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• ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ
• ZHODNOCENÍ KONCERTU BHP
• PO STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA
Cesta za Rejhradským rybníkem

FOTO: SILVA SMUTNÁ

DO LESA

PKS MONT, a.s.

Specialista na okna, dveﬁe a stûny
z plastu, dﬁeva a hliníku
Pﬁijìte se podívat na na‰e v˘robky do novû otevﬁené
ukázkové místnosti v sídle spoleãnosti.
Karolínka Halouzková a Jan Mynář z folklorního kroužku Bítešánek.
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PKS MONT, a.s.
Jahodníci jdou, jahody nesou,
plný hrnky jako trnky jahod si nesou.

Brnûnská 126/38, 591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393

Až já přijdu domu, krajíc chleba vemu
a jahody a jahody k tomu!

e-mail: obchod.mont@pks.cz
Záruka kvality! âSN EN ISO 9001:2001

www.pks.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 23 00 23

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Úterý dne 21. června 2005
Kulturní dům ve Velké Bíteši
CHASA MÁ SVÉ PRVNÍ NACVIČOVÁNÍ
Další termíny vždy úterý a pátek od 18 hodin
Sobota dne 2. července 2005 ve 14 hodin
ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN V LUDVÍKOVĚ
Tentokrát v duchu 60. výročí ukončení 2. světové války, ukázka vojenské techniky
a další četná překvapení. Ve spolupráci s MÚ Velká Bíteš a vojenským muzeem Army
park Ořechov u Brna. Srdečně zvou pořadatelé
Středa dne 20. července 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB
Tentokrát se budeme věnovat sami sobě. Je stále o čem povídat, pořád se něco děje,
v našem městě i ve světě
Neděle dne 24. července 2005 ve 13 hodin
Sraz u kašny na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši
NEDĚLNÍ VÝLET
Cíl výletu rozhodneme po domluvě až na místě
Sobota dne 24. července 2005 v 8 hodin
Sraz u České spořitelny ve Velké Bíteši
VÝLET PO VYSOČINĚ
Celodenní výlet na kolech
Středa dne 17. srpna 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB
Tentokrát se budeme věnovat sami sobě, sdělovat si zážitky z dovolené, ukazovat
fotografie z cest
Úterý dne 23. srpna 2005 v 6 hodin
Sraz u České spořitelny ve Velké Bíteši
ZÁJEZD NA VALAŠSKO
Přihlášky přijímá paní Draha Tikovská, cena 100 Kč
Úterý dne 23. srpna 2005 v 18 hodin
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši
ÚČESY A POKRÝVKY HLAVY V TRADIČNÍM ODĚVU
Beseda s PhDr. Lenkou Novákovou, pracovnicí Etnografického ústavu Zemského
muzea v Brně. Výklad doplňují obrazové ukázky z různých částí Moravy
Sobota dne 27. srpna 2005 v 9 hodin
Sraz u fotbalového stadionu ve Velké Bíteši
PROTI PROUDU ŘEKY LOUČKY
Celodenní výlet na kolech
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
OD 2. KVĚTNA DO 16. KVĚTNA 2005
Rada města schvaluje:
• zařadit do seznamu žadatelů o přijetí do DPS Velká Bíteš žádost pí. Jankularové
• zařadit do seznamu žadatelů o přijetí do DPS Velká Bíteš žádost pí. Veškrnové
• výsledek hospodaření za rok 2004 příspěvkové organizace – Poliklinika Velká
Bíteš a schvaluje převést zisk ve výši 64 017,01 Kč do rezervního fondu
• výsledek hospodaření za rok 2004 příspěvkové organizace – ZŠ Velká Bíteš
a schvaluje převést zisk ve výši 39 222,38 Kč do rezervního fondu
• na základě výsledku zjednodušeného výběrového řízení na akci „Stavba chodníku
Tišnovská“ k plnění fu TS Velká Bíteš s.r.o. za nabídkovou cenu 401 875 Kč
• na základě výsledku zjednodušeného výběrového řízení na akci „Kotelna
U Stadionu – 1. etapa“ k plnění fu VV TOP s.r.o. Durákova 55, Brno za nabídkovou
cenu 584 746 Kč s tím, že ještě bude s firmou jednáno o snížení ceny dodávaného
kotle zn. Rendamax R2705 minimálně o 5%
• zařadit do seznamu žadatelů o umístění do DD Velká Bíteš žádost pí. Urbánkové
• proúčtování části zálohy proúčtovaného hospodářského výsledku za rok 2004
z hospodářské činnosti fy Encom Brno ve výši 314 505 Kč jako zálohu hospodářského výsledku pro rok 2005
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem (povinný) a obch. spol.
Jihomoravská plynárenská a.s. (oprávněný) v předloženém znění, jejímž předmětem je bezúplatné věcné břemeno – právo zřízení a provozování STL plynovodu
Velká Bíteš pro novostavbu bytového domu 42 b.j. na ulici Jihlavská, včetně 5 ks
přípojek na pozemku p.č. 3000/1, 2998, 3000/4, 2992, 3000/5, 2991, k.ú. Velká Bíteš
a STL plynovodu Velká Bíteš, Průmyslová zóna, lokalita Košíkov, p.č. 353, 358, 357,
359, 276/4, 356, 360, 354, 355, vše k.ú. Košíkov a právo vstupu a vjezdu za účelem
jeho provozování a rekonstrukce
• poskytnutí kladného stanoviska k žádosti p. Kopečného k provozování prodejny
autodílů v nemovitosti Lánice 59, Velká Bíteš
• pronájem pozemku p.č. 92, 25 m2, předzahrádka u rodinného domu Peroutkova 104,
k.ú Velká Bíteš, p. Sojkovi a pí. Sojkové na dobu neurčitou a schvaluje nájemní
smlouvu v této věci v předloženém znění
• nákup 1 ks počítačové sestavy a softwaru Microsoft office pro IC a KK
• pronájem garáže ve dvorním traktu Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš žadateli
p. Mazánkovi, na dobu neurčitou, od 1. června 2005
• na základě žádosti faráře P. Poláčka poskytnutí f.č. ve výši 6 000 Kč na kulturní akci
– Farní podvečer v otevřené zahradě, konané dne 11. června 2005
• využít nabídky fy Megatop Žďár nad Sázavou pro montáž termostatických ventilů
a oběhového čerpadla v objektu ZŠ Sadová, za nabídkovou cenu 149 167 Kč včetně
DPH
• uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě v předloženém znění, mezi budoucím pronajímatelem, Dr. Braunovou a budoucím nájemcem, městem Velká Bíteš
ve věci pronájmu pozemku p.č. 4080, orná, cca 39 m2, k.ú. Velká Bíteš, za účelem
jeho využití pro stavbu chodníku na ulici Kpt. Jaroše
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Rada města neschvaluje:
• na základě doporučení kulturní komise vybírání vstupného v sobotu o hodech 2005
• na základě svého negativního usnesení k žádosti fy OUTDOOR MEDIA CZ s.r.o. na
umístění megabordu o rozměru 36x13 m na pozemku města p.č. 421, k.ú. Košíkov
z jednání RM č. 10/05, uzavření nájemní smlouvy v této věci
Rada města bere na vědomí:
• zprávu o výběru místního poplatku za svoz KO ke 31. březnu 2005, který předložil
správce poplatku – stavební odbor
• zápis z kontrolního dne konaného dne 19. dubna 2005 ve věci akce „Nástavba
domu Tyršova 239, Velká Bíteš pro čtyři byty“
• znění dopisu od hejtmana kraje Vysočina ve věci zásad pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu na zajištění bydlení azylantů v roce 2005
• seznam oprav bytů a nebytových prostor za 1Q 2005, předložený firmou Encom
Brno. RM požaduje od bytové komise provézt namátkovou kontrolu
• informace poskytnuté přítomnými Ing. Kučerou a p. Vrzalem ve věci výstavby
rodinných domků na pozemcích p.č. 2189 a 2190, k.ú. Velká Bíteš a ve věci
výstavby inženýrských sítí
Zastupitelstvo města schvaluje:
• za ověřovatele zápisu p. Menclera a p. Slámu
• za členy návrhové komise Mgr. Macholovou a MVDr. Kotíka
• program dnešního jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Stanovisko ZM k novele zákona č. 238/1995 Sb. o střetu zájmu, která byla publikována jako zákon č. 96/2005 Sb.
5. Schválení zadání změny ÚP č. 2
6. Průmyslová zóna - prodej pozemku
7. Prodej STL plynovodu v průmyslové zóně a v areálu lokality Jihlavská firmě
JMP RWE
8. Prodej podílových listů z fondu Pioneer – dynamický fond a prodej akcií ČS a.s.
9. Nákup nemovitosti Masarykovo n. 7 – budovy ČS a.s.
10. Nákup nemovitosti v Holubí Zhoři – obchodu potravin
11. Různé
12. Schválení textu usnesení
13. Závěr
• zapracovat do zadání změny č. 2 ÚP města Velká Bíteš
- návrh na zobousměrnění ulice Na Valech za současného vyloučení těžké
nákladní dopravy z ulice Kostelní
- výrobní plochy označené č. 11 a 23, které se převádí z rezervy do návrhu, budou
zmenšeny každá na velikost do 10 ha
• revokaci usnesení č. 14/ 04 z jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš, konaného dne 29. srpna 2004: ZM schvaluje prodej části pozemku v průmyslové
zóně p.č. 357/4, k.ú. Košíkov o výměře cca 6.000 m2 firmě PF Group a.s. divize
Postforming, Paprsková 20, Praha 4 za cenu 500 Kč/m2 a schvaluje prodej pozemků
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v ochranném pásmu plánované vysokorychlostní trati p.č. 355/1, 356 a 357/1,
vše k.ú. Košíkov o výměře cca 11.600 m2 fě PF Group a.s. divize Postforming,
Paprsková 20, Praha 4 za cenu 120 Kč/m2
Nové znění usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku v průmyslové zóně Košíkov
p.č. 357/4, orná, 5991 m2, k.ú. Košíkov, firmě Stav Outulný a.s. se sídlem
Masarykovo náměstí 62, Náměšť nad Oslavou za kupní cenu 500 Kč/m2 za účelem
vybudování výrobního areálu pro firmu Hoza Zwartwoud International spol. s r. o.
se sídlem Central trade park D1, 396 01 Humpolec, se zaměřením na výrobu v oblasti lehkého strojírenství a schvaluje prodej pozemků v ochranném pásmu plánované vysokorychlostní trati p.č. 357/1, orná, 4.191 m2, p.č. 356, orná, 3891 m2,
p.č. 355/1, orná, 3515 m2 a část p.č. 354/1, orná, 638 m2 vše k.ú. Košíkov firmě
Stav Outulný a.s. se sídlem Masarykovo n. 62, Náměšť nad Oslavou za kupní cenu
120 Kč/m2, rovněž pro firmu Hoza Zwartwoud International spol. s r.o. se sídlem
Central trade park D1, 396 01 Humpolec s tím, že kupující bere na vědomí, že uvedené pozemky 357/1, p.č. 356, p.č. 355/1 a část p.č. 354/1 nejsou ve schváleném ÚP
města Velká Bíteš součástí zastavitelného území a jsou evidovány jako plocha stávajících zemědělských pozemků s výhledovou trasou železniční vysokorychlostní
trati včetně jejího ochranného pásma. S ohledem na tuto skutečnost, prodávající
nezaručuje kupujícímu možnost výstavby na těchto pozemcích
prodej STL plynovodu Jihomoravské plynárenské a.s. Brno. Jedná se o STL plynovod Velká Bíteš pro novostavbu bytového domu 42 b.j. na ulici Jihlavská, včetně 5 ks
přípojek na pozemku p.č. 3000/1, 2998, 3000/4, 2992, 3000/5, 2991, k.ú. Velká Bíteš
a o STL plynovod Velká Bíteš, Průmyslová zóna, lokalita Košíkov, p.č. 353, 358,
357, 359, 276/4, 356, 360, 354, 355, vše k.ú. Košíkov. Prodejní cena se schvaluje ve
výši 330 000 Kč, přičemž f.č. ve výši 264 000 Kč bude převedena na účet města
do 30 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy a zbytek 66 000 Kč bude
uvolněn poté, kdy budou ve prospěch kupujícího na všech pozemcích dotčených
plynárenským zařízením zřízena věcná břemena dle energetického zákona. ZM
současně schvaluje kupní smlouvu v této věci v předloženém znění
prodej podílových listů z otevřeného podílového fondu Pioneer – dynamický
fond a získanou finanční částku zapojit do rozpočtu města, účelově na výstavbu
chodníků
nákup nemovitostí České spořitelny a.s., Olbrachtova 62, Praha Krč, ve Velké Bíteši
- budovy, Masarykovo n. č.p. 7, Velká Bíteš a pozemku p.č. 155/1, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 637 m2, k.ú. Velká Bíteš za cenu 7 549000 Kč
nákup nemovitosti Holubí Zhoř č.p. 56, prodejna potravin, sociální zařízení a zpevněná vstupní plocha u kulturního domu včetně pozemku p.č. 5331, k.ú. Holubí
Zhoř o výměře 141 m2 za kupní cenu 350 000 Kč s tím, že se schvaluje uhradit
kupní cenu ve dvou splátkách takto: v roce 2005 bude v termínu do 30 dnů po
doručení kupní smlouvy z kat. úřadu s vyznačením vkladu do KN uhrazena první
splátka ve výši 200.000 Kč, druhá splátka ve výši 150 000 Kč bude uhrazena v termínu do 30. června 2006
prodejní cenu ve výši 500 Kč/m2 za prodej části obecního pozemku p.č. 2645/1,
lesní pozemek, 15000 m2, k.ú. Velká Bíteš bez trvalých porostů s tím, že o schválení
případného prodeje bude rozhodnuto po zveřejnění záměru na dalším jednání ZM
odkup lesního pozemku p.č. 2488/2, 2342 m2, k.ú. Velká Bíteš, za cenu 27 556 Kč
vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko – movitá
věc – stavba vodního díla „Kanalizace a vodovod – ul. Kpt. Jaroše, Velká Bíteš“

nacházející se na pozemcích p.č. 319, 316, 317 vše k.ú. Košíkov a na pozemcích p.č.
3023, 4143, 4142, 4141, 4138, 4125, 2874/1, 4099, 4097, 4096/1, 4095, 3019, 4091, 4092,
2873/5, 2873/10, 2873/1, 4086/1, 4086/2, 4085, 4084, 4083, 4082, 4081, 4080, 4079,
4070, 4069, 4068, 4067, 4066, 4065, 2037/1, 4058, 2000/3, vše k.ú. Velká Bíteš
• na základě výsledku výběrového řízení na akci „Stavební úpravy ledové plochy
Velká Bíteš“ k plnění fu Brematech a.s. Praha 9, za nabídkovou cenu 6 575 361 Kč
včetně DPH
• na základě výsledku výběrového řízení na akci „Zateplení domu U Stadionu 475,
Velká Bíteš“ k plnění fu Stav Outulný a.s. Náměšť nad Oslavou, za nabídkovou cenu
4 363 540,5 vč. DPH
• na základě výsledku výběrového řízení na akci „Zateplení domu U Stadionu 548,
Velká Bíteš“ k plnění fu Stav Outulný a.s. Náměšť nad Oslavou, za nabídkovou cenu
4 363 540,5 včetně DPH
Zastupitelstvo města neschvaluje:
• zánik mandátu členů ZM, MUDr. Svatopluka Horka a Mgr. Dalibora Koláře, z důvodu neslučitelnosti této funkce s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace města do doby rozhodnutí Ústavního soudu o zákonu o střetu zájmů
• prodej akcií České spořitelny a.s.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informaci starosty ve věci plnění usnesení z minulého jednání ZM
• poděkování od občanů obce Holubí Zhoř za zajištění provozu prodejny potravin
v obci
Valná hromada obch. Společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
• účetní závěrku za rok 2004
Valná hromada obch. Společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
• převedení nerozděleného zisku na nerozdělený zisk předchozího období
• zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Valná hromada obch. Společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí:
• výroční zprávu za rok 2004
• výrok auditora k účetní závěrce

STAROSTA SDĚLUJE

JAK JE TO S MARKETEM VE VELKÉ BÍTEŠI
Často slýchávám přes třetí osobu, že město nemá zájem a ochotu mít ve Velké
Bíteši market. K tomu mohu touto cestou konstatovat pouze tolik, že se jedná o naprostou lež. Již pátým rokem se snažíme získat do města investora, který vybuduje
market včetně odpovídajícího parkoviště pro osobní automobily. Když už se nám
podařilo zajistit investora (byť českého), tak majitelé odmítli nabídku kupní ceny
500 korun za metr čtvereční za louku! A opět jsme byli na začátku. Nicméně se dá
konstatovat, že v současné době se nejznámější řetězce investorů začínají postupně
zajímat o města s necelými pěti tisíci obyvateli a tím pádem se konečně otevírá šance
i pro Velkou Bíteš. Přestane tedy platit nelogické pravidlo investorů „raději budeme
stavět ve větším městě jako třetí nebo čtvrtí v pořadí, než první v menším městě“.
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MĚSTO USPĚLO S ŽÁDOSTÍ VE FONDU VYSOČINY
Opět jsme byli úspěšní v získání dalších finančních prostředků do rozpočtu
tohoto roku. Tentokrát jsme připravili žádost na základě vyhlášeného programu
„Systému sběru a třídění odpadu“ z Fondu Vysočiny. Na žádosti jsme spolupracovali
s Technickými službami Velká Bíteš a právě proto jsme získali 155 tisíc korun na
nákup nádob na tříděný odpad (sklo, papír a plast). Celkové náklady dosáhnou
částky téměř 370 tisíc korun.
Dále jsme obdrželi 65 tisíc z celkových 143 tisíc korun na nákup čtyř kontejnerů
do sběrného dvora, který je umístěn v Kozí ulici. Tímto krokem získáme odpovídající počet kontejnerů, nutných ke správnému chodu sběrného dvora. Realizací výše
popsaných úkolů se snažíme zajistit vyšší produkci vytříděného odpadu (množství
tun na jednoho obyvatele), které nám zajistí vyšší příjem od společnosti Ekokom.
Výsledkem bude to, že nebudeme muset zvyšovat poplatek na obyvatele.

