., Velká Bíteš za cenu cca 2 miliony korun. V letošním roce bude realizována 
I.etapa v objemu 1,06 milionu korun a v příštím roce druhá.

Ve stejné době proběhlo zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina, na kterém bylo 
schváleno rozdělení finančních prostředků na opravy kulturních památek. Město 
Velká Bíteš žádalo o dotaci z kraje ve výši 30% z celkových nákladů na dokončující 
etapu rekonstrukce střechy Základní umělecké školy v Hrnčířské ulici. Obdrželi jsme 
0,213 milionu korun a město musí dokrýt částku 0,5 milionu korun z vlastních zdrojů. 

Opevnění kostela sv. Jana Křtitele v letošním roce zahájí postupnou obměnu.
FOTO: Mgr. MIROSLAV BÁŇA
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Opravu střechy bude realizovat firma Stavos spol. s r.o., Velká Bíteš na základě výbě-
rového řízení z minulého roku za celkovou cenu 1,5 milionu korun. V roce 2005 firma 
provedla opravu I.etapy ve výši 0,8 milionu korun, v rámci které jsme čerpali státní 
dotace ve výši 0,4 milionu korun z Ministerstva kultury. 

JakÝ bUdE daLŠí poSTUp STaVEbNícH prací 
V koSTELNí ULIcI

Rekonstrukce veřejného vodo-
vodu a kanalizace se blíží do závě-
rečné fáze a na začátku měsíce 
června by měla být stavba dokon-
čena a předána investorovi, Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko 
k následné kolaudaci. Současně na 
Kraji Vysočina probíhá výběrové 
řízení na dodavatele stavby komu-
nikace-silnice III.třídy. Součástí 
této soutěže bude i ocenění sta-
vebních objektů chodníků a veřej-
ného osvětlení, které bude financo-
vat město Velká Bíteš. Pokud soutěž 
proběhne bez problémů, stavební 
práce budou zahájeny v první polo-
vině června hned po dokončení 
rekonstrukce kanalizace a vodo-
vodu.

JakÝ bUdE průbĚH 
VÝSTaVbY moSTU pŘES 
poTok bíTÝŠka

Ve čtvrtek 4. května proběhlo 
předání a převzetí staveniště pro 
stavbu „Jihlavského“ mostu pod 
evidenčním číslem 37-059, na sil-
nici I/37. Veřejnou zakázku, kte-
rou vypsalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)ČR, Správa Jihlava, vyhrála stavební mos-
tařská firma Firesta a.s., Brno. Realizace výstavby včetně všech dokončovacích prací 
by měla trvat do konce září, přičemž stavba vlastního mostu by měla být dokončena 
30. srpna včetně ukončení uzavírky a zprovoznění mostu. Celkové náklady na rea-
lizaci dle smlouvy o dílo dosahují částky 17,5 milionu korun včetně daně z přidané 
hodnoty. Do konce září by měly být dokončené veškeré doprovodné práce a dobu-
dování chybějícího chodníku s novým přechodem pro chodce z Lánic do ulice Pod 
Spravedlností.

První dny rekonstrukce. FOTO: J.  KRUPIČKA
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Samotná stavba nového mostu bude zahájena realizací pilotů, což jsou vrty v prů-
měru 1000 milimetrů a jdou do hloubky 10 metrů. V této hloubce se totiž nachází 
dobré únosné podlaží, které vychází z předchozích geologických prací a průzkumů. 
Celkový počet vrtů bude deset, přičemž po pěti v řadě na každé straně pod nosnými 
stěnami. Na vrty bude navazovat nosný monolitický železobetonový mostní rám 
ukončený asfaltobetonovou vozovkou.

Projekt mostu – boční řez

Současný stav mostu - 11. 5. 2006 FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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Zajištění 1. pomoci na meZiříčsku a bítešsku
Vzhledem k závažnosti problematiky a opakovaným dotazům veřejnosti se poku-

síme shrnout současný stav.
LSPP = lekařská služba 1. pomoci je v našem regionu poskytována na dvou sta-

novištích.

1. Ve Velkém meziříčí v budově ZS Nad gymnáziem 17
(vchod z ulice Čechova)
Ordinační doba: Po-Pá: 17 – 22 hodin
 So, Ne, Sv: 9 – 22 hodin

Telefon: 566 523 971

2. Ve Velké bíteši v budově polikliniky
Ordinační doba: Po-Pá: 16 – 22 hodin
 So, Ne, Sv: 9 – 21 hodin

Telefon: 566 532 411

LSPP řeší náhle vzniklé poruchy zdraví, které však neohrožují život pacienta, či 
nehrozí trvalými následky při krátkodobém zdržení. (infekční onemocnění – angina, 
chřipka, drobné úrazy.)

LSPP je nevýjezdová. Tzn. že, pacient bude ošetřen pouze v ordinaci LSPP. Dále 
je třeba říci, že pro pacienta je rozhodně výhodnější (pokud to umožňuje zdravotní 
stav) navštívit svého obvodního lékaře v jeho ordinačních hodinách. Ten pacienta 
dokonale zná a má k dispozici jeho zdravotnickou dokumentaci.

LSPP, které pro svůj region provozují okolní okresní nemocnice (Jihlava, Třebíč, 
Nové Město n. M.), většinou rovněž fungují po 22 hod. a jsou nevýjezdové.

V Nemocnici sv. Zdislavy Mostiště LSPP není. Nemocnice ošetřuje po ukončení 
ordinačních hodin svých ambulancí pouze akutní případy, které jí přísluší, tzn. interní, 
chirurgické a ortopedické. Tedy v žádném případě anginy, chřipky a nachlazení. Ty 
patří do ordinace praktických a dětských lékařů případně na LSPP do 22 hodin.

Urgentní, tj. život ohrožující stavy (infarkty, dušnosti, cévní mozkové příhody, 
těžké úrazy) řeší záchranná služba. Ta je k dispozici 24 hodin denně. Sídlí rovněž v bu-
dově ZS, Nad Gymnáziem 17.

K závažným život ohrožujícím stavům vyjíždí plně vybavená sanita RLP s posád-
kou lékař, záchranář, řidič. 

Telefon: 155
Pacient se dovolá na dispečink ZS, který je v kraji Vysočina jediný, a to v Jihlavě. 

Dispečink pak vysílá pro region Meziříčska a Bítešska vůz RLP z Velkého Meziříčí. 
V případě, že sanita již někde zasahuje, vyjíždí nejbližší volná posádka pozemní ZS, 
či vzlétá záchranářský vrtulník.

S přáním pevného zdraví pro všechny

prim. MUDr. Jiří Šajnar prim. MUDr. Petr Blaťák
NsZ Mostiště ZS Velké Meziříčí
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dobroVoLNÉ ZÁVodNí poŽÁrNí SborY
Na úZEmí VELkÉ bíTEŠE 

Hasiči se ve své historii dělí na profesionální, závodní a dobrovolné. V dějinách 
dobrovolného hasičstva tvoří problematika dobrovolných závodních požárních 
sborů významné místo. Vznik závodních jednotek byl v přímé souvislosti s rozvíjejí-
cím se průmyslem. 

Začátkem 70tých let si veřejnost začala všímat, že s výstavbou a rozšiřováním prů-
myslových podniků ve Velké Bíteši značně narůstá počet požárů a často nelze sehnat 
účinnou pomoc, takže narůstají i vzniklé škody. Akceschopnost dobrovolného veřej-
ného požárního sboru, který byl výhradně tvořen dobrovolnými požárníky, byla limi-
tována dobou jejich svolání, dostavení se na požární zbrojnici a dopravou na místo 
zásahu. Proto postupně začaly vznikat ve městě a okolí i závodní dobrovolné jed-
notky s cílem okamžité pomoci v případě požáru nebo jiné mimořádné události, slo-
žené ze zaměstnanců podniku, které pomáhaly chránit závody a tím i svá pracovní 
místa.

dobrovolný závodní požární sbor
cHEmopETroL státní podnik bENZINa přečerpávací stanice - 7, Velká bíteš

V letech 1964-1965 byl vybudován ze sibiřských naftových polí a trvale uveden do 
provozu ropovod Družba, který spravoval státní podnik Benzina. Přečerpávací sta-
nice 7 Velká Bíteš zabezpečovala příjem a přečerpávání ropných produktů do ropo-
vodů a produktovodů pro další skladování a zpracování v chemických závodech ČSR. 
Jedná se o kapaliny I. a II. třídy hořlavosti. 

CHEMOPETROL koncernový podnik Benzina, OZ VI BRNO, distribuční sklad 
0624 Velká Bíteš. Požární technika CAS - 16, požární družstvo v počtu 1 + 3. V roce 
1974 proběhlo zajištění protipožárních opatření na pracovištích, kde je velké nebez-
pečí vzniku požáru. Preventistou PO byl pan Karel Dokulil, který v roce 1975 absol-
voval odborné školení v učilišti Českého svazu požární ochrany v Bílých Poličanech. 
Jednotka vznikla v roce 1976, kdy 11 zaměstnanců podniku utvořilo dobrovolné 
požární družstvo. Velitelem DZPS byl pan Karel Dokulil z Košíkova a pan Emil Sláma 
ze Záblatí 12. Dobrovolný závodní požární sbor byl určen k ochraně před požárem 
a havárií přečerpávací stanice ropy. Výjezd požárního družstva o sníženém počet-
ním stavu 1 + 4 v rámci podniku byl stanoven na 5 minut. Jednotka vlastnila CAS 25 
– Škoda 706 cisternovou automobilovou stříkačku a požární zbrojnici s přenosnou 
požární stříkačkou PPS 12. V podniku pracovalo 17 osob - 1. směna 8 + 4; 2. směna 3; 
3. směna 2. V podniku nikdy nehořelo, několikrát jednotka zasahovala při likvidaci 
uniklé ropy. Dne 4. května 1970 Dobrovolný veřejný požární sbor provedl čerpání 
vody na ropovodu. Sbor se pravidelně zúčastňoval soutěží, které organizovala nad-
řízená jednotka Závodní požární útvar Chemopetrol, koncernový podnik. V září 1980 
obsadili 3. místo v celopodnikové soutěži v Nymburku a v dubnu 1981 toto umístění 
obhájili. Další velký úspěch se dostavil 30. května 1987, kdy v Pelhřimově vyhráli sou-
těž dobrovolných požárních jednotek z řad zaměstnanců. 2. července 1983 navštívil 
DZPS nově otevřenou Stálou výstavu požární ochrany a ochrany Československé eko-
nomiky v Přibyslavi. DZPS ukončil svou činnost po roce 1992 vlivem snižování počet-
ních stavů zaměstnanců podniku. 
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dobrovolný závodní požární sbor
STroJNí a TrakToroVÉ STaNIcE, Jihlavská 282, 595 01 Velká bíteš

STS Velká Bíteš náležela do podniku Strojní a traktorová stanice, koncernový pod-
nik Nové Veselí. Strojní a traktorová stanice fungovala v letech 1949 – 1992. Vedoucí 
opravny Velká Bíteš byl pan Jaroslav Sysel z Katova. V případě požáru v objektu STS 
Velká Bíteš v pracovní době od 6.00 do 14.30 hodin zasahoval DZPS v počtu 1 + 8.

Sbor měl požární techniku: přenosnou motorovou stříkačku PPS 8, která stála před 
svařovnou, hadicový materiál, ale žádnou osobní výstroj. Závodní sbor neměl požární 
zbrojnici. Na nádvoří podniku je požární nádrž o objemu 322 m3 vody. V podniku pra-
covalo 30 zaměstnanců a byla zde řada objektů se zvýšeným požárním nebezpečím 
– opravna, svařovna – 2 svářecí soupravy ACETYLÉN - KYSLÍK, sklad PHM. V areálu 
sídlilo i Střední odborné učiliště STS Velká Bíteš. DZPS se nezúčastňoval požárních 
soutěží pořádaných Svazem požární ochrany. Sbor nebyl nikdy moc aktivní, zaměřo-
val se spíše na potlačení případného požáru. V důsledku reorganizace podniku STS 
byla v roce 1992 zrušena ohlašovna požárů na vrátnici. DZPS byl rozpuštěn současně 
se zánikem Strojní a traktorové stanice Velká Bíteš. 

Havárie v STS: 
• 1951 – požární sbor se zúčastnil čerpání vody na Státní strojní stanici; 
• 30. ledna 1984 došlo k zatopení šatny a sklepů OU STS Velká Bíteš.

David Dvořáček, DiS.
(pokračování příště)

ŽÁcI ZÁkLadNí ŠkoLY 
Na SoUTĚŽI V oLomoUcI

Dne 8. dubna 2006 se 18 žáků 
naší základní školy, místo aby si uží-
vali volné soboty, zúčastnilo krajského 
kola soutěže Eurorébus v Olomouci. 
Školu reprezentovali žáci 6. - 9. roč-
níku a jejich úkolem bylo vyplnit v tří-
členných skupinkách náročný test. Za 
třídu 6. A se účastnili žáci Jakub Haňka, 
Eva Nováčková, Tomáš Rozmahel, 6. B 
Lucie Antlová, Stanislav Bednář, Petra 
Pelikánová, 7.A Petra Smržová, Tomáš Kolář, Zuzana Mrňová, 7.B Michaela Mynářová, 
Radek Bárta, Markéta Ulmanová, 9.C Jakub Kratochvíl, Pavla Volná, Petra Lupínková, 
9.D Jakub Dohnal, Aneta Procházková, Lucie Kozová.

