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• BYTOVÝ DŮM NA JIHLAVSKÉ ULICI DOKONČEN
• ŠTĚPÁN RAK - KYTAROVÝ RECITÁL
• 55 LET PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY

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



VÁNOČNÍ ČAS

Národopisný soubor Bítešan (zleva): Jana Brychtová, Kateřina Brychtová. FOTO: S. SMUTNÁ

Dej Pán Bůh dobrý den veselý,
nejprv panu hospodářovi,
potom paní hospodyni, 
naposledy všem vašim lidem.

 Z Horácka

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.

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

Zimní sleva!
VOLEJTE ZDARMA

800 23 00 23
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Čtvrtek dne 1. prosince – úterý dne 6. prosince 2005 od 9 do 17 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Výstavní sál Klubu kultury

Sobota dne 3. prosince 2005 v 10.15 hodin odjezd od České spořitelny
PLÁVÁNÍ V KUŘIMI
Organizuje Seniorklub

Sobota dne 3. prosince 2005 ve 14 hodin
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Mateřská škola Masarykovo náměstí
Výroba: oplétání pedigem dvě dózy

Úterý dne 6. prosince 2005 v 19 hodin
DUO DI PRAGA
Kulturní dům Velká Bíteš
Účinkují Hana Müllerová-Jouzová – harfa, Vítězslav Drápal - flétna

Středa dne 7. prosince – pátek dne 9. prosince 2005 od 12 do 20 hodin
BEAUTY DNY SALOME
Výstavní sál Klubu kultury
Profesionální poradenství v péči o pleť a vlasy, novinky a trendy, líčení, módní show 
v obrazech. Výhodný předvánoční nákup kosmetických přípravků a potravinových 
doplňků. Doprovodný program: středa v 19,30 hod.– vystoupení orientální tanečnice, 
čtvrtek – beseda o elektroakupunkturním měření organismu, pátek od 16 hod. – pro-
měny, domácí péče o pleť

Sobota dne 10. prosince 2005
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Sportovní hala TJ Velká Bíteš. Prezentace od 8 hodin
Přihlášky přijímá Ing. Šilhan Zdeněk - tel. 566 822 194 a Požár Martin - Sportbar 
Klíma

Sobota dne 10. prosince 2005
VODNÍ RÁJ JIHLAVA
Organizuje Seniorklub. Bližší informace ve skříňce u kašny

Neděle dne 11. prosince 2005 v 16 hodin
ADVENTNÍ KONCERT VELKOBÍTEŠSKÉ SCHOLY
Kostel sv. Jana Křtitele
Na programu budou české i cizojazyčné adventní zpěvy, spirituály a rytmické písně
Výtěžek dobrovolného vstupného bude určen na stavbu nových varhan

Pondělí dne 12. prosince – čtvrtek dne 22. prosince 2005 od 8 do 14.30 hodin
SLAMĚNÉ VÁNOCE
Tradiční vánoční výstava v prostorách Speciálních škol Velká Bíteš, Tišnovská 116
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Úterý dne 13. prosince 2005 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
Mateřská škola Masarykovo náměstí
Odpoledne pro děti od 2 do 6 let

Čtvrtek dne 15. prosince 2005
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
Návštěva obyvatel domova důchodců a domu pečovatelské služby v MŠ U Stadionu

Pátek dne 16. prosince 2005 v 17 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
Sportovní hala TJ Velká Bíteš

Sobota dne 17. prosince 2005 ve 20 hodin
DISKOTÉKA S DJ BORISEM
Kulturní dům Velká Bíteš

Neděle dne 18. prosince 2005 od 10 do 14 hodin
VÁNOČNÍ AEROBIC SHOW
s Romanem Ondráškem a Hanou Bubníkovou
Kulturní dům Velká Bíteš

Středa dne 21. prosince 2005
KOLEDY U VÁNOČNÍHO STROMU
Zpívají děti MŠ U Stadionu

Středa dne 21. prosince 2005 v 15 hodin
VÁNOČNÍ SENIORKLUB
Kulturní dům Velká Bíteš

Pondělí dne 26. prosince 2005 v 19 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLOVÉ MUZICE „DRAHAN“
Restaurace U Vrány

Úterý dne 27. prosince a středa dne 28. prosince 2005
TURNAJ SOFTTENISU
Sportovní hala Velká Bíteš, prezentace od 8 hodin

Pátek dne 30. prosince 2005 odjezd v 9 hodin od kostela ve Velké Bíteši
BETLÉMY – MISTRNÁ DÍLA NAŠICH PŘEDKŮ
Autobusový zájezd do Třeště na unikátní betlémářské tradice. Prohlédneme si bet-
lémy nejen v muzeu, ale i v některých místních rodinách. Cestou zpět navštívíme 
město Třebíč.
Cena: 120 Kč dospělí, 60 Kč děti, pořádá Kolpingova rodina, tel. 776 204 869

Sobota dne 31. prosince 2005 ve 13 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA
Vycházka k Poslednímu vlkovi na Běliznu
Organizuje Seniorklub
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INFORMACE RADNICE
USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
OD 3. ŘÍJNA DO 17. ŘÍJNA 2005

Rada města schvaluje:
• v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon:

- zřízení školské rady při
- Základní škole Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
- Speciálních školách, Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci
- Středním odborném učilišti Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239
- stanovení počtu členů školské rady u
- Základní školy Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou – šest členů
- Speciálních škol, Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci – tři členy
- Středního odborného učiliště Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239 – tři členy
- vydání volebního řádu školské rady při
- Základní škole Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
- Speciálních školách, Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci
- Středním odborném učilišti Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239

• následující stanovisko k žádosti HC Velká Bíteš s.r.o. o úhradu ledů na zimním sta-
dionu:

RM konstatuje, že platí usnesení ZM o úhradách veškerých tréninkových hodin a ho-
din pro mistrovské zápasy pro mužstva přípravky mladších a starších žáků, mužů 
A a B

Celkový rozsah hodin za kalendářní měsíc je stanoven částkou 70 tis. Kč. Tato částka 
bude poskytnuta přímo provozovateli zimního stadionu, tj. TS Velká Bíteš s.r.o.

• vyhovět žádosti HC Velká Bíteš s.r.o. o možnost využití reklamní plochy na dálnič-
ních mostech, které jsou v majetku města Velká Bíteš. Jedná se o mosty s označe-
ním č. 3400, 156,6 km a č. 3650, 161,9 km

Velikost jednoho reklamního panelu je stanovena na plochu 7,5 m2 a pozice využití 
reklamních panelů je stanovena číslem 9-7 a 60-62

RM se tímto krokem snaží napomoci k získání dalších finančních prostředků pro 
financování účasti ve II. NHL

• vyhovět žádosti fy AgroStar s.r.o. Velká Bíteš o povolení splátkového kalendáře 
na dluh vůči městu Velká Bíteš za nájemné nebytových prostor, vodné a spotřebu 
elektřiny

RM tímto schvaluje splátkový kalendář dle návrhu fy ze dne 27.9.2005
• zřízení časově neomezeného bezúplatného věcného břemene pro přístup a pří-

jezd k zahradě p.č. 2188 ve vlastnictví p. Kaliny na části obecního pozemku 
p. č. 2209, který od města Velká Bíteš kupují manželé Pluckovi s tím, že povinnými 
z věcného břemene budou manželé Pluckovi

• zařazení žádosti pí. Kučerové do seznamu žadatelů o přijetí do DD
• smlouvu o daru na charitativní, humanitární a sociální účely v předloženém 

znění uzavíranou mezi městem (obdarovaný) a firmou MERO ČR a.s. Kralupy nad 
Vltavou (darující), jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru účelově urče-
ného na výše uvedený účel – na pokrytí nákladů spojených s dovybavením a zvý-
šením pečovatelské úrovně městského domova důchodců
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• uzavření kupní smlouvy v předloženém znění, uzavírané mezi p. Havlátem (pro-
dávající) a městem Velká Bíteš (kupující), jejímž předmětem je prodej zařízení 
v prodejně Holubí Zhoř (mrazicí pult, 2 ks váh, mlýnek na kávu, chladicí vitrína, 
chladnička, pokladna), vše za f.č. 10.000,- Kč

• odpisový plán pro r. 2005 pro MŠ II, U stadionu 538, Velká Bíteš, který postoupila 
do jednání RM ředitelka pí. Janíková

• na základě návrhu vedoucí IC a KK, sl. Špičkové termín konání hodů 2006 na 
9. a 10.9.2006 s tím, že RM doporučuje prověřit, zda-li tento termín nekoliduje s ně-
kterou z významných kulturních a společenských akcí, např. s termínem pro bez-
platné prohlídky hradů a zámků

• vyhovět žádosti ředitele ZŠ Mgr. Koláře a dává souhlas k převedení 997,50 Kč 
z rezervního fondu do fondu reprodukce na dofinancování nákupu projektoru 
a schvaluje vyhovět žádosti o finanční příspěvek na odpisy za r. 2005 v celkové 
výši 135.611,64 Kč

• používaní služebního vozila Š - Octavia starostou města pro dopravu na zasedání 
Zastupitelstva kraje Vysočina a schvaluje přijetí náhrad za takto účelově používané 
vozidlo od KrÚ kraje Vysočina dle zásad stanovených pro všechny členy ZK

• využít ve věci obnovy oken bytů ve vlastnictví města ve starší domovní zástavbě 
návrhu správcovské firmy Encom Brno, s pracovním názvem „Systém provádění 
a zajištění oprav – obnovy oken bytů ve starší domovní zástavbě města Velká 
Bíteš“ ze dne 30.9.2005

• zrealizovat nákup služebního vozidla Š Fabia pro MěÚ formou leasingu, kdy stáva-
jící automobil Š Felicia bude použit prodávající firmou jako protihodnota

• výroční zprávu o činnosti SOU J. Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš za školní 
rok 2004/2005, předložený ředitelkou Ing. Šabackou

• vyhovět žádosti Sdružení podnikatelů na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
800,- Kč/měsíčně, účelově určeného pro nově vznikající časopis EXIT 162. Časopis 
bude vycházet jednou měsíčně a bude věnovaný tématice města Velká Bíteš a regi-
onu Velkobítešska

• vyhovět žádosti p. Pavlíčka a pí. Rybníčkové, Masarykovo n. 85, Velká Bíteš a schva-
luje prodloužení nájemní smlouvy na byt o jeden kalendářní rok

• zařazení žádosti p. Péti do seznamu žadatelů o přijetí do DD
• vyřazení DHM a DDHM dle návrhu předloženého finančním odborem MěÚ ze 

dne 13.10.2005
• výroční zprávu o činnosti Mateřské školy, Masarykovo n. 86, Velká Bíteš za školní 

rok 2004/2005, předloženou do RM k projednání ředitelkou MŠ pí. Sedlákovou
• výroční zprávu o činnosti Mateřské školy, U Stadionu 538, Velká Bíteš za školní 

rok 2004/2005, předloženou do RM k projednání ředitelkou MŠ pí. Janíkovou
• poskytnutí souhlasu s uzavřením smluv na zřízení věcného břemene ve prospěch 

Českého telecomu a.s. na položené kabely v pozemcích v průmyslové zóně: 
p. č. 354/3, 354/4, 354/7 a 276/12, k.ú. Košíkov, v pozemcích pro přívod telefonu 
k bytovému domu na ul. Jihlavská: p.č. 3005/5, 3000/7, 3000/9 a 2990, k.ú. Velká 
Bíteš a v pozemcích pro telefonní síť na Masarykově n.: p.č. 58, 59, 151 a 38/1, k.ú. 
Velká Bíteš

• na základě výsledku výběrového řízení na akci „Oprava venkovního schodiště 
u MŠ II U Stadionu, Velká Bíteš“ k plnění fu Stylstav s.r.o. Křižanov, za nabídkovou 
cenu 235.561,- Kč vč. DPH

• vyhovět žádosti P. a A. Gajdáčových na vrácení depozitu – f.č. 20.000,- Kč
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• smlouvu o účelovém poskytnutí finančních prostředků, uzavíranou mezi poskyto-
vatelem – manž. Juranovými a příjemcem – městem Velká Bíteš, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančních prostředků ve výši 44.000,- Kč za účelem vybudování pro-
dloužení vodovodu v délce 44 m. Součástí smlouvy je souhlas příjemce s napoje-
ním poskytovatele na zmíněný vodovod

Rada města bere na vědomí:
• zápis z jednání skupiny pro památkově chráněné objekty a staveb v MPZ ze dne 

8.9.2005
• veřejnou vyhlášku o vystavení a projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu 

města Velká Bíteš, kterou se zveřejňuje veřejné vystavení návrhu změny č. 2 ÚP 
v termínu od 22.9.2005 do 24.10.2005 v úředních dnech (pondělí, středa) na MěÚ 
ve Velké Bíteši a kterou se oznamuje veřejné projednání ve středu 12.10.2005 
v 15.30 hod v přísálí KD ve Velké Bíteši

• zápis z jednání kulturní komise konané dne 15. 9. 2005

Rada města doporučuje:
• ZM ke schválení následující program jednání mimořádného zasedání ZM:
Program jednání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.22/05
Místo, datum a čas jednání: zasedací síň radnice, 10. 10. 2005, 16.00 hod.

