NOVÁ PRODEJNA HOSPODÁ¤SKÝCH A CHOVATELSKÝCH POT¤EB

FAUNA
VELKÁ BÍTE· KOSTELNÍ ULICE 75
(BÝVALÁ OVOCE-ZELENINA)

NABÍZEN¯ SORTIMENT:
•

www.vbites.cz

DUBEN 2005

ŠIROKÝ SORTIMENT KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍ¤ATA: pro psy a kočky granule, konzervy, tûstoviny, salámy, smûsi pro - kuﬁata, prasnice, drÛbeÏ, granule pro
králíky, semena - rÛzné druhy pro chovatele exotického ptactva, atd.

• VITAMÍNY A KRMNÉ DOPL≈KY PRO HOSPODÁ¤SKÁ ZVÍ¤ATA: minerální a solné lizy, vitamínové pﬁípravky pro králíky, drÛbeÏ, holuby, starter pro telata,
vnadící smûs pro kapry, atd.
• OSTATNÍ POT¤EBY: pro psy a kočky- vodítka, obojky, náhubky, hračky, pro skot
a konû – ohlávky, vazáky, napaječky a ventily, kopytní a hojivé masti, náﬁadí – lopaty,
vidle, rýče, motyky, ochranné pracovní pomÛcky – rukavice, krémy, mycí pasty, atd.
• ODBORNÁ A HOBBY LITERATURA: konû a jezdectví, rybaﬁení, psi, kočky, hospodáﬁská zvíﬁata, atd.

P ři j ď t e s i v y b r a t z e š i r o k é h o s o r t i m e n t u
z a v ý h o d n é c e n y.
Těšíme se na Vaši návštěvu….
tel.: 608 267 931
e-mail: fauna.lp@tiscali.cz
http://home.tiscali.cz/fauna-lp/

Zpravodaj města Velké Bíteše vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, PSČ 595 01, tel.: 566 532 025, 566 532 342, e-mail: infocentrumvbites@iol.cz.
Odpovědný redaktor: Kateřina Coufalová, DiS.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.
Předtisková úprava a tisk: PROTISK Velké Meziříčí, tel.: 566 520 387, protisk@nextra.cz.
Uzávěrka pro květen 25. 3. 2005, červen 25. 4. 2005. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

• ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
• OCENĚNÍ CUKRÁRNY U ZDUBŮ
První občánek roku 2005

FOTO: JIŘINA LOUPOVÁ

OTLOUKEJ SE, PÍŠŤALIČKO!

JARO s ﬁrmou
a
Prodejna A – Zpro Vám přináší:
• Od 15. dubna – do 15. června 2005
jarní akce na vybraných 6 typů
křovinořezů značky STIHL
• Zahradní sekačky VIKING 3
výrazná sleva proti loňskému roku
Dále u nás můžete zakoupit:
- Elektrické vyžínače
- Zahradní nůžky
- Foukače
- Štěpkovače
- Zahradní traktory
- Motorové pily (broušení řetězů)
- Vysokotlaké čističe
- Rozbrušovačky
- Jamkovače, vrtačky
- Maziva, oleje
Kde nás najdete?
Růžová ulice 146 (u Jeřábkovy pekárny)
595 01 Velká Bíteš
tel.: 566 531 538

Zleva: Matěj Hořínek, Vojtěch Žák, Aneta Mihalová a Adámek Březina.
FOTO: SILVA SMUTNÁ

Otloukej se, píšťaličko vrbová!
Nebudeš-li se otloukati,
budu na tě žalovati
císači pánu, on ti dá ránu,
až odletíš ke zlatému džbánu.
Huš, huš, huš, vrazím do tě nůž,
vrazím do tě zavíráček,
budeš zpívat jako ptáček.

Otevírací doba:
Po – Pá
So

8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
8.00 – 10.00

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Sobota dne 2. dubna 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DISKOTÉKA S DJ P. M. C. A DJ BORISEM
Pořádá Klub kultury
Úterý dne 5. dubna 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
KONCERT BÍTEŠSKÉHO HUDEBNÍHO PŮLKRUHU
Jiří Pazour - klavírní improvizace
Středa dne 6. dubna 2005 od 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS
Pořádá Klub kultury
Sobota dne 9. dubna 2005 ve 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
- DEKOROVÁNÍ TEXTILU KOMBINOVANOU TECHNIKOU
- OPLÉTÁNÍ PEDIGEM - společně si vyrobíme koš
Tentokrát vás zveme na dva výtvarné kurzy, bližší informace ve vitríně průjezdu MŠ
Úterý 12. dubna 2005 od 8 do 17 hodin
ZÁPIS DO MŠ U STADIONU A MŠ NÁMĚSTÍ
Úterý 12. dubna 2005 od 8 do 15 hodin
MŠ Masarykovo náměstí (vchod z nádvoří)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prohlídka školky, rodiče si mohou se svými dětmi pohrát
Úterý 12. dubna 2005 v 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury
LIBANON - CEDROVÁ REVOLUCE
Beseda s promítáním snímků z cest ing. Yvony Šabacké po blízkovýchodní zemi
Pátek dne 15. dubna 2005 v 15 hodin
Kino Flip Velká Bíteš
AKADEMIE MŠ U STADIONU
aneb Co umí kluci a holky z Veselé školky
Úterý dne 19. dubna 2005 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro rodiče a děti od 2 do 6 let
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Úterý dne 19. dubna 2005 nebo úterý dne 26. dubna 2005
ZÁJEZD DO PRAHY - PROHLÍDKA SENÁTU
Organizuje Seniorklub
Vše je odvislé od situace v parlamentu, bližší informace podá Seniorklub
Středa dne 20. dubna 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB S PANÍ MARTOU DOUBKOVOU
Vedoucí místního domova důchodců
Pátek dne 22. dubna 2005 v 17 hodin
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Pořádá TJ Spartak Velká Bíteš ve spolupráci s OV ASPV Žďár nad Sázavou
Sobota 23. dubna 2005 v 19 hodin
Selská hospoda u Vrány
VÍTÁNÍ JARA PŘI CIMBÁLU
Hraje cimbálová muzika Františka Černého
Úterý dne 26. dubna 2005 od 15 do 17 hodin
MŠ U Stadionu
BAREVNÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Návštěvní den pro rodiče s dětmi
Sobota dne 30. dubna 2005 ve 13 hodin
Sraz u fotbalového stadionu
VÝLET NA KOLECH NA KOPEC AMBROŽNÝ
Organizuje Seniorklub
Každou sobotu odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny
PLAVÁNÍ V KUŘIMI
Organizuje Seniorklub
Pátek 6. května 2005 od 12 do 19 hodin
Výstavní sál Klubu kultury Velká Bíteš
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STUDIA SALOME
Ukázky práce kosmetiček a vizážistek, novinky a trendy nadcházející sezóny,
individuální poradenství v péči o pleť a líčení, výhodný nákup kosmetických
přípravků
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PRVNÍ OBČÁNEK ROKU 2005 NAŠEHO MĚSTA
Titulek vám všem již určitě napověděl. Chtěli bychom vám představit prvního
občánka, narozeného v roce 2005 na Velkobítešsku. Aby to ale nebylo tak jednoduché, ve Velké Bíteši se ve čtvrtek dne 6. ledna 2005 narodily děti hned tři. Tou první
je tedy Ivetka Chmelíčková z Velké Bíteše. Narodila se manželům Jitce a Bernardovi
Chmelíčkovým v 6.55 hodin v brněnské porodnici v Bohunicích. Po narození měřila
49 cm a vážila 3, 050 g. Maminka nám o její cestě na svět vyprávěla, že obě dvě, vlastně
i za pomoci tatínka, vše zvládli na jedničku.
Dnes, tj. úterý 15. března 2005, kdy jsme se z redakci za Ivetkou vypravili, nás doma
ve Velké Bíteši v ulici Za Loukama čekala s maminkou. Ivetka spokojená v maminčině náručí nás již při příchodu bedlivě svýma krásnýma modrýma očima sledovala
a prohlížela si nás. Maminka Ivetku jen chválí a říká: „Skoro celý den o ní nevím, je to
klidné, hodné miminko. Nyní Ivetka měří 59 cm a váží 4,5 kg a dělá veliké pokroky.“

Milá Ivetko,
i my ti přejeme plnohodnotný život,
provázený zdravím, štěstím a láskou.
Kateřina Coufalová a Jiřina Loupová
redakce Zpravodaje

Maminka s Ivetkou.
RODINNÝ FOTOARCHIV
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY MĚSTA ZE 7. ÚNORA 2005
Rada města schvaluje:
• vyhovět žádosti Hospodářské komory Žďár nad Sázavou o zavedení konzultačních hodin
ve Velké Bíteši. Konzultačním dnem bude pondělí v termínech, kdy nejsou jednání RM.
MěÚ poskytne pro tento účel zasedací síň na radnici. Tuto činnost zahájí HK od 14. března.
Dalším konzultačním dnem bude 11. duben a další budou následovat ve 14-ti denních cyklech
• darovací smlouvu v předloženém znění ve věci darování f.č. 184.300 Kč, která je uzavřena
mezi dárcem - Rybářství Velké Meziříčí a obdarovaným – městem Velká Bíteš
• na základě žádosti manželů Štefkových, Velká Bíteš, zrealizovat zpevnění komunikace
k jejich rodinnému domu a k domu manželů Bártových zásypem ze štěrkového kamene
• uzavírání smluv budoucích o smlouvách kupních na části pozemků určených pro stavbu
chodníku a veřejného osvětlení na ulici Kpt. Jaroše za cenu 50 Kč/m . Současně RM souhlasí
se zahájením jednání ohledně výkupů, popřípadě směny pozemků p.č. 3019, 4066, 4067,
4068, 4069, 4070, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086/1, 4086/2, 2378/10, 2873/13
v k.ú. Velká Bíteš. RM doporučuje ZM schválení převodů příslušných pozemků.
• zveřejnění záměru na směnu části pozemku p.č. 2022, k.ú. Velká Bíteš, který je v majetku
města, za část pozemku 4067, orná, k.ú. Velká Bíteš, který je v majetku pí Klímové, Velká
Bíteš. Výše uvedené souvisí s přípravou výstavby chodníku na ul. Kpt. Jaroše ve Velké
Bíteši
• že o zveřejnění záměru na pronajmutí pozemků p.č. 2975/3, 4529, obojí k.ú. Velká Bíteš,
bude rozhodnuto až na březnovém zasedání RM. Žádost o pronájem pozemků podala na
MěÚ pí. Kulíšková, Velká Bíteš
• vyhovět žádosti p. Kočky, Deblín a povoluje mu hostování Lunaparku v roce 2005 ve Velké
Bíteši v čase konání hodů a pouti. O výši poplatků bude rozhodnuto později
• realizovat demolici RD Tyršova 224, Velká Bíteš, za účelem vytvoření parkoviště pro cca
13 osobních automobilů. Tuto akci budou zajišťovat TS Velká Bíteš spol. s.r.o.
• nabídnout veřejnosti z Velké Bíteše možnost připojení se na metropolitní síť s vysokorychlostním internetem. Tato věc je dotována z prostředků strukturálních fondů EU. Jedinými
náklady pro veřejnost budou měsíční paušální platby v max. výši do 400 Kč
Rada města bere na vědomí:
• zprávu komise Fondu rozvoje bydlení o hospodaření fondu pro rozvoj bydlení v roce 2004
• zápis z kontrolního dne, konaného dne 3. února 2005 ve věci „Nástavba domu Tyršova 239
ve Velké Bíteši“
• dopis z MF ČR ze dne 10. ledna 2004 ve věci výměny balkónů za lodžie v ul. U Stadionu
• zápis z jednání ve věci řešení stížnosti na zápach z kanalizace v prostoru ul. Jihlavská
u rodinných domů p. Rauše, p. Koláčky, p. Zedníčka a pí. Dundáčkové, Velká Bíteš, konaného dne 31. února 2005. Účastníky jednání byli starosta města Mgr. Baňa a zástupci firem
VAS a.s. Žďár nad Sázavou a SUŠ Žďár nad Sázavou.
• vyrozumění Policie ČR, obvodní oddělení Velká Bíteš, ve věci poškození fasády WC
• zápis z jednání kulturní komise, konaného v lednu 2005
Rada města doporučuje:
• ZM ke schválení zobousměrnění ulice Na Valech a pověřuje odbor výstavby jednáním
v této věci
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STAROSTA SDĚLUJE

