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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Vážení spoluobčané,
není to tak dávno, co jsme na začátku roku připravovali akce, plánované v rámci 

rozpočtu města. Bylo nám jasné, že nás čeká velmi náročný rok. Důkazem toho je 
rozsah prací, o kterých se mohl přesvědčit pouhým pohledem každý z nás. O to více 
nám rok 2004 utekl jako voda, nabraná do dlaní.

Město zbohatlo realizací mnoha akcí, hlavně v oblasti technické infrastruktury, 
vodovodů a kanalizací se zrekonstruovanou čistírnou odpadních vod. Tyto akce  
nejsou moc populární, protože výše zmíněné vodovody a kanalizace jsou uloženy 
do země, a tudíž nejsou vidět, budou však znamenat pro nás i naše město rozvoj 
v následujících letech, především v oblasti výstavby rodinných domů nebo nových 
firem v průmyslovém parku. 

Dalším důležitým krokem v loňském roce byla realizace víceúčelového sportov-
ního areálu u ZŠ a výstavba chodníků v ulicích Kpt. Jaroše a Jihlavská. Nezapomnělo 
se ani na místní části, ve kterých se opravovaly komunikace, rybníky a obecní domy.

 V následujícím roce nás čeká opět mnoho práce jak v oblasti zpracování projektů, 
tak v oblasti samotné realizace vybraných investičních akcí.

V prvním lednovém měsíci nového roku bych rád touto cestou poděkoval za práci 
všem členům zastupitelstva, pracovníkům městského úřadu, školským zařízením, 
všem dalším organizacím a společnostem, založeným městem. A Vám, vážení spolu-
občané, děkuji za podporu, toleranci a pochopení při všech akcích města, realizova-
ných v minulém roce. 

Do nového roku 2005 Vám přeji mnoho zdraví, rodinné pohody a pracovní úspěchy.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

Starosta města Velké Bíteše Mgr. Miroslav Báňa FOTO: SILVA SMUTNÁ
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Čtvrtek dne 30. prosince 2004 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TANEČNÍ ZÁBAVA
s kapelou Renovace, pořádá FC Spartak Velká Bíteš

Pátek dne 31. prosince 2004
Sraz ve 13 hodin u kašny na Masarykově náměstí
TRADIČNÍ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Organizuje Seniorklub

Neděle dne 2. ledna 2005 v 16 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele
NOVOROČNÍ KONCERT
Bítešská schola Cantate zpívá vánoční písně, koledy a další církevní skladby

Každou sobotu odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny
PLAVÁNÍ V KUŘIMI
od 8. ledna 2005 organizuje Seniorklub

Sobota dne 8. ledna 2005 od 8 hodin
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
II. ROČNÍK TURNAJE FLORBALU
Přihlášky přijímá Ing. Tuček, tel.: 566 822 315

Sobota dne 8. ledna 2005 v 19 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SLUHA DVOU PÁNŮ
Pořádá Klub kultury ve spolupráci s ochotnickým spolkem NAZIMU

Úterý dne 11. ledna 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
KYTARA VLADISLAVA BLÁHY
IV. koncert sezóny BHP

Úterý dne 18. - pátek dne 28. ledna 2005
Výstavní sál Klubu kultury
VÝSTAVA GRAFIKY – PETR VACULA, LENKA VYKOUKALOVÁ
Vernisáž v pondělí 17. ledna v 17 hodin. Pořádá Klub kultury

Úterý dne 18. ledna 2005 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let

Středa dne 19. ledna 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB SE STAROSTOU
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Sobota dne 22. ledna 2005 od 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
„OPLÉTÁNÍ PROUTÍM (pedigem)“
V tomto kurzu si vyrobíme oválný servírovací tác

Sobota dne 29. ledna 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
HASIČSKÝ PLES
Hraje taneční skupina BT NOVA. Vstupenky jsou v prodeji od 17. ledna 2005 v bu-
dově požární stanice Velká Bíteš, denně od 8 do 18 hodin

Neděle dne 30. ledna 2005 ve 13 hodin
Sraz u kašny na Masarykově náměstí
ZIMNÍ NEDĚLNÍ VYCHÁZKA K PAMÁTNÍKU V RADOSTINÁCH
Organizuje Seniorklub

Připravujeme:
Sobota dne 5. února 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SÓSEDSKÉ BÁL - IV. KROJOVANÝ PODHORÁCKÝ PLES

Sobota dne 12. února 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
REPREZENTAČNÍ PLES PBS, A.S.

Sobota dne 19. února 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
RYBÁŘSKÝ PLES

PLESOVÁ SEZÓNA
VE VELKÉ BÍTEŠI

Vážení čtenáři, zveme Vás prostřednictvím Zpravodaje města Velké Bíteše na ple-
sovou sezónu roku 2005.

Prvním a zároveň jediným plesem v měsíci lednu je ples hasičský. V sobotu dne 
29. ledna k tanci a poslechu zahraje taneční skupina BT NOVA z Krnova a součástí 
bude i módní přehlídka. V měsíci únoru se v sobotu dne 5. února 2004 na Sósedském 
bále, v pořadí již IV. krojovaném podhoráckém plese, představí krojovaní tanečníci 
a jejich hosté, večer bude ve znamení folkloru a k tanci i poslechu zahraje kapela 
Liduška z Dolních Bojanovic. Reprezentační ples První brněnské strojírny Velká 
Bíteš, a. s. 2005 se bude konat v sobotu dne 12. února 2005. K tanci a poslechu bude 
hrát plesový orchestr POP JURD BAND a cimbálová muzika VUS ONDRÁŠ. Jako host 
večera vystoupí Petra Janů. Posledním v řadě je připravovaný ples rybářský, který se 
koná v sobotu 19. února a zde si zatančíme v doprovodu kapely PIKARD.

Pečlivě připravené zázemí kulturního domu Vás uvítá svojí výzdobou, vůní připra-
vovaných specialit různých kuchyní a mnohdy i malým dárečkem při vstupu. Plesy 
se konají každým rokem a všichni si na jejich přípravě dávají vždy záležet. Přijměte 
tedy naši pozvánku, přijďte a vše výše zmíněné můžete nakonec ocenit sami. Dobrá 
zábava a příjemně strávený večer jsou zaručeny.

- red –
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INFORMACE RADNICE
USNESENÍ RADY MĚSTA
OD 1. LISTOPADU DO 15. LISTOPADU 2004
Rada města schvaluje:
• PD pro stavební povolení ulice Tyršova, Velká Bíteš s tím, že RM pověřuje p. Šmíd-

ka jednáním s p. farářem v měsíci listopadu za účelem využití farské zahrady pro 
stavbu parkoviště osobních automobilů s kolmým parkováním

• u akce „Rozšíření sítí v průmyslové zóně“, jejímž dodavatelem je dle usnesení RM
č. 22/04 ze dne 4. října 2004 fa Stav Outulný a.s. Náměšť nad Oslavou, jejich další 
prodloužení oproti původnímu usnesení o cca 50 - 60 m za účelem připojení další 
plochy průmyslové zóny, na které bude realizovat svůj investiční záměr italská
fa Bioster S.p.A. a tím schvaluje nový rozpočet ve výši 717.072 Kč vč. DPH

• opakovaně pronájem nebytových prostor – č. 3 v domě Lánice 42, Velká Bíteš 
žadateli fě Flack, Michal Dohnal. Dále RM schvaluje vyhovět žádosti p. Dohnala na 
oddělení dvou kanceláří vybudováním sádrokartonové příčky na vlastní náklady 
v místě dveří mezi kancelářemi a pronajímání pouze kanceláře č. 2, o výměře 
36,68 m2

• výroční zprávu o hospodaření ZUŠ Velká Bíteš za r. 2003 - 04 v předloženém znění, 
podanou ředitelem školy p. T. Maškem

• výroční zprávu o činnosti ZUŠ Velká Bíteš za školní r. 2003 - 04 v předloženém 
znění, podanou ředitelem školy p. T. Maškem

• výroční zprávu o činnosti SOU J. Tiraye, Velká Bíteš za školní r. 2003 - 04 v předlo-
ženém znění, podanou ředitelkou SOU Ing. Šabackou

• vyhovět žádosti ředitelky SOU J. Tiraye Velká Bíteš, Ing. Šabacké o navýšení finanč-
ních prostředků ve výši 220.000 Kč do rozpočtu školy za r. 2004 z důvodu dokon-
čení odvodnění, dokončení obložení vnějšího soklu a opravy vstupního schodiště 
na budově Tyršova 239, Velká Bíteš. Tyto opravy byly realizovány v letošním roce 
z důvodu změny sazby DPH a budou předmětem rozpočtového opatření. RM 
doporučuje ZM toto opatření schválit

• vyhovět žádosti p. J. Kratochvíla – KTL na prominutí poplatku za zábor veřejného 
prostranství před domem Masarykovo n. 3, Velká Bíteš, který je potřebný z důvodu 
provedení izolace sklepa domu a bude trvat cca 2 dny, časově sladěn s provádě-
nou opravou a rekonstrukcí kanalizace a vodovodu na Masarykově nám.

• v souvislosti s blížícím se 600letým výročím založení města Velká Bíteš pověřit 
místostarostu města Ing. A. Koukolu, CSc. předložením návrhu na složení komise, 
jejímž úkolem bude zajištění oslav tohoto výročí v celém rozsahu,
tj organizačně, materiálově atd. (zajištění propagace, vydání pamětních knih, orga-
nizace různých společenských akcí atd.) RM doporučuje komisi, jejímiž členy 
budou někteří členové stávající komise kulturní

• v souvislosti s výše uvedeným pověřit místostarostu města Ing. A. Koukolu, CSc. 
zajištěním tisku kalendáře pro r. 2005, ve kterém budou obsaženy motivy města 
a také již některé prvky, informující o blížícím se významném výročí

• po projednání za přítomnosti Ing. arch. Kunčíka změnu PD ve věci akce „Nástavba 
domu Tyršova 239 ve Velké Bíteši pro 4 byty“. Změna spočívá v umístění schodiště 
z 1. NP do 2. NP dovnitř objektu s tím, že v 1. NP budou realizovány 3 bytové jed-
notky. Ing. arch. Kunčík uvedené projekčně zpracuje a poté bude projekt předlo-
žen RM k posouzení
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• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník Kpt. Jaroše, Velká Bíteš“ 
v předloženém znění, jehož předmětem je posunutí termínu dokončení díla na 
30. listopadu 2004

• uzavření dodatku č. 224/2004/2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Chodník 
Kpt. Jaroše, Velká Bíteš“ v předloženém znění, uzavírané se SFDI. Předmětem jsou 
drobné smluvní změny, upřesňující vazbu mezi dotací a vynaloženými náklady na 
stavbu díla

• následující stanovisko k obsahu petice „Proti plánované výstavbě silnice I/37 Velká 
Bíteš, obchvat“, která byla přijata na podatelně MěÚ dne 15. listopadu 2004:
- RM bere na vědomí obsah uvedené petice
- RM schvaluje přistoupit k vypracování alternativní dopravní studie obchvatu
- o existenci petice bude informován zpracovatel stávající PD

• vyhovět žádosti osadního výboru obce Ludvíkov na poskytnutí finančního 
příspěvku na dětskou mikulášskou besídku pro děti

• vyhovět žádosti osadního výboru obce Jestřabí na poskytnutí finančního příspěvku 
na mikulášskou nadílku pro děti

• vyhovět žádosti p. Buchty na zabezpečení veřejného osvětlení na křižovatce 
u fotbalového stadionu (ul. Nová Čtvrť, Vlkovská, U Stadionu)

• v souvislosti s výstavbou chodníku realizovat rozšíření stávajícího osvětlení 
ul. Kpt. Jaroše dle požadavku občanů v ul. bydlících

• vyhovět žádosti ředitelky IC a KK pí. I. Balejové ze dne 4. listopadu 2004 a schva-
luje odpisový plán pro KD na r. 2004 pro DHM

