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Specialista na okna, dvefie a stûny
z plastu, dfieva a hliníku

PKS MONT, a.s.

Pfiijìte si k nám pro mimofiádné
zimní slevy na Va‰e okna!    

Zimní sleva!
VOLEJTE ZDARMA

800 23 00 23

Kulturní klub města Velké Bíteše, Muzejní spolek Velkobítešska a národopisný 
soubor Bítešan zve veřejnost v sobotu dne 28. ledna 2005 do zdejšího kulturního 
domu na V. krojovaný ples. Na programu je uvítání pohárkem bítešské slivovice, slav-
nostní zahájení a předtančení Moravské besedy v podání národopisného souboru 
Bítešan a folklorního souboru Podskalák z Troubska. O půlnoci si mohou všichni 
účastníci bálu zatančit Českou besedu. K tanci, poslechu a zpěvu hrají dechová hudba 
Lesanka z Humpolce pod vedením Františka Karafiáta a houslová muzika národopis-
ného souboru Bítešan pod vedením Milana Vlčka. Stylové občerstvení, bohatá tom-
bola. Začátek je ve 20 hodin. 

Předprodej vstupenek zajišťuje Informační centrum města Velké Bíteše na Masary-
kově náměstí 5, tel. 566 532 025, e-mail: infocentrumvbites@iol. cz.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
opět stojíme na začátku nového roku a vzpomínáme na ten uplynulý rok. Hledáme 

ve svých vzpomínkách pěkné a radostné chvíle, ale i okamžiky těžkostí a starostí, 
které nám přidaly další vrásky na tváři. Samozřejmě se raději a s lehkostí vzpomíná 
na příjemné okamžiky, ale co by to bylo za život, kdyby nás provázely jen samé úspě-
chy bez problémů.

Ohlédněme se za minulým rokem, který uplynul jako voda, protože byl pracovně 
velmi náročný. Úspěšně jsme zrealizovali rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Lá-
nicích a na Vlkovské ulici. V návaznosti na nový vodovod a kanalizaci v Lánicích byl 
konečně dobudován chybějící chodník, rozšířený o podélné stání pro osobní auto-
mobily. Další rest v podobě dobudovaných chodníků je hotov na Tišnovské a na 
Jihlavské ulici. V ulici U Stadionu se všichni dočkali jak nové komunikace, tak i chod-
níku v nadstandardní šíři. Sportovní komplex na Tyršově ulici byl podstatným způso-
bem zmodernizován. V zimním stadionu máme novou umělou ledovou plochu s mo-
derními mantinely, sportovní hala prošla komplexní rekonstrukcí, jejímž výsledkem 
je nová pružná podlaha.

V oblasti školství jsme rovněž postoupili o krok dál. Ať už třeba novými vchody do 
mateřských škol, nově vybavenou učebnou výpočetní techniky v základní škole nebo 
první etapou zrekonstruované střechy na umělecké škole.

V průmyslovém parku zahájila svoji činnost nová společnost Ebster, se zahraniční 
účastí z Itálie. Vedle firmy Building Plastics se jedná o druhou firmu, působící v parku 
nad dálnicí a v letošním roce se očekává výstavba hned několika společností.

Loňský rok byl velmi úspěšný i v oblasti bytové výstavby. V září jsme zkolaudo-
vali sedm bytových jednotek v zadním traktu budovy SOU Jana Tiraye na Tyršově 
ulici. Na Jihlavské ulici byla dokončena výstavba nového bytového domu o čtyřiceti 
dvou bytových jednotkách a čtyřech garážích včetně nové komunikace, chodníků 
s veřejným osvětlením a parkovacími stáními pro sedmdesát automobilů. V sídlišti 
U Stadionu byla dokončena revitalizace dvou panelových bytových domů zateplením 
fasád v pastelových barvách.

V místních částech jsme se věnovali opravě komunikací v Holubí Zhoři, výstavbě 
nového vodovodu pro novostavby rodinných domů v Jáchymově, opravě obecního 
domu v Jindřichově, odkoupení prodejny potravin a uvedení do provozu v Holubí 
Zhoři.

Následující období, které nás čeká, bude pro město velmi důležité. Připravují se 
velké projekty v oblasti dopravy, které budou mít zásadní význam na další vývoj 
v řešení dopravy našeho města. Pokud vše dobře dopadne, v závěru roku bude v na-
šem městě více zrekonstruovaných komunikací, jako je již zmíněná komunikace 
U Stadionu.

Na začátku nového roku děkuji všem zastupitelům města, zaměstnancům měst-
ského úřadu, pracovníkům našich škol, polikliniky s domovem důchodců, Technickým 
službám a Lesům města za dobře vykonanou práci.

A Vám, vážení spoluobčané, patří poděkování za podporu a pochopení během 
všech investičních akcí města, které se uskutečnily v uplynulém roce. Do nového 
roku 2006 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Pátek dne 6. ledna 2006 v 8 a v 18 hodin
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši

Neděle dne 8. ledna 2006 v 8 a v 11 hodin
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši

Úterý dne 10. ledna 2006 v 19 hodin
KROMMER TRIO
Kulturní dům Velká Bíteš
1. koncert roku 2006 IX. koncertní sezony BHP
Účinkují Pavel Kratochvíl – klavír, Renata Staňková – housle, Martin Švajda – violoncello

Středa dne 11. ledna 2006 v 15 hodin
NEBOJME SE POČÍTAČE
Nová budova Základní školy Velká Bíteš
1. lekce Senioři míří k počítačům
Organizuje Seniorklub

Sobota dne 14. ledna 2006 v 10. 15 hodin, odjezd od České spořitelny
PLAVÁNÍ V KUŘIMI
Organizuje Seniorklub

Neděle dne 15. ledna 2006 v 15. 30 hodin
SOUMRAK
Zbraslavský sbor hraje duchovní písně v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši

Neděle dne 15. ledna 2006 od 15 do 18 hodin
KURS ORIENTÁLNÍHO TANCE
Kurs břišního tance pro začátečnice. Povede jej profesionální tanečnice Světlana 
Synáková, lekce budou každou neděli. Délka celého kursu 2 měsíce. Kursovné za 
jednu lekci Kč 250,-
Závazné přihlášky a zálohu Kč 500,- do 10. ledna 2006 ve studiu SALOME

Úterý dne 17. ledna 2006 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
Mateřská škola Masarykovo náměstí
Odpoledne pro děti od 2 do 6 let

Středa dne 18. ledna 2006 v 15 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dům Velká Bíteš
Tentokrát se starostou města Mgr. Miroslavem Báňou
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Úterý dne 24. ledna 2006 od 15 do 17 hodin
ČERVENÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Mateřská škola U Stadionu

Středa dne 25. ledna 2006 v 15 hodin
CO VŠECHNO POČÍTAČ UMÍ
Nová budova Základní školy Velká Bíteš, 2. lekce Senioři míří k počítačům
Organizuje Seniorklub

Sobota dne 28. ledna 2006 od 14 hodin
OPLÉTÁNÍ PEDIKEM A MOŘSKOU TRÁVOU
Vyrobíme si kulatou ošatku s uchy. Pouze pro dospělou veřejnost, cena kurzu Kč 250,-, 
doba trvání kurzu 4-5 hodin, přihlášky nejpozději 3 dny před zahájením kurzu na MŠ
Mateřská škola Masarykovo náměstí – vchod z průjezdu

Sobota dne 28. ledna 2006 ve 20 hodin
SÓSEDSKÉ BÁL
Kulturní dům Velká Bíteš
K poslechu a tanci hraje Lesanka z Humpolce. Předprodej vstupenek od 2. ledna 
2006 na Informačním centru, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš

Sobota dne 4. února 2006 ve 20 hodin
HASIČSKÝ PLES
Kulturní dům Velká Bíteš
Taneční vystoupení, břišní tance. K poslechu a tanci hraje BT-NOVA z Krnova. 
Vstupenky jsou v prodeji od 16. ledna v budově požární stanice Velká Bíteš – denně 
od 8 do 18 hodin

Úterý dne 7. února – pátek dne 17. února 2006 ve všední dny od 9 hodin do 16 hodin
sobota od 10 hodin do 15 hodin, neděle od 12 hodin do 17 hodin
VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ VYSOČINY
Jiří Kristen, Josef Odvárka. Výstava bude zahájena vernisáží 6. února 2006 v 17 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury Velká Bíteš

Sobota dne 11. února 2006 od 14 hodin
OPLÉTÁNÍ PEDIKEM A KUKUŘIČNÝM PROVÁZKEM
Vyrobíme si oválnou ošatku. Pouze pro dospělou veřejnost, cena kurzu Kč 280,-,
doba trvání kurzu 4-5 hodin, přihlášky nejpozději 3 dny před zahájením kurzu na MŠ
Mateřská škola Masarykovo náměstí – vchod z průjezdu

Sobota dne 11. února 2006 ve 20 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
Kulturní dům Velká Bíteš
K poslechu a tanci hrají PIKARDI

Pátek dne 17. února 2006 ve 20 hodin
PLES PBS
Kulturní dům Velká Bíteš
K poslechu a tanci hraje Moravěnka a cimbálovka VUS ONDRÁŠ
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INFORMACE RADNICE
USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
OD 31. ŘÍJNA DO 28. LISTOPADU 2005

Rada města schvaluje:
• text zápisu č. 22/05 z jednání RM ze dne 17. 10. 2005 a zprávu o plnění usnesení
• zařazení žádosti pí. Brychtové do seznamu žadatelů o přijetí do DD
• konečnou cenu díla „Schody podél průchodu na Masarykovo n. “ ve Velké Bíteši tj. 

f. č. 114. 215,- Kč vč. DPH. Dílo bylo zhotoveno firmou Karel Navrátil, Velká Bíteš
• doporučení městské knihovně rozšířit internetové služby pro veřejnost
• doporučení MěÚ na poskytnutí právní pomoci pí. Ročárkové

Rada města bere na vědomí:
• seznam oprav realizovaných prostřednictvím správcovské fy Encom Brno ve 

3.Q 2005. RM doporučuje bytové komisi provést namátkové kontroly prováděných 
oprav

• text zápisu z jednání kulturní komise ze dne 19. 10. 2005. Na základě podnětu z jed-
nání pověřuje místostarostu města Ing. Koukolu CSc. zajištěním plastické turis-
tické mapy, která by měla být umístěna na vhodné místo na náměstí

• aktuální stav ve výběru poplatků za sběr KO k 30. 9. 2005
• informaci podanou starostou města ve věci rekonstrukce podlahy ve sportovní 

hale TJ Spartak Velká Bíteš v listopadu tohoto roku za projektovanou finanční 
částku ve výši 1. 050. 000,- Kč. Akce je financována z grantu z MŠMT ČR, krajem 
Vysočina a z rozpočtu města
V rámci komplexního řešení celého sportovního areálu na Tyršově ulici RM kon-
statuje, že uznává závazek vůči TJ Spartak na vybudování volejbalového hřiště 
v této lokalitě. Dále RM pověřuje starostu města jednáním s TJ Spartak ve věci 
řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům nacházejících se mezi kabinami na 
zimním stadioně a saunou.

• vizi v hospodaření Lesního družstva svazu obcí s. r. o. , přednesenou přítomným, 
nově jmenovaným jednatelem společnosti p. Nohejlem. Na jednání RM byl v této 
chvíli přítomen též druhý jednatel – starosta obce Záblatí p. Sysel

• informaci podanou starostou města ve věci stavby nového mostu přes potok 
Bítýška. Tento zcela nový tzv. Velkomezeříčský most, který je v havarijním stavu, 
bude postaven na místě stávajícího mostu, v příštím roce. Město Velká Bíteš bude 
financovat stavbu lávky, která je součástí celé stavby a stavby přilehlých chodníků

• text zápisu z 40. a 41. zasedání DR TS Velká Bíteš s. r. o.

Zastupitelstvo města schvaluje:
• za ověřovatele zápisu MUDr. S. Horka a p. J. Rauše
• za členy návrhové komise Ing. M. Šabackého a p. J. Hofmanna
• program jednání ZM:

- Zahájení
- Schválení programu jednání
- Schválení návrhu změny č. 2 ÚP
- Schválení záměru na pořízení změny č. 3 ÚP
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- Rozpočtové opatření č. 3/05 k rozpočtu města pro r. 2005
- Rozpočtové provizorium pro r. 2006
- Pověření RM přijetím rozpočtového opatření v závěru r. 2005
- Projednání nabytí a převodu nemovitostí
- Různé
- Diskuse
- Interpelace členů ZM
- Schválení textu usnesení
- Závěr

• podle § 22 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění a v souladu s § 26 odst. 2 stavebního zákona a v souladu se 
zákonem o obcích návrh změny č. 2 územního plánu města Velká Bíteš. Současně 
schvaluje vyhlášku č. 1/2005 vymezující závaznou část změny č. 2 územního plánu 
města Velká Bíteš

• záměr na pořízení změny č. 3 územního plánu města Velká Bíteš v předloženém 
rozsahu

• opravu rozpočtového opatření č. 2, schváleného ZM dne 10. 10. 2005, která spočívá 
v navýšení finančního příspěvku pro tělovýchovnou činnost, konkrétně pro TJ 
Spartak Velká Bíteš o částku 43,- tis. Kč, účelově určeného na rekonstrukci podlahy 
ve sport. hale. Po navýšení činí celková částka pro uvedený účel 393,- tis. Kč

• rozpočtové opatření č. 3/05 k rozpočtu města pro r. 2005 v předloženém znění
• rozpočtové provizorium pro počátek roku 2006 do doby, než bude schválen 

rozpočet města na celý rok. Hrazeny budou pouze nejnutnější provozní výdaje 
vyplývající z čerpání rozpočtu roku 2005, osobní výdaje a odvody a příspěvky pří-
spěvkovým organizacím. U rozestavěných inv. akcí budou hrazeny pouze závazky 
vyplývající z uzavřených smluv v r. 2005

• závěrečné rozpočtové opatření ke konci roku 2005 převést do kompetence RM 
Velká Bíteš v plném rozsahu