PETICE PROTI ZRUŠENÍ BÍTEŠSKÉ POLICIE
Touto cestou si dovolím Vás informovat o výsledku petice dle zákona 85/1990 Sb.
O právu petičním proti zrušení místního oddělení Policie ČR, Velká Bíteš. Petiční
akce probíhala od 1. února do 15. února a celkem se proti zrušení Policie Velká
Bíteš vyjádřilo 2 522 občanů. Výsledek této akce z hlediska počtu podpisů je jednoznačně kladný, vyvázané kopie petičních archů byly zaslány ministru vnitra Františku
Bublanovi, policejnímu prezidentu Jiřímu Kolářovi, řediteli Krajského ředitelství
Policie ČR Břetislavu Břečkovi a řediteli Okresního ředitelství Policie ČR Oldřichu
Novákovi.
Jednoznačné stanovisko pro zachování místního oddělení Policie vyjádřil ministr
financí Stanislav Sobotka při své návštěvě ve Velké Bíteši 28. února. Osobně je sdělil
na místním oddělení Policie ČR zástupci vedoucího nadporučíkovi Tomšíkovi.

ROZPOČET NA ROK 2005 SCHVÁLEN
Zastupitelstvo města Velká Bíteš schválilo na svém zasedání 28. února rozpočet města na rok 2005 ve výši 105,245 miliónu korun. Rozpočet města byl vyvěšen
15 dní před projednáním v Zastupitelstvu města na úřední desce. Vedle mandatorních
výdajů je samozřejmě nejdůležitější kapitola oprav a investic, která napovídá o tom,
co se bude stavět v tomto roce.
Velmi sledovanou oblastí ve Velké Bíteši jsou chodníky a i tento rok se jimi
budeme zabývat. Konkrétně se bude jednat o výstavbu chodníku na ulici Tišnovská,
v Lánicích ve vazbě na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, dokončí se chodník na
začátku ulice Jihlavská. Ulici U Stadionu čeká rekonstrukce povrchu včetně dokončení chybějícího chodníku. Asi nejrozsáhlejší akce je plánována na druhou polovinu
roku, týká se rekonstrukce ulice Kostelní. Nejprve bude probíhat rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem, následně bude probíhat výstavba komunikace (investor Kraj Vysočina) a chodníků s veřejným osvětlením
(investor město).

MĚSTO ZÍSKALO OPĚT DALŠÍ STÁTNÍ DOTACI
Město Velká Bíteš obdrželo 17. února dopis od Ministerstva financí, ve kterém
nám oficiálně sděluje schválení investiční akce rekonstrukce zimního stadionu s objemem dotace ve výši 5 miliónů korun. Během letních měsíců budeme tedy provádět
konkrétně rekonstrukci umělé ledové plochy a výměnu starých mantinelů za nové.
Stávající nástavba tvrzeného skla bude demontována a následně ukotvena zpět na
nové mantinely.
V současné době byla zahájena veřejná obchodní soutěž a firmy, které se zabývají obdobnými stavbami, se postupně hlásí do soutěže. Po ukončení přihlašovacího
období obdrží firmy projektovou dokumentaci a budou měsíc zpracovávat nabídku
pro město. Následně se jednotlivé nabídky vyhodnotí, přičemž rozhodujícím kritériem při posuzování je výše ceny. Ukončení této soutěže na veřejnou zakázku je plánováno v měsíci červnu podepsáním smlouvy o dílo. Následně asi tři měsíce bude
probíhat rekonstrukce umělé ledové plochy.
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V oblasti veřejného osvětlení bude dokončena výstavba rozšíření veřejného osvětlení na ulici Jihlavská a prodloužení osvětlení ulice U Stadionu u dětské psychiatrické
kliniky. V oblasti bydlení bychom měli dokončit sedm bytů v zadní části středního
odborného učiliště pro sociálně slabší skupinu obyvatelstva, na Jihlavské ulici vybudovat komunikaci s chodníkem a parkovištěm pro městskou kuchyň, 28bytový dům
a rozestavěný 42bytový dům. Pro naše největší bytové domy U Stadionu 475 a 548 připravujeme závěrečnou etapu regenerace, která spočívá ve výměně oken, vchodových
dveří a následnou fasádu se zateplením.

BYTOVÝ DŮM PŘED DOKONČENÍM
V měsíci březnu stavební firma zahájila stavební práce na předposledním pátém
patře. Dle sdělení stavbyvedoucího Ing. Nejedlého je v plánu realizace posledního
šestého patra do poloviny měsíce dubna. Současně již probíhá vyzdívání vnitřních
příček v jednotlivých bytech v druhém a třetím patře. Vzhledem k tomu, že jsou stále
ještě volné byty a budete-li mít zájem, stačí se pouze dostavit na sekretariát Městského
úřadu a vybrat si konkrétní byt, který je ještě neobsazený.

Pohled na dokončené svislé konstrukce pátého nadzemního podlaží od severozápadní
strany.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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OKRSKOVÉ KONFERENCE HASIČŮ
Na okrese Žďár nad Sázavou, kde má SH ČMS organizačně zvládnout a včas informovat členskou základnu ve 261 hasičských sborech o usnesení a dalších úkolech okresního
orgánu, sehrává významnou úlohu dobře vybudovaný okrskový systém. Je tomu tak
v 25 okrscích, kde dobře fungují okrskové výbory složené z vyspělých a odborně zdatných členů.
V současné době se chýlí k závěru těchto konferencí, které budou ukončeny do konce
měsíce ledna 2005. Navštívil jsem jich několik, abych je za radu zasloužilých hasičů okresu
Žďár nad Sázavou také seznámil s celoroční prací rady a aktivu, který také pracuje podle
vydaného statutu a dbá o to, aby péče o zasloužilé hasiče nekončila udělením nejvyššího
vyznamenání. Na okrese Žďár nad Sázavou velká část těchto členů podle zdravotních
možností soustavně přispívá pro rozvoj dobrovolné hasičské organizace. Na konferencích jsou všem přítomným delegátům hasičských sborů rozdávány výňatky ze zprávy rady
a vedení aktivu z celookresního shromáždění zasloužilých hasičů a zasloužilých funkcionářů, které proběhlo v měsíci říjnu minulého roku.
V příspěvku bych se chtěl zmínit o jedné okrskové konferenci, která mě svojí zprávou a celkovou činností zaujala. Je to okrsek Velká Bíteš, který vede již řadu roků starosta
Ludvík Zavřel. Tento organizační článek SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou je jediný na
okrese, který má právní subjektivitu. Veškeré akce na všech úsecích hasičské činnosti jsou
opravdu příkladné.
Okrsek má 12 hasičských sborů a účast na konferenci byla 100 %. Je vzorně vedená veškerá písemná dokumentace. Nyní některá statistická čísla činnosti.
V okrsku je organizováno 431 řádných členů, z toho 10 žen a 53 mladých hasičů.
V úvodu zasedání bylo vzpomenuto zemřelého starosty OSH Jana Dřínka promítnutím
videozáznamu z jeho vystoupení na konferenci v roce 2002.
Konferenci zahájil a řídil člen VV OSH Jiří Kusák. Zpráva předsedy obsahovala
podrobný rozbor a vyčíslení všech uspořádaných akcí v celkovém počtu 216, při kterých
bylo členy SDH odpracováno 3.798 hodin a podílelo se na nich 704 členů. Dále byla ve
zprávě hodnocena účast na oslavách výročí SDH. Je veden podrobný přehled zakladatelů
sborů v okrsku, okrsková soutěž — okresní kolo, kde družstvo z Křižínkova získalo páté
místo. V rámci kulturně společenské činnosti okrsek pořádá od roku 1993 pravidelně
dvoudenní zájezdy po krásách naší vlasti. V letošním roce to bude v pořadí 13. zájezd.
Organizaci zajišťuje nositel titulu ZH František Liška, velitel okrsku.
Okrsek pořádá ve Velké Bíteši v kulturním domě každoročně reprezentační hasičský ples, letos již patnáctý. Mimoto se pravidelně zúčastňuje delegace hasičů s manželkami celorepublikových plesů SH ČMS ČR. Letos to bude v Benešově. Okrskový výbor
dále disponuje vybavením soutěže v požárním sportu, prodejními stánky, restauračním
zařízením, překážkami, vlastní elektronickou časomírou a pro účely školení je k dispozici televize, videozáznamy atd. Všichni okrskoví funkcionáři obdrželi nové vycházkové
stejnokroje a postupně se vybavují vedoucí funkcionáři jednotlivých hasičských sborů.
V kronice okrsku je také podrobně ta smutná část, ve které jsou vedeni postupně ti členové sborů, kteří odešli na věčnost.
Z významných hostů konference byl přítomen plukovník ing. Josef Ryba, ředitel
HZS územní odbor Žďár nad Sázavou, za HZS požární stanici Velká Bíteš velitel poručík
Miroslav Mateja. Volby proběhly pro příští pětileté období aklamací a náročné přijaté
usnesení skýtá záruku, že okrskový výbor Velká Bíteš bude úspěšně v hasičské činnosti
pokračovat.
Herold Karel, člen zasloužilých hasičů ČR
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VRACELI SE S DOBRÝM POCITEM
Ve dnech jarních prázdnin 22. a 23. února 2005 se žáci třetích ročníků SOU Jana
Tiraye opět zúčastnili krajské soutěže v odborných dovednostech obráběčů kovů,
kterou tradičně pořádalo Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště ve Žďáru
nad Sázavou. Akce byla dvoudenní a první den se soutěžilo v praktických dovednostech. Žáci byli rozděleni na kategorii soustružníků, ve které nás reprezentovali
Martin Krátký a Martin Čech, a na kategorii frézařů, kde nás zastupovali Martin Krištof
a Ludvík Vala. Soutěž trvala sedm hodin a dá se říci, že všechen čas žáci pracovali
s maximálním soustředěním a nasazením. Sebemenší zaváhání či nepozornost měly za
následek špatný rozměr a tomu odpovídající trestné body.
Ve středu 23. února soutěž pokračovala teoretickou částí. Zde měli soutěžící vypracovat písemný test pokračující několika příklady. Na celou práci bylo 60 minut a po
případném překročení času se započítávaly trestné body. Ani zde nechybělo intenzivní soustředění.
Do soutěže s charakteristickým názvem „Vysočina“ vyslaly svá družstva následující
školy:
- Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou
- Střední odborná škola technická, SOU a Učiliště Jihlava
- Střední odborné učiliště Jana Tiraye, Velká Bíteš
- Střední průmyslová škola a SOU, Pelhřimov
A jak se naši žáci umístili? V teoretických znalostech získali ve svých kategoriích
Martin Krátký i Ludvík Vala první místa. V teoretické části soutěže družstev obsadili