- Zahájení
- Schválení programu jednání
- Rozpočtové opatření č.2/05 k rozpočtu města pro r.2005
- Zajištění úvěrů na vybudování infrastruktury na ul. Jihlavská
- Projednání nabytí a převodu nemovitostí
- Různé
- Schválení textu usnesení
- Závěr

• ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/05 v předloženém znění
• ZM ke schválení ručení přijatého úvěru ve výši 2x3 mil. Kč od KB na vybudování 

technické infrastruktury na ul. Jihlavská formou krycí blankosměnky
• ZM ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 3005- ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 1878 m2 pod chodníkem v ul. Jihlavská z ma-
jetku kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš

• ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše 
o výměře cca 600 m2 žadatelům manželům Emingerovým za cenu 180,-- Kč/m2 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující. Současně bude městu zří-
zeno předkupní právo pro případ, že by stavba RD nebyla zahájena a pozemek byl 
předmětem dalšího převodu

• ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 2244/1 v k.ú. Velká Bíteš o výměře 
cca 130 m2 p. Krupovi za cenu 35,- Kč/m2 za podmínky respektování schváleného 
biokoridoru podél potoka a s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující

• ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 420/1 v k.ú. Velká Bíteš o výměře 
cca 500 m2 manželům Bártovým za cenu 180,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené 
s převodem uhradí kupující

• ZM ke schválení prodej id. podílu ve výši 83/519 na pozemku p.č. 1522/20 v k.ú. 
Březské o výměře 582 m2 p. Zemanovi za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že náklady spo-
jené s převodem uhradí kupující
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• ZM neschválit prodej id. podílu ve výši 83/519 na pozemcích p.č. 193/7, orná, 
2694 m2, p.č. 193/11, TTP, 650 m2, p.č. 193/12, orná, 3050 m2, p.č. 194/3, TTP, 1206 
m2, 194/9, TTP, 640 m2, vše v k.ú. Níhov, a proto nelze vyhovět předkupnímu právu, 
které uplatnila obec Níhov

• ZM ke schválení směnu id. podílu ve výši 83/519 na části pozemku p.č. 239 
(500 m2) v k.ú. Křoví za id. podíl ve výši 83/519 na pozemku p.č. 640/2 (500 m2) 
v k.ú. Křoví, který je v majetku obce Křoví s tím, že náklady spojené s převodem 
uhradí obec Křoví

• ZM ke schválení prodej id. podílu ve výši 83/519 na objektu hájenky čp. 50 na p.č. 
st. 60 v k.ú. Březské včetně příslušenství a pozemků st. 60 (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 uchazečům, kterými jsou p. Seko a sl. Karasová

• ZM ke schválení prodej id. podílu ve výši 83/519 na objektu čp. 39 na p.č. st. 44 
v k.ú. Níhov včetně příslušenství 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 (výměra bude geometricky upřesněna) za cenu 463.777,- Kč 
uchazečům, kterými jsou p. Štěpánek a pí Obořilová

• ZM se doporučuje neschválit prodej id. podílu na pozemku p.č. st. 63 a na části 
p. č. 193/11 mimo stávající oplocení u objektu na p.č. st. 44

• ZM ke schválení výkup pozemku p.č. 538/6 v k.ú. Velká Bíteš o výměře 240 m2 
od manželů Velebových za kupní cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem 
uhradí kupující

• ZM ke schválení výkup pozemku p.č. 331 v k.ú. Košíkov o výměře 158 m2 od man-
želů Kupských za kupní cenu 70,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí 
kupující

• ZM ke schválení výkup pozemku p.č. 1201/2 v k.ú. Velká Bíteš o výměře 81 m2 od 
p. Stallera za kupní cenu 70,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí kupující

Zastupitelstvo města schvaluje:
• za ověřovatele zápisu pí. Doubkovou a p. Menclera
• za členy návrhové komise Mgr. Macholovou a Ing. Brychtu
• program jednání ZM:

- Zahájení
- Schválení programu jednání
- Rozpočtové opatření č.2/05 k rozpočtu města pro r.2005
- Zajištění úvěrů na vybudování infrastruktury na ul. Jihlavská
- Projednání nabytí a převodu nemovitostí
- Různé
- Schválení textu usnesení
- Závěr

• rozpočtové opatření č. 2/05 v předloženém znění
• ručení přijatého úvěru ve výši 2 x 3 mil. Kč od Komerční banky a.s. na vybudování 

technické infrastruktury na ul. Jihlavská formou krycí blankosměnky
• prodej části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše o výměře cca 600 m2 

žadatelům manželům Emingerovým za cenu 180,-Kč/m2 s tím, že náklady spojené 
s převodem uhradí kupující. Současně bude městu zřízeno předkupní právo za 
kupní cenu, za kterou byl pozemek prodán, pokud kupující do 5 let od nabytí 
vlastnického práva k pozemku nezahájí stavbu rodinného domu a nebo se roz-
hodne pozemek převést další osobě
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• prodej části pozemku p.č. 2244/1 v k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 130 m2 p. Kru-
povi, za cenu 35,- Kč/m2 za podmínky respektování schváleného biokoridoru 
podél potoka a s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující

• prodej id. podílu ve výši 83/519 na pozemku p.č. 1522/20 v k.ú. Březské o výměře 
582 m2 p. Zemanovi za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem 
uhradí kupující

• směnu id. podílu ve výši 83/519 na části pozemku p.č. 239 (500 m2) v k.ú. Křoví za 
id. podíl ve výši 83/519 na pozemku p.č. 640/2 (500 m2) v k.ú. Křoví, který je v ma-
jetku obce Křoví s tím, že náklady spojené s převodem uhradí obec Křoví

• výkup pozemku p.č. 538/6 v k.ú. Velká Bíteš o výměře 240 m2 od manželů 
Velebových za kupní cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí kupu-
jící.

• výkup pozemku p.č. 331 v k.ú. Košíkov o výměře 158 m2 od manželů Kupských za 
kupní cenu 70,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí kupující

• výkup pozemku p.č. 1201/2 v k.ú. Velká Bíteš o výměře 81 m2 od p. Stallera za 
kupní cenu 70,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí kupující

• přijetí daru - části pozemku p.č. 3005 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš 
o celkové výměře 1878 m2 pod chodníkem v ul. Jihlavská z majetku kraje Vysočina 
do vlastnictví města Velká Bíteš

• vyzvat ostatní spoluvlastníky lesních pozemků pronajatých Lesnímu družstvu 
svazu obcí s.r.o. tj. obce Březské, Křoví, Níhov, Osová Bítýška, Vlkov a Záblatí, k uza-
vření dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví lesních pozemků a o vzájem-
ném vypořádání

• odkoupení pozemků nacházejících se v areálu fotbalového stadionu od vlastníků 
pozemků za cenu, jejíž horní hranice je 65,- Kč/m2, přičemž v této částce je již zahr-
nuto nájemné za 3 roky zpětně ve výši 12,- Kč/m2

• text usnesení z dnešního jednání ZM

Zastupitelstvo města neschvaluje:
• prozatím vyhovět žádosti manželů Bártovým na odprodej části pozemku p.č. 420/1 

v k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 500 m2 s tím, že budou v této věci prověřeny zájmy 
města z hlediska potřeby pozemku pro místní komunikaci. Poté bude celá věc 
opětovně zařazena do programu jednání ZM

• prodej id. podílu ve výši 83/519 na pozemcích p.č. 193/7, orná, 2694 m2, p.č. 193/11, 
TTP, 650 m2, p.č. 193/12, orná, 3050 m2, p.č. 194/3, TTP, 1206 m2, 194/9, TTP, 640 m2, 
vše v k.ú. Níhov, a proto nelze vyhovět předkupnímu právu, které uplatnila obec 
Níhov

• K negativnímu stanovisku vede ZM velmi špatná úroveň hospodaření Lesního 
družstva svazu obcí s.r.o. Na základě toho podmiňuje poskytnutí souhlasu s prode-
jem výše uvedeného majetku uzavřením dohody o zrušení podílového spoluvlast-
nictví lesních pozemků a o vzájemném vypořádání

• prodej id. podílu ve výši 83/519 na objektu hájenky čp. 50 na p.č. st. 60 v k.ú. 
Březské, včetně příslušenství a pozemků st. 60 (600 m2), p.č. 1469/2 – zahrada 
(270 m2) a p.č. 1469/5 – zahrada (225 m2) v k.ú. Březské

• prodej id. podílu ve výši 83/519 na objektu čp. 39 na p.č. st. 44 v k.ú. Níhov včetně 
příslušenství 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 čp. 39 v k.ú. Níhov 
(výměru by bylo nutno geometricky upřesnit) a dále neschvaluje prodej id. podílu 
na pozemku p.č. st. 63 a na části pozemku p.č. 193/11 mimo stávající oplocení 
u objektu čp. 39 na p.č. st. 44
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Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informaci podanou starostou města o veřejné vyhlášce o vystavení a projednání 

návrhu změny č. 2 Územního plánu města Velká Bíteš, kterou se zveřejňuje vysta-
vení návrhu změny č. 2 ÚP v termínu od 22.9.2005 do 24.10.2005 v úředních dnech 
(pondělí, středa) na MěÚ ve Velké Bíteši a kterou se oznamuje veřejné projednání 
ve středu 12.10.2005 v 15.30 hod, v přísálí KD ve Velké Bíteši

• informaci podanou starostou města o výrobním výboru, který je svolán ve věci 
okružní křižovatky ul. Kostelní, Tišnovská, Tyršova, Na Valech, Vlkovská a Hrnčíř-
ská, na radnici dne 12.10.2005

• informaci podanou starostou města o jednání ve věci opravy Velkomeziříčského 
mostu, které je svoláno na radnici dne 13.10.2005

• informaci podanou starostou města ve věci postupu ve vyjednávání v majetkovém 
vypořádání se k pozemkům, nacházejícím se v areálu zimního stadionu

• požadavek na opětovné osazení části ulice Vlkovská – v blízkosti fotbalového 
stadionu veřejným osvětlením. Dalším požadavkem v uvedené lokalitě, která se 
nachází nedaleko bytové zástavby, je vyloučení stání a parkování nákladních vozi-
del s odůvodněním, že parkující nákladní auta jsou zdrojem velmi vysoké hluč-
nosti a značného zamoření výfukovými plyny. Dále je značně poškozován přilehlý 
chodník, je velmi omezena jeho údržba a dochází ke kritickým situacím v do-
pravě

• požadavek na opravu laviček, nacházejících se u prodejny v lokalitě Návrší
• požadavek na řešení majetkových poměrů k pozemkům p.č. 5359 a 5354, nacháze-

jících se pod místní komunikací v k.ú. Holubí Zhoř
• požadavek vznesený přítomným zástupcem z veřejnosti p. Holánkem, bytem 

Hrnčířská, Velká Bíteš, spoluautorem publikace o bítešském kostele:
- na profesionální nafocení kostela
- na schválení nakladatelství pro tisk uvedené publikace
- na dofinancování celého projektu
- na jmenování osoby z vedení města, se kterou by bylo možno veškeré věci, sou-

visející s vydáním publikace řešit

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN ÚP VZP ČR
PLATNOST OD 1.11.2005

Pondělí Velké Meziříčí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00

Úterý Velké Meziříčí 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00

Středa Velké Meziříčí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00

Čtvrtek Velká Bíteš 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30

Pátek Velké Meziříčí 8:00 – 11:00

Tel. čísla: Velké Meziříčí 566 520 510 nebo 566 522 442

Velká Bíteš 566 531 012
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STAROSTA SDĚLUJE
BYTOVÝ DŮM NA JIHLAVSKÉ ULICI DOKONČEN

Druhý týden v listopadu proběhla kolaudace bytového domu o 42 bytových jed-
notkách a čtyřech garážích, jehož investorem je Bytové družstvo města Velká Bíteš. 
Současně město kolaudovalo technickou infrastrukturu (dešťová kanalizace, parko-
viště, chodníky a komunikace, veřejné osvětlení a lapač ropných látek).

V bytovém domě je moderní plynová kotelna s vysoce účinnými kotli, nehlučné 
hydraulické výtahy se zastávkami ve všech nadzemních podlažích i ve sklepích. 
Kuchyňské linky jsou kompletní, vybavené elektrickými sporáky s odsavači par. 
V případě zájmu o nový družstevní byt se dostavte na MěÚ nebo zavolejte na telefon 
566 502 522. K nastěhování ihned do bytů 2+1 o velikosti 70m2, jednoho bytu 3+1 
o velikosti 85m2 a jednoho bytu 4+1 o velikosti 100m2.

Pohled na ukončené parkoviště mezi bytovými domy. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Rohové kuchyňské linky jsou pěkné. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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BOŽÍ MUKA U BŘEZKY

V letošním roce se konečně dočkala 
boží muka u Březky kompletní opravy 
včetně zajištění statiky. Město Velká 
Bíteš obdrželo z kraje Vysočina 10,5 ti-
síc korun na opravu kulturní památky. 
Celkové náklady dosáhly částky 35 ti-
síc korun. Opravu božích muk (dle 
odborného posudku postupu prací na 
obnovu kulturního dědictví) provedly 
Technické služby Velká Bíteš.

NOVÝ VCHOD DO 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na začátku listopadu byla zahájena 
výstavba nového vchodu do Mateřské 
školy U Stadionu. Stávající vchod byl 
odstraněn, protože byl ve špatném 
technickém stavu a jakákoliv oprava by 
byla minimálně stejně nákladná jako 
výstavba nového vchodu.

K realizaci nového vchodu byla 
vybrána firma Stylstav Vodička z Kři-
žanova a během měsíce listopadu byla 
celá stavba realizována s nákladem 
235 tisíc korun. Nová fasáda na božích mukách před dokon-

čením. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Nová schodiště získávají svoji podobu. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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VEŘEJNÁ ZELEŇ V ULICI U STADIONU

V tomto roce proběhla rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici U Stadionu. 
Součástí této výstavby byla obměna veřejné zeleně, která bude dokončena v příš-
tím roce. V hranicích komunikace a následně chodníků se nacházely vzrostlé smrky, 
které svými plošnými kořeny zasahovaly do výše zmíněných staveb, a proto musely 
být pokáceny.

Při veřejném projednávání s nájemníky a vlastníky bytových jednotek, na jaře 
letošního roku, byli všichni přítomní seznámeni s připravenou investiční akcí bez 
větších připomínek. Proto v závěru měsíce října byla provedena obnova zeleně před 
domem č.p.386 odbornou firmou Zahradnictví Šmídek na základě návrhu zahrad-
ního architekta. Samozřejmě bez smrků a borovic. Ty vysazují pracovníci naší firmy 
Lesy města Velká Bíteš na lesních pozemcích.

Platí totiž zásadní pravidla pro veřejnou zeleň. Stromy se nevysazují nad veřejnou 
kanalizací, vodovodem ani nad přípojkami či jinými inženýrskými sítěmi. Ve vzdá-
lenosti několika metrů před bytovými domy (okny obývacích místností) se žádné 
stromy vyššího vzrůstu nevysazují. Po dvaceti letech se dají pouze hodnotit postupně 
vznikající škody na majetku vlivem nevhodně vysazované zeleně. Když k tomu při-
dáme nekvalitně provedenou stavbu, tak máme vzorový příklad jako byla rekon-
strukce kanalizace na Vlkovské ulici s nákladem přesahující jeden milion korun. 
Zeleň se ošetřuje výhradně odbornou firmou a ne někým, kdo má zrovna čas. Po 
období dvaceti až třiceti let se daná zeleň obměňuje.