• prodej části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše o výměře cca 320 
m2 žadateli p. Burianovi za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem 
uhradí kupující. Současně se schvaluje zřízení předkupního práva pro případ, že 
by pozemek byl předmětem dalšího převodu

• směnu části pozemku ve vlastnictví manž. Vrábelových p. č. 196/1 – TTP ozn. V GP 
č. 1418-66/2005 jako nová parcela č. 196/4 o výměře 60 m2 a díl „g“ o výměře 4 
m2, který se slučuje do parc. č. 198/1 za části pozemků ve vlastnictví města Velká 
Bíteš a to dílu „a“ o výměře 43 m2 z p. č. 192 - ost. plocha, dílu „b“ o výměře 1 m2 
z p. č. 198/1 – TTP a dílu „i“ o výměře 19 m2 z p. č. 196/2 – TTP vše v k. ú. Velká Bíteš 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí směňující strany rovným dílem

• revokaci svého usnesení ze dne 10.  10.   2005 tak, že schvaluje prodej id.  podílu ve 
výši 83/519 na objektu hájenky čp.  50 na pozemku p. č. st. 60 v k. ú. Březské včetně 
příslušenství a pozemků p. č. st. 60, zast. plocha (600 m2), p. č. 1469/2 – zahrada 
(270 m2) a p. č. 1469/5 – zahrada (225 m2) v k. ú. Březské za cenu 121. 130,- Kč ucha-
zečům, kterými jsou p. Seko a sl. Bc. Karasová

• revokaci svého usnesení ze dne 10. 10. 2005 tak, že schvaluje prodej id. podílu 
ve výši 83/519 na objektu čp. 39 na pozemku p. č. st. 44 v k. ú. Níhov včetně pří-
slušenství a pozemků st. 44 – zast. pl. (913 m2), p. č. 193/10 – zahrada (1200 m2) 
a části p. č. 193/11 – TTP, která je oplocena a náleží k objektu hájenky v k. ú. Níhov 
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(výměra bude geometricky upřesněna) za cenu 463. 777,- Kč uchazečům, kterými 
jsou manželé Ing. Štěpánek a pí. Obořilová

• kupní smlouvu v předloženém znění, uzavíranou mezi Českou spořitelnou a. s. 
(prodávající) a městem (kupující), jejímž předmětem je koupě nemovitostí - 
budovy č. p. 7, Masarykovo n. , nacházející se na pozemku p. č. 155/1,- pozemku 
p. č. 155/1, zast. pl. a nádvoří o výměře 637 m2, vše v k. ú. Velká Bíteš za kupní cenu 
7. 549. 000,- Kč

• poskytnutí finančního příspěvku ve výši 22. 560,50 Kč Mikroregionu 
Velkomeziříčsko - Bítešsko, Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí, IČ 71219986, na 
realizaci projektu „Nákup mobiliáře pro síť dětských hřišť“. Finanční příspěvek se 
poskytuje za podmínky převodu příslušné části pořízeného mobiliáře na město 
do termínu 30. 6. 2006

• text usnesení z dnešního jednání ZM

Zastupitelstvo města neschvaluje:
• požadavek p. Stallera na revokaci usnesení č. 15/04 z  jednání Zastupitelstva Města 

Velká Bíteš, konaného dne 6. 12. 2004 ve věci výkupu pozemků, kterým žádá změ-
nit původní znění usnesení: „ZM schvaluje výkup pozemků v k. ú. Velká Bíteš od 
p. Jiřího Stallera takto:
p. č. 4650, orná, 3624 m2, za 30,- Kč/m2

p. č. 3009/52, ost. plocha, 58 m2 za 30,- Kč/m2

p. č. 4521, orná, 5174 m2 za 40,-Kč/m2

s tím, že náklady spojené s převodem (mimo daně z převodu nemovitostí) uhradí 
město tak, že v případě výkupu pozemku p. č. 4521, orná, 5174 m2 bude původně 
schválená cena 40,- Kč/m2 (včetně nákladů spojených s převodem, mimo daně 
z převodu nemovitostí) zvýšena na cenu 100,- Kč/m2

• návrh na revokaci usnesení ZM ze dne 6. 12. 2004, předložený stav. úřadem na 
základě požadavku p. J. Stallera ve věci navýšení kupní ceny
Znění návrhu: Požadované navýšení ceny ze 40,- Kč/m2 na 100,- Kč/m2, řešit 
pouze u části pozemku p. č. 4521, výměra 3574 m2, který není zatížen vedením VN 
a u zbývající části, výměra 1600 m2, zatížené vedením VN, zachovat původní cenu 
40,- Kč/m2

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informaci podanou starostou města ve věci postupu v majetkoprávních vztazích 

k pozemkům nacházejícím se v lokalitě u zimního stadionu. Konkrétně informo-
val o přistoupení k realizaci kupní smlouvy na pozemek nacházející se mezi ZS 
a KD p. č. 761/5, za cenu dle znaleckého posudku tj. 26. 200,- Kč

• zprávu o výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od r. 2002 do 
31. 10. 2005

PODĚKOVÁNÍ
Jménem organizace Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše 

bychom rády poděkovaly paní ředitelce SOU Jana Tiraye Marii Šabacké a žákům uči-
liště za technickou pomoc na Kulturním domě. Zároveň také děkujeme za velkou 
ochotu a příjemnou spolupráci v průběhu celého roku.

- red-
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STAROSTA SDĚLUJE
BUDOVA ČESKÉ SPOŘITELNY NA NÁMĚSTÍ SE VRACÍ ZPĚT MĚSTU

V loňském roce vyhlásila Česká spořitelna prostřednictvím realitní kanceláře, 
soutěž na prodej velkého počtu svých poboček včetně nemovitosti na Masarykově 
náměstí č. 7 ve Velké Bíteši, ve které sídlí v prvním poschodí i Úřad práce.

Vzhledem k tomu, že v této budově sídlí důležité instituce, rada města odsouhla-
sila návrh přihlášky, kterou následně schválilo i zastupitelstvo a město se přihlásilo 
do veřejné soutěže.

Po vyhodnocení tří nabídek centrálou České spořitelny v Praze nakonec uspělo 
město s nabídnutou cenou 7,5 milionu korun. Podmínkou ze strany města bylo 
zachování pobočky České spořitelny po dobu deseti let a tím pádem i zajištění pro-
storů v prvním poschodí pro Úřad práce, který má a bude mít své místo ve Velké 
Bíteši.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD UVEDENA DO TRVALÉHO PROVOZU

V roce 2004 proběhla intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV) a rozšíření sto-
kové sítě ve městě. Vybudovali jsme nové kanalizace na Jihlavské, Pod spravedlností, 
na Karlově a v Chobůtkách. V ČOV došlo ke kompletní výměně technologické části 
a vyrostly nové stavební objekty - dosazovací nádrž o vnitřním průměru 21 metrů 
a objemu nádrže 1500 metrů krychlových, dmýchárna, nádrž na chemikálie a řada 
dalších staveb.

Po několika letech se budova České spořitelny vrací zpět do majetku města.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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Následně v roce 2005 probíhal zkušební provoz, který byl ukončen v září a veš-
kerá měření byla zapracována do závěrečného vyhodnocení zkušebního provozu. 
Naměřené hodnoty znečišťujících látek byly pod hranicí přípustných hodnot, výkon-
nost čistírny v jednotlivých ukazatelích dosahovala úrovně až 99%! Ze smlouvy mezi 
městem a Státním fondem životního prostředí musela naše čistírna odstranit navíc 
oproti předchozímu roku 2003 alespoň 50,5 tuny/rok chemické spotřeby kyslíku 
a 20,9 tuny/rok nepolárních látek. Z výsledků rozborů od prosince 2004 do září 2005 
vyplývá, že čistírna splnila víc než bylo třeba - v ukazateli nepolárních látek 164,3 tuny 
a v ukazateli chemické spotřeby kyslíku 51,2 tuny oproti roku 2003. Na základě 
výsledků zkušebního provozu vydal odbor životního prostředí kolaudační rozhod-
nutí a uvedl čistírnu do trvalého provozu.

VELKÁ BÍTEŠ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ NA VYSOČINĚ

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhlo v sále Krajského úřadu kraje Vysočina slavnostní 
odpoledne, spojené s vyhodnocením všech soutěží, konaných v rámci odpadové 
informační kampaně. Kraj Vysočina společně s autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM vyhlásil soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“. Vyhodnocována byla cel-
ková výtěžnost sběru papíru, plastů a skla na jednoho občana za 2. a 3. čtvrtletí 2005. 

Naše město bylo zařazeno do kategorie „obce do 10. 000 obyvatel“ a umístili jsme 
se na prvním místě hned třikrát. První místo v kategorii „celková výtěžnost sběru 
plastů na jednoho občana“, první místo v kategorii „celková výtěžnost sběru papíru 
na jednoho občana“ a první místo v kategorii „celková výtěžnost sběru papíru, plastu 
a skla na jednoho občana“. Celý systém v našem městě zajišťují Technické služby, 
včetně vedení agendy ve vztahu k společnosti EKO-KOM. Za každou vytříděnou tunu 
město získává finanční příspěvek, který slouží k dokrývání nákladů na svoz a uklá-
dání komunálního odpadu. Poděkování patří v této chvíli všem spoluobčanům, kteří 
se zapojili do separace odpadů. Poděkování patří i pracovníkům TS za řízení odpado-
vého hospodářství, protože již třetím rokem nemusíme obyvatelům zvyšovat popla-
tek za odpady.

Investice ve výši 35 miliónů korun, s dotací 80% celkových nákladů ze Státního fondu život-
ního prostředí na chybějící kanalizace, rozšíření a intenzifikaci čistírny, se vyplatila.

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ – LISTOPAD 2005
MINISTR KULTURY NABÍDL KRAJŮM NĚKTERÉ PAMÁTKY

Na začátku listopadu jsem měl možnost se dvakrát krátce za sebou setkat s minis-
trem kultury Vítězslavem Jandákem. Jednalo se o setkání zajímavá, zarámovaná neu-
tuchajícím entuziasmem pana ministra a velkým, opravdu velkým množstvím vyřče-
ných slov a plánů.

Protože se v médiích několikrát různým způsobem objevila informace, že pan 
ministr nabídl hejtmanům k převzetí některé kulturní památky, které doposud spra-
vuje stát, považuji za správné napsat k této nabídce několik slov.

Nabídka byla učiněna v rámci probíhajících rozhovorů pana ministra s hejtmany 
bez jakýchkoliv podkladů a bližší konkretizace. Pan ministr ve své nabídce vyzval 
hejtmany, aby nejpozději do konce roku 2005 zaslali na Ministerstvo kultury seznam 
památek, o kterých si myslí, že by bylo vhodné, aby se spíše než stát staral kraj. 
Co bude následovat po zaslání seznamů těchto památek a jak by eventuálně tento 
seznam měl nebo mohl vypadat, nikdo nekonkretizoval.

Pokud mám k této nabídce vyjádřit svůj názor, pak musím říci, že si nemyslím, že 
je možné tímto způsobem začínat debatu o převodech státních kulturních památek 
na kraje. Majetkové převody musí mít přece systém a pravidla. Pokud tomu tak není, 
vznikají vždy problémy. Nakonec příklad s převodem nemocnic na kraje proti vůli 
krajů to jasně dokazuje. Navíc, dle mých zkušeností, jsou nepříliš konkrétní výzvy 
a nabídky často předkládány nikoliv za účelem něco řešit, ale spíše za účelem získat 
čas nebo třeba alespoň dočasné sympatie.

Osobně si nemyslím, že bez znalosti konkrétních podmínek může kraj Vysočina 
přímo zažádat o kteroukoliv z několika desítek státních kulturních památek, které se 
nacházejí na území kraje Vysočina. Pokud tak kraj učiní, musí svoji žádost doplnit 
i podmínkami, za kterých by byl majetkový převod ze státu na kraj možný. A protože 
neexistují žádná Ministerstvem kultury stanovená pravidla, odhaduji, že vše se nako-
nec změní v jednu nafouknutou a následně rychle splasklou bublinu.

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE SE RUŠIT NEBUDOU

Není tomu tak dávno, kdy se na několika místech kraje Vysočina docela vážně dis-
kutovalo o možnosti zrušení nebo alespoň početního oslabení obvodních oddělení 
Policie České republiky v některých městech Vysočiny (například Jaroměřice nad 
Rokytnou, Přibyslav). Společně s obcemi a městy vyjádřil kraj Vysočina velmi silný 
protest vůči tomuto kroku. Jsem velmi rád, že mohu znovu potvrdit, že na listopa-
dovém setkání hejtmanů s ministrem vnitra Františkem Bublanem a policejním pre-
zidentem Vladislavem Husákem oba pánové znovu potvrdili, že počty pořádkových 
a dopravních policistů ani počty obvodních oddělení nehodlají snižovat nebo rušit. 
Naopak, při diskusi o počtech pořádkových a dopravních policistů byl deklarován 
jednoznačný cíl počty těchto policistů navýšit.

Velmi zajímavá byla rovněž diskuse o materiálně technickém vybavení Policie 
České republiky. Policejní prezident vyjádřil podporu užší součinnosti krajských poli-
cejních ředitelství s kraji. V případě kraje Vysočina poprvé ministr vnitra a následně 
i policejní prezident uznali nelogičnost a nižší funkčnost uspořádání krajských 
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policejních obvodů, které svým územ-
ním vymezením neodpovídají území jed-
notlivých krajů. Na území kraje Vysočina 
dnes zasahují hned tři krajské územní poli-
cejní správy, a to královehradecká (okres 
Havlíčkův Brod), českobudějovická (okres 
Pelhřimov) a brněnská (okresy Jihlava, 
Třebíč a Žďár nad Sázavou). Policejní prezi-
dent přislíbil, že podnikne postupné kroky 
k nápravě a v delším časovém horizontu 
nevyloučil ani vznik jednoho krajského 
policejního ředitelství na Vysočině.

Pokud se tak stane, bude to ve svém 
důsledku dle mého názoru znamenat jed-
noznačné posílení autority a zejména 
potom zlepšení práce policie na území 
kraje Vysočina v mnoha oblastech.

