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• VÝTVARNÉ KURZY V MŠ
• O PRANOSTIKÁCH
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Já jsem svatý Mikuláš, neboj se, kdo posloucháš!
Hodné děti miluji, vzdorné prutem maluji.

VEČER SV. MIKULÁŠE

Snímek z loňské mikulášské obchůzky v našem městě  FOTO: ING. JIŘÍ VLČEK
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Čtvrtek dne 25. listopadu – úterý 30. listopadu 2004 od 9 do 17 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA

Sobota dne 27. listopadu v 17 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Vystoupení národopisného souboru Bítešan a jeho hostů, večer pokračuje lidovou 
veselicí s Bítešskou kapelou

Sobota dne 27. listopadu od 8 hodin
Sportovní hala TJ Spartak
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Pátek dne 3. prosince 2004 od 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TANEČNÍ ZÁBAVA
s kapelou ANNA, pořádá SDH ČMS Velká Bíteš

Sobota dne 4. prosince - pátek 10. prosince 2004 od 9 do 16 hodin
Výstavní sál Klubu kultury
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
K prohlédnutí, inspiraci i prodeji budou vyšívané ubrusy, ubrousky, prostírání, obrazy 
nejen na vánoční téma, suchá vazba, adventní věnce, vánoční svícny, SOU Jana Tiraye 
se představí prostřeným štědrovečerním stolem a MŠ Masarykovo náměstí pletenými 
výrobky. Pořádá Výbor svazu postižených civilizačními chorobami ve Velké Bíteši

Sobota dne 4. prosince 2004 v 15 hodin
Kulturní dům Ludvíkov
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Sobota dne 4. prosince 2004
odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny
PRAVIDELNÉ SOBOTNÍ PLAVÁNÍ
Seniorklub organizuje plavání v krytém bazénu v Kuřimi

Sobota dne 4. prosince 2004 v 10 hodin
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
ODDÍL BASKETBALU - SPORTOVNÍ UTKÁNÍ
Starší žákyně se utkají s SKM Moravský Krumlov

Úterý dne 7. prosince 2004
MŠ U Stadionu
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ 
Návštěva obyvatel Domova důchodců a Domu pečovatelské služby v MŠ U Stadionu
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Úterý dne 7. prosince 2004 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
BÍTEŠSKÝ HUDEBNÍ PŮLKRUH
Na třetím koncertu osmé sezóny se představí Renata a Igor Ardaševovi

Středa dne 8. prosince až středa 22. prosince 2004 
Speciální školy, Tišnovská ulice 116
PUTUJEME ZA VÁNOCEMI
Tradiční vánoční výstava bude otevřena pondělí - pátek od 8 do 15 hodin

Středa dne 8. prosince 2004 ve 14.30 hodin
MŠ U Stadionu – Zábavní sál
DIVADLO PARAVÁNEK 
s pohádkou „O zlobivém andílkovi" - pro děti naší MŠ a jejich rodiče i pro veřejnost

Sobota dne 11. prosince od 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
VÁNOČNÍ ARANŽMÁ
Podzimní kurz, délka trvání asi 3 hodiny

Sobota dne 11. prosince 2004
odjezd v 7 hodin od České spořitelny
PLAVÁNÍ VE VODNÍM RÁJI V JIHLAVĚ
Informace a přihlášky Víťa Štefková

Pondělí dne 13. prosince – pátek dne 17. prosince 2004
Základní škola Velká Bíteš v prostorách staré i nové budovy školy
TRADIČNÍ „VÁNOČNÍ JARMARK“
Pondělí dne 13. prosince od 15 do 17 hodin proběhne slavnostní vernisáž a v ostatní 
dny (úterý – pátek) bude výstava zpřístupněna vždy od 9 do 15 hodin

Úterý dne 14. prosince 2004 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let

Středa dne 15. prosince v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB S VÁNOČNÍM PROGRAMEM

Pátek dne 17. prosince 2004 v 17 hodin
Sportovní hala TJ Spartak
VÁNOČNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Pořádá TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota dne 18. prosince 2004 v 10 hodin
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
SPORTOVNÍ UTKÁNÍ - ODDÍLU BASKETBALU  
Starší žákyně TJ Spartak Velká Bíteš se utkají se ZŠ Pustiměř
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Sobota dne 18. prosince 2004 od 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DISKOTÉKA
Hraje DJ PMC A DJ Boris

Neděle dne 19. prosince 2004 v 15 hodin
Masarykovo náměstí
ŽIVÝ BETLÉM

Úterý dne 21. prosince 2004 v 8 a v 10 hodin
ZŠ Velká Bíteš
PŘEDVÁNOČNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ Velká Bíteš v rámci projektu „Film a škola“

Středa dne 22. prosince 2004 ve 14.30 hodin
MŠ U Stadionu
KOLEDY U VÁNOČNÍHO STROMU
na Masarykově náměstí zpívají děti MŠ U Stadionu

Neděle dne 26. prosince 2004 v 19 hodin
Selská hospoda U Vrány
„NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Hraje cimbálová muzika pana Františka Černého, podáváme zvěřinové speciality

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

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

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

Sobota dne 8. ledna 2005 v 19 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SLUHA DVOU PÁNŮ

Pondělí dne 17. ledna - pátek dne 28. ledna 2005
Výstavní sál Klubu kultury
VÝSTAVA GRAFIKY – PETR VACULA
Vernisáž v pondělí 17. ledna v 17 hodin. Pořádá Klub Kultury
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INFORMACE RADNICE
USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
OD 4. ŘÍJNA DO 18. ŘÍJNA 2004

Rada města schvaluje:
• na základě nově otevřeného provozu kuchyně s jídelnou Jihlavská vyhovět žádosti 

obch. spol. TS Velká Bíteš s.r.o. na ukončení plateb za pronájem a udržování neby-
tových prostor v budově Lánice 42, Velká Bíteš (vytápění, úklid společných prostor, 
spotřeba el. energie na WC)

• stanovisko k DÚR (dokumentace k územnímu řízení) na akci Silnice I/37 Velká 
Bíteš, obchvat – DÚR, ISPROFIN: 327 111 6004 k objektům C103 – 105, C110-112, 
C162, C255, C431-436, C441:
1. Na objektu C104 požadujeme všechny oblouky takové, aby vyhovovaly i při 
odbočování nákladních automobilů.
2. Za rondelem požadujeme jednosměrnou odbočku do ulice Pod Spravedlností 
(naproti odbočce směrem k RD a bývalému areálu JME vedle benzínové čerpací 
stanice).
3. C162 a 163 převezmeme do vlastnictví pouze v případě, že je budeme moci dále 
převést na třetí osobu.
4. Požadujeme vypustit objekt C 851, stávající komunikaci napojit na C101 a v úseku 
mezi C103 a C101 ji zjednosměrnit ve směru do centra .
5. Ostrůvek naproti komunikaci do Chobůtek požadujeme provést pouze pomocí 
vodorovného dopravního značení, nikoliv vyvýšený.
6. Požadujeme ochránit přilehlé obytné objekty před nepříznivými účinky hluku, 
a to zejména rodinný dům v Lánicích č.p. 394.

• při pokládání telekomunikačního kabelu v prostoru horního náměstí a do jednot-
livých dvorních traktů navazujících na náměstí realizovat v průjezdu Masarykovo 
n. 86 též pokládku nového potrubí vody a kanalizace

• architektonickou studii řešení dvorního traktu Masarykovo n. 88 vč. obchůdků, 
zpracovanou Ing. arch. Kunčíkem

• na základě písemného návrhu ředitelky IC a KK pí. Balejové ceník na zapůjčování 
starých krojů, dřevěných podlážek od pódia, dřevěného stánku a rozkládacích lavi-
ček v předloženém znění

• vyhovět žádosti fy STUDENT AGENCY s.r.o. Brno na umístění označníku pravi-
delné linky Velká Bíteš – Brno za podmínek stanovených stavebním odborem ve 
vyjádření ze dne 1. října 2004. RM dále nabízí fě možnost zřízení zastávky na hor-
ním náměstí, vedle sídla TS s tím, že by bylo možno dohodnout využití přilehlých 
nebytových prostor pro potřebu čekárny. Výhodou je též blízkost moderního soci-
álního zařízení

• vyhovět žádosti Kolpingovy rodiny na pronajmutí kulturního domu ve dnech 
24. října a 21. listopadu 2004 pokaždé v době od 14 do 17 hodin na náklady města

• pronájem nebytových prostor – kanceláří č. 3 v domě Lánice 42, Velká Bíteš žadateli 
fě Flack, Michal Dohnal, Oblá 3, Brno

• z podnětu zhotovitele TS Velká Bíteš spol. s r.o. a vzhledem k podmínkám smlouvy 
o dotaci ze SFDI na stavbu díla „Chodník Kpt. Jaroše, Velká Bíteš“ uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2607/2004 ze dne 28.července 2004 v předloženém znění, 
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kde předmětem je prodloužení termínu ukončení plnění z 29. října 2004 na nový 
termín 19. listopadu 2004. Posunutí termínu nemá vliv na cenu díla

• vyhovět žádosti sl. Hejtmánkové a poskytuje souhlas s podnájmem bytu č. 315 v by-
tovém domě U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou p. Velebovi s rodinou

• vyhovět žádosti ředitelky SpŠ Velká Bíteš Mgr. Oplatkové na použití finančních 
prostředků – provozní dotace od zřizovatele, na nákup knih do školní žákovské 
knihovny

• vyhovět žádosti pí. H. Pöcklové a Ing. Z. Jeřábka a povoluje montáž stříšky nad 
vchod do provozovny Jeřábkovy pekárny, tzn. nad část pozemku p.č. 1381/4, který 
je v majetku města. RM rovněž souhlasí s vlastním provedením stříšky dle návrhu 
uvedeného v žádosti ze dne 15.října 2004

• poskytnout z titulu účastníka sloučeného územního a stavebního řízení kladné sta-
novisko k PD na přístavbu skladové haly fy Building Plastics, do které bude přemís-
těna lakovací kabina a vestavěn sklad barev. Přístavba bude umístěna na pozemcích 
p.č. 276/4, 345, 346 a 347, vše k.ú. Košíkov, které jsou ve vlastnictví žádající fy

• poskytnout z titulu účastníka sloučeného územního a stavebního řízení kladné sta-
novisko k PD na přístavbu opravárenské haly fy Kardany s.r.o. Kpt. Jaroše 79, Velká 
Bíteš, ve které budou umístěna dvě servisní stání a myčka. Přístavba bude umístěna 
na pozemku p.č. 2902/3, k.ú. Velká Bíteš, který je ve vlastnictví fy Autoimpex s.r.o. 
a fy Kardany, která má na tento uzavřenou nájemní smlouvu

• PD na akci „Oprava a stavební úpravy ulice Tyršova“, zpracovanou projektantem 
Ing. Mikuláštíkem, Brno s tím, že RM požaduje do projektu zapracovat požadavky, 
uvedené v písemném vyjádření stavebního odboru ze dne 15. října 2004

• kroniku města za r. 2001, zpracovanou kronikářem RNDr. J. Hájkem CSc.
• kroniku města za r. 2002, zpracovanou kronikářem RNDr. J. Hájkem CSc.