Nová komunikace s chodníkem a obměněnou zelení před domem č.p.386.
 FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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SPORTOVNÍ HALA S NOVOU PODLAHOU
Poslední týden v říjnu byla uzavřena sportovní hala, ve které se rozeběhla rekon-

strukce podlahy. Nutnost realizovat rekonstrukci podlahy vyplývala z rozhodnutí 
Krajské hygienické správy, pracoviště Žďár nad Sázavou, ve kterém byla do doby 
rekonstrukce zakázána výuka tělesné výchovy (nejzazší termín rekonstrukce je 
rok 2007). Proto nás potěšilo schválení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
v druhé polovině října poskytnout dotaci 1,050 milionu korun TJ Spartaku na rekon-
strukci podlahy ve sportovní hale. Zbylou část cca 400 tisíc korun dává město formou 
příspěvku a 50 tisíc korun Fond Vysočina.

Kompletní dodávku pružné podlahy, která proběhla v listopadu, zajišťuje firma 
Tennis Zlín. Na začátku prosince zbývalo pouze provedení vrchního nátěru palu-
bovky a lajnování hřišť na volejbal, košíkovou. Následně se v této sportovní hale může 
rozeběhnout naplno výuka tělesné výchovy našich škol, trénování i mistrovská utkání 
všech sportovních družstev TJ Spartak a zápasy amatérských sportovců (už bez obavy 
z hrozby uzavření sportovní haly). Současně byla provedena oprava západní strany 
střechy moderními stavebními prvky s dlouhou dobou životnosti, kterou také uhra-
dilo město formou příspěvku.

NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SOU JANA TIRAYE
Hlavní budova našeho městského učiliště na ulici Tyršova byla v listopadu tech-

nicky zhodnocena o novou kanalizační přípojku, kterou prováděla firma JCZ Černý 
z Nového Města na Moravě. Stávající kanalizační přípojka byla vedena úhlopříčně 
přes stávající půdorys budovy. Z toho plynou problémy, které se během provozu  
postupně začínaly objevovat.

Nová přípojka je vedena mimo budovu učiliště, přes novou revizní šachtu, do 
stávající kanalizace v prostoru parkoviště na Tyršově ulici. Náklady dosáhly částky 
cca 120 tisíc korun, což není ani polovina rozpočtovaných nákladů vyplývajících 
z projektové dokumentace.

Pracovníci firmy dokončují propojení dešťového svodu a splaškové přípojky do nové 
revizní šachty. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ – ŘÍJEN 2005
PROBĚHLO CVIČENÍ HORIZONT 2005

Na základě dohody základních složek integrovaného záchranného sytému kraje 
Vysočina (dále IZS), mezi které patří policie, hasičský záchranný sbor a zdravotní 
záchranná služba, proběhla ve středu 5. října likvidace následků simulovaného tero-
ristického útoku. Útok byl fiktivně nahlášen v blízkosti jihlavského supermarketu 
a cvičně proběhl ve výcvikovém areálu střední policejní školy „Pouště“ u Třeště. Celé 
cvičení ve mně zanechalo dva základní dojmy – poznatky:

Prvním poznatkem je, že cvičení potvrdilo potřebu společného tréninku těchto 
simulovaných zásahů. Je nutné pravidelně prověřovat a zdokonalovat součinnost jed-
notlivých složek IZS. Kromě policistů, hasičů a záchranářů se cvičení zúčastnili i měst-
ští policisté, pracovníci červeného kříže, dobrovolní hasiči a příslušníci 153. záchran-
ného praporu z Jindřichova Hradce. Ti všichni měli možnost buď se aktivně účastnit 
zásahu nebo zásah alespoň sledovat a získávat teoretickými přednáškami obtížně 
sdělitelné zkušenosti a poznatky.

Druhým poznatkem byl dojem, že kromě složek integrovaného záchranného sys-
tému tj. hasičů, policistů a záchranářů, bychom i my sami měli věnovat alespoň malou 
část svého času sebevzdělání v oblasti charakterizované otázkou „Jak se správně cho-
vat v mimořádných situacích?“. Nejsem si totiž vůbec jistý, kolik z nás by se dokázalo 
správně zachovat například při výbuchu špinavé bomby nebo třeba i obyčejné hro-
madné havárii. Nejsem si vůbec jistý, zda většina z nás ví, kam zavolat o pomoc, jak 
uložit člověka do stabilizované polohy, jakým způsobem zastavit tepenné krvácení, 
jak provádět srdeční masáž nebo dýchání z úst do úst nebo jak rychle uvést do chodu 
hasicí přístroj atd.

Myslím, že obecně i vlivem minulého režimu máme tendenci tyto věci podceňo-
vat. Ujišťuji všechny, že stačí shlédnutí jednoho simulovaného teroristického útoku, 
kterého se účastní zhruba 30 figurantů v roli středně a těžce zraněných, abyste začali 
horečně přemýšlet, jak byste si v roli záchranáře nebo třeba i zraněného byli schopni 
počínat vy a jak, respektive zda-li vůbec byste dokázali pomoci. Jinými slovy, základní 
údaje z kapesního průvodce pro mimořádné situace by měly být v hlavě každého 
z nás. A aby tomu tak bylo, nám nikdo nebrání.

NAVŠTÍVIL NÁS ŘEDITEL BRNĚNSKÉ ČESKÉ TELEVIZE
V první polovině října jsem měl vůbec poprvé ve funkci hejtmana možnost setkat 

se s ředitelem brněnského studia České televize Vladimírem Karmazínem. Byl jsem 
velmi rád, že jsme mohli docela podrobně hovořit o prezentaci života na Vysočině ve 
vysílání České televize. Vladimír Karmazín přislíbil, že ještě v průběhu roku 2005 má 
zájem posílit zpravodajství z Vysočiny. Kromě zpravodajského týmu pražského stu-
dia České televize by tedy vysílání z Vysočiny měl zabezpečovat i zpravodajský tým 
brněnského studia České televize, který by měl mít trvalé sídlo v Jihlavě.

Pan ředitel Vladimír Karmazín také projevil zájem získat co možná nejvíce infor-
mací o tradičních a zajímavých kulturních, sportovních, naučných a dalších spole-
čenských akcích regionálního významu, konaných pravidelně na Vysočině. Nic tedy 
nebrání představitelům jednotlivých měst a obcí využít nabídku pana ředitele a na 
adresu Vladimír.karmazín@czech-tv.cz již nyní projevit zájem a zároveň i informovat 
o významných akcích ve vaší obci, městě, mikroregionu. Třeba právě vaše nabídka 
brněnské studio České televize zaujme. Nakonec reakce na vaši nabídku může být 
i určitým měřítkem toho, do jaké míry je slibovaná častější prezentace Vysočiny ve 
veřejnoprávní televizi myšlena vážně.

Miloš Vystrčil,
 hejtman Vysočiny
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ZNOVU NA SLOVENSKU
SPOLUPRÁCE ZŠ VELKÁ BÍTEŠ V RÁMCI 
MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU

V době podzimních prázdnin, ve čtvrtek 27. října 2005, navštívili žáci - někteří v do-
provodu rodičů, učitelé a další zaměstnanci ZŠ Velká Bíteš v celkovém počtu 107 osob 
partnerskou Základní školu Tajovského ve slovenském Senci.

Tento den se zde konal „Deň otvorených dverí“ s tematikou podzimu a jeho 
darů - ovoce a zeleniny, vše jako součást pokračujícího projektu SOCRATES - 
Comenius také za účasti partnerů ze školy v maďarském Györu.

Celý den za krásného slunečného pozdního babího léta byl naplněn mnoha akti-
vitami všech zúčastněných. Nastíním alespoň část těch, z mého pohledu nejvýznam-
nějších.

1. Celkem osm učitelů z naší školy vedlo výuku některých předmětů.
2. V přírodopise byli slovenští žáci Pavlem Holánkem seznámeni s naším regio-

nem především z pohledu geologické stavby, v tělesné výchově vedl Lukáš Dočkal 
tréninkovou jednotku mladších žáků přímo v moderním Národním tréninkovém cen-
tru slovenské kopané, kde mladí bítešští fotbalisté hráli v červnu t. r. dokonce finále 
v rámci velkého mezinárodního turnaje.

3. Zdeňka Drlíčková a Věra Poláchová si velice rozuměly se slovenskými žáky v ho-
dinách angličtiny, podobně jako Marie Kolářová v užitých výtvarných činnostech 
zaměřených na keramiku, kde naše a slovenská děvčata společně vytvářela návrhy 
symbolů spolupráce všech tří škol. Několik zajímavých pokrmů, připravených našimi 
žákyněmi pod vedením Marie Vlčkové, si pochvalovali nejenom naši chlapci - mladší 
žáci, hráči košíkové vedení trenérem Standou Batelkou, kteří po utkání se sloven-

Ředitelé partnerských škol při symbolickém zasazování našeho národního stromu - lípy, 
která je také národním stromem Slováků. FOTO: MARIE KOLÁŘOVÁ



15

skými vrstevníky při konzumaci chutných výtvorů na nejtěsnější prohru rychle zapo-
mněli.

4. Zajímavostmi ve srovnání slovenštiny a češtiny zpestřila výuku mateřského 
jazyka slovenských dětí Eva Čermáková, prezentaci našeho města v hodině vlastivědy 
zrealizovala Jitka Schwarzbachová s podporou Ilony Brůžičkové a Ireny Novákové.

5. Učitelé a žáci, kteří se přímo nepodíleli na výuce, si pod vedením slovenské 
kolegyně prohlédli město. Vzhledem k havárii zařízení v Aquathermu, kam větší část 
z našich řad směřovala, následoval výjezd za termální vodou do nedaleké Dunajské 
Stredy. Dvouhodinové koupání v termálních venkovních bazénech v překrásném 
koloritu podzimní přírody ozářené sluncem přineslo - dle svědectví zúčastněných - 
nádherné a neobvyklé zážitky.

6. Po setkání s primátorem města Sence zasadili ředitelé všech tří škol národní 
stromy v seneckém „Europarku“. Následovalo setkání širšího vedení škol s cílem 
upřesnit další společné aktivity. Nebude jich málo. Prakticky každý měsíc v tomto 
školním roce bude docházet k vzájemným kontaktům. Ten nejvýznamnější, tento-
krát zaměřený na pohybové a esteticko-výchovné aktivity, bude na přelomu dubna 
a května 2006, kdy se v obdobném rozsahu setkáme na naší bítešské půdě.

7. Veškeré náklady z naší strany byly hrazeny z grantu v rámci projektu 
SOCRATES.

8. Vzhledem k zájmu asi dvaceti norských pedagogů, jejichž návštěva proběhne na 
naší škole v polovině listopadu t. r., předpokládám rozšíření mezinárodní spolupráce 
našich škol i tímto směrem.

Jsem rád, že mohu na tomto místě poděkovat všem kolegům učitelům, kteří se 
přímo či nepřímo podílejí na rozvoji spolupráce činnostmi, které často dělají i v době 
pracovního volna - nad rámec svých povinností.

Mgr. Dalibor Kolář, 
ředitel ZŠ Velká Bíteš

POŘÁD SE NĚCO DĚJE
„DEN DÍLEN“

Opět běží nový školní rok a každý, kdo stál za katedrou ví, jak je někdy těžké děti 
zklidnit a zaujmout.

Již 5. rokem realizujeme projektové vyučování. Loni proběhl “Den dílen“, který 
jsme spojili, mimo jiné, i s oslavou „Dne Země“.

Přišel den „D“. Děti plné očekávání usedly do lavic a čekaly, co se bude dít. Po spo-
lečném zahájení byly rozděleny do tří věkově smíšených skupin a seznámeny s orga-
nizací celého dopoledního vyučování. Každé téma (voda, vzduch, půda) muselo být 
přizpůsobeno nejen věku, ale i rozumovým schopnostem dětí.

Jindy tak běžný den s obvyklým výšlapem do přírody se změnil v dopolední učení 
plné her a smíchu.

Neváhali jsme a akci zopakovali, tentokrát v „Den otevřených dveří“. Chtěli jsme 
ukázat a zároveň se i trochu pochlubit, jak jsou „naše“ děti schopné se učit s chutí 
a elánem.

Rozděleny do čtyřbarevných družstev, měly možnost „cestovat“ v českém jazyku, 
dějepisu, hudební výchově či přírodopisu.
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Účinnost naší metody jsme 
si ověřili pomocí monitoringu 
v dané skupině již při vstupu do 
třídy a po ukončení činnosti.

Kladné ohlasy nás ujistily, že 
volba projektového vyučování při-
náší dětem tu správnou motivaci 
se vzdělávat, nebo se „jen“ těšit 
do školy.

No, není to pro nás ta nejlepší 
odměna a zároveň i motivace?

za Spec.Š. Tišnovská 116
uč. Jana Kroutilová, DiS.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
….. tak nám ten rok krásně ubíhá a než se nadějeme budeme se všichni chystat na 

ty nejkrásnější chvíle v roce – Vánoce. Stalo se tak trochu samozřejmostí, že vás sezna-
mujeme s děním v naší mateřské škole. Vše plyne, jak se říká, „hladce“- snad jen v září 
jsme měli všichni vstup do školky trochu ztížený. Náš hlavní vchod se totiž v té době 
dočkal celkové rekonstrukce, podle dobových fotografií to bylo po více než 60.letech 
a jsme tomu moc rádi.

První měsíce školního roku, které jsou pro každou školu dost náročné, máme za 
sebou a úkoly, které jsme si stanovili, se stávají pomalu minulostí…

Novotou, kterou pro vás připravujeme, jsou naše nové webové stránky, najdete je 
od prosince na internetu pod adresou www.vbites.cz - školství. Budeme vás na nich 
seznamovat se vším, co se u nás chystá, co probíhá. Dostanete zde informace všeho 
druhu: něco málo z historie, hodně ze současnosti, rozdělení tříd, obsazení pedago-
gickými pracovnicemi, kontakty a ostatní akce naší školy – jako je Baby club, který 
pokračuje již několikátým rokem každé třetí úterý v měsíci, semináře pro veřejnost, 
jež se pro velký zájem znovu na podzim rozběhly. Všechny tyto akce jsou doplněny 
fotografiemi, které vše dokumentují.