Právě vzájemnou spolupráci obcí, kraje 
i některých poslanců při obhajobě bez-
pečnější Vysočiny považuji za velmi dobrý 
příklad vzájemné součinnosti obcí a kraje 
v roce 2005, který pomalu končí.

Proto si na závěr dovolím popřát všem 
čtenářům příjemné a veselé Vánoce 
a zdravý, bezpečný a šťastný rok 2006.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOU JANA TIRAYE
SOU Jana Tiraye funguje již 6. rokem, ale před tímto Dnem otevřených dveří, který 

se pořádal poprvé, musím říci, klobouk dolů!
Den D se uskutečnil 15. 11. 2005 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Hned u vstupu 

do sálu nás zaujaly nádherně prostřené tabule – modrobílá svatební a zelenožlutá 
rybářská. Následovaly stolečky krejčích, kde děvčata v průběhu celého dne vymýš-
lela nové a nové návrhy oblečení, dále kadeřnic – jejichž hlavní prezentace probíhala 
na podiu přímo před očima návštěvníků, a že bylo na co koukat! Následovali obrá-
běči kovů, kde pánové měřili dokonce i tloušťku vlasu. Na druhé straně byl umístěn 
větší bar, kde budoucí číšníci a servírky kmitali velkým tempem a vytvářeli netradiční 
míchané nápoje a dokonce Vám připravili i flambovanou palačinku s ovocem a šle-
hačkou! Následoval stoleček cukrářek, u kterého jsme museli obdivovat krásně zdo-
bené perníčky. Děvčata měla opravdu šikovné ručky i prstíky, protože hned u vedlej-
šího stolečku vytvářela další slečna zvířátka a náhrdelníky z droboučkých korálků.

Uprostřed sálu bylo prodloužené podium – místo hlavního dění. Žákyně a žáci 
učiliště nejenže všechny výrobky sami vytvořili, ale také je i sami prezentovali for-
mou módních přehlídek – mladá móda, zimní oblečení, přehlídka společenských 

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny.
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šatů a dokonce jeden obzvlášť šikovný pár předvedl i taneční vystoupení na písničku 
z filmu Rebelové.

Dozvěděli jsme se také, že na učilišti mají přeborníky v sálové kopané a vynikající 
stolní tenistky.

Jako hosté se do programu zapojily také děti z tanečního kroužku MŠ U Stadionu 
a brněnská taneční skupina DYNAMIC STUDIO 6, která předvedla vystoupení ve stylu 
hip-hop (úspěšní účastníci vrcholných evropských a světových soutěží). Návštěvníků 
přišla spousta, podle našich odhadů přes 500.

Na škole se v současné době vyučuje 5 oborů – krejčí, obrábeč kovů, kuchař - číš-
ník, cukrář a kadeřnice. Škola však nabízí i další obory jako elektro, prodavač, zed-
ník, zámečník a slévač – zatím nejsou pro malý zájem otevřeny, ale snad se příští rok 
zaplní i tyto obory. Záleží na zájmu žáků.

Myslím, že vedení školy mohlo být s celým dnem velmi spokojeno a hlavně na 
samotných žácích bylo vidět, že je pořádání akce bavilo, vyzkoušeli si role modelek 
a modelů a ukázali nám, že toho umějí opravdu hodně. A o to přece hlavně šlo !

- red -

Taneční vystoupení žáků SOU Jana Tiraye. FOTO: KLÁRA JELÍNKOVÁ

Uvítání při vstupu bylo velmi milé. FOTO: KLÁRA JELÍNKOVÁ
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ŽÁCI V ROLI POSLANCŮ
V pondělí 21. 11. 2005 si žáci z vyloso-

vaných škol kraje Vysočina zahráli v Praze 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na 
poslance v tzv. Junior Parlamentu.

Po příjezdu do Prahy si žáci spolu s učiteli 
mohli prohlédnout budovu Senátu, sezná-
mili se s její historií a prohlédli si i prostory 
bývalé konírny, kde nyní zasedají senátoři. 
Ve chvíli volna se prošli k Pražskému hradu, 
zhlédli střídání stráží a poté se vydali do 
Poslanecké sněmovny.

Byli přivítáni místopředsedou Poslanecké 
sněmovny panem Janem Kasalem. Po 
zaznění státní hymny a po slavnostním 
slibu junior poslanců si vyslechli infor-
mace o budovách Poslanecké sněmovny. 
Následovala volba předsedů jednotlivých 
výborů (okresů). Poté byla představena 
„vláda“, ve které byl např. skutečný ministr 
dopravy Milan Šimonovský, přítomni byli 
také někteří poslanci.

Žákům zhruba deset dní před samot-
nou akcí byla doručena obálka s tématy, 
která měli projednávat. Velkou zkušeností 
a rozhodně i zážitkem byla pro děti diskuse 
s ministrem dopravy M. Šimonovským, se 
kterým hovořili na téma Děti a dopravní 

nehody. Zajímal je bodový systém, navrhovali různá bezpečnostní opatření, např. 
reflexní nášivky, pruhy, snížení rychlosti apod.

Dalším, neméně důležitým, bylo téma Snížení trestní odpovědnosti pod věkovou 
hranici patnácti let. Téměř všichni žáci se shodli, že hranice trestní odpovědnosti by 
se měla posunout z dosavadních patnácti let směrem dolů, minimálně na věk čtrnácti 
let, ale i níže.

Pondělní odpoledne zpestřil trochou humoru známý imitátor Václav Faltus, který  
promlouval hlasem prezidenta V. Klause, V. Havla, M. Zemana, V. Chytilové, L. Soboty, 
Macha a Šebestové aj.

Myslíme si, že tento nevšedně strávený den zůstane v paměti nás všech po hodně 
dlouhou dobu a že akce žákům skutečně zblízka ukázala práci našich zákonodárců, 
kterou znali zatím pouze z učebnic, tisku nebo sledování zpravodajských relací. 
Důkazem tohoto tvrzení jsou slova některých žáků: „Zúčastnit se zasedání Junior 
Parlamentu jako divák bylo pro mne velkým přínosem, protože jsem si rozšířila své 
znalosti. A navíc jsem poznala, že práce politiků není tak jednoduchá, jak si mnozí 
myslí, protože vlastně rozhodují za nás. Taky musí svá rozhodnutí obhájit, což nebývá 
vždy jednoduché. “… „Bylo to zajímavé! Dostali jsme se na místo, na které se těžko zase 
dostaneme. A dozvěděli se, jak to ve sněmovně chodí. Budu na to ráda vzpomínat. “

Mgr. Renata Pohanková, Aneta Procházková a Iveta Pelikánová
Základní škola Velká Bíteš

Využili jsme možnosti navštívit Parlament České Republiky. Ověřili jsme si a potvr-
dili, že je reálné naplnit náš dlouhodobý záměr - pravidelně navštěvovat PČR vždy se 
žáky 9. ročníku.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

„Celkem 8 žáků naší školy (zcela vlevo) 
se přímo zapojilo do jednání také hlaso-
váním.“ FOTO: MGR. DALIBOR KOLÁŘ
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NEJENOM NOROVÉ V BÍTEŠI
PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve středu 16. listopadu 2005 jsme brzy po ránu přivítali na Základní škole Velká 
Bíteš skupinu sedmnácti norských kolegů - pedagogů, speciálních pedagogů a psy-
chologů, kteří k nám zavítali z Prahy, kde se zúčastnili mezinárodní konference zamě-
řené na problematiku výuky dětí s poruchami učení - dyslektiků. Doprovázely je tři 
české kolegyně v čele s Ing. Dagmar Rýdlovou, naší dlouholetou spolupracovnicí, 
autorkou projektu „Jazyky bez bariér“, který je od září 2004 naší školou pilotován 
a realizován mimo jiné multimediálním počítačovým programem. Celostátní prezen-
tace této aktivity konané v Praze jsme se zúčastnili jako zástupci pilotní školy 28. listo-
padu v rámci konference „Kreativně k jazykové výuce“, pořádané Národní agenturou 
SOCRATES. Tento projekt zásadní formou napomáhá při zvládání cizího jazyka popu-
laci s dyslexií, ostatním to výuku usnadní a urychlí.

Teď ale zpět k návštěvě. Po krátkém občerstvení opět sponzorovaném bítešským 
Řeznictvím a uzenářstvím Sláma, za což chci na tomto místě panu Slámovi poděko-
vat, nahlédli naši hosté v čase od 9 do 13 hodin, rozděleni do tří skupin, prakticky 
do všech nabízených vyučovacích hodin, počínaje anglickým jazykem, přes mate-
matiku až po návštěvu keramické dílny, kde jim byly předány našimi žáky vyrobené 
keramické sošky sobů a sněhuláků. Značný zájem projevili o školní logopedickou 
poradnu, která již po několik roků zajišťuje nápravu řečových vad nejenom žáků naší 
školy. Členové jedné skupiny, profesně zaměření na děti předškolního a mladšího 
školního věku, navštívili naši partnerskou Mateřskou školu U Stadionu.

Pracovní část byla zakončena společným obědem v prostorách školy. Zde se již po 
několikáté ve spolupráci s vedoucí a ostatními pracovnicemi školní jídelny zhostili 
bezvadně svého úkolu mladí studenti Středního odborného učiliště Jana Tiraye ve 
Velké Bíteši, obor kuchař - číšník, pod vedením mistra odborného výcviku p. Krato-
chvíla.

Přijetí na bítešské radnici, anglický výklad ředitelky městského muzea paní Smutné, 
zaměřený na místní folklór a návštěva kostela sv. Jana Křtitele včetně výstupu na zvo-
nici se staly příjemným zakončením tohoto, jak jsme se vzájemně ujistili, ne posled-
ního setkání. Ještě v průběhu letošního školního roku, za pomoci pana Steinara 
Nervika, neformálního vedoucího norských kolegů, dojde k oslovení norské školy, 
se kterou navážeme partnerství a kterou při našem pobytu ve městě Namsos, odkud 
všichni pocházejí, navštívíme. Město Namsos, vzdálené asi 3 hodiny jízdy z Trondhe-
imu, leží ve střední části Norska ne příliš vzdálené od polárního kruhu, při ústí řeky 
Namsen do Norského moře. Angličtina, kterou Norové ovládají už od útlého věku, 
se stane základem verbální komunikace nejenom nás učitelů, ale především našich 
žáků s norskými vrstevníky. Vzhledem ke vzdálenosti nebude frekvence vzájemných 
návštěv asi tak četná jako v případě partnerských škol na Slovensku a  Maďarsku. Přes 
tento fakt, díky zájmu některých mých kolegů a předpokládám i zájmu žáků a jejich 
rodičů, není nereálná vzájemná návštěva již na podzim příštího roku.

Stala by se tak součástí dlouhodobého projektu, který připravujeme. Předpokládá 
zapojení celkem pěti škol z různých zemí Evropy. Kromě naší školy, Sence, Györu 
a Namsos se do této spolupráce zapojí také škola z italského města Torrevecchi 
Pia poblíž Milána, jehož představitelé v čele s panem starostou Antonio Espositem 
a místostarostou Giannino Zaninim navštívili Velkou Bíteš v době konání bítešských 
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hodů 2005. Jedno odpoledne věnovali také prohlídce základní školy. Vzhledem ke 
vstřícnosti všech zainteresovaných včetně NA SOCRATES věřím, že tato aktivita zamě-
řená dlouhodobě na podporu jazykového vzdělání a jazykové rozmanitosti nezů-
stane ojedinělá.

Protože tento článek vychází ve Zpravodaji na přelomu kalendářního roku, chci 
poděkovat všem svým pedagogickým i nepedagogickým spolupracovníkům za jejich 
poctivou, cílevědomou a systematickou práci a popřát jim a všem žákům i ostatním 
lidem dobré vůle pevné zdraví a pohodu v osobním i profesním životě.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel ZŠ Velká Bíteš

„CHCETE MĚ“ Z OBORY
Když jsme v pondělí 5. prosince o půl desáté ráno vjížděli od Petrávče do lesní 

obory shodou okolností s názvem „ Obora“ u Velkého Meziříčí, netušili jsme, že natá-
čení osmiminutové části známého pořadu ČT „ Chcete mě “ bude v sychravém a vlh-
kém lese trvat déle než čtyři hodiny.

Celkem 12 žáků Základní školy Velká Bíteš dostalo možnost spolupodílet se na 
tvorbě tohoto pořadu, který byl realizován právě zde díky iniciativě pana Františka 

Norové s doprovodem obdivují velký zvon ve zvonici hradební věže. FOTO: O. ČERVENÝ
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Havláta, člena ekologické komise Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Praha 
a vstřícnosti jednak vlastníků obory - rodině Podstatzkých - Lichtenstein, ale také uži-
vateli obory - firmě Lesy a rybářství Velké Meziříčí s. r. o. , kterou zde zastupoval ředitel 
pan Ing. Jiří Vávra v doprovodu oborníka Vladimíra Semeráda a lesníka Ing. Františka 
Fňukala.

Hlavními protagonisty nebyli jenom paní Marta Kubišová a pan Zdeněk Srstka, ale 
také naši žáci ze třetího až osmého ročníku. Zdobení malého smrčku, procházka po 
lese, sypání ovesného šrotu do žlabů a rozhazování kaštanů, žaludů, ovoce a zeleniny 
pro muflony, jeleny a daňky, kterých je v oboře více než 160 a následující krátké roz-
hovory s dětmi tvořily podstatnou část natáčení.

Přestože chvílemi dopadaly na zasněžený les dešťové kapky, zvládli malí aktéři, 
také díky velice pěknému přístupu členů štábu České televize pořadu „Chcete mě“ 
režiséra Luďka Ausobského, svoji roli na výbornou. Jenom minimum záběrů se 
muselo opakovat. Protože se jednalo v pořadí už o třetí natáčení tohoto pořadu v na-
šem regionu, vždy zaměřeném na ekologickou problematiku, očekáváme, že se dal-
šího natáčení zúčastníme i v roce 2006.