• smlouvu o dílo číslo 36/2004 na dodávku stavby „Kanalizace a vodovod Velká 
Bíteš – Masarykovo náměstí“ v předloženém znění, uzavíranou s firmou JCZ, s.r.o. 
Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je dodávka stavebních prací, stavebních 
hmot a dílů na uvedenou akci v rozsahu –odvodňovací příkop 87 bm, v termínu 
1. prosince 2004 - 15. prosince 2004, za cenu 367.508 Kč vč. DPH

• vyhovět žádosti ředitele ZŠ Velká Bíteš Mgr. Koláře na převedení prostředků 
z Fondu rezervního do fondu reprodukce majetku v celkové výši 68.369 Kč za úče-
lem nákupu přístupového systému

Rada města bere na vědomí:
• informace přednesené přítomnými - ředitelkou MŠ I, Masarykovo n. 86, Velká 

Bíteš, pí. Sedlákovou a projektantem Ing. arch. Kunčíkem ve věci naplnění hygie-
nických norem zejména ve vztahu k požadované ploše ložnice pro děti.
Po krátké diskusi byl pověřen Ing. Kunčík zhlédnutím faktického stavu a poté 
předložením návrhu řešení, který mj. spočívá ve využití půdních prostor budovy.
Další požadavek hygieny ve věci WC a umývárny je z hlediska řešení bezproblémový.
Dále bylo dohodnuto na návrh pí. ředitelky vyvolat jednání s okresní hygienickou 
stanicí zda-li nejde věc řešit udělením výjimky.
Dále RM opětovně na návrh pí. ředitelky schvaluje odstranění vstupních vrat z ná-
městí u budovy Masarykovo n. 86 a jejich uložení k opravě

• seznam oprav nemovitostí města Velká Bíteš za 3 Q 2004, spravovaných firmou 
Encom Brno s.r.o., který tato fa předložila a doporučuje bytové komisi provést 
namátkovou kontrolu

• žádost ředitelky SOU J. Tiraye Velká Bíteš, Ing. Šabacké o přidělení prostor, které 
uvolní Katastrální úřad, Velká Bíteš

• zápis z jednání kulturní, školské a sportovní komise, konané dne 20. října 2004
• zápis z kontrolního dne, konaného dne 4. listopadu 2004 ve věci akce „Nástavba 
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domu Tyršova 239 ve Velké Bíteši pro 4 byty“
• protokol o fyzické kontrole naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na 

výstavbu DPS Velká Bíteš. Kontrolu provedli pracovníci SFRB Olomouc v měsíci 
listopadu a neshledali žádné závady

• protokol a zprávu o kontrole, provedené pracovníky Finančního úřadu Žďár nad 
Sázavou v měsíci listopadu ve věci dodržení podmínek pro použití dotace ze stát-
ního rozpočtu na akci „Přístavba šaten, rekonstrukce technologické části chladí-
cího zařízení a přístavba nad hrazením zimního stadionu“. Kontrolou nebylo zjiš-
těno porušení rozpočtové kázně

• protokol a zprávu o kontrole provedené pracovníky Finančního úřadu Žďár nad 
Sázavou v měsíci listopadu ve věci dodržení podmínek pro použití dotace ze 
státního rozpočtu na akci „Nástavba bytového domu za vzniku 9 nájemních bytů 
v ul. U Stadionu č.p. 475, Velká Bíteš“. Kontrolou nebylo zjištěno porušení podmí-
nek při čerpání finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s.r.o schvaluje:
• plán zimní údržby místních komunikací města Velká Bíteš na období od 1. listo-

padu 2004 do 31. března 2005 v předloženém znění s tím, že vítá iniciativu společ-
nosti ve věci zajištění údržby chodníků, které nejsou běžně udržovány

•  v rámci podnikatelského záměru na r. 2004 v oblasti nakládání s odpady dopl-
nění třídící linky o pásový dopravník k horizontálnímu lisu jeho nákupem za cenu 
cca 90.000 Kč bez DPH

• v rámci podnikatelského záměru na r. 2004 v oblasti služeb pro veřejnost nákup 
použitého zametacího vozu značky IFA za cenu cca 250.000 Kč bez DPH

• dle doporučení jednatele TS Velká Bíteš s.r.o. Ing. Gaizury, na základě hygienických 
požadavků, nákup myčky nádobí Hobart UX 30 a příslušenství (dávkovač mycího 
prostředku a změkčovač vody) pro kuchyň Jihlavská za cenu 127.680 Kč bez DPH

STAROSTA SDĚLUJE
CHODNÍKY NA ULICI JIHLAVSKÁ A KPT. JAROŠE

V loňském roce probíhaly stavební práce na nových chodnících v ulicích Jihlavská 
a Kpt. Jaroše. Vzhledem k tomu, že každá z ulic je dlouhá přes půl kilometru, město 
získalo do svého majetku přes kilometr nových chodníků. Tím, že se podařilo získat 
80% nákladů ze Státních fondů, město přispívalo pouze jednou pětinou. Byl splněn 
mnohaletý úkol města vůči obyvatelům hlavně ulice Kpt. Jaroše. V případě Jihlavské 
ulice ocení nový chodník obyvatelé 28 bytovky, pracovníci a strávníci naší nové 
kuchyně a budoucí družstevníci v probíhající výstavbě 42 bytovky.

VODOJEM BŘEZKA
V místní části Březka proběhla v měsíci listopadu kolaudace rekonstrukce vodo-

jemu, která spočívala v jeho přístavbě a zřízení nové elektropřípojky. Přístavba vodo-
jemu byla vybavena automatickou tlakovou stanicí z nerez oceli, jejíž chod zajistí 
odpovídající tlak vody ve všech domech v místní části. Náklady na rekonstrukci vodo-
jemu dosáhly částky téměř tři čtvrtě miliónu korun a město Velká Bíteš přispívalo 
Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko 30% z výše uvedené ceny.
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Při vjezdu do Velké Bíteše charakterizuje nový chodník podél komunikace technickou 
úroveň města
 FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Pohled na dokončenou rekonstrukci vodojemu FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOTOV

Na konci listopadu loňského roku město Velká Bíteš zkolaudovalo víceúčelový 
sportovní areál u druhého stupně základní školy. Pro úspěšné zrealizování tohoto 
sportovního areálu bylo důležité zařazení 4,5 miliónu korun pro město Velká Bíteš 
do státního rozpočtu na rok 2004 – do kapitoly hlavní pokladní správy Ministerstva 
financí. Tato částka znamenala 70% celkových uznatelných nákladů a město dokrý-
valo zbývajících 30%. Změnu sazby DPH z 5% na 19% jsme museli řešit uvolněním 
rezervy z rozpočtu 2004 obdobně jako u investiční akce „Rekonstrukce kuchyně 
s jídelnou pro DD a DPS“. Znamenalo to zvýšení celé akce o 14%, což byla jedna ze 
změn při vstupu do Evropské unie.

Naše ZŠ získala velmi moderní sportovní areál, což ocení všichni žáci, učitelé, ale 
i sportovní veřejnost. Například volejbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Spartak 
Velká Bíteš se může těšit na jaro příštího roku, protože zde na něj čekají tři volejba-
lová hřiště se zázemím. Stačí se pouze dohodnout na podmínkách užívání s ředitel-
stvím školy.

DOMOV DŮCHODCŮ JE VYBAVEN MODERNÍMI LŮŽKY
V závěru loňského roku jsme mohli dokoupit do městského domova důchodců 

chybějící dvě automatická a dvě mechanická polohovací lůžka. Vzhledem k tomu, že 
město Velká Bíteš obdrželo dar na dovybavení DD od firmy MERO, a.s. Kralupy nad 
Vltavou ve výši 150 tisíc korun, mohlo vedení DD objednat i nové sedací soupravy na 
chodbu místo původních sedaček, které patří do čekáren v budově polikliniky.

Nové automatické polohovací lůžko FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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aaaa

HASIČI INFORMUJÍ
Rok 2004 je za námi, a tak podáváme několik řádků k uplynulému roku. Tento rok 

byl opět rokem náročným, ale to už jinak ani u dobrovolných hasičů v okrsku Velká 
Bíteš nejde. V lednu jsme začínali konferencí, kde jsme hodnotili rok 2003 a plánovali 
práci na rok 2004.

Dne 31. ledna jsme uspořádali pro veřejnost 14. reprezentační ples v kultur-
ním domě ve Velké Bíteši, kde hrála skupina Slimáci pod vedením pana Kubeše. 
14. května uspořádal okrskový výbor v pořadí již 12. dvoudenní zájezd za krásami 
v naší vlasti. Navštívili jsme Loštice, Úsov, Jindřichov, Hanušovice, Potučník, Pomezí, 
Žulovou, Rejvíz a Červenohorské sedlo. Dne 30. května jsme uspořádali okrskové 
cvičení v Kuřímské Nové Vsi, kde dvě nejlepší družstva postoupila do okresního kola, 
které se konalo 19. června 2004 v Ostrově nad Oslavou. V okresním kole soutěžilo 
26 družstev, kde sbor hasičů z Katova obsadil 19. místo a sbor hasičů z Křižínkova 
velice pěkné 5. místo. V rámci kondice se některé organizace v okrsku Velká Bíteš 
na pozvání starosty obce z Kuřímské Nové Vsi, jednatele ZO, bratra Josefa Knoflíčka 
zúčastnily turnaje v nohejbalu, kde 3. místo obsadili domácí hasiči z Kuřímské Nové 
Vsi, 2. místo hasiči z Jindřichova, 1. místo obsadili hasiči z Nových Sadů. V roce 2004 
se v okrsku Velká Bíteš slavila tři výročí. Jako první slavil 30. července sbor dobrovol-
ných hasičů v Jindřichově 70 roků, druhé Nové Sady dne 6. srpna 105 roků a zároveň 
si zdejší hasiči připomenuli 100 let vyhoření obce, třetí oslava byla 13. srpna u hasičů 
v Bezděkově, kde bylo připomenuto 75. výročí založení. Dne 30. října uspořádal sbor 
hasičů z Košíkova v budově hasičky ve Velké Bíteši posezení při hudbě a dobrém pití, 
kde se v úvodu našeho setkání hodnotil uplynulý rok 2004 s vyhlídkami na rok 2005. 
Okrsek Velká Bíteš se zúčastnil i několika smutných událostí, a to smutečních obřadů. 
Z našich řad letos odešel bratr Karel Janoušek z Jindřichova a bratři František Chyba, 
Vladimír Urbánek, Antonín Janda z Katova. Rozloučili jsme se i s velkým přítelem 
a fandou hasičů, panem Jaroslavem Kamínkem, který nám jako fotograf dokumento-
val všechny naše akce.

Protože končí pětileté funkční období, chci jménem SH ČMS okrsku Velká Bíteš 
a jménem svým poděkovat všem funkcionářům v ZO za vykonanou práci ve pro-
spěch veřejnosti a zároveň popřát hodně úspěchů nově zvoleným výborům na další 
pětileté období. Přeji všem šťastné vykročení v roce 2005.

POZVÁNKA (Pozor, změna taneční hudby)
15. reprezentační ples SH ČMS bude zahájen 29. ledna ve 20 hodin. Zahraje skupina 
BT Nova z Krnova, která je známá jak u nás, tak i v zahraničí. (Tato skupina měla velice 
úspěšné vystoupení na republikovém plese hasičů ve městě Jeseník, kde se všichni 
příjemně bavili.) Večerem Vás bude doprovázet moderátorka Bára Školáková.
Program: Zahájení a vystoupení tanečního páru ve 20 hodin. Ukázka svatebních šatů 
ve 21 hodin. Vystoupení tanečního páru ve 22 hodin. Přehlídka svůdného prádla ve 
22.30 hodin a losování tomboly ve 24.00 hodin.
Prodej vstupenek: bude zahájen od 17. ledna v budově požární zbrojnice ve Velké 
Bíteši od 8 – 17 hodin. Cena vstupného s místenkou 80 Kč. Těšíme se na Vaši účast.
Srdečně zvou pořadatelé.