PROJEKT KOSTELNÍ ULICE JE HOTOV
Již v předchozích Zpravodajích jsem vás informoval o vývoji přípravy projektu
kompletní rekonstrukce Kostelní ulice. Zvládli jsme úspěšně územní rozhodnutí na
umístění stavby komunikace s podélným stáním, chodníky s veřejným osvětlením.
Na začátku měsíce června projektová společnost Pragoprojekt, a.s. předala kraji
Vysočina a městu Velká Bíteš kompletní projektovou dokumentaci na komunikaci
s podélným stáním, chodníky s veřejným osvětlením. Součástí dokumentace jsou
kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy, a proto mohl odbor dopravy MěÚ
Velké Meziříčí zahájit stavební řízení na povolení stavby komunikace s podélným stáním. Na našem stavebním odboru MěÚ Velká Bíteš bylo zahájeno stavební řízení na
povolení stavby chodníku s veřejným osvětlením. V souběhu bylo zahájeno i vodoprávní řízení na odboru životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí ve věci rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v této ulici.
Vedle tohoto projektu se zpracovává projektová dokumentace na kompletní
rekonstrukci Tyršovy ulice (od kostela sv. Jana Křtitele po křižovatku u SOU Jana
Tiraye), jehož obsahem je nový chodník s veřejným osvětlením, nová komunikace
s parkovací plochou pro osobní automobily. Samozřejmostí je i rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Na příští rok se zpracovává i dokumentace na křižovatku ulic
Vlkovská, Tišnovská, Valy a Kostelní. Rovněž ve stejném rozsahu jako na Tyršově ulici.
Názor, že by se tyto akce měly spojit a realizovat najednou je zajímavý, ale nereálný.
Rozložení výstavby na dvě etapy (na dva roky) má svůj důvod, protože jinak bychom
paralyzovali část města v každodenním životě jak pro majitele rodinných domů, tak
provozovatele prodejen a restaurací. A to nemluvím o reálné možnosti návrhu objížděk v rámci uzavírek daných ulic. Předpoklad zahájení stavebních prací na Kostelní
ulici je měsíc srpen s tím, že majitelé nemovitostí budou informováni před zahájením
stavby.
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ul. Tyršova

ul. Hrnčířská

ul. Peroutkova

Lánice

Masarykovo náměstí

Snímek zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení na Kostelní ulici, která
řeší odpovídající šířku komunikace s podélným stáním, přechody pro chodce nasvětlené
řízeným světelným kuželem veřejného osvětlení, nové chodníky ze zámkové dlažby včetně
vjezdů do přilehlých nemovitostí.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V LÁNICÍCH
První týden v červnu byla zahájena
rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v Lánicích od prodejny Alfa Marketu
směrem k firmě Lucis, tato kanalizace
byla ve špatném technickém stavu
nejen z důvodu porušení technologické kázně při výstavbě před mnoha
lety.
Náklady na stavbu dosahují částky
téměř 1,5 miliónu korun a město se
podílí 30%. Zbylou část - 70% hradí
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,
který je investorem stavby. Jedná
se prakticky o obdobnou akci jako
byla rekonstrukce kanalizace v ulici
Vlkovská.
Na tuto rekonstrukci kanalizace
a vodovodu bude navazovat výstavba
chodníku, kterou budou provádět
naše Technické služby. Na začátku
prázdnin by prakticky mělo dojít
k dokončení výše uvedené stavby.

Pracovníci firmy JCZ Černý z Maršovic
u Nového Města na Moravě zahájili rekonstrukcí kanalizace.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

BYTOVÝ DŮM NA JIHLAVSKÉ ULICI MÁ JIŽ DEFINITIVNÍ
PODOBU
Během měsíce května získal bytový dům na ulici Jihlavská definitivní podobu
a pracovníci stavební firmy Stav Outulný provedli veškeré práce na fasádě na severní
straně včetně barevného provedení. Dle harmonogramu stavebních prací byla během
měsíce června dokončena fasáda na zbývajících stranách a zkompletovány dřevěné
podlahy na balkónech. Na střeše bylo specializovanou firmou dokončeno položení
vrchního pláště a tím pádem budou postupně pracovníci stavební firmy demontovat
lešení. Jelikož ještě nejsou obsazeny všechny byty ve výše zmíněné stavbě, v případě
zájmu kontaktujte Městský úřad.
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Pohled na dokončenou fasádu na severní části bytového domu.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

ZPRÁVY Z HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Hospodářská komora ve Žďáře nad Sázavou informuje podnikatelskou veřejnost
Velké Bíteše o zahájení činnosti poradenského místa pro podnikatele ve Velké Bíteši
zřízením Expozitury pro podnikatele (ERM). Dvakrát měsíčně se zúčastňují zástupci
HK Žďár na radnici ve Velké Bíteši konzultačních hodin, kdy v rámci podnikatelského servisu je možné se zeptat prakticky na jakoukoliv otázku zajímající podnikatele anebo občana. Dotazy jsou zodpovězeny bezprostředně pracovníky HK anebo
v případě, že se jedná o složitou odpověď, do čtyřiceti osmi hodin z odborného pracoviště zřízeného HK ČR.
Dotazy je samozřejmě možné dávat i mimo uvedené dny na sekretariátu starosty
města. Zodpovězení dotazu je odvislé od předání na HK Žďár. Důležitou informací je,
že odpovědi na dotazy jsou zdarma.
Josef Bárta
ředitel HK Žďár nad Sázavou
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ORIENTAČNĚ - ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ
VE VELKÉ BÍTEŠI
Oddělení

Lékař

Ordinační hodiny

Obvodní lékaři MUDr. Horek

Po, út, čt, pá: 7.00 – 12.00
St: 12.00 – 15.00

MUDr. Trnka

Po, st, čt, pá: 7.00 – 12.00
Úterý: 12.00 – 16.00

MUDr. Ráboňová

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

MUDr. Petrášová

Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
St: 7.30 – 12.30
Pá: 7.30 – 12.30

ORL

MUDr. Floriánová

Po: 14.30 – 17.30
St: 10.00 – 13.30

Kožní

MUDr. Procházková
MUDr. Havlík

Út: 7.45 – 13.00 13.00 – 13.30 (venerologie)
Čt: 7.30 – 12.30 12.30 – 13.30 (venerologie)

Ortopedie

MUDr. Janík

Po: 9.00 – 14.30
Čt: 16.00 – 18.00 (16.00 – 16.30 UZ kyčlí kojenci a děti)
Ve čtvrtek pouze objednaní pacienti.

Interní + DIA
ambulance

MUDr. Tichánková

St: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 11.30 12.00 – 13.00

Dětští lékaři

Neurologie

MUDr. Štefek
Hrnčířská ulice 128

MUDr. Sládková
Gynekologie

Gynekologické vyšetření na
objednání 566 532 411

7.00 – 13.00
7.00 – 12.00
7.00 – 8.00 8.00 – 12.00 (prev. prohlídky)
7.00 – 12.00 13.00 – 15.30 (poradna)
7.00 – 12.00

Út: 14.00 – 20.00
Čt: 7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření na tel.
čísle 566 531 212; 603 574 046
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
7.30 – 13.00 ambulance D. Loučky
7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
7.30 – 13.00
7.30 – 12.00

Fyzioterapie

Jana Belejová

Po, čt: 7.00 – 12.00
Út, st: 7.00 – 14.00
Pá: 7.00 – 12.00

RTG

Jaroslava Vyplašilová

Po: 7.00 – 11.30 12.00 - 16.45
Út, pá: 7.00 – 11.30
St: 7.00 – 11.30 12.00 – 13.45
Čt: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.45

MUDr. Jelínková Vladimíra
566 533 092

Po, út: 7.30 – 12.00
St: 12.00 – 17.00
Čt, pá: 7.30 – 12.30

13.00 – 15.00

Zubní lékaři

MUDr. Ouředníčková
566 531 645

Po – Čt: 7.00 – 12.00
Pá: 7.00 – 13.00

13.00 – 17.00
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13.00 – 17.00

MUDr. Jelínková Jitka
566 532 411

MUDr. Zreika Marwan
566 533 129

Oční ambulance:

MUDr. Vrba, CSc.

Po, st: 8.00 – 12.00
13.00 – 17.15
Út: 7.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Čt: 7.00 – 12.30
Pá: 7.00 – 12.30
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00

Út: 7.30 – 11.30
Čt: 7.30 – 11.30

13.00 – 17.00
13.00 – 14.00
13.00 – 15.00 (zubní rovnání)
13.00 – 16.00
12.00 – 13.30
12.00 – 15.30

MUDr. Klásková

Po: 8.00 – 11. 30 12.00 – 15.00

Oční optik

Otto Němec
Hrnčířská ulice
566 531 566

Po, pá: 8.30 – 12.00
Út: 8.30 – 13.00
Čt: 13.00 – 16.30

Logopedie
(ord. ORL)

Mgr. Gaizurová

St: 14.30 – 16.00
Při první návštěvě doporučení od ošetřujícího lékaře.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

13.00 – 16.30

St: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Lékárna U tří sloupů,
Masarykovo náměstí, tel.: 566 531 416

Po: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Čt: 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
Po – pá: 7.00 – 15.30
Odběry krve: 7.00 – 8.30
Po – pá: 7.30 – 17.00
So: 8.00 – 10.30

Lékárna AURA, Tyršova, tel.: 566 531 707

Po – pá: 7.30 – 17.00

Pohotovost 566 532 411

Po – čt: 16.00 – 22.00
Pá: 13.00 – 22.00
SO, NE, Svátky 9.00 – 21.00

Poliklinika Velká Bíteš – ústředna

566 532 411

Rychlá zdravotní služba

155 nebo 566 618 111

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Biochemická laboratoř

- red -

PŘÁNÍ K DOVOLENÝM
Informační centrum a klub kultury města Velké Bíteše přeje všem občanům Velké
Bíteše a čtenářům Zpravodaje příjemné strávení letních dovolených a k načerpání sil
do dalších pracovních měsíců. Školákům krásné prázdniny plné zábavy a sluníčka.
- red -

NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
V Informačním centru je možno zakoupit nové pohlednice s tématikou Velké
Bíteše a mapy „Výlety na kole“. Bližší informace podá zaměstnanec v IC.
- red -
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CESTA NA ROZLOUČENOU

Pan primátor František Tkáč (třetí zprava) na naší radnici v říjnu minulého roku.
FOTOARCHIV MÚ

V pátek dne 27. května 2005 jsme se dověděli smutnou zprávu, že zemřel primátor
našeho slovenského družebního města Hanušovců nad Topľou, pan Ing. František
Tkáč, který podlehl zhoubnému nádorovému onemocnění ve věku 54 let. Všechny
nás to velice překvapilo a hluboce zarmoutilo. Netušili jsme, že je tak vážně nemocen. Vždyť při své první a bohužel i poslední návštěvě našeho města v říjnu minulého roku byl plný optimismu. Sděloval nám své představy o postupném rozšiřování
našich družebních vztahů, o jejichž významu pro občany obou měst byl pevně přesvědčen. Pokládal je za jeden z kamínků tvořících mozaiku pevného přátelství obou
našich národů.
Časně ráno, ve středu dne 1. června 2005, jsme se tedy vydali na smutnou cestu. Už
kolem poledne nás mohutný masív Vysokých Tater upozornil, že se pozvolna blížíme
k cíli. Na městském úřadě nás již očekávali slovenští přátelé a další vzácní smuteční
hosté, např. poslanci Národní rady Slovenské republiky, představitelé polského města
Nozdrzec a mnozí další, s kterými jsme se společně odebrali do domu smutku. Začalo
se odvíjet důstojné rozloučení. Když první řečník - žena - řekla: „Dovol pane primátore, abych dnes místo tebe přivítala co nejupřímněji ty, kteří tě prišli vyprovodit na
poslední cestě“ a na jednom z prvních míst uvedla „vzácných hostí z družobného
moravského mesta Velká Bíteš“, byli jsme dojati. Po několika dalších řečnících začal
církevní obřad s proslovem administrátorů tří církví působících v Hanušovcích nad
Topľou: římsko-katolické, evangelické a řecko-katolické. Poté byl za našeho doprovodu zesnulý uložen do rodinného hrobu. Na smuteční hostině vystoupil s kondo-
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lencí i zástupce Velké Bíteše. Přítomní poslanci i ostatní činitelé zcela neformálně
ocenili naši účast a upřímně za ni děkovali.
Pan František Tkáč se narodil 6. dubna 1951 v Hanušovcích nad Topľou. Maturoval
na Střední škole společenského stravování v Prešově a v roce 1970 nastoupil do nově
vzniklého podniku Restaurace ve Vranově nad Topľou. Po absolvování základní
vojenské služby studoval při zaměstnání na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě,
odbor ekonomika a řízení vnitřního obchodu. Po roce 1989 začal soukromě podnikat. V roce 1999 se stal vedoucím odboru živnostenského podnikání Okresního
úřadu ve Vranově nad Topľou, kde současně vykonával i funkci zástupce přednosty.
Byl soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Od roku 1999 byl nepřetržitě poslancem městského zastupitelstva za KDH až do roku 2002, kdy byl v komunálních volbách zvolen primátorem. S manželkou Annou vychovali tři děti.
Loučíme se s Vámi, pane primátore, i jménem občanů města Velké Bíteše a litujeme, že naše spolupráce byla tak krátká. Čest Vaší památce!
Alois Koukola
místostarosta

AG FOODS GROUP A.S.