Pokud jste zapnuli svoji televizi ve svátečním vánočním odpoledni 25. prosince, 
vězte, že část pořadu „Chcete mě“, který byl v tomto čase vysílán, byla natočena 
v „Oboře“ mezi Jabloňovem a Velkým Meziříčím za přispění žáků Základní školy 
Velká Bíteš.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

Malí protagonisté pořadu, vedeni ředitelem školy, uprostřed obory s M. Kubišovou a Z. Srst-
kou.“ FOTO: ING. FRANTIŠEK FŇUKAL
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BESEDA S PAMĚTNÍKEM
Vysvětlování historických pojmů, udá-

lostí a učení se letopočtům nepatří mezi 
oblíbené činnosti žáků a tak se my, uči-
telé, snažíme, aby byly hodiny dějepisu co 
možná nejzajímavější. Prokládáme je video-
kazetami, hrami, ale není nad to, když si 
žáci poslechnou autentický výklad pamět-
níka.

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 
2005 proběhla beseda pro žáky 9. ročníku 
s panem RNDr. J. Hájkem, který jim velice 
zajímavě vyprávěl o období okupace v 
roce 1938. A tak jsme se všichni zúčastnění 
náhle ocitli v období, které pan Hájek pro-
žíval jako malý chlapec. „Chodili jsme do 
školy, hráli jsme si s kamarády, ale museli 
jsme i tvrdě pracovat.“ Občas jsme všichni 
jen nevěřícně kroutili hlavami, nebo nám 
koutky cukaly v náznaku úsměvu. Z besedy 
jsme všichni odcházeli spokojení. V hodi-
nách dějepisu se pak ještě žáci navzájem 
svěřovali se svými dojmy.

Chtěla bych touto cestou ještě jednou 
poděkovat panu RNDr. Hájkovi za velice 
zajímavou besedu a nezbývá než dodat, že 
už nyní se těšíme na další spolupráci.

Mgr. Cendelínová Jaroslava

MATEŘSKÁ ŠKOLA U STADIONU
V NOVÉM ROCE V „NOVÉM KABÁTĚ“

Každá škola se snaží současně se svou kvalitní nabídkou výchovně vzdělávací 
práce budovat i dobrou image školy. Při jeho zlepšování se snažíme nejdříve analyzo-
vat skutečnou situaci a pojmenovat slabé a silné stránky školy a z těch nadále vychá-
zet. Jednou z forem, kterou jsme pro vytýčení cest vedoucích k rozvoji školy zvolili, 
byl průzkum názorů rodičů nám svěřených dětí. Většinu kladných hodnocení v ob-
lasti historie školy, vzdělávací úrovně, kvality výuky, vybavení školy, čistoty a pořádku, 
trochu zamlžovala zdánlivě nepodstatná skutečnost, na kterou poukazovali rodiče, 
ale i ředitelka školy již delší dobu.

Touto skutečností byly nevyhovující přístupové cesty k budově školy, tedy schody 
a rampa. Již několik roků jsme se ve spolupráci se zřizovatelem školy – tedy městem 
Velká Bíteš, snažili tuto situaci vhodným způsobem řešit. Vždy byly naše stesky na 
nevyhovující technický stav vyslyšeny, bylo však vždy zvoleno levnější řešení opravy, 
za které jsme byli sice vděčni, avšak v zimním prověření řešení neobstálo.

RNDr. Josef Hájek, CSc. při besedě s žáky 
9. ročníku.

FOTO: MGR. PAVEL HOLÁNEK
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Jedněmi z mnoha povinností ředitele školy jsou povinnosti v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví dětí. V roce 2000 byl do našeho právního řádu zaveden první euro-
novelou Zákoníku práce pojem „riziko“ a s tím spojená povinnost ředitelů „vyhledá-
vat a posuzovat rizika“. Vraťme se ale k našemu problému. Vyhledávat jsem v tomto 
případě příliš nemusela. Schody pro vstup na rampu byly totiž v zimním období 
velice nebezpečné. Školnice sice sníh a led ze schodů neustále odstraňovala, nic-
méně učitelky musely často děti při odchodu na vycházku snášet po jednom v náručí. 
Situace nebyla o mnoho lepší ani při dešti.

Začala jsem jednat. Věřila jsem v jejich přístup k řešení problémů spojených s cho-
dem školy. Problém školy se povětšinou stával problémem vedení města. Před třemi 
roky stejní lidé rozhodovali o otázce právního postavení naší školičky. Čas ukázal, že 
jejich rozhodnutí bylo správné. Škola se stala právním subjektem, má větší autonomii 
a citlivým rozdělením kompetencí a nabídkou vzdělávacích služeb obou mateřských 
škol ve městě je z dlouhodobého pohledu zachována svébytná funkce každé mateř-
ské školy.

V takové moudré rozhodnutí jsem doufala i v době, když jsem prosazovala kom-
plexní řešení nevyhovujícího vstupu do budovy školy. Tentokrát jsme se již ale 
nechtěli spokojit s rychlou nic neřešící opravou. Technický stav schodů a celé rampy 
se natolik zhoršoval, že komplexní přestavba již byla nutností. Vím, že prosadit tuto 
přestavbu v částce ne menší než čtvrt milionu korun nebylo lehké, jednalo se o vel-
kou investici, navíc se měl výrazně pozměnit vzhled severní části budovy. Vstupní 
rampa byla sice pěkným architektonickým prvkem (bude nám chybět – už proto, že 
v létě jsme na ni umisťovali závěsy pnoucích pelargonií), nicméně až při jejím odstra-
ňování se potvrdila obava pana starosty, že špatný technický stav rampy může být 
jednou z příčin podmokání budovy. Tento problém bude drenážním systémem v ko-
munikaci před budovou odstraněn.

Rampa školy před opravou. FOTO: JIŘINA JANÍKOVÁ
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Děkujeme tedy Vám, pane starosto, i Vám radním, za další z Vašich správných roz-
hodnutí. Čas prokáže, zda bylo opravdu správné.

A přijďte se taky podívat, budete u nás vítáni.
Zveme všechny, přijďte a posuďte, myslím, že se nám to povedlo.

Jiřina Janíková
ředitelka školy

OKÉNKO FARNOSTI
 
Odezněla krása adventních písní, i Vánoce jsou za námi s oslavou narození Ježíše. 

Prožili jsme více dní pospolu v rodinách a více jsme zakusili její hodnotu i náročnost. 
Vánoce jsou slavením nejen narození, života, ale i společenství.

V mnohých farnostech se pro hlubší prožití vánočních svátků připravuje pásmo 
o putování sv. rodiny; jinde probíhá živý betlém, někde se odpoledne v kostele zpí-
vají na slavnost Narození Páně koledy u betléma. Všechny tyto lidové způsoby při-
bližují událost, která se odehrála před dvěma tisíci lety a Vánoce nám ji pravidelně 
přibližují.

Křesťané si během celého roku slavením liturgie připomínají všechny důležité oka-
mžiky z Ježíšova života. Od narození, útěku do Egypta, prostého života v nazaretském 
domku přes veřejné vystupování – ohlašování Božího království, formování spolupra-
covníků a slávu Květné neděle až po kříž ke slavnému zmrtvýchvstání.

Základem každé připomínky různých událostí Ježíšova života je mše sv. Díky sku-
tečné a podstatné Ježíšově přítomnosti v eucharistii se všechno to, co Ježíš prožil, 
stává současností. Události z jeho života nejsou jen pouhou připomínkou, ale stá-
váme se jejich součástí a můžeme “být přímo u toho“ s Ježíšovými současníky.

Proto jsme se o Vánocích při mši mohli připojit k pastýřům a klanět se s třemi králi 
přítomnému Bohu, který se stal dítětem.

O Velikonocích se opět díky mši ocitneme ve večeřadle, mezi apoštoly; pod kří-
žem budeme svědky jeho smrti a třetí den se s ním setkáme opět ve večeřadle. Tak 
můžeme být přáteli Ježíše a stávat se jeho svědky.

Otec Bohumil

Průběh opravy přístupových schodů a rampy. FOTO: JIŘINA JANÍKOVÁ
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POŘAD BOHOSLUŽEB
Slavnost Zjevení Páně 6. ledna 8:00 hod a v 18:00 hod
Svátek Křtu Páně 8. ledna 8:00 hod a v 11:00 hod
Soumrak 15. ledna v 15. 30 zahraje zbraslavský sbor v našem kostele
 již tradičně duchovní písně

NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
PODĚKOVÁNÍ ZA ČTVRTÝ ROČNÍK FOLKLORNÍHO POŘADU

Nabitý sál městského kulturního domu, v něm hodnotný pořad plný národopisu, 
starobylých zvyků, scének, písní a tanců, utvářený místními nadšenci a jejich hosty, 
jistě potěšil každého, člena samosprávy obzvlášť.

Není to snad to, co mnohdy marně hledáme a v dnešní uspěchané, přetechni-
zované, spotřebou a ziskem utvářené době snad ani nalézt nemůžeme? Totiž vůli 
a snahu o aktivní zábavu. To, že ta „naše“ vychází z historických kořenů je o to cen-
nější. Nelehký, ale průzračně čistý a prostými událostmi nabitý život našich předků 
zde byl představen ve svém ročním průřezu.

Chci proto upřímně poděkovat Vám všem – hlavním organizátorům i řadovým 
účinkujícím, dětem, mládeži i dospělým, zkrátka všem, kteří jste nám připravili tento 
opravdu kulturní zážitek a do nového roku Vám popřát stejné nadšení a vytrvalost, 
abychom se i nadále mohli setkávat s výsledky Vašeho cílevědomého snažení.

Novoroční přání štěstí, osobní a rodinné pohody chci rozšířit i na všechny občany 
našeho města a regionu a požádat Vás, abyste podle svých možností vedli své děti 
k těmto národopisným aktivitám, aby potom i ony byly po převzetí tohoto krásného 
kulturního dědictví od našich předků přesvědčeny o významu jeho sdílení dalším 
generacím.

Alois Koukola
místostarosta

Závěrem si všichni zazpívali „Půjdem spolu do Betléma …“. FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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ZIMNÍ VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
MATEŘSKÁ ŠKOLA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Vás opět srdečně zve na výtvarné kurzy. 
Po úspěšných podzimních kursech Vás zveme na cyklus zimních výtvarných kurzů. 
Termíny konání a náplně jednotlivých kurzů:
1) sobota 28. 1. 2006 - oplétání  pedikem a mořskou trávou
 - vyrobíme si: kulatou ošatku s uchy, cena: 250,-Kč
2) sobota 11. 2.  2006 - oplétání pedikem a kukuřičným provázkem
 - vyrobíme si: oválnou ošatku, cena 280,-Kč
3) sobota 25. 2. 2006 - oplétání pedikem (určeno pro mírně pokročilé)
 - vyrobíme si: ošatku s provlékaným  tzv. “jetelovým dnem“

 cena 280,-Kč

4) sobota 10. 3. 2006
 - oplétání lahve pedikem a šénou (určeno pro mírně 

pokročilé)
 - vyrobíme si: opletenou láhev, cena 280,-Kč
5) sobota 24. 3. 2006
 - oplétání pedikem a šénou (určeno pro pokro-

čilé)
 - vyrobíme si: hranatý koš s víkem pleteným na 

rámu!!!
Náročné na čas – celý den – začátek v 9,00 hod. !!! 
cena 450,-Kč

6) sobota 8. 4. 2006
 - děrované, slaměné a drátované kraslice
 - vyrobíme si: netradičně zdobené kraslice
 - s sebou: 3 – 4 bílá vyfouknutá vejce
 cena 280,-Kč

Další informace:
Kurzy jsou určeny: pouze pro dospělou veřejnost
Místo konání: Mateřská škola, Masarykovo náměstí (vchod z průjezdu)
Čas konání: vždy od 14,00 hodin (pouze u kursu – hranatý koš od 9,00 ho-

din)
Délka trvání: asi 4 -5 hodin (dle techniky)
Přihlásit se můžete: nejpozději 3 dny před zahájením každého kursu, a to buď 

osobně na MŠ nebo telefonicky na čísle 566 532 244
S sebou:  přezůvky a pracovní oděv
Cena kurzu: cena za jednotlivé kurzy viz. výše
Bonusová cena: za celý cyklus šesti kursů = 1 500,-Kč

Na příjemné a tvůrčí setkání s vámi se těší zaměstnanci MŠ Masarykovo náměstí
Ň

FOTO: ARCHIV ŠKOLY

FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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JARMARK 2005
Již počtvrté v předvečer první adventní neděle se všichni členové zdejšího náro-

dopisného souboru Bítešan včetně předškoláků setkali na jevišti Kulturního domu 
ve společném pořadu s názvem „Na bítešském jarmarku“. Spolu s příbuznými, kama-
rády a přáteli folkloru se potěšili písničkami, tanci a říkadly z Podhorácka a Horácka. 
Hostem večera byl folklorní soubor Podskalák z Troubska. 

Na programu letošního pořadu byly především lidové obyčeje. Ve dvanácti obra-
zech se odvíjel průběh celého zvykoslovného roku. Připomenuty byly zvyky, které si 
pamatuje už jen nejstarší generace, ale i takové, které jsou na Velkobítešsku doposud 
živé. Škoda jen, že se do dvouhodinového pořadu nemohlo vydat všechno. V úvodu 
zazněla „Ta betešská brána“, píseň, kterou v nedalekém Březí zapsal sběratel Josef 
Hora. Bítešská brána se také stala hlavní jevištní dekorací letošního jarmarku a na 
scénu jí vstoupila Novoroční koleda, Masopust, Velikonoce, Jaro s čistěním studánek, 
Procesí ke kapličce, Bítešská chasa s májou, Chasa z Troubska s beranem, Adventní 
doba, Mikulášská nadílka, Vánoční zvyky a na závěr Ježíšek a darovníci. Koloběhem 
roku provázela Jana Vlčková ml. Každá folklorní skupina si připravila jeden ze zvyků. 
Několik obrazů bylo společných v širším věkovém obsazení. 

Masopust předvedla skupina starších dětí Bítešanu - vystoupení bohaté na masky 
a maškary - laufr, medvěd, kobylka s vojákem... v roli nezbedné Švejdo - Andy (bába-
-dědek) uplatnil své komediální nadání jeden ze starších mládenců.