Ocenění studenti SOU, zleva: Martin Krištof, Ludvík Vala, Martin Čech, Martin Krátký.
FOTOARCHIV SOU JANA TIRAYE
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Martin Čech a Martin Krátký druhé místo, Ludvík Vala a Martin Krištof první místo.
V praktické části soutěže jednotlivců se umístil Martin Krátký jako třetí, Martin Čech
čtvrtý, Ludvík Vala druhý a Martin Krištof třetí. V celkovém hodnocení jednotlivců
zvítězil v kategorii soustružení Martin Krátký, v kategorii frézování Ludvík Vala. Žáci
SOU Jana Tiraye se připravovali na pracovišti První brněnské strojírny Velká Bíteš a.s.,
pod vedením vrchního mistra Aleše Janíčka a mistrů Miroslava Smejkala a Ladislava
Marka. Teoretickou přípravu absolvovali pod vedením učitele odborných předmětů
Ing. Jaroslava Coufala.
Tento úspěch je krásným dárkem k pátému výročí založení školy, jež jsme si připomínali v úvodu letošního školního roku. Umístění dokazuje, že úspěch je podmíněn systematickou prací všech pedagogických pracovníků a že úsilí věnované mladé
generaci i neustálé zvelebování učiliště nese své ovoce. Velký dík patří Střednímu
odbornému učilišti a Učilišti Žďár nad Sázavou, které pod vedením ředitele Ing. Josefa
Crhy dobrovolně připravuje a organizuje tyto náročné soutěže a velkou měrou tak
přispívá k popularizaci tradičních strojírenských řemesel.
Ředitelka SOU Jana Tiraye Ing. Marie Šabacká poděkovala všem žákům a pedagogickým pracovníkům za velmi pěkné výsledky a příkladnou reprezentaci školy. Byli
bychom velmi rádi, kdyby naši žáci zopakovali podobné výsledky i v příštích letech.
Ing. Coufal Jaroslav,
učitel odborných předmětů

POZVÁNKA

BESEDA SPOJENÁ S PROMÍTÁNÍM FOTOGRAFIÍ
Libanon je zemí, kde se střetávaly nejrůznější kultury a civilizace, ať už to byla
babylonská, fénická, řecká, římská, byzantská, později arabská, islámská, křižácké
výpravy… Je to země přírodních krás, úkazů a bohatství, ale také několika náboženství, konfesního vyznání. Po získání samostatnosti na Osmanské říši v roce 1918
a úplné nezávislosti na Francii, kdy Francie do druhé světové války vykonávala
svůj mandát na Libanonem a Sýrií, nastoupil Libanon cestu tržního hospodářství.
Od konce 50. letech 20. století nesl Libanon označení Švýcarsko Blízkého východu,
Bejrútu se říkalo Paříž Orientu, a to díky své vysoké úrovni sektoru služeb, zejména
v bankovnictví, finančnictví, turismu. Občanská válka trvající 15 let přinesla Libanonu
nejen velké materiální škody, ale zejména vysoké ztráty na lidských životech. Avšak
rekonstrukce a dynamika obnovy země od počátku 90. let 20. století je více než
obrovská, stejně jako politické tendence a úsilí o nabytí úplné suverenity země.
To se jí částečně podařilo v květnu 2000 po stažení izraelské armády z jižního
Libanonu. Doufejme, že k té úplné dojde nyní, po „cedrové revoluci“, tj. odsunu syrských vojsk z libanonského území.
Ing. Yvona Šabacká

Klub kultury města Velké Bíteše si Vás dovoluje pozvat na přednášku ing. Yvony
Šabacké o blízkovýchodní zemi – Libanonu. Přednáška bude obohacena promítáním
snímků z cest po „Švýcarsku Blízkého východu“, zemi cedrů. Beseda se uskuteční
v úterý 12. dubna 2005 v 17 hodin ve výstavní síni Klubu kultury. Všichni jste srdečně
zváni.
Klub kultury
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NETRADIČNÍ VÝUKA – „DEN DÍLEN“
V měsíci březnu jsme na naší škole zahájili jednou z forem netradiční výuky,
tzv. „Den dílen“. O co šlo a jak celá výuka probíhala? Nejprve byli všichni žáci školy
rozděleni do čtyř skupin – věkově různorodých. Výuka probíhala ve čtyřech třídách,
v každé třídě se vyučoval jiný předmět. Žáci si tak mohli ověřit své znalosti a případně získat nové v předmětech: český jazyk, vlastivěda a dějepis, přírodověda a přírodopis, hudební výchova. Každá skupina prošla všemi těmito předměty. Výuka byla
opravdu netradiční – byla využita práce ve dvojicích a skupině, každým předmětem
se prolnula pohybová aktivita, výtvarná a pracovní činnost. Výstupy z hodin nebyly
tentokráte do sešitů, ale na velké balicí papíry, kde se uplatnil každý žáček, byť i jen
kresbou malého sluníčka.
Děti pracovaly s nadšením a dle jejich slov – učily by se tak každý den. Nám
učitelům se velmi líbila jejich spolupráce, solidarita a vzájemnost. Již příští měsíc si
podobný den určitě ve výuce zopakujeme a doplníme ještě o projektové vyučování.
Kolektiv učitelů
Speciální školy, Tišnovská 116, Velká Bíteš

Den dílen ve Speciálních školách.
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ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

Martina Konečná

FOTOARCHIV ZŠ

„Nestačí vědět, vědění se musí použít.“
J. W. Goethe

Velice významným úspěchem žákyně 9. C Základní školy ve Velké Bíteši, Martiny Konečné, byla
završena její nelehká dvouletá příprava na Olympiádu v německém jazyce. V loňském roce skončila
v okresním kole na 3. místě, letos obsadila ve stejné kategorii místo 1. a postoupila do krajského kola.
Klání se odehrávalo mezi osmnácti žáky a žákyněmi základních škol žďárského okresu. Martina
Konečná zvítězila se ziskem 34 bodů a obstála tak ve velmi těžké soutěži, která se dá srovnat s malou
maturitní zkouškou. Soutěžící dokazovali zvládnutí cizího jazyka – němčiny – v těchto disciplínách: poslech textu z kazety a splnění zadaného úkolu, dále následovala konverzace se členy poroty (krátký
rozhovor – představení, zodpovězení dotazů, řešení jazykové situace, rozhovor na základě obrázku).
Žáci se museli orientovat v základní problematice sportu, kultury, školství, cestování apod.
Dne 18. února 2005 se konalo v Jihlavě krajské kolo této soutěže. Martina opět dokázala, že
je velice nadanou žákyní a svými znalostmi a schopnostmi porazila všechny své soky a sokyně
a vyhrála i toto kolo. Tím si zajistila postup do ústředního kola jazykové soutěže, které se uskuteční
11. dubna 2005 v našem hlavním městě. Po absolvování všech úkolů budou všichni soutěžící přijati
na Velvyslanectví SRN v Praze. Takovéto úspěchy jsou jistě inspirací nejenom pro samotnou Martinu,
ale i pro další – její vrstevníky i žáky mladší. Přejeme hodně úspěchů i v celostátním kole!
Mgr. Renata Pohanková

Poděkování na tomto místě rozhodně patří Mgr. Vlastě Musilové – zástupkyni ředitele školy pro
výuku cizích jazyků - za dlouhodobou a cílenou přípravu Martiny na tuto soutěž.
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy
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SNOWBOARDING I VE VELKÉ BÍTEŠI

Zleva: Petr Jabůrek, Jakub Horký, Pavel Kopáček, Tomáš Melichar a Dalibor Kolář.
FOTO: TOMÁŠ KOLÁŘ

Také ve Velké Bíteši je již několik roků poměrně dost vyznavačů jízdy na snowboardu. Samotné snowboardy můžeme rozdělit do tří základních skupin - slalomboardy
určené pro alpskou jízdu, freestyleboardy pro skoky a hlavně různé triky a allroundboardy umožňující využití obou předchozích způsobů jízdy. Terén v nejbližším
okolí našeho města je vhodný pouze pro freestyle.Vzhledem k průběhu druhé části
letošní zimy, kdy i u nás dosáhla sněhová nadílka výšky několika desítek centimetrů,
jsme mohli my, místní „snowborďáci,“ krotit svoje prkna přímo na území města. Díky
pochopení pana Šilhána z ulice Karlov jsme mohli na jeho pozemku navršením více
jak 10 kubíků sněhu vybudovat nájezdovou a odrazovou rampu. Vynaložené úsilí přineslo očekávaný výsledek. Od počátku února až takřka do konce března jsme mohli
prakticky každodenně tento miniareál využívat a zdokonalovat různé freestylové
triky. Věříme, že i v příštích letech, kdy sněhové podmínky nemusí být tak dobré, nás
město Velká Bíteš podpoří a pomůže nám vybudovat obdobnou rampu v prostoru
rekultivované skládky Na Spravedlnosti. Vždyť nejenom hokejem a fotbalem žije
bítešská mládež.
Za skupinu bítešských vyznavačů snowboardingu
Dalibor Kolář
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OPĚT NA FAJŤÁKU

LYŽOVÁNÍ ŽÁKŮ BÍTEŠSKÉ ZŠ
Průběh letošní zimy, kdy ještě 20. prosince 2004 klesaly teploty hluboko pod
bod mrazu, nabral v poslední prosincové a prvních dvou lednových dekádách pro
všechny milovníky pohybových aktivit na sněhu velice nemilou změnu. Padající teplotní rekordy, navozující takřka jarní atmosféru, naštěstí s polovinou měsíce vzaly za
své. Pohotoví členové a pracovníci velkomeziříčského Ski klubu ve velice krátkém
čase zasněžili podstatnou část sjezdovky na Fajtově kopci. Neváhali jsme a ve středu
19. ledna, kdy začal ve ski areálu provoz, sem dorazila první část ze 106 žáků sedmého
ročníku Základní školy ve Velké Bíteši. První dva dny byly především pro úplné začátečníky značně náročné, další čtyři dny, díky postupné nadílce přírodního sněhu,
kdy žáci mohli využívat také části sjezdovky s mírnějším sklonem, byly určitě pohodovější. Takřka ideální podmínky, které panovaly od 10. do 17. února, využívali žáci
dalších dvou tříd sedmého ročníku.
Nejenom počasí, ale také nadšení a velice aktivní přístup našich dětí, soustavné
úsilí nás všech devíti učitelů - instruktorů školního lyžování a ochota zaměstnanců Ski
klubu Velké Meziříčí přinesly své plody. Všichni frekventanti, samozřejmě na různé
úrovni, zvládli základní abecedu lyžování. Po šesti dnech lyžařského výcviku jsou
schopni samostatného pohybu na méně náročných sjezdovkách včetně používání
lyžařského vleku. Další zdokonalování je již věcí každého jednotlivce. O tom, že většina z nich v tom bude pokračovat, svědčí následující fakt.