Novinkou, se kterou vás na našich webových stránkách začneme seznamovat, jsou 
tzv. tématické dny (doposud byly k nahlédnutí pouze v písemné podobě v MŠ nebo 
byly přílohou Výroční zprávy o činnosti školy). S dětmi pracujeme podle školního 
vzdělávacího programu, jehož součástí jsou výchovné okruhy - výpravy za poznáním 
a každý z těchto okruhů završujeme právě tematickým dnem. Například na závěr 
okruhu „Výprava do zahrady“ si každá třída připraví den, který vše shrne – „Den jablí-
ček, Koulelo se, koulelo…,Den ochutnávek“… – název není důležitý, ale ten den si děti 
prostě „užijí“. Snažíme se s dětmi dělat věci, které nelze zařazovat každý den, např. pe-

Vaříme... FOTOARCHIV ŠKOLY
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čou „štrúdl“, zadělávají si těsto, strouhají jablka, chystají zeleninové saláty – zeleninu 
přinášejí děti ze svých zahrádek…

Takto se snažíme završit každé téma. Samozřejmě jenom nevaříme, ale teď 
nedávno navštívil děti „Podzimníček“, krásně jsme si užili „Den deště“ a „Den větru“. 
Všechny tyto tématické dny se snažíme dokumentovat fotografiemi, které vám nabí-
zíme k nahlédnutí právě na našich nových webových stránkách ve fotogalerii. Přijďte 
alespoň elektronicky „pobejt“ a vrátit se na chvíli tam, kam jistě mnozí z vás chodili, 
zveme vás!

Zdraví vás kolektiv zaměstnanců mateřské školy na náměstí

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM ŠKOLY
Poslední říjnový den přiblížily paní učitelky Speciálních škol, Tišnovská 116, speci-

ální školství veřejnosti. Pozvaly na „Den školy“ také místní školy, školy ostatních obcí, 
rodiče a zástupce škol ve zdravém projektu i ČŠI, KÚ, MěÚ. Všichni měli příležitost se 
seznámit se vzdělávacími plány Speciálních škol, s rehabilitačním programem, meto-
dami výuky, pracovním uplatněním žáků a projekty za pětileté období, i plánem pro-
váděcího projektu Zdravá škola.

Pohled na opravený hlavní vchod z nádvoříčka MŠ. FOTO: WIESNEROVÁ ALŽBĚTA
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Prezentace proběhla ve velmi příjemné atmosféře, ke které přispěla i videopro-
jekce a návštěva odborníků ze Speciálního centra Žďár nad Sázavou, se kterými škola 
úzce spolupracuje. Ti objasnili zejména problematiku integrace žáků a odpovídali na 
aktuální otázky, týkající se speciálního školství.

V jednotlivých třídách byly připraveny k nahlédnutí učebnice a učební pomůcky.
Kolektiv učitelek SpecŠ

NAPŘÍČ ŠKOLOU
JAK SE ŽIJE NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

Od 17. do 27. 10. probíhala v prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši 
výstava z činnosti velkobítešské základní školy pod názvem „Napříč školou“.

Při vernisáži, které se zúčastnili také zástupci slovenské partnerské školy ze Sence, 
shlédlo více než 80 přítomných komentovanou projekci zachycující chod školy z růz-
ných úhlů pohledu se snahou přiblížit tuto problematiku komplexně tak, jak napovídal 
sám název akce, na jejíž přípravě se podílela většina ze 760 žáků a 50 pedagogů školy.

Myslím si, že tato forma prezentace činnosti naší školy v těchto prostorách, v čase 
stále ještě začínajícího školního roku, patří k jednomu z nejlepších způsobů, jak 
co nejširší veřejnosti umožnit alespoň zčásti nahlédnout do každodenního života 
žáků a pedagogů naší školy. Velice pozitivní ohlas bítešské veřejnosti mě přesvědčil 
o vhodnosti obdobných aktivit i v budoucnosti. Vždyť výstavu shlédlo více než jeden 
tisíc návštěvníků všech generací!

Závěrem upřímné poděkování paní Zdubové, paní Pöcklové a panu Slámovi, 
stejně jako panu Kratochvílovi ze SOU Jana Tiraye Velká Bíteš za zajištění pohoštění 
při vernisáži.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel ZŠ Velká Bíteš

Malá ukázka z prezentace. FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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PODĚKOVÁNÍ
Informační centrum a Klub kultury města Velká Bíteš děkuje učitelskému sboru 

za realizaci této výstavy.
-red-

OKÉNKO FARNOSTI
Těšíme se na Vánoce. Svátky, které má snad každý rád. Od nejmenších po nejstarší 

– pro jejich neobvyklé kouzlo. Kouzlo, které pramení z naděje. Bůh jde k nám, smíme 
se mu otevřít.
Adventní a vánoční program v našem kostele:

• 5.12.2005 v 16.30 hodin oslavíme s dětmi v kostele svatého Mikuláše
• 1. a 2. adventní neděli ponesou děti v obětním průvodě hračky pro dětské domovy
• 18.12.2005 v 15 hodin se uskuteční živý Betlém na náměstí ve Velké Bíteši
• 23.12.2005 od 16 hodin bude možnost slavit svátost smíření za účasti více zpovědníků
• od 23.12.2005 bude Betlémské světlo v kostele
• 24.12.2005 v 16 hodin – štědrovečerní bohoslužba pro děti, v průvodu s lampič-

kami ponesou betlémské světlo, které pak roznesou do svých domovů a souse-
dům

• 24.12.2005 ve 24 hodin – Půlnoční mše
• 25.12.2005 v 8 hodin a v 11 hodin mše svatá
• 26.12.2005 v 8 hodin a v 11 hodin mše svatá
• 26.12.2005 v 16 hodin bude v kostele sv. Jana Křtitele vánoční pásmo dětí

Dětský sbor a ředitel ZŠ při zahájení výstavy. FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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• 30.12.2005 na svátek Svaté Rodiny bude mše svatá v 8 a v 11 hodin s připomín-
kou manželských slibů, s prosbou za rodiny celého města (manželské páry 
přijďte společně)

• 31.12.2005 v 17 hodin mše svatá, ve 24 hodin bude adorace v kostele
• 1.1.2006 slavnost Matky Boží Panny Marie a zároveň je Světový den modliteb za mír
Celý advent nás provází mnoho lidových zvyků a tradic, které nám mohou pomoci 

vnímat hloubku a celou hodnotu blížících se Vánoc – oslavu narození Ježíše. Ať už je 
to adventní kalendář pro děti motivující k dobrým skutkům, v mnoha domácnostech 
nechybí známá „Barborka“, nezbytné dárky pro všechny blízké. Bez stromečků, koled 
a jesliček bychom si nedovedli Vánoce představit.

Milí čtenáři Zpravodaje, všem Vám přeji pěkně prožité Vánoce v rodinném kruhu, 
s radostí a vděčností, že máme kolem sebe milující lidičky, s nimiž se můžeme podělit 
i o to tíživé z našeho života.

Otec Bohumil

„ROSU DEJTE, NEBESA, ZHŮRY...
 a oblakové dštěte Spravedlivého,
 otevři se země
 a vypuč Spasitele…“

Vzpomínky bítešského rodáka:
Při ranní rorátové mši věřící s radostným očekáváním zpívali tyto ordorační verše 

o blízkém příchodu Spasitele.
Radostné údobí vánoční a novoroční si jednotlivé národy přizpůsobují svým 

národním povahám a zvyklostem.
Tak je tomu i u nás a naše Vánoce patří k těm nejkrásnějším na světě. K řadě 

významných atributů českých a moravských Vánoc patří i naše příroda – zasněžená 
krajina a hluboká noční obloha posetá tisíci zářících hvězd.

Jednou z nejdojímavějších kreseb malíře Josefa Lady je jeho „Betlém“ z roku 1933. 
V prostém dřevěném chlívě sedí v jesličkách Ježíšek a při nich klečí Panna Marie 
v jednoduchém českém zimním oblečení a z druhé strany jesliček stojí v ovčím koži-
chu až po paty svatý Josef. Na Ježíška dýchají oslík a volek. Ježíšek ručkou hladí hlí-
dacího psa vesnického ponocného, který se sukovicí v ruce, hlásným rohem přes 
rameno a fajfkou v puse jako první z dědiny přišel se poklonit Jezulátku. Modré nebe 
je plné hvězd a nad chlévem září vlasatice – kometa.

Miloval jsem a stále miluji ty prosté barevné kresbičky Mistra Lady, které v třicá-
tých letech minulého století vycházely v humoristické příloze „Kvítko“ v nedělních 
novinách „České slovo“ a spoustu vánočních perokreseb Mistra Mikoláše Alše, které 
s mnoha českými pranostikami byly vydány později v obsáhlé knize „Špalíček“.

Když jsme se dostatečně vynadívali se sestrou Jitkou na obrázky Josefa Lady, zanesl 
jsem je prohlédnout i babičce a dědovi. Vždyť babička to byla, která se uvolila mě vzít 
na půlnoční mši, která se v bítešském kostelíčku sloužila tehdy v deset hodin večer. 
Na půlnoční nás doprovázel i tatínek, který ve zpívané a muzicírované vánoční mši 
Jakuba Jana Ryby: „Hej mistře, vstaň bystře a pohleď na tu krásu…“, připravovanou 
regenschorim panem Gambou, zpíval baryton.

Když jsme spěchali na půlnoční, nebylo moc času na prohlížení hvězd na nebi, 
ale na zpáteční cestě jsem poprosil babičku, abychom šli co nejpomaleji, abych tu 
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krásu Vesmíru mohl plně vychutnat. Tehdy, mimo náměstí – kde poblíž kašen byly 
umístěny dva kandelábry s elektrickými lampami – prakticky veřejné osvětlení nee-
xistovalo. Když v chrámu sv. Jana Křtitele dozněla poslední sloka nejkrásnější naší 
koledy „Narodil se Kristus Pán“ a věřící pod věží vycházeli z kostela, otočil jsem se za 
pomníkem Padlých zpět ke kostelním věžím, kolem kterých zářilo vánoční nebe plné 
hvězd. Jaká to byla nádhera!

Později, když jsme se přestěhovali do Velkého Meziřící, prožil jsem několik půlnoč-
ních mší v prostornějším chrámu svatého Mikuláše. Bydleli jsme tehdy proti hostinci 
„U Smrčků“, který byl v květnu 1945 vybombardován Rudou armádou. Když na pod-
zim opadalo listí z mohutných kaštanů ze Smrčkovy zahradní restaurace, viděl jsem 
krásně až na kopec Fajťák nad městem, jak tam noční tmou scházeli na půlnoční ves-
ničané ze Lhotky. Cestička v kopci nebyla nijak upravená, a tak na cestu bylo třeba si 
svítit chlévskými svítilnami. Byl to pěkný pohled jak desítky světélek se pohybovaly 
po kopci směrem k Velkému Meziřící.

Na kůru řídil muzicírovanou půlnoční regenschori pan Bohuslav Svoboda, který 
sám složil hudbu k řadě vánočních mší. I tady zpíval jeden z mužských partů tatínek. 
Pan regenschori Svoboda učil na gymnáziu v prvních ročnících zpěvu.

Dnes, když jedete v noci po dálnici kolem Velkého Meziříčí, celé údolí září mohut-
ným osvětlením. Tehdy před sedmdesáti lety nad městem s vysokou kostelní věží 
zářily pouze jasné hvězdy. U Dolní brány se stékají dvě říčky- Radostínka a Balinka 
– a když v zimě nebyly zamrzlé, jejich vody bouřily pod mostem při soutoku, aby pak 
v širším korytě již klidněji tekla nová řeka – Oslava. Za protektorátu nesměla svítit 
pouliční osvětlení, a tak nebeská báň široko daleko zářila hvězdami. Studoval jsem 
tehdy na gymnáziu, kde za Němců byla zakázána filozofie. A tak jsem se jí zabýval 
soukromě a tehdy alespoň částečně jsem pochopil myšlenky velkého německého 
filosofa Immanuela Kanta, který v závěru své slavné Kritiky praktického rozumu píše: 
„ Dvě věci naplňují mysl vždy novým a vzrůstajícím obdivem a úctou, hvězdné nebe 
nade mnou a mravní zákon ve mně.“

Současná společnost si nedovede představit vánoční a novoroční svátky bez rádia 
a televize. Nač asi bude dnešní mládež v budoucnu vzpomínat? Někteří si vzpome-
nou na současné vtipné koledy Jiřího Suchého: „Tiše a ochotně-Purpura-na plotně 
voní, stále voní…“ nebo na Zdenka Borovce a jeho: „Vánoce, Vánoce přicházejí, zpí-
vejme přátelé…“ či většině zůstane jen vzpomínkou radost z rozbalených dárků?

Náš velký básník rodné Vysočiny Josef Suchý, který tolik za své přesvědčení trpěl 
za minulého režimu, evokován cinkotem klíčů za svobodu v roce 1989, napsal ve své 
novoročence pro rok 1990:

„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 nějž není.“

Radostné svátky božího narození a vše nejlepší do nového roku 2006.

Srdečně Váš
PHDr. Miloslav Nováček
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ŠTĚPÁN RAK – KYTAROVÝ RECITÁL

Koncert – ač regulérně v pořadí druhý - byl ve skutečnosti mimořádný. Svou atmo-
sférou pohody, kterou kolem sebe šíří interpret, profesor Štěpán Rak, okamžiky, které 
od počátku ozvláštňovaly tento večer.

Již úvod byl poněkud mimořádný. Pan Mašek, který toho měl v úvodním proslovu 
jako vždy hodně na srdci, byl předčasně na pódium pozván pan Rak, i když notový 
pultík čekal na hudební „předskokanku“, absolventku bítešské ZUŠ. Oba pánové 
z toho „vybruslili“ perfektně: potleskem přivolaný prof. Rak usedl na pódium a bez 
mrknutí oka začal hrát z not na pultíku první tóny skladby. To už zasahoval pan 
Mašek, hostitelským gestem ho pozval do první řady mezi posluchače, usedl vedle 
něho a všichni jsme společně naslouchali Menuetu Nikoly Paganiniho, který před-
nesla na kytaru žačka pana Dudy, Jitka Budínová. Určitě jí nadlouho zůstane zážitek, 
kdy jí kromě plného hlediště aplaudoval i umělec, kterého znají a obdivují v sedmde-
sáti státech světa.

