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· NAŠE MUZEUM POVÝŠILO
· DO BÍTEŠE Z BRNA I MELBOURNE
· SLADKÉ TŘEŠNĚ ZRÁLY
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POZNÁVÁME SVůj REgION

„Jeřábkův mlýn“ v malebném údolí říčky Libochůvky, která zde tvoří krajskou hranici.
 FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Vidonínská náves s kapličkou, sochou „Panny Marie Karmelské“ a připravenými poutníky.
 FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.
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Expres půjčky jsou teď ještě výhodnější. Například za 50 000 Kč 
zaplatíte měsíčně pouze 899* Kč místo původních 999 Kč! 
Vyberte si některou z akčních nabídek padesát, sedmdesát pět 
nebo třeba devadesát tisíc. Měsíčně teď zaplatíte mnohem 
méně než dříve. Nepotřebujete ručitele a navíc můžete využít 
výhodné pojištění pro případ neschopnosti splácet 
od POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s.

Expres půjčka

Volejte 844 844 844 nebo navštivte www.gemoney.cz/expres
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GE Money Bank, a. s. 
Masarykovo námûstí 135, 595 01 Velká Bíteš

Otevírací doba: 
Po - Pá  8 - 12 a 13 - 16 hodin
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Vidonín
V  tomto  čísle  Vám,  milí  čtenáři,  představím  další  z  menších  obcí  severní  části 

bítešského  regionu  –  Vidonín,  který  uzavírá  čtveřici  obcí  ležících  na  okružní 
komunikaci procházející již popsanými obcemi heřmanovské farnosti – Heřmanovem, 
Novou Vsí a Radňovsí. Z Vidonína se tato silnice vrací táhlým stoupáním zpět, přímo 
do Heřmanova. Střed obce, jejíž půdorys ještě na přelomu 19. a 20. století připomínal 
nepravidelný čtyřhran, leží v nadmořské výšce 527 m. Zajímavá geografická poloha ji 
činí turisticky zajímavou. Leží totiž na hraně výškového přelomu tišnovské údolní nivy 
v Českomoravskou  vrchovinu  a  na  hraně poměrně příkrého  spádu do malebného 
údolí  říčky  Libochůvky  s  jejími mlýny  (viz.  foto),  samotami  a  chatovými  oblastmi. 
Značené  turistické  trasy  dotvářejí  vhodné  podmínky  pro  pěší  turistiku  nebo 
cykloturistiku. Téměř 300 m rozdílu v nadmořské výšce mezi Tišnovem a Vidonínem 
činí  jízdu  po  frekventované  silnici  č.  389  (a  č.  391)  velice  zajímavou  a  plnou 
překvapení, zejména v přechodových ročních obdobích.

První  zmínka  o  vesnici,  která  má  nyní  asi  170  obyvatel,  pochází  z  roku  1354. 
V  tomto historickém období, které řadíme do středověku, zde byl zemanský statek 
vladyků z Vidonína. O něm a o přilehlé vsi se zachovaly také první písemné zprávy. 
Ve  zmíněném  roce  byl  majitelem  dvora  Jan  z  Vidonína.  Pozdější  majitel  Jaroslav 
z Vidonína přenechal  tento dvorec v  roce 1412  Janu Nichovcovi,  a  tento  roku 1415 
Vitoslavu z Rozseče, který ho postoupil v roce 1430 Matěji z Vidonína. Po jeho smrti 
v roce 1465 jej koupil Matěj Zuber. Počátkem 16. století tento zemanský statek zanikl.

Ostatní ves spadala do vlastnictví  tehdejších „feudálních pánů“ v  tomto písemně 
dochovaném sledu:  v druhé polovině 14.  století patřila  Janu a  Jindřichu z Meziříčí. 
Potom Vidonín obdržel Dobeš, taktéž z Meziříčí, který jej roku 1430 prodal Viktorínu 
ze Schönwaldu,  a od  roku 1459  je  jako dědička uváděna Markéta. Po  její  smrti při-
padla část vsi českému králi Jiřímu Poděbradskému a zbylou část koupil v roce 1498 
Jan  Lechvický  ze  Zástřizel.  Dědic  jeho  majetku,  Jindřich,  získal  dodatečným  při-
koupením celou ves i s dvorcem a v roce 1512 ji prodal rodu Pernštejnskému. Další 
dochovaný písemný údaj  říká,  že  roku  1617 patřil  Kateřině  z  Čížova,  která  jej  pro-
dala Janu Humpoleckému z Rybenska na Osovém, kam přináležel až do roku 1918. 
Administrativně  byla  obec  jako  samostatná  vytvořena  vyloučením  z  Heřmanova 
v roce 1875.
Dostupné údaje o vývoji osídlení Vidonína uvádějí:
-  počátkem 17. století bylo v obci 10 domů
-  po třicetileté válce (1618 - 1648) zůstalo 9 domů obydlených a jeden byl pustý
-  koncem 19. století žilo v obci 249 obyvatel ve 30 domech
-  v roce 1923 - 190 obyvatel ve 38 číslech popisných
-  v roce 1930 - 271 „duší“ dle údajů farní kroniky o sčítání katolíků
-  sčítání v roce 1980 uvádí 196 trvale bydlících osob v 52 domech a 7 rekreačních 

chalupách
-  k 31. 12. 2004 je uváděno 168 obyvatel s trvalým bydlištěm.