Žáci třídy 7. C a 7. D se svými učiteli v horní části sjezdovky na Fajtově kopci.
FOTO: MGR. DALIBOR KOLÁŘ
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Ze zapůjčených 40 párů školních lyží je před jarními prázdninami, které na výcvik
druhé skupiny navazovaly, vrátilo pouze pět žáků. A protože výborné sněhové podmínky trvaly i v době zmíněných jarních prázdnin a několik týdnů po jejich skončení,
vůbec mě nepřekvapilo, když jsem ve zmíněném lyžařském areálu potkával nejenom
letošní, ale i dřívější účastníky našich školních lyžařských kurzů z předchozích roků.
Často s nimi lyžovali i jejich rodiče. Podle slov některých z nich začali znovu lyžovat právě díky aktivitě a chuti jejich dětí do lyžování, navozené předchozím školním
lyžařským výcvikem. Vzhledem ke vzrůstající popularitě jízdy na snowboardu předpokládám, že v příštím roce bude nabídka této aktivity součástí školního lyžařského
výcviku. V nabídce se objeví také možnost pořádat kurzy mimo náš region. Jednalo
by se o celotýdenní pobyt v českých nebo moravských horách, případně ve spolupráci s družební školou v Senci u Bratislavy v rámci projektu Socrates pobyt v Nízkých Tatrách. Vše bude záležet na zájmu žáků a jejich rodičů.
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel ZŠ Velká Bíteš

MŠ U STADIONU

DEN TATÍNKŮ V MODRÉ TŘÍDĚ
Motto: Při výchově musíme obětovat čas, abychom ho získali.
Úkolem vychovatelů předškolních dětí je harmonický rozvoj celé dětské osobnosti a nedílnou
součástí je i vytvářet správné mezilidské vztahy a poznávat lidské hodnoty. Povídali jsme si hlavně
o těch dětem nejbližších - o rodině, o tom, koho máme nejvíc rádi. Jsou to především ti, kdo bydlí
s dětmi doma – táta, máma, sourozenci… Nezapomněli jsme na nikoho. O maminkách si povídáme, zpíváme, básničkujeme, oslavujeme je, zveme je do školky a obdarováváme – což je jistě na
místě, protože máma bezesporu hraje prim, ale tátovo místo v životě dítěte je také velmi důležité
a nezastupitelné. A to bychom měli občas dětem i tatínkům připomenout. Proto jsme uspořádali
ve čtvrtek 17. února DEN TATÍNKŮ. Již předem jsme společně s dětmi instalovali do třídy figurínu
školkového táty, kterého si děti pojmenovaly „Julián“. Ty skutečné tatínky jsme si na Den tatínků
pozvali na návštěvu.
Od rána probíhaly přípravy: děti kreslily obrázek svého tatínka, povídaly si o něm – kde pracuje, jaký je, co se jim na něm líbí, co dělá doma nejraději apod. Protože děti byly sdílné, zaznamenávaly jsme odpovědi na rubovou stranu obrázků – jako zajímavost pro tatínky. A skutečně přišli!
A to v nečekaném počtu a ti, co přijít nemohli, se s lítostí předem omlouvali. Scházeli se pomalu
a postupně, a tak si nejdřív jen tak nezávazně stavěli s dětmi z kostek na koberci. To nás přivedlo
k vyhlášení první soutěže: Který táta se svým dítětem postaví nejvyšší komín. Tatínkové zapomněli
na věk, tituly i profesní pozice a stali se z nich znovu kluci, kteří se s pomocí dětí snažili vyhrát.
Vyhráli všichni, protože vítězstvím byla především účast. A tak jsme si společně provolali: „Jo ho
ho, to se povedlo!“ Poté jsme nechali tatínky vydechnout, usadili je a oficiálně přivítali – slovem
učitelky a zpěvem dětí:
„Když jsi byl ještě malý kluk, nosil jsi péro, šíp a luk,
teď už tě hračky nebaví, máš povinnosti dospělý.
S tebou mě baví svět, můj zlatej taťko, já bych tě láskou sněd, můj zlatej taťko,
s tebou mě baví svět, můj zlatej taťko, s tebou je legrace!“
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Den tatínků v MŠ.
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Z tatínků se na chvíli stali diváci a sledovali, jak děti zpívají, hrají, tancují a cvičí, zkrátka co už
umí. Děti si předem připravily pro tatínky pěkný dárek – papírové kravaty, které jim připnuly a ty
je pak zdobily během celého odpoledne.
Pro tatínky jsme si připravili spoustu her a soutěží: poznat se podle obrázku, který nakreslilo
dítě; poznat své dítko poslepu mezi třemi podobnými dětmi; poznat papučky svého dítěte; odpovědět na jednu anketní otázku, např.: S čím si hraje vaše dítě nejraději? Hrajete si spolu doma?
Koupal jste vaše dítě, když bylo miminko? S čím jste si hrál nejraději ve školce? apod.; trefovat se
společně míčkem do koše; děti poznávaly svého tatínka po hlase: „Já jsem tvůj tatínek“. Potom
si vzal každý táta své dítě do náruče, společně se pomazlili a choval je za zpěvu ukolébavky.
Odměnou za skvělý výkon byla tatínkům nejen radost dětí, ale navíc každý obdržel „Řád správného táty“ a DIPLOM.
A můžeme jít domů! Ale kdepak. Pro maminky potom ještě společně tatínek a dítě ozdobili
velké srdce z papíru, na kterých se objevila velká ruka tátova a malá ručka námořníčka. Dokonce
mohli napsat mámě i společný vzkaz, např.: Naší mamince od správnejch chlapů.
Co dodat závěrem? Chápeme pracovní vytížení a nedostatek času dnešních mužů a tak o to
víc děkujeme těm tatínkům, kteří si chvíli dokázali vyšetřit. Ne kvůli nám, ale za jejich děti jim
děkujeme, protože radost a nadšení, které prožívali při společné hře, je nepopsatelná… Tatínkové, nečekejte, až vás „donutí“ učitelky a hrajte si se svými dětmi co nejvíce – dokud o to stojí…
Dana Karmasinová a Dáda Neklapilová
VESELÁ ŠKOLKA – U Stadionu
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do mateřských škol ve Velké Bíteš na školní rok 2005 / 2006 se bude
konat v úterý 12. dubna 2005 v obou mateřských školách, tj. v MŠ na Masarykově
náměstí a v MŠ U Stadionu v době od 8 do 17 hodin.
Základní informace pro rodiče:
- k docházce do MŠ se zapisují děti od 3 let věku. V odůvodněných případech je
možné přijmout dítě již od 2 let, pokud je k docházce do MŠ zralé a na základě
vyjádření dětského lékaře a možnosti MŠ
- pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do MŠ v pozdějším termínu než je září
2005, např.v jarních měsících 2006, musí je k docházce rovněž přihlásit již nyní
v dubnu. Při naplnění kapacity předškolních zařízení bude možné později přihlášené dítě přijmout jen na případně uvolněné místo
- rodiče mohou zvolit délku pobytu v MŠ i termín nástupu
- dětem je zajištěna celodenní strava, včetně pitného režimu
- provoz obou MŠ je od 6.15 do 16 hodin
- samostatným ustanovením je určen příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů pobytu dítěte v MŠ
- docházkou do MŠ si dítě vytváří první sociální vztahy, prohlubuje si poznatky,
dovednosti, návyky i vědomosti z různých oblastí a připravuje se tak na další vzdělávání
- k zápisu si rodiče vezmou rodný list dítěte
Ředitelství MŠ Masarykovo náměstí a MŠ U Stadionu

MŠ NA NÁMĚSTÍ
V úvodní nabídce programů Vás srdečně
zveme podívat se k nám do školky dne
12. dubna 2005, a to od 8 do 15 hodin. Školku
si můžete nejen prohlédnout, ale pokud přijdete i se svými dětmi, můžete si u nás pohrát.
Po celý školní rok nabízíme dětem nejrůznější
aktivity a činnosti, se kterými vás průběžně
seznamujeme ve vitríně MŠ, ale i prostřednictvím Zpravodaje. V letošním školním roce
jsme, mimo jiné, dětem nabídli již několik
úspěšných tematických dní, v jejichž průběhu
si formou prožitkového učení, pokusů a experimentování vštěpovaly nejrůznější dovednosti a opravdu se u nich i pobavily. Dnes vám
nabízíme na níže uvedených fotografiích malý
výňatek ze života dětí.
Anička Kratochvílová připravuje ruční
papír v rámci tematického ekologického dne „Stromy – plíce naší planety“.
FOTOARCHIV MŠ
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P. učitelka Geisselreiterová se svými „Beruškami“ při tematickém dnu „Půjdem spolu do
pohádky“.
FOTOARCHIV MŠ

Zleva: Hynek Toman, Jožík Zachoval, Anička Kratochvílová, Erik Jaluška a Eliška Beerová
při koledování – tematický den „My tři králové, jdeme k vám“.
FOTOARCHIV MŠ
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OHLÉDNUTÍ ZA SÓSEDSKÝM BÁLEM

Stojící zleva: J. Hájek, Z. Vlček, B. Chmelíček v masopustním programu „Panímámy, pečte
šišky a koblížky...“.
FOTO: IVANA BALEJOVÁ

V sobotu dne 5. února 2005 proběhl v Kulturním domě ve Velké Bíteši v pořadí již
čtvrtý krojovaný ples, nazvaný „Sósedské bál“. I letos byli hosté vítáni tradičním pohárkem
dobré bítešské slivovice. Slavnostní zahájení provedli představitelé pořádajících organizací - zdejšího klubu kultury a Muzejního spolku Velkobítešska. Potom krojované páry
národopisného souboru Bítešan zatančily Moravskou besedu. V průběhu večera k tanci
a poslechu výborně vyhrávali mladí Bojané - dechová kapela „Liduška“ z Dolních
Bojanovic. Hlavní část programu po dvaadvacáté hodině měla masopustní ráz. Do sálu
vstoupila skupina maškar doprovázená muzikou. Za zpěvu písně „Už je toho masopustu
na mále“ se začal odvíjet čtvrthodinový výjev tradiční ostatkové obchůzky v podání souboru Bítešan. Konec masopustu v letošním roce připadl na velmi brzký termín a datum
plesu, které bylo podle něho stanoveno, i souhra dalších okolností do jisté míry ovlivnily
počet účastníků. Přestože návštěvnost v porovnání s předchozími ročníky nebyla vysoká,
i letošní bál se vydařil. O půlnoci si všichni spolu zatančili Českou besedu. K dobré náladě
přispívala rovněž houslová muzika Bítešan, která měla několik vstupů o přestávkách mezi
tanečními celky dechovky. Jakmile zazněly první tóny houslí, utvořil se před muzikanty
půlkruh krojovaných i „civilů“, aby si spolu zazpívali známé písničky. Atmosféra byla
srdečná a přátelská. Účastníci bálu - „sósedé“ - se bavili až do třetí hodiny ranní.
Pořadatelé plesu děkují místním obyvatelům, živnostníkům, společnostem a institucím,
kteří přispěli do plesové tomboly nebo jinak podpořili tuto společenskou akci.
Silva Smutná
Muzejní spolek Velkobítešska
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Na bále.