A potom začalo doslova „čarování“ za pomoci šesti strun a devíti prstů. Interpret 
a autor v jedné osobě rozehrál spolu se strunami celou kytaru, občas přidával svůj 
hlas, ale to nezpíval, spíš se zdál být sedmou strunou svého nástroje.Vše je řečeno ve 
slovech Johna W. Duarta: „Ludwig van Beethoven snil o kytaře jako o malém orches-
tru a tím, kdo jeho sen naplnil, ale i překonal, je Štěpán Rak.“

Snad nejbarevněji zněla „ochutnávka“ z krásně výtvarně řešeného CD, které mělo 
křest den před koncertem v Bíteši. Cédéčko má název Chvála čaje. Pět let tvořil 

Z koncertu... FOTO: OTTO HASOŇ



23

Štěpán Rak půvabné melodie, ze kterých zní a současně i voní čaj jasmínový, čínský, 
indický, babiččin… Každá skladba měla svou melodii, charakteristickou pro danou 
zemi. Jako kouzelný dědeček nás pan Rak s úsměvem pomocí zlatého zvonečku pře-
nášel ze země do země… Tóny kytary prý mají na tři sta barev. Tady jsme je uslyšeli 
všechny. Na pomoc si beru raději slova profesora Ludvíka Kundery: „Když kytara 
Štěpána Raka zní jako orchestr, jsem vždy fascinován. Neméně když se tiše osamo-
statní na rozsochaté téma CIT. Pojí-li se k němu navíc CHVÁLA ČAJE, šíří se vůkol 
fantazie, rozum, lakoničnost i meditace: prostor se chví, myšlenka se tříbí, do hry 
vstupuje SEN.“

Nejraději bych těmito slovy ukončila svou zprávu o koncertu, ale nemohu vám 
odepřít ani informaci o jeho mimořádném závěru.

Profesor Rak v letošním roce oslavil své šedesátiny a pořadatelé mu předali odpo-
vídající dar: kytaru – dort s čokoládovým rakem na strunách. (Vznikl ve Zdubově cuk-
rárně.) Dojatý jubilant si pak ještě spolu s publikem zazpíval o temně hučící Niagaře 
a o „…eskadroně, co z ní nezbyl ani jeden muž…“

Nám zbyl krásný pocit ze setkání s mimořádným umělcem i člověkem, profesorem 
Štěpánem Rakem.

Zora Krupičková

Mistrovský opus „Houslařství“ u Zdubů. FOTO: OTTO HASOŇ
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„ZÁMECKÝ“ KONCERT BHP
Duo di Praga je komorní seskupení nám známého flétnisty Vítězslava Drápala 

a harfenistky Hany Müllerové. Paní Mgr. Hana Müllerová patří k nejlepším českým 
harfenistkám, v současné době hraje v pražském orchestru FOK. Mgr. Vítězslava 
Drápala známe nejen z pódia BHP, z jeho cédéček, z rozhlasu i televize, ale i jako 
vynikajícího flétnového pedagoga dříve na brněnské JAMU, nyní na bítešské ZUŠ.

Pozvánka na koncert (a její čtenáři) nemůže mít větší štěstí, než když ji napíše sám 
interpret. Děkuji tedy panu Drápalovi za následující řádky:

Flétna a harfa ve své prapůvodní podobě píšťaly a lyry zaujímá své přední místo 
již v dávných bájích a legendách. Obliba těchto dvou nástrojů se zachovala až do 
dnešní doby. Dlouhé zdokonalování obou nástrojů přivedlo jejich libozvučné tóny 
až do zámeckých komnat. S oblibou se využívalo spojení flétny a harfy k interpretaci 
skladeb, které vznikaly v největším rozsahu v 18. století a to zejména také přičiněním 
českého skladatele Jana Křtitele Krumpholtze, který se zasloužil nejvíce o zdokona-
lení technických možností hry na harfu. Tento vynikající harfenista a skladatel velmi 
obohatil harfový repertoár.

Rádi bychom přenesli vzácnou atmosféru zámeckých koncertů do zdejšího 
sálu. Jako ukázku z tvorby současných skladatelů jsme vybrali Serenádu Vincenta 
Persichettiho pro jeho nápaditou zvukomalbu a současně využití náročných technic-
kých možností obou nástrojů.

Po dlouhých zkušenostech pečlivě vybíráme náš repertoár, který dokáže pohladit 
jemné hudební cítění našich posluchačů. Nabízíme jim to nejlepší, abychom jejich pos-
luchačské očekávání nezklamali.

Více si o obou interpretech můžete přečíst v naší brožuře. Zbývá jen dodat: na shle-
danou v úterý 6. prosince 2005 v 19 hodin v sále Kulturního domu ve Velké Bíteši.

Vítězslav Drápal a Otto Hasoň

BÍTEŠÁK HÁJIL BARVY ČESKÉ REPUBLIKY
V TATŘE NAPŘÍČ AMERIKOU

Na zajímavé besedě, kterou zahajoval svou výstavu fotografií, vyprávěl pan Ctibor 
Veleba o svých zážitcích z rallye, kterou absolvoval letos na přelomu září a října.

Splnil tak svůj sen o tom, že by chtěl jednou podniknout závod, podobný Rallye 
Dakar, třeba po Loprajzově boku. Sen nabyl konkrétní podoby, když mu předseda 
autoklubu v  Massachusetts, Čech pan Ivo Slezák, navrhl účast na „nostalgické“ cestě 
Amerikou, kterou každý druhý rok pořádají skauti na svých veteránech.

Nebyl to pan Loprajz, se kterým pak seděl v Tatře 613, ale pan Ivo Slezák, syn býva-
lého kopřivnického designera automobilů, se kterým od roku 1968 žije v USA.

Oběma zůstalo české občanství a k tomu, aby v závodě vytvořil Ivo Slezák na čes-
kém voze zahraniční, tedy českou posádku, dopomohl právě Ctibor Veleba.

Já jako nemotorista, který rozeznává auta pouze podle barev, jsem spíš než foto-
grafie automobilů obdivovala krásné záběry Niagarských vodopádů. Ale i ty měly 
souvislost s automobilovým závodem, nesl totiž název „Rallye Niagara“, neboť právě 
tudy vedl.
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Samotný závod byl rozdělen do dvou kategorií, aby nebyli znevýhodněni skuteční 
„stařešinové“- (např. vůz z roku 1907). Ti jeli trať dlouhou „pouze“ 1500 km. „Mladíci“, 
kterým mohlo být nejméně dvacet a nejvíce padesát let, měli trať delší a obtížnější.

Nejtěžší etapa, během níž se „lámal chleba“, měřila 1200 km a posádka vozu ji 
musela zvládnout nonstop v limitu deseti hodin. Zde nasbírali všichni závodníci nej-
více trestných bodů, zde selhalo nejvíce vozů i vyčerpaných jezdců.

Česká posádka Slezák – Veleba však nevzdala. Odměnou za výkon bylo d r u h é mí 
sto v kategorii zahraničních posádek a automatická nominace pro příští rallye v roce 
2007, a to bez placení startovného (1000 dolarů).

Na závěr musím říci, že mne přece jen zaujala jedna fotografie automobilu: v les-
ním podrostu stojí torzo karoserie českého Tatraplánu. V houštině ji při krátké 
zastávce objevil Borek Veleba a nechtěl věřit svým očím - v lese poblíž hranic Kanady 
s USA reziví karoserie automobilu, jehož značka byla ve své době chloubou českého 
automobilového průmyslu a vozila pouze stranické a vládní činitele. Borek Veleba 
objevil znatelné výrobní číslo a po návratu domů je poslal do Kopřivnice. Domnívá 
se však, že tato téměř detektivní záhada nebude nikdy vyřešena. V této souvislosti 
napadá člověka parafráze textu W+V o záhadném klobouku ve křoví: „…kdo to tady 
zmizel, odkud jel a kam, jaký to měl svízel, že byl v lese sám…“

Možná se něco bližšího doví pan Ctibor Veleba během příštího závodu v roce 
2007. Přejeme mu hodně štěstí a úspěchu.

Zora Krupičková

Před 300 let starou krčmou v Bostonu. FOTO: IVO SLEZÁK, USA
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NA BESEDĚ
S PANÍ ZDENKOU JELÍNKOVOU V MĚSTSKÉM MUZEU

V září roku 2001 probíhal v našem 
městě dvoudenní seminář zaměřený 
na lidové tance z Podhorácka, který 
pro zájemce z města a okolí uspo-
řádalo zdejší muzeum s muzejním 
spolkem v tanečním sále základní 
umělecké školy. Seminář vedla paní 
Zdenka Jelínková, naše přední znal-
kyně v oboru taneční folkloristiky. 
Po výukové části následovala beseda 
v sále městského muzea se zdejšími 
obyvateli, kdy paní Zdenka Jelínková 
hovořila o své sběratelské činnosti 
a o počátcích folklorního hnutí v na-
šem regionu. Připomeňme si tuto 
výjimečnou ženu, která nedávno 
zemřela, ukázkou z jejího vlastního 
vyprávění toho sobotního večera.
O prvním folklorním souboru 
na Vysočině

Kdy jsem přišla do kontaktu s ho-
ráckým tancem a národopisem? Měla 
jsem to částečně v genech. Narodila 
jsem se sice na Slovácku, maminka 
byla rozená Veličanka z Horňácka 
a do školy jsem chodila ve Strážnici. 
Avšak maminka mojí maminky byla 
Hanačka a tatínek byl čistý Horák, 
narozený sice v Brně, jeho rodiče ale byli z Vysočiny - dědeček z Krásněvsi na 
Velkomeziříčsku a babička z Bukovice, což je na Tišnovsku. Samozřejmě všechny tyto 
oblasti jsem znala již od dětství, poněvadž jsme tam se sestrou jezdívaly za babičkou 
a dalšími příbuznými. Vždycky mě oslňovalo místní nářečí a velmi mě bavilo číst si 
o životě lidí na Horácku a Podhorácku, kdy se člověk dovídal o všem možném.

Měla bych se zmínit o tom, že jsem byla členkou Sokola. Absolvovala jsem všechny 
cvičitelské školy ŠOS v Praze (samozřejmě až do zavření Sokola), takže jsem znala 
techniku zápisu tanců a osvojila si taneční názvosloví. Od svých cvičitelů, kteří byli 
skvělí odborníci, jsem se naučila mnohému a získala jsem pevné základy i pro vní-
mání tanečního projevu. V roce 1946 jsem přišla jako tělocvikářka do Třebíče. Hned 
jsem zašla do tamního sokola a ptala se, kde by se daly zjistit horácké tance. Věděla 
jsem, že když přijdu do určité oblasti, měla bych zapomenout na svůj slovácký původ 
a věnovat se kraji, kde momentálně jsem a snažit se pro něj něco udělat. Ta sokolská 
sestra mi řekla: „Ale Zdeničko, tady nejsou žádné lidové tance. A pokud by byly, tak 
nebudou zajímavé.“

Paní Zdenka Jelínková. FOTO: SILVA SMUTNÁ
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Byla to špatná informace, avšak já jsem se nedala odradit. Pomohl mi knihovní 
inspektor pan Dokulil, vzdělaná osobnost, který pocházel z třebíčské Nové Vsi. 
Vybavil mě základní literaturou a vlastně navedl na dráhu, po které jsem se pak ubí-
rala po celý svůj život. Ptala jsem se ho: „Jak bych se dostala do vesnic za informátory? 
Mohl byste mi něco doporučit?“ A on: „Až budou mít výjezdy naši inspektoři, tak já 
jim řeknu, aby vás vzali s sebou.“ A to byl počátek mého výzkumu v terénu, tak začaly 
moje taneční sběry. Navštívila jsem mnoho obcí a setkala se s řadou pamětníků, 
z nichž někteří byli skutečně výborní tanečníci a zpěváci.

Potom jsem založila taneční skupinu. Pokud vím, byl to první folklorní soubor 
na Vysočině. Sama jsem byla členkou valašského krúžku a slováckého krúžku. Přála 
jsem si, aby i v místě mého nového působiště se něco podobného objevilo. Děvčata, 
která jsem na škole měla z tělocviku, projevila o lidový tanec velký zájem a přidali se 
chlapci z místní střední zemědělské technické školy. Utvořil se krásný kolektiv mla-
dých lidí, na který dodnes ráda vzpomínám. V té době jsem ještě neměla dostatek 
sebraných tanců, náš základní repertoár tvořily tance publikované v „Horácké svarbě“ 
od J. J. Pavelky. Tento autor, původem kantor, sepsal velice zajímavé dílo - takový kom-
plexní pohled na horáckou svatbu se spoustou písniček, které obsahovalo také oddíl 

Vpředu zleva: ?, Zdena, ?, Zdenka Jelínková, Marta Kochová provdaná Burešová. Hlava za 
ramenem paní Jelínkové je Míla Ježková. Prostřední řada mužů zleva: ?, ?, ?, ?, ?, ?. Vzadu 
zleva: žena?, muži: „Patrik“ Vladimír Ernest, Slávek Mach, Mirek Meloun, „Čarda“ Jaroslav 
Jurášek.
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asi šestnácti tanců: řeznická, židovská, hulán, Mariánka, mazurky, paterka aj. Naučila 
jsem naši mládež všechny tyto tance a sestavila z nich různá pásma.

Pak nastala otázka, kde vzít muziku? Měla jsem přátele ve valašském a slovác-
kém krúžku: Jarda Jurášek, Mirek Meloun, výborný kontráš Vladimír Ernest, potom 
basista Slávek Mach a klarinetista z Bojkovic. Těchto pět muzikantů nacvičilo náš 
první horácký program. Děvčata připravila oběd, kluci byli šťastní a už bylo zajištěno 
vystoupení i s muzikou, které vydalo za celovečerní program. Okamžitě jsme vzbudili 
pozornost veřejnosti.