V roce 1914 začala obec stavět školu. Důvodem byl „přespočet“ žáků v radňoveské 
škole, kam děti z Vidonína dosud docházely. V tomto osudovém roce však vypukla 
1. světová válka a škola zůstala nedostavěna. Byla dokončena až v roce 1923, avšak 
s více než desetinásobnými náklady,  tj. 125 000,- Kč. V současné době slouží školní 
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budova s přilehlým pozemkem především jako mateřská škola i pro sousední obce 
a mimo to obsahuje: kancelář obecního úřadu, mateřskou školu a společenskou míst-
nost  a patří  k ní  také areál  s  tenisovým kurtem. Děti  z Vidonína do základní  školy 
dojíždí a to: 1. – 5. ročník do Žďárce a Heřmanova, 6. – 9. ročník do Žďárce, Křižanova 
i do Velké Bíteše.

Hasičský sbor byl založen v roce 1894 jako společný se sousední obcí Radňovsí. 
Trval až do roku 1924, kdy došlo k jeho rozdělení.

V roce 1955 byl v obci zřízen poštovní úřad s poštmistrem Antonínem Havlátem, 
pokrývající  i  sousední  obce  s  výhodným  autobusovým  spojením  a  to  Radňoves, 
Rozseč a Borovník. V  témže roce založilo 15 drobných a 3 střední rolníci  JZD a za-
čali společně hospodařit na 80 ha polí,  luk a pastvin. Prvním předsedou byl zvolen 
Alois Toužín.

V roce 1961 se přestěhoval poštovní úřad a kancelář MNV do rozestavěného kul-
turního domu, který byl postupně dokončován, a v roce 1968 se v jeho novém sále, 
na nových parketách, konal první ples pořádaný místními požárníky. Zkolaudován 
byl v roce 1970 a obsahuje sál s vybavením, hasičskou zbrojnici, poštu, pohostinství, 
prodejnu, knihovnu a byt.

V  roce  1980  vznikl  sloučený  národní  výbor,  který  kromě Vidonína  jako  středis-
kové obce  ještě zahrnoval Novou Ves u Heřmanova, Radňoves, Rozseč a Borovník. 
Předsedou byl zvolen Josef Svoboda.

Abychom získali co nejúplnější obraz této vesnice, je nutné také zmínit její výraz-
nou křesťanskou tradici.  Jako viditelný příklad uvedu pořádání „Pouti k úctě Panny 
Marie Karmelské“ – každoročně v neděli po 16. červenci, která  je slavena společně 
v celé farnosti heřmanovské. To, že pouťový průvod se sochou Bohorodičky vychází 
právě z Vidonína od kapličky (viz foto) a pokračuje přes Radňoves, Novou Ves do heř-
manovského kostela, má svoje historické opodstatnění. Založila ji totiž před mnoha 
léty babička Látová ze samoty „Ve Zmolách“. Zvláště slavná Karmelská pouť se konala 
v roce 1953, kdy byly do kapličky umístěny sochy sv. Antonína a sv. Tadeáše, daro-
vané farním úřadem v Dolních Loučkách a kdy se pouti zúčastnilo na 3000 věřících. 
V roce 1991 byla kaplička opravena a do kopule umístěno poselství příštím genera-
cím. V roce 1993 byla po 25 letech obnovena tradice slavných pouťových průvodů.

Současná dynamická doba  se  také odráží  v  životě obce. V porevolučních  letech 
se sloučený národní výbor rozpadl a do čela obce bylo zvoleno mladé zastupitelstvo 
v čele se starostou Milošem Laubem. Kromě kapličky byly opraveny místní komuni-
kace a postaveno dětské hřiště. Od roku 1993 až do roku 2006 stál v čele obce Antonín 
Pařil, kterého po nedávných komunálních volbách vystřídal opět Miloš Laub.