Rada města bere na vědomí:
• hodnotící zprávu pí. Balejové, ředitelky IC a KK ve věci hodů 2004
• zápis z kontrolního dne, konaného 14. října 2004 v 8.30 hodin ve věci „Nástavba 

domu Tyršova 239 ve Velké Bíteši pro 4 byty“

Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
• rozšíření předmětu podnikání společnosti o živnost „Provozování služeb pro 

osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob“
• společnost jako provozovatelem veřejných WC nacházejících se ve dvorním traktu 

Masarykovo n. 88
• uzavření nájemní smlouvy mezi městem a společností na veřejné WC
• společnost jako provozovatelem Kuchyně s jídelnou pro DD a DPS a sociální 

služby Jihlavská
• uzavření nájemní smlouvy mezi městem a společností na kuchyň s jídelnou pro 

DD a DPS a sociální služby

Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí:
• výsledky rozvahy a analýzy provozu veřejných WC

Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. doporučuje:
• na některých silně frekventovaných křižovatkách zajistit olemování dopravních 

značek STOP reflexním páskem
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STAROSTA SDĚLUJE
MĚSTO ZÍSKALO DALŠÍ STÁTNÍ DOTACI

Na konci měsíce července jsme prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko uspěli na Ministerstvu zemědělství ve schvalovacím řízení na poskytnutí 
dotace na vybudování kanalizace a vodovodu na Masarykově náměstí. V srpnu byly 
zahájeny stavební práce, které musely být během hodů přerušeny a po skončení 
hodů se mohlo pokračovat dále.

V říjnu nás poskytovatel dotace, MZe, vyzval k doplnění cca 14 bodů, které jsme 
připravili a obratem zaslali na MZe. Na začátku listopadu jsme obdrželi „Rozhodnutí 
o účasti státního rozpočtu na financování akce“. Z celkové částky uznatelných 
nákladů na vybudování chybějící kanalizace ve výši 3,819 miliónu korun nám minis-
terstvo přidělilo 1,535 miliónů korun, což je 40%.

Náklady na rekonstrukci vodovodu jsou 1,838 miliónu korun a město přispívá 
30%, což je 551,6 tisíc korun. Doprovodnými stavbami jsou přípojky a vpusti na deš-
ťovou vodu včetně kanalizace mezi kašnami s odvodňovacím žlabem v celkové částce 
1,6647 miliónu korun. Poslední dílčí stavbou je odvodňovací příkop směrem do Lánic 
v ceně cca 309 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se jedná o součást komunikace, celý 
náklad bude po dokončení zaplacen krajem Vysočina, který je vlastníkem pozemku 
a komunikace. Výše uvedené částky jsou bez 19% DPH, protože jsme členy SVaK 
Žďársko a příspěvky posíláme bez DPH.

Celkové náklady na vybudování kanalizace a vodovodu jsou 8,575 miliónů korun,  
vlastní náklady města činí 4,076 miliónu, což je 47,5% celkových nákladů. Zbývající 
prostředky tedy byly zajištěny z MZe, kraje Vysočina a SVaK Žďársko.

Pohled na odvodňovací příkop směrem do Lánic FOTO: JAROMÍR KRUPIČKA
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PODZEMNÍ PODLAŽÍ NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU MÁ UŽ 
SVOJI PODOBU

Na Jihlavské ulici pokračuje výstavba nového bytového domu o 42 bytových jed-
notkách úspěšně dále. Během měsíce října stavební firma prováděla přípravu bed-
nění stěn sklepů a následné betonování. Od měsíce listopadu postupně porostou 
jednotlivá nadzemní podlaží.

Kontrolní dny se konají jednou týdně, ve středu. Na posledním kontrolním dni 
v měsíci říjnu přišel projektant s návrhem využití volného prostoru v jižní části pod-
zemního podlaží pro výstavbu čtyř garáží. Po předložení doplněné projektové doku-
mentace byl tento návrh ze strany Bytového družstva Města Velká Bíteš odsouhlasen 
pro následnou realizaci.

V HOLUBÍ ZHOŘI MAJÍ OPRAVENÝ OBECNÍ RYBNÍK

V průběhu měsíce září, na základě rozhodnutí Rady města, prováděla firma 
Auqeco opravu hráze rybníka v Holubí Zhoři. Vzhledem ke špatnému technickému 
stavu výpustného zařízení nakonec firma provedla jeho kompletní výměnu s ulože-
ním betonových rour pod hrází, vybagrování kořenů z hráze a vysypání kameniva 
na hráz a boční břeh podél místní komunikace, k zajištění jeho stability. Naši rybáři 
z místní organizace Moravského rybářského svazu pak převzali opravený rybník 
a provedli jeho napuštění zasunutím dluží do požeráku (po rybářsku).

Dokončeno bednění a může se betonovat FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ 
SLOŽENÍ KRAJSKÉ RADY BUDEME ZNÁT NEJPOZDĚJI 16. PROSINCE

V pátek a v sobotu 5. a 6. listopadu proběhly v celé České republice volby do kraj-
ských zastupitelstev a zároveň zhruba na jedné třetině území v celkem 27 obvodech 
i první kolo senátních voleb. Druhé kolo senátních voleb se potom konalo o týden 
později opět v pátek a v sobotu 12. a 13. listopadu. Protože výsledky voleb jsou 
dostatečně známé, zmíním se raději alespoň krátce o dalších událostech, které nás na 
Vysočině v důsledku konání krajských voleb čekají.

Okamžikem ukončení hlasování ve druhý den voleb se všichni zvolení kandidáti 
(v kraji Vysočina celkem 45) automaticky stali novými krajskými zastupiteli. Zároveň 
všichni původní zastupitelé ztratili mandát. 

V nadcházejícím období do doby konání ustavujícího zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva vykonává původní hejtman pravomoci dané zákonem o krajích. Tyto 
pravomoci jsou takového rozsahu, že umožňují fungování kraje a plnění pouze jeho 
základních funkcí.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolá původní hejtman tak, aby 
se konalo nejpozději do 40 dnů po vyhlášení výsledků voleb. To znamená v případě 
těchto krajských voleb nejpozději do 16. prosince 2004.

Ustavující zasedání zastupitelstva zvolí hejtmana, náměstky hejtmana a další členy 
krajské rady. Pokud se tak nestane, jednání bude přerušeno a musí znovu pokračovat 
nejdéle do 7 dnů. Lze tedy předpokládat, že složení nové krajské rady budeme znát 
nejpozději 16. prosince.

Miloš Vystrčil
člen Zastupitelstva kraje Vysočina

www.vystrcil.cz

VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 5. – 6. LISTOPADU 2004

Kraj: Vysočina  Okres: Žďár nad Sázavou  Obec: Velká Bíteš

Okrsky Voliči

v sezn.

Vydané

obálky

Volební

účast v %

Odevzdané

obálky

Platné

hlasy

% platných 

hlasůcelkem zpr. v %

9 9 100.00 3 834 1 230 32.08 1 228 1 221 99.43 

Více informací na www.volby.cz

- red -

Kód Název strany
Platné hlasy

celk. v %

5 Moravská demokratická strana 21 1.71

8 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 234 19.16

15 Republikáni Miroslava Sládka 2 0.16

18 Strana zelených a US-DEU 20 1.63

19 NEZÁVISLÍ 16 1.31

26
Občanská demokratická 
strana

284 23.25

Kód Název strany
Platné hlasy

celk v %

34 Pravý Blok 8 0.65

36 Česká str. sociálně demokrat. 227 18.59

41 SNK sdružení nezávislých 67 5.48

42 Strana za životní jistoty 45 3.68

47 Dělnická strana 7 0.57

54
Komunistická str. Čech a Mo-
ravy

290 23.75
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CESTA DO ZAHRANIČÍ
Navštívili jsme první německo-české gymnázium v Německu,
GYMNÁZIUM FRIEDRICHA SCHILLERA V PIRNĚ

V minulém čísle Zpravodaje vyšla recenze nedávno vydané knihy bítešských 
autorů „Zlomený čas“, popisující události na bojištích II. světové války i následné 
zajetí, viděné očima mladého německého vojáka. Kniha byla vydána „…při příležitosti 
vstupu ČR do Evropské unie a jejím smyslem je snaha o porozumění mezi lidmi vál-
kami znesvářených národů…“, jak je uvedeno v jejím záhlaví.

Ve snaze pomoci uskutečnit tuto myšlenku jsme se 28. října, v den státního svát-
ku ČR, vydali do německé Pirny, nacházející se poblíž Drážďan, ze kterých německý 
voják pocházel. O zdejším dvojjazyčném gymnáziu jsme měli pouze částečné infor-
mace. Byli jsme srdečně přijati paní ředitelkou, která nás uvedla k vedoucímu české 
sekce dr. Bartoškovi. Protože i tato škola se snaží o plné pochopení myšlenky evro-
panství, nabídli jsme jí pět výtisků knihy k využití pro studijní účely, což se setkalo 
s velkým pochopením a navíc jsme byli požádáni o naši bezprostřední informaci stu-
dentům formou přednášky.

Nyní k samotnému gymnáziu: Zeměpisná poloha a společně prožívaná his-
torie České republiky a Saska 
byly impulsem pro vypracování 
ojedinělého česko-německého 
dvojnárodně-dvojjazykového 
vzdělávacího projektu, vycháze-
jícího z bilaterální smlouvy mezi 
oběma zeměmi. Jeho cílem je 
prohloubení vzájemného poro-
zumění na obou stranách hra-
nice. Je založen na společném 
školním vzdělávání, ale také na 
společném životě českých a ně-
meckých studentů v internátě. 
Jak je projekt organizován? Asi 
70 nových žáků a žákyň gym-
názia vytvoří tři páté třídy, dvě 
s matematicko-přírodovědným 
zaměřením a jedna s binacio-
nálně – bilinguálním (dvojná-
rodně - dvojjazykovým) zamě-
řením, kde se děti učí vedle 
anglického jazyka i jazyk český. 
Před začátkem sedmé třídy 
se k nim a učitelům připojí 
budoucí čeští spolužáci a spo-
lečně prožijí čtyři dny ve stu-
dijní vile nadace Brücke/Most Pan Bartošek a pan Koukola na náměstí v Pirně

FOTO: JIŘÍ JEŘÁBEK
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v Drážďanech, kde se navzájem poznají při výletech a hrách. Od 7. ročníku vytvoří 
15 českých a 15 německých žáků jednu společnou třídu - do této doby se učili part-
nerský jazyk (němčinu nebo češtinu) v 5. a 6. třídě ve své rodné zemi. V jazykové 
sekci tak mají možnost studovat angličtinu, francouzštinu, češtinu a němčinu, které 
jsou povinné a také jazyky volitelné – španělštinu, ruštinu a latinu. Pro zajištění 
vysoké aktualizace a kvality výuky jsou v jazykových hodinách přítomni rodilí mluvčí 
jako asistenti.