Ani jedna ze tříd se na soutěži neztratila a ve spleti základních škol a osmiletých 
gymnázií se naše základní škola umístila uprostřed výsledkové listiny, což dokazuje, 
že všichni žáci k soutěži přistupovali velice zodpovědně.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům za jejich ochotu účastnit se sou-
těže v sobotu a firmě Student agency za poskytnutí autobusu. 



��

Jsem velice pyšná na svou třídu 9.D, která se soutěže zúčastnila již potřetí a toto 
kolo pro ně bylo  již poslední. Už nyní se těším na další kolo soutěže Eurorébus a ně-
kolik nadšených žáků, kteří rádi soutěží. 

Mgr. Cendelínová Jaroslava

ZmĚNY V NaŠí ŠkoLE
ZmĚNa NÁZVU

Dne 1. dubna 2006 přestal platit původní název naší organizace: Speciální školy, 
Velká Bíteš, U Stadionu 285.

Z rozhodnutí našeho zřizovatele, kterým je kraj Vysočina, má škola nový název: 
Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká bíteš. 

NaJdETE NÁS Na INTErNETU - NoVÉ www STrÁNkY
Počátkem letošního roku škola při DPL zřídila své internetové stránky, na kterých 

najdete veškeré informace o práci školy, zaměstnancích i školních aktivitách.
Budeme rádi, pokud internetové stránky navštívíte a seznámíte se s naší výchovně-

vzdělávací činností, aktivitami i prostředím, ve kterém se vyučují naše děti.
Najdete nás na adrese: www.zsdplbites.cz

Mgr. Dagmar Macholová
ředitelka ZŠ při DPL

Účastníci soutěže Eurorébus. FOTO: CENDELÍNOVÁ JAROSLAVA
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JakÁ proFESE SE mI Líbí 
aNEb JEdEN Z NaŠIcH proJEkTů

„Moudrý je ten, kdo se u každého něčemu přiučí.“
Talmud

Se slovním termínem „projekt“ se setkáváme denně, někteří na pracovišti, jiní 
v médiích. Vztahuje se ke všem oborům lidské činnosti. S projekty se tedy lze setkat 
v nejrůznějších oblastech – vzdělávací proces nevyjímaje. 

Samozřejmě i v naší škole při Dětské psychiatrické léčebně jsme žákům nabídli 
kvalitně propracované projekty vztahující se tématicky ke všem vyučovacím před-
mětům a mnohé i se zcela specifickým zaměřením. Cílem všech bylo jediné – žáky 
zaujmout a zábavnou formou - hrou - vzbudit zájem, podporovat zvídavost, touhu 
objevovat něco nového, ale také obstát v týmové práci, ukáznit se, být tolerantní, umět 
si vzájemně poradit, pomoci a vžít se do pocitů ostatních a vzájemně komunikovat.

Ráda bych se zastavila u projektu „Jaká profese se mi líbí“, jehož cílem je reálné 
poznávání zvolené profese. Propracován je do té podoby, že účastníky mohou být 
nejen žáci 2. stupně základní školy, ale právě pro již zmiňovanou zábavnou formu 
i žáčci 1. stupně ZŠ. Pochopitelně, že daný projekt se prolíná všemi vyučovacími před-
měty. Scénář je dílem vyučujících. Právě ony kladou důraz na rozpracování tématu 
a následně na mezipředmětové vztahy. Žáci se samostatně prokousávají k cíli dobře 

Exkurze v ITW Pronovia s. r. o. FOTO: MGR. DAGMAR MACHOLOVÁ
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poznat individuálně zvolenou profesi, načerpat co nejvíce poznatků o ní, „pronik-
nout“ do praxe.

Nejlákavější pro děti je realizace formou exkurzí, které jsou předem do detailů 
připraveny a na které se všichni velice těší. Probíhají po vzájemné domluvě s majite-
lem firmy či provozovny. Škála profesí, které lze v našem městě dětem představit, je 
opravdu velice rozmanitá. Z pohledu dětí jsou zajímavější tvořivá povolání (kuchař, 
kadeřnice, kosmetička, pekař …), ale nakonec vždy nejpodstatnější je pro ně živý 
kontakt s osobou či skupinou osob na vybraném pracovišti, které zasvěceně a pou-
tavě dětem danou profesi přiblíží. Během exkurzí žáci shromažďují nové informace, 
vedou rozhovory, dle možností si danou profesi vyzkoušejí, pořizují se svolením 
vedoucího pracoviště fotodokumentaci a vykazují další aktivity.

Obrovský význam a pozitivní hodnocení tohoto projektu lze spatřovat v tom, že 
děti získávají podrobný přehled o vybraných profesích, odnášejí si do života cenné 
informace a zkušenosti. Naučí se spolupracovat, naslouchat druhým, vzájemně se 
lépe poznají, prohlubuje se aktivní spolupráce mezi nimi, pěstují se návyky pro týmo-
vou práci včetně jejího hodnocení, ale i sebehodnocení a uvědomění si vlastního 
podílu na veškerém konání. Někteří si dokonce vyjasní směr, kterým by se po skon-
čení školní docházky chtěli vydat. 

Realizace jakéhokoli projektu se nám ve škole jeví jako ideální forma učení, i když 
na všechny zúčastněné klade bezpochyby větší nároky. Učitelky musí být dokonale 
připraveny, projektové téma musí být kolektivně promyšlené a připravené. Většina 
žáků se během projektového vyučování jeví jinak než v běžné, klasické vyučovací 
hodině, do popředí se dostávají i méně průbojní jedinci a naopak hyperaktivita 
některých ustupuje, učí se ukáznit a soustředit.

Upřímné poděkování patří všem, kteří nás dosud na svých pracovištích vstřícně 
přijali, i těm, kteří nás neodmítnou.

Radmila Bartošová
učitelka ZŠ při DPL

NÁVrH ŘEŠENí dopraVNí SITUacE 
ULIcE Na VaLEcH VE VELkÉ bíTEŠI

V polovině měsíce dubna t.r. se 
bítešská ulice Na Valech stala natr-
valo obousměrnou komunikací pro 
běžný silniční provoz. Jedná se o ko-
munikaci, kterou pravidelně přechá-
zejí všichni žáci bítešské základní 
školy. V této souvislosti jsem předlo-
žil 28. dubna 2006 městu Velká Bíteš, 
jako zřizovateli Základní školy Velká 
Bíteš, následující návrh:

„Vzhledem k nastolení trvalého obousměrného silničního provozu v ulici Na 
Valech, jehož schválení jsem jako člen městského zastupitelstva nepodpořil, předklá-
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dám zástupcům města Velké Bíteše následující návrh v tomto čase co nejrychleji rea-
lizovatelného řešení, které alespoň částečně omezí rizika vzniku dopravních nehod 
s možným vysokým  spolupodílem chodců.

Na základě dvoutýdenního pozorování není omezení rychlosti na 30 km/hod 
svislými dopravními značkami případně doplněnými vodorovným dopravním zna-
čením drtivou většinou řidičů respektováno. Zaústění ulice Za Školou do ulice Na 
Valech v prostoru před školní jídelnou v kombinaci s přechodem vyžaduje dle mého 
názoru co nejrychlejší instalaci dvou příčných prahů, o které se již dříve něko-
likrát uvažovalo. Realizace se neuskutečnila vždy díky negativnímu stanovisku 
správce této komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou. 
Trvalým zabudováním těchto prahů dojde k fyzicky vynucenému zpomalení rych-
losti všech projíždějících vozidel na minimum, čímž se můžeme vyhnout vzniku kri-
tických dopravních situací. 

Pravidelná přítomnost příslušníků Policie ČR v tomto prostoru ve dnech školního 
vyučování, kdy tudy projde v čase od 7:30 do 8:00 hod takřka 800 žáků naší školy, 
je rozhodně dalším nezbytným preventivním opatřením (alespoň ve dnech následu-
jících po dnech volna).

Věřím, že tento návrh, který předkládám nejenom z pozice ředitele Základní 
školy Velká Bíteš, bude využit při jednání se správcem této komunikace, případně 
Okresním ředitelstvím Policie ČR Žďár nad Sázavou.“

V závěru bych chtěl požádat nás - řidiče z Velké Bíteše a okolí, dodržujme v našem 
městě pravidla provozu na silnicích, dvojnásob to platí v celé ulici Na Valech, přede-
vším pak mezi budovami ZUŠ a ZŠ.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

Školní ráno před budovou ZŠ. FOTO: Mgr. DALIBOR KOLÁŘ
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akadEmIE VESELÉ ŠkoLkY
Každý rok na jaře pozveme rodiče i příznivce Mateřské 

školy U Stadionu do sálu kina Flip ve Velké Bíteši. Proč? Dalo 
by se říci, že tam děti prezentují, co se naučily – ale výstižnější 
je: hrají si společně před zraky diváků. Hra dětí na pódiu se 
odehrává v duchu nějakého tématu, které je každý rok jiné, ale 
vždy blízké světu dětí.

Letošní téma bylo jedno z nejbližších: „Svět pohádek a po-
hádkových bytostí“, a to si děti opravdu užívaly.

Ti nejmenší – z Modré a Zelené třídy – o pohádkách před-
nášeli a zpívali. Jejich vystoupení bývá vždy nejroztomilejší.

Starší děti si mohou dovolit přidat něco z dramatického umění. Děti z Červené 
třídy zahrály pohádku „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“ a využily při tom nápaditých 
rekvizit, které společně se svými učitelkami vytvořily.

Ke správné pohádce patří i trocha strachu a napětí – co by to bylo za pohádku bez 
kouzel a strašidel. Všechna pohádková strašidla se sešla ve vystoupení dětí ze Žluté 
třídy. Nádherné kostýmy dětem připravili jejich rodiče. Čarodějové a ježibaby na 
závěr svého vystoupení zahráli na foukací harmoničky tajemnou písničku.

Na školní akademii samozřejmě vystupuje i hudebně – pohybový kroužek naší 
mateřské školy „Bítešánek“. Jejich vystoupení mělo název „V lese“ a zakončil ho kon-
cert malých muzikantů na zobcovou flétnu.

Na závěr se na pódiu sešly všechny děti i učitelky a s diváky se rozloučili společnou 
písní: „Naše školka veselá je, každý si tu moc rád hraje…“

Děkujeme všem, kteří si udělali čas, naše vystoupení navštívili a podpořili tak naši 
práci.

Za kolektiv Mateřské školy U Stadionu
Mgr. Dana Karmasinová

Vystoupení nejmenších dětí. FOTO: ARCHIV MŠ
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graTULUJEmE!

Malí muzikanti z Mateřské školy 

U Stadionu se pod vedením paní učitelky 

Dany Neklapilové zúčastnili krajského kola 

8. ročníku celostátní soutěže ve hře na 

zobcovou flétnu „Pískání pro zdraví“ v Brně 

a umístili se na krásném 1. místě.

Z leva: Katka Antlová, Adam Neklapil, Verunka Crhová, Honzík Mynář (zpěv), Karolínka 
Mullie, Sabinka Porupková a Lucinka Kolčavová.
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Základní škola Velká bíteš, tišnoVská 116
ŠkoLNí rok 2005/2006 U NÁS

Naši žáci jako všechny děti se již nemohou dočkat 
letních prázdnin a pro nás, jejich pedagogy, to zna-
mená opět roční rekapitulaci. Co vše tedy u nás 
během tohoto školního roku proběhlo?

• Zahájili jsme akci „Adopce zvířátka“ v jihlavské 
ZOO

• Každý 1.den v měsíci byl nově zřízen Poradenský 
den pro rodiče a veřejnost

• Zúčastnili jsme se besedy Zdravá výživa, po celý školní rok probíhala akce Zdravá 
svačinka, děti se s nadšením účastnili školní soutěže Zdravá vařečka

• Účastnili jsme se různých výtvarných soutěží, na škole proběhla soutěž Jarní zpí-
vání

• Čtvrtletně jsme 1 den věnovali netradiční tématické a činnostní výuce formou 
„Dne dílen“ s různými tématy

• Proběhla již tradiční vánoční výstava tentokrát s názvem „Slaměné Vánoce“
• Několikrát ročně jsme s dárečky a malým vystoupením navštívili obyvatele 

Domova důchodců a Domu s peč.službou Velká Bíteš
• Ve škole proběhly různé besídky – Mikulášská, Vánoční, Den matek
• Letošní mrazivou zimu jsme v rámci Tv plně využili na různé zimní sporty
• Proběhl tradičně Den Země, Čarodějnický slet
• Začali jsem s návrhy na úpravu okolí školy pro větší využitelnost o přestávkách 

a výuce venku
• Zúčastnili jsme se Sportovních her mládeže
• Opět proběhl Den otevřené školy a také Den školy, spojený s přednáškami pro 

rodiče, pedagogy a veřejnost
• V rámci exkurzí jsme navštívili Městskou knihovnu ve Velkém Meziříčí a Jeřábkovu 

pekárnu
• Probíhala činorodá práce na tvorbě našeho Školního vzdělávacího programu

V ČErVNU NÁS ČEkÁ:
• Výstava „Bíteš očima dětí“ na Klubu kultury Velká Bíteš
• Školní výlet do Prahy
• 2-denní pobyt na Nesměři
• Rozloučení se školním rokem
• Stužkování žáků 9. roč. a rozloučení s nimi
• „Vaření v přírodě“

... a vysvědčení !!!