Šestiletou Karolínku Hradilovou (vlevo) jsme v průběhu pořadu spatřili několikrát. Má za 
sebouzkušenosti nejen z řady domácích vystoupení, ale také ze zahraničí. Vpravo čtyřletá 
Barunka Smutná. FOTO: JOSEF SMUTNÝ
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Vystoupení těch nejmenších bývají vždy středem pozornosti diváků. Rodiče dětí 
napjatě sledují, jak se jejich ratolestem bude dařit. Roztomilé a bezprostřední projevy 
chytí za srdéčko nejednoho z dospělých, ale leckdy i otrlé teenagery. Dětská vystou-
pení se zájmem sledují také „kolegové“ ze starších skupin souboru. Vyhlížejí dorůsta-
jící talenty a říkají si: „Kdopak z nich vydrží a bude pokračovat s námi?“ Letos zazářila 
pětiletá zpěvačka Karolínka Mullie. Pěvecky doprovázela celé čtvrthodinové pásmo. 
V podání Bítešánku z Mateřské školy U Stadionu jsme zhlédli otevírání studánek. 
Sluníčko z Mateřské školy Masarykovo náměstí předvedlo velikonoční zvyky. Mladší 
děti Bítešanu při zdejší základní škole se zaměřily na Vánoce a představily také hru 
o sv. Dorotě. 

Sobotní celovečerní pořad má již několik roků předehru, v pátek dopoledne se 
uskutečňují představení pro školy. Pro tento účel bývá program upraven na šedesát 
minut. Když se letos kluci z okolních obcí doslechli, že na pořadu budou zvyky spo-
jené s tradičním velikonočním klepáním a hrkáním, nenechali si tuto příležitost ujít. 
Přinesli svoji instrumentální výbavu a zapojili se také. A tak po klepání „...ráz, dvá, 
tři-čty-ři.“, které s kluky z Bítešanu po způsobu ze sousedních Nových Sadů nacvičil 
Tomáš Caha, se ozval rachot hrkaček - skupinu z Košíkova vedl Radek Bednář a klu-
kům z Březky velel Martin Koza. Byli skvělí! Škoda jen, že sobota byla o tento spon-
tánní projev ochuzena. 

Školní představení folklorního jarmarku mají svoje nezastupitelné místo. Už jen 
proto, že účinkující, kteří jsou z velké části žáky školy, vystupují pro své kamarády, 
spolužáky a učitele. 

Hrkači z Košíkova, zleva: Radek Bednář, Stanislav Kocián, David Rybníček, Martin Bednář, 
Stanislav Bednář, Miroslav Rybníček. FOTO: SILVA SMUTNÁ
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Předvedou, co se naučili a přivádějí svoje vrstevníky do bližšího kontaktu s lido-
vou kulturou, s životem svých předků. Současná mladá generace by neměla přerušit 
pouto s minulostí. Každý by měl vědět odkud vzešel, kde jsou jeho kořeny.

Procesí ke kapličkám ve Velké Bíteši již upadla v zapomnění. Připomenulo je hro-
madné vystoupení účinkujících, kteří se vydali za zpěvu písně „Padla rosa studená...“ 
procesím kolem sálu. V dalším výstupu dospělá mládež uvedla svoje letošní festiva-
lové pásmo - postavila máju a předvedla hodovou veselici. Obřadní stínání berana, 
které se v minulosti udržovalo i v našem městě, ukázali členové folklorního souboru 
Podskalák. Nacvičili tento starý hodový zvyk podle rekonstrukce z Troubska z konce 
19. století.

Desátá část byla ve znamení adventu. Obraz složený ze symbolů - zelený věnec na 
počest toho, kdo je očekáván, čtyři svíce na každou z adventních nedělí. Jednoduchý 
děj dotvářející dominantní zvukový vjem - pomalý rytmus staré adventní písně 
výstižně vyjadřující dobu očekávání Vánoc: „Byla cesta...“, postavy dívek v bílém se 
vydávají na cestu, světlo z hořících svící se rozlévá potemnělou scénou. Byl to jeden 
z nejpěknější momentů celého představení. Však taky jeho přípravu si všichni pat-
řičně vychutnávali - jak muzikanti, tak zpěvačky s Janou Vlčkovou ml. (sólový zpěv). 
Dívky si pro toto své vystoupení vlastnoručně vyráběly svícínky z jablek zdobené 
kousky sušeného a kandovaného ovoce.

U adventního věnce Eliška Ouředníčková, vzadu Iveta Valoušková a Lucie Velebová.
FOTO: JOSEF SMUTNÝ
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Na mikulášskou nadílku bylo obecenstvo patřičně naladěno. Vždyť kalendářně 
o týden později bude návštěva sv. Mikuláše očekávána v mnohých domácnostech. 
Zatímco světec zjišťoval, kdo byl hodný a andělé nadělovali, čerti vyhlíželi, kdo zlobil 
a koho strčí do pytle. Vypadali hrůzně, mezi diváky to jen zašumělo, když kolem nich 
procházeli. 

Role tří králů obsadila známá trojka z každoročních obchůzek v našem městě: Jan 
Brym, Jiří Kratochvíla a Martin Šmídek. Vstoupili na scénu dvakrát - v prvním a posled-
ním obrazu. Na začátku programu se k nim přidal Tomáš Horníček jako Herodes. 
Předvedli společně tříkrálový kolední zpěv tak, jak byl na Podhorácku zaznamenán 
v 19. století. Celý pořad vyvrcholil příchodem Ježíška. Panna Maria s Josefem vstou-
pili do Betléma tou novou bítešskou bránou a uložili dítě do jesliček. Darovníci a 
nosili Ježíškovi dary - ten misku jablek, onen kožíšek, někdo zazpíval, jiný zahrál na 
housličky nebo flétničku, ponocný zatroubil na roh a přizval chasu, mládež Ježíškovi 
zatančila Tesařskou a Otčenáš. Nakonec se přišli poklonit tři králové. V roli Ježíška 
obdivuhodně obstál František Pelc z Jinošova, který týden před jarmarkem dovršil 
věk jednoho roku. Pořad zakončila společná píseň „Půjdem spolu do Betléma“. Pořad 
hudebně doprovázela houslová muzika souboru pod vedením Milana Vlčka a sbor 
žen pod vedením Hany Sedlákové. 

Na závěr poděkování všem domácím i přespolním účinkujícím - tanečníkům, zpě-
vákům a muzikantům za hudební maratón. Poděkování patří rovněž všem ostatním, 
které jsme na scéně neviděli, avšak na přípravě a průběhu pořadu se tak či onak 
podíleli. 

Silva Smutná
(Více fotografií z jarmarku naleznete 
na webových stránkách města: www.vbites.cz/folklor).

Před vstupem na scénu: Eva Fraňková (Maria), František Pelc (Ježíšek) a jeho starší bratr 
Luboš (Josef).  FOTO: JOSEF SMUTNÝ
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MY CIZINOU JSME BLOUDILI
SBĚRNÝ TÁBOR

Vyprávění prof. Jiřího Stallera, našeho kra-
jana žijícího dlouhá léta v zámoří - část třetí: 
„Tábor pro uprchlíky, všeobecně nazývaný spíše 
lágr, byl v Salzburgu umístěný ve starých vojen-
ských barácích. Bylo tam hůř, než jsme si všichni 
dokázali představit: téměř hlad, špína, bída. Když 
jsme se potkávali, říkali jsme: „Je nás málo, 
musíme si pomáhat. Půjč mi pět dolarů. “ V lágru 
bylo také plno špiclů, kteří se pokusili ukrást 
tátovi na místní poště dopisy. Jinde to ale bylo 
ještě horší. Když jsme byli ve Vídni, probíhal tam 
soud se dvěma americkými pobudy, kteří někde 
sehnali uniformy vojenské policie, autem zajeli 
do americké zóny pro významného uprchlíka, 
který jim uvěřil. Převezli ho do ruské zóny a pro-
dali ruskému gestapu.

Nejhorší ale byla nejistota, která země nás 
nakonec přijme a kdy se dostaneme z lágru. 
Naše rodina opustila lágr brzy. Táta byl expert 
na zbraně, který vyrostl spolu s českosloven-
ským průmyslem od konce 1. světové války. 
Američany zajímaly tátovy vědomosti a po něko-
lika konzultacích mu zaplatili pár dolarů. Mohli 
jsme se ze Salzburgu odstěhovat na malou used-
lost, kde jsme měli pro pět osob k dispozici dva 
pokoje s velkými kachlovými kamny, skoro jako 
u babičky. Máma koupila brambory, nakrájela 
je, na kamnech upekla, k tomu mléko, hrudka 
másla a bylo nám dobře. Tedy pro mne dobře až 
na štěnice. Ráno jsem měl nohy celé pokousané, 
přestože jsem ty malé potvory honil uprostřed 
noci s baterkou v ústech, abych nebudil rodiče.

V Rakousku a později v Německu rodina strá-
vila téměř dva roky, než se dostala do Spojených 
států amerických. Já jsem měl opět štěstí. Malá 
škola v Nebrasce, která každoročně nabízela pět 
jednoletých stipendií cizím studentům, mi jedno 
stipendium nabídla. Připojil jsem se k chlapcům 
z Číny, z Mexika, ze Švédska a k děvčeti z Ja-
ponska. Odjel jsem za pouhých osm měsíců na 
studentské vízum. Rozloučení s rodinou nebylo 
lehké. Nevěděl jsem, kdy, kde a zda vůbec se 
opět ještě uvidíme. Táta mi dal „na cestu“ $25,00. 
To byla polovina jeho celého jmění.

„Máma v lágru na jaře roku 1952. “
FOTOARCHIV RODINY

„Snímek táty z roku 1944, kdy byl 
generálním ředitelem velké průmys-
lové firmy. “

FOTOARCHIV RODINY
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Přes oceán jsem se dostal na staré lodi, kterou Spojenci během války používali 
k přepravě amerických vojáků na evropskou frontu. Velké kajuty měly čtyři postele 
nad sebou, a tak jsem si připadal jako námořník v ponorce. Jídlo ale bylo výborné 
a hojné, k mání prakticky dvacet čtyři hodin denně. Čtrnáct dní po rozloučení s rodi-
nou jsem se díval na Ellis Island a na sochu Svobody. Přistáli jsme v Hobokem, New 
Jersey, kde na mne čekal tátův přítel z předválečných let. Koupil mi lístek na autobus 
až do Nebrasky, do samotného středu tohoto kontinentu. Bože, jak je ta Amerika 
veliká! Jeli jsme ve dne v noci, jen každé tři hodiny autobus na třicet minut zastavil, 
abychom si koupili hamburger a kávu. Když se autobus v noci na cestě porouchal, 
dorazil během jedné hodiny náhradní s jiným řidičem. Tak začal můj druhý život.

(pokračování příště)

PUTOVÁNÍ V ČASE. . .
NA MIMOŘÁDNÉM KONCERTU BHP DO MINULÉHO STOLETÍ

Večer 22. listopadu byl ve znamení změny času – z 21. století jsme se rázem ocitli 
ve staré zlaté dixielandové době. Protagonisty večera byli „Hniličkovo dixie lando ví 
sirotci“. Tento, ač jediný správný název kapely, se na plakátech většinou neuvádí. 
Ne každý totiž fandí směsici spisovné češtiny a spisovné plzeňštiny. Sirotci byli tři 
– Jaromír Hnilička – trubka, Günter Kočí – saxofon a Mojmír Bártek – trombon. To 
by však na pořádný dixieland nestačilo, a tak se o zbylé nástroje podělila generace 
potomků hráčů Orchestru Gustava Broma – Petr Bláha – klavír, Ctibor Bártek – bicí, 
zpěvačka Gabriela Kočí a Petr Pospíšil – kontrabas.

Koncert zahájil 
anglický kos – tedy 
skladba Bye, Bye, 
Blackbird, která zaha-
juje „všechny pořádné 
jam-sessiony“ – jak 
jsme se dověděli od 
pana Hniličky. Když 
představoval saxofo-
nistu Güntera Kočího, 
„dopustil se“ charak-
teristiky, která se dá 
vztáhnout na všechny 
muzikanty souboru: 
„On nehraje jen na 
povrchu, on ten jazz 
chápe do hloubky, 
v sóle zahraje třeba 
jen čtyři tóny, ale běhá 
vám z nich mráz po 
zádech. “ Běhal.

Hniličkovo dixielandoví sirotci. FOTO: OTTO HASOŇ
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Došlo i na skladby na přání diváků – v druhé půlce koncertu jsme slyšeli Sweet 
Georgia Brown, Alexander’s Ragtime Band, „Pochodující svaté“ a další skladby, tento-
krát už i s výborným zpěvem Gabriely Kočí.

Ani se nám po koncertě nechtělo zpátky do roku 2005. Ještě téměř dvě hodiny 
po závěrečném potlesku jsme rozebírali zážitky v „pekle“ pod jevištěm u výborného 
vína od Zdubů.

Otto Hasoň

DUO DI PRAGA NÁS OKOUZLILO
V úterý 6. prosince večer stále padal sníh s deštěm, na zemi studená břečka, psa by 

do té lezavé zimy nevyhnal. Návštěvníky 4. koncertu BHP z domu nikdo nevyháněl. 
Vylákal je příslib krásného zážitku, který slibovalo Duo di Praga – Hana Müllerová 
s harfou a Vítězslav Drápal s flétnou. Spolu s nimi skladby autorů více či méně zná-
mých – J. L. Dusík, W. A. Mozart, J. K. Krumpholz, Claude Debussy, B. Martinů…

Úvod večera patřil žačkám Mgr. Drápala, Petře Velebové a Barboře Bednářové, 
které přednesly na flétnu skladbu L. van Beethovena. Odměnil je nejen potlesk pub-
lika, ale i veřejná pochvala pedagoga, která určitě hřála nejvíc.

Pak už následovalo vystoupení dvou tak na pohled odlišných nástrojů, ale v krás-
ném navzájem se doplňujícím souzvuku. Dokonalá byla i souhra interpretů, o kterých 
nám prozradil pan Mašek, že spolu hrají už dvě desítky let.