Ludvík Zavřel
starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš
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VÝROČÍ
ZPRAVODAJI MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE JE ČTYŘICET LET

Pamětníci prvních čísel Zpravodaje nám jistě dají zapravdu, že se vzhled bítešského 
měsíčníku za ta léta podstatně změnil. První výtisk vyšel 1. ledna 1965 pod názvem 
Kulturní zpravodaj. Vydal se na jeden arch papíru dvoutřetinového formátu A4, 
v polovině svisle přeložený. V první polovině sedmdesátých let byl rozšířen o další 
dvoulist. Rozsah kolem osmi listů si udržel až do konce roku 1998. Obsahoval přehled 
kulturních akcí, program kina, někdy sportovní rubriku, občas články občanů města. 
Pro přehlednost uvádíme několik pro Zpravodaj významných dat:

1965 – zodpovědným šéfredaktorem se stává Josef Ťápal
1970 – k názvu Kulturní zpravodaj přibylo jméno vydavatele – Závodní klub PBS Velká Bíteš
1977 – k původnímu titulu přibývá znak města a název města Velké Bíteše
1984 – název změněn na Zpravodaj města Velké Bíteše
1982 – 1987 - obstarává grafickou úpravu a spolupracuje s tiskárnou Silva Smutná
1988 – tutéž funkci zastávala Marie Konvalinková
1991 – 1992 - hlavní redaktorkou Hana Dolníčková
1990 – 1995 v důsledku úspor je obálka jen černobílá
1993 – 1995 – hlavní redaktorkou Milada Poláčková
1995 – 1999 obálka barevná
1996 – do dubna je hlavní redaktorkou Vlasta Pestrová a do září Alena Černá
1996 – 1997 hlavní redaktor Petr Krištof

Členové redakční rady - zleva: Josef Šmídek, Ctibor Veleba, Mgr. Miroslav Báňa, Ing. Alois 
Koukola, CSc., RNDr. Josef Hájek, CSc., sedící: Kateřina Coufalová, Ing. Miroslav Šabacký 
a Zora Krupičková
 FOTO: ZDEŇKA VELEBOVÁ
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1998 – hlavní redaktorka Lenka Egerová
1999 – hlavní redaktoři Ing. Pavel Fousek a Romana Bugáňová
Poté, co v polovině devadesátých let dali zaměstnanci klubu kultury včetně ředitelky 
Hany Dolníčkové výpověď, neměli noví pracovníci s vydáváním tiskovin žádnou 
praxi. Vystřídali se také členové redakční rady. Zpravodaj ztrácel svoji tvář. Jeho náplň 
byla často nesourodá, mnohé články se ani nevztahovaly k Velké Bíteši. Koncem 
roku 1998 se utvořila nová redakční rada. Mgr. Miroslav Báňa a Mgr. Dalibor Kolář 
přizvali do rady Silvu Smutnou a Josefa Ťápala, kteří měli s touto prací zkušenosti. 
O korekturu pravopisu byla požádána paní Marie Solařová.
1999 – od května na přechodnou dobu jednoho roku vykonávala práci hlavního 
redaktora Silva Smutná. Zpracovala novou koncepci časopisu po obsahové i po 
výtvarné stránce, navrhla typografickou úpravu, začala psát články z různých oblastí 
života ve městě, získala nové dopisovatele a počet stran časopisu se trvale rozrostl na 
trojnásobek
2000 – nová redaktorka Jana Loucká
2001 – do dubna 2002 Petra Horká
2002 – do září Ivana Balejová
2002 – Kateřina Coufalová, která rediguje spolu s redakční radou Zpravodaj v sou-
časné době

Domníváme se, že Zpravodaj města Velké Bíteše se stal důstojným reprezentan-
tem města. Jeho stránky informují nejen o kulturních a sportovních akcích. Dávají 
také například možnost zastupitelstvu, radě i starostovi města seznámit občany se 
záměry v budování města, s problémy i událostmi, které vyžadují řešení. Představitelé 
společenských organizací seznamují veřejnost se svou prací, rodiče se dozví o práci 
škol i mateřských školek, sportovci se chlubí svými úspěchy, pamětníci vzpomínají na 
zašlé doby, školáci sdělují své zážitky z výletů, soutěží i táboření. Společenská rubrika 

Členové redakční rady - zleva: Josef Šmídek, Josef Hájek, Miroslav Báňa, Alois Koukola,  
Kateřina Coufalová, Zora Krupičková a Silva Smutná FOTO: IVANA BALEJOVÁ
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na požádání zveřejní významná životní jubilea spoluobčanů i jména nových občánků 
města, seznámí s jízdním řádem i ordinačními hodinami lékařů. O oblibě Zpravodaje 
svědčí i skutečnost, že si jeho čísla někteří čtenáři nechávají vyvázat, mnozí je posílají 
svým příbuzným a známým, bývalým Bítešákům, kteří mají zájem o dění v rodném 
městě.

Ale jak psala již Božena Němcová: „Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem 
všem...“ Ozývá se kritika výše ceny za jednotlivá čísla, vzpomíná se na dobu, kdy byl 
Zpravodaj zdarma, někdo má výhrady k obsahu, někomu chybí společenská rubrika. 
K tomu všemu chceme sdělit následující: Redakční rada nechce slevit z úrovně, která 
byla vytvořena. Zvyšování cen se promítá do všech oblastí našeho života, tedy i do 
ceny našeho časopisu. Zveřejňování osobních dat bez souhlasu zapovídá zákon a re-
dakční rada se jednomyslně rozhodla, že jej nebude porušovat. Že to mnozí občané 
již pochopili, dosvědčuje znovuzavedení společenské rubriky, přestože ne v takovém 
rozsahu, jaký měla dříve. Spoluvytvářet náplň časopisu mohou pomáhat občané 
svými písemnými nebo fotografickými příspěvky.

 Milí čtenáři, těší nás váš zájem o Zpravodaj. Závěrem přijměte slib, že se budeme 
snažit tvořit ho tak dobře, abyste se na konci měsíce nemohli dočkat dalšího čísla.

Redakční rada

KRÁSNÁ ITÁLIE
VELKÁ BÍTEŠ JDE DO EVROPY

Osudy měst stejně, jako osudy lidí v nich žijících, jsou plné zvratů, proher, nadějí 
i nových vzepětí. Po problematické reformě státní správy je jednou z takových nových 
nadějí pro naše město vstup České republiky do Evropské unie. Je zapotřebí přestat 
poslouchat falešné proroky a chopit se vlastní iniciativy, neboť přes veškeré výhrady 
k EU jsou její hranice otevřené i pro nás. Nevyužít tuto příležitost by bylo proviněním 
především na našich mladých lidech. Aby tomu tak nebylo, podporuje vedení města 
družební vztahy nejen s českými a slovenskými městy, ale snaží se „proniknout“ i do 
západní Evropy.

 První vlaštovkou v tomto směru je Itálie - nádherná zem s mořem a horami, svě-
toznámými památkami a bohatou kulturní tradicí, ale především s lidmi, kteří mají 
podobnou „náturu“ a na navázání vztahů mají upřímný zájem. Počátky hledání prv-
ních kontaktů spadají do roku 2002, kdy jsem byl pozván vedením Jihomoravského 
kraje na pracovní seminář, kde byla prezentována jejich smluvně zakotvená spolu-
práce se severoitalským regionem Lombardie. Následovala mezinárodní konference 
v Miláně, kde před zástupci měst a obcí z Itálie, Francie, Německa, Maďarska a ČR 
bylo úspěšně představeno i naše město. Po další intensivní spolupráci s brněnskými 
organizacemi – Regionservis a Turismo Bergamo - došlo k první návštěvě.

Ve středu po loňských hodech nás navštívili zástupci severoitalského města 
Torrevecchia Pia, aby si ze čtyř jihomoravských měst vybrali svého budoucího dru-
žebního partnera. Po týdnu nám oznámili, že volba padla na nás. To bylo na jedné 
straně potěšující, ale na druhé straně jsme trošku znejistěli. Zdálo se nám, že jde o ně-
jaké venkovské, ušlápnuté městečko, které se k nám asi nebude moc hodit.
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O to příjemnější bylo naše překvapení, když jsme tam loni 1. prosince navečer 
přicestovali. Druhý den ráno se u hotelu objevily dva vozy. V jednom starosta s dopro-
vodem, druhý, policejní, s urostlou příslušnicí, byl určen k našemu odvozu na radnici, 
která slavnostně vyzdobena naší a italskou vlajkou i vlajkou EU nás již očekávala. 
Všechno dokonale připravené, přátelské a „pohodové“. Samotné městečko působí 
uklidňujícím dojmem i architektonickou čistotou obytných částí a průmyslových 
podniků. Nachází se v regionu Lombardie, na jižním okraji severoitalské průmyslové 
oblasti, v provincii Pavia, od jejíhož stejnojmenného centra je vzdáleno asi 20km 
směrem na severovýchod. Se svými třemi satelitními částmi má asi 3000 obyvatel. 
Zapůsobila na nás všude patrná velice dobrá spolupráce veřejné a podnikatelské 
sféry i nepředstíraný zájem obyvatel o navázání přátelství. Neváhali jsme ani chvíli 
a potvrdili i náš zájem o navázání oficiálních vztahů.

Vážení čtenáři! Na prahu nového roku přijměte i moje přání pevného zdraví 
a osobní spokojenosti Vám všem s vyslovení naděje, že se započaté přátelství rozšíří 
mezi všechny obyvatele našeho města a že potom i my přispějeme k vytvoření sku-
tečně společné, mírové Evropy.

(pokračování příště)
Alois Koukola, místostarosta

Ing. Ladislav Rada, tajemník Ing. Josef Šilhan, starosta Antonio Esposito, místostarosta 
Ing. Alois Koukola, CSc., poradce starosty Maura Cipolla, místostarosta Giannino Zanini, 
radní pro kulturu a školství Luciano Bonvini  FOTO: ISABELLA CAVALLINI
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ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

Na základě Vyhlášky MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, stanovuji zápis do prv-
ního ročníku Základní školy Velká Bíteš následovně:
Termín: čtvrtek 3. února 2005
Čas : 13 – 17 hod.
Místo: budova I. stupně ZŠ Velká Bíteš - Tišnovská 115
Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel školy

PODAŘILA SE DOBRÁ VĚC
MODERNÍ SPORTOVIŠTĚ U ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

V úterý dne 23. listopadu 2004 proběhla na Základní škole Velká Bíteš kolaudace 
nového víceúčelového sportovního areálu, který je součástí učebnového pavilonu 
II. stupně. Bylo tak završeno pětileté úsilí vedení školy vybudovat pro takřka 800 žáků 
důstojné prostředí jak pro školní, tak mimoškolní pohybové aktivity. K historii 
výstavby nám ředitel školy Mgr. Dalibor Kolář sdělil:

„Počátky realizace této více než sedmimilionové investice, která byla dotována 
částkou 4,5 milionu korun ze státního rozpočtu, spadají do roku 2000. Tehdy na 
můj podnět zadalo město Velká Bíteš vypracování projektu-studie nového školního 
hřiště v mírně skloněném prostoru, přiléhajícímu k budově školy, o rozměrech 
cca 65 x 35 m. Výsledný projekt, který měl mj. sloužit jako podklad pro žádost o státní 
dotaci, byl po dalším posouzení vedením školy a města navržen k přepracování. 
Hlavním důvodem bylo potvrzení nezbytné nutnosti - vybudování opěrných zdí 
výšky 2,5 – 3,5 m na severní, k budově přiléhající a východní straně v délce bezmála 
100m tak, aby nedošlo vlivem svahování ke zmenšení finální plochy 500 čtverečních 
metrů. Nový, následně schválený projekt, opěrné zdi již zahrnoval. Protože předpoklá-
daná státní dotace nebyla v té době k dispozici, byla výstavba vzhledem ke stávajícím 
investičním možnostem města rozdělena na tři etapy. První a druhá etapa realizovaná 
v roce 2002 resp. 2003 zahrnovala výstavbu opěrných zdí včetně terénních úprav. 
Třetí, finančně nejnáročnější, následovala v loňském roce, kdy byla zmíněná dotace 
zahrnuta do schváleného státního rozpočtu. V této fázi došlo k jedné podstatné 
změně. Na můj návrh byl předpokládaný finální povrch, tvořený umělým trávníkem 
s křemičitanovým zásypem, nahrazen tartanovým, celoplošně vodopropustným.“