Krásné prázdniny a léto všem přejí
pedagogové a zaměstnanci ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
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Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
zve všechny své příznivce na výstavu

„Bíteš očima dětí“

od soboty 17.6. do pátku 23. 6. 2006
v prostorách Výstavní síně Klubu kultury Velká Bíteš

Po- Pá: 8.00 – 15.30, So: 9.00 – 12.00, Ne: 13.00 – 16.00

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 16. 6. 2006 v 17 hod.
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mINISTr průmYSLU a obcHodU Čr
ing. milan urban V prVní brněnské strojírně Velká bíteš, a.s.

Dne 21. dubna 2006 navštívil První brněn-
skou strojírnu Velká Bíteš, a.s. ministr prů-
myslu a obchodu pan Ing. Milan Urban. 

Součástí programu byla mimo jiné pro-
hlídka všech výrobních divizí včetně gal-
vanovny. Na divizi letecké techniky vzbudil 
největší zájem pana ministra poslední vyví-
jený výrobek proudový motor TJ 100 pro 
bezpilotní prostředky a klimatizace pro vrtul-
níky. Prohlídka nových investic do vakuové 
pece, žíhací pece a zařízení pro vytavování 
voskových modelů na divizi metalurgie pana 
ministra jako absolventa VŠB v Ostravě, obor 
metalurgie, obzvláště zaujala. S potěšením 
si vyzkoušel mechanickou ruku u vakuové 
pece. Poté navštívil robotizované pracoviště 
divize strojírna a nářadí a halu povrchových 
úprav. Na závěr proběhla prohlídka výrob-
ních prostor PBS Turbo, s. r. o., kde se vyrábí 
turbodmychadla.

Pan ministr Urban hodnotil naši společ-
nost jako firmu na vysoké technické úrovni, 
schopnou obstát ve světové konkurenci 
a ocenil hospodářské výsledky za rok 2005. 
Přislíbil podporu při řešení šikanózního 
návrhu na prohlášení konkurzu, kterému 
čelíme již dva a půl roku. Kladně hodno-
til fakt, že firma dokázala i přes tento nega-
tivní vliv, kdy se společnost nemůže účast-
nit výběrových řízení ani veřejných soutěží 
a přišla tak ve výnosech již o více jak 100 mil. 
Kč, investovat do nových technologií cca 100 
milionů Kč a srovnatelnou částku do tech-
nického rozvoje. 

Pozitivně se vyjádřil o velmi úzké a trvalé 
spolupráci mezi První brněnskou strojírnou 
Velká Bíteš, a.s. a městem.

Ing. Milan Macholán 
Generální ředitel a předseda představenstva
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mĚSíc mYSLIVoSTI a ocHraNY pŘírodY
Vážení občané a milý přátelé,
měsíc červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody. Proč právě červen? V této 

době dospělá zvěř klade a vyvádí svá mláďata, kterým je nutno věnovat náležitou péči 
a ochranu. Při náhodném nálezu srnče neberte do rukou, neboť tato ušlechtilá zvěř se 
nerada vrací ke svým mláďatům, ze kterých svým vyvinutým čichem cítí lidský pach, 
který na nich zůstane po pouhém pohlazení. V současné době se vyvádí mladí bažan-
tíci a koroptvičky. Obojí tato zvěř je pro naše zemědělství velmi užitečná. Bažant 
sesbírá průměrně ročně 6,5 kg a koroptev 2 kg škodlivého hmyzu i mandelinky bram-
borové. Mimo hmyz sesbírají ještě velké množství semen různého plevele.

V městském archivu jsem nalezl záznam týkající se myslivosti, kde stojí psáno: 
„počátkem roku 1953 postihla nepřízeň zimního počasí (tající sníh, dlouhotrvající 
škraloup) zvěř, která se nedostala k zemi. Hladovějící zvěř napadala stromy, běhala 
po ulicích města a hejna koroptví přilétala na dvory, zahrady i do ulic. Mnoho zvěře 
uhynulo. Bylo vidět méně zajíců, zvláště pak koroptví, což pozoroval i laik.“

Letos byla také tuhá zima, ale zvěř po zahradách a ulicích neběhala. To proto, že 
této zvěře je podstatně méně. V roce 1952 byl jarní stav koroptví 800 ks a dnes sotva 
40 ks, zajíců 300 ks a dnes 30 ks. Je i méně bažantů a divoký králík téměř vymizel. 
Stavy zvěře srnčí jsou shodné jak před 50-ti lety. Zde však v posledních letech dochází 
k většímu úhynu na silnicích a řepce. Stavy drobné zvěře v posledních letech velmi 
poklesly. Jsou ohroženy koroptve, přestože již několik let nejsou loveny. Důvodů je 
mnoho a nelze je v krátkosti vyjmenovat. My lidé jsme změnili krajinu i životní pro-
středí zvěře. Zcelili jsme pozemky, nejsou polní remízky, úhory, meze, zatravněné 
polní cesty a mnoho dalších věcí potřebných k životu koroptví a další drobné zvěře 
a ptactva. Koroptve potřebují mimořádnou ochranu a péči, včetně tlumení přemno-
žených kun a lišek.

Myslivost je provádění řádného chovu, zušlechťování, ochrany a až na posledním 
místě je lov. Ten lze provádět na základě dobrých výsledků, dosažených zvýšením 
počtu zvěře nad normované stavy. Lov zvěře může myslivec provádět jen na základě 
zvláštní povolenky a dle zákona o myslivosti. Převážná většina myslivců dělá svou čin-
nost poctivě a dobře, neboť na prvním místě je u nich láska k přírodě. Celoročně se 
starají o zvěř, kterou zvláště v zimních měsících přikrmují. Mnozí občané ani neví, že 
u krmelců přečká zimu i mnoho druhů zpěvných ptáků a jiných živočichů. Myslivost 
je třeba posuzovat i z hlediska kulturního, etického a estetického. Zvěř je nedílnou 
součástí přírody, je ozdobou našich polí a lesů. Od nepaměti inspirovala k lidové tvo-
řivosti a dala vznik uměleckým hodnotám.

Věřím, že každý občan i mládež mají velmi rádi přírodu a pomohou vše, co v této 
přírodě je, ochraňovat. Ke svým procházkám budou používat silnic a cest, nebudou 
dělat zbytečný hluk po lesích, zamezí volnému pobíhání psů a koček v přírodě, nebu-
dou vypalovat suchou trávu a keře a pohazovat odpadky po cestách a polích.

Věřím, že jak v tomto měsíci, tak i po celý rok přispějete k ochraně naší přírody 
a zvěře.

Josef Klapal st.
Člen MS Velká Bíteš
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3. roČNík bowLINgoVÉHo TUrNaJE
o poHÁr STaroSTY mĚSTa VELkÉ mEZIŘíČí

Poslední dubnový den létaly ve Velkém Meziříčí nejen čarodějnice, ale i bowlin-
gové koule na drahách podniku River bowling. Před devátou hodinou se sjeli aktéři  
již 3. ročníku bowlingového turnaje O pohár starosty města Velké Meziříčí - naši spor-
tovci, bytem zde i přespolní, zástupci města Velkého Meziříčí i Velké Bíteše a další 
osobnosti veřejného života na Vysočině. O zajímavé ceny se postaral asistent 1. mís-
topředsedy poslanecké sněmovny Jana Kasala pan Karel Pacal, který mimo jiné obda-
roval sportovce HSC Velké Meziříčí fotbalovým míčem s podpisem trenéra plzeň-
ských fotbalistů Františka Straky. Tradiční účastníci s Denního stacionáře byli i letos 
kvalitními soupeři těm nejlepším. Na drahách se potkávali místostarostové Velkého 
Meziříčí a Velké Bíteše ing. Alois Nováček s ing. Aloisem Koukolou  a samozřejmě se 
starostou našeho města Ing. Františkem Bradáčem, který po skončení předal ceny 
nejlepším, ale i těm, kteří si slíbili, že do příštího ročníku potrénují aby mohli výsled-
kem poražených kuželek vyniknout, ačkoli smyslem těchto setkání je přece jen cosi 
odlišného. Další zápolení v bowlingovém řemesle proběhne ve Velké Bíteši a veřej-
nosti bude termín včas oznámen. Závěrem nesmíme zapomenout na vítěze 3. roč-
níku bowlingového turnaje O pohár starosty města, kterým se stal atlet HSC Velké 
Meziříčí Jan Majo z Třebíče, který tak zopakoval svoje vítězství z 1. ročníku tohoto 
turnaje ve Žďáře nad Sázavou z loňského září. K vítězství mu pomohli spoluhráči 
Zdeněk Havránek z Velkého Meziříčí a Alena Skryjová z Laviček oba dobrovolníci 
z HSC Velké Meziříčí.

Stanislav Doskočil

paN radoVaN LUkaVSkÝ V bíTEŠI
Zaváhali jste všichni, kdo jste se nerozhodli přijít s námi v úterý dne 2. května na 

mimořádný „herecký koncert“ BHP s panem profesorem Radovanem Lukavským.
Sál byl plný a všichni netrpělivě očekávali pana profesora. Ing. Otto Hasoň zahá-

jil večer v odlehčené formě – byly vylosovány děti, které se účastnily pravidelně kon-
certů BHP a odměněny hezkými cenami. 

A potom už ředitel ZUŠ pan Tomáš Mašek uvedl antické řečníky, do kterých se měl 
v průběhu večera proměňovat pan profesor Lukavský. A najednou tady byl, člověk 
velkého formátu, velká osobnost, úctyhodný a přitom velice skromný pan Radovan 
Lukavský. Je mu již 87 let ! Omlouval se nám za to, že jeho zdravotní kondice není sto-
procentní, takže jeho výkon nebude dokonalý – jak říkám, skromný, milý a přívětivý.

Ale věřte, když zahřímal hlasem obviněného Démosthéna, který zde v řeči O věnci 
skvěle obhajuje svoji politiku nebo v Řeči proti Catilinovi v roli Cicera vyháněl 
Catilina ze senátu a z Říma, byl to ON a v plné síle, s jeho nezaměnitelným, jedineč-
ným, sametovým hlasem. Sám na počátku uvedl, že byl potěšen, že ještě někdo chtěl 
opět z jeho úst slyšet Antické řečníky. Myslím, že tohle vystoupení bral jako krásnou 
hereckou vzpomínku (ty dlouhé, těžké texty prý uměl nazpaměť).Tenhle večer sice 
zpaměti nepřednášel, ale musím říci, že se rolí antických řečníků zhostil se ctí a umem 
opravdového mistra. Byl to obdivuhodný výkon – s jednou přestávkou, dvě hodiny 
čistého času jsme se společně s ním přenášeli z 5 stol. př. n. l. do 1. stol. př. n. l. Slyšeli 
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jsme také krátké úryvky z řečí Perikla, Démosthéna a Cicera v jejich originálu – latině 
– ó tempora, o móres (v jakém světě to žijeme ?!)

Díky panu Lukavskému jsme se také dozvěděli i něco dalšího: jak lze kultivovaně, 
srozumitelně, bez vulgarity a urážení hovořit ke svému protivníku. Představila jsem si 
v duchu některý z nedělních poledních diskuzních pořadů v televizi, kde by alespoň 
jeden z politiků hovořil takovým způsobem. Neváhala bych ani minutu a ve volbách 
bych mu dala svůj hlas. Vždyť strana, kterou by vedl člověk takových kvalit a mluvy, 
by byla jistě tou nejlepší.

Bohužel, takové projevy jsme slyšeli pouze v ten jediný květnový večer. Do voleb 
nás čekají jistě další projevy, ale v poněkud jiných rovinách. Ó tempora, ó mores …

Co dodat? Na konci vystoupení pana profesora všichni vyprovázeli velkým potles-
kem a ve stoje, protože vidět a slyšet „naživo“ pana Lukavského byl opravdu neza-
pomenutelný zážitek. Museli jste obdivovat nejen jeho umění herectví, ale i jak se 
říká tu pravou velikost celé jeho osobnosti, tu sílu se kterou se pro tento večer zhos-
til své role. 

Výbor BHP vůbec nešlápl vedle, tohle se vám opravdu povedlo – děkujeme. 
- red -

oTISkUJEmE ZÁpIS do pamĚTNí kNIHY mĚSTa VELkÉ bíTEŠE
Pro vzpomenutí v dobrém na „Antické řečníky“ a jimi vyslovené zásady lidské kul-

tury a civilizace, s přáním aby ty vzácné kořeny lidskosti v nás všech ještě žily a živily 
naše snahy i mezilidské vztahy pro slibnou budoucnost tohoto světa!

Radovan Lukavský – 2. května 2006

Pan profesor - hřímající... FOTO: OTTO HASOŇ
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NapSaLI o NÁS
radoVaN LUkaVSkÝ bYL ČTVrTÝm aNTIckÝm ŘEČNíkEm

Velká Bíteš je zhruba čtyřiapůltisícové město na úpatí Českomoravské vysočiny, 
které od Brna dělí slabých 40 km. Pozoruhodně čilou činnost tu vyvíjí Velkobítešský 
hudební půlkruh, jehož organizátorovi Tomáši Maškovi se daří zvát sem významné 
hudební interprety. Posluchači, jichž se tu na koncerty vážné hudby schází v průměru 
přes stovku (podle přímé úměry by se obdobné koncerty musely třeba v Praze konat 
na strahovském stadioně), obklopují pak umělce na sedadlech seřazených do půl-
kruhu, odtud název spolku.