FOTO: IVANA BALEJOVÁ

PODĚKOVANÍ
Klub kultury města Velké Bíteše a Muzejní spolek Velkobítešska děkují všem sponzorům, kteří podpořili národopisné dění v našem městě. Především společnosti DIRS
Brno, s.r.o. za poskytnutí významného finančního daru ve prospěch péče o místní
lidovou kulturu a její rozvoj. Za finanční podporu děkujeme také zdejším společnostem: První brněnské strojírně Velká Bíteš a.s., Building Plastics ČR, s.r.o. a Bítešské
dopravní společnosti, s.r.o.
Ve prospěch letošního „Sósedského bálu” přispěly na výzdobu bálu Textil
a galanterie Hájková a Jeřábkova pekárna, která rovněž darovala svoje výrobky na
pohoštění - děkujeme. Poděkování dále patří firmám a institucím, které darovaly
ceny do plesové tomboly, byly to: Bematech, s.r.o.; PF Postforming; Kosmetické
a masážní studio SALOME Kopáčková; TV SERVIS WATT - Pelánovi; HC Spartak Velká
Bíteš; Labara - Holík Radomír; AG FOODS, s.r.o. Košíkov; BRONA, s.r.o. Velká Bíteš;
CK REKO; Cukrárna U Zdubů; Řeznictví - Uzenářství Sláma; Slámovo uzenářství;
David, s.r.o.; Obuv - Zbyněk Janda; Café Jana; Supellex centrum; SANTI, s.r.o. - Velká
Bíteš; Stříbrnictví Velká Bíteš; Papírnictví Smutný; Kadeřnictví Kladivová; Elektronika
Vildomec; Stavební firma Navrátil; Restaurace - Pension U Raušů; Jiří Vlček V. Bíteš;
Elektro Havlíček; Hotel Jelínek - Kulíšková; Lékárna U Tří sloupů; TJ Spartak Velká
Bíteš - Sauna; Knihkupectví - parfumerie Pelikánová; MVDr. Jan Konečný; Jan
Smejkal - Ovoce, zelenina Velká Bíteš; Horácké autodružstvo; Advokátní kancelář JUDr. Alena Malá; OP Prostějov, paní Raušová; Muzejní spolek Velkobítešska; Městské
muzeum; Oriflame - Marcela Menclerová; Kadeřnictví Kladivová; Kadeřnictví Anděla;
MUDr. Zdeňka Ouředníčková; Informační centrum a klub kultury města Velké
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Bíteše; Textil Minářová; Město Velká Bíteš; MěÚ Hanušovce nad Topľou; Folklorní
soubor Vysočan Hlinsko; Smutný Josef; Kino Flip Velká Bíteš; Herna U Staříka;
Radek Gruber; Papírnictví Doubková; Hodinářství, zlatnictví Kozová; Sportbar Klíma;
Urbánek Luboš - Občerstvení; Brněnka Janda; Potraviny Návrší; Rytectví, reklama Mihal Stanislav; Fitcentrum Denisa; Kadeřnictví - Renata Urbánková; Tabák - Vránová;
Oděvy - Vránová; Fotoateliér Astra - Veleba; Nábytek Hikva; Asia centrum; STAMAT
- Krupička Pavel; Autobaterie, náhradní díly Josef Kopečný; Květiny – zahrádkářské
potřeby Drlíčková Bohumila; Drogerie Nováčková; Železářství Žaloudek; Potraviny
Tesařová; Vinotéka; ZO Český svaz včelařů Velká Bíteš; Moravský rybářský svaz Velká
Bíteš; Bohdan Kotoul, Tabák - Sazka, V. Bíteš; Zámečnictví Řezanina; Čerpací stanice
Slovnaft Velká Bíteš; IRMA, s.r.o. - Velká Bíteš; Sportbar „Na Základně“ Andrlík Radek;
Hračky - Sport Stejskalová; Lesácká restaurace; Zdeněk Mazánek - mobilní telefony
a příslušenství
Klub kultury

OKÉNKO FARNOSTI
Milí čtenáři,
právě trochu hodnotíme farní odpoledne, které se neslo v duchu tématu letošního
roku – Farnost, místo pro každého. Odpoledne jsme prožili v prostorách zdejšího kulturního domu a myslím, že se vydařilo díky mnoha ochotně zapojeným lidem - moderátorce, Bítešské schole, hostům, hovořícím o různých pohledech a zkušenostech ve svých
farnostech, ozvučovacímu technikovi, skupinkám účinkujících dětí a jejich vedoucím
a nezbytným hospodyňkám, které zajistily a pěkně zorganizovaly pohoštění. Díky také
všem přítomným, kteří spoluvytvářeli atmosféru pohody a vzájemného přijetí. Korunou
celého setkání byly děti, které svým sobě vlastním způsobem obohatily celé setkání a svou
nelíčenou radost projevily při odnášení cen ze závěrečné tomboly. Děkuji všem, kdo jste
celou akci podpořili. Máme novou společnou zkušenost a můžeme se těšit na další.
Duchovní slovo:
V dějinách spirituality existují dva proudy: spiritualita shora a spiritualita zdola.
Spiritualita zdola je toho názoru, že Bůh k nám nemluví jen v Bibli a prostřednictvím
církve, nýbrž i prostřednictvím nás samých, prostřednictvím našich myšlenek, citů, našeho
těla, našich snů a dokonce i prostřednictvím našich ran a našich domnělých slabostí.
Spiritualita zdola byla praktikována především v mnišství. Dávní mniši vytyčili okruh
vlastních náruživostí a začali se sebepoznáním, aby byli schopni poznat pravého Boha
a setkat se s ním. Evangrus Ponticus formuluje tuto spiritualitu zdola klasickou větou:
„Chceš poznat Boha? Poznej nejprve sám sebe.“ Výstup k Bohu vede sestupem do vlastní
reality včetně hlubin nevědomí. Spiritualita zdola nevidí cestu k Bohu jako jednosměrnou
ulici, na níž se k němu stále blížíme. Cesta k Bohu vede spíše oklikami a bludnými stezkami, různými „krachy“ a zklamáními nad sebou. Vůči Bohu mě neotvírá ani tak má vlastní
ctnost, jako spíše mám vlastní slabost, nemohoucnost, ba dokonce i můj hřích.
Úryvky z knihy Spiritualita zdola: Anselm Grün, Meinrad Dufner
Otec Bohumil Poláček
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POZVÁNKA

DO VETERINÁRNÍ STANICE PRO MALÁ ZVÍŘATA
Vážení čtenáři,
chtěl bych Vám oznámit zahájení činnosti nového pracoviště Veterinární ordinace pro
malá zvířata ve Velké Bíteši. K rozhodnutí zahájit stabilní provoz jsem dospěl na základě
neustále se zvyšujícího počtu klientů z Velké Bíteše a okolí v mých ordinacích v Tišnově
a Braníškově.
Provoz bude zahájen začátkem dubna ve Velké Bíteši, ul. Lánice. Veterinární lékaři
budou k dispozici majitelům zvířat prakticky denně v odpoledních hodinách, v sobotu
dopoledne. V případě potřeby nebo zájmu je zajištěn výjezd a návštěva v bytě majitele.
Funguje nonstop pohotovost. V rámci své činnosti jsme schopni pokrýt širokou škálu
veterinárních úkonů. Počínaje úpravou srsti přes konzultaci v oblasti výživy, čipování až
po např. chirurgické vedení porodu. Pracoviště jsou nadstandardně přístrojově vybavena.
Jménem kolektivu pracovníků se těším na spolupráci, která přispěje především k dobrému zdraví zvířat.
MVDr. Viktor Dvořák

.

KLAVÍR A TROMBON
V úvodu šestého koncertu osmé sezóny
Bítešského hudebního půlkruhu příjemně
překvapily hrou na příčnou flétnu žákyně
Mgr. Drápala - Iveta Pelikánová a Hana
Musilová. Za klavírního doprovodu Mariky
Kašparové přednesly Alegro ze Sonáty
F Dur Giuseppe Sammartiniho. O tom,
jak zajímavě a krásně může znít souzvuk
klavíru a trombonu, nás přesvědčila sympatická dvojice mladých interpretů: Ivana
Hlavoňová - klavír a Robert Kozánek - trombon.
Pan Kozánek vtipně uváděl program
koncertu, seznámil posluchače se svým
nástrojem, jednotlivými skladbami i jejich
autory. Část skladeb pro trombon zazněla
v doprovodu klavíru, jedna byla sólem
pro trombon, dvě zahrála sólově na klavír
Ivana Hlavoňová: Byla to temperamentní
Chopinova Etuda C moll - Revoluční a
Janáčkova Sonáta l. X. 1905. Procítěný přednes posledně jmenované skladby hluboce
na posluchače zapůsobil.

Robert Kozánek.

FOTO: OTTO HASOŇ
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Ivana Hlavoňová.

FOTO: OTTO HASOŇ

Využila jsem skutečnosti, že vedle
mě seděl na koncertu muzikant trombonista a zeptala jsem se na
jeho dojmy ze skladeb na trombon.
Tady je jeho reakce: „Víš, co je to za
dřinu a za nápor na nátisk, na svaly v
obličeji? A Robert Kozánek to zvládl
perfektně. Ty čisté, sametové tóny,
výborný nátisk - a ta výdrž! To vážně
může posoudit jen ten, kdo na trombon hrál.“
Nadšený muzikant mi o přestávce
utekl na volnou židli do první řady,
aby byl co nejblíže svému zážitku.
Oba interpreti nadchli posluchače
svým mladým elánem a přirozenou
prostotou projevu, kterého se ještě
nedotkla chladná profesionalita.
Svědčí o tom i závěr koncertu, kdy
po dlouhém potlesku sdělil rozpačitý i potěšený Robert Kozánek, že

Zleva: Iveta Pelikánová, Marika Kašparová a Hana Musilová.
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FOTO: OTTO HASOŇ

si jako přídavek nic nepřipravili. Zahráli proto na rozloučenou znovu část Smitovy
Koncertní árie. Ze sálu odcházeli mladí umělci s kyticemi, publikum odcházelo potěšeno hudbou a krásnou atmosférou koncertního večera.
Zora Krupičková

KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE
Jiřího Pazoura na závěr 8. sezóny BHP
„Improvizovat neznamená nebýt připraven“
V encyklopediích se dočteme: Výraz improvizace je odvozen z latinského
improvisus = nepředvídaný. Za hudební improvizaci se obvykle pokládá jakákoliv
zvuková realizace hudby zabezpečovaná hudebníkem, jež se neopírá o notačně či
paměťově fixovanou hudební strukturu. Ani nejvyhraněnější improvizační postup se
ovšem neobejde bez předem daných či připravených prvků, improvizující hudebník
se opírá o vžitý tónový materiál, melodické, harmonické, metrorytmické i formové
obraty či modely. Nejvolnějším typem je fantazie, improvizovaná však může být
i závazná technika, např. fuga. Často bývá východiskem improvizace předem dané
téma, mnohdy se improvizátor snaží napodobit určitý autorský nebo dobový styl
apod. V nástrojové hudbě se z improvizační praxe vyvinuly různé hudební útvary
(např. preludia, toccaty).
V 17. století se hojně improvizovalo v sólovém zpěvu, v instrumentálních koncertech byla improvizaci vyhrazena kadence. Fantazijní improvizaci rozvíjela řada skladatelů 18. a 19. století (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt). Dodnes udrželi umění
nástrojové improvizace varhaníci. Vzorem improvizace se pro Prahu stala vystoupení W.A.Mozarta, jeho samotného pak zaujaly improvizace harfeníka J. Häuslera
na motivy z Figarovy svatby. K renesanci klavírní improvizace dochází ve 20. století,
mimo jiné kvůli potřebám rozhlasového vysílání (F. Jílek, P. Blatný, P. Eben, A. Linka
a další).
Jiří Pazour je absolventem pražské konzervatoře a Akademie múzických umění,
obor skladba. V současnosti pedagogicky působí na pražské konzervatoři. Zabývá se
převážně kompoziční a koncertní činností. Jeho skladby jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem a vydávány na zvukových nosičích.
Večer klavírní improvizace je poněkud netradičně pojaté koncertní vystoupení,
jehož originální a neopakovatelnou podobu vytváří jeho protagonista společně se
svými posluchači. Náš koncert bude zahájen variacemi na lidovou píseň v různých
hudebních stylech – klasicismus, romantismus, impresionismus, konec 20. století,
pop-music. Do druhé části koncertu vstoupí posluchači jako spolutvůrci programu.
Přineste „svou trošku do mlýna“ v úterý 5. dubna 2005 v 19 hodin do Kulturního
domu ve Velké Bíteši.
Tomáš Mašek

Nepřehlédněte!
Na koncertu bude zahájen předprodej permanentek pro devátou sezónu BHP
2005/2006; předprodej vstupenek na mimořádný koncert 24. května; bude vyhodnocena Velká dětská soutěž
Výbor BHP
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
„ Běda! Už není tak jak bývalo!“
z nejstarší písemné památky na hliněné tabulce v cařihradském muzeu