V další části ředitel Kolář uvedl: „Kromě školní tělesné výchovy a mimoškolních 
sportovních aktivit našich žáků spočívá význam celého areálu také v jeho využití pro 
relaxaci více než 400 žáků 6. - 9. ročníku v době přestávek při dopoledním vyučování. 
Tady bych poznamenal, že žáci 1. - 5. ročníku využívají menší sportovně-relaxační 
areál, vybudovaný nákladem přibližně 1 milionu korun ve dvorním traktu I. stupně, 
již třetí rok. Dva výstupy ze školní budovy a bezprašný povrch nového hřiště umožní 
vstup všem žákům bez přezouvání. Moderní sportovní areál zahrnuje 150 m dlouhý 



15

a 2 m široký tartanový atletický ovál s 60 metrovou sprinterskou trojdráhou, sektor 
pro skok vysoký a daleký, 12 m širokou a 3,5 m vysokou monolitickou cvičnou teniso-
vou zeď, vnitřní víceúčelové hřiště pro házenou, malou kopanou, florbal a košíkovou, 
3 kurty pro odbíjenou a nohejbal, tenisový kurt. Myslím, že i barevné rozlišení plo-
chy dvěma odstíny červené a zeleným pásem, oddělujícím hrací plochu od atletické 
dráhy působí esteticky.“ Podle sdělení Koláře není areál zcela volně přístupný, kromě 
výše uvedeného bude sloužit Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Velká Bíteš a bí-
tešským tělovýchovným organizacím pracujícím s mládeží. „Závěrem chci jménem 
všech žáků a pedagogů poděkovat investoru celé akce, městu Velká Bíteš a členům 
stávajícího i minulého zastupitelstva našeho města za podporu dobré věci, která se 
nám podařila,“ uvedl ředitel Kolář.

- red –

Pohled na nové sportoviště budovy školy od Severozápadu FOTO: DALIBOR KOLÁŘ
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ENERGETICKÉ ÚSPORY
NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

V průběhu měsíce listopadu se ZŠ Velká Bíteš zapojila do projektu Energetické 
úspory ve školách, pořádaného pod hlavičkou Střediska ekologické výchovy - 
Chaloupky, podpořeného nadací Partnerství, Brno.

V rámci projektu žáci absolvovali výukový program o úsporách energií a alterna-
tivních zdrojích energie a připravili Žákovský energetický audit pro budovu školy 
a Akční plán úspory energií. Do školy přijely lektorky ze SEV Ostrůvek ve Velkém 
Meziříčí, které nám projekt představily a s žáky probraly jednotlivé části. Další zpra-
cování žákovského auditu a akčního plánu žáci provedli v rámci hodin semináře 
a praktik z přírodopisu. Také používali zapůjčenou výukovou pomůcku „Krabice 
pro úsporu energií“, obsahující informace, týkající se této oblasti ve formě CD, letáků 
a publikací, ukázky jednotlivých typů izolací a těsnění a měřicí přístroje na zjišťování 
spotřeby energie a teploty.

Při práci na projektu zjišťovali podrobné informace o spotřebách energií, měřili 
teploty ve třídách, počítali množství různých elektrických spotřebičů, radiátorů, záři-
vek apod. Zjišťovali, kde dochází k únikům tepla. Co je ale nejdůležitější, ze získaných 
informací navrhli úsporná opatření, která by spotřeby energií na škole snížila. Patří 
mezi ně tato:

Jako beznákladová opatření se budeme snažit
- Měřit teploty a regulovat vytápění ve třídách
- Snížit teplotu v nevyužívaných místnostech
- Správně větrat, tj. rychle a intenzivně
- Opravit a doplnit chybějící regulační ventily na topení
- O přestávkách a při odchodu vypínat světla, nesvítit, pokud to není nutné
- Vypínat některé elektrické bojlery na víkend, o prázdninách
- Vypínat spotřebiče v pohotovostním režimu
- Neplýtvat vodou
- Využívat zbytkové teplo při vaření
- Nenechávat zbytečně v provozu elektrická zařízení
- Opravit kapající kohoutky
- Zavírat hlavní dveře

Drobná opatření s minimálními náklady:
- Pořídit scházející teploměry do tříd
- Nakoupit a instalovat izolační (reflexní) desky za radiátory
- Nakoupit a instalovat úsporné hlavice - perlátory
- Utěsnit mezery mezi zdí a rámem oken montážní pěnou nebo silikonem
- Utěsnit dveře

Nákladná dlouhodobá opatření realizovatelná za předpokladu vyšších nákladů:
- Nakoupit a instalovat termostatické ventily do tříd - lze nastavit stálou teplotu,  
 a tím zamezit přetápění
- Utěsnit - zaizolovat dveře a okna
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- Při nákupu nových elektrických zařízení pořizovat úspornější typy
- Zateplit střechu
- Provést vnější zateplení školy
- Rozšířit stávající solární kolektory

Své poznatky se žáci snažili předvést i v číslech. Například při předpokladu, že 
úspornými opatřeními snížíme spotřebu plynu o 10%, ušetří se 2335 m3 zemního 
plynu. Tato opatření nejenže mohou snížit náklady vydané za energie, ale především 
šetří životní prostředí a vyčerpatelné zdroje fosilních paliv.

Projekt vyvrcholil společnou žákovskou konferencí, kde žáci představili výsledky 
své práce - žákovské audity a akční plány. Hodnotící komise rozdělila mezi zapojené 
školy částku 20 000 Kč, podle úrovně zpracování a prezentace. Mezi šesticí škol 
z kraje Vysočina se umístili naši žáci na 1. místě. Získali na realizaci úsporných opat-
ření částku 5000 Kč, která bude použita podle jejich návrhů. Velkým přínosem jistě 
bude i krabice Energie s řadou materiálů, týkajících se tohoto tématu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, převážně žákům 
semináře a praktik z přírodopisu 9. ročníku za zodpovědné nachystání podkladů 
a prezentačnímu týmu za předvedení výsledků práce. Tento projekt významnou 
měrou přispěl k ekologickému vzdělávání na naší škole a také k novému pohledu na 
problematiku úspor energií.

Mgr. Pavel Holánek
 ZŠ Velká Bíteš

Účastníci projektu z 9. ročníků FOTO: MGR. PAVEL HOLÁNEK



18

JAK JSME HRÁLI PRVŇÁKŮM DIVADLO
MĚSÍČNÍ PROJEKT - LOUTKY A POHÁDKY

Ve výtvarné výchově jsme se s paní učitelkou domluvili, že si vyrobíme loutku 
a prvňáčkům zahrajeme pohádky. S chutí jsme se pustili do práce. Rozhodli jsme se, 
že hlavičku vytvoříme kašírovací technikou. Z papíru jsme smotali ruličku. Na ni jsme 
lepili v mnoha vrstvách tapetovým lepidlem proužky novinového papíru. Až jsme 
měli hlavu o průměru osmi centimetrů, vymodelovali jsme oči, nos, pusu i uši a vše 
připevnili lepidlem. Nechali jsme ji vysušit. Tělíčko jsme ušili z látky. Podle šablony 
jsme vystřihli obrys a obě poloviny látky jsme sešili zadním stehem. Někteří si tro-
chu pomáhali i doma, protože šili na šicím stroji. Obleček jsme dozdobili záplatami, 
kapsičkami, kapucí. Hlavičku jsme vybarvili temperovými barvami. Přilepili vlasy 
a někteří i klobouky, korunky. Tělo a hlavičku jsme slepili dohromady a bylo hotovo.

Vlastně ne, to hlavní nás teprve čekalo, vymyslet pohádky. Sešli jsme se ve skupi-
nách po čtyřech nebo pěti dětech a přemýšleli jsme, o čem by mohla být. Ze začátku 
to moc nešlo, ale pak ano. Nanečisto jsme pohádky zahráli spolužákům. Poté jsme se 
dobrovolně rozhodli, že to někteří zkusíme před prvňáčky. Nebylo to jen tak, několi-
krát jsme se ještě sešli i po škole a ještě zkoušeli a opravovali.

Premiéra představení byla 26. listopadu 2004. V učebně loutkoherectví jsme si 
připravili kulisy i hlediště a ti, kteří nehráli, se postarali o prvňáčky. Přivedli je a usa-
dili na místo. Hráli jsme tyto pohádky: „O čarodkách“ (na motivy Červené Karkulky), 
„O kouzelníkovi“ a „O Zlatovlásce“ (tyto pohádky byly úplně celé vymyšlené). Moc 

Po pohádkách si s námi prvňáci povídali o loutkách a také si je vyzkoušeli
 FOTO: MGR.VĚRA ROBOTKOVÁ
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jsme se na hraní těšili, ale trošku i styděli a měli trému, někteří dost velikou. Ale zjistili 
jsme, že to nic není. Pohádky se prvňákům moc líbily a my jsme měli dobrý pocit. 
Všem bychom to taky přáli zažít!!! Naši malí kamarádi nám jako odměnu nakreslili 
moc hezké obrázky z pohádek. Hraní se nám tak zalíbilo, že jsme pohádky ještě 
zahráli dalším třídám prvňáčků. A doufáme, že zase někdy budeme hrát.

 za třídu V. B
 Denča, Míša, Lucka, Kristýnka a paní učitelka Věra Robotková

BÝT NA CHVÍLI ŘEZBÁŘEM…
 „Novému ránu rožnem svíci.

Je neznámé a nemá tváře,
jak anděl v dřevu lípy spící

a čekající na řezbáře.“

(Jan Skácel)

Zdá se, že dřevo je jednou z nejobyčejnějších věcí na světě a že je ho všude dost. Ale 
není to pravda. I v době umělých hmot nelze dřevo ničím nahradit. Opravdové dřevo 
umí vytvořit jen stromy. Dřevo doprovází člověka od narození do konce jeho života.

Pozvali jsme si proto do naší ZŠ řezbáře – pana Luboše Mansfelda, aby nám ukázal, 
jak se s tímto krásným materiálem pracuje. Vyslechli jsme si poutavou přednášku 
o využití dřeva chudými lidmi v dobách dávno minulých – pohráli jsme si s mecha-

Pan Luboš Mansfeld s dětmi při práci FOTO: MGR. MARCELA DOUBKOVÁ
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nickými dřevěnými hračkami, které se nám svou krásou a jednoduchostí líbily víc než 
ty dnešní moderní. Seznámili jsme se i s uměním přírodních národů – pan Mansfeld 
nám prakticky předvedl hru na nejrůznější dlabané, vrtané a vyřezávané dřevěné 
hudební nástroje. Dozvěděli jsme se, že tóny některých nástrojů mají dokonce 
léčebné účinky! Při předvádění ukázek jsme zjistili, že i obyčejná provrtaná špejle od 
ledňáčku nebo špachtle do krku vydává opravdu zajímavý zvuk, coby bzučící dřevo 
navlečené na niti. A to jste měli teprve slyšet zvuky složitějších hudebních nástrojů!

Ale abyste si nemysleli, že jsme se jen dívali. Kdepak! Každý z nás, žáků 4. a 5. roč-
níku, dostal svůj vlastní řezbářský nůž, podložku a kousek borové kůry na vyřezá-
vání. Pracovali jsme s kůrou, protože je to pro nás začátečníky mnohem jednodušší 
a měkčí materiál než dřevo. Každý si mohl sám vyřezat jakýkoli z nabízených tvarů 
- srdce, kříž, kytaru, koně, kajak, ducha, rybičku… Vyřezaný tvar jsme ohladili smirko-
vým papírem a dozdobili frézkami a dlátem, přidělali očko a zhotovili si tak krásný 
přívěsek. Páťáci už byli zruční řezbáři, protože se s vyřezáváním seznámili už v minu-
lém školním roce.