RODINNÁ SPOLEČNOST, 10 LET V KOŠÍKOVĚ
V červenci 2005 to bude právě deset let podnikání a působení společnosti
AG FOODS v Košíkově nedaleko Velké Bíteše. K příležitosti tohoto výročí bychom vás
rádi seznámili s naší historií.
Společnost AG FOODS je česká rodinná firma působící na trhu od roku 1990. Na
počátku stál v čele firmy otec Ing. Jiří Jízdný a později vedení společnosti za podpory
rodiny převzal Jiří Jízdný, jr. Hlavním předmětem podnikání jsou dodávky komplexních řešení v oblasti nápojů prostřednictvím širokého sortimentu instantních nápojových směsí. Počátek podnikání je spojen se vznikem a výrobou nového produktu
s názvem Vitamaxima Tropical – nízkokalorický instantní nápoj s obsahem vitamínů.
Trh ale tehdy instantním směsím příliš nepřál pro velký „boom“ sycených nápojů
a firma se svým prvním produktem tvrdě narazila. Pouze díky nápadu manželky
majitele se podařilo najít mezeru na trhu, a to školy, školky, jídelny, zkrátka všechny
provozy, kde se stravují děti. Právě zde ocenili praktické stránky instantních nápojů.
Tento krok společnost zachránil před zánikem hned v samém počátku, kdy administrativní budovou byl byt 1+1 a distribuční síť byla zásobována rozvozem v osobním
autě.
Oblast zákazníků ze školství a nemocnic se na základě požadavků trhu postupně
rozrůstala, vyvíjely se nové a nové produkty a vznikala potřeba větších prostor.
Majitelé společnosti proto v roce 1995 zakoupili objekt v Košíkově, ze kterého postupnou rekonstrukcí vznikalo výrobní zázemí. V současné době ve společnosti pracuje
77 zaměstnanců, z toho sedm je přímo z Košíkova, 14 z Velké Bíteše a 24 z přilehlého
okolí do 10 km. V tomto duchu bychom rádi pokračovali i do budoucna a vytvářeli
další pracovní místa a možnost pracovního uplatnění. Oblast hromadného stravování, se kterou se pojí vznik společnosti, je odborně nazývána Catering. Postupem
času se sortiment produktů velmi rozrostl o řadu instantních černých, červených,
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růžových a zelených čajů, čokoládových a kávovinových nápojů a mléčných koktejlů
(s různými příchutěmi). Rozsáhlou síť zákazníků od fakultních nemocnic (např. FN
Brno) až po mateřské školy obsluhuje 21 obchodních reprezentantů a obchodníků
po celé ČR.
Díky dobré znalosti trhu a potřeb zákazníků v roce 1998 vznikly další oblasti
našeho podnikatelského zájmu. Jednou z nich je Vending, což znamená dodávky
instantních směsí pro nápojové automaty. V tomto oboru jsme se stali jedním z nejdůležitějších dodavatelů na českém trhu. Další oblastí je kompletní kávový servis pro
hotely, kavárny a restaurace, který nazýváme Coffee Time. Našim zákazníkům dodáváme vynikající italskou značkovou kávu Originale Di Splendid, gastronomickou
kávu značky Jacobs a automatické kávovary s komplexním servisem. Postupně jsme
vybudovali dceřinné společnosti na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. V těchto zemích
poskytujeme našim zákazníkům služby stejně vysokých kvalit jako na českém trhu.
Spokojený zákazník a kvalitní produkty jsou důležitou součástí našeho podnikání.
Dokladem toho je zavedení systému certifikace jakosti ČSN EN 9001:2001 a kritických
bodů HACCP.
V roce 2002 byla provedena kompletní rekonstrukce v podobě rozšíření výrobní
haly a stavba administrativní budovy, která se do té doby nacházela v Brně. Mezi
kolegy tomuto komplexu říkáme „voňavá fabrika“, protože při výrobě některých produktů se z výroby celou firmou „linou“ grepové, jahodové, vanilkové a další lákavé
vůně.
Při svém podnikání využíváme řady služeb u zdejších firem a společností. V největší
míře se jedná o stravovací a ubytovací služby, nákup zboží a potravin, opravy osobních vozů, stavební firmy a řemeslníky.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří mají podíl na našich obchodních
výsledcích a přejeme čtenářům Zpravodaje hodně pracovních, podnikatelských, ale
hlavně životních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.
rodina Jízdných

Areál společnosti AG FOODS a.s.
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FOTOARCHIV SPOLEČNOSTI

VE STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA
Prvního dubna 2005 byla
v Jízdárně Pražského hradu
slavnostně záhájena prezidentem republiky panem Václavem
Klausem výstava ke stému
výročí narození akademického
malíře Zdeňka Buriana. Výstava
láká pozornost především těch
návštěvníků, kteří si oblíbili
jeho ilustrace v dobrodružných knihách a knihách o pravěku. Mezi návštěvníky vernisáže byl i bítešský občan pan
Miroslav Pospíšil, kterému patřilo pozvání od hlavního architekta výstavy nejen jako návštěvníkovi, ale i jako jednomu
z vystavovatelů – výtvarníků,
jejichž práci ovlivnila nějakým
způsobem osobnost Zdeňka
Buriana. Svůj obdiv k malíři,
díky jehož dílu „vnímají na
celém světě milióny lidí pravěk právě jeho očima“, vyjádřil vystavenými plastikami pravěkých lidí a bustou Zdeňka
Buriana.
Pan Miroslav Pospíšil při práci.
FOTO: MICHAL LYSÝ
Redakce Zpravodaje se
rozhodla, že vám trochu přiblíží zajímavého spoluobčana,
o kterém vědí více jen spolupracovníci v PBS Velká Bíteš, a.s., kde je zaměstnaný.
Je jedním z těch, kteří propadli kouzlu světa, zobrazovaného Zdeňkem Burianem.
Výtvarně nadaný Mirek šel ve své oblibě Burianových ilustrací a obrazů ještě dál.
Začal vytvářet kresby a malby v duchu jeho díla a po celé mládí měl velkou touhu setkat se osobně s tvůrcem a říci mu, jak nesmírně ho okouzlily jeho obrázky. Trvalo
deset let, než se odhodlal poslat mu první dopis. A potom, v roce 1975, se jeho velké
přání splnilo.
Na malířovo pozvání se za ním vydal do Prahy, aby se ještě víc zamiloval do jeho
tvorby a utvrdil se v přesvědčení, že právě tak chce malovat. Ukázal Zdeňku Burianovi
několik svých prací a potěšila i povzbudila ho jeho upřímná pochvala. Nepustil se ale
okamžitě do soustavné vlastní tvorby, i když k návštěvám v Praze došlo k jeho velké
radosti ještě několikrát. Lákala ho také hudba a sport, a proto zvítězil big beat nad štětcem a paletou. S kamarády založil kapelu The Flowers a jí věnoval většinu volného
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času s myšlenkou, že malování odloží na později. Stalo se. Big beat odvál čas a konečně přišly na řadu štětec a paleta. Perokresby, obrazy, ilustrace, plastiky…
Jen blízcí přátelé vědí, že exteriér jednoho francouzského muzea zdobí Pospíšilovy
plastiky pravěkých zvířat a jeho archeopteryx dokonce „vystupoval“ v pořadu francouzské televize. K námětům z pravěku začínají přibývat ilustrace dobrodružných
knih. To už je Miroslav Pospíšil známý v kruzích příznivců Burianova díla, takže
přicházejí nabídky k ilustracím knih. Pod jeho štětcem již ožily dva díly Pokladu
ve Stříbrném jezeře Karla Maye a v současné době pracuje na rozsáhlém projektu
– barevných ilustracích k šesti dílům Old Surehanda od stejného autora.
Redakce Zpravodaje, za velkého přispění pana Ing. Miroslava Šabackého, přesvědčila Mirka Pospíšila, aby svou práci zveřejnil, a tak se během Tradičních bítešských
hodů letos v září můžeme těšit na jeho obrázky a plastiky, které si můžeme prohlédnout ve výstavním sále bítešského klubu kultury.
Zora Krupičková a redakce Zpravodaje

Ilustrace ke knize Karla Maye – Poklad na stříbrném jezeře.
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JUBILEUM U HASIČŮ

Zleva: v družném rozhovoru na oslavách narozenin, bratr Josef Bartošek ze ZO SDH ČMS
Křoví, bratr Vladimír Veleba ze ZO SDH ČMS Velká Bíteš, bratr František Liška ze ZO SDH
ČMS Křižínkov.
FOTO: LUDVÍK ZAVŘEL

Dne 17. května 2005 oslavil významné výročí 70 let života bratr Vladimír Veleba,
dlouholetý člen ZO SDH ČMS Velká Bíteš a zároveň dlouholetý člen SH ČMS okrsku
Velká Bíteš.
Bratr Vladimír Veleba je členem ZO SDH ČMS Velká Bíteš od 1. ledna 1969. Pro
tento sbor byl vždy velkou oporou, obzvláště při požárech, kdy jako řidič vždy dovezl
bezpečně osádku vozu k požáru i zpět. Pracoval ve výboru ZO, tam zastával dlouhá
léta velice zodpovědně funkcí pokladníka. Vladimír Veleba byl navržen do okrskového výboru SH ČMS Velká Bíteš, i zde nejméně po dobu 20 let svědomitě a zodpovědně vykonával funkci pokladníka. Aktivně se zapojuje do akcí pořádaných okrskem Velká Bíteš, především to jsou kulturní akce, a to zábavy a plesy, při kterých
strávil nesčetněkrát mnoho a mnoho svého osobního volna. Vždy měl na tyto akce
připravené vstupenky pro návštěvníky a s dalšími našimi bratry kteří, byly určeni
k pokladně, prodával. Následující den přebíral peníze z šenků a na nejbližším aktivu
okrsku seznámil přítomné členy s výsledkem akce.
Za svoji aktivní dlouholetou činnost byl bratr Vladimír Veleba oceněn těmito
vyznamenáními:
r. 1971 Ču Základní organizace
r. 1976 Ču Okresního výboru
r. 1979 medaile „Za věrnost“- 10 let členství
r. 1981 medaile „Za příkladnou práci“
r. 1987 Ču Krajského výboru SPO
r. 1989 medaile „Za věrnost“- 20 let členství
r. 1992 Ču ÚV SH ČMS
r. 1997 odznak sv. Floriána
r. 1999 medaile „Za věrnost“- 30 let členství
r. 2002 medaile „Za zásluhy“
Drahý Vladimíre, z celého srdce Ti děkujeme za vykonanou práci u dobrovolných
hasičů ve prospěch veřejnosti a do dalších let Ti jménem SH ČMS okrsku Velká Bíteš
přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu dalších slunných dnů, s vyplněním všech
Tvých přání.
Ludvík Zavřel
starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš
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BYLI JSME ÚSPĚŠNÍ

Zleva: Aleš Janíček (učitel odborného výcviku), Martin Krátký, Ing. Marie Šabacká (ředitelka
SOU), Ludvík Vala, Ing. Jaroslav Coufal (učitel odborných předmětů)
FOTOARCHIV SOU

Ve dnech 30. a 31. května 2005 se konala celonárodní soutěž odborných dovedností žáků středních odborných učilišť s názvem KOVO JUNIOR. Organizace tohoto
prestižního klání se stejně jako v minulých letech ujalo Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště ve Žďáru nad Sázavou. Žáci Středního odborného učiliště Jana
Tiraye Velká Bíteš patří k tradičním účastníkům odborných strojírenských soutěží,
proto ani zde nemohli chybět.
Do soutěže se přihlásilo celkem 25 žáků oborů obráběč kovů, mechanik seřizovač
a zámečník z následujících 13 škol z celé České republiky: ISŠ – COP, Opava; SOŠT,
SOUT, OU a U Mohelnice; SOŠT, SOU a U Jihlava; SOU technické, Chomutov; ISŠ
– COP Brno; ISŠ technická, Vysoké Mýto; ISŠ, Frýdek – Místek; SOU technické a U,
Varnsdorf; SOU technické, Chrudim; SOU Jana Tiraye, Velká Bíteš; SOU strojírenské
a elektrotechnické, Brno; SOU, Svitavy; SOU strojírenské a U, Žďár nad Sázavou.
Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Pro teoretickou písemnou část
byla určena časová dotace 75 minut, pro část praktickou byl stanoven časový limit
300 minut. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – v kategorii soustružení třináct žáků
a v kategorii frézování dvanáct žáků - vždy po jednom z každé školy. Pokud škola
obsadila obě soutěžní kategorie, byla zařazena také do soutěže družstev.
Střední odborné učiliště Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali žáci třetího ročníku
oboru obráběč kovů, kteří nedávno v podobné regionální soutěži obsadili v celkovém hodnocení obě první místa, a to Martin Krátký v soustružení a Ludvík Vala ve fré-
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zování. Jaké bylo naše umístění na celorepublikové soutěži? V praktické a teoretické
části soutěže obsadilo družstvo Martin Krátký a Ludvík Vala velmi pěkné druhé místo.
V celkovém hodnocení soustružníků obsadil Martin Krátký druhé místo, v praktické
části první místo. V celkovém vyhodnocení frézařů obsadil Ludvík Vala druhé místo.
Ředitelka SOU Jana Tiraye Ing. Marie Šabacká poděkovala oběma žákům za vynikající
reprezentaci školy a za zúročení práce všech pedagogických pracovníků, jimž patří
taktéž poděkování a uznání.
Praktické dovednosti žáci získali na pracovišti První brněnské strojírny Velká Bíteš
a.s., pod vedením učitelů odborného výcviku Aleše Janíčka, Miroslava Smejkala a Ladislava Marka. Teoretickou přípravu absolvovali pod vedením učitele odborných předmětů
Ing. Jaroslava Coufala.
Věříme, že obětaví organizátoři soutěže v čele s ředitelem Středního odborného
učiliště strojírenského a Učiliště ve Žďáru nad Sázavou Ing. Josefem Crhou budou
v této pěkné tradici pokračovat i v dalších letech, i když to pro ně znamená spoustu
času a náročné práce navíc. Určitě je však těší, že my i ostatní účastníci soutěže se
k nim velice rádi vracíme. Právě jim je tedy určeno naše „…děkujeme a nashledanou
v příštím roce…“
Ing. Jaroslav Coufal
učitel odborných předmětů SOU Jana Tiraye

ZVEDLI SI LAŤKU

Ukázka závěrečné práce 3. ročníku v oboru cukrářka.
FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

Dne 9. června 2005 se
sešli v prostorách SOU
Jana Tiraye zástupci města,
ředitelé škol a firem, které
pozvala ředitelka školy,
Ing. Marie Šabacká na slavnostní zahájení výstavy závěrečných prací žáků 3. ročníku oboru obráběč kovů,
kuchař – číšník a cukrářka.
V první části výstavy v suterénu se hosté setkali s výstavou součástek, vyrobených v rámci závěrečných
zkoušek obráběči kovů.
Tento učební obor proslavil školu již v mnoha úspěšných soutěžích.
Druhá část výstavy patřila
oboru
kuchař-číšník a cukrářka. I jim se
dařilo reprezentovat svou
školu v mnoha soutěžích.
Cukrářky také vystavovaly
své práce v rámci závěreč-
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ných zkoušek. Pod pojmem „práce“ se tady ale skrývaly cukrářské výrobky, především dorty, z nichž mnohé by mohly svým provedením a nápaditostí konkurovat
zdatným profesionálům. K různým příležitostem vyzdobené stoly lákaly k zasednutí.
Kuchaři předvedli své výrobky především na ochutnávce, ke které byli hosté na
závěr pozváni. Sliny se sbíhaly nad obloženými mísami, smaženými jednohubkami
nejrůznějšího složení, saláty, pomazánkami a dalšími lahůdkami. Číšníci kmitali mezi
hosty s podnosy, barmani se činili a hosté vyjadřovali slova chvály a uznání všem
pedagogům a mistrům odborného výcviku.
Nejlépe vystihl slova pochvaly radní a „patron“ školy, pan Jiří Rauš: „Zase jste si
o něco zvedli laťku pro svou práci. Přejem vám proto vytrvalost a další úspěchy.“
Zora Krupičková