Z ryze muzikantských dostaveníček se vymykal mimořádný dramatický večer, 
v němž Radovan Lukavský vzkřísil svůj někdejší pořad z pražské Violy nazvaný 
Antičtí řečníci. Připomenut byl Perikles svou Řečí nad padlými, Demosthenes proslu-
lou Řečí o věnci a Cicero Řečí proti Catilinovi. Sedmaosmdesátiletý Mistr mluveného 
slova čistého času řečnil asi dvě a půl hodiny, což samo o sobě je výkon hodný nej-
vyššího obdivu. Zatímco v úvodním Periklově proslovu z První Peloponéské války se 
Lukavský přece jen trochu šetřil, v dalších, nesrovnatelně delších promluvách získal 
jeho hlas na barevnosti, dynamických kontrastech a celkové obdivuhodné gradaci. 
Správná deklamace a dokonalá srozumitelnost přednášeného slova zanechaly v au-
ditoriu hluboký dojem, přičemž celé maratonské Lukavského vystoupení, postavené 
výlučně jen a jen na mluveném slově, bylo zároveň názornou lekcí, jak má profesionál 
zacházet se spisovnou mateřštinou. Kultivovanost a noblesa Lukavského řečnického 
projevu tak vlastně z tohoto umělce učinily „čtvrtého antického řečníka“.

Vladimír Čech-brněnský redaktor
Kulturní dům ve Velké Bíteši, úterý 2.5.2006

mY cIZINoU JSmE bLoUdILI
proČ TENTo SpIS

Vyprávění prof. Jiřího Stallera, našeho krajana žijícího dlouhá léta v zámoří – závě-
rečná osmá část: Krátce po skončení druhé světové války jsem viděl film Návrat domů. 
Domnívám se, že v hlavní roli vojáka západních armád tehdy hrál Karel Höger. Jeho 
návrat domů byl sladce trpký. Zdá se, že historie se opakuje. Náš návrat po mnoha 
letech byl obdobný. Doma se setkáváme s lhostejností, s neporozuměním a se závistí. 
„Ti se měli! Voni emigrovali.“ My jsme v exilu ze svobodného tisku věděli, jak to doma 
vypadá. Vy, kdož jste žili tady, jste nemohli mít ponětí, jak vypadá vyhnanství. Mně 
se život v cizině vydařil a lidé mi mohou závidět. Avšak Češi, kteří se do Republiky 
vracejí, emigraci vlastně nerepresentují. Vracejí se jen ti úspěšní. Bylo nás tam však 
mnoho i těch, kteří úspěšní nebyli a měli velmi těžký život. Ti dnes buď na cestu 
domů nemají peníze, anebo nechtějí přiznat, že se v zemi plné možností neuchytili. 
O svých rodičích a jejich „slastech“ ve vyhnanství jsem už psal. Když táta ve svých 
pětasedmdesáti letech odešel do pense, odstěhoval se s mámou do Anglie, kde byly 
levnější starobince. Měli dohromady jeden pokoj, ne větší, než byla moje kancelář 
na universitě. Na každém poschodí bylo takových pokojů šest se společnou koupel-
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nou na konci chodby. I tohle měl táta správně spočítané. Kdyby žili o rok déle, byli 
bychom je s bratrem plně podporovali: „Ti se měli, voni emigrovali.“

Osobně ale znám i mnohé jiné případy, ne pouze z doslechu. Významný předú-
norový český politik uklízel po nocích kanceláře v budovách Spojených národů. Žena 
známého profesora University Karlovy umývala po večerech v restauracích nádobí, 
aby udrželi hlavu nad vodou. Doktor práv, rozhlasový komentátor a asistent profesora 
Maiwalda na právech, přelézal v noci přes plot krást sousedům jablka, aby neměl hlad. 
Byl příliš hrdý na to, aby mne požádal o pomoc.

Táta od počátku, kdy se mu podařilo najít zaměstnání, posílal domů peníze celé 
rodině i známým, a to i přes velmi nízký příjem. Když jsem se po návratu do vlasti 
poprvé sešel se svou tetou, vyčetla mi: „Měli jste posílat víc.“ Bratranec, člen Strany, mi 
napsal: „Už jsme vám odpustili, že jste odešli.“ Táta s mámou si před válkou postavili 
v Brně v Králově Poli malý dvojdomek, kde jsem se jim také narodil. Po útěku propadl 
veškerý náš majetek státu. Podle zákonů přijatých po sametové revoluci však domek 
mohl být restituován. Dlouho jsem se o restituci pokoušel. Nikoli kvůli tomu, abych 
měl české koruny, ty nepotřebuji. O rodný dům jsem stál hlavně kvůli vzpomínce na 
rodiče. Po létech dlouhých tahanic s úřady mi paní soudkyně řekla: „Podle zákona 
máte na tento majetek právo, restituce by ale poškodila dnešního českého obyvatele.“ 
Soud moji žádost zamítnul.

Karlova universita v roce 1998, 650 let po založení, „Spondeo ac Polliceor“.
RODINNÝ FOTOARCHIV
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Návrat do vlasti mi však přinesl i krásné chvíle. Během prvních let jsem trávil 
hodně času na Smetanově nábřeží v Praze a díval se na Hrad. Po mnoha hodinách 
jsem si o existenci Hradčan vytvořil vlastní teorii: „Ono to snad ani není možné, ona 
to není pravda - Hradčany jsou divadelní kulisy podepřené od Dejvic trámy.“ 

Krásná byla setkání se starými přáteli ze studentských let. Jako bychom se viděli 
včera. Vladimír to popsal ve své vědecké práci, kterou mi věnoval: „V přátelství, které 
překlenulo prostor a čas.“ Ze všeho nejhezčí snad bylo privilegium přednášet na mé 
alma mater na Karlově universitě a stýkat se s českými studenty, s nadějí národní 
budoucnosti. Od roku 1990 tam jezdívám každý semestr a dvakrát ročně přednáším 
kurs národní ekonomie. Ne že by studenti tento předmět již neznali od svých profe-
sorů, já však přednáším anglicky. Snad také přednáším s poněkud jiným přístupem 
a snažím se ukazovat, jak vypadají studia na západě.

Ti nejlepší se nechali zlákat na postgraduální studium na mé universitě ve Státech. 
Beze mne by zde být nemohli. První byl Jano z Piešťan. Léta po tom, co získal dok-
torát, mi člen jeho zkušební komise prozradil, že: „He was the best student I had in 
years.“ (Byl to nejlepší student, kterého jsem za léta měl). Potom přišli Lada a Honza, 
na které si pamatuji, jak vedle sebe seděli ve třídě na Smetanově nábřeží 6, drželi se 
za ruce a neměli potuchy, o čem přednáším. Lada přiletěla na mou americkou uni-
versitu první. Děvče krásné jako obrázek a čertovsky chytré. Ještě jí nebylo dvacet. 
V celé Americe krom mne nikoho neznala a jejího Honzu čekal rok studia v Anglii na 
Oxfordské universitě. Tehdy se odpoledne často otvíraly dveře mé kanceláře, Lada si 
přicházela povídat. O Praze, o Republice, o Honzovi. Když byla v opravdové depresi, 
listovali jsme si spolu v knihách Vladimíra Renčína, významného filosofa minulého 
století. Po mých poučných poznámkách Ladu rozesmál obrázek mladého klacka 
s cigaretou v koutku vedle starého pána s deštníkem na lavičce v parku: „Promiňte 
mladý muži, nedoslýchám. Kam jste říkal, že si mám strčit své bohaté životní zkuše-
nosti?“ Připomnělo mi to celý můj život na universitě. Druhý rok byl pro Ladu lepší. 
Přiletěl její Honza a dokončili studia spolu na School of Industrial and Labor Relations 
(Fakultě průmyslových a pracovních vztahů). Když jsem po létech náhodou mluvil 
s jejich hlavním profesorem, řekl mi: „They were stars.“ (Ti dva, to byly hvězdy). A co 
je nejdůležitější: dnes se oba starají o malého Tobiáše.

Potom mohl přiletět a studovat Jakub, který dnes pracuje v Anglii. V současnosti 
tady mám dva studenty, jednoho ve druhém a druhou ve třetím ročníku doktorand-
ského studia. Jsem přesvědčen, že oba dostanou ceněné doktoráty filosofie v národ-
ním hospodářství během dvou let. Až uvidím v akademickém průvodu Marii a Pavla 
v černých talárech mé university, vím, že se sotva ubráním slzám. Když pán Bůh dá, 
budu v průvodu i já. Nikoli v akademickém hávu mé americké university, ale v taláru 
University Karlovy, který jsem dostal spolu s čestným doktorátem. Někteří moji čeští 
kolegové mně vyčítají, že do ciziny odvádím nejlepší studenty. Jistě mají pravdu, já 
však jsem – možná z neskromnosti – přesvědčen, že jsem pro Republiku mohl udělat 
a udělal mnohem více tady, než kdybych seděl v Praze. Totéž si myslím i o svých stu-
dentech. Všichni jejich američtí kolegové a spolupracovníci vědí, odkud jsou.

Minulý rok jsem odešel po čtyřiceti čtyřech létech profesorování do pense. 
Všechno krásné musí skončit. A tak sedím ve své velké universitní kanceláři, dívám se 
z okna a přemýšlím o časech života a o smrti. 

Jiří Staller (závěrečná část, napsáno v roce 2004)
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FraNTIŠEk barToŠ
pŘEdNí moraVSkÁ oSobNoST koNcE 19. SToLETí

V letošním roce si veřejnost připo-
míná jednu z nejvýznamnějších osob-
ností našeho kulturního života druhé 
poloviny 19. století Františka Bartoše - 
vynikajícího pedagoga, etnografa, folk-
loristy i dialektologa. Svým mnoho-
stranným dílem výrazně ovlivňoval roz-
voj celého národního života na Moravě. 
Byl bytostně spjat s ideami národního 
obrození, jejichž realizaci v moravských 
podmínkách věnoval všechny své síly 
a schopnosti. Vše, co dělal a čemu se 
věnoval, mělo vždy jediného společ-
ného jmenovatele: všestranně upevňo-
vat a rozvíjet národní uvědomění, kul-
turu a vzdělání. 

Narodil se 16. 3. 1837 v Mladcové 
u Zlína a v rodinném prostředí dostal 
dobrý základ. Na svou dobu mimo-
řádně vzdělaní zlínští kantoři František 
a Josef Vojtěchovi v něm navíc vypěs-
tovali touhu po vzdělání, které Bartoš získával za svízelných existenčních podmínek 
na gymnáziu v Olomouci a na univerzitě ve Vídni. Badatelskou houževnatost talen-
tovaného studenta filologie pak rozvíjeli jeho univerzitní učitelé A. V. Šembera a F. 
Miklosić. Ti také podporovali jeho cílevědomé úsilí prospět vlastní prací národním 
i slovanským zájmům. Tuto zásadu pak Bartoš vždy uplatňoval vůči sobě i vůči svým 
žákům. Obdivuhodný rozsah jeho díla je toho výmluvným svědectvím. 

Povahu, která dává přednost činu před proklamací, reprezentuje Bartošovo refor-
mační úsilí v oblasti metodiky vyučování českého jazyka. Vydal více jak desítku 
učebnic a příruček, které výrazně pozvedly úroveň výuky českého jazyka a litera-
tury na středních školách. Jeho „Malá slovesnost“ vyšla během třiceti let devětkrát. 
O „Rukověti správné češtiny“ napsal Jan Herben, že si zaslouží být „…do zlata zafa-
sována, ale také i více čtena!“ Slovy těžko postižitelná je ovšem vlastní pedagogická 
práce Františka Bartoše. Imponoval svým žákům rozsáhlými vědomostmi, ryzím 
charakterem i publikačními úspěchy. Vychoval řadu vynikajících osobností – Jana 
Herbena, Františka Bílého a další, které pak hrály významnou úlohu ve společenském 
i kulturním životě našeho národa. 

Při všech svých pedagogických povinnostech a vědecké práci účastnil se Bartoš 
pilně i společenského a kulturního dění v Brně. Byl zakládajícím členem Ústřední 
Matice školské, ředitelem a protektorem ústavu „Vesna“ a mimo jiné několik let 
redigoval Časopis Matice Moravské. Jeho vlastenectví bylo prosto všech okázalostí. 
S neobvyklou skromností a obětavostí pomáhal i hmotně všude tam, kde viděl, že je 
třeba pomoci. Poskytoval finanční dary českým kulturním institucím i nemajetným 
studentům.

František Bartoš (1837 - 1906). MJM ZLÍN
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Dnes je František Bartoš širší veřejnosti znám především jako folklorista, etnograf 
a dialektolog. V poslední a největší ze tří jeho sbírek lidových moravských písní je 
jich zachyceno více než 2 000. Tuto sbírku vydal ve spolupráci s Leošem Janáčkem 
a za přispění mnoha sběratelů z řad venkovské inteligence, zejména učitelů a kněží. 
Dodnes ojedinělým dílem je jeho vynikající sbírka dětského folklóru „Naše děti“. 
Dětem je věnována i jeho vůbec poslední kniha, jejíhož vydání se již nedožil: „Kytice 
z lidového básnictva“, ilustrovaná Adolfem Kašparem. 