Podmínky studia: Studium, ubytování a stravování je pro žáky z ČR bezplatné 
včetně bezplatného zapůjčování učebnic. Každý žák dostává navíc kapesné ve výši 
25 Euro měsíčně. Ubytování: Společné soužití českých a německých žáků ve finančně 
značně podporovaném internátě je velmi atraktivní. Žáci mají k dispozici přepychový 
komplex budov, ve kterém se nacházejí i byty učitelů. Asi 700 let stará, architektonicky 
pestrá zástavba byla velmi nákladně renovována.

Přijímací řízení: Přihlášky mohou zaslat žáci 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gym-
názií na adresu gymnázia Děčín, kde se v březnu až dubnu konají zkoušky z češtiny 
a matematiky písemně, z němčiny písemně a ústně.

Další informace velmi rád poskytne místostarosta města Velké Bíteše.

Alois Koukola a Jiří Jeřábek

Nádvoří a zákoutí internátu FOTO: JIŘÍ JEŘÁBEK
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Naše škola je druhým rokem zařazena do celostátního projektu multikulturního 

vzdělávání „Varianty“. Blíží se čas Vánoc a my připravujeme s žáky naší školy již tra-
diční vánoční výstavu, kterou každý rok tématicky měníme. Letos jsme si vybrali téma 
tradic a oslav Vánoc i v jiných státech Evropy právě vzhledem k účasti na již zmíně-
ném projektu. Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vánoční výstavu „Putujeme za 
Vánocemi“, která bude otevřena ve dnech 8. až 22. prosince 2004, pondělí - pátek od 
8 do 15 hodin, v budově školy Tišnovská 116.

 Speciální školy, Velká Bíteš
Tišnovská 116

VÝTVARNÉ KURZY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Mateřská škola na Masarykově náměstí vás zve na další ze série podzimních kurzů 

na téma: „VÁNOČNÍ ARANŽMÁ“
Kdy: 11. prosince 2004
V kolik: ve 14 hodin, délka trvání asi 3 hodiny
Co s sebou: zahradnické nůžky, 4 svíčky, mašle, přízdoby
Přihlášky: týden předem (tel. 566 532 244)
Co připravujeme: vánoční výstavu společně se Svazem postižených civilizačními cho-
robami. „Stříhám, kreslím, maluji, ručičkami pracuji“ – uvidíte práce z podzimních 
seminářů a práce dětí Mateřské školy Masarykovo náměstí.

Na setkání s vámi se těší zaměstnanci
MŠ Masarykovo náměstí

Z Vánoční výstavy v roce 2003 FOTOARCHIV MŠ
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OKÉNKO FARNOSTI
 Přede dveřmi jsou opět Vánoce. Svátky toužebně očekávané dětmi, ale i většinou 

dospělých – pro jejich neobvyklé kouzlo. Kouzlo vycházející z Boží blízkosti. K Ježíši 
máme všichni snadný a prostý přístup. Ježíš přichází velmi neobvykle na svět. Od prv-
ního dne na sebe přijímá bídu světa a veškerou chudobu života. Vše, co nás omezuje, 
oslabuje a pokořuje. Proto kouzlo Vánoc přenesené do našeho života může být stále 
živé a pro všechny nadějí i do dalších dnů a měsíců následujícího roku.

Adventní a vánoční program v našem kostele:
- 5. prosince 2004 v 16.30 hodin oslavíme s dětmi v kostele svatého Mikuláše
- 6. prosince, 8. prosince a 10. prosince 2004 bude sběr šatstva pro charitu v Kultur-

ním domě ve Velké Bíteši, a to od 10 - 12 hodin a od 15 - 17 hodin
- 19. prosince 2004 v 15 hodin se uskuteční živý Betlém na náměstí ve Velké Bíteši
- 28. listopadu a 13. prosince 2004 při obou bohoslužbách darují děti hračky dětem 

do dětského domova (přinášení v obětním průvodu)
- ve středu 22. prosince 2004 od 16 hodin bude možnost slavit svátost smíření 

za účasti více zpovědníků
- od 23. prosince 2004 bude Betlémské světlo v kostele
- 24. prosince 2004 v 16 hodin - štědrovečerní bohoslužba pro děti, v průvodu s lampič-

kami ponesou betlémské světlo, které pak roznesou do svých domovů a sousedům
- 24. prosince 2004 – Půlnoční mše ve 24 hodin
- ve Březí je mše ve 22 hodin
- 25. prosince 2004 v 8 hodin a v 11 hodin mše svatá
- 26. prosince 2004 v 8 hodin a v 11 hodin mše svatá
- 26. prosince 2004 v 16 hodin bude v kostele sv. Jana Křtitele vánoční pásmo dětí
- 26. prosince 2004 na svátek Svaté Rodiny bude mše svatá s připomínkou manžel-

ských slibů, s prosbou za rodiny celého města (manželské páry, přijďte společně)
- 31. prosince 2004 v 17 hodin mše svatá, ve 24 hodin bude adorace v kostele

ZE ŽIVOTA
V minulém čísle Zpravodaje jsem psal, jak se mi žije s volontéry. Tentokráte se 

pokusili shrnout své zážitky a dojmy oni:

Pomalu se blíží konec třetího měsíce od mého prvního seznámení se s Velkou 
Bíteší. První setkání s některými z Vás proběhlo na krásném přírodním poutním 
místě - na Svaté, kde patronka rodin, sv. Zdislava, trávila chvíle s Bohem. Líbí se mi, že 
někteří z Vás ji i s celými rodinami následujete.

Naše malé společenství, které žije na faře, sice není rodinou v pravém slova 
smyslu, ale je jí hodně podobné. Prožíváme spolu dny tak, jak přichází a odchází. 
Žijeme spolu chvíle radostné i ty těžší, čas pohody i to, kdy je třeba zapojit všechny 
síly a schopnosti. Počátek našeho působení se nesl v duchu vzájemného poznávání, 
ale také v seznamování se s farností. Nyní se snažíme pomáhat v těch oblastech a čin-
nostech, kde nás je zapotřebí a kde věřím, že přinesou dobré plody jak farnosti, tak 
i nám - mladým dobrovolníkům. Cítím vděk za Vaše mnohá přijetí a těším se na další 
spolupráci s Vámi.

Milan
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Už přes tři měsíce intenzivně vplouvám do světa dospělých, protože jsem až do 
začátku prázdnin byla pořád doma. Je to úplně něco jiného, především dobrá příleži-
tost se něco nového naučit, osamostatnit se a vzít zodpovědnost za své činy. Společný 
život mi umožňuje objevovat a rozvíjet své schopnosti. Těší mě Váš zájem o nás i to, 
jak jste nás přijali. Proto děkuji všem, kteří nám pomáhali a pomáhají poznávat nové 
prostředí a začleňovat se do chodu města.

Věrka

Sto tři dní!… již je to sto tři dní, co jsem s velkým batohem, zvědavostí, šimráním 
v žaludku a obavami vystoupila z autobusu ve Velké Bíteši. Rozhlédla se kolem a ces-
tou na faru pozorovala lidi. Tak tady strávím rok, ó jé. Neznala jsem nikoho, nevěděla 
jsem, kde co je, netušila jsem, co budu dělat…..

 Když jdu dnes po městě, tu a tam potkám známou tvář, zachytím úsměv či pozdra-
vení. Život tady je pro mě každodenním dobrodružstvím a ta já mám ráda. Každý 
den mám možnost si uvědomit, co všechno jsem dostala – od Pána i od Vás, v čem 
mám reservu, v čem se mohu zlepšit, co dělám špatně, a co bych dělat mohla a nedě-
lám… Každý den se děje něco zajímavého. Každý den mám z čeho se radovat a za co 
děkovat. Díky za Vaše povzbuzení, pomoc, přijetí… za váš úsměv. Je to pro mě veliká 
radost.

 Martička

Milí čtenáři,
chci popřát nám všem nový úžas nad vánočním poselstvím. Ať Ježíš znovu a víc 

pronikne do našich vztahů a hodnot vytvářejících náš život.
 Otec Bohumil

Kostel sv. Jana Křtitele FOTO: JIŘÍ ZACHA
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše přeje všem občanům pří-

jemné prožití vánočních svátků, zdraví a pohodu do nového roku 2005.
IC a KK

VÝSTAVA OBRAZŮ
V úterý dne 9. listopadu 2004 byla vernisáží zahájena výstava obrazů malíře Ivana 

Sýkory. Po úvodním projevu místostarosty Ing. Aloise Koukoly, CSc. promluvila o ma-
lířově tvorbě a životě Mgr. Jindřiška Nečadová. V hudební části programu vystou-
pila Petra Velebová s hrou na příčnou flétnu, na klavír ji doprovázel její pedagog, 
Mgr. Vítězslav Drápal.

Autorovy obrazy oslovily diváky svými náměty z blízkého kraje na Vysočině. 
Hutná olejomalba i vzdušné akvarely odkrývají malířův pohled na tichá zákoutí 
u vody, na chalupy, zachumlané v hlubokém sněhu. Kytice květin, jaké byste našli 
i na našich zahrádkách, oživuje neviditelným světlem, které dodává zátiší prostor a at-
mosféru. Jeho jablka voní a máte chuť vztáhnout ruku po orosené skleničce. Obrazy 
Ivana Sýkory vypovídají o jeho vztahu k přírodě a lásce ke kraji kolem rodné Třebíče. 
Z jeho díla je to znát.

Zora Krupičková

Ze zahájení výstavy Ivana Sýkory FOTO: CTIBOR VELEBA



15

BÍTEŠ HLEDÁ SUPERSTAR
Klub kultury města Velké Bíteše vyhlašuje soutěž o nejlepšího zpěváka či zpě-

vačku v programu, nazvaném BÍTEŠ HLEDÁ SUPERSTAR. Soutěž se uskuteční v so-
botu 26. března 2005 v 18 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. Soutěžit mohou 
občané z Velké Bíteše a okolních vesnic. Soutěžící budou rozděleni do dvou kate-
gorií dle věku. V 1. kategorii se představí děti do 15 let, ve 2. kategorii zpěváci nad 
15 let. Pořad bude koncipován jako karaoke show, systém je znám z pořadu DOREMI. 
K dispozici bude čtecí zařízení doprovázené hudbou. Soutěžící si vybere skladbu 
ze seznamu stopadesáti českých a slovenských písní, který je umístěný v kanceláři 
klubu kultury a v informačním centru. Při vlastním vystoupení poběží na čtecím zaří-
zení text písně, kterou si soutěžící předem vybral a bude hrát hudba k dané skladbě. 
Hodnocení provede počítač, který zapíše potlesk diváků (poroty) za jednotlivá 
vystoupení. Nejdříve se vyhodnotí mladší kategorie, poté se bude soutěžit ve 2. kate-
gorii nad 15 let. Večerem bude provázet Karel Liska, který také vystoupí se známým 
seskupením Xanadu. Pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny a květinové dary.