VZPOMÍNÁME NA JANA TIRAYE
Dne 25. července 2005 uplyne osmdesát let od smrti Jana Tiraye, bítešského
rodáka, učitele, vlastivědného pracovníka, publicisty, zakladatele muzejního spolku
a muzea ve Velké Bíteši a v Telči. Nemá zřejmě smysl opakovat životopisná data patrona bítešského učiliště a není to ani cílem tohoto příspěvku. Jan Tiray nám zůstavil
muzejní spolek, muzeum, úžasnou publikaci o dějinách města Velké Bíteše, z níž čerpáme dodnes, hudební skladby, …
Člověk by řekl, že v jednadvacátém století je rok 1925 (tj. rok úmrtí Jana Tiraye)
již dávnou minulostí. Omyl. Jak napsal sám Jan Tiray: „Není národa, jenž by při svém
vzdělání a pokračování na dráze historické nehleděl pilně ZA sebe, OKOLO sebe
a PŘED sebe - v zrcadle minulosti patře přítomnost, pohlížeje k budoucnosti, pokud
zrak stačí. Není národa osvíceného, jenž by památek a pokladů slavných svých
předků nehledal.“ Koho jiného tedy zvolit do názvu SOU ve Velké Bíteši, když máme
takového rodáka, osobnost, jež se významnou měrou zapsala mj. do oblasti školství
a do výchovy následujících generací? Vždyť škola je vždy zřizována s dobrým úmyslem a vysokými pedagogickými, výchovnými a odbornými cíli. Jan Tiray se na nás
zřejmě nezlobí, že bítešské učiliště nosí hrdě jeho jméno. Zdá se dokonce, jako by
nám fandil a držel nad námi ochrannou ruku. Od září totiž opět stoupne počet žáků
školy – do 1. ročníků má nastoupit více než 70 žáků!
Počátek existence naší školy byl nejistý. Nyní, po pěti letech, by se zřejmě již dalo
říci, že jsme překonali prvotní nejisté období, že učiliště funguje velmi dobře a o žáky
prozatím nemá nouzi. Před pěti lety se začínalo s jedinou třídou. V průběhu následujících let se již otevíraly vždy dvě třídy prvních ročníků a rok 2005/2006 věstí další
rozšíření řad žáků. Od září se bude na SOU učit v sedmi třídách místo dosavadních
šesti, z toho tři první ročníky budou navštěvovat cukráři, kuchaři – číšníci, jedna celá
třída kadeřnic a rekordních dvacet obráběčů kovů.
Nezbývá než popřát všem, kdo se přičinili na zřízení školy nebo se nyní podílejí na
jejím chodu, ale i všem spolupracujícím subjektům (PBS Velká Bíteš, a.s., cukrárnám,
restauracím, kadeřnictvím) i jednotlivcům mnoho úspěchů a radosti z dobře odvedené práce. Také žáky školy je třeba podnítit k usilovné práci a popřát jim upřímně,
aby výborných výsledků ve škole i v praxi a úspěchů na rozličných soutěžích bylo
stále tolik jako dnes, či ještě více. A těm žákům, kteří se k nám teprve chystají, přejeme, aby se jim u nás líbilo a aby byli alespoň tak šikovní a úspěšní jako naši stávající
žáci či absolventi.
Mgr. Šárka Dohnalová
SOU Jana Tiraye
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1. ZÁŘÍ 2005
„… a ještě papuče, cvičky a raději i tepláky… a co triko na výtvarku? A barvy, pastelky
a ty voskovky? Nacpi tam ještě obaly, desky, písmenka – a co pouzdro? A svačinu …?
Na takové ráno byste opravdu asi nezapomněli – ale nikdo nezaručí, že taková
nepřijdou. Nic se nedá dělat, milí majitelé zapsaných budoucích prvňáčků, vaše první
září je za zády… Těšíte se? Děsíte se? Je na vás, jak si vyberete: vše prožít ve stresu
a na poslední chvíli, nebo se připravit a prožít pohodový den. Na obojí budete určitě
vzpomínat celý život. Zkusíme vám trošku pomoci a zopakovat důležité informace,
které postupně získáváte z médií, besed i ve své mateřské škole. Všechno dávno víte,
tak jen pro jistotu:
• startujeme 1. září 2005 v 8.00 hodin. Můžete přijít o nějakou tu minutku dříve, ale
dříve než v 7.45 hodin je to zbytečně stresující pro vás i pro děti. Přivítací hodiny
se můžete zúčastnit s dítětem, nezvěte však široké příbuzenstvo, třídy nejsou nafukovací
• seznamy tříd najdete na vchodových dveřích 1. září 2005 ráno – nevyžadujte tyto
informace dříve, sestavit mužstvo je obtížné a děje se tak často do poslední chvilky.
Předčasně podaná informace by tak nemusela být objektivní. Platí i o třídnictví.
• dopřejeme školákovi nový pocit s taškou na zádech, i když ji z domova ponese
prázdnou a zpět v ní bude jen pár drobností. Dnes ji může mít. Zítra musí.
Nenakupujte to, co vám doporučí sousedka, babička, kamarádka… Počkejte na
pokyny vaší paní učitelky. Ušetříte starosti i peníze
• 1. září 2005, to je jediný den, kdy se děti nemusejí přezouvat. Bylo by však dobré
sáček s papučkami vzít, podívat se s dítětem do šatny a společně je pověsit. Aspoň
něco svého tu bude mít prvňák na zítřek
• první hodina většinou trvá asi 45 minut. Během ní se mimo jiné přesně dozvíte,
co která paní učitelka bude na druhý den vyžadovat. Určitě to budou kvalitní pastelky a tužky (doporučován je trojhranný program), zmíněné přezůvky, svačinka.
Ostatní je individuální, všechno, včetně cvičebního úboru, doladíte postupně.
Radíme promyslet vlastní značení a viditelně podepsat a označit každou drobnost
tak, abyste ji poznali nejen vy, ale i školák, případně paní učitelka…
• pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo školní družinu a jídelnu, musíte je
jít zapsat, pokud jste tak neučinili v posledních dnech srpna. Kroužky se většinou
rozjíždí později a s jejich nabídkou budete seznámeni postupně
• po ukončení ceremonií doporučujeme rodinnou oslavu. Netvařte se, že není co
slavit. Váš případný negativní postoj ke škole (kdepak se asi vzal?) může převzít
i váš potomek, a to se pak máme všichni tři na co těšit
Co se do tašky nevejde, ale bez toho to ve škole nejde:
• pozitivní očekávání vaše i dítěte. Začíná totiž společná práce na budoucí prosperitě vašeho potomka, opravdu
• schopnost dítěte obsloužit se v základních věcech- obléci se, obout, zavázat si tkaničky, najíst se, uložit věci na jejich místo. Samozřejmostí jsou hygienické návyky
• začátek školy je stresující nejen pro děti, ale i pro vás. Nové prostředí, povinnosti,
režim… Bez vaší podpory, klidu a zájmu to děti nezvládnou. Vy a nikdo jiný jim
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pomůžete utvořit správné pracovní návyky. Vy jim nachystáte pracovní koutek
– možná dokonce vlastní stůl. Vy se jich trpělivě vyptáte, co se ve škole naučily,
co se jim líbilo a jestli nepotřebují pomoc. Vy je povedete k pravidelnému plnění
školních povinností. Vy jim pomůžete zkontrolovat obsah tašky (pozor, ne za ně,
s nimi, protože jsou už velcí školáci). Vy budete mít zásluhy a radost z úspěchů
svých dětí
Možná jsme na nějakou drobnost pozapomněly. Určitě to není nic zásadního, co by
se nedalo napravit. Takže zbývá popřát pěknou dovolenou a dobrý start do první
třídy.
Mgr. Táňa Horká a Mgr. Věra Kroutilová
za kolektiv učitelů prvního stupně ZŠ Velká Bíteš

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ANEB STRAŠIDLŮM A JEJICH PŘÍZNIVCŮM VSTUP DO ŠKOLY POVOLEN

Lesní muž a hejkal z pohádkové říše.
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FOTO: MGR. VERONIKA BÁRTOVÁ

Od prvního ranního zvonění se v bítešské základní škole děly věci! Třídy zabydlely
pohádkové bytosti, strašidla a bubáci nejrůznějších kategorií. Vlnily se bílé paní, poletovaly čarodějnice, hopsali trpaslíci. Tématem Dne otevřených dveří totiž tentokrát
bylo heslo: Nebojme se strašidel!
Ale přes všechno to strašení vstávaly vlasy na hlavě jenom asi paním učitelkám. Zvládnout třídy plné divoženek, duchů a bubáků nebylo vůbec jednoduché!
Nevlídné počasí zhatilo plány na volbu Miss čarodějnice a diskotéku na školním
dvoře, a tak musely učitelky operativně měnit program. Ve třídách probíhala divadelní představení, soutěže, na chodbách se uskutečnil rej strašidel a improvizované
malování „na chodníku“ – na papíře.
Hlavním místem setkání bubáků i nebubáků (rodičů) byla výstava na chodbě
v přízemí prvního stupně ZŠ. Návštěvníci oceňovali nápaditost výtvorů žáků výtvarných tříd pod vedením paní učitelky Evy Hudcové. Kašírovaná strašidýlka, kouzelné
zrcadlo, které věrně zobrazilo, kdo že je právě nejkrásnější, bezhlavý rytíř… Kdo se
nemohl vyznat ve strašidelné havěti, mohl si prohlédnout trojrozměrný „Atlas strašidel“, nebo se zajímat o strašidelný zeměpis.
Odpolední program byl přesunut kvůli počasí do jídelny. V pořadu vystoupil kroužek aerobiku a taneční soubor Bítešan. Program vyvrcholil taneční kreací strašidel
výtvarných tříd, která popřela v písničce „Strašidla neexistujou“ svou vlastní existenci.
Ale stejně je fajn trošku se někdy zabát.
Komu ještě bání nestačilo, nechal se pozvat ředitelem školy do prostor druhého
stupně ZŠ, kde čekala ještě mnohá strašidelná překvapení. Ve 13 hodin se kreslírna
proměnila v líheň strašidel. Zrodila se tu celá řada krásných strašidýlek, která se potom
rozprchla po celé škole a čekala na příchod menších dětí z 1. stupně ZŠ. U vchodu
školy čekaly dvě věštkyně i s živým potkanem, a pokud jste chtěli, předpověděly
vám budoucnost. Dál jste prošli kolem příbytku skřítků a okolo stašidel samotných.
V suterénu byla strašidla hlavně z plastelíny, kašírovaná a z papíru. Představovala
tzv. „žákovská strašidla“. Každý žák občas, aniž by to třeba věděl, některého skřítka
vlastní. Pak se nesmíte zlobit na děti, když domů nosí poznámky za zlobení, nepozornost a jiné „lumpárničky“. V hodinách výtvarné výchovy žáci vytvořili také „lexikony
třídních strašidel“ a všichni svou kresbou s popisem představili svá strašidýlka. Také
v českém jazyce v sedmých třídách v rámci vyučování slohu se děti věnovaly projektu
„Strašidla kolem nás“. Připravovaly si charakteristiku strašidel, vymýšlely o nich různé
příběhy, básničky, písničky… a svá strašidla si vyrobily. Děti se u projektu velmi bavily
a jejich výsledná snažení jste mohli shlédnout ve vyzdobených třídách. Ale abyste
se do nich dostali, museli jste nejprve projít překážkovou dráhou, kde jste od strašidel získali hesla do tříd, která byla pokynem pro hlídající čarodějnice, hastrmany,
čerty, hejkaly, víly, mumii, Bílou paní…, aby vás vpustili dovnitř. Ve strašidelné učebně
fyziky probíhaly fyzikální a chemické pokusy. Občas se zablýskalo, tekutina změnila
barvu…
Jenom to počasí nám mohlo více přát, ale to asi nějaký skřítek Naschválníček dešťový zrovna čaroval…
Mgr. Táňa Horká, Mgr. Veronika Bártová
ZŠ Velká Bíteš
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VELKÁ BÍTEŠ - SENEC

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE POKRAČUJE

Žáci ZŠ Velká Bíteš na terase seneckého aquaparku.

FOTOARCHIV ZŠ

V úterý dne 24. května 2005 vyjel od Základní školy Velká Bíteš autobus se šedesáti
žáky a pedagogickým doprovodem této školy směrem na Slovensko. Cílem zahraničního výjezdu bylo město Senec, kde v tomto týdnu probíhal 3. ročník olympijských
her žáků seneckých škol. Bítešská družstva starších žáků a žákyň, která tvořila asi
třetinu účastníků zájezdu, reprezentovala naši školu v košíkové. Umístění děvčat na
prvním a chlapců na třetím místě lze určitě považovat za sportovní úspěch. Před zahájením vlastního turnaje předvedli naši žáci ukázku florbalu, který kupodivu není na
Slovensku rozšířen tak jako u nás.
Účast naší školy na této soutěži není nahodilá, uskutečnila se na pozvání. Již druhým rokem poměrně často dochází k podobným setkáním našich dětí a učitelů se
slovenskými přáteli ze ZŠ J. G. Tajovského v Senci v rámci dnes již na národní úrovni
schváleného projektu aktivity Comenius 1, která je součástí vzdělávacího programu
Evropské unie Socrates. Zcela neformální partnerství se v letošním roce rošřířilo také
na základní umělecké školy v obou městech, jehož konkrétním výsledkem jsou nejenom vzájemné návštěvy pedagogů, ale také mezinárodní koncert žáků těchto škol,
který proběhl dne 19. května 2005 v koncertním sále ZUŠ Velká Bíteš. Přítomnost
čtyř studentů a jednoho pedagoga ze SOU Jana Tiraye Velká Bíteš na výše uvedeném
výjezdu by mohla být prvním pokusem o navázání kontaktů také v oblasti středního
školství obou měst.
Teď ale zpět k našemu zájezdu. Zbývající část výpravy tvořili především žáci
6. ročníku, kteří se svými pedagogy provedli prvotní „průzkum“ oblasti, kam budou
směřovat nejenom jejich letošní červnové školní poznávací výlety. Velice pozitivní
přístup vedení města Sence v čele s primátorem Ing. Kválem nám umožňuje v době
mimo hlavní sezónu využívat zdarma městské bungalovy v takřka 100 hektarovém rekreačním areálu známých Slunečních jezer, včetně nového moderního aquaparku,
využívajícího celoročně v devíti venkovních a vnitřních bazénech vodu z umělého
termálního pramene o teplotě 38° C. Zpáteční cesta, na rozdíl od ranní, která díky
dálničnímu propojení obou měst překročila o pár minut dvě hodiny, byla asi o hodinu delší. Důvod byl prostý. Dík krásnému počasí jsme zvolili trasu vedoucí přes
Pezinok a malokarpatské sedlo Baba. Velice dobrý výhled jak na Podunajskou nížinu
směrem východním, tak na Záhorskou nížinu na západě potvrdil, že jsme volili dobře.
Závěrem si lze pouze přát, aby nejenom pěkné počasí, ale i již vytvořené velice přátelské vztahy provázely naše další společné aktivity.
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš
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„NAŠE TŘÍDA NEKOUŘÍ“

NOVÝ PROJEKT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Na základní škole ve Velké Bíteši probíhá od října 2004 do června 2005 v České
republice zatím ojedinělý projekt nazvaný „Naše třída nekouří“. Zaměřuje se nejen na
primární prevenci kouření, ale také na léčbu dětí, které se již staly na kouření závislými. Účastní se jej žáci tříd 8.A, 8.B a 8.C. Principem je přihlášení žáků ze třídy do projektu, přičemž vyhrává třída, v níž se rozhodnutí nekouřit 4 – 6 měsíců podaří.
U nekouřících dětí je snaha:
• posilovat nekuřácké chování
• usměrňovat jejich vliv na kouřící spolužáky
• ovlivňovat jejich postoje ke kouření jako k nezodpovědnému hazardu
U kouřících dětí je snaha:
• ovlivňovat jejich postoje ke kouření
• motivovat je k zanechání kouření
• léčit závislost za spoluúčasti rodičů
Se všemi žáky jsem v rámci výuky absolvovala workshopy, při kterých jsem ověřovala, jak si žáci osvojili postoje upevňující nekuřáctví a jaké získali vědomosti
ohledně škodlivých účinků kouření. Žáci ztvárňovali scénky, vyjadřovali své názory,
učili se správným způsobem odmítat cigaretu, pomoci druhým, poradit. Mohli si také
změřit obsah CO ve vydechovaném vzduchu pomocí přístroje smokerlyzeru a vitální
kapacitu plic prostřednictvím spirometru. Zájemci mají možnost kontaktovat žáky ze
zahraničí, kteří už mají zkušenosti s obdobnými projekty.
Každá třída má své logo, které je pro ni charakteristické a pod nímž soutěží:
• 8.A – Chytrý člověk nekouří
• 8.B – Nekouříme–exempla trahunt
• 8.C – Nekouříme pro lepší svět
Při vstupním vyšetření bylo zjištěno, že z počtu cca 90 dětí zúčastněných tříd jich
16,7% kouří. Žáci, kteří kouří, jmenovitě vyplnili Dotazník pro zjišťování závislosti
u mladistvých kuřáků, který byl vypracován na LF MU v Brně. Z celkového počtu patnácti kuřáků byla u dvanácti z nich stanovena slabá závislost, dva žáci jsou středně
silně závislí a jeden žák je velmi silně závislý. Kuřáci se zúčastňují psychologického
sezení, které jim pomáhá v odvykání kouření. Výsledky jsou pozitivní: čtyři měsíce
většina žáků nekouří. U čtyř kuřáků se touto cestou nepodařilo zanechání kouření,
a proto bylo nutné požádat o spolupráci rodiče.
Žáci soutěžících tříd byli v měsíci květnu vyzváni k odevzdání vzorku moče pro
ověření nekuřáctví. Projekt na základní škole ve Velké Bíteši končí v měsíci červnu,
kdy bude zároveň odměněna vítězná třída.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu řediteli Mgr. Daliboru Kolářovi za možnost realizace projektu na základní škole, za poskytnutí času a prostor k individuálnímu setkávání s kouřícími žáky. Dále bych chtěla vyjádřit poděkování Mgr. Renatě
Pohankové za ochotu při uskutečňování besed v rámci výuky.
Mgr. Veronika Zachovalová
lékařská fakulta MU v Brně
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RABÍN, HURMIZA A KUNEGUNA
NA BRNKÁNÍ