Vzpomínám si také na nečekané okolnosti, za nichž jedno z prvních představení 
probíhalo. Dnes mi to s odstupem času připadá ještě víc legrační. Třebíč patřila do 
kraje jihlavského a vystoupení se mělo uskutečnit v sídle našeho nadřízeného úřadu. 
Školský úřad byl tehdy umístěn ve stejném objektu s jihlavským blázincem. Přišli 
jsme do obrovské dvorany, jeviště „krásně“ vyzdobené při příležitosti Stalinových 
narozenin. Měli tam jeho velikánský obraz. V prvé řadě seděl primář nemocnice 
a všichni v těch bílých čepičkách. Byl to natolik skličující pohled, že jsem si ani neu-
vědomila, jak jsme měli pásmo uspořádané. Začínali jsme tancem na slova písně: „Vy 
řezníci, řemesníci, vy ve zvyku máte, když vy něco kupujete, vždycky se vzpíráte. Zač 
toho vola, pane Pokora?...“ Publikum nám velice tleskalo, i ředitelé obou našich škol. 
Mládež byla nadšená. Mělo to však dozvuky. Přišel ke mně vedoucí školského odboru 
a pravil: „Jelínková, Jelínková, všechno krásné, ale ten začátek!“ Padla na mne tenkrát 
hrůza! Tak takto jsem se uvedla ve svých začátcích. Všechno se však srovnalo a začali 
nás vysílat i na různé přehlídky.

V Třebíči jsme dosáhli obrovských poct a úspěchů. Později jsme si půjčovali 
muziku z Telče, kde založil soubor prof. Mátl, hudební vědec (nejdřív vystudoval 
hudební výchovu a pak si to rozšířil na doktorát). V Telči na gymnáziu zřídil skří-
páckou muziku, která je jednou z charakteristických muzik - čtyři hudebníci: velké 
dyndy nebo velké skřipky, dvoje malé dyndy nebo malé skřipky a basa, která leží přes 
koleno (podložili čímsi kobylku a při hře to strašně drnčelo). Já jsem tam ty tance 
zapisovala u českých skřípáků. Mátl přišel za mnou, abych mu pomohla s tancem 
a on že pomůže zase mně s hudbou. Tak jsme spolupracovali.

Vítězslav Nezval pocházel od Třebíče. Jeho tatínek byl veliký kamarád s ředitelem 
na obchodní akademii. Jednou přijel a že prý slyšel něco o horáckých tancích. Ředitel 
školy propustil mládež, aby si šla pro kroje. Já jsem tenkrát ještě hrávala na klavír, nijak 
moc zvláštně, ale pro rytmus to stačilo. Ředitel s Nezvalem a nějakými dalšími pan-
táty posedali na lavičky a my jsme spustili. Nezvalovi se to velice líbilo. Napsal mi do 
knížky pěkné věnování, že je mile překvapený a že ho ta obnova těší.

V Jihlavě chtěli, abych také tam založila folklorní soubor (bylo to v době před vzni-
kem Vysočanu). Dokonce mi dávali inspektorské místo. Mezitím jsem však dostala 
nabídku od Státního ústavu pro lidovou píseň v Brně, kde mě potřebovali, pro-
tože jsem uměla zapisovat tance. Takže jsem nakonec inspektorské místo v Jihlavě 
nevzala. Třebíčská éra byla zakončena úspěšně. V celostátní soutěži se náš soubor 
umístil na pěkném druhém místě. Po mém odchodu soubor zaniknul. Avšak později 
byl ve městě založen folklorní soubor jiný, dostal název Třebíčan.

(konec první části)

Silva Smutná, Městské muzeum ve Velké Bíteši
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MY CIZINOU JSME BLOUDILI
PŘECHOD

Vyprávění prof. Jiřího Stallera, 
našeho krajana, žijícího dlouhá léta 
v zámoří - část druhá: 

Na Štědrý večer v noci, kdy nor-
mální rodiny rozbalovaly vánoční 
dárky, jsme seděli v osobním vlaku 
z Bratislavy do Brna. Vystoupili jsme 
na nevýznamné stanici za Břeclaví, 
protože nás varovali, že na břeclav-
ském nádraží je plno špiclů. Ve tmě 
na nás čekali dva vůdci, bývalí vojáci 
Svobodovy armády, později pohra-
niční rolníci a hlavně pašeráci. Šli noč-
ním lesem jako dva vlci. Jeden vpředu 
se zbraní v ruce, druhý se zbraní 
v ruce vzadu. Už tehdy na české hra-
nici platilo staré americké pravidlo 
z Divokého Západu: „Shoot first, ask 
questions later“ (nejdřív střílej, potom 
se ptej).

Copak já a bratr se ženou, my jsme 
byli mladí. Jak tu anabázi přežili táta 
s mámou, oba tehdy přes padesát let 
staří, nevím dosud. Máma špatně cho-
dila i po vydlážděných bratislavských 
ulicích. Já jsem byl dítě z velkoměsta 
a neuměl jsem si představit, jaké 
je v pozdním prosinci v lese ticho. 
Každé zapraskání větvičky znělo jako 
rámus. Jen z dálky jsme slyšeli štěkot 
psů. Po několika hodinách jsme došli 
k Dyji. Před námi byla ledová řeka a za 
ní ruská okupační zóna v Rakousku. 
Nesli jsme s sebou skládací člun pro 
dvě osoby. Nejprve přejel s pašerákem 
bratr, pak máma, táta a bratrova žena. 
Zůstal jsem na břehu sám. Trvalo to 
věčnost, než se člun vrátil i pro mne. 
Jen matně si pamatuji, že jsem byl 
na kolenou a hladil zmrzlou zem, do 
které, jak jsem byl tehdy přesvědčen, 
se už nikdy nevrátím.

Začal další pochod nocí, tentokrát 
už v Rakousku. Po několika hodinách 

Jiří Staller několik týdnů před přechodem hra-
nic v roce 1949. FOTOARCHIV RODINY

Dvě jízdenky z cesty do exilu: Bratislava - Brno 
a Wien - Gnigl (Salzburg).

FOTOARCHIV RODINY
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jsme dorazili do malé pohraniční vísky a vešli do starého baráku. Tam na nás pět 
dospělých čekal malý pokoj bez oken. Spali jsme na zemi. Jako „záchod“ nám sloužil 
kbelík s vodou v koutě místnosti. Čekali jsme do příštího večera, kdy pro nás přijel 
taxík poslaný tátovým starým přítelem, aby nás odvezl do Vídně. Táta se snažil postar-
šímu řidiči vysvětlit, kdo jsme a proč tam jsme. Jeho odpověď byla lakonická: „Das ist 
mir Alles Wurst“ (mně je to úplně fuk). Taxík ale projížděl okresní silnice, aby se sní-
žila pravděpodobnost kontroly ruskými vojenskými hlídkami. Cesta taxíkem a celý 
přechod byl zaplacen v amerických dolarech, které měl táta po celou válku ukryté 
v lustru ve své kanceláři. Poprvé po dvou dnech jsme se ve Vídni najedli a natáhli 
v posteli.

Za dolary se ve Vídni dalo koupit cokoliv. Opatřili jsme si falešné legitimace 
rakouských občanů a vydali se nočním vlakem z Vídně do Salzburgu, do americké 
okupační zóny. Seděli jsme každý v jiném vagonu. Dveře mého oddělení se prudce 
otevřely a vstoupil mladý ruský důstojník. Za ním dva vojáci s automaty přes rameno. 
Důstojník otevřel můj falešný dokument, prohlížel fotografii, díval se na mne, obracel 
listy, znova se díval na fotku a znova si prohlížel mne. To byl snad nejhorší okamžik 
celého útěku: tady nebylo kam uniknout. Trvalo celou věčnost, než mi důstojník legi-
timaci vrátil a než jsem se ocitnul jen asi dvě stovky metrů od hranice okupační zóny 
a od svobody. Vyhlédnul jsem z okna a viděl ruské hlídky, jak z vlaku vytahují jed-
noho cestujícího po druhém. Nevěděl jsem, zda budu v exilu s rodinou anebo sám. 
Potom vlak zastavil na první stanici v americké zóně. Táta, bratr a já jsme vyběhli ze 
svých vagonů na nástupiště, objali se, klesli na kolena a slíbili si, že budeme spoko-
jeni, ať nás v životě v exilu čeká a potká cokoliv.

Táta byl člověk mravný, čestný, nikoli ale nábožný. Já, když jsem dorůstal, jsem sám 
– jen ze zvědavosti – chodíval do kostela. Tátu ani mámu jsem tam nikdy neviděl. Po 
tátově smrti jsem v jeho zápisníku našel pod datem 24.XII.1949 krátkou větu: „Bůh 
k nám byl té noci milostiv.“

(pokračování příště)

„Pohled na Dyji z rakouského břehu v místě, kde jsme tenkrát přešli.“
FOTOARCHIV RODINY
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55 LET PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY
Ryze technicky a na vysoce odborné úrovni koncipoval autorský tým, sám sebe 

označující za redakční radu, vskutku reprezentační publikaci k výročí vzniku První 
brněnské strojírny ve Velké Bíteši, kterou vydala nyní tato akciová společnost pro-
střednictvím brněnského nakladatelství Jiřího Jeřábka. Stopadesátistránkové dílo 
bohatě provázené barevnými i černobílými fotografiemi nese strohý název „55 let 
První brněnské strojírny ve Velké Bíteši“ a podává výstižný obraz o továrně a lidech, 
s nimiž je spojen rozvoj města i jeho okolí.

Velkou Bíteš s pěti tisíci obyvateli si mnoho lidí z celé republiky spojuje přede-
vším s proslulou vynikající  restaurací žel už nežijícího Karla Rauše a jiní třeba s go-
tickým opevněným kostelem ze 13.století, barokně přestavěným v 17. a 18. století. 
Publikace připomíná, že právě První brněnská strojírna pomohla městu vystavět síd-
liště s novými byty, sportovní areál, hokejový stadión, kulturní dům i mateřskou školu 
a že závodní klub byl dlouhá léta téměř jediným nositelem kultury ve městě. Před 41 
roky také otevřela ve Velké Bíteši učňovské středisko.

Město bez železničního spojení se ještě po druhé světové válce řadilo do „hospo-
dářsky slabého kraje“ a jak publikace prozrazuje, jeho tehdejší představitelé si to uvě-
domovali. Vyvíjeli nemalé úsilí, aby situaci změnili a do města nějaký průmysl získali. 
Potomci tehdejších živnostníků vzpomínají, že jejich otcové dělali sbírku na cestovné 
a všimné pro různá jednání na úřadech. Jejich úsilí bylo nakonec korunováno úspě-
chem, teď by jim to u bdělé protikorupční organizace Transparenty International, 
působící po celém světě, asi jen tak neprošlo.

Prvními výrobky před 55 léty založené továrny byla pneumatická nářadí, hned 
v následujícím roce byla zavedena výroba průmyslových armatur pro energetická 
zařízení. S rozvojem výroby rostl i počet zaměstnanců a to až na 1765 v roce 1988. Le-
tos jich je 820. Výrobní program zahrnuje přístroje pro letecký průmysl, kryotech-
niku, turbodmychadla, přesné odlitky, expanzní a parní turbíny, nářadí a nástroje, 
galvanické povrchové úpravy a za vrchol je pokládán úspěšný vývoj a výroba proudo-
vého motoru a zařazení firmy do skupiny evropských výrobců leteckých motorů po 
boku takových firem jakými jsou třeba Rolls-Royce, Volvo a Snecma.

Bohumil Hlaváček, emeritní šéf ČTK v Brně

Redakční rada, zleva: František Martinek, Zdeněk Katolický, Karel Smolík, Alois Koukola, 
Jiří Jeřábek, František Škarpíšek, Zdeněk Jaša, Pavel Fatěna, Jaroslava Havránková, Miroslav 
Pospíšil, Radovan Kundera, Zora Krupičková, Ivan Brunovský, Milan Macholán.

FOTO: MÁRIA BARTOŠKOVÁ
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme oslavili 55. 

výročí založení První brněnské stro-
jírny ve Velké Bíteši. První brněn-
ská strojírna Velká Bíteš, a. s. byla, 
je a pevně věřím, že bude i nadále 
uznávanou strojírenskou firmou, na 
kterou mohou být jak zaměstnanci, 
tak obyvatelé Velké Bíteše právem 
hrdi.

Dovolte mi proto, poděkovat 
Vám, bývalým zaměstnancům za Váš 
podíl na vybudování firmy a Vám, 
současným zaměstnancům a spolu-
pracovníkům První brněnské stro-
jírny za Vaše úsilí a obětavou práci. 
Mé poděkování patří také Vašim blíz-
kým, Vašim rodinám.

Přeji Vám jménem vedení akci-
ové společnosti i jménem svým 
krásné prožití vánočních svátků 
plných pohody a do nového roku 
2006 pevné zdraví a mnoho osob-
ních úspěchů.

Ing. Milan Macholán
Generální ředitel a předseda před-

stavenstva
První brněnská strojírna 

Velká Bíteš, a. s.

ZADÁNO PRO SENIORKLUB
 Mnoho mluvit a hodně říkat,
 není totéž.
  Homér
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

Milé seniorky a vážení senioři, ale také i vy, ostatní občané a mládeži, není snad 
lepšího způsobu, co říci na úvod naší rubriky, než to, co říká písnička. Je to tak. Už 
jsou tady zase Vánoce. Jak ten čas rychle letí. To my starší víme velmi dobře. Tož si 

Ing. Milan Macholán, generální ředitel a před-
seda představenstva.

FOTO: MIROSLAV POSPÍŠIL
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udělejme Vánoce pohodové, plně si jich užijme, se všemi příjemnostmi, které nám 
toto krásné roční období nabízí. Záleží jenom na nás. A o tom to je.

Co jsme připravili na měsíc prosinec:
V sobotu 3. prosince 2005 ukončíme letošní plavání v Kuřimi. Jako plaveckou 

lahůdku na závěr roku připravila plavecká manažerka Víťa, na sobotu 10. prosin-
ce 2055, zájezd do Vodního ráje v Jihlavě, spojený s vánočním nákupem v blízkých 
supermarketech. Bližší informace sledujte ve skřínce u kašny.

Ve středu 21. prosince 2005 se koná v Kulturním domě, v 15 hodin, náš pravidelný 
vánoční Seniorklub.

Bude stromeček, soubor Bítešan nám opět zahraje pěkné písničky. Naše seniorky 
se určitě pochlubí vánočním cukrovím. Přineste fotografie, to se vždycky dělává, když 
se o Vánocích sejde rodina, a my takovou seniorskou rodinou také jsme.