Kdybyste, milé maminky, viděly, jak nám to šlo s nožem dobře od ruky, určitě 
bychom museli každý víkend škrábat brambory na oběd! Úplně nejlepší na tom bylo, 
že se to všem povedlo! Takže se nedivte, když nás všechny potkáte v lese. Sbíráme 
materiál na další vyřezávání!

 Spokojení řezbáři – žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Velká Bíteš

MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
POZVÁNKA NA ZIMNÍ VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Kurzy jsou určeny: pro dospělou veřejnost
Místo konání: Mateřská škola Masarykovo náměstí (vchod z průjezdu), Velká Bíteš
Čas konání: vždy od 14 hodin
Přihlásit se můžete: nejpozději týden předem přímo na MŠ nebo telefonicky 
  566 532 244
Cena jednoho kurzu: zahrnuje veškerý materiál a režii, pohybuje se od 150 do 250 Kč 
  podle náročnosti techniky a počtu účastníků.
Bližší informace budou uveřejněny ve vitríně v průjezdu k mateřské škole. Cyklus 
kurzů zahajujeme opět seminářem, o který byl největší zájem, a to oplétáním proutím 
(pedigem).

ZIMNÍ KURZY:
1. sobota 22. ledna 2005 „OPLÉTÁNÍ PROUTÍM (pedigem)“ – vyrobíme si oválný 
   servírovací tác
2. sobota 5. února 2005 „UBROUSKOVÁ TECHNIKA“
3. sobota 19. února 2005 „OPLÉTÁNÍ PEDIGEM“ – ošatka
4. sobota 5. března 2005 „DEKOROVÁNÍ TEXTILU“ - kombinovaná technika tisku, 
  savování
5. sobota 19. března 2005 „ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ“

 Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci MŠ Masarykovo náměstí
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MARTINSKÉ HODY V KRALICÍCH
V sobotu 13. listopadu se konaly v Kralicích nad Oslavou tradiční hody. Hodová 

zábava se konala ve večerních hodinách v místní sokolovně. Hned při příjezdu do 
vesnice muselo být každému jasné, že se tu něco děje. Parkoviště a okolí sokolovny 
bylo celé zaplněno auty, místní i lidé ze sousedních vesnic se houfně scházeli (někte-
rým nebyly překážkou ani francouzské hole) a fronta na lístky vedla až ven pod 
schody sokolovny. Místa na sezení byla jak v sále, tak i na galerii plně obsazena, takže 
zpozdilejší návštěvníci museli stát. Od stropu dolů uprostřed sálu visel věnec opent-
lený fáborky z krepového papíru.

 O čtvrt na devět se celá kralická chasa sešla u vchodu do sálu, hlavní stárek pro-
nesl několik děkovných slov na úvod a pak zvolal: „Čí só hode?“ A odpovědí mu bylo: 
„Naše.“ „A čí só dluhe?“ „Starostovy.“ „A kdo je platí?“ „Starosta.“ A ještě přidali malý 
dodatek, který jsme mohli zaslechnout i na našich letošních hodech: „Kolik měří 
mája?“ Nato následovala bouřlivá odpověď: „Jednatřicet metrů!“ Poté následoval slav-
nostní nástup stárků a stárek za zvuků známé pochodové polky Břeclavská kasárna, 
v jejímž závěru chasa utvořila kolony po osmi tanečnících (celkem bylo 6 kolon) a za-
tančili Českou a po ní Moravskou besedu. Bylo se na co dívat. Rej barevných zástěr 
děvčat v bílých sukních a pestrost vest stárků míhajích se po tanečním parketu skýtal 
velmi milý pohled. Česká beseda se v Kralicích tančí úplně jinak než u nás v Bíteši, 
ale tím se jen potvrzuje pravidlo, že ač se tanec jmenuje stejně, v každé oblasti má svá 
specifika a jak je vidno, nemusí to být ani moc daleko.

 Po tomto slavnostním zahájení začala samotná zábava. Pro hosty a samozřejmě 
nejen pro ně byla připravená různá překvapení, například taneční hra „židličková“. 
(Tančí určitý počet párů a uprostřed sálu se utvoří kruh ze židliček, kterých je ovšem 
o jednu méně než párů. Hudba začne hrát a jakmile muzikanti přestanou, pár si musí 
na jednu z těch židlí sednout. Kdo to nestihne, vypadává. Tak to jde pořád dokola, 
až nakonec zůstane jenom jeden vítězný pár. Letošní cenou pro vítěze byla láhev 
bílého vína). Před půlnocí si „ženáči“ a část odvážlivců zatančila na reprodukovanou 
hudbu moravskou besedu. Bylo vidět, že to není tanec jen pro mladé, jak si mnozí 
myslí. Došlo také k dlouho očekávanému pádu tanečníků při závěrečné zvedačce. 
Naštěstí nedošlo k žádnému zranění a oba tanečníci se spolu s přihlížejícími upřímně 
zasmáli.

 Pro návštěvníky zábavy byl také dole pod pódiem připraven sklípek. Podávalo se 
alko, nealko, vařily se párky, ale hlavně zde bylo pořád plno a živo jako ostatně v celé 
sokolovně. Celý večer lidé tančili, bavili se, nálada byla veselá a jak se patří uvolněná. 
Zvláště chasa měla velmi dobrou náladu, ale ono není ani trochu divu. V takovém 
mrazivém počasí je třeba se trochu zahřát. K tanci i poslechu v Kralicích hrála 
Bítešská kapela pod vedením pana Božka. Kolem třetí hodiny ranní zábava skončila 
a všichni ještě přítomní (stále téměř plný sál) odešli s úsměvem na rtech domů.

Miroslava Sedláčková
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NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
 Čas plyne jako voda, rok se sešel s rokem a ve Velké Bíteši jsme měli opět jarmark 

- výroční trh lidových písniček, tanců, říkadel a zvyků našeho regionu, které nabídly 
krojované skupiny národopisného souboru Bítešan návštěvníkům letošního třetího 
ročníku tohoto celovečerního folklorního představení v poslední předadventní 
sobotu 27. listopadu ve zdejším kulturním domě.

 V úvodu byla vzdána pocta sběrateli lidových písní Františku Sušilovi (1804-1868) 
a připomenuto dvousetleté výročí narození tohoto významného muže kulturního 
dění na Moravě, přední osobnosti českého národního hnutí. Během svého života 
shromáždil téměř dva tisíce písní, které se staly výjimečným dokumentárním prame-
nem dialektologie a národní hudby na Moravě. Prostřednictvím jeho sbírky pronikala 
lidová píseň do měšťanských vrstev a spolu s ní se šířil také lidový tanec.

 Po úvodní písni, která byla vybrána právě ze Sušilovy sbírky, následovala vystou-
pení jednotlivých skupin souboru od předškoláků až po ty věkově nejstarší. „Den 
na vsi“ předvedly děti z mateřské školy na Masarykově náměstí. Na svatbu si zahrály 
v pásmu „Mik, mik, mik, když se ženil kominík“ děti z mateřské školy U Stadionu. 
Ústředním motivem dalšího svatebního pásma v podání mladších dětí ze základní 
školy byla písnička „Vdávalo se motovidlo“. Vystoupení první skupiny starších dětí 
neslo název podle vstupní říkanky „Tetka, kam dete?“ „Na pastvě“ zatančila, zazpívala 

Z vystoupení druhé skupiny starších dětí Bítešanu. Zleva: Ondřej Blaha, Iveta Valoušková, 
Tomáš Caha, Filip Blaha, Lucie Velebová, Lukáš Ševčík FOTO: JOSEF SMUTNÝ
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a popovídala si druhá skupiny starších dětí. V podání třetí skupiny následovaly dívčí 
tance. „Na trh“ přišla nakupovat a prodávat mládež, dospělí a nejmenší krojované 
účastnice večera. Mládež předvedla několik řemeslnických tanců. Námět svatebních 
příprav, který se dějově prolínal celým pořadem, vyvrcholil, když se začali sjíždět 
hosté. V „šenku“ si mládenec z druhého konce Moravy poručil tu svoji Horňáckou 
a zdejší chlapci několik Horáckých. A nakonec skotačivý tanec na oblíbenou písničku 
„Hejda, hejda, hejda.“ Závěr vystoupení patřil jako v předcházejících letech hostům. 
Tentokráte k nám zavítala taneční skupina Katolické vzdělávací jednoty v Tišnově. 
Předvedla pásmo, složené z podhoráckých tanců. Pořad, trvající přes dvě hodiny 
skončil, avšak večer pokračoval dál lidovou veselicí. K tanci a poslechu hrála Bítešská 
dechová kapela a houslová muzika Bítešanu, která před tím hudebně doprovázela 
téměř celé odpolední představení. Patří jí veliký dík.

 Doufáme, že chvíle strávené s lidovou písničkou a tancem obohatily návštěvníky 
večera o příjemný zážitek. Možná, že je lidové melodie doprovázely i v následujících 
dnech, když si je bezděky vybavili a zanotovali. A to by bylo dobře, protože příště 
bychom si zazpívali společně. Na závěr patří poděkování všem účinkujícím, učitel-
kám a vedoucím skupin, rodičům za doprovod mladších dětí na hromadné zkoušky, 
maminkám za přípravu krojů a samozřejmě všem, kteří se organizačně podíleli na 
přípravě a průběhu celé akce. A ještě jedna krátká informace. Tak jako v předešlých 
rocích, také letos se uskutečnila dvě představení pro školní děti, a to v pátek dne 

Nejmladší krojačky na scéně zleva: Barunka Chmelíčková a Barunka Smutná
 FOTO: JOSEF SMUTNÝ
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26. listopadu v dopoledních hodinách. Dle požadavků pedagogů byl pořad zkrácen 
na délku jedné hodiny a shlédli ho žáci základních škol ve Velké Bíteši, Křižanově, 
Katově a také Speciální školy ve Velké Bíteši.

Silva Smutná
 Muzejní spolek Velkobítešska

Poznámka pořadatele
 Pro případ dotazů týkajících se finanční stránky akce poskytuje Klub kultury 

města Velké Bíteše, který si vzal na starost organizačně hospodářskou záležitost 
„jarmarku“, následující údaje: Účinkující vystupovali zdarma a na páteční dopolední 
představení si někteří dospělí členové souboru vzali dovolenou. Páteční vstupné pro 
školáky bylo 20 Kč. Vstupné na celovečerní sobotní představení bylo 50 Kč. Celkový 
příjem ze vstupného činil 24.870 Kč a celkové výdaje 24.914 Kč, při čemž největší 
položkou byla úhrada faktury za ozvučení, dále občerstvení účinkujících, zaplacení 
dechové kapely, dopravné, propagace a několik menších položek jako např. výdaje 
za pořízení materiálu na výzdobu scény apod. Ztráta činila 44 Kč.

V BABY CLUBU SE DĚTEM LÍBÍ…
Mateřská škola na Masarykově náměstí pořádá každé třetí úterý v měsíci již tra-

diční Baby club. Jsou to odpoledne pro děti od 2 do 6 let, které nenavštěvují mateř-
skou školu. Děti se v doprovodu rodičů seznamují s jejím prostředím a vybavením.

Mohou zde například modelovat, malovat temperovými nebo prstovými barvami.
Pro některé děti je zážitek namáčet prstík do barvy a potom s ním malovat po papíře. 
Z hraček je stále nejoblíbenější skluzavka a barevné skládací domečky. Děti si v Baby 
clubu nejen hrají, ale usnadní jim pozdější nástup do mateřské školy, neboť jdou do 
již známého prostředí ke známým učitelkám. Srdečně Vás zveme na rok 2005 v těchto 
termínech: 18. ledna, 15. února, 15. března, 19. dubna, 17. května.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Fellingerová Jana

„A v budce je mi nejlépe….“ FOTOARCHIV MŠ
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ŠKOLKA PLNÁ HOSTŮ
MATEŘSKÁ ŠKOLA U STADIONU

V úterý ráno 7. prosince bylo v naší mateřské škole obzvláště živo. Vrcholily pří-
pravy na milou návštěvu. Mezi děti a zaměstnance zavítalo 23 babiček a dědečků 
z domova důchodců a domu pečovatelské služby v našem městě.