Nejen děti obdivovaly harfu paní Müllerové. FOTO: OTTO HASOŇ
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Začali slibovanou „zámeckou“ hudbou Leonarda da Vinciho, která i v „nezá-
meckém“ prostředí zněla zdobně a malebně. Nebudu probírat jednotlivé skladby, 
z nichž každá měla své kouzlo a šarm, který jí dodávali výše jmenovaní interpreti. 
Nemám erudici pro odborné vyjádření. Proto ocituji Mgr. Drápala z  prosincového 
Zpravodaje: „… nabízíme jim (nám, posluchačům,) to nejlepší, abychom jejich poslu-
chačské očekávání nezklamali. . “ Tato slova byla více než naplněna. Svědčily o tom 
potleskem „vyžádané“ přídavky a krásné kytice z dílny paní Drlíčkové, které oběma 
interpretům předaly žákyně Mgr. Drápala.

Zajímavý zážitek čekal mladé i ostatní posluchače během přestávky. Paní Müllerová 
pozvala zájemce z řad diváků ke své harfě a mohli si ji nejen prohlédnout, ale dokonce 
vyloudit i několik tónů. Improvizovaná beseda zaujala zvláště děti.

Zora Krupičková

KROMMER TRIO ZAHÁJÍ ROK 2006
ČTVRTÝ KONCERT DEVÁTÉ SEZÓNY BHP

Druhou polovinu sezóny zahajuje Bítešský hudební půlkruh „na jistotu“ – usly-
šíme nástrojové uskupení oblíbené skladateli i posluchači již několika staletí. Na 
podiu BHP se již představilo Guarneri trio a Smetanovo trio v páté sezóně a trio 
ArteMiss v sezóně šesté. V úterý 10. ledna 2006 to bude Krommer trio ve složení Pavel 
Kratochvíl – klavír, Renata Staňková – housle, Martin Švajda – violoncello. Soubor 
vznikl v Brně v roce 2002, jeho členové jsou absolventi JAMU, kteří úspěšně reprezen-
tovali české interpretační umění v mnoha zemích Evropy i světa.

„Co nám zahrajete?“, zeptali jsme se Mgr. Martina Švajdy, který se věnuje hudbě 
nejen jako interpret, ale stará se i o bítešský violoncellový a klavírní dorost na ZUŠ.

„Pro posluchače Bitešského hudebního půlkruhu  jsme vybrali díla F. V. Kramáře- 
Krommera a R. Schumanna. U prvního z jmenovaných již dvojjazyčnost jména anti-
cipuje jeho životní osudy - rodák z Kamenice u Třebíče a žák svého strýce Antonína 
Kramáře (varhaníka v Tuřanech u Brna) působil celý život v zahraničí jako instru-
mentalista, učitel a nakonec dvorní skladatel a kapelník. Po nelehkém působení po 
celé Evropě došel konečného uznání ve Vídni, kde získal čestný titul Vídeňský dvorní 
skladatel a trvale se svým dílem zapsal do hudební historie. Jako ansámbl nesoucí 
jeho jméno máme snad přímo povinnost při svém prvním koncertě pro BHP přednést 
alespoň jedno z jeho dvou klavírních trií.

Druhým komponistou večera (nikoli však svým významem) bude německý roman-
tický skladatel Robert Schumann, který v roce 2006 slaví 150. výročí úmrtí. V českých 
a potažmo moravských zemích je tento autor právě pro poslední dvě číslice letopočtu 
(1856) často krácen ve svých právech na oslavy, protože  přesně o 100 let dříve se 
v Salzburgu narodil W. A. Mozart, a to je obzvláště v našich končinách opravdu těžký 
soupeř. Schumannova hudební mluva však našla v průběhu jednoho a půl století 
mnohé obdivovatele a např. klavírní kvintet,  violoncellový a klavírní koncert, čtyři 
symfonie nebo jeho písňové cykly se staly světově uznávanými opusy.

Klavírní tria jsou ukázkou jeho mistrovské kompoziční práce, talentu i hudební in-
vence. Posluchači je neustále nabízena nová a přitom „podivně“ známá melodie, 
harmonie či kontrapunkt a je doslova pohlcen barevností, bohatstvím a myšlenkovou 
i citovou hloubkou Schumannova hudebního světa. “

Na závěr jen připomenu, že koncert začíná 10. 1. 2006 v 19 hodin v sále Kulturního 
domu ve Velké Bíteši.  

Otto Hasoň
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PÉČE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
TRVALÝ CÍL PBS VELKÁ BÍTEŠ, A. S.

Vážení spoluobčané,

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. je jednou z největších firem v našem regi-
onu, která vyrábí širokou škálu výrobků pro oblast civilního i vojenského letectví, 
parní protitlaké a kondenzační turbíny, přesně lité odlitky převážně pro energetická 
zařízení, turbodmychadla a specifické použití a strojní součásti kompletující strojíren-
ské výrobky a speciální zařízení. Strategie rozvoje společnosti je orientována přede-
vším na poskytování výrobků a služeb, které svojí kvalitou, spolehlivostí, výkony a še-
trností vůči životnímu prostředí splňují specifikované požadavky našich zákazníků.

Jedním z hlavních cílů společnosti je zajistit výrobní program s minimálním zatí-
žením životního prostředí, vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování, prevenci 
znečišťování a udržování environmentálního systému v souladu s právními předpisy 
a jinými požadavky. Zásady pro naplňování strategie společnosti v oblasti ochrany 
životního prostředí jsou formulovány v „Politice jakosti a environmentu“, která je 
vrcholným dokumentem závazným pro všechny zaměstnance společnosti, osoby 
a organizace pracující ve společnosti. Vyhlášením této Politiky se společnost zavá-
zala k neustálému zlepšování a prevenci znečisťování, jakož i k plnění relevantních 
požadavků právních předpisů a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, 
efektivnímu využívání přírodních zdrojů, ochraně vod, půdy, ovzduší a bezpečnosti 
a ochraně zdraví zaměstnanců při práci. Nedílnou součástí této politiky je i proces 
nakládání s odpady, chemickými látkami a opatření pro případy havárie nebo stavů 
havarijního ohrožení.

Pro dosažení tohoto závazku zavedla PBS Velká Bíteš, a. s. systém environmentál-
ního managementu stanovený normou ČSN EN ISO 14001:2005, který je klíčovým 
nástrojem k neustálému zlepšování procesů ve smyslu prevence snižování negativ-
ních dopadů aspektů, vyplývajících z činností naší společnosti na životní prostředí.

Společnost má vypracován a schválen realizační program a cíle v oblasti ochrany 
vod, ovzduší, odpadového hospodářství a ostatních složek životního prostředí. Pro 
naplnění environmentální politiky se společnost zavazuje:

• neustále zlepšovat systém environmentálního řízení a integrovat ochranu život-
ního prostředí do všech podnikatelských činností společnosti

• uplatňovat požadavky environmentálních právních předpisů u svých dodavatelů
• preferovat prevenci před následnými opatřeními
• snižovat zdroje rizik a předcházet havarijním stavům nebo stavům havarijního 

ohrožení
• dodržovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se na společnost vzta-

hují
• uplatňovat systém environmentálního řízení ve všech činnostech společnosti
• motivovat, vzdělávat a činit odpovědnými své zaměstnance při uplatňování poli-

tiky environmentu
• přísně dodržovat emisní limity stanovené právními předpisy
• informovat veřejnost, zainteresované strany, všechny osoby a organizace pracující 

pro společnost o environmentální politice a její realizaci
• nakládat s odpady a chemickými látkami v souladu s právními předpisy a jinými 

požadavky
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V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 jsou zavedený systém 
environmentálního řízení, jednotlivé procesy a činnosti ve stanovených intervalech 
prověřovány tak, aby mohly být korigovány jak technické tak i organizační odchylky, 
aby byla zajištěna trvalá vhodnost, adekvátnost a efektivnost péče o životní prostředí, 
byly definovány příležitosti pro zlepšení a potřeby změn environmentálního řízení, 
popřípadě změny environmentální politiky a environmentálních cílů. Naše současné 
i budoucí procesy a činnosti jsou a budou plánovány, posuzovány a dozorovány 
z ekologických hledisek a cílových hodnot.

Provádíme a budeme provádět taková opatření, která mají za cíl trvalé zlepšování 
provozního zatížení životního prostředí. Naše podnikatelská činnost je založena na 
profesionálních znalostech a dlouhodobých zkušenostech pracovníků, kteří zásady 
pro šetrný přístup k životnímu prostředí uplatňují u našich výrobků od fáze návrhu, 
nákupu, výroby až po jejich expedici k odběratelům. Zdroje znečisťování, které zatím 
nelze zrušit, se zavazujeme monitorovat a řídit tak, aby emise byly co nejmenší a je-
jich hodnoty byly pod úrovní prahových limitů. Průmyslové vody vypouštíme vyčiš-
těné a upravené pod limity stanovené zákonem. Naší snahou je snižovat množství 
produkovaných odpadů, tyto třídit, předávat k dalšímu využití a kde to není možné, 
provádět jejich likvidaci v souladu s právními předpisy. Minimalizujeme používání 
látek, které jsou dle ustanovení příslušných právních předpisů označeny za nebez-
pečné a nahrazujeme je látkami a materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 
V areálu společnosti udržujeme zatravněné plochy a dřeviny, aby vytvářely pro 
zaměstnance příjemné prostředí a zvyšovaly image naší firmy. V neposlední řadě naší 
činnosti je i působení na dodavatele, aby i oni uplatňovali zásady environmentálního 
managementu. Průběžně spolupracujeme se složkami státní správy při plnění ohla-
šovacích, vykazovacích a schvalovacích povinností, které naší společnosti ukládají 
zákonné předpisy a jiné požadavky.

Péče a ochrana životního prostředí je celosvětový úkol a První brněnská strojírna 
Velká Bíteš, a. s. je jednou z těch společností, která se dobrovolně přihlásila k zave-
dení systému environmentálního managementu a v lednu 2006 přistoupí k jeho cer-
tifikaci, kterou provede mezinárodní certifikační společnost Lloyd’s Register Quality 
Assurance akreditovaná v České republice.
Ing. Milan Macholán
Generální ředitel a předseda představenstva

OMLUVA
Omlouváme se zdvořile panu Josefu Ondrákovi, iniciátorovi vzniku publikace a 

jednomu z hlavních autorů, za chybu v popisku fotografie v prosincovém Zpravodaji 
u článku „55 let První brněnské strojírny“. Pan Ondrák je na fotografii pátý zprava. 
Děkujeme za pochopení.

PBS Velká Bíteš, a. s.

Pavel Burian
Zástupce pro environment
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Stáří je doba,

kdy člověk zná odpověď na všechny otázky,
ale nikdo se ho na nic neptá.

Jára Kohout
PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2006

Čas našich životů plyne dál,
konec jedné etapy, jednoho úkolu, v sobě nese počátek nové.
Možná to zpočátku nebude snadné, změny s sebou přinášejí vnitřní znejistění.
Po zklidnění zčeřené hladiny se však objeví obraz průzračnější, zřetelnější.
Přejeme vám všem hodně sil, chuti a odvahy, to další, nové hledat, najít a užívat si ho.
K tomu vám přejeme zdraví a příznivé společenské klima.
V radosti a plnosti užívejte to, co je před vámi.

Seniorklub ve Velké Bíteši

Toto hezké blahopřání jsme objevili v jedněch Učitelských novinách, zalíbilo se 
nám, a tak se svolením neznámého autora jsme je použili.

Co Seniorklub připravil na měsíc leden:
Od soboty 14. ledna 2006 pokračují pravidelná sobotní plavání v krytém bazénu 

v Kuřimi. Nic se nezměnilo. Odjezdy jsou v 10:15 hodin od České spořitelny, poplatky 
stejné. Budeme jezdit tak dlouho, dokud bude zájem. Na závěr jarní sezony bude 
opět třešnička na dortu – zájezd do Vodního ráje v Jihlavě.

Začátkem každého roku přichází do našeho Seniorklubu starosta města.
 FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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Třetí středu v lednu, 18. 1. , v 15 hodin v KD máme náš pravidelný Seniorklub. Již 
po šesté, vždy v lednu, zavítá mezi nás starosta města, Mgr. Miroslav Báňa. Řekne 
nám, co je nového ve městě, co se chystá ku zvelebení našeho města, a my se budeme 
také ptát. Besedy se starostou byly vždy zajímavé.

Další naší akcí v lednu bude zahájení 1. etapy projektu „Senioři míří k počítačům“. 
Tento projekt jsme připravili ve spolupráci se základní školou, která nám ochotně 
vyšla vstříc, bez nároků. Škola poskytne své počítačové učebny a své zkušené učitele. 
Projekt se zrealizuje v lednu a únoru, bude obsahovat tři dvouhodinové lekce a je 
určen pro úplné začátečníky.

Lekce se uskuteční 2. a 4. středu v lednu a 2. středu v únoru 2006, v 15 hodin, v po-
čítačových učebnách nové základní školy. Zdarma, bez přihlášek, stačí přijít.

Takže v lednu: 1. lekce – středa dne 11. ledna 2006 v 15 hodin – Nebojme se počítače
 2. lekce – středa dne 25. ledna 2006 v 15 hodin – Co všechno počítač umí
Bližší informace uvádíme v samostatném článku v tomto Zpravodaji.

Co připravujeme na měsíc únor:
- pokračují sobotní plavání
- středa dne 8. února 2006, 3. lekce „ Senioři míří k počítačům „
- středa dne 15. února 2006, Seniorklub, hostem bude ředitel ZŠ - Mgr. Kolář

INFORMAČNÍ OKÉNKO:

V listopadu navštívila aktiv Seniorklubu ředitelka cestovní kanceláře Cílka Brno, 
Mgr. Procházková. Tato cestovní kancelář se zaměřuje hlavně na seniory. Paní 
ředitelka je také seniorka a oblíbila si Chorvatsko, kam hlavně směřuje svoje zájezdy 
a také tam tráví polovinu roku. Co říkáte její nabídce ?