Úplně na závěr roku, už opravdu tradičně, půjdeme na silvestrovskou vycházku 
k Poslednímu vlkovi na Běliznu. Sraz je ve 13 hodin u kašny. Kdo už byl, ví co se tam 
děje. Sejde se nás tam z celého okolí velké množství. Chataři z Bělizny mají připra-
vený program, povídá se, zpívá a přejeme si.

Co připravujeme na měsíc leden 2006:
- o sobotách bude pokračovat plavání v Kuřimi
- středa 18. ledna 2006, Seniorklub se starostou města
- první lekce: Senioři a internet

Aktiv Seniorklubu

Vystoupení Bítešanu na loňském vánočním Seniorklubu. FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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NA KOLECH V PŘÍŠTÍM ROCE 2006
JAK BYLO A JAKÉ BYCHOM TO CHTĚLI MÍT

V sobotu 29. října, za krásného podzimního počasí, jak jinak, jsme výletem na 
kolech na Svatou horu ukončili 5. ročník cyklistické sezony. Těch našich podpisů do 
vrcholové knihy u Svaté Zdislavy bylo 31. Závěr jsme si udělali v herně U staříka.

Takže velmi stručně, co se letos na kole dělo:
• duben: kopec Ambrožný u Březejce  38 účastníků krásně
• květen: k pramenům Libochovky  23 účastníků krásně, horko
• červen: na jih k Dalešické přehradě 31 účastníků krásně, horko
• červenec: z Jihlavy podél Jihlavy domů 21 účastníků krásně, horko
• srpen: podél Loučky k Šiklovu mlýnu 25 úřastníků krásně, horko
• září: z Brna po vinařských cyklostezkách 26 účastníků krásně
• říjen: na Svatou horu, závěr 31 účastníků krásně

- na celodenních trasách najeto přibližně 70 km
- nejmladší účastník: Luboš Pelikán (5), nejstarší účastník: Vítězslav Doubek (77)
- nehoda žádná, několik drobných oprav na kolech
- jmenovitě se zúčastnilo 60 účastníků
- nejlepší výhledy: od Antoníčka na Dolní Kounice, z rozhledny Réna na Ivančice
- nejtěžší úsek: od řeky Jihlavy pod Templštejnem na Biskoupský kopeček
- nejpříjemnější posezení: na zahrádce pod Templštejnem u řeky Jihlavy
- nejzajímavější místo: hrad Rokštejn, starý Ivančický most od Eifela
- nejlepší pivo: kvasnicové v Dalešickém pivovaru
- mimořádná akce: účast při slavnostním otevírání cyklostezky 5170 na zámku v Osla-

vanech, na Václava 28.9., za účasti starosty a místostarosty našeho města, 39 kol

Při závěrečném hodnocení obdrželi diplomy:
- zlatý diplom: za účast na všech výletech: Jan Dvořák, Petr Dvořák, Břetislav Dvořák, 

Marie Valachová, Alena Urbánková, Jiřina Dudová, Dušan Humlíček, Miroslav 
Smolík, Karel Smolík

To jsme my, výlet na Ambrožný. FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU



- stříbrný diplom: 1 absence - Marie Kalinová, Marta Doubková, Miroslav Doubek, 
Leoš Chládek, Hana Smolíková, Zdeněk Antl

- bronzový diplom: 2 absence - Jana Drdlíčková, Jiřina Smolíková, František Duda, 
Milan Nováček, Ondra Nováček

- zvláštní ocenění: - nejstaršímu účastníkovi Vítězslavu Doubkovi
- za dobrou orientaci v terénu Milanu Nováčkovi
- za technickou pomoc Pavlu Doležalovi (z cykloservisu Vlkov)

Připomínáme, že cykloturistiku v našem městě pro všechny občany a mládež, 
organizuje Seniorklub. Jemu také patří poděkování za morální, ale i hmotnou pod-
poru (úhrada za dopravu kol do Jihlavy a Brna, příspěvek na závěrečné hodnocení)

Ukončili jsme 5. ročník, to je celkem 5x7 …35 výletů do hezkých míst blízkého 
i vzdáleného okolí. Příští rok pojedeme zase. Neporušíme naše zaběhlé tradice: od 
dubna do října, každou poslední sobotu, za každého počasí, ve žlutém.

Na kolech se jezdí hodně, je to fenomén poslední doby. Tak, dokud nám to bude 
šlapat, pošlapeme. Pro radost, pro zdraví, pro hřejivá osobní vítězství nad sebou 
samými.

Hodně zdaru naší cykloturistice.
Za přátele cykloturistiky

Karel Smolík, st.

ČLEN ZO SDH ČMS OSLAVIL 60. VÝROČÍ
22.10.2005 oslavil významné výročí 60 let života bratr Jiří Procházka, dlouholetý 

člen ZO SDH ČMS Velká Bíteš, který je členem ZO SDH ČMS Velká Bíteš od 1.1.1959. 
Aktivně se po celou dobu zúčastňoval všech akcí pořádaných sborem.
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Jiří Procházka. FOTO: LUDVÍK ZAVŘEL



Tato práce ho natolik zaujala, že se r.1976 dává k profesionálním hasičům ve Velké 
Bíteši, kde byl jeden ze zakládajících členů požární stanice a tuto náročnou práci 
vykonával do r.1984. V roce 1982-1983 se zapojil do práce výboru a přebírá funkci jed-
natele, kde svědomitě plnil úkoly, které na něho byly kladeny, obzvláště při požárech, 
kterých byl mnohokrát přítomen. V roce 1992 přebral funkci starosty sboru a podílí 
se tak na přípravě 120.výročí založení dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši.

Za svoji aktivní dlouholetou činnost byl bratr Jiří Procházka oceněn tímto vyzna-
menáním:

• r.1964 Ču Základní organizace
• r.1969 medaile „Za věrnost“- 10.let členství
• r.1975 vzorný požárník III stupně
• r.1979 medaile „Za věrnost“- 20.let členství
• r.1982 Ču Okresního výboru
• r.1987 Ču Krajského výboru SPO
• r.1989 medaile „Za věrnost“- 30.let členství
• r.1992 medaile „Za příkladnou práci“
Milý Jiří, z celého srdce Ti děkujeme za vykonanou práci u dobrovolných hasičů ve 

prospěch veřejnosti a do dalších let Ti jménem SH ČMS okrsku Velká Bíteš přejeme 
hodně štěstí a především pevné zdraví.

starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš
Ludvík Zavřel

ČLEN HASIČŮ OSLAVIL 75.VÝROČÍ
Bratr Jaromír Poledňa, narozen 22. 10. 1930, je členem SDH ve Velké Bíteši od 

1. 1. 1948. Za 57 roků ve sboru dobrovolných hasičů vykonal mnoho práce, jak v člen-
ské základně, tak ve výboru ZO. V roce 1981 vykonával funkci zástupce velitele sboru. 
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Jaromír a Marie Poledňovi. FOTO: LUDVÍK ZAVŘEL
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19. dubna 1985 úspěšně absolvoval zkoušky „Vzorný požárník III stupně“. V roce 
1982-1984 vykonával funkci předsedy ZO SDH Velká Bíteš. Je členem zasloužilých 
hasičů okresu Žďár nad Sázavou.

Za svoji aktivní dlouholetou činnost byl bratr Jaromír Poledňa oceněn těmito 
vyznamenáními:  

• 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
• 1981 medaile za příkladnou práci 
• 1985 čestné uznání Krajského výboru
• 1985 vzorný požárník III
• 1992 čestné uznání ústředního výboru SH ČMS
• 1997 odznak svatého Floriána
• 1998 věrnostní medaile za 50 let členství ve sboru.

Milý Jaromíre, z celého srdce Ti děkujeme za vykonanou práci u dobrovolných 
hasičů ve prospěch veřejnosti, k 75. výročí narození a k 50 rokům společného života 
v roce 2006 s manželkou Marií Vám přejeme jménem SH ČMS okrsku Velká Bíteš  
hodně štěstí, pevné zdraví, a hodně lásky.

starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš
Ludvík Zavřel

VÁŠ KOSMETICKÝ SALON NOVĚ
Tentokrát mi dovolte malý pohled zpět a také do budoucna. Je tomu právě 14 let, 

které uplynuly od chvíle, kdy jsem začala svoji činnost jako kosmetička, a 10 roků, co 
mnohé z vás navštěvujete salon „na Pětce“. Pěkně nám to ubíhá, ale přesto zjišťujeme, 
že ač stárneme, vypadáme a cítíme se stále dobře.

Už není žádnou novinkou, že se v našem salonu mnohé změnilo, a já věřím, že 
k lepšímu. Mám na mysli kompletní renovaci, kterou jsme podnikly letošní rok na 
sklonku léta. Vy, co salon navštěvujete pravidelně už několik let, jste jistě zaregistro-
vali změnu v rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb. Již tři roky spolupra-
cujeme se salonní značkou ALCINA, používáme ji a nabízíme k domácí péči. Vedle 
odborného ošetření pleti jsou to stále oblíbené a zvláště před létem hodně využívané 
vakuové masáže. V poslední době se také zvýšil zájem o klasickou ruční masáž. Také 
mnoho žen a dívek se zajímá o líčení a poradenství v souladu s novými trendy.

Je to váš zájem, který nás motivuje k dalšímu vzdělávání a vytváření nových nabí-
dek. S novým salonem tedy přicházejí i některé novinky v kosmetickém ošetření 
a doplnění o nadstandardní přípravky a postupy, které uspokojí i ty nejnáročnější 
ženy. Pro zákazníky máme vypracovaný program péče o pleť pro muže a v prodeji 
novou řadu vlasové kosmetiky, zabraňující dědičnému vypadávání vlasů.

Ve wellness stylu pak chceme pokračovat rozšířením nabídky ručních masáží o tra-
diční havajskou masáž LOMI LOMI. Také podporujeme spolupráci s jinými odbor-
níky a snažíme se některé služby vám zprostředkovat u nás. Například si můžete 
nechat elektroakupunkturní metodou dr. Jonáše změřit toxické zatížení organismu 
a následně pak zapracovat na svém zdraví pročištěním celého těla.

V blízké době vám chceme opět umožnit na našem salonu provedení permanent-
ního make-upu a také uvažujeme o rozšíření služeb o modeláž nehtů.
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Od středy 7. prosince do pátku 9. prosince budou probíhat ve výstavním sále 
Klubu kultury vždy v odpoledních hodinách BEAUTY DNY SALOME, na které vás 
srdečně zveme. K dispozici nám budou profesionální poradci péče o pleť a vlasy 
a vizážistka. Nebudou chybět novinky a trendy pro nadcházející období, módní show 
v obrazech a novinky v dekorativní kosmetice, které si můžete hned vyzkoušet. Také 
se dozvíte, jak probíhá na salonu tzv. vlastní líčení – poslední novinka našeho kosme-
tického menu.

Nový interiér studia Salome. FOTO: PAVEL KOPÁČEK 

Nový interiér studia Salome. FOTO: PAVEL KOPÁČEK 
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Ve středu večer v doprovodném programu shlédneme vystoupení orientální 
tanečnice Světlany Synákové, která nás po vystoupení seznámí s pozitivními účinky 
tance pro zdraví ženy a také se můžete přihlásit do kurzu břišního tance pro začáteč-
níky, který bude probíhat ve Velké Bíteši od ledna do dubna.

Ve čtvrtek nás navštíví odborník na informativní medicínu, který nám předvede již 
zmíněnou elektroakupunkturní metodu měření toxického zatížení organismu a mož-
nosti řešení pomocí potravinových doplňků.

Na páteční odpoledne máme připravenou proměnu, do které se můžete přihlásit 
v našem studiu. Kadeřník a vizážistka se postarají o vaši změnu a zatímco se bude 
česat a líčit, tak si budeme povídat o možnostech a novinkách domácí péče o pleť.

Na závěr bych chtěla zvlášť poděkovat všem stálým klientkám za přízeň, pozvat ty, 
které „to chtějí zkusit“ a všem popřát klidný adventní čas a radostné Vánoce.

Mgr. Anna Kopáčková

JUDO – HISTORIE A PRINCIPY
Profesor Dr. Jigoro Kano, tvůrce judo a zakladatel Kodokanu (škola judo v To-

kiu) byl v mládí velmi slabý, avšak velmi hrdý, než aby byl ochoten snášet všechna 
příkoří svých vrstevníků. To byl důvod, proč se mladý Jigoro Kano rozhodl studovat 
umění Jiu-Jitsu. Prošel několika školami a po letech pečlivého studia a pozorných 
úvah založil r. 1882 vlastní školu, kterou nazval Kodokan, v níž začal vyučovat vlast-
nímu systému, který nazval judo (ju = jemný, do = cesta,princip).V rámci Kodokan 
Judo vyučoval jednotlivé techniky, Randori (cvičný boj), Kata (sestava cviků,technik), 
Goshin-jutsu (sebeobrana). Chtěl, aby tento systém byl komplexem sportu, bojového 
umění, zachování japonské tradice v podobě poznatků ze starých stylů, tělovýchovy, 
mentální výchovy jedince i celé společnosti a v neposlední řadě duchovního vývoje 
praktikujících.

Zavedl také dvě základní hesla: Seiryoku-zenyo (minimální úsilí, maximální účin-
nost) a Jita-kyoei (vzájemný prospěch).

V roce 1964 bylo sportovní judo jakožto první asijský bojový sport uvedeno na OH 
v ukázkových disciplínách a v roce 1972 oficiálně začleněno do systému OH.

První pokusy s výcvikem Jiu-Jitsu se v Československu datují v letech 1907 až 1910, 
pod vedením prof. Dr. F. Smotlachy. V roce 1919 byl zahájen organizovaný výcvik Jiu-
Jitsu při vysokoškolském sportu v Praze. Současně vznikaly kroužky i v jiných mís-
tech. Další oddíl vzniká v Brně, pod vedením studenta S. F. Dobó, který výcvik smě-
řuje již více ke sportovní formě.

Ve Velké Bíteši se o založení oddílu juda přičinil v roce 1943 František Dočekal, 
pracovník soudu ve V.Bíteši. Mezi první judisty patřili: Čermák Jan, Paták Josef, 
Gregor Gustav, Tuček Ludvík, Večera Jan a jiní. V dalších letech prošla školou juda 
v Bíteši spousta kvalitních závodníků pod vedení výborných trenérů.