Z Bartošova pera je i řada prací národopisných. Ve svých národopisných mono-
grafiích podal souhrnný pohled na způsob života a kulturu venkovského lidu. Svou 
Dialektologií moravskou – spisem o moravských nářečích – získal František Bartoš 
proslulost i ve vědeckém světě slovanském. Tomuto dílu byla udělena cena Akademie 
nauk v Petrohradě, vysoce ji hodnotili Fr. Miklosić a Jan Gebauer. Ten prohlásil, že 
v celé gramatické literatuře české nezná díla tak obsažného a spolu s obsahem tak 
pravdivého, jako jest Dialektologie Bartošova. 

Dedikace v knihách, které mu věnoval Alois Jirásek, Ignát Herman, František Bílý, 
Jan Herben a další, svědčí o úctě, kterou k Františku Bartošovi chovali čeští spisova-
telé. Přes všechny pocty, jichž se dostalo Bartošovi již za jeho života, však zůstal vždy 
člověkem skromným, z duše dobrým a ohleduplným. Když byl jmenován členem 
České akademie věd, prohlásil, že se pokládá jen za prostého dělníka na staveništi 
národní vzdělanosti. 

Osobnost a dílo Františka Bartoše připomínáme u příležitosti stého výročí jeho 
úmrtí s přesvědčením, že má velmi co říci všem, kdo ovlivňují vývoj soudobé české 
kultury se zdůrazněním jeho vnímání historické odpovědnosti, jíž nikdy, nikým a za 
žádných okolností nemůže být zbavena žádná generace. 

Ve Velké Bíteši si jubileum Františka Bartoše připomínáme nejen výše uvedeným 
článkem od kolegů ve Zlíně. Našemu velikému Moravanovi jsou věnovány také dvě 
folklorní aktivity – jedna přímo v den výročí. V neděli dne 11. června 2006 bude 
od 15 hodin probíhat na nádvoří městského muzea přehlídka dětských folklorních 
skupin „Mladé Bítešsko”. Rovněž v rámci zdejšího folklorního festivalu „Setkání na 
Podhorácku“ v sobotu 9. září 2006 bude Františku Bartošovi vzdána pocta. 

V průběhu letošní návštěvnické sezóny bítešského muzea si zájemci mohou 
prohlédnout nově vydané svazky v reedici etnografického a folkloristického díla 
Františka Bartoše: „Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými“ 
(Brno 1882), „Lid a národ I.“ (Velké Meziříčí 1883), „Lid a národ II.“ (Velké Meziříčí 
1885), „Moravský lid“ (Telč 1892) a také „Naše děti“ (Praha 1898) společně s jiným 
vydáním této publikace popisující život dětí v rodině, mezi sebou a v obci, jejich 
poezii, zábavy, hry i společné práce. Reprinty Bartošova díla vydává Muzeum jihový-
chodní Moravy ve spolupráci s Knihovnou F. Bartoše ve Zlíně. Do tisku se připravují 
další svazky: „Moravská svatba“ (Praha 1892), „Líšeň“ (Brno 1902), „Deset rozprav lido-
pisných“ (Olomouc 1906). Reedice bude završena reprintem posledního díla „Kytice 
- z lidového básnictva našim dětem uvil F. Bartoš“ (Olomouc 1906), ilustrovaného 
Adolfem Kašparem.

Rok Františka Bartoše, který byl letos vyhlášený ve Zlíně, se nese celý v duchu 
motta: „... nejdůstojnější oslava spisovatele jest, rozmnožíš-li jeho dílo, aby se stalo pří-
stupné a užitečné všem lidem ...“. Tuto myšlenku chce podpořit dle svých možností 
také naše malá kulturní instituce.

Silva Smutná, Městské muzeum ve Velké Bíteši
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SLaVNoSTNí roZbaLENí NoVÉHo kŘídLa
Ve čtvrtek 4. května odpoledne se odehrála 

v koncertním sále bítešské základní umělecké 
školy malá slavnost.

Aby byla ZUŠ „in“, uspořádala akci, která 
se podobala křtům knih, cédéček, lodí a po-
dobně. Dobré moravské víno pochopitelně 
hosté necákali na struny krásného nástroje, 
ale připili jím na počest prvního nového kří-
dla v padesátiletých dějinách základní umě-
lecké školy (dříve lidové školy umění), krátce 
„hudebky“. 

Přípitku předcházel symbolický akt, kte-
rého se s úspěchem zhostil starosta Mgr. Báňa 
– slavnostní „rozbalení“ klavíru, ovázaného 
červenou stuhou.

Byl to také starosta, který měl zásluhu na 
tom, že škola mohla nástroj koupit. Poukázal 
řediteli ZUŠ Tomáši Maškovi na skutečnost, že 
kraj Vysočina vlastní finanční částku, určenou 
pro rozvoj hudebních škol. Pan Mašek nele-
nil a po sepisování a podávání žádostí, komu-

Hosté připíjejí novému křídlu i celé ZUŠ. FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

Mgr. Miroslav Báňa při slavnostním 
rozbalení. FOTO: KLÁRA JELÍNKOVÁ
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nikacích s výrobcem a jiných peripetiích křídlo značky PETROF – III pro školu zís-
kal. 

Na slavnostním odpoledni seznámil ředitel ZUŠ přítomné také s tím, že k nám 
nástroj přicestoval trochu oklikou až z Itálie. Zájemcům o podrobnosti jistě pan 
Mašek rád povypráví i soukromě.

Co by to bylo za oslavu nového klavíru, kdyby se hostům nedopřála „hudební ochut-
návka“? Postarala se o ni slečna Marika Kašparová, učitelka ZUŠ. Díky ní zaznělo nové 
křídlo poprvé na veřejnosti skladbami J. Brahmse, F. Mendelssohna – Bartholdyho a  
B. Smetany. Přejme novému nástroji, aby ho využívalo co nejvíce pilných a talentova-
ných žáků ZUŠ a aby ho často mohlo slyšet hudbymilovné publikum.

Zora Krupičková

HISTorIE domU ČíSLo 117, HrNČíŘSkÁ
„Obecná škola, první budova základní školy, hudebka“ ...všechna tato označení 

patří k domu číslo 117 v Hrnčířské ulici, jehož historie sahá daleko do minulosti. 
O jeho starobylosti svědčí velmi staré zápisy, starší jsou prý jen o kostele a faře. Na 
místě budovy stál od dávných časů dvůr, k němuž patřily polnosti zvané Rejtok (při 
silnici do Křoví) a Babinec, na svahu za novou školní budovou. 

Ve starých spisech se latinsky nazývá statek „kurie“, česky „poplužní dvůr,“ krátce 
„popluží“. Do roku 1328 byl statek majetkem zemských pánů. Tehdy ho daroval český 
král Jan Lucemburský, který byl zároveň markrabětem moravským, Starobrněnskému 
klášteru. „Klášterním dvorem“ byla kurie až do roku 1688. Protože spolu s dalšími 
budovami neodolal statek velkému požáru, dal jej probošt kláštera přestavět. Základy 
současné budovy snad pocházejí z této obnovy. 

V nově vyspraveném objektu se chystal brněnský klášter čepovat pivo a víno, jak 
bychom dnes řekli, ve své režii. Tehdejší bítešský primátor, Pavel Adrián, musel vyna-
ložit hodně úsilí, aby klášter od své činnosti upustil. Vařit a čepovat pivo a víno bylo 
totiž jen a pouze výsadní právo bítešských měšťanů, bydlících na náměstí a ti si je za 
každých okolností dovedli uhájit.

Ke dvoru patřily také ještě tři chalupy, (všechny se vměstnaly do současného are-
álu budovy), jejichž obyvatelé byli poddanými nikoli Náměště jako ostatní Bítešané, 
ale brněnského kláštera a řídil je rychtář nejbližší klášterní vsi, což byla Zbraslav. Ve 
válečných dobách byly kromě jedné pobořeny spolu s kurií. 

Dvoru náležely asi tři lány polí, (což bylo přibližně dnešních 70 ha). Ty se prý 
během doby, kdy se o ně klášter nestaral, poněkud „seschly“, snad byly prodány 
některým městským úředníkem sousedům. Ti si rozebrali spolu s farářem lepší části, 
ostatní zůstalo po mnoho let neobděláváno. Pole zarostla a pustla, než si po téměř 
padesáti letech vzpomněl Starobrněnský klášter na svůj majetek a požadoval jeho 
navrácení v původním stavu.

Část „vytunelovaných“ polí se podařilo dohledat, ale když se probošt kláštera doža-
doval znovu úpravy statku pro čepování piva, „…zapletl se do tuhého soudu, při němž 
práva svého neprovedl...“ (Jan Tiray, Dějiny.) 

Proto kurii raději klášter prodal roku 1668 za 2000 zlatých. Kupcem se stal Antonín 
hrabě z Collato a na Veveří, toho času nejvyšší komorník markraběte moravského. 
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Hrabě statek nechal pře-
budovat s úmyslem hos-
podařit tam. Usadil v něm 
svého šafáře a také se shá-
něl po zbytku polí, které si 
kdysi občané rozebrali, ale 
ani on neuspěl. Naopak, 
město od něho požado-
valo různé poplatky jako 
od bítešského obyvatele, 
(například musel přispí-
vat i na plat věžného). Po 
dvaceti letech se proto 
opět hledal kupec. 

Město konečně udě-
lalo to, co mělo udě-
lat již dávno: v roce 1715 
koupilo kurii do obec-
ního majetku. Hned zjed-
nalo městského šafá-
ře, pacholky a děvečky, 
nakoupilo koně, krávy, 
drůbež a dva z  radních 
byli ustanoveni jako 
dohlížející nad hospoda-
řením dvora. Správa obec-
ního statku asi nebyla jed-
noduchá a výsledky hos-
podaření nebyly vždy 
průhledné, (nic nového 
pod sluncem…), takže již 

v roce 1724 byla v prostorách statku zřízena obecní pekárna, která zásobovala pře-
devším zdejší vojenskou posádku. Ve druhé části statku vznikly byty, ve kterých byd-
leli především důstojníci. Později dostalo město dokonce rozkaz zařídit kurii nábyt-
kem a ubytovat nastálo vojsko. Dokonce se jednalo o prodeji vzniklých kasáren státu, 
což se neuskutečnilo. 

Jak uvádí zápis v „knize kšaftovní“, 22. května 1762 došlo k  velkému požáru, kte-
rému padlo za oběť 27 domů, kostel i kurie. Další velký požár v roce 1776 zničil téměř 
všechny domy města, celé náměstí a přilehlé ulice, dosáhl od Psí hory až po Janovice. 
Samozřejmě neušetřil ani kasárna. Škody byly tak velké, že sousední města a obce 
i panství pomáhaly potravinami, zvířaty, penězi i stavebním materiálem zničené obci. 
Požár jakoby zničil na čas i dobré vztahy mezi lidmi. Objevují se zápisy o nepocti-
vosti mezi měšťany, kteří obec spravovali, rozhořívaly se spory mezi obyvateli, takže 
je musely přijíždět řešit komise z „vyšších míst“, což se již tak zadluženému a požárem 
zuboženému městu prodražovalo. Spory se postupně vyřešily. Budova statku, kterou 
v  té době lidé nazývali „ovčírnou“, zůstala pobořená a prázdná. 

Štít budovy s letopočtem.  FOTO: Z. KRUPIČKOVÁ



Malicherné spory ve 
městě vystřídaly politické 
proměny v zemi, z nichž 
se mnohé dotkly i Velké 
Bíteše. (Reformy Marie 
Terezie a jejího syna Josefa 
II. mnozí mají ještě zasuté 
v paměti ze školních let.) 

Velká Bíteš dosud 
měla jednotřídní školu. 
S docházkou dětí to bylo 
všelijaké, učitel byl tehdy 
hodností stejně jako 
strážný u brány nebo věž-
ník, (i když tomu nebylo 
vždycky tak), všechno se 
mělo změnit na základě 
císařova patentu o školách 
z roku 1785. Do přebu-
dování školství se město 
zpočátku nijak nehrnulo. 
Když však Velkou Bíteš 
začaly navštěvovat různé 
komise a kontroly, které 
– mírně řečeno - dopo-
ručovaly radě města školu 
co nejdříve zlepšit a zvět-
šit její prostory i počet 
tříd, vzpomnělo si před-
stavenstvo na nevyužitou 
„ovčírnu“.

Právě tam vybralo město prostory a vybudovalo školu nejprve dvojtřídní, nakonec 
v roce 1871 s pěti třídami. Tento významný letopočet připomínají číslice ve štítě nově 
renovované budovy. Od těch dob kurie již byla a je školou. V době, kdy Jan Tiray psal 
knihu o historii Bíteše, (v roce 1882), měla podle jeho sdělení škola kolem 470 žáků, 
a to „…z Velké Byteše, Nebštychu, Koškova a Jestřabí...“ Byla by to dlouhá řada dětí, (při-
tom mnozí z nich naši pra-pra-pradědové a - babičky), které prošly až do dnešních dní 
po jejích dřevěných schodech! 