Co jsme připravili na měsíc duben:
Na Seniorklub 20. dubna, v 15 hodin v kulturním domě jsme si pozvali jako hosta
vedoucí místního domova důchodců, p. Martu Doubkovou. V únoru jsme si vyslechli
vedoucího sociálního odboru Krajského úřadu v Jihlavě p. Mgr. Jiřího Bínu. Dubnovou
besedu - problematiku života starších občanů, z pohledu místních podmínek, doplníme.
Jinak, opět jako vždy, se rádi setkáme a povykládáme si o tom, co bylo, co se podařilo
a na co se budeme těšit.
V měsíci dubnu zahajujeme letošní zájezdy. Jako první jsme si naplánovali zájezd do
Prahy na prohlídku senátu a ještě něco dalšího. V Praze je toho dost, co jsme ještě neviděli. Vše je odvislé od toho, jaká bude v senátu situace. Tak doufejme, že nám to vyjde.
Předběžně jsme si naplánovali termín na úterý 19. dubna nebo 26. dubna. Na dubnovém
Seniorklubu už budeme snad vědět více.
Třetí akcí bude výlet na kole, poslední sobotu v dubnu, 30. dubna, odjezd ve 13 hodin
od fotbalového stadionu. O výletech na kole ještě píšeme v tomto zpravodaji v samostatném článku. Jen stručně uvádíme, že pojedeme na kopec Ambrožný, na významnou kótu
a rozhraní povodí řek Oslavy a Svratky, mezi obcemi Březejc a Sviny.
Na měsíc květen připravujeme:
- středa 18. května, Seniorklub s povídáním o dalekých cestách
- neděle 22. května, jarní vycházka za kytičkami
- sobota 28. května, celodenní výlet na kolech k pramenu Libochovky
Aktiv Seniorklubu

Senioři z Velké Bíteše zasedají v parlamentu. Taková pozornost a zaujetí, to je tam
dost vzácné.
FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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VÝLETY NA KOLECH
ZAHAJUJEME ŠESTOU SEZÓNU

Místo našich srazů výletů na kolech.

FOTOARCHIV SENIORKLUBU

Všimli jste si také, kolik kolařů postává v sezóně na náměstí, co kol je na autech?
Kolo, to je fenomén poslední doby. Svoje mnohé příznivce si kolo našlo i v našem
městě. Proč to? Určitě trochu móda, celosvětová, ale kromě toho výborný, snadno
dostupný prostředek k mnoha radostem. Kolik krásných míst se nachází kousek dál
od Bíteše, kam až nebylo možno pěšky dojít a pro motorizované výlety a zájezdy
zase příliš blízko, kam nestojí zato vypravovat auto. Pobyt v krásné přírodě, mezi přáteli, únik z každodenního shonu, z přeelektronizovaného prostředí (dobré je mobil
zapomenout doma), najít si čas pro svoje myšlenky, dokázat si sami sobě, že ještě na
to máme, atd.
Jedním z organizátorů cykloturistiky v našem městě je i Seniorklub, jehož program
je určen pro všechny, kteří mají kolo rádi a kteří se nezaleknou těch asi 60 km za celý
den najet. Žádná honička - spíše rekreace, pohoda.
Naše pravidla, po zkušenostech, jsou následující:
- jezdí se každou poslední sobotu v měsících duben až říjen, první a poslední výlet
- jsou odpolední (max. 30 km), ostatní jsou celodenní (max. 70 km)
- místo a čas odjezdu, sledujte ve zpravodaji a v samostatně vydaném programu
- letos jsme zavedli dvě novinky: celodenní výlety v červenci a září mají start
v Brně
- v Jihlavě, kam si kola necháme zavézt a sami tam dojedeme autobusem
- v zájmu bezpečnosti a sounáležitosti rádi jezdíme ve žlutém oblečení
- jezdí se za každého počasí a v jakémkoliv počtu
A kam letos pojedeme:
- duben: sobota 30. dubna na kopec Ambrožný, prověrka kol a kondice
- květen: sobota 28. května k pramenům Libochovky
- červen: sobota 25. června na jih k Dalešické přehradě
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-

červenec: sobota 30. července z Jihlavy - podél Jihlavy domů (start v Jihlavě)
srpen: sobota 27. srpna Loučka proti proudu, jak ji ještě neznáme
září: sobota 24. září po vinařských cyklostezkách na jih od Brna (start ve Starém
Lískovci)
říjen: sobota 29. listopadu závěr u sv. Zdislavy na Svaté hoře

Bližší informace jsou uvedeny na podrobném programu, k dostání v Informačním
centru. Hodně zdaru letošní cykloturistice se šťastnými návraty!
Karel Smolík, st.

POHLED DO KOSMETICKÉHO SALONU
O líčení a nových trendech jsme již hovořili několikrát, dnes bychom se krátce
seznámili s klasickým ošetřením pleti na salonu. Základem tohoto ošetření je
důkladné čištění. To je první krok ošetření, ať na salonu nebo denní domácí péče,
protože jen důkladně očištěná pleť může správně přijímat účinné látky. Při salonním
ošetření se navíc někde provádí lymfatická drenáž, což je ruční nebo vakuová masáž
obličeje a dekoltu za účelem rozproudění lymfy. Tou nám odchází toxické látky,
jenž působí nežádoucí projevy a únavu pokožky. Tato masáž zároveň uvolňuje póry
a prokrvuje všechny vrstvy kůže a zvláště dobře připraví pleť na hloubkové čištění,
což představuje mechanickou kompresi komedonů nebo milií. Poté kosmetička aplikuje vhodný typ peelingu a podle potřeby provedeme korekci obočí, příp. depilaci.
Málo výrazné obočí a řasy se mohou efektivně zvýraznit barvením.
Nejdůležitější a nenahraditelnou částí ošetření je ruční masáž obličeje, kterou
můžeme doplnit masáží dekoltu a šíje. Před masáží použijeme aktivní doplňky
péče podle momentálních požadavků pleti a zvolíme pěstící krém. Vlastní masáž
nám pomáhá k tomu, aby pleť všechny účinné látky dostatečně vstřebala. Tato fáze
ošetření je velmi oblíbená, a kromě toho, že pomáhá k vyhlazení mimických vrásek
a poskytuje pleti vydatnou výživu, pomáhá k uvolnění celého těla a psychiky.
Po masáži tuto příjemnou relaxaci prodloužíme odpočinkem, jenž nám slouží k aplikaci pleťové masky. Závěr péče, pokud si zákaznice přeje, můžeme doplnit líčením.
V poslední době si získávají oblibu i jiné formy ošetření, které jsou příjemným mezičlánkem v pravidelné péči, nebo slouží k oživení pleti pro společenské a slavnostní
příležitosti.
Pokud se „odevzdáte“ do rukou kosmetičky, jenom cítíte péči, ale na vlastní oči ji
sledovat nemůžete. Díky vašim impulsům a zájmu vám chceme práci kosmetiček ukázat, více vám přiblížit nové metody, poradit v péči o pleť a líčení. Proto vás srdečně
zveme na den otevřených dveří, který bude probíhat první květnový pátek v prostorách výstavního sálu Klubu kultury. Mimo ukázky kosmetických ošetření na modelech bude přítomna i vizážistka, aby nás seznámila s novinkami pro letní sezónu,
které si můžete také na sobě vyzkoušet.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Anna Kopáčková
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PLESOVÁ SEZÓNA
Ohlédnutí za příjemnou společenskou akcí - Reprezentačním plesem První brněnské
strojírny Velká Bíteš, a. s.
Druhou
únorovou
sobotu
letošního roku se konal již šestý
Reprezentační ples První brněnské
strojírny Velká Bíteš, a.s. V letošním
roce to byla první z akcí, kterou si
společnost První brněnská strojírna
Velká Bíteš připomíná 55. výročí
svého založení. Tradičně vyprodaný
sál v Kulturním domě, 456 hostů
a 40 účinkujících, ano, tak velký bývá
každoročně zájem hostů, kteří rádi
náš ples navštěvují. A jsou to hosté
z širokého okolí, mezi čestnými
hosty jsme v letošním roce například
uvítali Ing. Milana Holla, prezidenta
Asociace leteckých výrobců České
republiky.
Program večera byl opět bohatý.
Hlavní hostem večera byla Petra
Janů, která vystoupila s vybraným
průřezem oblíbených a nestárnoucích písniček ze svého repertoáru
Vystoupení taneční školy Lucerna Praha.
a sklidila zasloužené, bouřlivé ovace.
FOTO: ING. VÁCLAV RAPOUCH
Něco ze svých šansonů z koncertního recitálu, při kterém ji doprovází Státní filharmonie Brno, nám zazpívala i Jana Musilová, členka Městského divadla Brno. V letošním roce nás velmi příjemně provázela celým plesem, byla totiž
moderátorkou večera. Taneční škola Lucerna Praha manželů Karasových se postarala
o všechna taneční vystoupení večera. V choreografii Heleny Karasové a pod jejím
vedením tanečníci ples otevřeli směsí waltzu a valčíku nazvanou „V tříčtvrtečním
rytmu“, na hudbu podbarvenou krásným hlasem Edith Piaf. Další ukázkou byly latinskoamerické tance a před půlnocí kankán na melodie z operety Orfeus v podsvětí,
autor Jacques Offenbach, choreograficky nápaditě zpracovaný i dobře provedený.
Po celý večer k tanci i poslechu hrály souběžně dvě kapely, v hlavním sále plesový
orchestr Pop Jurd Band a v přísálí galerie cimbálová muzika Vojenského uměleckého
souboru Ondráš, při které se tak krásně zpívá....
Příjemně vyzdobený sál, dárečky na přivítanou i bohatá tombola k Reprezentačnímu plesu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. neodmyslitelně patří. Tak jako
dobrá nálada až do ranních hodin.
Dagmar Vallová
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
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OCENĚNÍ DO BÍTEŠE
Dne 25. února letošního roku se v odpoledních hodinách odehrál v historických
rytířských sálech zámku v Pardubicích slavnostní akt. Představitelé společenstva cukrářů ČR a ministr pro místní rozvoj ing. Jiří Paroubek pozvali provozovatele vybraných cukráren z naší republiky k slavnostnímu převzetí certifikátu za splnění kritérií
pro udělení titulu za rok 2004 „Nejlepší cukrárna České republiky“. Přísná kritéria
splnila také naše bítešská provozovna Cukrárna u Zdubů.
Společenstvo cukrářů je nevládní a neziskovou organizací, která svou činností
navazuje na bývalý cech cukrářů a pemíkářů. Mimo jiné zajišťuje odborné celoživotní
vzdělávání, připomínkuje zákony a prováděcí předpisy, které předkládají ministerstva parlamentu ke schválení a seznamuje se zákony svoje členy. Spolupracuje také
s odbornými školami při výuce učňů. V současné době sdružuje 51% z celkového počtu
l 600 cukrářských živností a téměř 300 výrobců řemeslné zmrzliny. Vyhodnoceno bylo
1,5% cukráren. Atmosféra slavnosti byla vskutku důstojná. Za zvuků fanfár pozounérů
rozlíhajících se v klenutých prostorách rytířského sálu, byli uvedeni vzácní hosté
a následně proběhl samotný ceremoniál. Bíteš se má čím pyšnit.

Paní Marie Zdubová s prezidentem společenstva cukrářů Drahoslavem Hvězdou.
FOTO: ING. MILOŠ ZDUBA
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Vždyť Zdubova cukrárna má zvučné
místo po celé republice a klientela
se jí sjíždí nejenom od nás, ale i ze
zahraničí. Bylo příjemné pro Bítešáka
zaslechnout na druhém konci Česka:
„Vy jedete do Brna... stavte se v Bíteši
v cukrárně u Zdubů. Stojí to za to!“
- red -

Snímek certifikátu.