Současnost bítešského juda se datuje od roku 2001, kdy byl opět zahájen trénink. 
Nyní je v oddíle 18 aktivních závodníků (mladší a starší žáci) a 11 malých judistů 
v přípravce. Naši závodníci pravidelně obsazují medailová umístění na krajských sou-
těžích i velkých cenách.
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Další zájemce rádi uvítáme na tréninku (po, út, čt vždy od 16:05 na ZŠ ul.Sadová).

JUDO – SEBEOBRANA (především pro zájemce z řad dospělých)
Jak je napsáno výše, není judo pouze sportovní disciplína. Ve své původní podobě 

je to především výběr technik starých bojových umění sloužící k sebeobraně a roz-
voji tělesné zdatnosti.

Pokud se najde dostatek zájemců o spojení dobrého s užitečným (pohyb a sebeo-
brana) můžeme začít trénovat od ledna 2006. Toto je i výzva pro bývalé aktivní judisty, 
kteří mají zájem pokračovat v započaté cestě („do“).

Kontakt: tel: 566532311 nebo e-mail: ondrej.blaha@mujmejl.cz
Ondřej Blaha

oddíl judo, TJ Spartak

PSI A KOČKY
ZIMNÍ RADOVÁNKY...

V podzimním a zimním období potřebují psi a kočky více pozornosti a péče.
S celkově se snižující teplotou a velkými teplotními výkyvy mohou přijít pro-

blémy podobné lidským - nachlazení, kašel atd. Samotnému zánětu dýchacích cest 
předchází oslabení - podchladnutí, nežádoucí „návštěva“ rybníka či řeky, neúměrně 

Oddíl judo. FOTO: ONDŘEJ BLAHA
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dlouhá a vyčerpávající vycházka atd., kdy infekční původci osídlí sliznice druhotně. 
Nebo je nachlazení způsobeno virovými, popř. bakteriálními původci a k nakažení 
dochází kontaktem s jiným psem - např. typicky tzv. psincový kašel, šířící se v popu-
laci psů jako chřipka.

A jak se takové onemocnění projevuje? Typickým znakem zánětu horních cest 
dýchacích je suchý sípavý kašel. Zvíře natahuje krk dopředu a dáví se, což připomíná 
chovatelům kost zapíchnutou v krku. Důvodem bývá silně oteklá sliznice nosohl-
tanu (někdy natolik dráždící, že pes vyvrhuje krmení a žaludeční šťávy). Pokud zánět 
prostoupí i do dolních dýchacích cest, zejména průdušek, organizmus reaguje také 
horečkou a s ní spojeným nechutenstvím a celkovou změnou chování. Jestliže se 
takové příznaky objeví, doporučuji psa umístit alespoň dočasně do dostatečně tem-
perovaných prostor a vyhledat odbornou pomoc.

Z hlediska prevence zánětu hrtanu a dalších zimních problémů doporučuji tyto 
zásady:

1. Psům trvale žijícím venku je nutné přes zimní období poskytnout zateplenou 
boudu nebo kryté prostory bez průvanu, kde pes dýcháním vytemperuje prostředí 
na fyziologickou teplotu. V zimním období, kdy teploty klesnou hluboko pod bod 
mrazu, je lepší jej alespoň během nejmrazivějších dní umístit do kotelny nebo uza-
vřených místností.

2. Majitelům bytových pejsků, zejména pak miniaturních, snad ani nemusím při-
pomínat pro venčení během chladného období obleček. U „krátkonohých“ psů, kteří 
se při vycházce brouzdali břichem ve sněhu, doporučuji rychlý návrat domů do tepla 
a osušení.

3. Ve městech, kde se během sněhového období udržují cesty chemickými 
posypy a solemi, se packy ošet-
řují proti maceraci speciálními 
ochrannými krémy, popř. sádlem. 
Z mezipolštářkových prostorů je 
nutné odstraňovat zbytky agresiv-
ních solí.

4. Během zimy v souvislosti se 
snížením teplot rostou energetické 
nároky organizmu. Proto zvířatům 
podáváme vyšší krmnou dávku 
spolu s vitamínovým preparátem.

5. Psincový kašel je velmi nakaž-
livé onemocnění  způsobené 
komplexem infekčních původců. 
Efektivní prevencí je každoroční 
vakcinace.

Závěrem ještě podotýkám, že 
podobně jako u lidí - mladý, starý 
a dlouhodobě nemocný jedinec 
snáší veškerý diskomfort mnohem 
hůř. Proto opatrně zejména se ště-
ňaty, seniory a imunitně oslabenými 
zvířaty.

MVDr. Klára Dvořáková
FOTO: MVDR. KLÁRA DVOŘÁKOVÁ
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PŘÁNÍ
Informační centrum a Klub Kultury města Velké Bíteše 
přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, 
pohodu a klid do Vašich domovů a do nového roku pevné 
zdraví, spoustu životní energie a úsměv na tváři.

- red -

POZVÁNKA
ŽÁKOVSKÁ KOLEDOVÁNÍ

Žáci hudebního a tanečního oboru vystoupí ve středu dne 21. prosince v 16 hodin 
v koncertním sále Základní umělecké školy ve Velké Bíteši. Přijďte se podívat. Těšíme 
se na Vás.

INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY MĚSTA VELKÉ 
BÍTEŠE POŘÁDÁ:

VÁNOČNÍ AEROBIC SHOW

Přijďte si protáhnout těla v neděli dne 18. pro-
since 2005 od 10 do 13 hodin s instruktory 
Romanem Ondráškem a Hanou Bubníkovou. 
Cvičit budeme v Kulturním domě Velká Bíteš.

10.00 - 11.00 hodin - dance aerobic
11.15 - 12.00 hodin - body styling
12.15 - 13.00 hodin - jóga, pilates, body balance

S sebou dobrou náladu a vhodnou sportovní 
obuv (bez černé podrážky). Nápoje v ceně 
vstupného.
Předprodeje a podrobné informace na 
akce poskytneme v Informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš nebo na tel. 
čísle 566 532 025.

Ing. Roman Ondráček.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÉ DĚTI

10. 9. 2005 Coufalová Emma Návrší 185, Velká Bíteš

PLESOVÁ SEZONA

Zveme Vás na plesovou sezonu 2006:

28.01.2006 ve 20.00 hod. SÓSEDSKÉ BÁL (hraje Lesanka z Humpolce)

04.02.2006 ve 20.00. hod. HASIČSKÝ PLES (hraje BT-NOVA)

11.02.2006 ve 20.00 hod. RYBÁŘSKÝ PLES (hrají PIKARDI)

17.02.2006 ve 20.00 hod. PLES PBS (hraje Moravěnka a cimbálovka VUS ONDRÁŠ)

25.02.2006 ve 20.00 hod. PLES FARNOSTI (hraje F-BOX)

Místo konání – Kulturní dům Velká Bíteš

POLICIE INFORMUJE
Letní období a tepla sice už skončily, ale to neznamená, že je konec požárů a růz-

ných ohňů. O tom se mohl přesvědčit jeden z občanů našeho regionu, který si doma 
na kamnech sušil v dřevěné bedně šišky na topení. Z domu odešel a vrátil se až když 
jeho dům zachraňovali hasiči z Velké Bíteše.

Dále se množí krádeže vloupáním do sklepních kójí, kdy se pachatelé soustře-
ďují hlavně na jízdní kola. Policie žádá spoluobčany, aby zabezpečení těchto sklepů 
i svého majetku nepodceňovali.

Stále dochází ke krádežím příručních tašek, ve kterých se většinou nachází 
finanční hotovost, osobní doklady a mobilní telefony. Nepozornost občanů nakonec 
vede k tomu, že si musí vyřizovat nové osobní doklady na úřadech.

Další nepozornost znamenala pro zaměstnankyni nejmenované firmy citelnou 
finanční újmu. Tím bychom chtěli apelovat na místní prodejce, aby věnovali zvýšenou 
pozornost zákazníkům, kteří se snaží odvést jejich pozornost, rovněž tak zbytečné 
množství peněz uložených mimo trezor není dobré.

Napadení malého psa velkými psy na neoplocené zahradě rodinného domku 
mělo za následek smrt malého zvířete. Toto není až tak překvapující, neboť majitel  
psů byl již sám několikrát psy nebezpečně pokousán.

A nakonec k jedné kuriozní nehodě, která se stala v nedaleké obci, kdy řidič 
nákladního vozidla nezvládl řízení a sjel mimo vozovku ze srázu a vozidlo po probou-
rání vrat „zaparkoval“ ve stodole rodinného domku. Vše se událo v nočních hodinách, 
kdy majitel stodoly vše zaspal. Pachatel si nechal vozidlo vyprostit a odjel v klidu na 
výlov rybníka, kde ho poté hlídka nalezla.

nstržm. Jana Holemá
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PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ, PROSINEC 2005
Pátek 2. prosince v 19.30 hodin
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
(La Merche de L’Empereur)
Dlouhá cesta za zachování rodu … 
V zahraničí vřele přijatý snímek plný 
humoru a odvahy malých tvorů.
Premiéra – 85 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 4. prosince v 19.30 hodin
BLÍZKO NEBE
Lidský Babylon, kde se mluví anglicky 
a kouří tráva, v podlaží jednoho hotelu. 
Láska, rasismus a naděje ve filmu pro lidi, 
co nevidí černobíle. V hlavních rolích T. 
Novotný, M. Táborský, Ch. Poullain,
A. Goldflam, T. Graves …
Premiéra – 96 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 9. prosince v 17 hodin
BROUČKOVA RODINA I.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky 
– Broučci, Krtek a buldozer, Královna 
Koloběžka, Mikeš, Cvrček a další …
Premiéra – 68 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč

Neděle 11. prosince v 19.30 hodin
DOBLBA
Černá komedie režiséra Petra Vachlera, 
v hlavních rolích J. Dušek, P. Čtvrtníček, 
N. Boudová, T. Matonoha …
Premiéra – 117 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Středa 16. prosince v 18 hodin
MADAGASKAR (MADAGASCAR)
Z velkoměsta na Madagaskar, aneb ukaž, 
že jsi zvíře a koukej přežít. Vždyť tohle 
místo nemá chybsona! Rozmazlená zví-
řata z newyorské ZOO s českým dabin-
gem jsou tady, aby vám natrhla bránice…
90 minut, mládeži přístupno. 
Vstupné 49 Kč

Pátek 16. prosince v 19.30 hodin
NAPOLA (NAPOLA)
Válečný film z prostředí nacistické střední 
školy. V hlavní roli Max Riemelt (holky to 
chtěj taky I. a II.)
Premiéra – 110 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Představení Filmového klubu kina 
Flip Velká Bíteš
Kino FLIP se v poslední době zapojuje do 
nejrůznějších filmových projektů
(Projekt 100, Přehlídka filmů Jima
Jarmusche, projekt Film a škola pro 
Základní školu), a tak je logickým pokra-
čováním vznik Filmového klubu
při kině FLIP Velká Bíteš. Přibližně 1 – 2x 
měsíčně tak budete moci v našem kině 
navštívit vybraná představení přibližu-
jící to nejlepší, co bylo u nás i ve světě 
natočeno, a to za zvýhodněnou
cenu 44,- Kč. Zároveň přivítáme Vaši 
pomoc při výběru filmů, aby Filmový 
klub co nejlépe fungoval.

Neděle 18. prosince v 19.30 hodin
ŽIVOT BRIANA
(Monty Python´s Life of Brian)
Poťouchlá fraška proslulé britské skupiny 
Monty Python o nedobrovolném mesiáši, 
který je omylem považován za spasitele, 
ačkoli o to nemá zájem …
GB 1979 – 94 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 44 Kč

Pátek 23. prosince v 19.30 hodin
DISTRICT (Nyocker!)
Vstup na vlastní riziko! Přátelé versus 
nepřátelé, sex versus láska, zločin ver-
sus respekt. Divoká animovaná komedie, 
která rozhodně není pro děti.
Premiéra – 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
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nově otevřené

NEHTOVÉ STUDIO IVONNE
Velké Meziříčí, Hornoměstská 357/25 (vedle solária)

● MODELÁŽ NEHTŮ - kompletní modelace již od 450 Kč
 - doplnění od 210 Kč
Techniky - Gel za studena v kombinaci s pudrem nebo s hedvábím, porcelán, acryl, 

Gel UV
Novinka - ošetření nehtů dvoufázovým kondicionérem (zabraňuje štěpení a 

lámání nehtů), okamžitá regenerace, vyrovnání drobných nerovností 
nehtů

● DÁMSKÁ, PÁNSKÁ MANIKÚRA – suchá, mokrá
● TERMOLAKOVÁNÍ
● ZDOBENÍ NEHTŮ K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
● PEELINGOVÉ MASÁŽE RUKOU
● MASKY RUKOU

Provozní doba – dle dohody od 8 do 20 hodin (možno i o víkendu)
Objednávat se můžete na tel. čísle:  608 521 927, 608 835 597

Otto Němec – optik,
Náměstí 81/5, Velké Meziříčí

Hrnčířská 128, Velká Bíteš
pro Vás připravil 

7. tradiční vánoční slevy
Přijďte si vybrat kvalitní brýlové obruby a čočky, a jako 

překvapení si vytočte svoji slevu až 30% na obruby! Pro děti 
máme navíc připravený dárek.

Akce probíhá od 1. 12. do 24. 12. 2005.
Těšíme se na Vás !!!! 



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
PŮJČOVNA

LLYYYYLYLLYL ŽŽŽAA RRVVVIISS
ŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮJJČČČČČČČČČČČOOOVVNN

PRODEJ A OPRAVY JÍZDNÍCH KOL
PAVEL DOLEŽAL

VLKOV 95

● prodej kol
● opravy kol
● stavba kol na zakázku
● prodej kol na splátky

Kontaktní adresa:
Pavel Doležal tel.: 566 536 824
Vlkov 95 mobil: 603 582 163
594 53  Osová Bítýška
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Vystavení dokladu na vyřazení vozidla

Autoopravna Jiří Fiker telefon: 566 531 466
Kpt. Jaroše 256 mobil: 603 205 976
Velká Bíteš



hudebniny

ozvučení kulturních
a společenských akcí