Kdo je rabín Lajb? Žije ve velkém
lese, v malé chýšce u potoka a jeho
postavu pomocí totemové loutky představuje Daniela Jirglová.
Kdo je Hurmiza? Hurmiza je oddaný
služebník paní Kuneguny, která ho posílá
za rabínem Lajbem, aby mu vyřídil, že ho
zničí. Postavu ztvárňuje Ilona Brymová.
Kdo je Kuneguna? Čarodějnice,
která dělá zázraky, má vlasy černé jako
havran a má obrovskou moc. Jde o hromadnou roli, kterou přesvědčivě hrají
Tereza Chadimová, Kateřina Urbánková,
Jana Vlčková, Eliška Zacharová (absolventky LDO) a Hana Ventrubová.
Co je Brnkání? Brnkání je přehlídka
a dílna dětských divadelních souborů,
která už po dvanácté proběhla v Brně,
v centru volného času v Lužánkách
(2. června – 5. června 2005). Divadelní
soubor literárně dramatického oboru
základní umělecké školy potřetí vystuČlenky dramatického souboru.
poval na Brnkání s divadelním představeFOTO: MGA. MARCELA DOUBKOVÁ
ním. V tomto školním roce jsme si vybrali
náročné téma. Chtěli jsme spojit napětí
s pohybem a poutavým dějem. Inspirovali jsme se židovským pohádkovým příběhem a vzniklo představení Rabín a čarodějnice. V Brně na nás čekaly divadelní představení, diskusní kluby, dílny a happeningy.
A jak jsme prožívaly premiéru našeho představení v Brně?
„Naše představení? Snažily jsme si ho užít. A to si myslím, že se nám podařilo. Jako
při každé premiéře mě provázel strach a nervozita, které mě během prvního výstupu
opustily. Za paravanem jsme rozdýchávaly zdárně zvládnutou první scénu a napjatě
poslouchaly rozhovor mezi Hurmizou a Lajbem.“ (Eliška)
„Myslím si, že jsme to zahrály dobře. A to i díky tomu, že jsme jely naplno.“
(Hanka)
„Na Brnkání mě to fakt bavilo - jako každý rok.“ (Katka)
„...měla jsem víc práce než si jen dokážete představit, protože jsem pouštěla hudbu,
ovládala světla, hlídala text a ještě nám všem držela palce…“ (Marcela - vedoucí souboru)
Co je školní rok 2005/ 2006? Velký otazník. Budeme hledat zajímavé téma, zkoušet, rozehrávat, probírat a pomalu skládat nové divadelní představení.
MgA. Marcela Doubková
vedoucí souboru literárně dramatického oboru ZUŠ
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ŠKOLÁCI U DALMÁTSKÉHO JADRANU
Přelom května a června tohoto roku byl již po páté v řadě za sebou obdobím, kdy
v rámci zahraničních výjezdů podnikla skupina žáků Základní školy ve Velké Bíteši
s pedagogickým doprovodem sportovně turistický poznávací zájezd na pobřeží
střední Dalmácie, jehož centrem byl opět kemp Živogošče-Dole.
Výstup do strmě se zvedajícího pohoří Biokovo, koupání a potápění v takřka osiřelé zátoce Malá Duba s průzračnou, 25°C teplou vodou, pádlování na kajaku či kanoi
a různé další sportovní aktivity v ještě poloprázdném kempu patří mezi pravidelné
aktivity těchto pobytů. Patří k nim i celodenní výlet lodí. Tentokrát, díky větší a rychlejší lodi (ve srovnání s předchozími roky) pana Jelaše, jehož matka pochází z Valašska, jsme po tříhodinové, zpočátku velmi neklidné plavbě stanuli na ostrově Korčula,
patřícím již mezi jihodalmátské ostrovy. Stejnojmenné město, jehož historické centrum je nazýváno malým Dubrovníkem, je rodištěm středověkého cestovatele Marca
Pola. Ve městě Orebič ležícím na druhé straně poměrně úzkého průlivu oddělujícím
ostrov Korčulu od poloostrova Pelješac, žijí dodnes jeho potomci. Výlet lodí do deltovitého ústí řeky Neretvy, která je „zahradou" celé Dalmácie a přibližně pětadvacet
kilometrů dlouhá plavba po této řece do města Metkovič ležícím ve vnitrozemí na
hranici Chorvatska s Bosnou a Hercegovinou, bude určitě, kromě další nabídky, lákadlem pro pobyt našich žáků v Dalmácii přibližně ve stejném období příštího roku.
Prožít zde osm zcela slunečných bezoblačných dnů s teplotami okolo 30°C jako letos
není nereálné.
Mgr. Dalibor Kolář
vedoucí zájezdu

Při návratu z Korčuly nás doprovázeli rackové.

FOTOARCHIV ZŠ
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ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 U NÁS
Pro děti a učitele skončil další školní rok. Rádi bychom se s Vámi podělili o jeho průběh u nás ve Speciálních školách, Velká Bíteš, Tišnovská 116.
Září 2004
- společné zahájení školního roku s rodiči
- příprava individuálních plánů pro žáky do jednotlivých předmětů
- monitoring vztahů ve třídách
Říjen 2004
- výtvarná dílna „Umím odmítnout“
- beseda na téma Zdravá výživa - Ostrůvek Velké Meziříčí
- cvičení v přírodě, spojené s první pomocí
Listopad 2004:
- návštěva Festivalu vzdělávání – 8. a 9. ročníky
- návštěva ZŠ Brno (zapojené v síti zdravých škol)
- divadelní představení v Brně
- příprava vánočního turnaje ve vybíjené
- příprava vánoční výstavy
Prosinec 2004
- mikulášská besídka
- vánoční turnaj ve vybíjené
- vánoční výstava „Putujeme za Vánocemi“
- vánoční besídka
Leden 2005
- beseda s žáky 9. ročníků - výběr povolání
- exkurze v OU Brno
Únor 2005
- „Den dílen“ – netradiční výuka, společná akce pro děti a rodiče
- bruslení
- karneval na ledě
Březen 2005
- velikonoční výstava pro veřejnost
- soutěž Jarní zpívání
- kulturní vystoupení pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou a Domova
důchodců
- příprava žáků na přijímací zkoušky
Duben 2005
- akce pro rodiče a děti – „Den Země“
„Čarodějnický slet“
- přijímací zkoušky
- návštěva akce „Cesta do Kocourkova“ - Březejc
- exkurze - čistička odpadních vod
Květen 2005
- školní výlet - Jihlava
- soutěž ve vaření - Zdravá vařečka
- akce pro rodiče - besídka ke Dni matek
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- monitoring vztahů ve třídách - srovnání s monitoringem z října 2004
- Sportovní hry Velké Meziříčí
Červen 2005
- „Den otevřené školy“- Den dílen
- exkurze Pronovia
- Den dětí - dopravní soutěžení
- akce s rodiči - Rozloučení se školním rokem
- loučení s žáky 9. ročníků - „Stužkovaná“
- dvoudenní pobyt v rekreačním středisku Křižanov
Zapojení v projektech: Zdravá škola, minimální prevence „Rozhodni se správně III.“,
Kouření a já, multikulturní výchovy – Varianty, Putování za Vánocemi
Výtvarné soutěže: Krkonoše očima dětí, Malování s Petrou, Krásné je žít
Plavecký výcvik: Žďár n. Sázavou (březen-květen)
Aby byl každý školní rok pro všechny co nejvíce radostný, přejeme všem pohodu a relaxaci v době letních prázdnin.
Mgr. Vladana Jančíková
výchovná poradkyně

PORADENSKÉ DNY VE SPECŠ, VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116
V příštím školním roce plánujeme mnoho akcí pro naše děti, ale i pro veřejnost.
Novinkou bude zavedení „Poradenských dnů“ pro veřejnost, na kterých vám pravidelně měsíčně dle individiálního zájmu budeme poskytovat poradenskou službu
v rámci odbornosti speciálních pedagogů. Termíny a více informací uveřejníme v říjnovém Zpravodaji.
ředitelství SpecŠ, Velká Bíteš

DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY

NA SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH VE VELKÉ BÍTEŠI
Ve středu 8. června 2005, kdy se pohostinsky otevřely dveře Speciálních škol Velká
Bíteš, Tišnovská 116 pro veřejnost, bylo zamračeno, nesvítilo slunce a byl vypnut elektrický proud. Pochmurný dojem ale návštěvníky opustil hned v chodbách školy. Na
zdech svítí motýlí křídla, trojrozměrné barevné kytice poletují u stropu a především
- všude je živo. Živo prací žáků školy, ale i díky návštěvníkům – dětem z bítešských
škol, které se přišly se svými učiteli podívat na docela neobvyklé vyučování:
Všichni žáci byli rozlosováni do čtyř skupin, takže se v jednom pracovním kolektivu sešli ti nejstarší i nejmladší. Společným tématem čtyř předmětů bylo „Cestování
o prázdninách.“
V jedné třídě se věnovali zeměpisu, vlastivědě, v jiné historii, v další českému
jazyku a slohu, v hodině přírodopisu pronikali do tajů prázdninové přírody. V učebně
hudební výchovy je čekal klavír a spousta písniček.
Učitelský sbor se musel vypořádat s nelehkým úkolem - připravit materiály, zadání
různorodých úkolů, her a činností, které by odpovídaly schopnostem jednotlivých

29

Žáci Speciálních škol při výuce.

žáků. Skládaly se obrázky, cvičila orientace, hledalo se v mapě
– všechno pod zvídavým zrakem návštěvníků.
Co bylo cílem takové výuky?
Např. to, že se děti učí samostatnému řešení úkolů, získávají
nové poznatky, ale také objevují,
co je to spolupráce a vzájemná
pomoc.
Ještě něco mě na závěr prohlídky školy upoutalo: červnové číslo školního časopisu
BRUSINKY, „Měsíčníku pro školáky a poškoláky“. Je málo škol
regionu, které si vydávají vlastní
časopis. O něm příště.
Vyslovujeme srdečné díky
a
uznání
pedagogickému
sboru, vedenému ředitelkou
Mgr. Miladou Oplatkovou nejen
za přípravu Dne otevřené školy,
ale za celoroční náročnou práci.
Přejeme jim krásné prázdniny
a hodně sil pro další školní rok.

FOTO: MGR. TÁŇA HORKÁ

Zora Krupičková
za redakci Zpravodaje

4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ
Zhruba tisíc lidí sledovalo v nedělní podvečer dne 12. června 2005 souboj čtyř
družstev výše jmenované soutěže. Soutěžní klání se odehrávalo na náměstí ve Velkém
Meziříčí, soutěžila zde čtyři družstva. V soutěžním klání zvítězilo družstvo z Křižanova, další družstva získala stejný počet bodů a to Měřín, Velká Bíteš a Velké Meziříčí.
Vítězné družstvo si poprávu odvezlo putovní cenu vítěze - sadu čtyř klíčů autora pana
Miroslava Štěpánka a další hodnotné ceny pro vítěze, nepochybně i uznání a obdiv
přihlížejících diváků za předvedené výkony. Dané úkoly nebyly vůbec jednoduché,
všichni soutěžící museli předvést spoustu šikovnosti a dovednosti. Za naše město
Velká Bíteš se zúčastnili Michal Chytka, Petra Juráčková, Zdenek Lipavský, Kristýna
Čajánková v doprovodu starosty města Mgr. Miroslava Báni.
Všem výše uvedeným soutěžícím děkujeme za jejich reprezentaci města.
Jiřina Loupová
redakce Zpravodaje
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HUDBOU PRO RADOST DĚTÍ
Po úspěšném průběhu prvního benefičního koncertu, který se konal 15. dubna
2005 v kulturním domě, jsme se hned rozhodli uspořádat další akci, tentokrát na
podporu Dětského domova v Hrochově Týnci. V pořadí druhý Trampled boot fest se
konal dne 7. května 2005 opět v přísálí bítešského „kulturáku“. Termín byl pevně stanoven slovenskou skupinou Hoten Toten, která má v současné době turné po České
republice spolu s ostravskou kapelou Aqva Silentia, jež v Bíteši hrála už podruhé.
Jako první zahrála existenčně mladá parta z Chrudimi s názvem Virus punk. Po
ní nastoupila již zmiňovaná ostravská sestava Aqva Silentia, jejíž politicko-ekologické
texty jsou mezi posluchači dobře známé, takže se taneční parket velice rychle zaplnil
a v kotli to začalo vřít. Po této kytarové smršti ale zdaleka nepřišel čas na odpočinek.
Malé podium ihned zaplnilo mnohočlenné velkomeziříčské seskupení Mawataki,
v jejichž hardcoreových skladbách lze zaslechnout také nástroje jako mandolína či
flétna.
Po krátké pauze na vydechnutí nastoupila hvězda večera - kapela Hoten Toten.
Díky neuvěřitelné síle zpěvákova hlasu a velice chytlavým textům jen přilila „olej do
ohně". Po poslední nejúspěšnější písni s názvem Smútok, věnované kvůli svému textu
osamělým dětem z dětských domovů, se celé přísálí zcela vylidnilo, ale jen do doby,
než začal hrát Karel Kryl revival. Závěr koncertu probíhal v příjemné atmosféře oblíbených krylovek, jež velice potěšily
nejen mladší účastníky, ale také
postarší jedince, kteří nás v závěru
večera poctili svou návštěvou.
V průběhu koncertu byly ve vestibulu vystaveny obrázky na téma
hudba. Ty vlastnoručně namalovaly
děti z výše uvedeného domova, pro
něž byla na koncertě uspořádána
sbírka. Shromáždilo se velké množství různých hraček, knih, hudebních CD, her a dalších věcí, které
byly 10. června 2005 odvezeny do
Hrochova Týnce a předány ředitelce Lence Kábelové. Překvapilo
nás srdečné přivítání. Paní ředitelka
nás provedla zámečkem - dětským
domovem. Není nutno dodávat, že
děti měly ze všech dárků ohromnou radost! Proto děkujeme všem,
co na jejich radosti měli zásluhu.
Iva Dohnalová, Zbyněk Lola
Zleva: Lenka Kábelová, ředitelka DD,
Zbyněk Lola a Iva Dohnalová při předání sbírky.
FOTO: MATĚJ HORKÝ
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O PRVNÍM MEZINÁRODNÍM KONCERTU
Ano, 19. května 2005 v sále ZUŠ o 17 hodině se uskutečnil první mezinárodní koncert, na kterém se představili žáci naší školy a ZUŠ Senec - Slovensko. Iniciativou pana
ředitele ZŠ Mgr. Dalibora Koláře byla naše škola přizvána do Sence k navázání spolupráce. Na Slovensku jsme se dohodli na výměnných koncertech našich ZUŠ, z nichž
první se konal ve Velké Bíteši.
Senec je asi dvacetitisícové město 24 km severovýchodně od Bratislavy. Leží v rovině a pyšní se „Slnečnými jazerami“, jejichž západní cíp je vklíněn až do okraje
města. Město má dvě hudební školy, státní a soukromou. Státní ZUŠ, se kterou spolupracujeme, navštěvuje asi 700 žáků ve čtyřech oborech, což je o 400 žáků více, než
jich smí navštěvovat ZUŠ Velká Bíteš. Hosté ze Sence přijeli po 15 hodině a byli uvítáni
v jídelně základní školy malým pohoštěním, které materiálně zajistily firmy: Řeznictví
a uzenářství Sláma, Restaurace U Raušů, Jeřábkova pekárna, Cukrárna U Zdubů, Café
Jana, Cukrárna Knotková, Potraviny Janda, Kučera, Chadim, Pila Ráček. Skvěle připravená tabule „padá na vrub“ kolektivu žáků a jejich učitelů ze SOU Jana Tiraye. Nadšení
slovenští přátelé mi kladli na srdce, abych „tlmočil ich vďaku všetkým“, což rád touto
cestou činím, jen k výše jmenovaným musím doplnit paní Brymovou – vedoucí
školní jídelny, paní ředitelku Ing. Šabackou a pana ředitele Mgr. Koláře.
Poté následoval volný program – žáci se rozprchli do města, učitelé si prohlédli
ZUŠ. Pan ředitel senecké ZUŠ Mgr.art Gabriel Škriečka glosoval prohlídku školy slovy:
„Neuveritelné, vo Velkej Bíteši máte budovu Konzervatória Bratislava – zmenšenú, ale
rovnako krásnu.“ To by mělo potěšit všechny, kterým na naší ZUŠ záleží.
O páté začal koncert, který byl pro asi 50 diváků přehlídkou toho nejlepšího, čím
obě školy v současné době disponují – pochopitelně. Z našich žáků jsme na koncert
delegovali ty, kteří se zúčastnili okresních a krajských kol soutěže ZUŠ. Samozřejmě,
že slovenská strana se prezentovala obdobně, takže více než 1,5 hodiny hudby, zpěvu,
recitace a tance nadchlo stále se rozrůstající počet diváků - účinkující po výkonu usedali do hlediště. Závěrečnému irskému tanci tak přihlíželo asi 70 diváků.
Místo děkování budu citovat starostu města Velké Bíteše Mgr. Miroslava Báňu: „To
nemělo chybu, já po celodenním shonu dvě hodiny relaxoval.“
Tomáš Mašek

Návštěvníci koncertu na ZUŠ.
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FOTO: OTTO HASOŇ

Momentky z koncertu.