Najde Velká Bíteš svoji superstar? Přijďte ji společně s námi hledat do kulturního 
domu ve Velké Bíteši v sobotu dne 26. března 2004 v 18 hodin. O výsledcích soutěže 
budeme čtenáře Zpravodaje informovat v květnovém čísle. Soutěžící mohou ode-
vzdat přihlášky v kanceláři klubu kultury nebo v informačním centru do pondělí 
14. března 2005, a to od pondělí do pátku od 8 do 16.30 hodin. Více informací o sou-
těži můžete získat na tel. čísle: 566 532 342, popř. 566 532 025.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE „BÍTEŠ HLEDÁ SUPERSTAR“

Jméno a příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bydliště  . . . . . . . ı
Věk  . . . . . . . . . . . ı
Skladba. . . . . . . . ı
Koníčky  . . . . . . . ı
Škola, třída (pro 1. kategorii do 15 let)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zaměstnání . . . . ı

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 podpis

(Pro vlastní soutěž je nutné vyplnit údaje „Jméno a příjmení, věk a skladbu“, 
ostatní údaje jsou nepovinné, budou použity k bližšímu představení jednotlivých 
zpěváků divákům – porotě. Svým podpisem stvrzuje soutěžící souhlas se zveřejněním 
výše uvedených údajů pro potřeby soutěže Bíteš hledá superstar. Za osoby mladší 
18 let se podepíše zákonný zástupce.)

Klub kultury

✂



16

JEŠTĚ JEDNOU O LIDOVÝCH KROJÍCH
 Výstava lidových krojů, která byla uspořádána v sále zdejšího městského muzea 

v letošní sezóně, měla úspěch. Přilákala nejenom místní obyvatele, kteří mají blízký 
vztah k tradiční lidové kultuře našeho kraje, ale vzbudila rovněž zájem širší veřejnosti 
z okolních obcí. Ojedinělou příležitost prohlédnout si ošacení víc jak sto padesát let 
staré ze sbírky sousedního velkomeziříčského muzea neopomenula ani turistická 
veřejnost. Netradičně pojatá koncepce druhé části výstavy, nastiňující problematiku 
vývoje lidových krojů, které se nosily při slavnostních příležitostech a lidových vese-
licích v průběhu dvacátého století v našem městě, pobízela návštěvníky k zamyšlení: 
kudy že se u nás vlastně ubíraly změny v krojovém ošacení? Proč si na podhoráckém 
Velkobítešsku dívky vyšívaly také kroje podle slováckých a slovenských předloh? Kdy 
a jak nastaly změny? Dokumentováno bylo také období tzv. postřižin a dalších zásad-
ních změn. Možná, že tato problematika, nastíněná během letošní výstavní sezóny ve 
zdejším muzeu, zavdá podnět k hlubšímu vědeckému zkoumání. Nasvědčuje tomu 
i několik aktivit z odborných kruhů i z řad badatelů. V souvislosti s výstavou lido-
vých krojů stojí také za zmínku skutečnost, že se v našem městském muzeu usku-
tečnilo v měsíci září setkání etnografů kraje Vysočina včetně zástupce přilehlé části 
Brněnska. Následně v čase hodového podhoráckého festivalu si Velkou Bíteš vybralo 
za místo jednání také vedení Horáckého folklorního sdružení České republiky.

 Na závěr ještě krátká výzva k veřejnosti. Naše městské muzeum uvítá přírůstky do 
etnografické částia sbírkového fondu i možnost okopírovat si fotografie z různých 
příležitostí, pořízené během celého zvykoslovného roku na Velkobítešsku.

Silva Smutná

Vzácná badatelská návštěva z Doubravníka FOTO: SILVA SMUTNÁ
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NA HAVELSKÝCH HODECH V BŘEZNÍKU

 „Když se vínka napijeme, chceme sobě zazpívat, o tom hrnčířském řemesle dost 
malinkou chloubu vzdát….“ Nejen o hrnčířství a dobrém vínku se zpívalo v sobotu 
16. října na hodové zábavě v Březníku, kam letos se svým krátkým vystoupením zaví-
tal náš Bítešan. Poté, co jsme se my tanečníci převlékli do krojů, ujala se nás vedoucí 
místního souboru, paní Hana Bábuňková, abychom společně s Březničany nacvičili 
choreograficky velmi zajímavý závěr společného vystoupení. Byl složený z různých 
kol, protikol a zaplétání hadů. Zažili jsme při jeho zkoušení spoustu legrace a také 
jsme si hezky zazpívali. Zatímco se scházeli hosté, místní chasa a náš soubor se spolu 
začali přátelit. Pohostinnost a milý přístup Březničanů nám velmi usnadňoval zvládat 
cizí prostředí. Když se hosté sešli, začal samotný program. Po našem krátkém vystou-
pení předvedla své tance místní chasa. Jsou našim velmi blízké, v podstatě spousta 
z nich je stejná, a proto nebylo divu, že se ani jedna „parta“ neubránila srovnávání. 
Ale nechyběla slova chvály ani z jedné strany, a tak to má být. K tanci i poslechu nám 
hrála dechová hudba Moraváci, a když si udělala na chvíli přestávku, vystřídali ji naši 
muzikanti. Naladili basu a housle, hráli slovácké písně i ty naše a rozvířili půlkruh 
tanečníků Bítešanu i místních, který je obstoupil, po celém sále. Nálada byla velmi 
uvolněná, všichni zpívali a křepčilo se o sto šest. Když jsme něco málo před druhou 
hodinou ranní opouštěli sál, nechtělo se loučit ani nám ani Březničanům. Nicméně 
hodina byla dosti pokročilá, a tak jsme zazpívali poslední píseň, za jejíchž zvuků jsme 
parket opustili úplně a nasedli do pro nás připraveného autobusu. S veselou náladou 
a příjemně unaveni jsme odjeli domů.

Miroslava Sedláčková

Taneční rej kolem houslové muziky FOTO: JITKA CHMELÍČKOVÁ
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DRUHÝ KONCERT OSMÉ SEZÓNY
Úterní večer 2. listopadu 2004 patřil violoncellistovi Martinu Švajdovi a klavíristu 

Pavlu Kratochvílovi.
Všichni tři účinkující podali vynikající výkon. Ne, nezmýlila jsem se. Zpočátku byli 

opravdu tři. Program začínal vystoupením Tomáše Koláře, žáka třetího ročníku bíteš-
ské ZUŠ, obor violoncello. Přednesl skladbu neznámého autora za doprovodu svého 
pedagoga, Martina Švajdy. O Tomášově úspěchu svědčil i potlesk, který mladého vio-
loncellistu přivolal znovu na scénu. Byl to zážitek nejen pro publikum, ale jistě i pro 
Toma - zahrát si na opravdovém koncertu. Potom již přenechal Martin Švajda klavír 
Pavlu Kratochvílovi a vrátil se k violoncellu. Jeho sametové tóny provázely posluchače 
celým večerem. Dost o programu a charakteristice skladeb bylo již napsáno v před-
chozím Zpravodaji. Mně zbývá jen interpretovat dojmy nás, návštěvníků koncertu.

Čtyři struny, provázené klavírem, nás vedly hudební Evropou. Začátek byl samo-
zřejmě doma s jubilujícím Antonínem Dvořákem. Temperamentní Španělsko jsme 
navštívili díky Manuelu de Fallovi a pan Debussy nás provedl slunnou Francií, impre-
sionisticky vymalovanou tentokrát ne štětcem malířů, ale hudbou. Putování se skon-
čilo ve vlasti Petra Iljiče Čajkovského, jeho Rokokovými variacemi. Co skladba, to jiný 
svět, jiné pocity, jiné okouzlení - a to všechno dohromady krásný zážitek, kvůli kte-
rému „my, co spolu chodíme“, koncerty pravidelně navštěvujeme. Neodpustím si laic-
kou i obdivnou poznámku „od šatny“: „..a to dokážou jen čtyři struny!“

Umělcům jsme děkovali dlouhým potleskem. Samozřejmě, že došlo i na přídavky. 
Byl to krásný večer. Díky, pánové a někdy zase nashledanou. Budeme se těšit.

 Zora Krupičková

Tomáš Kolář se svým učitelem Mgr. Švajdou FOTO: TOMÁŠ MAŠEK
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MÁ VLAST POPRVÉ VE VELKÉ BÍTEŠI
HRAJÍ MANŽELÉ ARDAŠEVOVI

Samozřejmě, že mám na mysli zakladatelské dílo české moderní orchestrální 
hudby – šest symfonických básní Bedřicha Smetany. Máte pravdu – není prakticky 
možné do Velké Bíteše přivézt symfonický orchestr. Kam by se vešel a kdo by ho 
zaplatil?

Začnu ale popořádku: V první polovině 19. století byl prakticky ukončen technický 
vývoj klavíru a nastala jeho „zlatá éra“. Stal se nástrojem obdivovaných cestujících 
virtuosů i samozřejmým vybavením lepších měšťanských domů. Vzhledem k tehdy 
rozšířenému domácímu muzicírování vznikl pro dvou i čtyřruční klavír bezpočet 
původních skladeb, transkripcí a úprav operních árií či orchestrálních skladeb. V té 
době bylo samozřejmostí, že autor symfonické a operní hudby souběžně vypraco-
val klavírní výtah, který sloužil k předpremiérám v užším kruhu přátel i mecenášů. 
Neméně důležitým úkolem těchto úprav byla propagace děl v místech, kde orchestr 
nebo operní divadlo nebylo k dispozici.

Také mladý Smetana, cestující klavírní virtuos, tento druh hudby hrál a později 
psal. Jako příklad uvádím úpravu symfonické básně Richard III. pro 16 rukou – tedy 
čtyři čtyřruční klavíry.