V současné době už nezní v chodbách kurie školní zvonění, zato zní celá škola - 
hudbou klavíru, kytar, houslí a kdovíjakých dalších hudebních nástrojů, které se učí 
ovládat žáci hudebního oboru, ozývají se hlásky z dramatické třídy a cupot tanečních 
střevíčků. Stěny zdobí místo císaře pána malované obrázky žáků výtvarného oboru. 
Památkově chráněná budova prodělala postupně v posledních letech rozsáhlou rekon-
strukci a je na ni radost pohledět.

Až půjdete příště „do hudebky“ nebo jen okolo ní, pocítíte možná po přečtení 
tohoto článku závan dávných dob, kterými prošla dnešní Základní umělecká škola 
Velká Bíteš. 

Zora Krupičková
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Historické schody v ZUŠ.  FOTO: Z. KRUPIČKOVÁ



VíTÁmE NoVÉ obČÁNkY

V sobotu 6. května dopoledne proběhlo vítání občánků v obřadní síni bítešské 
radnice.

Po milých básničkách děvčátek z mateřské školky přivítal maličké do řad bíteš-
ských občanů starosta Mgr. Báňa. Popřál jim i rodičům šťastnou budoucnost a zdraví, 
maminkám poděkoval za krásný dar mateřství.

Zatímco se rodiče a ostatní příbuzní podepisovali a maminky dostávaly kytičku 
a pamětní list, miminka spočinula na chvíli v dřevěné kolébce, kolébána za melo-
die ukolébavky odpovědně dvěma malými recitátorkami. Na závěr dostaly všechny 
děti od členek SPOZ na památku pohádkovou knížku, některé ještě malý dárek od 
zaměstnavatele rodičů.

Činnost Sboru pro občanské záležitosti pokračuje nepřerušeně i po roce 1989 
a podle ohlasu občanů a účasti rodičů s dětmi na vítání občánků má stále svůj smysl, 
stejně jako návštěvy členek SPOZ u jubilujících či osamocených starších občanů.

- SPOZ -

��

Pyšní rodičové a jejich malá štěstíčka. FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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7. HVĚZda kaTkY NEUmaNNoVÉ
30. dubna 2006 bylo nevlídno a deštivo, ale 

přece nás to – sportovní fandy a příznivce lyžařky 
Katky Neumannové – neodradilo, abychom se sešli 
na náměstí před Pensionem U Raušů. Naše měs-
tečko totiž navštívila zlatá olympijská vítězka, aby 
zde pokřtila svou hvězdu, která bude posléze zasa-
zena mezi ostatní hvězdy na bítešském Chodníku 
slávy, a to se musí zažít ! Katčina hvězda je sedmá 
v pořadí a navíc je Katka první ženou, která se zde 
objevila! Její hvězda nese nápis „Za srdce na zlatě“ 
– každý kdo viděl v televizi Katčin vítězný závod 
musí pochopit …Závody totiž vyhrává srdcem. 

Katce zazpíval Josef Šmukař, slovem vše prová-
zel Martin Hrdinka, dostala také obrovskou kytici 
od Jiřího Rauše, balíček s keramikou od našeho pana starosty Mgr. Miroslava Báni, 
voňavý balíček z bítešské pekárny i od pana Milana Slámy, aj.

Je škoda, že vše neproběhlo, jak bylo původně naplánováno. Hvězda se měla obje-
vit až 20. května při Májové párty k oslavě 75 výročí hostince U Raušů, ale jelikož se 
Katka rozhodla ve své sportovní kariéře pokračovat ještě další rok (mimochodem, 
dobré rozhodnutí Katko, další zlatá medaile by se nám určitě zamlouvala...), musel 
se termín křtu uspíšit, protože pak už se Katka musí začít připravovat na svoje další 
závody. Na Májové párty prý bude položena hvězda pro režiséra Filipa Renče – dou-
fáme, že nás tentokrát počasí nezradí.

Nezbývá nám tedy, než „naší“ Katce držet pěsti a popřát jí zdraví a sílu do dalších 
závodů. A třeba se na konci zase zlatě zablýskne …

Jelínková Klára

Katka Neumannová s Josefem Šmukařem. FOTO: OTTO HASOŇ
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ZadÁNo pro SENIorkLUb
OMNES AEQUO ANIMO PARENT, UBI DIGNI IMPERANT

Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády.
Publius Syrus (1.stol. n.l.)

V tomto měsíci se už začnou opět zkracovat dny. Ještě jsme se ani pořádně neo-
hřáli a sluníčko se už od nás bude vzdalovat zase k jihu. Ale nemusíme se bát, léta si 
určitě dostatečně užijeme, se všemi jeho příjemnostmi. Výlety, dovolené, koupání, 
radost z úrody na zahradách, zahrádkách a polích, ale i ve volné přírodě. Zvýšenou 
fyzickou aktivitou se nám určitě podaří shodit i několik těch zimních kil navíc. Léto 
budiž pozdraveno.

co jsme připravili na měsíc červen: 
Hned na úvod sdělujeme, že pro malý zájem jsme zrušili návštěvu Horáckého diva-

dla v Jihlavě ze dne 3. června 2006, na představení Prázdniny snů. Nevadí, tři naše 
akce v červnu budou. A co se týká možnosti zhlédnout nějaké to divadlo, je dnes situ-
ace trochu jiná. V poslední době i přední umělci přijíždí s divadlem za diváky. Mají 
jistě k tomu taky svoje důvody. 

Jako náhradní akci jsme naplánovali letní vycházku do vesničky Jestřabí, v sobotu 
dne 3. června, sraz ve 14 hodin u kašny na náměstí. Proč do Jestřabí? Je tam pěkně, 
jde se přes les, cestou jsou krásné výhledy do vzdáleného Pooslaví a potom, bíteš-
ský folklorní soubor tam bude předvádět Královničky, s příjemným posezením při 
hudbě a zpěvu, s houslovou muzikou Bítešan na výletním místě za vesnicí zvaném 
Pod Borovím. Tak proč toho nevyužít. Už jsme tam jako Seniorklub před několika lety 
vycházku dělali a Královničky jsme tam také stihli.

Ve středu dne 21. června, v 15 hodin v kulturním domě máme náš pravidelný 
Seniorklub. Naším hostem bude oční lékař nebo lékařka, kdo to bude, to vám zatím 
nepovíme. Lékaři obecně jsou všichni plně vytíženi, takže podle situace bude dohoda 
provedena až na poslední chvíli. Očního lékaře jsme mezi námi ještě neměli a brýle, 
my senioři a seniorky, používáme skoro všichni, a zpravidla ne jedny. Tak si necháme 
poradit od odborníka. Jinak jako vždy, rádi spolu posedíme a povykládáme.

Poslední sobotu v měsíci dne 24. června, vyjedeme na kolech na celodenní výlet. 
Sraz v 9 hodin u fotbalového stadionu. Kam? Do Pohádky máje, za Helenkou a Ríšou, 
k jejich studánkám. Už jsme tam jednou byli a bylo to moc hezké. Snad se nám zase 
podaří domluvit, aby nás nechali objet na kolech Masarykův okruh. Je to paráda. Tak 
jak pojedeme: 

Domašov, Javůrek, krásnou lesní cestou do Veverských Knínic a po žluté k Památ-
níku Pohádky máje u Podkomorské myslivny. Dále po žluté a zelené na Masarykův 
okruh, tam uvidíme, zda nám to vyjde. Odtud pak pojedeme krásnými podkomor-
skými lesy k Helenčině a Ríšově studánce, kde se opravdu můžeme občerstvit dob-
rou pramenitou vodou. Dále po žluté dojedeme do Hvozdce a po cestě do Veverské 
Bítýšky. Zde se posilníme a budeme se domlouvat, jak domů. Nabízí se více variant: 
na Lažánky, nebo podél Bílého potoka.



co připravujeme na měsíc červenec: 
- neděle dne 9. července 2006, vycházka za „pejskařama“ do cihelny
- středa dne 19. července 2006, Seniorklub s hosty, otec a syn Karlové Velebové
- sobota dne 29. července 2006, výlet na kolech na Svratku

Aktiv Seniorklubu

koNEČNÉ UmíSTĚNí drUŽSTEV 
SToLNíHo TENISU V SEZóNĚ 2005/2006

V sezóně 2005/2006 reprezentovaly oddíl stolního tenisu TJ Spartak Velká Bíteš 
v okresním přeboru 3 družstva a v okresní soutěži 1 družstvo.

„A“ družstvo hrající okresní přebor 1. třídy ve složení Dvořák Jiří, Halačka Jaroslav, 
Milian Stanislav a Zezulová Lucie obsadilo celkové 3. místo se ziskem 41 bodů. „B“ hra-
jící 2. třídu ve složení Drozd Rudolf, Jirásek Petr, Kopáček Luboš, Kopáček Vladimír 
a Zezulová Lucie skončilo na 7. pozici se 35 body. „C“ se v okresním přeboru 4. třídy 
umístilo na 3. místě se 43 body, hrálo v sestavě: Blažek Zdeněk, Ošmera Ladislav, 
Ošmera Petr, Péťa Milan a Sitař Luděk.

„D“ družstvo celkově vyhrálo okresní soutěž skupiny „B“, což mu zajistilo postup 
do okresního přeboru 5. třídy. Hrálo v sestavě: Dolník Pavel, Geisselreiter Jiří, Halačka 
Jaroslav ml. a Lachowiczová Kateřina.

VELIkoNoČNí TUrNaJ
Dne 15. dubna 2006 uspořádal oddíl stolního tenisu již podeváté Velikonoční tur-

naj, který byl letos poprvé rozdělen do dvou skupin hráčů. První skupinu tvořili regis-
trovaní aktivně soutěžící členové různých oddílů nejen kraje Vysočina, ve druhé sku-
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Vzpomínka na výlet na kolech na „divoký západ“. Není to od Bíteše daleko.
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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pině si zasportovali neregistrovaní hráči. Součástí turnaje bylo také klání ve čtyřhrách, 
které nebylo nijak omezené, mohl se jej zúčastnit kdokoliv. 9. ročník Velikonočního 
turnaje uvítal 20 hráčů.

UmíSTĚNí
Dvouhry:

Umístění Registrovaní Neregistrovaní
1. místo Dvořák Jiří, TJ Spartak VB Svoboda Antonín
2. místo Zezulová Lucie, TJ Spartak VB Musil Zdeněk
3. místo Halačka Jaroslav, TJ Spartak VB

Havel Vojtěch, SK Hluk
Mokrý Jaroslav
Šibrava Miloš

Čtyřhry:
Umístění Jméno
1. místo Dvořák Jiří - Zezulová Lucie
2. místo Halačka Jaroslav – Havel Vojtěch
3. místo Dolník Pavel – Musil Zdeněk

Svoboda Antonín – Šibrava Miloš

podĚkoVÁNí SpoNZorům TUrNaJE:
Oddíl stolního tenisu děkuje za pomoc při realizaci turnaje těmto sponzorům:
BDS Velká Bíteš, Dolník Pavel, Elektrizace železnic Vlkov, GEMAX Hodonín, Labara 

Radek Holík, M&M fishing Návrší 209 Velká Bíteš, Maso-uzeniny-lahůdky Sláma Velká 
Bíteš, Městský úřad Velká Bíteš, MRS místní organizace Velká Bíteš, PBS a.s. Velká 
Bíteš, Pekařství Jeřábek Velká Bíteš, POEX Velké Meziříčí, Potraviny Tesařová Velká 
Bíteš, Restaurace Na růžku – Šibrava Velká Bíteš, Restaurace Salajka Přibyslavice, 
Restaurace Sport – Klíma Velká Bíteš, Starobrno, Tipsport Základna Andrlík Velká 
Bíteš, TJ Spartak Velká Bíteš.

Za oddíl stolního tenisu Lucie Zezulová

Účastníci turnaje. FOTO: PETR ŽIŽKA
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cUbS – SEZóNa 2005/2006
Letošní sezóna nezačala pro naše družstvo až tak špatně. Na podzim bylo na sou-

pisce napsáno jedenáct hráček. Jedna z nich ovšem nezačala hrát vůbec a druhá skon-
čila již po dvou měsících od začátku sezóny. Nakonec došlo ještě ke zranění další 
z hráček, takže zůstalo po zbytek sezóny pouze osm aktivně hrajících.

Zranění a malý počet hráček je hlavní příčinou letošního neúspěchu v soutěži 
mladších dorostenek. Naším úspěchem byl postup o soutěž výš. V loňském roce jsme 
hráli SOP starších žákyň a letos OP mladších dorostenek. Bohužel to byl pouze jediný 
výrazný úspěch letošní sezóny. Spoustu zápasů jsme museli díky již zmiňovanému 
úzkému kádru odkládat, což znamená pokutu za pokutou. I přes velkou snahu a úsilí 
hráček, které chci touto cestou pochválit a poděkovat jim, se nám nepodařilo dosáh-
nout kýžených vítězství, potřebných k lepšímu umístění v tabulce. 