Předvánoční setkání s nimi se pro nás stalo již tradicí. Na návštěvu jsme se těšili, 
snažili jsme se vytvořit příjemnou atmosféru. Jistě k ní napomohl svátečně, vánočně 
vyzdobený zábavní sál – stromeček, adventní věnce, ozdoby, obrázky … svíčičky 
na stolech – práce učitelek i dětí. Pro naše milé hosty jsme připravili i ovoce a do-
mácí vánoční cukroví. Děti z Bítešánku zatančily a zazpívaly. Koledy potom s nimi 
zpívali téměř všichni, od nejmladších po ty nejstarší. Ještě jedno překvapení však 
čekalo hosty i děti. Přišel mezi nás Mikuláš. A protože babičky a dědečkové prý byli 
hodní, dostali od něj malý dárek. No a děti? Do pekla nešel nikdo, dárky si odnášely 
všechny.

Příjemné společné chvilky ve školce si snad budou pamatovat děti i ti starší. 
Děkujeme za milou návštěvu.

Smolíková Hana
 MŠ U Stadionu

KALENDÁŘ VELKÉ BÍTEŠE 2005
V informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši je možno zakoupit 

kalendář Velké Bíteše v historických fotografiích na rok 2005.
- red -

 
 
 

Milé setkání v MŠ FOTO: JIŘINA JANÍKOVÁ
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SLADKÁ VÝSTAVA

Šest listopadových dní trvala výstava včelařů ve výstavní síni Klubu kultury. 
Protože ji už můžeme po právu nazývat tradiční, stává se v posledních letech první 
příjemnou připomínkou blížících se Vánoc.

Sladká připomínka vítá návštěvníky hned u vchodu do sálu. Stoly, plné perníko-
vých dobrot, které je člověku líto sníst, protože jsou krásně nazdobené. Mikuláši, 
čerti, podkovičky, perníkové chaloupky, perníkové svícny...

Ale než mohou použít šikovné cukrářky med pro perníkové těsto, musí ho nejprve 
včelky vytvořit. A o tom je vlastní výstava. Nejzajímavějším z exponátů, které tvoří 
ukázky včelařských pomůcek, je prosklený úl s živými včelami i s jejich královnou. 
Ten zajímá především děti. Však také každoročně se svými učitelkami výstavu navště-
vují a pozorně sledují zajímavý výklad o životě včel a práci včelařů. Výstava dovede 
diváka nakonec zpět ke stolům s výrobky, u jejichž zrodu stojí pilné včely. Kromě 
již zmíněných sladkostí nabízejí organizátoři kosmetiku z včelích produktů, ozdoby 
z včelího vosku, sklenice medu.

Natěšeni předvánoční pohodou, která na výstavě panuje, odcházejí návštěvníci 
z výstavního sálu. Dospěláci si mohou pohodu ještě přisladit v protější místnosti, kde 
se nabízí baterie lahví a lahviček s nejrůznějšími druhy medoviny – bylinkové, oře-
chová, mandlová. K ochutnání se nabízejí džbánečky nejen s medovinou, ale i s pi-
vem, jehož součástí je med. Prostřené stolky zvou k posezení a ochutnání některé 
z těch tekutých dobrot. Já osobně jsem neodolala mandlové medovině. Ta byla! 
Takže, díky, pánové včelaři, nashledanou na příští výstavě!

Zora Krupičková

Z výstavy ... FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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PETR VACULA A LENKA VYKOUKALOVÁ
VÝSTAVA „VÝVAR“

Představuji Vám Petra Vaculu a Lenku Vykoukalovou, prezentujících svá díla 
na výstavě s názvem „VÝVAR“. Práce, které vystavují, se zabývají především pocity 
a ztvárňováním fantazie. To vše je prolínáno lidskou situací a následnou reakcí na 
ni. Oba autoři se vyvíjeli nezávisle na sobě, jejich první setkání se uskutečnilo teprve 
nedávno a současně s ním přišla i myšlenka uspořádat právě tuto výstavu. Co mají 
oba společného? Je to právě lidská problematika a oba autoři k ní přistupují odlišně.

Tvorba Lenky Vykoukalové byla zpočátku volná, až v čase dospívání si díla vyhra-
ňují svoji určitou cestu, a tím jsou právě její práce osobité. Věnuje se tvorbě grafiky, 
malby a nekonkrétním tvůrčím technikám. Naproti tomu Petr Vacula byl velice ovliv-
něn v grafice a kresbě tvorbou odlívaných objektů z kovu, kde používá podobných 
tvarů a struktur, z nichž vychází. Jeho tvorba se zaměřuje především na šperky, bižu-
terii aj.

Zvu Vás tedy ke shlédnutí jejich tvorby ve dnech od 18. do 24. ledna 2005 do 
výstavní síně Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Slavnostní vernisáž 
proběhne v pondělí dne 17. ledna 2005 v 17 hodin ve výstavní síni.

Radek Sedlák

FOTOARCHIV VYSTAVOVATELŮ
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OKÉNKO FARNOSTI
Milí čtenáři,

opět rád využívám první možnosti v tomto roce se s Vámi setkat a krátce si připo-
menout, co znamená farnost. Toto téma bude provázet naši diecézi celý rok. Farnost 
je určité společenství křesťanů, svěřené faráři pod vedením diecézního biskupa. 
Biskup může zřizovat, rušit nebo měnit farnosti podle potřeby věřících. Každý věřící 
má podíl na životě a činnosti církve. Základem života církevní obce je živý vztah 
ke Kristu, jeho prohlubování dovnitř i ven – k ostatním lidem. Tento vztah je velmi 
významný pro praktickou činnost kněze a pro jeho apoštolské působení. Skutečně 
apoštolsky smýšlející lidé doplňují to, co chybí ostatním a osvěžují ducha pastýře. 
Sami čerpají ze slavení liturgie ve své obci, jsou v ní aktivní a snaží se přivádět i vzdá-
lené. Usilovně spolupracují při hlásání Božího slova, hlavně katechetickou výukou.

Pořad bohoslužeb:
V neděli 2. ledna 2005 se uskuteční koncert Bítešské scholy v 16 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
6. ledna 2005 - Slavnost Zjevení Páně, mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
9. ledna 2005 – Křest Páně, mše svatá v 8 a v 11 hodin
V neděli dne 23. ledna v 16 hodin zahraje v našem kostele zbraslavský sbor Soumrak 
duchovní písně. (Dobrovolné vstupné bude použito na varhany.)
 
Milí čtenáři Zpravodaje, do nového roku 2005 Vám přeji radost z harmonicky proží-
vaných vztahů a dostatek lidí, se kterými byste je mohli prožívat.

Otec Bohumil

„TY HRAJÓ“
TŘETÍ KONCERT BHP

 Jak jsme se mohli na posledním koncertu v tomto roce přesvědčit, zrodila se 
asi nová tradice: tak jako minulý koncert Tomáš Kolář,  i tento zahajovala žákyně 
Mgr. Drápala z bítešské ZUŠ Barbora Bednářová. Za doprovodu klavíru v podání 
Mariky Kašparové přednesla na příčnou flétnu 1. větu Sonáty G dur  G. Ph. Telemanna. 
Měla nejen úspěch, ale i odvahu vystoupit před zaplněným sálem bítešského kultur-
ního domu.

 Kdo dokázal přilákat kromě stálých návštěvníků i širší veřejnost na koncert vážné 
hudby? Manželé Renata a Igor Ardaševovi. Hráli spolu ve Velké Bíteši již jednou 
a svým vystoupením si okamžitě získali srdce publika. Proto není divu, že si tentokrát 
nenechalo krásný zážitek ujít tolik posluchačů.

 O Smetanově Mé vlasti a jejím zpracování jsme již od pana Maška věděli ze 
Zpravodaje, a proto jsme tušili, co nás čeká. Ale naše očekávání krásného zážitku bylo 
překonáno. Mladá, subtilní dvojice usedla ke klavíru. Od prvních tónů se zdálo, že 
doslova splynuli s hudbou i nástrojem v jeden celek. Sebelepší nahrávka nezprostřed-
kuje zážitek z živé hudby; pohled na hudebníky, kteří si takřka velebnými gesty podma-
ňují tok hudby, rozburácejí mocnými akordy Tábor, dají zaznět velebnému Vyšehradu, 
rozzvoní pramínek Vltavy... To není k popsání, to je jen k vidění a poslouchání.

Od potlesku, kterým jsme odměňovali v závěru koncertu oba interprety, nás bolely 
ruce. Umělci nás na oplátku odměnili krásným přídavkem - dvěma Dvořákovými 
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Barbora Bednářová - flétna a Marika Kašparová - klavír FOTO: OTTO HASOŇ

Manželé Ardaševovi FOTO: OTTO HASOŇ
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Slovanskými tanci. Umí je ale všechny! Co kdyby zase někdy přijali pozvání? My 
bychom určitě přišli v plném počtu. Nakonec ještě vysvětlení nadpisu mého článku. 
Když jsem o přestávce koncertu míjela ve dveřích do sálu pana Maška, prohodil ke 
mně uznale: „Ty hrajó!“ S chutí jsem mu přisvědčila. Vy, co jste tam byli, s námi určitě 
souhlasíte také.

 Zora Krupičková

ŠEST STRUN VLADISLAVU BLÁHOVI STAČÍ
 Po delší odmlce opět bonbónek pro nás, kytaristy. Na lednovém koncertu BHP 

(11. ledna – tentokrát druhé úterý) uslyšíme mistrovský nástroj Vladislava Bláhy, 
profesora brněnské konzervatoře a JAMU. Kytaristům jistě není třeba tohoto mezi-
národně proslulého muzikanta představovat, ostatní odkazuji na naši programovou 
brožuru.

 Historie kytary je velmi pestrá. Pro první zmínky se musíme vypravit až 
do 13. - 14. století do Španělska. Čtyřstrunná kytara, která měla svůj rozkvět v Itálii a ve 
Francii kolem roku 1550, ustoupila kytaře pětistrunné, zvané také barokní. Ta byla 
dominantním nástrojem až do poslední čtvrtiny 18. století. Předpokládá se, že první 
šestistrunná kytara se začala ve Španělsku užívat asi kolem roku 1825.

V devatenáctém století vznikají některé podivné hybridy, jako harfová, lyrová 
a loutnová kytara, a také se přidávaly struny dole i nahoře. Žádná z těchto podob 
však neměla dlouhého trvání. Počátky vývoje moderní klasické kytary lze datovat 
do období kolem roku 1850. Jsou spojeny se jménem Antonio Torrese, Španěla, 
nazývaného „Stradivari kytary“. Stanovil nové rozměry kytary, tvar a způsob vnitř-
ního žebrování, který se udržel až do dnešních dnů Na rozdíl od houslí nemá kytara 
dlouhou akustickou trvanlivost, jež by přetrvala staletí. Je to zaviněno vlivem stavby 
- klenutá ozvučná deska houslí je mnohem pevnější než rovné víko kytary. Optimální 
životnost zvukové kvality kytary je tak 30 - 40 let. Širší zájem o klasickou kytaru 
vzbudil až Francisco Tárrega (1852-1909) a jeho žáci. Byl to brilantní hráč a skladatel. 
Průkopníkem dalších konstrukčních změn v současnosti se stal Američan Charles 
Kaman (kytary Ovation), také Australan Greg Smallman se svým zvláštním způso-
bem žebrování, tvořeném z mřížky z uhlíkových vláken a dřeva. Jeho kytary mají 
fantastickou dynamiku. Vladislav Bláha nám zahraje na kytaru holandského mistra 
Hilsterna. Můžeme se těšit na pestrou pouť zeměmi i stoletími. Začneme v barokní 
Itálii Vivaldiho koncertem D dur. Podíváme se do Španělska na přelomu 19. a 20. sto-
letí s Manuellem de Fallou. A potom se už budeme věnovat žijícím autorům. Do víru 
karibských tanců nás přenese Kubánec Leo Brouwer (*1939). Další dva autoři jsou tak 
dobrými známými našeho účinkujícího, že mu píší „přímo na míru“. Milan Tesař dedi-
koval svou Jumble suite právě Vladislavu Bláhovi. A světoznámý Londýňan s kytarou 
a lulkou John W. Duarte často hostuje na koncertech, za nimiž „stojí“ pan Bláha.