V případě „Mé vlasti“ je ještě více důvodů k vytvoření čtyřruční úpravy. Smetana 
v říjnu 1874 úplně ohluchl, a tak mu klavírní verze posloužila jako kontrola skladeb-
ného postupu. Ze způsobu, jak rozdělil jednotlivé hlasy mezi dva klavíristy je patrné, 
které téma považoval za zásadní a které „jen“ za zvukomalebné. Po Smetanově smrti 

Violoncello - Martin Švajda a klavír - Pavel Kratochvíl FOTO: TOMÁŠ MAŠEK
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se originální orchestrální partitura stala obětí retuší. Mezi interprety panovaly 
domněnky, že za prvé - hluchý skladatel přece nemůže partituru dobře zinstrumen-
tovat a za druhé – jen modernější zvukový háv zajistí Smetanovu dílu nesmrtelnost, 
a proto v dobré víře retušovali i takoví velikáni jako Kovařovic i Talich. Diskusemi 
muzikologů o oprávněnosti těchto úprav už bylo popsáno mnoho papíru. Naštěstí 
existuje Smetanova originální čtyřruční verze, která jednoznačně prozrazuje, že autor 
měl o zvuku své hudby jasnou a konkrétní představu.

„Má vlast“ byla dokončena roku 1879, souhrnně provedena 1882, ale klavírní 
čtyřruční verze vyšla v nakladatelství F. A. Urbánka už v roce 1880. Že si tato verze 
zaslouží, aby byla součástí koncertního repertoáru pro brilantní klavírní styl a vyso-
kou hodnotu stylizace, jsem zjistil v roce 2003. CD nahrávka manželů Ardaševových 
vznikla v pražském Rudolfinu v říjnu 2002, já jsem si o tom přečetl recenzi v Hudeb-
ních rozhledech. Později jsem si nahrávku poslechl. Přesvědčila mne o tom, že nic 
nebrání tomu, aby „Mou vlast“ mohli vyslechnout i návštěvníci koncertů BHP – v po-
dání renomovaných klavíristů, uměleckých i životních partnerů, které opravdu není 
potřeba našim návštěvníkům představovat. Renata a Igor Ardaševovi.

Přijměte pozvání na třetí koncert osmé sezóny 7. prosince 2004 v 19 hodin do Kul-
turního domu Velká Bíteš.

Tomáš Mašek

DĚTSKÁ HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA
Halloween je v naší zemi stále pokládán za jakýsi americký svátek, ale svým 

poselstvím již z dob starých Keltů vzpomíná naše drahé zesnulé principielně stejně 
jako nám dobře známé Dušičky. Tak jako my zapalujeme svíčky na hrobech, tak na 
Halloween svíce hoří ve vydlabaných dýních na uctění památky a také jako ochrana 
od temných sil.

Dne 30. října 2004 se v ludvíkovském kulturním domečku konala již v pořadí 
druhá Dětská halloweenská diskotéka. Po odezvě na loňskou soutěž o nejlépe vydla-
banou dýni se děti nenechaly zaskočit a nás, pořadatele, mile překvapily velmi pes-
trými výtvory. Tentokrát už to nebyly pouze stroze a narychlo vyřezávané dýně, ale 
dlouho dopředu promýšlená a zpracovaná díla, za která byly děti odměněny malým 
balíčkem sladkostí.

Těchto výtvorů se nám celkem sešlo magických třináct. Ale dříve než se dozvě-
děly výsledky soutěže o to, která je opravdu ta nejhezčí, byly pro ně připraveny 
různé soutěže a hry. Jako příklad uvádíme nošení míčků na lžíci, všem jistě dobře 
známé ,,židličky“, tanec s koštětem a jiné zajímavé hry které pro ně připravují pořa-
datelé, ale hlavně jejich dobrá kamarádka ,,teta Lenka“, jak jí všechny děti říkají. Za 
každé zúčastnění se her s „tetou Lenkou“ dostávaly děti různé pamlsky a drobné 
dárky. S přibývajícím večerem děti očekávaly vyhlášení vítězů, pro které nám v rámci 
odborného výcviku a za pomocí své paní mistrové, cukrářky z učiliště ve Velké Bíteši, 
upekly dorty, jež vypadaly jako opravdové Halloweenské dýně. Na třetím místě se 
umístila Pája Nehřivá z Ludvíkova, na druhém Milan Sedlák z Košíkova a na prvním 
místě Žanda a Maruška Štefkovy z Velké Bíteše.

Při rozloučení jsme si slíbili, že se sejdeme při mikulášské nadílce a maškarním 
plese, který se bude konat příští rok v ostatkovém období.

 Pořadatelé
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Na fotografii vpravo jsou dorty v podobě dýní, které jsou z dílny SOU Jana Tiraye ve Velké Bíteši
 FOTO: JANA SEDLÁKOVÁ

Zúčastněné děti FOTO: JANA SEDLÁKOVÁ
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KDE KOUPÍTE KUSKUS A HATOMUGI

Překročíte-li v Kostelní ulici kamenný schůdek nedávno renovovaného domku, 
ocitnete se nejdříve v předsíňce, kde vás ovane pocit něčeho dávného, ale pěkného. 
Snad je to pohledem na režné pytle, dřevěný plůtek nebo kytici makovic - a hlavně 
vůní. Ta nás přivítá na prahu vchodu do malého krámku, jaký si představuji, když sly-
ším Hanu Hegerovou zpívat tu známou píseň o levanduli.

Hned u dveří stojí pult, který víc tušíte než vidíte pod řadami skleněných dóz 
s dobrotami, z nichž některé jsme ještě neviděli, natož ochutnali: různé druhy ořechů 
a oříšků v neobvyklých obalech, mandle ve skořici, v jogurtu, japonská císařská směs, 
rozinky v karobu...

U pultu si vezmu košík a jdu si prohlížet i vybírat dál. (Košíky tu mají proutěné od 
košíkáře, kam se hrabe umělá hmota!) Procházíte pomalu kolem regálů: fazole všech 
velikostí, tvarů a barev, různá rýže, sójové boby, špaldové pukance, hraška, cizrna, 
kuskus, hatomugi - díky za cedulky, které nám vysvětlují, co je co a na co je to dobré. 
V ošatkách s pečivem najdeme cibulové a sójové rohlíky, kostky s dýní, se sýrem a do-
konce i arabský pita chléb. A těch čajů! Vypadá to, že na všechny lidské bolesti těla 
i duše. Můžete si vybrat ten z dalekých Himalájí, nebo ten, který patří k vašemu zna-

 FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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mení ve zvěrokruhu. Na své si přijdou vegetariáni i lidé s bezlepkovou dietou. Nebo 
jen ti zvídaví, kteří chtějí ochutnat jednou něco jiného, třeba párek ze sóji nebo jogurt 
z kozího mléka.

Najdete tu spoustu krášlicích i zdravotních kosmetických přípravků na pleť i vlasy, 
voňavá ručně vyrobená mýdla a svíčky. Košík se plní. Ještě med a sirup proti kašli. 
U pultu při placení neodolám jablečným trubičkám. Nakonec vybírám malý dárek 
z ručního papíru s voňavým bylinkovým obsahem. Budou přece Vánoce. Takže už 
opravdu končím s nákupem a když se u dveří loučím slovy: „Nashledanou“, myslím 
to opravdu upřímně.

 Zora Krupičková

POZVÁNKA NA KONCERT
Bítešská schola Cantate zve všechny spoluobčany na NOVOROČNÍ KONCERT, 

který se uskuteční v neděli dne 2. ledna 2005 v 17 hodin v kostele svatého Jana 
Křtitele ve Velké Bíteši. Na programu budou vánoční písně, koledy a další církevní 
skladby.

- red -

Členové scholy Cantate a zcela vpravo O. Bohumil FOTO: HANA KOUBKOVÁ
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Nejméně se bojí smrti ti,

 jejichž život má největší cenu.
 Imanuel Kant

Není - li prosinec studený, bude příští rok hubený.
4. prosince - O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře
6. prosince - Na svatého Mikuláše je už zima celá naše
13. prosince - Lucie noci upije, ale dne nepřidá
16. prosince - O svaté Albíně schovej se do síně
21. prosince - Na svatého Tomáše nejdéle noc naše
24. prosince - Na Adama a Evu čekejte oblevu
25. prosince - Zelené Vánoce - bílé Velikonoce
31. prosince - O Silvestra papeži snížek si již poleží

Co jsme připravili na prosinec:
V sobotu 4. prosince pokračuje plavání v Kuřimi, odjezd v 10.15 od České spoři-

telny. Poslední plavání v tomto roce bude v sobotu 11. prosince ve Vodním ráji v Jih-
lavě. Letos tam byly provedeny další zlepšující úpravy, tak uvidíme. Bude to plavecká 
lahůdka na závěr roku, současně tohoto zájezdu využijeme k předvánočním náku-
pům ve třech supermarketech, které se nacházejí hned vedle plovárny. Odjezd od 
České spořitelny v 7 hodin, od 8 do 10 hodin budeme mít Vodní ráj jen pro sebe, do 
12 hodin bude volno do supermarketů, potom odjezd domů. Informace a přihlášky 
- Víťa Štefková.

Prosincový Seniorklub, 15. prosince v 15 hodin v Kulturním domě, bude tradičně 
vánoční. Uděláme si pěknou vánoční atmosféru, kterou si zpestříme hezkým kul-
turním programem, koledami, cukrovím a nebude chybět ani vánoční stromeček. 
Seniorky se pochlubí svými sladkostmi. Zavzpomínáme na uplynulý rok, přineste 
svoje fotografie. Bude anketa, kam na zájezdy příští rok.

Na Silvestra se uskuteční již tradiční vycházka k Poslednímu vlkovi a na Běliznu. 
Sraz jako obvykle ve 13 hodin u kašny na náměstí. U Posledního vlka se setkáme s ob-
čany z okolních obcí a s místními chataři, zavzpomínáme, zazpíváme si, popřejeme 
pohodu do nového roku. Kdo už na silvestrovské vycházce byl, ví, jak to tam chodí, 
samé příjemné věci.

Co připravujeme na měsíc leden:
- od 8. ledna pokračuje pravidelné sobotní plavání v Kuřimi
- středa 19. ledna, Seniorklub se starostou
- neděle 30. ledna, zimní vycházka k novému památníku v Radostinách

Informační okénko:
- v pátek 22. října jsme navštívili Krajský úřad v Jihlavě, kterým nás provedl zástupce 

hejtmana RNDr. M. Vystrčil. Mají to tam velmi pěkné. Nabídli nám možnost granto-
vého seniorského vzdělávání v oblasti ICT (informační komunikační technologie), 
jinak řečeno naučit se ovládat počítač, internet, mailovat atd. Uvidíme, určité mož-
nosti a podpora se nabízejí. Následovala beseda s předsedou důchodců v Jihlavě 
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s p. Kalábem, potom jsme vyslechli pěkné vystoupení pěvecké skupiny Seniorek. 
Něco jsme domluvili, snad to vyjde. Prohlédli jsme si také klubovnu jihlavských 
důchodců. Zadařilo se, jsme zase o něco chytřejší.
Ještě k tomu seniorskému vzdělávání na počítačích. Krajský úřad pro tento účel 
vypsal grant (dotaci) pro ty, kteří si podají žádost s projektem. Nabízejí se různé 
školící firmy, ne levné. Jedna taková z Prahy nám byla v Jihlavě také představena, 
ta založila svoji metodu na tom, že ty starší to naučí ti mladší a nejmladší, zajímavý 
nápad, ale tak trochu objevení Ameriky. Tak už to přece v životě chodí, v tomto pří-
padě je to naopak. Takže, milé seniorky a vážení senioři, aplikujme tuto metodu 
tím nejjednodušším způsobem: počítač v každé rodině už téměř je, napojení na 
internet přes telefon není problém, v každé rodině se najde někdo z těch mlad-
ších - děti, vnouče atd., kdo to ovládá, takže je to jen na nás - musíme chtít. A je to 
zadarmo. A o tom to všechno je.