FOTO: OTTO HASOŇ
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KONCERT BHP

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS, 24. KVĚTNA
Někdy je opravdu těžké najít při psaní začátek té niti, která by pisatele vedla textem dál. Tentokrát mi začátek mé zprávy o mimořádném koncertu napověděli sami
Melody Makers, protože začínali svůj program ještě před začátkem koncertu, a to
24. května 2005 (takže začátků už bylo dost).
Ve vestibulu kulturního domu totiž vítali hudebníci přicházející návštěvníky už od
půl sedmé melodiemi, které většina z nás znala pouze z nahrávek nebo televize. Před
muzikanty se kmital, stepoval, zpíval do plechového megafonu, usmíval se na všechny
strany – kulaté brejličky, pěšinka v uhlazených vlasech, dvouřadé sáčko, v klopě bílá
gardénie – ano, byl to sám velký Ondřej Havelka!
Přívlastek „velký“ není ironie, i když postavou je možná nejmenší z kapely. Ale
když ho vidíte v akci na pódiu, vůbec na to nepomyslíte. Poletuje po jevišti jako brejlatý motýlek, neustále ve styku se všemi hudebníky, od mikrofonu shlíží na diváky
a každý má pocit, že se usmívá a zpívá právě pro něho. Zatančí, zazpívá, mizí v zákulisí a na druhou sloku dobíhá zpět, elegantním obloukem se vyhne klavíru, nakloní si
mikrofon a zpívá. Chvíli něžně a podmanivě, pak s vážnou tváří budí smích parodií
a pohybovými kreacemi. Během sólových partů jednotlivých muzikantů nás usměvavě vybízí, že můžeme potleskem odměnit sólisty hned, během skladby. My „půlkruháci“ na svých koncertech potleskem nepřerušujeme výkon umělců, tady to ale bylo
docela namístě, tady se to dokonce má. A bylo také proč tleskat.
O každé skladbě, jejím textu a autorech nás Ondřej Havelka předem informuje,
a to takovým způsobem, že divák neví, co myslí vážně a co je roztomilá mystifikace.
Jeho vystupování je tak bezprostřední a okouzlující, že jsme byli ochotni uvěřit mu
i ten na něho padající foliant s básněmi R. Šárského v Památníku písemnictví (Šoupni
mě do ledu).
Jako vždy i tentokrát jsem chtěla vyslechnout ohlasy mezi diváky, nejvíce mě inspirují rozhovory u šatny, ta se však tentokrát nekonala. Ale zaslechla jsem slova, která
vystihují v tom nejčistším a původním smyslu nejen Ondřeje Havelku, ale celý soubor: showmani.
Program, vtipně pojmenovaný „Ohlasy písní zámořských“, se skládal z hudby amerických jazzmanů (W. C. Handy, Fields, Goodman, Ellington, Cole Porter, I. Berlin…),
opatřené českými texty (E. F. Burian, Jiří Suchý, J. Kainar, V+W…).
Hned první skladba – Beale Street Blues – přenesla pamětníky do dob dixielandové éry Teperova Clubu 61. „Světla na Broadwayi viděl jsem…“ zní první slova textu
a já si připomněla Toníka Kelbla, který je zpíval před pětačtyřiceti lety v pásmu „Zpívej
si blues“, jehož hlavním účinkujícím byla práve Teperova kapela. Ondřej Havelka,
informován pořadateli, dokonce věnoval Fieldsovu skladbu „Klíček k tvému srdíčku
mi dej, baby“ právě jemu. Aleš Tepera se pro zdravotní stav koncertu nezúčastnil, ale
několik členů jeho kapely si to užívalo i za něho. Také některé další skladby pamětníci
znali už z podání Clubu 61 – například Lullaby, Alexander’s Ragtime Band, Georgiana,
Sweet Sue.
A závěr koncertu? Ten měli v režii více než spokojení diváci, nabuzení muzikou, za
kterou přišli. Jak se mýlili hudebníci, opouštějící po závěrečné děkovačce jeviště, že
už mají „padla“! Když pak skandujícímu obecenstvu nestačil ani přídavek, prošli se
Melody Makers uličkou mezi diváky, samozřejmě za doprovodu svých nástrojů. Snad
věřili, že vyvedou za sebou diváky ze sálu. Ti sice vstávali ze svých míst, ale neodchá-
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

FOTO: OTTO HASOŇ

zeli a tleskali a tleskali a přišel další přídavek… no a pak už jsme pomalu odcházeli.
A že nás bylo!
Nedá mi to, abych se s vámi nepodělila o vizi, kterou jsem měla, když jsem přicházela večer ke kulturnímu domu a viděla, jak sem ze všech stran míří spousta svátečně
oblečených a naladěných lidí. Na okamžik jsem si totiž představila, že se hrnou na
nemimořádný koncert BHP… Takže nashledanou v deváté sezóně. A přihrňte se!
Zora Krupičková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 86, VELKÁ BÍTEŠ
„Mámo, táto, to jsem já, aneb cestujeme po naší modré planetě…“
Přesně tak se jmenuje náš výchovně vzdělávací program, se kterým jsme Vás již
v minulých číslech našeho Zpravodaje okrajově seznámili. Podle něj pracujeme již třetím rokem. Po této době musíme konstatovat, že Ministerstvo školství k problematice
výchovných programů zaujalo jednoduchý postoj – každá mateřská škola si zpracuje
svůj školní vzdělávací program – „ušije si ho tzv. na míru“. Ten náš se skládá z výprav.
Každá výprava nás zavede někam jinam a dá se říci, že jdeme krok za krokem nejen
celým rokem, ale také celou naší planetou. Kromě běžných témat – „výprav“ (např.
výprava za kamarády, do města, do zahrady, do lesa), se také vypravujeme do vesmíru,
na Severní pól, do pohádky, do Prahy, do cizích zemí apod. Všechny výpravy jsou také
doplněny epigramy a básničkou. Za zmínku stojí zrovna „Výprava za maminkou“.
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Letos jsme se společně s dětmi
dohodli, že Svátek matek oslavíme netradičně. Odstoupili jsme od konání klasické besídky a připravili pro maminky
a babičky tzv. „tvořivou dílnu“. Děti se
moc těšily, že si maminky vyzkouší to,
co ony dělají v keramickém kroužku
s hlínou. Podílely se také na její přípravě a také byly zvědavé, jak se zrovna
„ta moje“ maminka „popere“ s hlínou.
Sešli jsme se v poměrně velkém počtu
ve třídě Motýlků a Berušek, kde již bylo
všechno připraveno. Koberec srolován,
stolečky rozestavěny po celé třídě. Na
každém stole bylo připraveno náčiní
k práci - vydlabávačky, nože, válečky,
hadříky… Když měly všechny děti
maminku – či babičku, mohlo se začít.
Aby to maminkám náhodou nebylo
líto, tak jsme přece jenom na uvítanou zazpívali za doprovodu harmoniky
několik písniček, přednesly pár básniček a předaly malý dárek v podobě
David Čermák s maminkou při výrobě kerakoláže z papíru.
mického hrníčku.
FOTOARCHIV MŠ
Maminky byly instruovány, co to
vlastně keramická hlína je (pozor –
neplést si ji s modelínou, je úplně jiná!), a jak s ní pracovat. Úkol zněl, vyrobit si keramický hrníček z plátu. Pod jejich rukama začaly vznikat opravdové originály. Všem se
zdařilo napojování šlikrem, výroba ouška i jeho připojení. Hrníčky byly štíhlé, buclaté, kafáčky, na jahody, na kytky, na bylinky… Kdo chtěl, hrníček si ještě dekoroval připraveným sádrovým tiskátkem. Závěrečným úkolem bylo ještě hrníček přetřít – buď
celý nebo pouze tištěné dekory – engobou. Jak maminky dokončovaly, hrníčky jsme
rovnaly na připravená plata, na kterých vysychaly asi čtrnáct dní a potom se vydaly
na výpal do naší nové keramické pece (získali jsme ji díky sponzorům – viz minulý
Zpravodaj). Maminky byly opravdu nadšené, zároveň také udivené, ale i pyšné na
to, co jejich dítě vlastně zvládá téměř samo v keramickém kroužku, a také zjistily, že
to, co vypadá zdánlivě jednoduše, tak jednoduché není. Ale čarování s hrníčky ještě
nekončí. Poslední tečku každému hrníčku dají dětí, které společně s paní učitelkou
z keramického kroužku vylijí hrníček průhlednou (barevnou) glazurou.
Na úplný závěr jsme si všichni slíbili, že se zase při nějaké jiné příležitosti (třeba
s tatínky) zase sejdeme.
Jana Krejčová
za kolektiv mateřské školy
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU

Dne 27. května 2005 jsme pořádali již tradiční „zahradní slavnost“ pro děti celého
města i okolí. Naše pozvání přijalo téměř 120 dětí, které na naší vyzdobené školní
zahradě tančily, soutěžily, ale také mlsaly.
K zajištění dárkových balíčků pro všechny děti a také k uhrazení vystoupení umělců
nám velice pomohli sponzoři, kterým chceme touto cestou ještě jednou poděkovat:
Řeznictví a uzenářství p. Sláma, BDS p. ing. Kliment, Building Plastics p. Mullie, Herba
Vitalis p. Pokorná, AG FOODS Košíkov, PBS gen. řed. p. ing. Macholán, PBS p. ing. Uhlíř, POSTFORMING, ITW Pronovia, Zahradnictví p. Šmídek, Truhlářství p. Neklapil,
Potraviny p. Kučera, Lékárna AURA, Obuv p. Janda, Nábytek HIKVA, Textil Kostelní
ulice, Tabák - oděvy p. Vránová, Mobilní telefony p. Mazánek, Kadeřnictví Anděla p. Procházková, Motex p. Šťávová, Květiny p. Drlíčková, Obuv p. Hudečková, REKO - cestovní
kancelář p. Kotačka, Zverex p. Pelán, Papírnictví p. Doubková, Bioprodukt, Hračky
p. Stejskalová, GE Capital, Elektro p. Pelán, Pneuservis p. Káfoněk, Kovomat p. Daňková,
Jeřábkovo pekařství p. Pöcklová, Klíčová služba p. Mihal, Bytový textil p. Minářová, Cafe
Jana p. Blažek, Atelier Astra, Papírnictví p. Smutný, Drogerie p. Nováčková, Textil p. Hájková, Cukrárna p. Knotková, LeJa p. Dohnalová, Restaurace - Penzion p. Rauš, Restaurace
Lesácká, Herna U staříka a Kino Flip p. Smolík, Herna p. Kolek, Kadeřnictví p. Kladivová, Cukrárna p. Zdubová, Brněnka p. Janda, Lékárna U tří sloupů, Salome p. Kopáčková, Hodinářství p. Kozová, Elektro p. Vildomec, Kadeřnictví p. Urbánková, Vodaři
p. David, POEX, AUTOIMPEX, Půjčovna šatů p. Gášpárová, Zámečnictví p. Němec,
Čerpací stanice p. Štefek, PNS p. Pařilová, Pojišťovna IRMA, Noviny a časopisy p. Kotoul,
Potraviny p. Tesařová, Škofin p. Prchal a rodiče dětí naší mateřské školy.
Dovolíme si ještě zvlášť poděkovat za vstřícnost a štědrost, s jakou byly děti naší
školky přijaty na některých pracovištích ve městě: BDS p. ing. Klimentovi, BUILDING
PLASTICS p. Mullie, Zahradnictví p. Šmídkovi, Veterinární středisko p. MvDr. Dvořákové,
pracovníkům BIKOSu za umožnění návštěvy kravína na místním statku.
Kolektiv učitelek MŠ U stadionu

Děti na zahradní slavnosti.

FOTOARCHIV MŠ
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ZÁJEZD

SLOVENSKÝ RÁJ - VYSOKÉ TATRY - MALÁ FATRA VRÁTNA
1. den

I. trasa

Dedinky přehrada (795) - lanovkou na Geravy (1 071) červená - Pod Suchým
vrchom 3/4 hod - červená Glacká cesta 1/4 hod - Malá Polana 1/2 hod modrá
- Suchá Belá vrchol 1/ 2 hod žlutá - Pod Vtáčím hrbom (919) 1/2 hod červená
- Nad Podlieskom 3/4 hod - Podliesok (625) 1/2 hod. [3 3/4 hod]

2. den

I. trasa

Ždiar hotel Tatra (896) zelená - Plošové turne (1 080) 1 hod zelená - Monkova
Dolina zelená - Kopské sedlo (1 750) 3 hod modrá vlevo - rozcestník modrá,
zelená, červená 1/2 hod červená - Chata při Zelenom plese - Brnčálka (1 551)
1/2 hod žlutá - dolina Zeleného plesa rozcestník se zelenou 1 1/2 hod žlutá modrá, žlutá 1/2 hod - modrá Tatranské Matliare (885) 3/4 hod. [7 3/4 hod]

II. trasa

Tatranská Lomnica (850) - lanovkou na Skalnaté Pleso (1 500) modrá sedlo Pod Malou Svišťovkou (1 520) 1/2 hod modrá - rozcestník se zelenou
1/2 hod zelená – rozcestník se žlutou 1/4 hod žlutá - Chata při Zelenom
plese Brnčálka (1 551) 1 3/4 hod žlutá - dolina Zeleného plesa rozcestník se
zelenou 1 1/2 hod žlutá - modrá, žlutá 1/2 hod - modrá Tatranské Matliare
3/4 hod. [5 3/4 hod]

I. trasa

Starý Smokovec (1010) - lanovka Hrebienok (1 285) červená vpravo - Rainerova
chata modrá vlevo 1/2 hod - modrá Velká Studená dolina Zbojnická chata
(1 960) 2 1/2 hod - sedlo Prielom (2 290) 1 1/4 hod modrá, zelená - Polský
hrebeň 1 hod zelená - Slezský dom (1 670) 1 1/2 zelená - červená Tatranská
magistrála 1 hod (1356) modrá vpravo – Starý Smokovec 1/2 hod [8 1/4 hod]

II. trasa

Starý Smokovec (1000) - lanovka Hrebienok (1 285) červená vlevo - magistrála 1/2 hod rozcestník s modrou, červená - Slezský dom (1 670) 1 3/4 zelená
- Velická polana 1/4 hod žlutá Starý Smokovec 2 hod [4 1/2 hod]

I. trasa

Chata Vrátna - lanovka Snilovské sedlo (1 524) - červená vpravo Velký Kriváň
(1 708) a zpět 1 1/2 hod - modrá Chrapáky 3/4 hod rozcestník se žlutou
modrá - sedlo za Kraviarskym (1 230) 1/4 hod modrá - sedlo Príslop (916)
1 1/2 hod - chata Starý dvor (739) 1/2 hod [4 1/2 hod]

II. trasa

Chata Vrátna - lanovka Snilovské sedlo (1 524) - červená vlevo Chleb (1 645)
1/2 hod - sedlo za Hromovým (1 550) 1/4 hod - Poludnový grúň (1 460)
3/4 hod - žlutá Chata na Grúni (989) 3/4 hod modrá vlevo - chata Starý dvor
(739) 1 hod [3 1/4 hod]

3. den

4. den

ODJEZD:
UBYTOVÁNÍ:
STRAVOVÁNÍ:
CENA:
PLACENÍ:
REHABILITACE:
RŮZNÉ:
POJIŠTĚNÍ:
NÁVRAT:
INFORMACE:

38

středa 10. srpna 2005 v 04.00 hodin od Klubu kultury
DM Kežmarok třílůžkové a dvoulůžkové pokoje
polopenze - (3x snídaně, večeře) v jídelně DM
2 250 Kč
záloha 1 000 Kč do 15. června 2005 zbytek do 30. června 2005
termální bazén VRBOV cca 10 km od Kežmarku
happyend - restaurace Lešná nebo Zavadilka
není v ceně zájezdu - každý individuálně
sobota 13. srpna 2005 ve 24.00 hodin
pí. Lundová OS KOVO - linka 955
ing. Žák František - linka 500, mobil 737 262 870