Vivaldiho koncert doprovodí Tišnovský komorní orchestr. Orchestr byl založen 
v roce 1996 skupinou neprofesionálních hudebníků z původního smyčcového kvar-
teta. Postupně se do orchestru podařilo zapojit další hráče, podle jejich možností 
využívá i přátel z řad profesionálních hudebníků. Za poměrně krátkou dobu svého 
působení provedl Tišnovský komorní orchestr řadu děl spadajících do oblasti kla-
sické komorní smyčcové literatury. Repertoár je tvořen skladbami z období baroka až 
po autory 20. století. Orchestr řídí Jaroslav Kolesa.

 Těším se s Vámi na shledanou v sále bítešského Kulturního domu v úterý 11. ledna 
2005 v 19 hodin.

Otto Hasoň
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Nejstarší a největší láska

 je láska k životu.
Plútarchos

Milé seniorky a vážení senioři,
při vstupu do nového roku 2005, do šestého roku činnosti Seniorklubu v našem městě, 
si navzájem popřejme dobré zdraví, chuť do života, dobrou životní pohodu v našich 
rodinách a vůbec mezi lidmi. V plné míře to vše přejeme, my starší, všem těm mladším 
a držíme jim palce při jejich životním uplatňování. Hodně zdaru

ze srdce přeje Seniorklub

Co jsme připravili na měsíc leden:
Je zimní sezona, a tak pokračuje pravidelné plavání v krytém bazénu v Kuřimi. 

Začínáme v sobotu 8. ledna, odjezdy opět v 10.15 od České spořitelny, autobus je 
přistaven již v 10 hodin. Zima ještě bude nějakou dobu trvat, a tak do zahájení jarních 
prací na zahrádkách si plavání dostatečně užijeme.

Třetí středu v lednu, 19. ledna se v 15 hodin v kulturním domě opět setkáme na 
našem pravidelném Seniorklubu. Přesně před pěti lety to bylo také 19. ledna, co jsme 
měli náš první organizovaný programový Seniorklub, takže už po šedesáté prvé. Už 
tenkrát jsme si mezi nás pozvali starostu města a od té doby, každý rok v lednu, mezi 
nás chodil. Nejinak tomu bude i letos. Dozvíme se něco o dění v našem městě a pobe-
sedujeme. Jinak naším hlavním, jako vždy, je naše klubové posezení s přáteli a poradit 
se o našich dalších akcích.

Na lednové Seniorkluby si pravidelně zveme mezi nás starostu města
 FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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Třetí akcí v lednu bude nedělní zimní vycházka do Radostín, podívat se, jak se 
zde vede nově instalovanému památníku k uctění zde pohřbených 44 pruských 
vojáků v roce 1866. Vezmeme to okruhem do křovských zátočin, odtud doleva podél 
Vlkovského potoka k památníku, pokračovat budeme lesem na silnici od Vlkova 
a domů. Bude - li chuť, stavíme se do tepla na nějaké příjemné místo a dáme si něco 
na zahřátí.

Co připravujeme na měsíc únor:
- pokračují pravidelná sobotní plavání v Kuřimi
- středa 16. února, Seniorklub se zástupcem sociálního zabezpečení
- úterý 22. února, seniorské bruslení na zimním stadionu

Aktiv Seniorklubu

PĚT LET SENIORKLUBU
Je to tak. Třetí středu v lednu, roku 2000, bylo to devatenáctého, jsme se my, starší 

občané našeho města, seniorky a senioři, poprvé sešli na organizovaném progra-
movém setkání v kulturním domě. A letos, na den přesně, zase 19. ledna, to už bude 
pět let. Od toho prvního setkání se scházíme pravidelně každou třetí středu v měsíci 
v kulturním domě, ani jednou jsme nevynechali. To jsou naše Seniorkluby, místo, 
které nás sjednocuje, kde se radíme, kam si zveme na besedy zajímavé osobnosti. 
Chodí nás dost, ale volná židle pro každého nového je stále připravená.

Pět let, to je šedesát Seniorklubů, ale za tu dobu taky nespočet zájezdů, sobotních 
plavání, výletů na kolech, exkurzí, vycházek, návštěv divadla atd. Dostatečně dáváme 
o sobě a našich aktivitách vědět v naší pravidelné rubrice ve zpravodajích. Je to svým 
způsobem naše kronika, všechno se tam najde, všem je přístupná, dobře se o nás 
ví a jsme tomu rádi. Aktuální informace uvádíme také v naší skřínce na náměstí 
u kašny.

Seniorkluby vznikají všude, často spontánně. Starší lidé mají potřebu se scházet. 
Založení Seniorklubu v našem městě bylo iniciováno orgány města prostřednic-
tvím sociální komise. Písemnými pozvánkami byli starší občané, 11. listopadu 1999, 
pozvaní na schůzku, kde se vše rozhodlo. Oslovení občané, kteří měli zkušenosti 
s prací s lidmi, pomoc neodmítli. Máme stálou morální i hmotnou podporu města, 
které si je vědomo své role v péči i o starší občany. Rozšířený dům pečovatelské 
služby, zlepšování životních podmínek v domově důchodců, ale i zdravotnické 
služby, bytová výstavba a další, se i nás starších týkají. Přejeme městu do budouc-
nosti, aby vedle pěkných bytových domů, upraveného náměstí a památek, funkční 
infrastruktury, zimního stadionu a dalších se mohlo pochlubit i větším a důstojnějším 
domovem důchodců, v pěkném životním prostředí. Dostat se tam můžeme všichni.

Seniorklubu se daří hlavně proto, že máme od všech podporu, nejen od města, 
ale i od ostatních institucí, organizací, podniků a i občanů. Za kým jsme přišli, nikdo 
neodmítnul, mnohdy pomohli nebo podpořili i víc, než jsme očekávali a zadarmo. 
My starší občané, seniorky i senioři, děkujeme. Na druhé straně poděkování patří 
všem těm seniorkám a seniorům, kteří se obětavě podílí na organizaci a řízení akcí 
Seniorklubu, dělají to rádi a nezištně. Naší činností nechceme nikomu konkurovat, 
bereme naše aktivity jako příspěvek k naplňování kulturního života a volného času 
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všech občanů našeho města, ve spolupráci s ostatními institucemi. Mnohé naše 
akce nabízíme všem občanům, včetně dětí a mládeže, jako účast na plavání, výletů 
na kolech, vycházkách. Mnozí senioři a seniorky jsou zapojeni v aktivitách i jiných 
organizací.

Vážení starší občané, seniorky a senioři,
Seniorklub v našem městě žije a daří se mu. Dveře k nám jsou pro všechny stále 

otevřené. Znovu opakujeme, že jsme nečlenským, nepříspěvkovým, volným sdruže-
ním, kam kdokoliv a kdykoliv může přijít nebo odejít. Naší základnou jsou pravidelné 
Seniorkluby, vždy každou třetí středu v měsíci, v 15 hodin, v kulturním domě. Tam se 
radíme, co dál, besedujeme v příjemném a milém prostředí s možností občerstvení. 
Přejeme našemu Seniorklubu, aby se mu stále dařilo a měl vždy dostatek nápadů, co 
starším občanům, ale i těm mladším, nabídnout.

Za všechy starší občany aktiv Seniorklubu

PÉČE O PLEŤ SE VYPLATÍ
V dnešní době se nám nabízí spousta možností, jak pečovat o svůj vzhled. 

Nepřeberné nabídky a reklamy nás nejen lákají, ale nutí nás i k určitému výběru a ně-
kdy i nelehkému rozhodování, za co vydat peníze. Hodně možností máme i v péči 
o pleť a mezi ně patří také kosmetické ošetření v salonu. To však i dnes některé ženy 
podceňují. Je pravda, že můžeme někdy propadat úvahám, že musíme z rozpočtu 
něco vypustit, zvlášť když čekáme, co a o kolik nám podraží. Snad ještě navštívíme 
kadeřníka, což je nezbytné, jelikož vlasy jsou jakoby víc vidět. A dobrý střih, preparaci 
či melír určitě svěříme odborníkovi. Krásného účesu si také jistě každý všimne a efekt 
není jen na několik málo dnů.

 Po návštěvě kosmetického salonu to okamžitě viditelné není, pokud neodcházíme 
nijak zvlášť nalíčené, zato efekt se postupně a násobně objevuje na naší tváři, což 

To jsme my, seniorky a senioři, v Seniorklubu FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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už mnohé z nás dobře ví. I kosmetičtí lékaři mají dnes mnoho nových praktických 
poznatků a upozorňují na význam pravidelné a dobré péče o pleť. Aby byla naše pleť 
zdravá, dobře plnila své funkce a hlavně, aby nám vydržela dlouho krásná.

 Podobně jako se zdravím, důležitá je včasná prevence, to znamená zdravě žít už 
nyní, kdy ještě máme zdraví a síly dostatek. A v kosmetice je prevence cestou k úspě-
chu, jak se cítit dobře, mít radost sama ze sebe a nebát se přibývajících let. A dobrou 
prevencí je pravidelný „kosmetický servis“, který zahrnuje také mnoho jinak nenahra-
ditelných úkonů. Včetně odborné rady, jakou péči zvolit doma, aby naše vynaložené 
prostředky byly dobře zúročeny. A hlavně, aby to na nás bylo vidět! A protože svoji 
tvář přece „nosíme“ denně, tak se určitě vyplatí o ni pečovat.

 Krásný a spokojený rok 2005 vám přeje
Anna Kopáčková

PŘÁNÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení spoluobčané,

přeji Vám jménem vedení akciové společnosti První brněnská strojírna Velká  
Bíteš, a. s. i jménem svým krásné prožití vánočních svátků plných pohody a do 
nového roku 2005 pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Dovolte mi, při vstupu do nového roku, poděkovat Vám, zaměstnancům a spolu-
pracovníkům První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., za celoroční úsilí a obětavou 
práci. Mé poděkování patří také Vašim blízkým, Vašim rodinám.

Ing. Milan Macholán
generální ředitel a předseda představenstva

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

Expozice PBS z Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2004 FOTOARCHIV PBS



POLICIE INFORMUJE
Tento příspěvek píši koncem listopadu, kdy nám pod okny kanceláře hučí těžká 

technika, pomocí níž je prováděna rekonstrukce kanalizace. Zároveň doufám, že 
dělníkům nebude za krk padat sníh a svou práci budou moci v tomto téměř zimním 
počasí dokončit. Proč se o tom zmiňuji? Ani my jim to příliš neulehčujeme a stále jim 
překážíme s našimi vozidly, odvádíme je od práce tehdy, pokud naši policisté někoho 
předvádí v poutech na útvar, provádí další eskorty apod.

V měsíci listopadu naši policisté zadrželi pachatele – cizího státního příslušníka, 
který se v letošním roce vloupal do několika objektů v našem služebním obvodu, 
odcizil dodávkové vozidlo a dopustil se pohlavního zneužívání. Dále vykradl něko-
lik firem v Brně, na Třebíčsku a spousty závažné trestné činnosti se dopustil i na 
Hodonínsku a jinde. Část odcizených věcí se nám podařilo zajistit. Tento zločinec má 
zajištěné ubytování nehotelového typu ve vazební věznici.

Po několikaměsíčním pátrání se podařilo dopadnout pachatele, který se v denní 
době dopustil ve Velké Bíteši krádeže v rodinném domku a kanceláři. V obou přípa-
dech nám značně pomohli sami poškození, kteří si všimli odcházejícího muže a do-
kázali jej poměrně velmi dobře popsat.

S návrhem na zahájení trestního stíhání jsme poslali na Službu kriminální policie 
a vyšetřování spis ve věci vloupání do kamionu a odcizení dodávkového vozidla, kte-
rého se dopustil muž z okresu Brno – venkov ve Velké Bíteši.