- na únor připravujeme opět seniorské bruslení. Seniorky a senioři, polepšete se. 
Oprašte brusle a přijďte si s vnoučaty zabruslit. Každoročně nám to sponzorují 
Technické služby, za což jsme jim vděčni.

 Aktiv Seniorklubu

Silvestrovské setkání u Posledního vlka, který má památníček v popředí. Setkání s přáteli, 
ale i něco na zahřátí a na zub. Hlavně příjemná a prospěšná zimní vycházka před nároč-
ným večerem
 FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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O PRANOSTIKÁCH
ZÁVĚR K UVÁDĚNÝM PRANOSTIKÁM V RUBRICE SENIORKLUBU

Nevím jak kdo, ale já si je vždy rád přečtu. Setkával jsem se s nimi pravidelně ve 
zpravodajích jedné brněnské městské části, vždy byly to první, co mě upoutalo.

Jsou krásné. Byly vždy součástí vzdělanosti každého národa. Encyklopedie uvádí, 
že jsou především cenným kulturně historickým dokumentem, duchovním dědic-
tvím našich předků. Jsou výrazem jejich kulturní vyspělosti a často i pozorovatel-
ského talentu, vypěstovaného při těsném soužití s přírodou.

Naši předkové to ve svém každodenním životě bez dobré předpovědi počasí měli 
složité. Na rozdíl od nás si museli více všímat různých přírodních jevů během roku 
a pak je dávali do souvislostí s průběhem zemědělských prací apod. Nakolik jsou 
pravdivé? Není to jednoduché - často si i navzájem odporují. Vznikaly v různých 
zeměpisných polohách a výškách s různými klimatickými podmínkami, v 16. století 
se k tomu posunul kalendář atd. Přesto současní meteorologové pranostiky nepodce-
ňují a považují jejich zdravé jádro za poutavý doplněk současných meteorologických 
předpovědí. Jsou krásné. Důvěrně jsme si zvykli na ledové muže, Medardovu kápi 
nebo Martina, přijíždějícího na bílém koni. Poetický tvar těchto lidových průpovídek 
o počasí se díky obrázkům Mikoláše Alše a dílům klasiky naší krásné literatury pova-
žoval za něco věčně platného. A tak na závěr si připomeňme nejznámější měsíční 
pranostiky:
- V lednu za pec si sednu.
- Únor bílý, pole sílí.
- Březen - za kamna vlezem.
- Duben - ještě tam budem.
- Studený máj, v stodole ráj.
- Červen studený, sedlák krčí rameny.
- Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
- Srpen má nejkrásnější počasí v roce.

Zimní pohled na Bíteš FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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- Teplé září - dobře se ovoci a vínu daří.
- Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
- V listopadu když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
- Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

Nejsem meteorolog, poučil jsem se z knihy Jana Munzara - Medardova kápě aneb 
pranostiky očima meteorologa (městská knihovna).

Karel Smolík, st.

NA KOLECH SE SENIORKLUBEM
JAK BYLO A JAKÉ BYCHOM TO CHTĚLI MÍT

Kolo – to je fenomén současné doby. Dobrý prostředek k úniku z každodenního 
vyčerpávajícího životního tempa, dobrý prostředek k cestě za příjemnými prožitky. 
I v našem městě jsme tomu přišli na chuť, a tak už pět let jezdíme. Výlety organizuje 
Seniorklub, ale jsou určeny všem. A taky se jich všichni zúčastňují, je to půl na půl. 
Každý rok sedm výletů, vždy poslední sobotu v měsíci, v jakémkoliv počtu, v jakém-
koliv počasí, nejsme z cukru.

Jak bylo letos?
Čo bolo, to bolo, ....raději se díváme dopředu, a tak jen stručně: 7 výletů od dubna 

do října, vždy poslední sobotu v měsíci - Pánov, Květnice s Klucaninou, Březí, Přírodní 
park Třebíčsko, prameny Jasinky, hornický kraj Oslavansko, Svatá Hora na závěr, tam 
u sv. Zdislavy uzavíráme sezonu, drží nad námi ochrannou ruku, zatím jsme vždy 
šťastně dojeli. Jmenovitě se zúčastnilo 46 osob, nejvíce 28, nejméně 12, najeto nejvíce 
70 km, nejméně 28 km, prožili jsme všechno - parno, zimu, déšť, vítr, brodění, kola na 
ramenech, opravy. Tři účastníci absolvovali všechny jízdy, devět účastníků pět jízd. 
Vyhodnocení s udělením diplomů jsme provedli po posledním výletě v klubovně na 
fotbalovém stadionu. To je vše.

Chvíle odpočinku v krásné přírodě na řece Loučce ARCHIV SENIORKLUBU
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Jaké bychom to chtěli mít v roce 2005?
Poslední dva roky jsme nabídli těm méně zdatným možnost zúčastnit se lehčích 

tras. Neujalo se. Nejvíce se jezdily těžké trasy. Lehčí proto rušíme. Zájem je jet na celý 
den. Vyhovíme. Příští rok bude samá celodenní trasa, kromě zahájení v dubnu, to 
bude lehčí zahřívací kolo, a závěru, kdy bude ukončení tradičně u Zdislavy na Svaté 
hoře. Kam jezdit? Za 5 let, to je 35 výletů, už jsme v okolí projeli kde co. Nabízí se další 
možnost, nechat se zavézt někam dál a odtud se vracet domů, byly by to akce šťast-
ných návratů. Bude hodně dalších nepoznaných míst. Alespoň dva výlety takto usku-
tečníme a pro ty tři tradiční výlety snad ještě něco vymyslíme, kde jsme ještě nebyli, 
ale určitě zopakujeme ty, na které velmi rádi vzpomínáme. Takže příští rok: duben 
a říjen - lehčí trasa, ostatní měsíce celodenní výlet. Naše osvědčené zásady zůstávají - 
jede se v jakémkoliv počtu a za každého počasí, ve žlutém. Doporučujeme dát si přes 
zimu do pořádku kola. Pavel Doležal, náš dvorní technik, už většinu našich kol zná 
a taky poradí.

Nezapomeňte se o zimní přestávce udržovat v kondici - vycházky, lyžování, tělo-
cvična, plavání atd, ať se příští rok, poslední sobotu v dubnu, tj. 30. ve 13 hodin u fot-
balového stadionu, zase v dobré kondici a pohodě setkáme. Zdar zdravému pohybu 
a cykloturistice zvlášť, s pozdravem

 Karel Smolík, st.

JAK SE SŽÍVÁ EVROPA?
Chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky z hezkých tří dnů, prožitých v říjnu v pol-

ském Krakově. Kolpingovo dílo pořádá každoročně mezinárodní semináře pro laiky 
věnované právě otázkám evropské integrace. Schází se tu členové Kolpingových 
rodin z různých zemí a diskutují o tom, jak vidí Evropu a jaká je situace v jednotli-
vých zemích. „Jednacím jazykem“ je němčina, ale občas se tam najdou i lidé, kteří se 
domluví pouze skrze své tlumočníky. Letos se seminář konal poprvé mimo území 
Německa, v polském Krakově. Zúčastnilo se ho čtyřicet účastníků z osmi zemí – z Pol-
ska, Německa, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Srbska a Černé Hory a letos 
poprvé i z Albánie. Z České republiky jsme byli tři a shodou okolností všichni z na-
šeho města.

Přednášky byly velmi rozličné a vesměs hodně zajímavé. Velmi se nám líbily pra-
covní skupiny – ty byly čtyři, různě promíchané, aby v nich byli zástupci z různých 
zemí a aby si zároveň všichni nějak rozuměli a mohli se zapojit do diskuse. Nebylo to 
vždycky jednoduché. V naší skupince se například mluvilo německy a „slovansky“ (to 
byla zvláštní směsice polštiny, češtiny, slovenštiny a ukrajinštiny, jejímž jediným cílem 
bylo domluvit se). První večer (ve čtvrtek) byla komunikace ve „slovanštině“ dosti 
nesnadná, ale pilně jsme se zdokonalovali, takže v sobotu pozdě večer už jsme si 
mohli povídat celkem plynně, aniž bychom museli každou větu opakovat za pomoci 
slov z různých jazyků pětkrát. Byl to nesmírně zajímavý proces.

Součástí programu byl také „kulturní večer“, v němž každá „delegace“ mohla před-
stavit svoji zemi ostatním – povídáním, zpěvem, tancem. Protože jsme byli všichni 
Bítešáci, mohli jsme si připravit program už cestou. Rozhodli jsme se pro kvíz znalostí 
o České republice. Použili jsme osvědčené rozdělení na „pracovní skupiny“ a ty mezi 
sebou soupeřily, kdo toho nejvíce ví o naší zemi. Dávali jsme otázky a soutěžící moti-
vovaní příslibem sladké odměny (součástí výhry byly typicky české oplatky a slad-
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kosti) přímo bojovali o možnost odpovědět a získat bod. Soutěžilo se se zápalem 
a s chutí. Snažili jsme také prezentovat naše město. Troufám si říci, že ještě dnes téměř 
každý z účastníků semináře ví, že Velká Bíteš je „velmi pěkné město ležící na dálnici 
Praha-Brno“. Navíc jsme z informačního centra dostali propagační letáky, které si 
zájemci rozebrali a pilně pročítali. Protože všichni tři navíc zpíváme v Bítešské schole, 
mohli jsme také pro obveselení našich přátel zazpívat pár písní. Naše soutěž měla 
takový úspěch, že ji od nás okopírovali také Maďaři a Jugoslávci. Ještěže se soutěžilo 
ve skupinách! Otázky byly leckdy velmi záludné. Všichni jsme si uvědomili, že máme 
vážné mezery ve vzdělání a slibovali jsme si, že si musíme trošku zopakovat zeměpis 
a reálie příslušných zemí. A tak jsme se ve chvílích volna s mapou v ruce orientovali, 
kde přesně je Bukovina, Vojvodina, Banát, Transylvánie a další místa.