Letošní sezóna měla však jedno výrazné plus. O vánočních prázdninách jsme se 
účastnili mezinárodního turnaje Christmas cup 2005/2006 v Ostravě. Turnaj byl na 
vysoké úrovni. V naší skupině jsme hráli se třemi týmy z Lotyšska a s domácími z Os-
travy. Všechny týmy, krom našeho, hrají nejvyšší soutěže ve svých zemích. I přes řadu 
proher, což v takové společnosti není vůbec ostuda, se tým BO TJ Spartaku Velká 
Bíteš den ode dne zlepšoval a nabíral stále více zkušeností, tolik potřebných pro další 
rozvoj. Zkušenost a snaha vyrovnat se těm nejlepším byla hlavní hnací silou pro naše 
družstvo na turnaji.
Co nás čeká a nemine?

Chystáme se sehrát několik přátelských utkání se sousedním týmem z Velkého 
Meziříčí. Dále potom streetballový turnaj v Brně, víkendové soustředění v červnu jako 
relaxace po sezóně a hlavně společné soustředění s Meziříčským týmem na konci 
srpna ve Žďáře nad Sázavou. V jednání je totiž hostování několika hráček z Velkého 
Meziříčí, které by doplnily náš úzký kádr (nedávno se rozrostl o dvě nové posily) pro 
příští sezónu.

Závěrem bych chtěl případné zájemce pozvat na naše tréninky, které se konají pra-
videlně ve středu od 18:00 do 19:30, v pátek od 15:30 do 17:00 a v sobotu od 10:00. 
Rádi vás uvidíme a přijmeme do našeho týmu všemi deseti. Nemusíte se ničeho bát. 
Bereme všechny, ty, co míč nikdy nedrželi v ruce i ty, co se již s basketbalem někdy 
a někde setkali.

Jiří Nováček
trenér

8. roČNík TUrNaJE V SoFTTENISU
SE pŘIpraVUJE V pŘIbYSLaVIcícH

Stalo se již tradicí, že počátkem měsíce července, v době státních svátků „Dne slo-
vanských věrozvěstců“ a „Dne upálení mistra Jana Husa“, probíhá na sportovních hřiš-
tích u sokolovny a pod obecním domem v obci Přibyslavice sportovní klání v soft-
tenisu. Předem stanovený počet dvojčlenných družstev zůstává i v letošním roce 
nezměněn - 32 dvojic. Sportovní zápolení budou probíhat za odborného dohledu 
profesionálního uvaděče, pana Františka Veselého.
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V letošním roce budou sportovní klání probíhat ve dnech 6. - 8. července. Slavnostní 
nástup bude dne 6. 7. 2006 v 09:00 hod. na hřišti u sokolovny. Žádáme hráče, aby se, 
jako i v minulých letech, přihlásili u pana Vladimíra Kopáčka, nebo pana Drahomíra 
Hotárka v restauraci Salajka. Zde dne 2. července ve 13:00 hod. dojde k rozlosování 
hráčů. Startovné, jež zajistí kvalitní občerstvení a dostatečný pitný režim, bude i v le-
tošním roce 200 Kč. Pořadatelé upozorňují na skutečnost, že turnaj není pojištěn 
a hráči, pokud se nepojistí, budou hrát na vlastní nebezpečí.

První ročník by jistě nebylo možno uspořádat nebýt pana Sulovce z Prahy, který 
nám poskytl dostatečnou finanční částku na uspořádání turnaje. S lítostí oznamu-
jeme, že pan Sulovec již není mezi námi. Jeho památku uctíme před zahájením tur-
naje minutou ticha.

V dnešní době není možné takovou akci uspořádat bez podpory různých spon-
zorů, kterými mimo jiné v loňském roce byli: PBS Turbo Velká Bíteš, Autodíly Hájek 
Brno, Scanie Brno, TCO Ostrovačice, Hasiči Přibyslavice, ZEOS Svatoslav, Sportbar 
Klíma, Restaurace Salajka, Rybářské sdružení Přibyslavice, Sportbar Na základně, 
Jeřábkova pekárna, Uzenářství Sláma, DIOS TRADING Brno, Berger Rosice, Rybáři 
Velká Bíteš, EŽ Vlkov, Starobrno pivovar, Stolařství Svoboda a dále drobní dárci z řad 
soukromých osob i pořadatelů.

Pevně věříme, že i v letošním roce se najde řada sponzorů, jejichž finanční pod-
pora nám usnadní uspořádat tuto pro naši obec zcela výjimečnou akci.

Vyhodnocení turnaje proběhne v sobotu ve večerních hodinách na sále v restau-
raci Salajka. Pro hráče turnaje bude uspořádána taneční zábava, při které bude hrát 
pan Kratochvíl mladší. 

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na sportovní klání a fandění svým týmům. Pro 
veřejnost bude rovněž připraveno občerstvení, tak jak bývá zvykem.

za organizační výbor turnaje 
Karel Božek

Vítězové loňského turnaje. FOTO: ARCHIV VÝBORU
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probLÉmY SUcHÉ pokoŽkY
Suchá pokožka není onemocnění, ale symptom, který má své příčiny, o nichž 

budeme hovořit dále. Také je tento typ kůže geneticky podmíněn a můžeme se s ním 
proto setkat již v raném věku.

Jak zjistíme, že se jedná o suchou pleť? Samozřejmě je to nejdříve subjektivní pocit, 
to, jak svoji pleť vnímáme sami. Nejčastěji se suchá pleť projevuje pocitem napětí, 
hlavně po čištění. Pocit svědění je již sekundární důsledek suché pleti, zvláště pokud 
jí věnujeme nedostatečnou, či špatnou péči. Objektivně můžeme dnes suchou pleť 
rovněž měřit přístrojově a zjistit tak stupeň suchosti vyjádřený v číslech. Při salonním 
ošetření kosmetička určuje stav pleti podle určitých kritérií. Suchá pleť vzhledově je 
matná, bez přirozeného lesku, má nedostatek tuku a je dehydratovaná. Typická je pro 
ni zvýšená dráždivost a přecitlivělost na kosmetické přípravky. Kožní póry jsou v ob-
ličeji velmi jemné, pleť je obzvlášť tenká až transparentní a často jsou na ní vidět žilky 
krevního řečiště. Při nedostatečné péči je pleť drsná a často na ní nacházíme šupinky, 
zvláště na čele a kolem nosu.

Právě tyto příznaky suché pleti jsou již nemalými problémy, které nás sužují každo-
denně. Pocit napětí, přecitlivělost, která se projevuje nejčastěji červenými flíčky a svě-
děním, prosvítající červené žilky a hlavně šupinky, které jsou obtěžující hlavně při 
líčení. Hlavním problémem suché pleti je však to, že předčasně stárne a hlubší vrásky 
kolem očí zde můžeme pozorovat již mezi 20. - 30. rokem. 

Suchá pleť také není jednoznačný pojem. Pokud dnes můžeme měřit suchost kůže, 
znamená to, že suchost kůže představuje velmi široké spektrum. Od normální po 
suchou, velmi suchou pleť a stav, který se projevuje symptomy spadajícími do péče 
dermatologů. Jde o suchost, která je masivní a projevuje se ve flecích, kůže je hodně 
šupinatá a začíná praskat, nebo je silně zarudlá a hodně svědí. V takovýchto přípa-
dech se může jednat o kožní exémy, plísňová či jiná kožní onemocnění.

Jaké jsou příčiny suché pokožky? Mezi endogenní – vnitřní příčiny - patří již zmí-
něná dědičnost, ke které se pak mohou přidat ještě další vlivy. Z těch vnitřních je to 
vliv hormonů estrogenů, které zajišťují produkci mazu a mají tak pozitivní vliv na 
suchou pokožku. A naopak při nerovnováze hormonálního obrazu dochází k nedo-
statečnému promaštění kůže. Také metabolické vnitřní nemoci mají vliv na pokožku, 
zvláště cukrovka, při které se hlavně objevuje svědění kůže. Příčinou také mohou 
být prodělaná kožní onemocnění. V úvahu musíme brát rovněž přirozené biologické 
stárnutí a především pravidelné zavlažování závisející na pitném režimu. 

Exogenními – vnějšími vlivy pak pleť ztrácí svoji přirozenou hydrataci. Zde jenom 
připomeneme, že se jedná hlavně o klimatické vlivy. Nejvíce pleť poškozuje zvýšené 
sluneční záření, časté používání solária, klimatizace a mrazivé počasí. Ke ztrátě vláhy 
velmi často dochází nevhodnou péčí. Suché pokožce moc neprospívá, dokonce jí 
může velmi škodit příliš časté mytí, zvlášť pokud na mytí používáme mýdla a gely. 
Můžeme říci, že tím se kůže uměle a opakovaně vymývá a tím vysušuje. Také použí-
vání lehkých krémů a tělových mlék s hodně tekutou konzistencí O/V (emulze olej ve 
vodě) suché kůži vůbec neprospívá. To mluvíme o suché pokožce celého těla, suchá 
pleť v obličeji je pak obzvláště vnímavá na nevhodnou péči a často citlivě reaguje 

��



��

na chlorovanou vodu, pleťové vody s alkoholem ji příliš vysušují a dráždí; nevhodné 
krémy jí nedodají, co nejvíce potřebuje. 

Proč je naše kůže suchá? Složitý metabolismus kůže se dostává do nerovnováhy 
a již sám není schopen dostatečné produkce nejen kožního mazu, ale i dalších kom-
ponentů, které tvoří tzv. přirozený hydratační faktor (urea, laktát, cukry, PCA, ami-
nosauren). Pokožka tedy ztrácí schopnost produkce tuku a schopnost vázat vodu, 
dochází k vysychání a ztrátě obranné schopnosti. Cílem odborné kosmetické péče je 
dodávat pleti látky tělu vlastní, kterých má nedostatek, znovu ji vracet do přirozené 
rovnováhy, obranyschopnosti a potažmo jejího krásného vzhledu. Jak o suchou pleť 
pečovat si povíme příště. 

Mgr. Anna Kopáčková

pSI a koČkY
gErIaTrIE a SENIoŘI

Proces stárnutí u domácích zvířat nelze zastavit, ale můžeme ho zpomalit. Mezi 
lidmi přežívá názor, že jeden psí rok odpovídá sedmi rokům lidským, avšak skuteč-
nost je zcela odlišná pro různá plemena. Například jezevčíci se často dožívají věku 10 
až 15ti let, naopak obří plemena patří ve věku šest let do kategorie seniorů. Obecně 
lze říci, že malá plemena stárnou pomaleji a naopak.

Stárnutí s sebou přináší spoustu změn na organizmu zvířete - celkové snížení akti-
vity, změny chování (např. pomalejší reakce, bojácnost, rychle nastupující vyčerpání), 
šednutí srsti kolem očí, na tlamě a na špičce ocasu, hubnutí nebo naopak přibývání 
na váze atd. V těle stárnoucího psa se mění vzájemný poměr tuků a vody ve prospěch 
tuku, svalstva postupně ubývá. Tento fakt nutno zohlednit při krmení - omezit množ-
ství tuků a naopak zvýšit množství kvalitních bílkovin (zejm. vláknina, aby se před-
cházelo výskytu zácpy). 

Nejčastější onemocnění způsobená věkem bývají poruchy oběhového systému 
a srdce. Pes se stává lehce unavitelným a dýchavičným, často trpí kašlem, zejména 
v ranních hodinách. Časnou diagnózou a medikamentózní terapií však lze psovi 
výrazně život prodloužit. Pohybové potíže seniorů většinou souvisí s opotřebením 
kloubů. Proto doporučuji dlouhodobé podávání potravních doplňků podporujících 
tvorbu kloubní tekutiny, a tím i lepší celkovou pohyblivost psa a vycházky omezit na 
kratší a častější, spíš než namáhavé jednorázové túry.

Pokud chceme stárnoucího psa co nejdéle udržet fit, měli bychom tedy dodržovat 
několik zasád: 1. omezit krmení asi o 30 % kalorií; podávat snadno stravitelné krmení 
s dostatkem vlákniny a balastních látek 2. podávat potravinové doplňky na ochranu 
a regeneraci kloubů 3. podporovat nadále „mozkovou činnost“ psa vhodnými hrami, 
kontaktem s páníčkem i jinými psy, dopřát psovi dostatek kratších vycházek

4. kontrolovat celkový zdravotní stav a preventivními prohlídkami zavčas odhalit 
případná onemocnění.

MVDr. Klára Dvořáková
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poLIcIE INFormUJE
Trestně stíhán je muž, který se opakovaně dopustil krádeže mobilního telefonu 

v pohostinském zařízení ve Velké Bíteši, snad může být pro někoho zajímavé, že 
obdobné krádeže se dopustil už minimálně 3x.

V posledních týdnech dosud nezjištění pachatelé zvýšili svou aktivitu, neboť 
dochází ke krádežím vloupáním do rekreačních chalup v okolních obcích, zde zjiš-
ťujeme, že si pachatel uvnitř vaří, topí, koupe se a nezapomíná si odnášet z domků 
věci, které se mu zdají cenné. Za denního provozu došlo ke krádeži finanční hotovosti 
a platebních karet ve školce ve Velké Bíteši. Také bylo vykradeno několik vozidel. 
Bylo odcizeno i několik vozidel ať už osobní automobil či motocykl. Došlo ke krádeži 
měřicího přístroje za provozu firmy ve Velké Bíteši v hodnotě přesahující 100 000 Kč. 
K další krádeži došlo na jedné z ubytoven ve městě z kapsy kalhot. Ušetřeny nezůstaly 
ani některé chaty ve služebním obvodu našeho obvodního oddělení.