ZADÁNO PRO SENIORKLUB
K řešení státu jsou způsobilí právě ti,
kteří jsou k tomu povoláváni proti své vůli.
Platon
Milé seniorky, vážení senioři,
ale také i vy, ostatní občané, vnímáte, jak ten rok rychle utíká? Dnes, koncem
května, odevzdáváme příspěvek do letního dvojčísla Zpravodaje na měsíc červenec
a srpen, a současně už v závěru sdělujeme, co chystáme na měsíc září. To už bude
v tomto měsíci opět podzimní rovnodennost, noci začnou být delší než dny a my se
budeme pomalu chystat na zimu. Považujme si proto každého dne, užitečně a příjemně prožitého s hezkými vzpomínkami na něj. Je tolik hezkých věcí kolem nás,
tolik zajímavých lidí, tolik příležitostí něco hezkého prožít, uvidět, uslyšet a poznat.
Tak toho využijme, příští rok může být jinak.
Na měsíc červenec jsme připravili:
Seniorklub - třetí středu v měsíci dne 20. července 2005, v kulturním domě
v 15 hodin. Tentokrát se budeme věnovat sami sobě, abychom se trochu užili. Je stále
o čem povídat, pořád se něco děje v našem městě i ve světě. Čas si už tradičně zpestříme soutěžním kvízem, který jsme si oblíbili. A co takhle malá loterie? To vše v příjemném prostředí, při tradičním osvěžení.
V neděli dne 24. července 2005 si uděláme letní odpoledne, sraz ve 13 hodin
u kašny na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Jestli půjdeme někam pěšky nebo si
uděláme krátkou vyjížďku na kole, to si vyčtěte v naší vývěsní skříňce Senoirklubu.
V každém případě bude cílem nějaké blízké hezké místo, kam se rádi vracíme prožít
příjemné chvilky. Něco vymyslíme, třeba až na místě.
Třetí akcí v měsíci, poslední sobotu dne 30. července 2005 bude celodenní výlet
na kolech. Ale pozor! Sraz tentokrát už v 8 hodin u České spořitelny na Masarykově
náměstí ve Velké Bíteši. My pojedeme v 8.45 hodin autobusem do Jihlavy, naše kola
se svezou zvlášť autem. V Jihlavě sedneme na kola a pojedeme domů. Jak? Nasadíme
na cyklostezku č. 162, která nás povede krásnou Vysočinou, částečně podél řeky
Jihlavy, až k hradu Rokštejn v údolí řeky Brtnice. Dále pojedeme do Přibyslavic, kde
řeku Jihlavu opustíme, potom směrem na Čihalín, Okřešice, Budíkovice, Trnavu a Nárameč. Dál už to známe: Budišov, Kamenná, Tasov s tradiční zastávkou v cukrárně
u Jiřiny a domů. Asi 70 km.
Co připravujeme na měsíc srpen:
Seniorklub - dne 17. srpna 2005 v kulturním domě v 15 hodin, se opět budeme
věnovat sami sobě. Setkáme se zase v příjemném prostředí a budeme si sdělovat
zážitky z dovolených, ukazovat si fotografie. Děláme to v tomto ročním období už
pravidelně a vždy je o čem povídat.
V úterý dne 23. srpna 2005 pojedeme na Valašsko. Manažerem zájezdu bude
Ing. Karel Smolík, který se tam narodil. Na Valašsku jsme ještě nebyli a přitom je
tam tolik zajímavých míst. Na okružní cestě, kterou plánujeme jet: Brno, Kroměříž,
Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Brno je
tolik pozoruhodných míst, že by se to hodilo na několik dalších zájezdů. Pečlivě vybíráme to nejlepší, sledujte naši vývěsní skřínku Seniorklubu, kde vám sdělíme přes-
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Zastavení u řeky Loučky před obcí Skryje.

FOTOARCHIV SENIRKLUBU

nější informace. Přihlášky přijímá paní Draha Tikovská na červencovém a srpnovém
Seniorklubu, nebo přímo doma. Cena 100 Kč.
Třetí akcí v srpnu bude celodenní výlet na kolech, v sobotu dne 27. srpna 2005,
sraz v 9 hodin u fotbalového stadionu. Řeka Loučka, ta nás každoročně láká svými
hlubokými kaňony, divokou vodou, romantickými skálami a zříceninami hradů. Od
Strážku až do Tišnova, kde Loučka končí, to už známe, tentokrát pojedeme proti
proudu na opačnou stranu. Do Strážku pojedeme nejkratší cestou: Vlkov, Březí,
Vidonín, Vratislávka, Strážek, kde najedeme na modrou a romantickým údolím
Loučky kolem Šiklova mlýna až do Bobrové. Odtud se už budeme vracet domů:
Radešín, Bobrůvky, Pikárec, Horní Libochová, Bojanov, přes Svatou Horu na Rohy,
Ondrůšky a jsme doma. Asi 70 km.
Co připravujeme na měsíc září:
- středa dne 21. září 2005: Seniorklub s cestovatelkou Pavlou Švihálkovou
- neděle dne 25. září 2005: vycházka městem s představitelem města
- sobota dne 24. září 2005: celodenní výlet na kolech po vinařských cyklostezkách
Aktiv Seniorklubu

ODPOLEDNE S KOLPINGEM
Na jaro byla připravena dvě odpoledne, která děti velmi dobře znají. Pořadatele již
tradičně provázely obavy, aby na připravované akce vyšlo přijatelné počasí.
První akcí byly závody na kolech – proběhly dne 8. května 2005. Přestože foukal
velice silný vítr, sešlo se asi 20 odvážlivců, kteří se nebáli poměřit své síly jak s poryvy větru, tak s ostatními soutěžícími. Byly obsazeny všechny kategorie od předškoláků až po zástupce druhého stupně ZŠ. Tento rok se kromě tradičního okruhu
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u nové školy přidala také jízda pomalosti, což bylo v tom silném větru opravdu
velmi náročné. Ani letos se závody neobešly bez drobných odřenin, ale zaslouženou
odměnu si odnesl každý.
Druhá akce se uskutečnila dne 5. června 2005 a protože je to po dni dětí, mnozí
si už domysleli, že šlo o pohádkový les. Na startu u mateřské školky na náměstí se
sešlo asi 140 dětí. Každé dostalo startovní kartičku, na kterou muselo letos získat za
splněné úkoly osm razítek. První stanoviště hned za startem obsadil utíkající koblížek.
Po splnění úkolu také každé dítě jeden dostal, ale prý neutekl nikomu a mohly si na
něm pochutnat. U školy je čekal hádající se mlynář s rybářem a spousta koloběžek,
na kterých si děti přijely pro razítko. Pod kopcem přesvědčovaly tři princezny svého
královského otce, jak moc ho mají rády a u potoka pomáhaly děti vodníkovi zachraňovat ryby.
Oproti předešlým létům se skupinky letos nevydaly ke mlýnu, ale na druhou stranu
ke splavu, u kterého už čekali Křemílek a Vochomůrka, kteří se dětem chlubili svými
vynálezy. Neuměli s nimi však zacházet a vždy se při jejich používání nějak potloukli.
Kousek od nich v lese číhali na děti tři strašidelní čerti a chtěli odnést do pekla Dorotu
Máchalovou. Naštěstí mezi dětmi nikdo takový nebyl, takže obrovský kotel, kromě
zeleniny, zůstal prázdný. Na dalším úseku děti narazily na perníkovou chaloupku, ale
perník už snědli Jeníček s Mařenkou. A u prvního mlýna, kde letošní trasa končila,
pomáhaly děti Popelce přebírat hrách, neboť macecha a Dorinka nechtěly, aby šla na
ples. Protože nebylo kde, na závěr nebyl táborák, ale děti nebyly ošizeny. Za své splněné úkoly dostaly zmrzlinu v Cafe Jana.
Kolpingova rodina děkuje sponzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého odpoledne. Zvláště oceňujeme odvahu a výkony malých herců, letos
dokonce tří předškoláků.
Ludmila Fatěnová
za Kolpingovu rodinu

Účastníci závodu na kolech.

FOTO: FILIP FOUSEK

41

Pohádkové postavy, které vítaly děti na cestě za dobrodružstvím.
FOTO: MARTA FOUSKOVÁ

SRAZ AMERICKÝCH OLD TIMERŮ
VE VELKÉ BÍTEŠI

Jak všichni víme, proběhl 4. června 2005 v našem městě I. Sraz amerických oldtimerů. Počasí vyšlo a od časných ranních hodin se začali na spodní stranu náměstí

Pohled na vystavené exponáty.
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FOTO: CTIBOR VELEBA

sjíždět první účastníci. Celkem přijelo 43 automobilů a občané našeho města mohli
shlédnout pravé „koráby amerických dálnic", kdy obsahy těchto „lodí“ byly kolem pěti
litrů a s průměrnou spotřebou 25 litrů na 100km. Jednalo se vesměs o vozidla vyrobená před krizí v Perském zálivu, a tak na nějaký ten litr spotřebovaný navíc americká
společnost prostě nebrala zřetel a u leckterých typů se výrobcem spotřeba ani neuváděla. Prostě to nikoho nezajímalo. Když bylo třeba, tak se natankovalo a jezdilo se dál.
Bylo možné shlédnout neznámější značky koncernu GM jako např. Buick, Cadillac,
Chevrolet, Oldsmobile či Pontiac. Za Chrysler corp. se srazu zúčastnily vozy Chrysler,
Dodge, Plymouth a za Ford corp. přijela vozidla Ford, Lincoln a Mercury.
Správná atmosféra srazu amerik byla podmalována účastí prodejců amerických
suvenýrů, kde bylo možné si koupit pravý americký klobouk, opasek, různé spony,
košile a jiné upomínkové předměty tématicky zaměřené. Na poslední chvíli byl pořadatelem sraz rozšířen o české automobily zn. Tatra, takže kromě amerik bylo možné
vidět i takovou legendu, jako je Tatra 87, model, ve kterém cestovatelé ing. Zikmund
a Hanzelka projeli na sklonku 40tých let celý svět, či Tatru 613 SV (sanita), kterých
bylo vyrobeno pouze 23 kusů. Ve 14 hodin odjela kolona na tzv. spanilou jízdu do
westernového městečka Šiklův Mlýn, kde byl pro účastníky další program.
No a kdo letošní sraz neviděl, tomu mohu jíž nyní sdělit, že ten druhý v pořadí se
uskuteční 3. června 2006 opět na stejném místě a ve stejný čas.
Ctibor VELEBA
Old timer cars Velká Bíteš

PSI A KOČKY

ŠTĚNĚ - VÝŽIVA A PREVENCE
Jak jsme se zmínili v minulém článku, nový čtyřnohý člen rodiny vyžaduje notnou
dávku péče už od malička. A to i v oblasti výživy: štěně si musí na nový typ krmení
zvyknout, proto přechod musí být pozvolný a chovatel by nového majitele měl instruovat, na co byl pejsek zvyklý. Zprvu je nutné štěně krmit 4x denně, postupně v roce
věku stačí dvakrát denně. Rozhodně se musíme naučit odolávat loudění, neboť pes
má tendence se překrmovat (narozdíl od koček) a často tento problém směřuje
k obezitě. Domácí strava není vhodná, často dochází k dietním chybám. Z důvodu
neschopnosti trávit mléčný cukr (laktózu) se nedoporučuje podávat ani kravské
mléko.
Většina chovatelů psů nechce nést odpovědnost za kvalitu a nutriční vyváženost
doma připravovaného krmení, a proto kupují granule. Renomovaní výrobci značkových krmiv pečlivě zohledňují nároky rostoucího organizmu a respektují energetickou potřebu štěňat i individuální požadavky jednotlivých ras. Malá a trpasličí plemena (např. jorkšírský teriér, mops, čivava atd.) mají predispozice k metabolickým
problémům s játry, ledvinami atd. Naopak velká a obří plemena psů (německá doga,
retrívři, atd.) potřebují pro harmonický vývoj hmotnosti a rozvoj kostry vyšší množství vápníku a minerálních látek. Proto jsou výběrové granule sestavovány tak, aby
mladému organizmu dodávaly všechny živiny bez nutnosti přidávat vitamíny apod.
Podotýkám však, že tato specifika a kvalitu nelze očekávat od levných granulí.
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Zdravotní stav štěněte může výrazně zhoršit invaze parazitů. Nejznámější z nich škrkavky - prodělávají složitý vývojový cyklus, kterému je třeba frekvenci odčervení
přizpůsobit - štěňata se odčervují v 2.-.3, 5.-6., 8.-9., 12., 16. týdnu a následně každé tři
měsíce do roku věku. Vajíčky škrkavek se může nakazit i člověk. Rizikovou skupinou jsou zejména děti a jejich možný kontakt s psími výkaly (např. na pískovištích,
zahradě, v parku apod.).
Pro člověka nejnebezpečnějším sezónním parazitem psů jsou klíšťata. Během
období nejvyššího výskytu - tj. od dubna do října, doporučuji psa ošetřovat ektoparazitiky - ve formě spotů, sprejů či obojků, neboť klíšťata představují vážný zdroj bakteriálních a virových onemocnění, u nás nejčastěji lymské boreliózy. První vakcinaci
by štěně mělo mít za sebou už od chovatele ve věku 6–8 týdnů (psinka, parvoviróza).
Další termíny vakcinace chovateli určí veterinární lékař při vstupní prohlídce, zpravidla se očkování provádí ve štěněcím věku ještě dvakrát; podruhé tak, aby organizmus psa byl imunitně vyzrálý (tj. po třech měsících věku). Štěňatům pohybujícím se
v okolí hospodářských zvířat doporučuji vakcinaci proti tetanu, jehož infekce je hrozbou zejména v období výměny mléčného chrupu za trvalý (4.-7. měsíc věku).
Existuje mnoho kroků v preventivní péči o štěně. Faktem však je, že zvíře, s kterým není něco v pořádku, vám to dá znát- nejčastěji nechutenstvím, neochotou pít,
průjmem nebo zácpou a hlavně změnami v chování. V těchto případech kontaktujte
svého veterinárního lékaře.
MVDr. Klára Dvořáková

Ilustrativní fotografie.
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FOTO: MVDR. KLÁRA DVOŘÁKOVÁ

ORIENTÁLNÍ TANEC – PROČ NE?
Touha po kráse je dána každé ženě a vyplývá přímo z jejího ženství. Dnešní doba
a její nároky se promítají do představ ženské krásy a nám někdy kladou před oči
za vzor příliš dokonalé ideály. Pokud na ně nahlížíme více jednostranně, dáváme si
potom takové cíle, které jsou pro nás příliš vzdálené. Proto také často selhávají mnohé
zaručené prostředky i metody a vynaložené náklady nepřinesou zamýšlený efekt.
Můžeme však hledat a odhalovat krásu, která je přítomná v našem nitru a promítá se
navenek do našeho těla. A tak stačí si to jen uvědomit, dát možnost svému vlastnímu
originálnímu půvabu šanci zazářit.
Orientální tanec, často zjednodušeně a nesprávně pojímaný jako,, břišní tanec,“ je
právě cestou jak se naučit pracovat s prapůvodní ženskou energií, objevovat díky ní
svoji pravou ženskost, půvab a krásu. Důležitým aspektem tance je orientální hudba,
která nám pomáhá zapomenout na denní starosti a vyjádřit díky své pestrosti hluboké emoce – radost, lásku, něhu a touhu, ale také potlačované hnutí jako agresi
a smutek. Promítnutím těchto vášní do pohybu dochází k uvolnění napětí a znovuzískání citové rovnováhy a sebevědomí.
Kromě toho můžeme vyzdvihnout z bohaté škály pozitivních účinků orientálního
tance na naše somatické zdraví hlavně ty, které jsou pro nás zvlášť důležité – zlepšení
pohyblivosti páteře a kloubů, posílení svalů a uvolnění svalových spazmů a napětí
v pánevní oblasti. Navíc tato metoda neklade žádné omezení a nároky – je vhodná
pro ženy každého věku, není podmíněna ideální hmotností a nepředpokládá zvláštní
nadání. A tak naše skrytá originální krása vyjádřená orientálním tancem je cílem
dosažitelným pro každou ženu. Na našem příštím BEAUTY večeru bude naším hostem profesionální tanečnice Mila el Kral, která nás naučí základy orientálního tance.
Prožijte pěkné léto a v říjnu si přijďte zatančit.
Mgr. Anna Kopáčková
Pátek dne 7. října 2005 17 - 21 hodin, výstavní sál Klubu kultury, KURS
ORIENTÁLNÍHO TANCE pro začátečníky, vede profesionální tanečnice Mila el Kral,
přihlášky a kursovné 600 Kč, do 16. září ve studiu SALOME a v IC Klubu kultury.