Krásná byla půldenní prohlídka Krakova, kde jsme navštívili královský hrad Wawel, 
hrobku polských králů, Jagellonskou univerzitu a některé kostely. Také jsme se zúčast-
nili slavnostní pontifikální mše v předvečer výročí zvolení bývalého krakovského bis-
kupa Karla Wojtyly papežem, který přijal jméno Jan Pavel II. Byla to velká sláva.

Dny na semináři v Krakově byly značně dlouhé a velmi intenzivně prožívané. 
Nestihli jsme se sice osobně seznámit se všemi účastníky, ale na konci jsme už dobře 
věděli, kdo je kdo. Navíc jsme se mohli blíže seznámit aspoň s několika novými lidmi 
a našli jsme tam i některé „staré známé“. Lidé, kteří zažili skvělou atmosféru těchto 
seminářů, se totiž rádi vracejí i v dalších letech a sestava je pokaždé skvělá. Loučení 
nám proto přišlo těžké. Ještěže jsme si mohli před odjezdem vyměnit mailové adresy. 
Měla jsem velkou radost, když mi během pondělka přicházely zprávy z Ukrajiny, 
Slovenska, Maďarska, Vojvodiny a dalších míst, v nichž mi noví známí psali, že dojeli 
domů v pořádku, že se jim v Krakově strašně líbilo a že doufají, že se zase někdy 
někde uvidíme. A já věřím, že s mnohými ano.

Za bítešskou „delegaci“ Eva Lajkepová

Účastníci mezinárodního semináře FOTOARCHIV KOLPINGOVY RODINY



30

PŘEDVÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ A PF 2005

Koncem října – kolem „Šimona a Judy – Zima leze z půdy“ (28. října), nejpozději 
začátkem listopadu navozili bítešští sedláci několik fůr lesní hrabánky kolem obou 
kašen na náměstí. Opadalé jehličí v hrabánce vonělo kořennou vůní pařícího se 
lesa a bítešští kluci vrchovatě využívali této příležitosti ke svým hrám, které rázem 
skončily, když přišli tesaři, aby na zimu zateplili obě kašny. Zatím z hromad jehličí 
vyrůstaly ochranné hradby hradů, které soupeřící „bojovníci“ proti sobě statečně 
bránili. Bojovalo se velmi urputně, a to až do tmy. Na radniční věžičce svítící hodiny 
ukazovaly téměř sedm hodin večer, když se oba tábory bojovníků rozcházely, aby 
příští den hned po vyučování vzplanuly nové boje se stejnou nebo ještě větší silou. 
Bojovalo se šiškami, kterých bylo v nahrabaném jehličí plno. Domů jsem to měl od 
kašny kousek. Bydleli jsme v prvním poschodí hostince „U Fuchsů“, hned vedle 
radnice. Vyběhl jsem průjezdem a pak po neosvětlených schodech do prvního 
poschodí a na pavlači jsem si vyzul gumové holinky, vytřepal z nich jehličí a pak 
teprve jsem mohl vstoupit na verandu a do teploučké kuchyně.

Naše hry v lesní hrabánce u kašen trvaly týden, někdy o pár dnů déle, než přišli 
tesaři, aby kolem kašen vybudovali dřevěné zateplení, které vyplnili lesní hrabánkou. 
Vodní plocha kašny byla chráněna dřevěnou střechou a vodu bylo možno čerpat ze 
dvou stran kašny. Zimním zabedněním kašen, aby v nich voda za mrazů nezamrzala, 
začínala pro Bítešáky zima.

Z pranostik o počasí zajímaly bítešské kluky hlavně ty, které se týkaly mrazu 
a sněhu. Nepřijel – li na bílém koni svatý Martin (11. listopadu), což bývalo málo-
kdy, těšili se, že sníh napadne o sv. Kateřině (25. listopadu), ale tu hrozilo, že Vánoce 
budou „na blátě“, nebo biskup Mikuláš (6. prosince), který přinášel v noci hodným 
dětem sladkou výslužku.

Ráno, když jsme se probudili, byly za oknem dva talíře: jeden pro mě a druhý pro 
sestřičku Jitku. U jejího talíře s cukrovím, sladkostmi a pomeranči stála asi půlmetrová 
figurína sv. Mikuláše s mitrou a biskupskou berlou a u mého stejně veliké chlupaté 
čertisko s vyplazeným červeným jazyčiskem, s dlouhými vidlemi a železnými řetězy. 
Uprostřed byla hromádka uhlí a ohnilých brambor jako připomínka a varování, že 
jsme nebyli vždycky dostatečně hodní.

Ve výkladech obchodníků se objevily skromné vánoční kolekce, ve staniolu zaba-
lené vánoční figurky, pár pomerančů a mandarinek, hromádky burských oříšků, 
svatojánského chleba, černé pásky pendreků, vánoční svíčky a prskavky – blížily se 
Vánoce. Městečko už leželo pod sněhem, který i na silnicích na náměstí a v ulicích 
zůstal jiskřivě bílý, protože auta ve městě bys spočítal na jedné ruce a koňské potahy 
a sáně sníh nerozjezdily, takže na ulicích nebyla rozježděná kašovitá břečka.

O Vánocích byl v kostele u hlavního oltáře postaven betlém a my, zvídaví kluci, 
jsme zkoušeli, zdali by se černoušek na betlémě, (který se při každém vhození drob-

Co to cinká, co to voní?
Kouzlo Vánoc jako loni.
Kouzlo Vánoc věčně nové
ze skořápky už se klove.
Tichá chvíle k zastavení,
závan štěstí, nad něž není.

Josef Suchý

PŘÁNÍ
Severák hvízdá, pere do topolů,
když zasedáme v teple k vánočnímu stolu.
Kéž dopřeje nám osud spřádající čas,
že za rok všichni sejdeme se zas.

Josef Suchý
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ných do pokladničky u jeho nohou skláněl), ukláněl také, i když mu do pokladničky 
nic nevhodíme. Za naše objevné pokusy jsme si vysloužili od pana faráře Němce, 
který nás pozoroval ze dveří zákristie, „zakroucení ouškem“, což bylo daleko horší 
než jeho pohlavek. Na jitřní mši jsem seděl vedle babičky v naší Kozově lavici a po-
kukoval ke kůru, zda tam nezahlédnu tatínka, který zpíval bas ve zpívané a muzicíro-
vané slavnostní mši svaté.

Na Silvestra jsme chodívali s babičkou odpoledne do kostela, na slavné Te Deum 
a požehnání, jako poděkování za uplynulý rok a vyprošení všeho dobrého pro rok 
příští. Pod klenbou kostelíka se mohutně rozléhalo slavnostní „Bože, chválíme Tebe“ 
a na závěr požehnání přidal pan regenschori Gamba Svatováclavský chorál „Svatý 
Václave“ a někdy i „Kde domov můj“. Lidé vycházeli z kostela, známí si podávali ruce 
a přáli si všechno nejlepší do nového roku. Strýc Ludvík ve svém obchodě přidával 
před novým rokem hospodyňkám, které pravidelně u něho nakupovaly, nástěnný 
týdenní kalendář na pověšení na stěnu kuchyně s kýčovitým obrázkem zasněžené 
krajiny. Celá krajinka se leskla slídovými a bělostnými pilinkami, které vytvářely zda-
řilý dojem třpytícího se sněhu. Idylka Vánoc a zimy...

Tatínek na Nový rok přinesl z knihkupectví pana Rosendorfa první novoroční 
číslo Lidových novin a Českého slova. V lidovkách byla na první straně perokresba 
E. Miléna s novoročním blahopřáním. V Českém slově rovněž ještě barevná příloha 
Kvítko s mnoha ilustrovanými vtipy a úsměvnými Ladovými obrázky. Tehdy nebylo 
ještě zvykem posílat si navzájem novoročenky jako projev vzájemné úcty a přátelství. 
Dnes jsou novoročenky postupně vytlačovány esemeskami, což je značně neosobní 
a méně zdvořilé.

Můj přítel, básník Jan Skácel, se kterým jsem studoval na filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně hned po osvobození v roce 1945 a se kterým jsem se 
často stýkal v době normalizace, kdy jsme byli oba násilně umlčeni komunistickým 
režimem, mně od sedmdesátých let až do své smrti pravidelně posílal svou pf. – „Pour 
félicitér“ – novoroční blahopřání. Bylo to vždy prosté čtyřverší, které psal na psacím 
stroji přímo na korespondenční lístek, nebo na papír, který vkládal do obálky. Vybral 
jsem pro Vás jednu z nejkrásnějších péefek básníka z roku 1986:

  p.f. 1986
  odvahu a krásné srdce
  těm, kteří se nebojí
  pozlátko seškrábat ze lží
  a poznat zlato na hnoji
  Jan Skácel
Co mohu dodat k veršům jednoho z našich největších básníků? Jeho čtyřverší má 

trvalou platnost – tedy i pro nový rok 2005. Radostiplné Vánoce a vše nejlepší v no-
vém roce 2005, drazí rodáci a Bítešané.

Miloslav Nováček

Pozn red.:  Redakce Zpravodaje děkuje dlouholetému dopisovateli panu Nováčkovi 
za jeho spolupráci a dovoluje si tímto hned dvakrát vyslovit blahopřání. V měsíci listo-
padu pan doktor oslavil významné životní jubileum. Přejeme mu touto cestou pevné 
zdraví a duševní svěžest a současně blahopřejeme k ocenění jeho knihy „Jeden z ti-
síců“, které bylo porotou pro ceny E. E. Kische uděleno čestné uznání.
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POLICIE INFORMUJE
Jako každým rokem, tak i v tom letošním najížděla do lesů v celém regionu 

spousta houbařů – převážně s brněnskými registračními značkami. Nevím, jaká byla 
úroda hub, ale pachatelé, kteří přijeli tato auta vykrádat, museli být zcela určitě spo-
kojeni. Zvláště v těch případech, kdy nachází v automobilech bankovní karty i s PIN 
kódy. Obdobná byla situace i v okolních služebních obvodech Policie ČR, přestože 
děláme vše, co je v našich možnostech. Všechny lesy není možné uhlídat. To platí i ve 
dnech Památky zesnulých. Příspěvek píši s předstihem, takže mohu jen odhadovat, 
zda se podaří pohlídat auta u hřbitovů.

Ve Velké Bíteši i dalších obcích nadále dochází k vloupání do rodinných domků, 
garáží, sklepních kójí a automobilů. Odcizována jsou i celá vozidla. Malou naději na 
zjištění pachatele dávám dívce z Prahy, které na diskotéce v období hodů odcizili 
videokameru, mobilní telefony atd. Věc následně oznámila i ve svém bydlišti.