Na jižní Čechy směřoval další spis ohledně krádeže osobního vozidla VW Passat, 
který byl odcizen na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši v týdnu po hodech. V tomto 
případě nám pomohli tamější kriminalisté, pachatel je ve vazbě.

Kromě zmiňovaných případů jsme stejný postup volili i u několika dalších věcí 
méně závažné kriminality, kde došlo k nižším škodám, ať už se jednalo o trestné činy 
krádeží, podvodů či zanedbání povinné výživy. Dovolím si připomenout, že stále 
dochází k případům krádeží z kanceláří, kde je odcizeno vše, co má nějakou cenu. 
Zpravidla se jedná o notebooky, peněženky s hotovostmi, platebními kartami, zpra-
vidla s poznámkou o PIN, doklady a jinými věcmi (digitální fotoaparáty...). Je lepší se 
poučit z neštěstí jiného. Ty, kterých by se to mohlo týkat, žádám, aby se pokusili ztížit 
podmínky pachatelům těchto krádeží uzamykáním kanceláří v době jejich opuštění 
a popř. nošením cenných věcí při sobě.

Přestože jsem si vědom, že se opakuji, připomínám, že stále dochází k okrádání 
starších, mnohdy osaměle žijících osob. Pokud je to možné, snažte se své rodiče 
a blízké vést k určité nedůvěřivosti k „důvěryhodným osobám“ shánějícím starožitné 
housle, zapisující stavy elektroměrů, sepisujících domácí spotřebiče, úředníkům, 
doručujícím různé výhry. Legend, pod kterými se tito podvodníci a zloději dostávají 
do domů a bytů je tak velké množství, že je nelze ani všechny vzpomenout. Přesto 
chci doufat, že na konci roku 2005 budeme moci konstatovat, že ubyla alespoň část 
trestné činnosti, o které Vás průběžně informujeme.

mjr. Bc. Jaroslav Navrátil
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TJ SPARTAK INFORMUJE
2. ROČNÍK TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ 27. LISTOPADU 2004

V sobotu dne 27. listopadu 2004 se v bítešské 
sportovní hale konal 2. ročník Turnaje v sálové 
kopané o putovní pohár TJ Spartak Velká Bíteš. 
V 8 družstvech se představilo celkem 48 hráčů 
z Velké Bíteše a okolí, nejmladšími účastníky byli 
zástupci bítešského dorostu, kteří se prezento-
vali velice sympatickým a odvážným výkonem.

Po rozlosování družstev do dvou základních 
skupin a po úvodním zahájení, jehož se za pořa-
datele ujal Vítězslav Kratochvíl, se rozpoutaly 
urputné boje o postup do finálové čtyřky. Bylo 
odehráno 12 zápasů v základních skupinách, 
3 zápasy o umístění nepostupujících družstev, 
dva zápasy semifinálové, utkání o 3. místo a zá-
věrečné finále. Vytvořila se potřebná soutěžní 
atmosféra, hra měla rychlý spád a objevilo se 
i mnoho dramatických okamžiků.

Zápasy skupiny A byly poměrně vyrovnané 
a do poslední chvíle nebylo jasné, komu se podaří 
postoupit do semifinálových utkání. Ve skupině 
B na sebe narazili oba favorité: držitelé putov-
ního poháru z loňska - FC Spartak A a vítězové 
únorového zimního turnaje - družstvo složené ze 
žáků a absolventů bítešského SOU Jana Tiraye. 
Nebylo tedy žádným velkým překvapením, že se nakonec spolu utkali ve finále, jímž 
turnaj v odpoledních hodinách vyvrcholil. Přestože reprezentanti bítešského učiliště 
podávali v průběhu turnaje stabilnější a přesvědčivější výkony než jejich fináloví 
soupeři, v rozhodujícím zápase se situace obrátila. Finále se mnohem lépe vydařilo 
družstvu FC Spartak A, které se ve složení Libor Bednář, Marek Loucký, Ondřej Loup, 
Lukáš Holík, Jan Kadlec, Petr Matoušek a Radim Strašák stalo na další rok držitelem 
putovního poháru TJ Spartak. Oproti loňskému ročníku však neuhájilo pozici nej-
lepšího střelce, tím byl po zásluze vyhlášen Jan Pohl (kapitán SOU Jana Tiraye), když 
nastřílel celkem 9 branek. Nejlepší střelec a první tři družstva byli odměněni také 
diplomy a věcnými cenami.
Celkové pořadí družstev:

pořadí družstvo zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. FC Spartak A V. Bíteš 5 4 1 0 19 : 9 13
2. SOU Jana Tiraye V. Bíteš 5 3 0 2 19 : 10 9
3. Chobůtky V. Bíteš 5 2 2 1 14 : 6 8
4. Radost V. Bíteš 5 2 1 2 7 : 15 7
5. Jasenice 4 1 2 1 5 : 5 5
6. Dorost FC V. Bíteš 4 1 0 3 9 : 14 3
7. Březí 4 1 1 2 12 : 13 4
8. Kreoni Nové Sady 4 0 1 3 5 : 18 1

Pořadatelé turnaje touto cestou děkují všem hráčům za kvalitní sportovní výkony 
a také sponzorům turnaje, jimiž byli: PBS a. s., Lékárna U tří sloupů, Jeřábkova 
pekárna, SPORTBAR Klíma, Potraviny Flop Janda a Město Velká Bíteš.

výbor TJ Spartak

Nejlepší střelec - Jan Pohl (kapitán 
SOU Jana Tiraye Velká Bíteš)

FOTO: MGR. VĚRA BOČKOVÁ
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LEDNÍ HOKEJ
Rozpis zápasů II. části Velká Bíteš:

Kolo Datum Den Začátek Mužstva
5. 09.01. neděle 17:00 Pelhřimov - Velká Bíteš
6. 12.01. středa 18:00 Velká Bíteš - Chrudim
7. 16.01. neděle 17:00 Velká Bíteš - Žďár nad Sázavou
8. 19.01. středa 18:00 Havlíčkův Brod - Velká Bíteš
9. 23.01. neděle 17:00 Velká Bíteš - Příbram

10. 26.01. středa 18:00 Milevsko - Velká Bíteš
11. 30.01. neděle 17:00 Velká Bíteš - Pelhřimov
12. 02.02. středa 18:00 Chrudim - Velká Bíteš

Systém soutěže:
V I. části se hraje dvoukolově každý s každým. Ve II. části se hraje dvoukolově, muž-
stvo na sudém místě tabulky proti mužstvu umístěnému na lichém místě tabulky.
Do play off se probojuje osm nejúspěšnějších mužstev, ktera se utkají s osmi nejú-
spěšnějšími celky ze skupiny ZÁPAD o titul vítěze skupin a o právo postupu do ba-
ráže o 1. ČP ligu.
Play off se hraje na tři vítězné zápasy. Celky umístěné na 9. až 12. místě se utkají 
o umístění (body z I. a II. části zůstávají) a poslední celek sestupuje do baráže o udr-
žení ve 2. lize.
Hrací dny: pondělí – středa – sobota (neděle)
Základní část: 12. září 2004 – 4. února 2005
Play off: 7. února 2004 - 9. března 2005

- red -

Vítězné družstvo FC Spartak A Velká Bíteš. Horní řada zleva: J. Kadlec, O. Loup,
L. Bednář, L. Holík, dolní řada zleva: M. Loucký, R. Strašák, P. Matoušek
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Čtvrtek 30. prosince v 19.30 hodin
DUŠE JAKO KAVIÁR
O cestě za štěstím, na níž člověk udělá stokrát 
stejnou chybu, aby ji až po stoprvé napra-
vil. V hlavních rolích české tragikomedie 
T. Vilhelmová, V. Cibulková, K. Kaiserová, J. Budař, 
O. Vetchý, S. Rašilov…
Premiéra – 99 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Čtvrtek 6. ledna v 19.30 hodin
COLLATERAL
V nesprávný čas na nesprávném místě… Do rána 
má být pět osob mrtvých – Tom Cruise jako 
nájemný vrah v americkém thrilleru.
Premiéra – 119 min, vhodné od 15 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 9. ledna v 17.00 hodin
U NÁS NA FARMĚ
Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání 
svůj domov před zákeřným banditou Slimem. 
Nejnovější animovaný film ze společnosti Walta 
Disneyho v českém znění.
Premiéra – 80 min, mládeži přístupno, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Čtvrtek 13. ledna v 19.30 hodin
SVĚT ZÍTŘKA
Přijdou bez varování. Zaútočí bez slitování. Zmizí 
beze stopy. V hlavních rolích sci-fi thrilleru Jude 
Law, Angelina Jolie a Gwyneth Paltrow.
Premiéra – 106 min, mládeži přístupno, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÉ DĚTI
24. 11. 2004  ČECHOVÁ Denisa, Košíkov 29, Velká Bíteš

JUBILEUM
Očividnou radost způsobila paní Marii Kamínkové návštěva členky Sboru pro 

občanské záležitosti, která jí spolu s místostarostou města popřála k jejím osmdesá-
tým narozeninám a předala malý dárek. Paní Kamínková je nyní v nemocnici sv. Zdi-
slavy v Mostištích na oddělení LDN.

Paní Kamínková s dcerou a paní Koukolovou, členkou Sboru pro občanské záležitosti
 FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ – LEDEN 2005
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Neděle 16. ledna v 19.30 hodin
PURPUROVÉ ŘEKY 2: ANDĚLÉ APOKALYPSY
Mystické vraždy, zvláštní rituály, jména obětí 
shodná se jmény apoštolů… a Jean Reno v hlav-
ních rolích francouzského kriminálního thrilleru.
Premiéra – 120 min, vhodné od 15 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Čtvrtek 20. ledna v 19.30 hodin
VETŘELEC VS. PREDÁTOR
Ať vyhraje kdokoli, my prohrajeme…
Premiéra – 101 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 23. ledna v 19.30 hodin
ŠPATNÁ VÝCHOVA
Fatalistický thriller plný tajemství, odehrávající se 
na území, kde jsou jen mužští hrdinové, jako ve 
válečných filmech. Zlo je zde zastoupeno právě 
knězi…
Premiéra – 105 min, vhodné od 15 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Čtvrtek 27. ledna v 19.30 hodin
SANTA JE ÚCHYL
Kdo říkal, že Santa nosí dárky? Billy Bob Thorton 
v hlavní roli americké komedie.
Premiéra – 93 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč 

Neděle 30. ledna v 17.00 hodin
PŘÍBĚH ŽRALOKA
Za každou malou rybkou hledejte velkou lež. 
Animovaný příběh v českém znění.
Premiéra – 86 min, mládeži přístupno, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Čtvrtek 3. února v 19.30 hodin
HOREM PÁDEM
Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás 
rozesměje. V hlavních rolích nového filmu reži-
séra Jana Hřebejka (Pelíšky, Pupendo) a scéná-
risty Petra Jarchovského P. Forman, E. Vášáryová, 
J. Tříska, J. Macháček, J. Dušek, P. Liška, J. Budař…
108 min, vhodné od 15 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 6. února v 19.30 hodin
MILUJ MĚ! PROSÍM
Vášeň je nesmrtelný cit a touha vám změní celý 
život. V hlavních rolích uchvatitel dívčích srdcí 
Josh Hartnett (Pearl Harbor) a atraktivní Diane 
Kruger (Trója).
Premiéra – 90 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

A ještě něco navíc 
* Líčení slavnostní, líčení na kameru  * Modeláž nehtů, manikúra 
* Vizážistika, barevné poradenství  * Kosmetika, masáže
   * Depilace 

Almerová Marta - Studio Nicol
 Velká Bíteš Za potokem č. 30

 Tel.: 566 532 997

Nově otevřená půjčovna svatebních 
 šatů ve Velké Bíteši

Zapůjčíme:  * Svatební šaty * Společenské šaty
  * Šaty pro družičky  * Plesové toalety
  * Šaty k svatému * Bižuterii 
      přijímání * Doplňky 
  * Šaty do tanečních

Zajistíme:  * Svatební oznámení  * Květinový servis
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