POLICIE INFORMUJE
Ve většině našich příspěvků ze strany policie ČR se zmiňujeme o kriminalitě, tedy
trestných činech spáchaných v našem služebním teritoriu. Příspěvek píši na počátku
března, tedy v období, kdy se teploty pohybují pod nulou. Asi je to také jedna z příčin toho, že od počátku roku 2005 bylo spácháno téměř o polovinu méně trestných
činů oproti jiným měsícům.
Přesto jsme šetřili několik trestných činů, zejména majetkové povahy. Jedná se o
krádež dokladů, finanční hotovosti, platební karty v jedné z heren ve Velké Bíteši,
několik vykradených chat u obce Vlkov, krádež součástek na Pronovii a další. Ve spolupráci s kriminalisty jsme poslali na Službu kriminální policie a vyšetřování ve Žďáře
nad Sázavou věc spočívající v krádeži křovinořezu v obci Křoví. Pachatel zjištěn byl,
odcizená věc se zajistit nepodařila vzhledem k většímu časovému odstupu krádeže.
Dokázat se podařila mladistvé pachatelce krádež věcí a peněz své matce ve Velké
Bíteši. K trestnímu stíhání nedojde, neboť nebyl dán souhlas podmiňující takový
postup. Řešili jsme případy několika řidičů, kteří bez oprávnění užívali cizí motorová
vozidla, popř. jezdili v době, kdy měli stanovené zákazy řízení rozhodnutím správních orgánů popř. soudem.
V posledním měsíci jsme byli třikrát s opilci na záchytné stanici v Jihlavě. V jednom případě se pachatel dopouštěl drobné výtržnosti, v dalších dvou se povaloval
na pozemních komunikacích, kdy hrozilo umrznutí a přejetí. Peníze na pravidelné
požívání alkoholu tento muž má, náklady na převoz a pobyt v zařízení budou vymáhány s problémy.
Mjr. Bc. Jaroslav Navrátil
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CHOVATELSKÉ VÝSTAVY V ROCE 2005
Bítešští chovatelé, členové místní organizace ČSCH, se sešli poslední
únorovou neděli na své výroční členské schůzi. Zhodnocení činnosti
organizace v roce 2004 přednesl předseda Aleš Hotárek, který ve své
zprávě, mimo jiné, vyzdvihl práci s mládeží a zapojení mladých chovatelů
do činnosti organizace. Naši mladí chovatelé Pavel Horký a Martin Horký
oživili naši výstavu o své odchovy okrasných bažantů, kachniček a koziček kamerunských.
Dále byla věnována pozornost připravovaným výstavám v roce 2005. Naše
organizace připraví v letošním roce několik zajímavých setkání pro všechny
příznivce chovatelství. Již v lednu to bylo stolní posouzení králíků, s odborným výkladem posuzovatele. Na 18. a 19. června připravujeme výstavu
králíků rozšířenou o expozici Klubu králíků Stříbřitých malých. Budou
předvedena špičková zvířata od nejlepších členů klubu. Na této výstavě
můžete také vidět drůbež a holuby, ty ale pouze jako ukázkové expozice
bez odborného posouzení. Hodová výstava přivítá návštěvníky ve dnech
10. a 11. září. Vystaveni budou králíci, holubi a drůbež - vše bodově ohodnoceno. Jako ukázkové expozice budou předvedeny kolekce exotického
ptactva. Na této výstavě bude jistě hodně příležitostí ke koupi kvalitních
chovných zvířat na doplnění vlastních chovů. Na rozhraní měsíce října a
listopadu, dle volného termínu, plánujeme uspořádám klubové výstavy
výletků holubů Moravských moráků a klubovou expozici drůbeže plemene Arakuána. Toto málo chované plemeno bude jistě zpestřením naší
výstavy a snad si získá i nové příznivce a chovatele v našem okolí.
Doufáme, že tato nabídka chovatelských akcí, které se uskuteční v chovatelském areálu Lánice 55, uspokojí svojí kvalitou všechny návštěvníky výstav. Bezproblémové zabezpečení
všech těchto akcí, včetně údržby areálu a výstavních klecí, zajišťuje
40 členů naší organizace, z nichž deset je mladších 18 roků. Pro členy naší
ZO ČSCH Velká Bíteš bude potěšením přivítat všechny příznivce drobných zvířat na našich výstavách.
Za ZO ČSCH Josef Klíma
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FC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ 2005
Datum
2.4.2005
2.4.2005
3.4.2005
3.4.2005
9.4.2005
9.4.2005
9.4.2005
9.4.2005
9.4.2005
10.4.2005
10.4.2005
16.4.2005
16.4.2005
16.4.2005

Den
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO

Začátek
13:00
14:45
15:30
15:30
10:00
11:45
12:30
14:45
15:30
10:00
15:30
10:00
11:15
13:45

Odjezd
x
x
14:15
x
8:30
8:30
10:30
10:30
13:15
x
x
x
x
x

17.4.2005

NE

12:00

x

17.4.2005

NE

13:45

x

17.4.2005
17.4.2005
20.4.2005
20.4.2005
23.4.2005
23.4.2005
23.4.2005
23.4.2005

NE
NE
ST
ST
SO
SO
SO
SO

16:00
16:00
15:00
16:45
9:00
10:45
10:00
12:15

x
x
x
x
7:30
7:30
8:45
8:45

23.4.2005 SO

16:00

x

24.4.2005
24.4.2005
30.4.2005
30.4.2005
30.4.2005
30.4.2005
30.4.2005
30.4.2005
30.4.2005
30.4.2005
30.4.2005
1.5.2005
1.5.2005
1.5.2005
1.5.2005

16:00
10:00
9:00
10:45
10:40
11:30
12:20
13:10
14:00
16:15
16:30
9:00
9:50
16:30
10:00

13:30
x
6:45
6:45
7:45
7:45
7:45
7:45
8:45
8:45
x
7:45
7:45
14:45
x

NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE

Domácí
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Stražek
Velká Bíteš
SFK Vrchovina
SFK Vrchovina
Chotěboř
Chotěboř
Svratka
Velká Bíteš B
Velká Bíteš B
Měřín
Velká Bíteš
Velká Bíteš

Hosté
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Velká Bíteš B
Přibyslav
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Svratka
Měřín B
Velká Bíteš B
Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
Bystřice nad
Velká Bíteš
Pernštejnem
Bystřice nad
Velká Bíteš
Pernštejnem
Velká Bíteš
Nová Ves
Moravec
Velká Bíteš B
Velká Bíteš
Telč
Velká Bíteš
Telč
Havlíčkův Brod Velká Bíteš
Havlíčkův Brod Velká Bíteš
HFK Třebíč B
Velká Bíteš
HFK Třebíč B
Velká Bíteš
Radostín nad
Velká Bíteš B
Oslavou B
Pacov
Velká Bíteš
Velká Bíteš B
Křoví
Pacov
Velká Bíteš
Pacov
Velká Bíteš
SFK Vrchovina Velká Bíteš
SFK Vrchovina Velká Bíteš
Třebíč
Velká Bíteš
Třebíč
Velká Bíteš
Humpolec
Velká Bíteš
Humpolec
Velká Bíteš
Velká Bíteš B
Bohdalec
Velké Meziříčí
Velká Bíteš
Velké Meziříčí
Velká Bíteš
Rozsochy
Velká Bíteš
Velká Bíteš B
Nová Ves

Kategorie
žáci starší
žáci mladší
muži B
muži A
žáci starší
žáci mladší
dorost starší
dorost mladší
muži A
žáci starší B
muži B
žáci starší B
dorost starší
dorost mladší
žáci starší
žáci mladší
muži A
muži B
žáci starší
žáci mladší
žáci starší
žáci mladší
dorost starší
dorost mladší
muži B
muži A
žáci starší B
žáci starší
žáci mladší
přípravka starší
přípravka mladší
přípravka starší
přípravka mladší
dorost starší
dorost mladší
muži B
přípravka starší
přípravka mladší
muži A
žáci starší B

Milan Dufek
FC Spartak Velká Bíteš
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SÁLOVÁ KOPANÁ

2. ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE
Sálová kopaná se ve Velké Bíteši stala sportem, který si našel svoje pevné místo
jak v rozvrhu sportovní haly TJ Spartak, kde se pravidelně schází několik skupinek
„sálovkářů“, tak i v ročním plánu akcí TJ. Zde se objevuje dvakrát ročně: na podzim
se bojuje o putovní pohár TJ Spartak, o tři měsíce později si příznivci sálové kopané
měří síly na zimním turnaji.
Druhý ročník zimního turnaje se konal v sobotu 5. března 2005 a na startovní listinu se tentokrát zapsalo 7 družstev s celkovým počtem 42 hráčů. Zahájení turnaje se
ujal předseda TJ Spartak František Neklapil a popřál všem účastníkům hodně sportovních úspěchů. Kapitáni družstev si vylosovali startovní čísla, na jejichž základě pořadatelé zpracovali rozpis utkání. Oproti minulým turnajům, kdy cesta do finále vedla
přes úporné boje ve dvou základních skupinách, se tentokrát hrálo systémem „každý
s každým“. Tato změna sice zajistila všem družstvům stejné šance na úspěch, ale současně znamenala pro hráče i mnohem větší fyzickou zátěž.
Loňské vítězství patřilo žákům bítešského učiliště, kteří zde jako obhájci prvního
místa nemohli chybět. Protože se však mezitím někteří z nich stali úspěšnými absolventy školy, rozhodli se reprezentovat SOU na veřejnosti prostřednictvím družstva
žáků a absolventů, které pojmenovali hrdě a sebevědomě po patronu školy „Tirayův
tým světa“. Nastoupili ve složení Jan Pohl, Michal Klusák, Miroslav Paprskář a Oldřich
Suchý a tentokrát neměli k dispozici dalšího hráče na střídání, museli tedy vydržet
v plném nasazení všech 7 zápasů, což rozhodně nebylo jednoduché. Těsně před
vstupem do finále jim situaci zkomplikovalo zranění Oldřicha Suchého, který však
nepřipustil možnost nepokračovat ve hře a na hrací ploše obětavě působil až do
posledního okamžiku turnaje. Díky skvělému vyrovnanému výkonu tak prošli celým
turnajem bez ztráty jediného bodu a dali jasně najevo, že jsou opravdu „nejlepší“.
Jenom litovali, že se turnaje nezúčastnil vítěz podzimního turnaje, družstvo zástupců
bítešského FC Spartak A, kterému chtěli oplatit porážku z listopadového finále.
Ani ostatním družstvům však nechybělo vysoké nasazení, bojovnost a touha po
vítězství. Utkání probíhala ve vysokém tempu a do poslední chvíle nebylo jasné, kdo se
probojuje mezi nejlepší čtyři týmy. Nakonec se tedy utkali v zápase o třetí místo hráči
Elixíru a Tropicu a ve finále již zmíněný Tirayův tým světa s družstvem Chobůtek.
Diváci se dočkali i penaltového rozstřelu, a to o titul nejlepšího střelce. Soupeřili
o něj hráči vítězného týmu Jan Pohl a Michal Klusák, kteří v turnaji nastříleli každý úctyhodných15 gólů, po penaltách ale zůstal jen jediný vítěz – Jan Pohl.
Slavnostní vyhlášení výsledků se ujal opět předseda TJ Spartak František Neklapil
a předal prvním třem družstvům a nejlepšímu střelci diplomy a věcné ceny.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali také sponzorům turnaje, jimiž byli:
Sportbar Klíma, Jeřábkova pekárna a Poex Velké Meziříčí, a také všem účastníkům za
pěkný sportovní zážitek. Doufáme, že se spolu znovu setkáme na 3. ročníku turnaje
o putovní pohár TJ Spartak, který se uskuteční v listopadu 2005.
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Celkové pořadí družstev (základní část + finálové zápasy):
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

družstvo
Tirayův tým světa
V. Bíteš
Chobůtky V. Bíteš
Elixír V. Bíteš
Tropic V. Bíteš
Muflon Nížkov
Start V. Bíteš
FC Amatéři Nové Sady

odehrané v y h r a n é
remízy
zápasy
zápasy

prohrané
skóre
zápasy

body

7

7

0

0

35 : 4

14

7
7
7
6
6
6

3
3
2
2
2
1

0
2
1
1
1
1

4
2
4
3
3
4

13: 16
13: 11
8 : 14
8 : 16
6 : 14
9 : 17

6
8
5
5
5
3

Výbor TJ Spartak Velká Bíteš

Vítězné družstvo „Tirayův tým světa“ ve složení - zleva Miroslav Paprskář, Michal Klusák,
Oldřich Suchý a Jan Pohl.
FOTO: MGR. VĚRA BOČKOVÁ
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HELENA ROBOTKOVÁ
1. 10. 1910 – 24. 1. 2005