Policisty byl zadržen pachatel, který bez svolení matky ve Žďáře nad Sáz. vzal její 
osobní vozidlo. Přestože nevlastní řidičský průkaz, vydal se na cesty. Jeho jízda skon-
čila před Velkou Bíteší, na trase stačil vozidlo i poškodit vyjetím mimo pozemní 
komunikaci. Souhlas s trestním stíháním nebyl policejnímu orgánu ze strany maji-
telky vozidla dán.

Jak si všimli řidiči i chodci, došlo ke změnám v silničním provozu ve městě. V rámci 
našich možností se snažíme i v této oblasti spolupůsobit, aby byl provoz plynulejší. 
Zjišťujeme, že spousta řidičů neviděla policistu v křižovatce, snad možná někdy v au-
toškole při studiu zkušebních testů. A tak při pokynu znamenajícím „volno“ zastavují 
na křižovatce, protože to jinak určuje dopravní značka, neví jak mají policistu v křižo-
vatce objíždět apod., chodci bývají zmateni zcela a domnívají se, že pro ně řízení kři-
žovatky neplatí. Myslím, že než si na novou situaci účastníci silničního provozu zvyk-
nou, budou úpravy hotové.

mjr. Bc. Jaroslav Navrátil

◆	 ekonomické	a	finanční	vyhodnocování	investičních	záměrů	a	projektů
◆	 vypracování	podkladů	pro	banky	za	účelem	dosažení	půjčky	či	úvěru
◆	 vypracování	podnikatelských	záměrů
◆	 tvorba	ekonomických	a	finančních	plánů	
◆	 vedení	podvojného	účetnictví,	vč.	roční	účetní	závěrky	a	daňového	přiznání	
◆	 vedení	daňové	evidence,	vč.	roční	účetní	závěrky	a	daňového	přiznání
◆	 vedení	mzdové	agendy
◆	 vedení	daňové	problematiky	týkající	se	účetnictví	(DPH	pro	měsíční	a	čtvrtletní	plátce,	

daň	z	příjmu	fyzických	a	právnických	osob,	silniční	daň)
Družstevní 555, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 756 11 856, tel./fax. 566 531 088

mobil: 608 733 325, e-mail: ing.simecek@seznam.cz

Ing. Jaroslav Šimeček

EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PORADENSVÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ



oFIcIÁLNí NÁVŠTĚVa ITaLSkÝcH pŘÁTEL 
V rÁmcI proJEkTU SJEdNocENÉ EVropY

 - nástin programu -

7. 7.2006 PÁTEK
08:30 Oficiální přivítání delegace z Torrevecchia Pia na radnici
09:00 Seznámení s partnerským městem Velkou Bíteší:
- mateřské školky,  ZUŠ –  hudební dostaveníčko, Základní školy - sportovní program
12:00 Návštěva firmy PBS a. s. - prohlídka vybraných provozů
15:00 Mezinárodní fotbalové utkání ČR – Itálie v sousední obci Křoví
20:00 „Večeře v lese“ – pěšky  asi 1km na okraj města, kde bude připraveno posezení před lovec-

kou chatou „Na Letné“ -  budou podávány lovecké speciality a k tomu lidová hudba 

8. 7. 2006 SOBOTA
07:00 Sraz na náměstí ve Velké Bíteši a odjezd autobusy na celodenní výlet na Macochu, pří-

padně i na jiné krápníkové jeskyně Moravského krasu
19:00 Večeře + BOWLING  „U Raušů“ + „cimbálka“ + Fr. Kratochvíl ……venku?

9. 7. 2006 NEDĚLE
08:45 Sraz u kostela sv. Jana Křtitele
09:00 Aperitiv na farské zahradě
09:45 Prohlídka kostela, případně i věží
11:00 Slavnostní mše svatá za účasti delegací partnerských měst
12:30 Slavnostní oběd v restauraci „U Vrány“ za doprovodu krojované hudby „Bítešanu“ – výběr 

z tradiční české kuchyně
13:00 Promenádní program na náměstí za možné účasti souborů z družebních měst…..
15:00 Hlavní slavnostní cErEmoNIÁL uzavření partnerství v atriu domu č. 5 a v přilehlých 

prostorách na náměstí
18:00 Návrat do rodin, (večeře), osvěžení
20:00 Velký družební večer v kulturním domě, s předáváním dárků, ohňostrojem atd.

Z pověření rady města
Alois Koukola, místostarosta

SpoLEČENSkÁ rUbrIka
NaroZENÉ dĚTI

23. 4. 2006 Nikola Šimková, U Stadionu 574, Velká Bíteš
29. 4. 2006 Tomáš Tomek, Zahradní 545, Velká Bíteš

Vážení spoluobčané!
Přijměte laskavě pozvání k účasti – zejména na nedělním odpoledním a večerním pro-

gramu.Vstup a drobné občerstvení zdarma.
Přáním našich italských přátel je být ubytováni v rodinách, aby mohli naprosto nefor-

málně poznat způsob našeho života a navázat osobní přátelství.
Pokud tedy máte možnost a zájem někoho ubytovat – oznamte nám to co nejdříve na 

Informačním centru, Masarykovo n. 5 - tel.: 566 532 025 nebo na MěÚ.
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Pátek 2. června v 19.30 hodin
HoSTEL (Hostel)
Brutální podívaná v produkci Quentina 
Tarantina, zabydlená českými herci…
Premiéra – 95 minut, vhodné od 18 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 4. června v 18 hodin
HarrY poTTEr a oHNIVÝ poHÁr
Čtvrtý rok Harryho Pottera ve Škole čar 
a kouzel v Bradavicích bude opět plný 
překvapení, akce a nebezpečí. Český 
dabing.
158 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 9. června v 19.30 hodin
Hra oSUdU – maTcH poINT (Match 
Point)
Jsem úspěšný, ale léčím se… Vášeň, přitaž-
livost a posedlost v další pecce režiséra 
Woodyho Allena, v hlavní roli Scarlett 
Johansson.
Premiéra – 124 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 11. června v 15 hodin
bambI 2 (Bambi and the Great Prince 
of the Forest)
Příběh, který přežil generace… 
Okouzlující rodinná podívaná Studia 
Walta Disneye v českém znění.
Premiéra – 80 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 16. června v 19.30 hodin
dobroU Noc a HodNĚ ŠTĚSTí 
(Good Night and Good Luck)
Historický thriller o střetu moci a médií… 
V hl rolích hitu MFF v Benátkách 2005 G. 
Clooney, R. Downey jn., J. Daniels…
Premiéra – 93 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 18. června v 19.30 hodin
IdEÁL (Prime)
Když i terapeut potřebuje terapii… Uma 
Thurman a Meryl Streep v milostném 
trojúhelníku žena – muž – a jeho matka 
v romantické komedii s pikantní záplet-
kou.
Premiéra – 105 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 23. června v 19.30 hodin
ZkrocENÁ Hora (Brokeback 
Mountain)
Silný a nevšední příběh o lásce dvou 
mladých mužů – rančera a kovboje. 
V hlavních rolích filmu oceněného na 
MFF v Cannes 2005 Heath Ledger a Jake 
Gyllenhaal. Mimořádné drama oscaro-
vého režiséra Anga Leeho.
Premiéra – 134 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 25. června v 19.30 hodin
ZmraZENÁ poJISTka (The Big 
White)
Zmrzlá mrtvola je horké zboží! Bláznivá 
komedie ve stylu bratří Coenů, v hlav-
ních rolích R. Williams, H. Hunter, 
W. Harrelson…
Premiéra – 105 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 30. června v 19.30 hodin
ZÁkLadNí INSTINkT 2 (Basic 
Instinkt 2: Risk Addiction)
Legenda se vrací, bude mít Sharon Stone 
tentokrát prádlo? Pokračování kultov-
ního thrilleru.
Premiéra – 120 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 62, 65, 68 Kč

program kINa FLIp VELkÁ bíTEŠ
ČErVEN 2006

POZOR! Změna tel. čísla do kina: vstupenky nyní můžete objednávat jak telefonicky, 
tak formou SMS na telefonním čísle 604 305 806 !!!



L - TRUCK, s.r.o. 
partner profesionál  v doprav , zem d lství,
stavebnictví, lesnictví 

 www.l-truck.cz

PROVOZOVNA:
Jihlavská 282, 595 01 
Velká Bíteš, 
bývalý areál STS 
tel: 566 531 613 

Prodej techniky: havlát@l-truck.cz   tel. 739 013 015 
Prodej náhr. díl : loup@l-truck.cz      tel. 739 082 399   , 739 013 731 

pro osobní, nákladní vozidla,zem d lskou, stavební techniku, stroje a za ízení

FILTRCENTRUM

       

Akumulátory

hlavy motoru, t sn ní motoru, vložka válce, písty, ……. 

 Desti ky, kotou e, st ra e, vst ikova e, senzory, …….. BOSCH
 Autožárovky  12V, 24V za velmi p íznivé ceny 

Prodej zem d lské a stavební techniky.
AKCE:  kv ten 2006 p i koupi akumulátoru Banner 
  sleva 20% plus dárek pro Vás AKCE: červen 2006 při koupi akumulátoru Banner sleva 20%
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Elektrické nářadí a STIHL
Irena Vrábelová
Růžová 146, 595 01 Velká Bíteš
tel. 566 531 538
Seznam prodejců STIHL najdete na www.stihl.cz
Bezplatná infolinka 800 555 226



Společnost SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. 
hledá zaměstnance pro:

Dělnické profese :
•	 elektromechanik	do	:	navijárny	
•	 frézař	-	soustružník	-	NC	karusel
•	 svařeč	-	možnost	rozšíření	stávající	

kvalifikace
•	 zámečník

Technicko-hospodářské činnosti :
•	 offer	manager
•	 konstruktér	
•	 elektrovýpočtář	
•	 technolog
•	 svařovací	technolog
•	 technik	investic
•	 nákupčí/materiálový	disponent
•	 specialista	IT	pro	SAP	modul	výroby
•	 finanční	účetní

Požadujeme :
•	 Dělnické	profese	jsou	vhodné	pro	

muže
•	 Ukončené	vzdělání	vyučením	nebo	

maturitou	technického	nebo	po-
dobného	zaměření

•	 Manuální	zručnost
•	 Přesnost,	kvalitu	a	zodpovědnost	za	

vykonanou	práci

Požadujeme :
•	 Ukončené	vzdělání	maturitou	nebo	

vyšší	vzdělání	technického,	ekono-
mického	nebo	manažerského	směru,	
pro	pozice	konstruktér,	technolog	SŠ,	
VŠ	strojní	nebo	elektro,	na	pozici	elek-
trovýpočtáře	VŠ	elektro	silnoproud

•	 NJ	nebo	AJ	na	velmi	dobré	komunika-
tivní	úrovni

•	 Orientaci	na	kvalitu	a	výkon	

Nabízíme:
•	 Odpovídající	platové	ohodnocení
•	 Možnost	dalších	příplatků	dle	kvality	a	výkonu	pracovní	činnosti
•	 Možnost	zahraničních	stáží	a	pobytů
•	 Podporu	při	řešení	ubytování	a	dopravy
•	 Zázemí	silné	mezinárodní	společnosti	

Možnost nástupu - ihned nebo dle dohody

Pokud	Vás	tento	inzerát	oslovil,	pošlete	nám	Váš	strukturovaný	životopis	nebo	nás	
kontaktujte	na:
lackova.hana@siemens.com	
nebo	na	telefonu	549	426	801
internet.	stránky	www.semd.cz

Adresa:	SEM	Drásov	Siemens	Electric	Machines	s.r.o.,	664	24	Drásov	č.	126



KRÁLOVNIčKY

Kristýna Konečná, královna v Jestřabí roku 2005.  FOTO: SiSMUT

V sobotu 3. června 2006 se uskuteční v Jestřabí u Vel-
ké Bíteše svatodušní obchůzka dívek s obřadními tanci 
a zpěvy. Začátek na horním konci v 15 hodin. Následuje 
lidová veselice na výletišti za vesnicí, k tanci a poslechu 
hraje houslová muzika národopisného souboru Bítešan.

Poznámka: vesnice není průjezdná, auta nutno zaparkovat před 
vstupem do osady.V případě deštivého počasí  se  termín o  týden 
posunuje.

V neděli 11. června 2006 proběhne na nádvoří Městského muzea ve 
Velké Bíteši přehlídka místních dětských krojovaných skupin „Mladé Bí-
tešsko“,  v  níž  vystoupí  folklorní  kroužky  obou městských mateřských 
škol Bítešánek,  Sluníčko  a dětské  skupiny národopisného  souboru Bí-
tešan. Začátek je v 15 hodin.

ROK FRANTIŠKA BARTOŠE
100. výročí úmrtí významného národopisce, dialektologa, pedagoga

MLADÉ BÍTEŠSKO 2006

Karolínka Hradilová.  FOTO: SIMONA HRADILOVÁ



… po králenském obřadu.  FOTO: SILVA SMUTNÁ
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• OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVA ITALŮ VE VELKÉ BÍTEŠI
• DALŠÍ HVĚZDA NA BÍTEŠSKÉM CHODNÍKU SLÁVY
• MINISTR URBAN V PBS VELKÁ BÍTEŠ, A.S.
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