- Chorvatsko, poznávací zájezd, termín 23. 4. - 29. 4. 2006
program: Plitvická jezera, Zadar, Makarská Riviera, ostrov Brač, Dubrovník, Split
cena: 5900,- Kč, vč. 5 polopenzí

- Chorvatsko, pobytový zájezd, termín 2. 6. - 11. 6. 2006
program: Makarská Riviera - Bratuš
cena: 4600,- Kč s polopenzí

- Chorvatsko, pobytový zájezd, termín 8. 9. - 17. 9. 2006
program: Makarská Riviera - Bratuš
cena: 4600,- Kč s polopenzí

Pouvažujte: uvedené podmínky platí do 15. února 2006, do kdy je nutné nahlásit 
zájemce včetně zaplacení zálohy 50 % ceny.

Bližší informace: na lednovém a únorovém Seniorklubu, vč. přihlášek a úhrady.
Aktiv Seniorklubu
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SENIORKY A SENIOŘI MÍŘÍ K POČÍTAČŮM
A NA INTERNET

My, seniorky a senioři, s tím konečně musíme něco udělat. Počítače ovládly naše 
domácnosti. Kde jsou mladí, tam je počítač a často ne jeden. Bouřlivě probíhající 
elektronizace světa, to je pro nás starší specifický problém. Zapojit se, nebo dělat, že 
se nás to zase tak netýká? Nevyhneme se tomu. Mobily nás už zlomily, díky tomu, že 
naši mladí se rádi těch nemoderních zbavili.

Hlavně ale neodbytně tlačí internet. Co on všechno umí. Ani se tomu nechce věřit. 
Prakticky nahradí poštu, telefon, podá informace, objedná, dají se na něm přečíst 
mnohé noviny a časopisy, poskytne zákony, vyhlášky a fůru dalších věcí. Že prý už 
umí, (v brzké době určitě) v reálném čase, ukázat, co se děje ve třídě ve školce, ve 
škole, podívat se na divadlo, koncert, sportovní utkání, nebo se podívat, jaké kde je 
právě počasí, zvolit si k prohlédnutí film a další a další. Jsou země, kde je na internet 
napojeno již 80 % obyvatel.

Tak co s tím, milé seniorky a senioři? Po celém světě, i v našem státě, probíhá 
rychlé napojování na internet. I v našem městě v současné době probíhá příprava na 
výhodné napojení internetu. V Jihlavě nedávno zastupitelstvo schválilo 450 000,- na 
další etapu vzdělávání svých seniorů na počítačích (Právo, 26. 11. 2005).

Rozhodli jsme se, že půjdeme do toho. Požádali jsme základní školu o spolupráci 
a připravili jsme společný projekt „Senioři míří k počítačům“. V lednu a únoru se 
uskuteční tři dvouhodinové lekce v počítačových učebnách v nové budově základní 
školy pod vedením zkušených učitelů, jim budou pomáhat školáci, kteří povedou 
naše nesmělé ruce. Lekce jsou určeny pro úplné začátečníky.

Počítačová učebna v nové budově základní školy. FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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1. lekce: středa dne 11. ledna 2006, v 15 hodin - Nebojme se počítače
2. lekce: středa dne 25. ledna 2006, v 15 hodin - Co všechno počítač umí
3. lekce: středa dne 8. února 2006, v 15 hodin - Internet, dobrý pomocník

Projekt nás toho určitě moc nenaučí. Bude to spíše exkurze do světa počítačů, ale 
snad to mnohé nastartuje. A bude-li chuť, určitě se domluvíme na dalším pokračová-
ní. Účast je zdarma, přihlašovat se nikde nemusíte, stačí přijít v určitou dobu s tužkou 
a deníčkem. Když se nás ředitel základní školy ptal, kolik nás bude, že mají na učeb-
nách jen 66 počítačů, řekli jsme, že nevíme. Možná deset, možná sto. Uvidíme.

Závěrem děkuje Seniorklub základní škole za vstřícnost při přípravě projektu. 
Město to nebude stát nic. To málo uhradíme ze seniorského rozpočtu.

S pozdravem Senioři míří k počítačům
Aktiv Seniorklubu

PŘEDVÁNOČNÍ LADĚNÍ
Jako každoročně nás naladily v adventním čase dvě výstavy na tu správnou 

vánoční náladu. Koncem listopadu to byl Svaz postižených civilizačními chorobami 
(SPCCH) s výstavou výšivek, keramiky, obrazů a vánočních vazeb, z nichž mnohé už 
zdobí některý z bytů.

Výstava včelařů má poněkud „ širší“ záběr. Propagují a získávají pro svého voňa-
vého koníčka školní mládež krátkými poutavými přednáškami přímo na výstavě. 
Při své návštěvě výstavy jsem se připojila ke školákům, kteří poslouchali se zájmem 
zasvěcený výklad pana Matějky. Takže díky němu i já například už vím, jak vypadá 
medomet, nebo že si medem nemám sladit úplně vařící čaj.

Po přednášce si ještě prohlédneme vyřezávané betlémy pana Kejdy a hurá na 
nákup medové krásy! Kráse malovaných perníčků neodolají ani dospělí, natož děti!

Děti se právě dozvídají spoustu nových zajímavých věcí. FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ



Na výstavě se dají pořídit nejen perníkové novoročenky, ale i vánoční dárky - z bo-
hatého výběru různých druhů medoviny (raději dvě láhvinky, do Vánoc daleko!), 
nebo z kosmetických přípravků na základě propolisu či mateří kašičky. V tomto pří-
padě jsem také neodolala a teď si tváře potírám pleťovým mlékem s mateří kašičkou. 
– Že mi to už nepomůže? Ale aspoň na chvíli sladce medově voním, jako celá včelař-
ská výstava.

Zora Krupičková

FRANCOUZOVÉ V BYTEŠI
V sobotu 3. prosince jsme se večer vraceli z divadelního představení v obnovené 

brněnské Redutě. Cestou z divadla nás k našemu překvapení čekala další podívaná, 
i když jiného žánru: za dunění bubnů pochodovaly kolem nás od Petrova a od  Masa-
rykovy ulice vojenské jednotky v dobových uniformách – bojovníci od Slavkova, kteří 
svou bitvu „završili“ v prostorách Brna. Doprava před nádražím byla zastavena a voj-
ska nastupovala do desítek přistavených kloubových autobusů s nápisy „Austrelitz“. 
Škoda, že tam s námi nebyl pan Grégr, aby nás orientoval v záplavě barevných unifo-
rem! Bezpečně jsme poznali Francouze. Prý vyhráli i letos…

Napadlo mne, že zalistuji v Tirayových Dějinách města Velké Byteše, ze kterých 
vám budeme každý měsíc předkládat nějakou zajímavost z dějin města (od ledno-
vého čísla Zpravodaje po prosinec 2008), a jako první vám nabídnu informaci, zda 
a kdy byli Francouzi v době napoleonských válek v Bíteši a jak na ně tehdejší pamět-
níci vzpomínali. Vybrala jsem citace přímo z Tirayových Dějin:

„Francouzové byli v Byteši ve dvou letech, roku 1805 a 1809, a každé jak obci tak 
i sousedům mnoho škod a strastí způsobili. Z roku 1805 zachoval se soupis škod 

35

I takové krásné betlémy byly vidět na včelařské výstavě. FOTO: ZDEŇKA ŠPIČKOVÁ



Francouzi nadělaných, z něhož poznáváme, jak si tito nevítaní hosté v Byteši počí-
nali.

Obilí a sena bylo sousedům za 12. 000 zl. (zlatých) vzato („sousedé“ byli obyvatelé 
pod hradbami města, zemědělci, kdežto „ měšťané“ bydleli uvnitř hradeb), řezníci 
a pekaři po odjezdu jejich po 600 – 800 zl. od města žádali. Měšťanu Ilkovi za 600 
zl. koží pobrali; ševcům obuv hotovou všechnu…. Od žida z Bítýšky důstojníci fran-
couzští vybrali na účet města pouze rosolky za 230 R. (rýnských). Nač kde připadli, 
všechno s sebou odnesli: peníze, šaty, obilí, slámu, seno atd. Sousedu jednomu spá-
lili všechny desky i plot, zabili krávu a druhou za 24 R prodali, jen aby měli na pivo 
a pálenku…“

O chování vojska (nutno říci, že bylo tehdy běžné, aby vojsko v obci táborem 
ležící žilo na úkor nedobrovolných „hostitelů“) se zachovala tato zpráva: „…Jest povyk 
v noci mezi lidmi mravnými neslýchaný! Rychtáři hlavu do krve zbili; před jarmarkem 
mezi vyložené hrnce drobné peníze rozházeli a pak se šaséři s luzou o to prali, až 
všecko rozbili. “ (Rozuměj vojáci s chudinou; vyložené hrnce, nachystané na jarmark, 
patřily cechu bítešských hrnčířů) .

Na závěr ještě několik slov ze zápisu faráře P. Ondřeje Svobody z roku 1809: „…
Vojínové rakouští bojovali sice udatně, avšak proti vycvičenosti Francouzů ve válce 
byla jejich udatnosť a stálosť marna. Nebyla to také síla Francouzů, nýbrž převeliká ve 
věcech vojenských zkušenost císaře jejich Napoleona a vůdců jeho, jež naše vojsko 
přemohla…. . Chraň nás Pán Bůh, by nás více nenavštívili! Ale to, čeho jsme již podruhé 
od Francouzů zakusili, Pánu Bohu budiž poručeno!“

Tak odevzdaně končí vzpomínka na dobu, kterou si právě 3. prosince u Slavkova 
připomněly tisíce“vojáků“ tří států a spolu s nimi desetitisíce diváků. Snad dopadli 
letos Brňané a Slavkovští lépe než tehdy obyvatelé moravských měst. Francouzská 
vláda sponzorovala nemalou částkou letošní kulaté oslavy bitvy a sama paní minis-
tryně obrany Francie přijela na svá vojska dohlédnout…

Zora Krupičková
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Dokonce i přes Bíteš mašírovali …Pochod na Slavkov. FOTO: CTIBOR VELEBA
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BEAUTY DNY SALOME
Leden je měsíc dlouhých zimních večerů, vzpomínek na vánoční čas a také pří-

pravou na společenskou sezónu. A tak dnes bychom chtěli malým ohlédnutím vzpo-
menout na dny krásy, které probíhaly začátkem prosince ve výstavním sále Klubu 
kultury a byly provázeny hojnou účastí a zájmem všech návštěvnic. Také věřím, že 

každá žena se dozvěděla něco zajímavého pro sebe 
a také získala inspiraci třeba právě pro přípravu na 
společenské akce.

V průběhu tří dnů se nám věnovali přední odbor-
níci v péči o pleť a líčení, poradenství a vizážistiky, 
vítaným hostem byl rovněž kadeřník. Ženy, které 
uvažují o návštěvě našeho salonu, měly možnost 
shlédnout nabídku a průběh kosmetického ošetření, 
některé si to hned vyzkoušely samy na sobě a využily 
možnosti vytvoření programu domácí péče.

Velmi oblíbenou procedurou péče je závěrečný 
make-up. Zde je velký prostor pro kreativní zvýraz-
nění osobní krásy a k tomu nám výborně poslou-
žily novinky v dekorativní kosmetice. Mnohé ženy 
a dívky se svěřily do péče naší vizážistky, která jim 
ochotně poradila „jak na to“, pomohla s vhodným 
výběrem a ideální kombinací jednotlivých přípravků. 
Ty zkušenější se pustily do líčení samy a využily jen 
drobné korekce či doplnění.

Stálé zákazníky zajímaly především novinky 
našeho salonu, mezi které patří havajská masáž LOMI 
LOMI, nové metody v ošetřování pleti, zvláště enzy-
matický peeling a již zmíněná možnost tzv. vlastního 
líčení s využitím naší dekorativní kosmetiky.

Velký úspěch měl také bohatý doprovodný pro-
gram, kterým jsme chtěly přispět k předvánoční 

atmosféře. Na závěr prvního dne nás upoutala svým nádherným vystoupením orien-
tální tanečnice Světlana, ale aby nezůstalo jen u příjemného zážitku, tak nás přesvěd-
čila o pozitivních účincích břišního tance pro zdraví ženy a navíc se nabídla, že nás 
tomuto umění bude pravidelně jezdit vyučovat.

Protože pravá krása je podložena zdravím, a to nejen zdravou pletí, ale nejlépe 
zdravím celého těla, zařadily jsme do jednoho odpoledne zajímavou besedu o nové 
službě v našem salonu. Jedná se o diagnostické měření funkce jednotlivých orgánů 
a případného toxického zatížení organismu. Velký přínos má tato metoda zvláště při 
výběru vhodných doplňků výživy a jako spolehlivá prevence různých onemocnění.

Vrcholem BEAUTY DNŮ byla „proměna“, která se stala s některými zájemky-
němi před očima ostatních a o kterou se postarali školitelé týmu ALCINA ACADEMY 
– kadeřník Yvo a vizážistka Petra. A ty, které se trošku zdráhaly, se nakonec objednaly 
na radikální změnu do našich salonů a tak se dočkaly také. A právě spokojená zákaz-
nice, která se sama sobě líbí, je pro nás největší odměnou a zároveň povzbuzením 
pro další práci.

Přeji vám šťastný a úspěšný rok 2006, abyste byly se sebou stále spokojené a těším 
se spolu s ostatními, kteří se na uskutečnění této akce se mnou podíleli, na příjemná 
setkání při dalších „dnech krásy“. A nebo přijďte za námi do salonu!

Mgr. Anna Kopáčková

Orientální tanečnice Světlana 
při svém vystoupení.

FOTO: PAVEL KOPÁČEK
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BILANCUJEME
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ

V říjnovém Zpravodaji jsme veřejnost seznámili s činností a plány Tělovýchovné 
jednoty Spartak Velká Bíteš a podělili se jak o starosti, tak i o dosažené úspěchy.

Od té doby sice ještě mnoho času neuplynulo, ale nastaly nové skutečnosti, které 
výrazně ovlivnily další vývoj plánované rekonstrukce podlahy ve sportovní hale, a my 
bychom Vám je zde velice rádi přiblížili.

V měsíci září jsme zjistili, že by se nám mohla naskytnout ještě další šance zís-
kat finanční prostředky na zmíněnou rekonstrukci podlahy, a to za předpokladu, že 
poslanci schválí navýšení rezervy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, kam jsme směřovali naši žádost o dotaci.