V chladných lednových dnech
dotlouklo srdce bítešské rodačky
Heleny
Robotkové
rozené
Schneibergové. Narodila se jako
dcera vojenského lékaře Františka
Schneiberga a mládí prožila jako
všechny ostatní dívky tohoto věku.
Osudové pro ni bylo seznámení
s Josefem Robotkou, který byl vojákem z povolání. Sňatek spolu uzavřeli 5. května 1933 v Bratislavě,
ale události po l5. březnu 1939
je zavedly opět do Velké Bíteše.
Tam se Josef Robotka brzo zapojil do odbojové činnosti v řadách
brněnské Obrany národa. Helena
jej samozřejmě následovala a udržovala ilegální spojení se škpt.
J. Gardavským z Brna. Následovaly
schůzky s Bohuslavem Indrou z Pánova, s Rudolfem Sedlákem z Košíkova, s Františkem Malouškem
z Kadolce a dalšími. V době atentátu na zastupujícího říšského proPaní Helena Robotková.
FOTO: SILVA SMUTNÁ
tektora Reinharda Hendricha, kdy
za přechovávání každé nehlášené osoby byl trest smrti, ukryla ve svém domě na bítešském náměstí Karla Štainera, později generála Vojtěcha Lužu, jeho manželku Miladu
i syna Radomíra. To již oba manželé Robotkovi byli zapojeni do struktur nástupnické
odbojové organizace Přípravného revolučního výboru a Helena v této souvislosti
zajížděla na schůzky se škpt. Jakubem Košuličem do Brna. Kritická situace vznikla
v roce 1943, kdy do blízkosti rodiny Robotkových pronikli konfidenti brněnského
gestapa a dva četníci z četnické stanice byli za odbojovou činnost zatčeni a později
popraveni.
Právě Josefu Robotkovi se podařila na jaře 1944 shodou okolností v domácím
odboji naprosto unikátní věc, a to odhalení tzv. volavčí sítě brněnského gestapa.
To sice znamenalo odchod mnoha odbojářů z Bítešska hlouběji na Českomoravskou
vysočinu, ale na manžele Robotkovy zbyl ten nejsložitější úkol: udržovat kontakt
s příslušníky této volavčí sítě a tím nepřímo i s brněnským gestapem a dodávat jim
falešné informace, které gestapo dezinformovalo. Tuto „hru“ s brněnským gestapem
dokázal udržet Josef Robotka čtyři měsíce, čímž byl získán čas pro další ilegální aktivity a jejich přemístění do neohrožených prostor. Nakonec gestapo vše prohlédlo,
a tak počátkem září 1944 i Josef Robotka musel odejít do ilegality, ale v domě na bítešském náměstí zůstala právě Helena Robotková, která v jiné podobě ve hře s gestapem
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pokračovala. Tentokrát gestapo provádělo nekonečné prohlídky domu a okolí, až
nakonec své úsilí vzdalo.
Vše se zhroutilo paradoxně v den osvobození Velké Bíteše 9. května 1945, kdy
se již všichni radovali, že šestiletá německá okupace končí. V okamžiku, kdy sovětské tanky začaly vjíždět od Brna do Bíteše, Josef Robotka požádal manželku, která
honem šila československou vlajku, aby mu ji podala a on osvoboditele mohl přivítat.
Sovětské letectvo v té chvíli ještě město bombardovalo a dům Robotkových byl zasažen. Helena po vytažení z trosek byla těžce zraněna. Následovala jízda do Brna proti
proudu postupujících sovětských jednotek. V nemocnici u sv. Anny bylo plno zraněných, a tak se jí nakonec ujali internovaní němečtí lékaři a když po roce se konečně
ze zranění uzdravila, onemocněla tyfem. Následovala další hospitalizace, avšak radost
z vyléčení neměla mít dlouhého trvání. Josef Robotka se po únoru 1948 zapojil do
třetího odboje v řadách domácích zpravodajců a spolupracovníků československé
exilové organizace CIO. V létě 1949 byl zatčen a Helena Robotková dlouho o jeho
osudu nevěděla. Tři roky se střídaly okamžiky naděje s beznadějí a nakonec byl na
podzim 1952 Josef Robotka popraven, jeho popel byl zakopán na neznámém místě
v Praze Ďáblicích. Přesto stát požádal jeho manželku o zaplacení nákladů pohřbu.
Následovaly roky života ženy muže, popraveného komunistickým režimem.
Možná, že právě roky krutého života, života poznamenaného ilegalitou, zraněními,
nemocemi a persekucí způsobily, že my, kteří jsme měli štěstí ji poznat, jsme ji poznali
jako ženu krásných očí, plnou optimismu a inteligence, která rozdávala svému okolí
radost. Po listopadu 1989 se dožila i morální satisfakce, kdy její manžel byl rehabilitován. Plány na opravu domku na bítéšském náměstí se jí již nepodařilo realizovat, a tak
torzo domku v rohu na náměstí a stromy v zahradě nám budou připomínat, že zde
žili dva krásní lidé, Josef a Helena Robotkovi.
Petr Kopečný

Paví H. Robotková na slavnosti v bítešském muzeu (vlevo prof. J. Staller).
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÁ BÍTEŠ
NAROZENÉ DĚTI
10. 12. 2004
16. 2. 2005

KOZA Jiří, Košíkov 25
POŽÁROVÁ Jana, Janovice 80, Velká Bíteš

VZPOMÍNKA
Rodina Rapouchova touto cestou děkuje všem, kteří se
na poslední cestě rozloučili a vyjádřili květinovými dary
upřímnou soustrast s panem Václavem Ropouchem dne
24. února 2005 v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Děkuje manželka Blanka s rodinou

PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ, DUBEN 2005
Pátek l. dubna v 19.30 hodin
PROJEKT 100
PŮLNOČNÍ KOVBOJ
Slavné americké drama režiséra Johna
Schlesingera, označované za bibli nezávislého filmu. Dustin Hoffman a Jon
Voight v New Yorku plném deziluzí.
Oscar za nejlepší film, režii a scénář
113 min, vhodné od 15 let,
vstupné 54 Kč

Pátek 8. dubna v 19.30 hodin
PROJEKT 100
PLECHOVÝ BUBÍNEK
Drama chlapce bránícího se světu
dospělých tak důsledně, že odmítne
vyrůst. Oceněno Zlatou palmou Cannes
1979, Oscar 1980 za nejlepší zahraniční
film...
142 minut, vhodné od 15 let,
vstupné 54 Kč

Neděle 3. dubna v 19.30 hodin
ALEXANDER VELIKÝ
Velkolepá historická sága s Colinem
Farrellem a Angelinou Jolie v hlavních
rolích.
Premiéra - 170 min, vhodné od 12 let,
vstupné 69 Kč

Neděle 10. dubna v 15 hodin
KYTICE POHÁDEK I.
Pásmo devíti animovaných pohádek,
např. Krteček, Žofka, Utržené sluchátko,
Potkali se u Kolína, Jak štěňátko chtělo
malé pejsky...
75 minut, mládeži přístupno,

36

vstupné 39 Kč
Pátek 15. dubna v 19.30 hodin
PROJEKT 100
VOJTĚCH, ŘEČENÝ SIROTEK
„Neambiciózní“ balada režiséra Zdeňka
Tyče oceněná na evropském filmovém festivalu vAngers cenou poroty. V
hlavních rolích P. Forman, B. Lukešov,
B. Rychlík, E. Holubová, R. Špaček...
80 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 54 Kč
Neděle 17. dubna v 19.30 hodin
PROJEKT 100
OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ
Slavná tragikomedie režiséra Emira
Kusturici, nominovaná na Oscara 1986
za nejlepší cizojazyčný film. Oceněná
Zlatou palmou v Cannes 1985, cenou
FIPRESCI, Zlatým glóbem 1986...
136 minut, vhodné od 15 let,
vstupné 54 Kč
Pátek 22. dubna v 19.30 hodin
PROJEKT 100
KDO
SE
BOJÍ
VIRGINIE
WOOLFOVÉ?
Drastické nahlédnutí do života manželů, kteří si dokážou ubližovat s gustem
a razancí... V hlavních rolích Elizabeth
Taylor a Richard Burton, oceněno pěti
Oscary, třemi Cenami britské filmové
akademie 1967, Cenou Newyorských
filmových kritiků 1966...
136 minut, vhodné od 15 let,
vstupné 54 Kč

Neděle 24. dubna v 19.30 hodin
KAMEŇÁK 3
Nové pokračování divácky úspěšné
série komedií režiséra Zdeňka Trošky
Premiéra - 100 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 29. dubna v 17 a 19.30 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Báječná dobrodružství, veselé příhody
a neuvěřitelné nebezpečí čekají na
mezinárodní hvězdné seskupení tří
neobvyklých hrdinů... Český dabing
Premiéra - 120 minut, mládeži přístupno,
vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle l. května v 19.30 hodin
LETEC
Výstřední miliardář, režisér a letec,
který dokázal okouzlit ty nejkrásnější
ženy světa. V hlavních rolích snímku
oceněného pěti Oscary L. DiCaprio,
C. Blanchett, K. Beckinsale, A. Baldwin,
G. Stefani, A. Aida, J. Law... Režie: Martin
Scorsese
Premiéra - 170 minut, mládeži od 15 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč

Připravujeme na měsíc květen:
Pátek 6. května 2005 NA DOTEK
Neděle 8. května 2005 SAMETOVÍ VRAZI
Pátek 13. května 2005 BLADE: TRINITI
Neděle 15. května 2005 LOVCI POKLADŮ
Pátek 20. května 2005 KAFÉ A CIGÁRA
Neděle 22. května 2005 PÁSMO POHÁDEK
Pátek 27. května 2005 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
Neděle 29. května 2005 SKŘÍTEK
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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
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Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
Nabízíme Vám povinné ručení pro Váš automobil
Typ

Základ

Bonus 10%

Škoda 105-120

3 528 Kč

3 352 Kč

Fabia, Octavia

5 244 Kč

4 982 Kč

Avia

14 115 Kč

13 409 Kč

Liaz

19 991 Kč

18 991 Kč

Zetor

697 Kč

662 Kč

Ceny jsou pro rok 2005
Automobil Vám pojistíme na adrese:

Ventrubová Hana
Nové Sady 48, Velká Bíteš
Tel.: 604 245 463
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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