I v denní době jsou také vykrádány kanceláře firem. Najíždějí k nám Romové, kteří 
kradou v obchodech, kdy jedni projeví nevídaný zájem o zboží a druzí kradou v další 
části prodejny. Kromě výše uváděných případů připravují naši policisté podklady pro 
trestní stíhání službou kriminální policie a vyšetřování – jedná se o podvody, krádeže, 
ale i zanedbání povinné výživy atd.

mjr. Bc. Jaroslav Navrátil

CO PROZRADÍ NAŠE OČI
 Dnes od kosmetické péče o oční okolí trošku odbočíme a podíváme se přímo do 

očí. Co prozradí barva našich očí?
Zelené oči – jsou symbolem touhy po životě a vědeckém poznání. Tito lidé jsou velmi 
zvědaví a optimisticky spontánní. Měli by se vyhnout jednostranné stravě a pít více 
tekutin.
Šedé oči – znamenají maximální vytíženost, kariéru a pracovitost. Lidé s takovýma 
očima jsou v kolektivu považováni za „dříče“. Velmi často se přepínají. Trpí bolestmi 
hlavy, zad a migrénami. Měli by si dopřát více odpočinku, zdravou a vyváženou 
stravu.
Modré oči – modrá barva očí charakterizuje vysokou aktivitu, sportovního ducha a dy-
namičnost. Sport tvoří velmi důležitou součást všedního dne. Avšak lidé s modrýma 
očima by měli více dbát na stravování – méně kávy, omezit sladké a jíst více vláknin.
Hnědé oči – temperament, radost a aktivita jsou často charakteristickým rysem pro 
lidi s hnědýma očima. Jsou rádi zváni na oslavy, kde se umí postarat o dobrou náladu. 
Ve stresových situacích se uzavírají do sebe. K tomu potřebují mnoho energie, proto 
jsou často vyčerpaní a potřebují dostatek spánku k doplnění nových sil. Patří k příz-
nivcům dobrého jídla, které si s labužnickou graciézností vychutnají. A krásně nalí-
čené oči jsou dominantou každé ženy.

Anna Kopáčková
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KOŠÍKOVÁ VE VELKÉ BÍTEŠI
Vážení sportovní přátelé, zvláště pak příznivci basketbalu, nadešel podzim a s ním 

i nová sezóna košíkové. Loňská sezóna byla pro naše družstvo BO TJ Spartak Velká 
Bíteš „CUBS“ velice úspěšná. Naše ml. žákyně, (letos již starší žákyně), se umístily 
v soutěži SOP na krásném třetím místě. Dokázaly velice dobře konkurovat soupeř-
kám, které hrají již několik let. Naše loňské starší žákyně, (letos mladší dorostenky), 
dokonce postoupily do vyšší soutěže.

 Pro tuto sezónu jsme rozdělili družstvo na tři oddíly, a to na starší MINI pod vede-
ním Stanislava Batelky, na starší žačky pod vedením Jiřího Nováčka a na mladší doros-
tenky, které vede Stanislav Pol. Tréninky pro každý oddíl jsou dvakrát týdně a víkendy 
jsou hrací. Náš plán pro letošní rok je jasný - se staršími žákyněmi obhájit umístění 
do třetího místa. Případný postup do vyšší soutěže by byl krásnou odměnou jak pro 
hráčky CUBS, tak pro nás trenéry. S mladšími dorostenkami se budeme snažit v sou-
těži OP udržet, přestože naše soupeřky jako IMOS Brno či ŽĎAS Žďár nad Sázavou 
jsou velice zdatné.

 I v letošním roce provádíme nábor dívek od 8 do 16 let. Proto neváhejte své rato-
lesti přihlásit do našeho oddílu. Dětem se zde zlepší kondice, utuží se proti nemo-
cem, naučí se spolupracovat s kolektivem a vy budete mít na sebe trošku více času. 
Tréninky jsou pro každou kategorii v přijatelnou dobu. Přijďte navštívit jakýkoliv 
z našich tréninků a zeptat se na cokoliv, co by vás mohlo zajímat. Termíny tréninků 
jsou následující: Starší žákyně pondělí a čtvrtek 15.30 – 17 hodin. Mladší dorostenky 
úterý 17 – 18.30 hodin a v pátek 16.30 – 18 hodin. Starší MINI – úterý a středa od 
15.30 – 17 hodin. Můžete také navštívit naše internetové stránky: www.cubs.unas.cz. 
Budeme se těšit na novou spolupráci s vámi a vašimi dětmi.

Rozpis soutěží - mladší dorostenky, zápasy doma:
Sobota dne 27. listopadu 2004 - Žďas Žďár
Sobota 22. ledna 2005 - ČKD Blansko
Sobota 5. března 2005 - BaSK Královo Pole
V každém kole se hrají dva zápasy, nástavba dle umístění, začátek zápasů v 10 hodin

Rozpis soutěží - starší žákyně, zápasy doma:
Sobota 20. listopadu 2004 - ČKD Blansko
Sobota 4. prosince 2004 - SKM Moravský Krumlov
Sobota 18. prosince 2004 - ZŠ Pustiměř
Sobota 5. března 2005 - ČKD Blansko
Sobota 12. března 2005 - SKM Moravský Krumlov
Sobota 2. dubna 2005 - ZŠ Pustiměř
V každém kole se hrají dva zápasy, nástavba dle umístění, začátek zápasů v 10 hodin

za basketbalový oddíl CUBS
Martin Růžička – manažer oddílu

Příznivcům sportu přeje Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš pohodové pro-
žití vánočních svátků.

Výbor TJ Spartak
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Čtvrtek 2. prosince v 19.30 hodin
Terminál
Život čeká. Tom Hanks a Catherine 
Zeta-Jones v americké komedii režiséra 
Stevena Spielberga.
Premiéra – 123 min, mládeži přístupno, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 5. prosince v 18.00 a ve 20.00 hodin
Horem pádem
Komedie, která vás rozpláče. Drama, 
které vás rozesměje. V hlavních rolích 
nového filmu režiséra Jana Hřebejka 
(Pelíšky, Pupendo) a scénáristy Petra 
Jarchovského
P. Forman, E. Vášáryová, J. Tříska, J. 
Macháček, J. Dušek, P. Liška, J. Budař…
Premiéra – 108 min, vhodné od 15 let, 
vstupné 59, 62, 65 Kč

Čtvrtek 9. prosince v 19.30 hodin
Sexbomba od vedle
Matthew ji nikdy neviděl se udělat, ale 
všichni ostatní ano. Komedie o mla-
díkovi, který přijde o svou nevinnost, 
a dívce, která by ji chtěla získat…
Premiéra – 105 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 12. prosince v 19.30 hodin
Shrek 2
Bylo, ale možná nebylo… Shrek, Oslík 
a Fiona vstříc novým dobrodružstvím. 
Opakujeme oblíbený animovaný příběh 
v českém znění.
Premiéra – 100 min, mládeži přístupno, 
vstupné 55, 57, 59 Kč

Čtvrtek 16. prosince v 19.30 hodin
Vesnice
Dny klidu jsou pryč… V hlavních rolích 
amerického horroru J. Phoenix, A. Brody, 
W. Hurt a S. Weaver.
Premiéra – 108 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 19. prosince v 19.30 hodin
Troja
Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce boj, 
nestalo se tak ve větší bitvě, než byla tato. 
Pro velký úspěch reprízujeme historický vel-
kofilm s Bradem Pittem v hlavní roli.
Premiéra – 160 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Čtvrtek 23. prosince v 19.30 hodin
Harry Potter a vězeň z Azkabamu
I třetí rok ve Škole čar a kouzel v Bra-
davicích bude plný překvapení… Český 
dabing.
Premiéra – 142 min, mládeži přístupno, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 26. prosince v 19.30 hodin
Holky to chtěj taky 2 – Prachy nebo 
láska
Podruhé je to lepší než napoprvé. Český 
dabing
Premiéra – 90 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Čtvrtek 30. prosince v 19.30 hodin
Duše jako kaviár
O cestě za štěstím, na níž člověk udělá 
stokrát stejnou chybu, aby ji až po sto-
prvé napravil. V hlavních rolích české tra-
gikomedie T. Vilhelmová, V. Cibulková,
K. Kaiserová, J. Budař, O. Vetchý, 
S. Rašilov…
Premiéra – 99 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

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

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

PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ – PROSINEC 2004





Jiří Košťál - Jinošov 83

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

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ

Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
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Jiří Košťál - Jinošov 83

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

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA

ProfiPůjčka
• 10 000 - 160 000 Kč
• bez ručitele
• rychle a na cokoli

Půjčky pro zaměstnance,
důchodce i podnikatele.

Více info: 000 000 000
www.profireal.cz

+420 604 245 463

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
Nabízíme Vám povinné ručení pro Váš automobil

Typ Základ Bonus 10%

Škoda 105-120 3331 Kč 2998 Kč

Fabia, Octavia 4776 Kč 4298 Kč

Avia 13446 Kč 12101 Kč

Liaz 18999 Kč 17099 Kč

Zetor 650 Kč 585 Kč
Ceny jsou pro rok 2004

  Automobil Vám pojistíme na adrese: Ventrubová Hana
 Nové Sady 48, Velká Bíteš
 Tel.: 604 245 463



Velká Bíteš - Masarykovo nám. č. p. 85
Okr. Žďár nad Sázavou, IČO: 456 42 516

e-mail:chalupa @ cmail.cz, www.cmail.cz/chalupa

Čestné a rychlé zprostředkování:
prodeje, koupě, nájmy a pronájmy, znalecké posudky veškerých 
druhů nemovitostí (domy, pole, stavební parcely, zemědělské 
usedlosti, lesy, louky, rybníky, garáže, byty, chaty apod.)

• Inzerce v časopisu profesionálů „real-City“
• Prezentace na internetu*
• Spolupráce s realitními kancelářemi*
• Poradenská činnost* široká databáze klientů*

Převezmeme veškeré Vaše starosti související s převodem 
nemovitosti od odhadu až po vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.
Připravíme potřebné náležitosti pro finanční úřad.
Zbavíme Vás krkolomné cesty s vyřizováním, ušetříme Váš čas.

Využijte naší nabídky a volejte kdykoliv!

NA POŽÁDÁNÍ PŘIJEDEM!
Tel: 566 531 765, Mobil: 603 865 187

PRACOVNÍ DOBA:
Po: 8 - 17 hodin St: 8 - 17 hodin So: 8 - 11 hodin
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PKS MONT, a.s.

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

e-mail: obchod.mont@pks.cz

Záruka kvality! âSN EN ISO 9001:2001

www.pks.cz

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

PKS MONT, a.s.

VyuÏijte mimofiádné zimní slevy
na v˘robky z plastu a dfieva
realizované v období LEDEN – B¤EZEN 2005 

Zimní sleva!

volejte zdarma
800 23 00 23
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