NEJLEPŠÍ CHOVATELÉ NA OKRESE
V roce 2004 Okresní organizace českého svazu chovatelů Žďár nad Sázavou vyhlásila další ročník celoroční soutěže o nejlepšího chovatele okresu. Soutěž byla vypsána
pro odbornosti drůbeže, holubů a králíků. Započítávají se výsledky z maximálně
devíti soutěžních výstav v roce. Podle předem stanoveného soutěžního řádu se dle
výsledků, dosažených na výstavách, přidělují body, které rozhodnou o konečném
pořadí.
Vyhodnocení ročníku 2004 proběhlo 22. května 2005 při okresní konferenci, které
se zúčastnili zástupci všech jednadvaceti chovatelských organizací na okrese. Úsilí
soutěžících členů organizace Velká Bíteš přineslo zasloužené výsledky. V odbornosti
drůbeže obsadila naše mladá chovatelka Martina Baráková třetí místo a druhou
příčku obsadil Tomáš Suchý. Martina soutěžila s plemenem drůbeže Bojovnice ko-gunkei a Tomáš připravoval Kachny kajugy. Obzvlášť je potěšitelné, že tito mladí
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Ocenění soutěžící, zleva: Pavlíček Jaroslav, Suchý Tomáš, Baráková Martina, Hotárek Aleš,
Klíma Josef.
FOTOARCHIV ZO ČSCH

chovatelé úspěšně soutěží s dospělými zástupci této odbornosti. Martina se navíc
zúčastnila místního a okresního kola chovatelské dovednosti mládeže a postoupila
do celostátního kola, které proběhne v měsíci srpnu v Novém Jičíně. V odbornosti
holubů obsadil třetí místo náš člen Aleš Hotárek s holuby plemene Benešovský bílý
a druhé místo Jaroslav Pavlíček a jeho Angličtí dragouni. V odbornosti králíků obsadil
třetí místo Josef Klíma s králíky plemene Činčila velká.
První tři chovatelé v každé odbornosti obdrželi krásné poháry věnované okresní
organizací. Bítešské chovatele jistě potěšila slova jednatele okr. organizace př.
Prombergera, který vyzdvihl práci bítešské organizace. Pohled na předávání pohárů
mu dával za pravdu, vždyť pět z devíti putuje do Velké Bíteše. Za těmito úspěchy
se skrývá celoroční práce a úsilí na neustálém zlepšování a šlechtění svých chovů.
Budeme rádi, když se do práce v naší organizaci zapojí noví zájemci o chovatelství
a svou zálibu a koníčka přivedou na ještě vyšší úroveň.
Josef Klíma
jednatel ZO ČSCH Velká Bíteš

CUBS NA VÝBORNÉM DRUHÉM MÍSTĚ
Druhé místo basketbalistek BO TJ Spartak Velká Bíteš „CUBS“ – kategorie starší
žačky v letošním ročníku SOP je bezesporu největším úspěchem v samostatné historii bítešského klubového basketbalu. Družstvo starších žákyň vstoupilo do sezóny
2004 - 2005 s velkými ambicemi. Už na začátku sezóny bylo zřejmé, že má reálnou
šanci na první místo v soutěži. Po prvních šesti utkáních mělo na svém kontě čtyři
vítězství a předvádělo bojovné výkony. S pokračujícími zápasy forma mužstva stále
sílila, a to se promítalo také do výsledkové listiny. Na konci podzimní části byla
bilance mužstva sedm vítězství a pět porážek. Hlavní silou mužstva CUBS se ukázaly
být domácí zápasy. Bohužel, již koncem podzimní části sezóny se objevily drobné
problémy s onemocněním některých hráček. A tento problém se přenesl i do jarní
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části sezóny. Při početně omezeném hráčském kádru našich žaček se slabá účast na
trénincích i v zápasech odrazila ve výsledcích sehraných utkání. Proto bilance jarní
části sezony byla pro mužstvo CUBS přesně opačná než v podzimní části - pět vítězství a sedm proher.
Důležitým faktem je také výrazný střelecký výpadek některých opor v posledních
zápasech sezóny. Po dvou porážkách mužstva v Blansku bylo bohužel jasné, že na
titul již nedosáhneme. Mužstvo tedy nastupovalo do poslední dohrávky s Moravským
Krumlovem s vědomím, že bojuje „pouze“ o druhé místo v konečném pořadí soutěže. Avšak hráčky nastoupily do utkání s nasazením a bojovností a zejména ve druhém utkání dokázaly mužstvo Krumlova velmi potrápit. Smolná prohra o jeden bod
nám dávala pramalou šanci na získání druhého místa. Ale po konečném zúčtování se
to přece jenom podařilo, jak dokládá přiložená tabulka. K druhému místu v soutěži
nakonec dopomohla vzájemná bilance zápasů s naším největším rivalem ZŠ Pustiměř,
která činila pět výher a tři prohry.
V příštím roce bude nutno hráčky přihlásit do soutěže mladších dorostenek, protože polovina týmu již nesplňuje věkovou hranici pro starší žákyně. Ovšem neměl
by to být žádný velký problém, pokud hráčky vydrží a tým se nerozpadne. Hlavním
důvodem by mohl být odchod některých hráček na střední školy. Budu se snažit jako
trenér mužstva udržet tým pohromadě a připravit ho co nejlépe na příští sezónu, abychom dosáhly alespoň takových výsledků jako v sezóně letošní a opět s nasazením
reprezentovali Velkou Bíteš pod vysokými koši.

Sestava BO TJ Spartak Velká Bíteš „CUBS“ pro sezónu 2004/ 2005.
FOTOARCHIV TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ

47

Samozřejmě také s radostí přivítáme nové členky, které se jistě bez problémů
zapojí do kolektivu a bude jim věnována velká pozornost při jejich prvních krůčcích
v basketbale. Proto přijďte mezi nás! Užijete si legraci, přiučíte se něčemu novému
a ukojíte touhu po vítězství, protože „CUBS“ nechtějí prohrávat.
Jiří Nováček
trenér mužstva

Tabulka SOP starší žákyně 2004/ 2005
poř.

1.
2.
3.
4.

družstvo (e-mail)

U

V

P

skóre

B

ČKD Blansko
Spartak Velká Bíteš
ZŠ Pustiměř
SKM Mor. Krumlov

24
24
24
24

15
12
12
9

9
12
12
15

1411:1197
1135:1205
1303:1291
1243:1399

39
36
36
33

družstvo (e-mail)

U

V

P

skóre

B

Spartak Velká Bíteš
ZŠ Pustiměř

8
8

5
3

3
5

391:360 +31
360:391 -31

13
11

Pomocná tabulka
poř.

2.
3.

FLORBAL VELKÁ BÍTEŠ, SEZÓNA 2004/2005

Tým Florbal Velká Bíteš – první část družstva.
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Tým Florbal Velká Bíteš - druhá část družstva.

FOTOARCHIV FLORBALU

Družstvo mužů a dorostenců Florbal Velká Bíteš při TJ Spartak Velká Bíteš a ASPV
Velká Bíteš (Asociace sport pro všechny) se v sezóně 2004/2005 účastnilo soutěže I. AFL
(1. amatérské florbalové ligy) pořádané v Újezdě u Brna. Soutěži se zúčastnilo v této
skupině osm družstev: Orel Židenice A, Haluzáři Brno, Real Brno, Orel Šlapanice, Sokol
Mokrá, PL Chlapi sobě, ASPV Blažovice a Florbal Velká Bíteš. Herní systém byl stejný jako
například na mistroství světa v hokeji. Po vzájemných zápasech každý s každým ve skupině bylo sehráno vyřazovací čtvrtfinále. Čtyři vítězné týmy ze čtvrtfinále sehrály semifinále. Vítězná družstva ze semifinálových bojů se utkala o pohár vítěze herního kola.
Bodový systém: 1. místo = 8b; 2. místo = 5b; 3. místo = 4b; 4. místo = 3b; 5.-8. místo = 1b
za účast. V základní ligové skupině se boduje každý zápas a tyto body se přičítají k bodům
za umístění, výhra = 2 body, prohra = 0 bodů, remíza = 1 bod.
Družstvo Florbal Velká Bíteš během deseti herních kol se šestkrát stal vítězem herního
kola, jednou skončil na druhém místě, jedenkrát na místě třetím a dvakrát byl vyřazen ve
čtvrtfinále. V celkovém pořadí se družstvo Florbal Velká Bíteš umístilo na prvním místě,
před druhými Haluzáři a třetím družstvem Orel Židenice A.
Během deseti turnajů hráči družstva Florbal Velká Bíteš nastříleli soupeřům 208 branek. Nemalou měrou se na úspěchu týmu podíleli brankáři Luboš Řezanina a Jan Heneš,
kteří mají zásluhu na tom, že družstvo Florbal Velká Bíteš se umístilo na prvním místě
I. ligy AFL a Robert Svoboba, útočník, který nahradil v brance zraněného brankáře a jehož
výkon dopomohl družstvu k vítězství ve dvou herních kolech.
Závěrem by hráči Florbal Velká Bíteš rádi poděkovali vedení TJ Spartak Velká Bíteš a vedení firmy VM REKOSTAV Velké Meziříčí panu Henešovi za finanční podporu.
Luděk Tuček
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Konečné pořadí po deseti kolech:
I. Liga
Družstvo
Florbal Velká Bíteš
Haluzáři Brno
Orel Židenice A
Real Brno
Orel Šlapanice
Sokol Mokrá
PL Chlapi sobě
ASPV Blažovice

1.k
12
1
5
9
8
1
7
5

2.k
21
7
14
17
11
7
13
6

3.k
35
12
23
21
15
15
16
7

4.k
42
19
34
26
20
21
21
9

5.k
48
24
39
32
31
27
27
12

6.k
52
33
46
34
38
40
30
15

7.k
65
38
53
43
44
40
33
19

8.k
73
52
55
46
47
45
39
26

9.k
82
61
62
52
54
49
43
28

10.k Pořadí
95
1
67
2
66
3
60
4
58
5
51
6
48
7
34
8

V soutěži o nejlepšího střelce sezóny 2004/2005 hráči týmu Florbal Velká
Bíteš se umístili takto:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Příjmení, jméno a číslo dresu
Tuček Jan 13
Kubiš Jan 2
Tuček Michal 77
Kriško Radek 47
Zeithamel Zdeněk 17
Rovenský Eduard 22
Žaloudek Jan 14
Tuček Luděk ml. 68, Šišma Vojtěch 9
Svoboda Marek 7, Vacula Petr 66
Tuček Luděk st 57, Sís Lukáš 85, Požár Jan 6

Počet vstřelených branek
64
52
35
14
11
10
7
4
2
1

JUDO – NÁBOR
ZÁSADY JUDA
Zdvořilost – respektovat druhé
Odvaha – poctivé jednání
Upřímnost – znamená říci to, co si člověk myslí
Čest – dodržet dané slovo
Skromnost – znamená nevynášet sama sebe do nebe
Respekt – bez něho není důvěry
Sebeovládání – znamená udržet na uzdě svůj hněv
Přátelství – je nejčistší z lidských citů
Judo – je kytice svázaná ze všech těchto květů
Judo je sport, který zaujal tisíce lidí na celém světě.
Přináší uspokojení nejen těm, kteří ho provozují, ale i divákům. Judo je sportem, kde
najde uplatnění mládež ale i lidé v pokročilém věku, a to bez ohledu na tělesnou
výšku a váhu. Judo je japonského původu, jeho zakladatelem je Jigoro Kano (1859
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- 1938), který jej vytvořil z vybraných chvatů starého bojového umění Jiu-Jitsu. Po
letech pečlivého studia založil v roce 1882 vlastní školu, kterou nazval KODOKAN–
JUDO (JUDO doslova znamená „jemná cesta“).
Ve Velké Bíteši obnovil po mnohaleté přestávce oddíl JUDO pod hlavičkou
TJ Spartak svoji činnost v roce 2001. I když tréninky jsou věnovány především přípravě pro závodní činnost, základy jsou věnovány umění padat, rozvoji obratnosti
a sebeobrany.
Všechny zájemce od 8 let, kteří se chtějí věnovat tomuto tradičnímu japonskému
sportu (v Japonsku je zařazen v osnovách všech stupňů škol), rádi uvítáme po prázdninách na tréninku.
Bližší informace ve vývěsce TJ Spartak nebo na ondrej.blaha@mujmejl.cz
Ondřej Blaha
oddíl Juda

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÁ BÍTEŠ
NAROZENÉ DĚTI
24. 5. 2005 GABRIELA HAVLÍČKOVÁ, Tyršova 267, Velká Bíteš

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
10. 8. 1906 MARIE CAHOVÁ, Domov důchodců, Velká Bíteš
10. 8. 2005 se jubilantka dožívá krásných 99 let.
Blahopřejeme.

ÚMRTÍ
Ve čtvrtek dne 26. května 2005 nás ve věku 80 let navždy opustil bývalý rodák
z Velké Bíteše, herec, pan Roman Hemala.
Nezapomeneme.
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PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ, SRPEN 2005

Neděle 7. srpna v 15.00 hodin
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Pohádkové dobrodružství nejen pro
nejmenší… Další animovaný trhák se
spoustou báječných postaviček…
Premiéra – 91 min, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65

Vetřelec, Černý jestřáb sestřelen, Blade
Runner…)
Premiéra - 145 min, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65
Pátek 2. září v 17.00 hodin
BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU
Pásmo krátkých filmů: Jak se štěňátko
naučilo plavat, Opička, Cvrček a basa,
Babička vypráví pohádku, Medvídek
nechce papat, Krtek malířem, Krtek fotografem…
70 minut, mládeži přístupno,
vstupné 39

Neděle 14. srpna v 19.30 hodin
KRUH 2
Strach uzavírá kruh… Ať znáte horory
sebelépe, na toto nejste připraveni
Premiéra – 105 min, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65
Neděle 21. srpna v 19.30 hodin
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
Duben 1945, národ čekal jeho… Válečný
film nominovaný na OSCARA za nejlepší
zahraniční film.
Premiéra – 150 min, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65

Neděle 4. září v 19.30 hodin
ROMÁN PRO ŽENY
Komedie režiséra Filipa Renče podle
scénáře a bestselleru Michala Viewegha,
v hlavních rolích M. Vašut, S. Stašová,
Z. Kanóuczová, M. Donutil, S. Zázvorková,
L. Něrgešová...
Premiéra - 100 min, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65

Neděle 28. srpna v 19.30 hodin
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
Spravedlnost a víra. Orlando Bloom,
Jeremy Irons a Liam Neeson ve velkofilmu režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor,

Od středy 7. září 2005 do neděle
11. září 2005 v baru FLIP každý den
DISKOTÉKA!!!
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ZATEPLOVÁNÍ BUDOV, FASÁDY, OMÍTKY atd.

-

POKLÁDKA BETONOVÝCH SVAHOVEK A ZTRACENÉHO BEDNùNÍ

-

DEMOLICE STARÝCH OBJEKTÒ, ZDùNÝCH P¤ÍČEK,
BETONOVÝCH ZDÍ, PODLAH, STROPÒ atd.

-

KOPÁNÍ BAZÉNÒ, JEZÍREK, JÍMEK, ZÁKLADÒ, P¤ÍPOJEK
(KANALIZACE, PLYN, VODA, TELEFON), HYDROIZOLACE

-

VYKLÍZENÍ PÒD, SKLEPÒ, STARÝCH DOMÒ

-

NABÍZÍME DODÁVKU VČETNù MONTÁŽE
FRANCOUZSKÝCH BAZÉNÒ zn. WATERAIR
– velice kvalitní bazény i vûtších rozmûrÛ

BLIŽŠÍ INFORMACE: TEL – 777

95 88 14
777 00 68 19

ZAHRADNICT VÍ –
SKLENÍKOVÝ AREÁL
Bohumil ·mídek
595 01 Velká Bíte‰, Jihlavská 628
❧
Návrh a realizace zelené v˘sadby ❖ sadovnické
a krajináﬁské úpravy ❖ smuteãní, svatební a ostatní
vazba ❖ prodej ovocn˘ch stromkÛ a okrasn˘ch keﬁÛ
❧
Velká Bíteš, tel.: 566 532 654, 607 666 340
Tasov, tel.: 720 331 129, Náměšť nad Oslavou, tel.: 568 620 479
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• 10 000 - 160 000 Kč
• bez ručitele
• rychle a na cokoli
Půjčky pro zaměstnance,
důchodce i podnikatele.
Více info: 000
000
+420000
604
245 463
www.profireal.cz