V našem úsilí o přidělení dotace nám byl velice nápomocen také starosta města 
Mgr. Miroslav Báňa, za podporu celé akce mu výbor TJ Spartak vyslovuje upřímné 
poděkování.

Na konci října jsme se dozvěděli potěšující zprávu, že dotace pro TJ Spartak byla 
uvolněna a schválena. Tím se současně roztočil kolotoč plný starostí, aby se vše v krát-
kém časovém úseku úspěšně zvládlo, protože termín dokončení akce byl stanoven 
již na 30. 11. 2005.

Nejprve jsme se museli rozhodnout, který typ podlahy bude pro naši sportovní 
halu nejvhodnější. Litá podlaha se objevovala v nabídkách firem nejčastěji, ale 
nevyhovovala by všem zde provozovaným sportům, proto jsme zvolili palubovku. 
Z několika oslovených firem předložila nejvýhodnější nabídku firma TENNIS, a. s. 
Zlín, které jsme halu k rekonstrukci předali.

Vzhledem k tomu, že sportovní činnost byla v plném proudu, museli jsme řešit 
nemalé problémy, jak zajistit náhradní prostory zejména pro ty oddíly, které jsou 
účastníky soutěží. V tomto směru nám ochotně vyšel vstříc ředitel bítešské základní 
školy Mgr. Dalibor Kolář, který nám umožnil využívat školní tělocvičnu a jemuž touto 
cestou ještě jednou velice děkujeme.

Zatím se ve sportovní hale TJ střídali vedle montérů z Tennisu Zlín a Rotvenu 
Vyškov řemeslníci různých profesí – malíři a natěrači, elektrikáři a také pracovníci 
stavební firmy Navrátil. Panu Navrátilovi, který pochopil naši nelehkou situaci a zajis-

Pohled na opravenou podlahu. FOTO: CTIBOR VELEBA
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til dokončení všech stavebních prací v potřebném termínu, patří rovněž naše podě-
kování.

Sportovní hala se začala měnit den ze dne, jak jste mohli i vy sledovat prostřed-
nictvím fotodokumentace vyvěšené na naší nástěnce. Jsme rádi, že díky rekonstrukci 
podlahy jsme se konečně dočkali i opravy střechy. Podařilo se nám tak zbavit pro-
blémů se zatékáním, které nás vinou zastřešení zimního stadionu sužovalo každým 
rokem. U stěny, sousedící se zimním stadionem, byla opakovaně poškozována malba 
a na podlaze se dokonce na několika místech vzdouvaly parkety. Pevně doufáme, že 
provedená oprava tuto závadu definitivně odstraní.

Když jsme po dokončení rekonstrukce podlahy sportovní halu od firmy Tennis 
Zlín přebírali, spadl nám ze srdce kámen – a vězte, že nebyl nikterak lehký. Vždyť 
starostí a problémů spojených s touto přípravou i realizací celé akce bylo nespočet. 
Jedním z mnoha například ten, jak máme jako nezisková organizace bez vlastních 
příjmů zajistit potřebných 30% z celkových nákladů a podílet se na financování, když 
oddílové příspěvky nestačí pokrýt ani běžné náklady oddílů.

Přes veškerá úskalí, jimž musíme čelit, jsme nyní rádi, že sportovní hala bude nejen 
vyhovovat hygienickým normám pro školy, které sportovní halu využívají v dopoled-
ních hodinách, ale současně se stane opravdu důstojným zázemím pro všechny naše 
oddíly i pro veřejnost.

Při této příležitosti nám dovolte, abychom poděkovali Městu Velká Bíteš, které se 
na tak náročné akci, jíž rekonstrukce podlahy bezesporu byla – hodnota vybudování 
pružné podlahy činí 1,5 milionu Kč – podílelo finančním dokrytím. Podpora z kraje 
Vysočina na tento projekt činila Kč 57 000,-.

Co víc si přát? Snad jenom to, aby se nám podařilo zrealizovat i náš další plán 
– nástavbu stávajících šaten u sportovní haly. V roce 2006 bude Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR udělovat granty a my s napětím čekáme, jestli náš projekt, 
který jsme zpracovali a prostřednictvím ČSTV podali, uspěje. I na tuto akci máme 
ze strany města Velká Bíteš příslib na částečné finanční krytí podmíněný získáním 
grantu od ministerstva.

V závěru všem příznivcům sportu přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 
2006.

Výbor TJ Spartak Velká Bíteš

Tady se bude běhat jedna radost. FOTO: CTIBOR VELEBA
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PSI A KOČKY
CYKLUS A GRAVIDITA U FEN

Přirozenou součástí života domácích zvířat je rozmnožování, proto chci v tomto 
příspěvku sdělit některé informace týkající se tohoto tématu.

Pohlavní cyklus u 75 % fen probíhá dvakrát ročně. Samotné hárání trvá asi 20 dní. 
Prvních 8 – 10 dní fena tzv. „barví“ či „kaňkuje“ světlou krev, je atraktivní pro psy, ale 
nepřipouští je. 9. - 11. den od počátku hárání výtok zesvětlá ve slámově žlutý. Toto 
obdodí je nejvhodnější k nakrytí, neboť fena se stává plodnou a svolnou k páření.

Březost trvá v rozmezí 58 - 70 dní a nejčastěji feny rodí 62. - 63. den po nakrytí. 
Pokud chceme ověřit, že fena „zůstala“ gravidní, po 25. dni od nakrytí se provádí ultra-
zvukové vyšetření. Jaké změny lze u březí feny očekávat?

1. zejména zvýšení apetitu a tělesné hmotnosti- nejvíc v druhém měsíci
2. snížení fyzické aktivity, celkové zklidnění, možná i přítulnost
3. zvětšení mléčné žlázy a dutiny břišní
Co bychom měli březí feně poskytnout? Pro dobrý růst, vývin orgánů a celkovou 

životaschopnost štěňat musí mít fena k dispozici kvalitní krmivo typu „pro březí a ko-
jící feny“; výrazné zvýšení krmné dávky se praktikuje až v druhé polovině březosti. 
Jednou před nakrytím a jednou během březosti je nutné fenu odčervit, aby se mini-
malizoval přenos oblých červů na štěňata z matky při sání mléka.

Pro úplnost musím zmínit tzv. „falešnou březost“, která je častým jevem u fen, jež 
nezůstaly po hárání gravidní, ale chovají se jako by byly: V termínu nepravého porodu 
si tvoří pelíšek, kam snáší hračky a předměty napodobující štěňata. Mléčná žláza tvoří 
mléko a fena se chová posmutněle, často trpí i nechutenstvím. Majitelé by měli vědět, 
že všechny hračky a „falešná“ štěňata musí být feně odebrány. Jednodenní snížení 
množství krmení a vody napomůže ve většině případů mléčné žláze zastavit laktaci. 
Pokud ne, hrozí feně zánět mléčné žlázy se závažnými dopady na zdravotní stav.

Jak probíhá porod, na co musí být chovatel připraven a jak se štěňaty- viz. příště.
MVDr. Klára Dvořáková

POLICIE INFORMUJE
Nejenom zdejší obvodní oddělení poslední dobou zaměstnávají „podvodníci“, 

kteří využívají důvěry občanů. Podstatou jejich jednání je, že pod záminkou zpro-
středkování zaměstnání získávají od občanů jejich osobní doklady. Poté na tyto 
doklady uzavírají smlouvy, půjčky apod.

O jiném dopravním prostředku do restaurace bude přemýšlet jeho majitel, který 
zanechal nezajištěný malý motocykl před provozovnou, odkud mu byl odcizen.

Zdražení pohonných hmot zřejmě „neunesl“ pachatel, který se vloupal do nejme-
nované firmy. Zde si po překonání různých překážek (dveří, zámků) odnesl téměř 
500 l motorové nafty z odstavené techniky.

Potrestán odnětím svobody v délce šesti měsíců nebo peněžitým trestem může být 
muž, který řídil traktor, i když mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

npor. Tomšík
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Pátek 6. ledna v 19. 30 hodin
ŠTĚSTÍ
Dojemný příběh o křehkém vztahu dvou mla-
dých lidí, s hvězdným obsazením: P. Liška, 
A. Geislerová, B. Polívka, T. Vilhelmová…
Premiéra – 100 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 8. ledna v 19. 30 hodin
ŠÍLENÍ
Filosofický horor režiséra Jana Švankmajera, 
v hlavních rolích Jan Tříska, Anna Geislerová, 
Pavel Liška, Jaroslav Dušek a další…
Premiéra – 118 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 13. ledna v 19. 30 hodin
40 LET PANIC (The 40 Year – Old Virgin)
Lepší pozdě než nikdy… Roztomilý naivní 
panic středního věku v nejúspěšnější a nej-
odvázanější komedii tohoto roku.
Premiéra – 116 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 15. ledna v 15. 00 hodin
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI
Pásmo příběhů oblíbených dětských hrdinů 
a utrženého sluchátka…
70 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč

Pátek 20. ledna v 19. 30 hodin
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blan-
kytné…V hlavních rolích komedie Vladimíra 
Morávka – J. Budař, R. Krajčo, M. Donutil, I. 
Janžurová, S. Zázvorková…
Premiéra – 108 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 22. ledna v 19. 30 hodin
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
Jaký dárek pro mrtvé děťátko? Mrtvé ště-
ňátko. A pro živého ženicha – totéž, od 
mrtvé snoubenky… Zdál se vám šílený 
Střihoruký Edward či Ospalá díra málo 
morbidní? Věřte, že v animáku se umí Tim 
Burton odvázat úplně stejně. A Johny Depp 
se nevzdává ani zde.
Premiéra – 88 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Po úspěchu v loňském roce i letos za 
Vámi přicházíme s nabídkou 9 snímků 

z cyklu Projekt 100. Promítneme Vám je 
od ledna do května, většinou v pátek, za 
zvýhodněnou cenu 54 Kč.

Projekt 100 – 2006
Pátek 27. ledna v 19. 30 hodin
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (La double vie de 
Véronique)
Film režiséra Krzysztofa Kieślowskiho 
(Tři barvy, Amatér, Dekalog…) oceněný 
Hlavní cenou kritiky na MFF Cartagena. 
Strhující příběh naplněný zvláštní 
emoční silou popisující životní příběhy 
a lásky dvou identických dívek…
Francie 1991, mládeži přístupno
Vstupné 54 Kč

Projekt 100 – 2006
Neděle 29. ledna v 19. 30 hodin
NA VÝCHOD OD RÁJE (East of Eden)
Americký barevný širokoúhlý film reži-
séra Elii Kazana je adaptací stejno-
jmenného románu Johna Steinbecka. 
V hlavních rolích filmu oceněného 
Oscarem 1956 a na MFF v Cannes 1955 
Julie Harris a James Dean.
USA 1955, mládeži přístupno
Vstupné 54 Kč

Putovní přehlídka filmů Jima Jarmusche
Pátek 3. února v 19. 30 hodin
ZLOMENÉ KVĚTINY
V hlavní roli americké komedie oceněné 
Velkou cenou na MFF v Cannes strhující 
Bill Murray. Když dostanete růžový dopis 
od bývalé milenky, že s ní máte 19letého 
syna, je to problém. Když ten dopis není 
podepsaný, je to velký problém…
Premiéra – 105 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč

Neděle 5. února v 19. 30 hodin
LEGENDA O ZORROVI (The Legend of Zorro)
Muž s černou maskou se vrací… V hlavních 
rolích Antonio Banderas a Catherine Zeta-
Jones.
Premiéra – 131 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
LEDEN 2006 A ÚNOR 2006
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PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace

Pátek: 15.00 - 19.00 Sobota: 10.00 - 18.00 Neděle: 10.00 - 16.00
Zakázky na počkání nebo dle dohody Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095

SKÝ LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA

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 potoken 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



SKÝ 
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

JANA TIRAYE
Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš

PŘIJÍMÁ ŽÁKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 
DO TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ UKONČENÝCH VÝUČNÍM LISTEM

65-51H/002 - Kuchař - číšník pro pohostinství
29-54H/002 - Cukrář - výroba
26-51H/001 - Elektrikář
69-51H/001 - Kadeřník
31-58H/001 - Krejčí
23-51H/001 - Zámečník
23-56H/001 - Obráběč kovů
66-51H/004 - Prodavač - smíšené zboží
36-67H/001 - Zedník
21-55H/001 - Slévač

• teoretická výuka probíhá ve školní budově na Tyršově ulici (cizí jazyky: NJ, 
AJ)

• odborný výcvik je zajištěn ve vlastních odborných učebnách, 
u podnikatelských subjektů ve Velké Bíteši a okolí, pro strojírenské obory ve 
středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš, a.s.

• absolventi vyučení pro PBS Velká Bíteš, a.s. mají garantovánu pracovní 
smlouvu a další výhody (např. kapesné, pracovní oděv a obuv)

Požadavky:
• ukončení povinné školní docházky
• školné se neplatí
• přijímací zkoušky se nekonají – přihlíží se k prospěchu a chování na ZŠ
• možnost studia pro žáky s tělesným postižením - podle vyjádření lékaře

Dny otevřených dveří: 
pátek 09. 12. 2005 14:00 - 18:00 hod.
sobota 10. 12. 2005 08:00 - 12:00 hod.

Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci školy při osobní návštěvě 
nebo telefonicky na čísle  566 532 321

E-mail:  info@sou-velkabites.com  web:  www.sou-velkabites.com



Plocha pro 
vaši reklamu

Ceny reklamy ve Zpravodaji

Půl vnitřní černobílé strany 400 Kč
Vnitřní černobílá strana 800 Kč
Půl černobílé předposlední strany obalu 500 Kč
Černobílá předposlední strana obalu 1 000 Kč
Půl barevné předposlední strany obalu 1 000 Kč
Barevná předposlední strana obalu 2 000 Kč
Půl barevné zadní strany obalu 1 500 Kč
Barevná zadní strana obalu 3 000 Kč
Černobílá zadní strana 1 500 Kč
Vkládání letáčků (již hotových) 800 Kč
Zhotovení letáčků a vložení 1 500 Kč

Zpravodaj města Velké Bíteše je měsíčník, který 
je vždy nejpozději prvního dne v měsíci na 

obvyklých prodejních místech.