Uvedu  přehled  nejdůležitějších  akcí:  vyhloubení  Dolního  rybníka,  oprava  cesty 
ke  koupališti,  zavedení  svozu  odpadu,  výměna  okapů,  svodů  a  parapetů  na  KD, 
oprava požární  nádrže,  stavba  čtyř  rodinných domků pro mladé  občany,  prodlou-
žení místní komunikace k rodinným domkům, výstavba kuchyně a WC při galerii KD, 
opravy chodníků, stavba dětského hřiště u koupaliště, lesní cesta k mlýnu, v roce 2004 
byla provedena plynofikace a poměrně rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy, která je 
příspěvkovou organizací obecního úřadu.

Závěrem mi nezbývá než popřát nově zvolenému zastupitelstvu i ostatním obča-
nům Vidonína hodně zdraví a pohody v nastávajícím novém roce i radost ze společné 
práce ve prospěch obce.

Ing. Alois Koukola, CSc.
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nabídka programů a akcí
Čtvrtek 30. listopadu – úterý 5. prosince 2006 od 8 do 15. 30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
prodEJní VČELaŘSkÁ VÝSTaVa
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Pátek dne 1. prosince 2006 od 9. 30 do 10. 30 hodin
Hala TJ Spartak
cViČEníČko - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání
„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky s jejich 
malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou

Sobota dne 2. prosince 2006 ve 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
opLÉTÁní pEdikEm - ZaČÁTEČníci
Výroba oválné ošatky v kombinaci se šénou

Neděle dne 3. a 10. prosince 2006 v 8 hodin
Odjezd v 8 hodin od České spořitelny
pLaVÁní V noVÉ  VSi
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 5. prosince 2006 v 19 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
iVana TomÁŠkoVÁ - housle, rEnaTa ardaŠEVoVÁ - klavír
Třetí koncert X. sezóny BHP

Sobota dne 9. prosince 2006 ve 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
opLÉTÁní pEdikEm - pokroČiLí
Výroba vánočních ozdob - zvonečky, sluníčka

Čtvrtek dne 14. prosince 2006 od 10 do 18 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
dEn oTEVŘEnÝcH dVEŘí
Organizuje SOU Jana Tiraye

Čtvrtek dne 14. prosince 2006
Veselá školka U Stadionu
„VÁnoČní SETkÁní TŘí gEnErací“
Návštěva obyvatel DD a DPS v MŠ

Pátek dne 15. prosince 2006 od 8 do 18 hodin
SOU Jana Tiraye
dEn oTEVŘEnÝcH dVEŘí
Organizuje SOU Jana Tiraye
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Pátek dne 15. prosince 2006 od 9. 30 do 10. 30 hodin
Hala TJ Spartak
cViČEníČko - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání
„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky s jejich 
malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou

Sobota dne 16. prosince 2006 ve 21 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
VELkÁ VÁnoČní mEga dancE parTY
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 19. prosince 2006 ve 14. 30 hodin
Masarykovo náměstí
„ZpíVÁní koLEd U VÁnoČníHo STromU“
přijměte pozvání dětí z Veselé školky U Stadionu 

Úterý dne 19. prosince 2006 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
babY cLUb
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let

Středa dne 20. prosince 2006 v 15 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
VÁnoČní SEniorkLUb
se stromečkem a koledami, se souborem Bítešan
Organizuje Seniorklub

Čtvrtek dne 28. prosince 2006 v 19 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
VÁnoČní poSEZEní S pŘÁTELi diXiELandU a SWingU 
hraje TATA BAND Josefa Kučery z Nového Města na Moravě

Neděle dne 31. prosince 2006 ve 13 hodin
Sraz na náměstí u kašny
SiLVESTroVSkÁ VYcHÁZka k poSLEdnímU VLkoVi
Organizuje Seniorklub

 
inFormacE radnicE
USnESEní Č. 14/06 Z JEdnÁní radY měSTa VELkÁ bíTEŠ 
konanÉHo dnE 2. ŘíJna 2006

rada města schvaluje:
·  poskytnutí souhlasu s navrženou studií přístavby „Strojírna Slavíček – rekonstrukce 

a přístavba“ ze dne 24. 7. 2006, která bude umístěna na místě po demolici části staré 
provozovny na pozemcích p. č.  975  a  976/3,  k. ú. Velká Bíteš,  na nádvoří  areálu  fy. 
Tento souhlas nenahrazuje vyjádření RM v rámci stavebního řízení, pokud bude za-
hájeno

·  vyřazení  DHM  a  DDHM  z  org.  175  –  Správa,  dle  návrhu  zhotoveného  finančním 
odborem MěÚ Velká Bíteš ze dne 25. 9. 2006
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·  odepsání pohledávky –  faktury  č.  3276  z  r.  2000,  fa  IVT  spol.  s  r. o.  – nezaplacena 
f. č. 9. 750 Kč, za ubytování svých pracovníků v KD. Uvedená firma je v likvidaci 

·  odepsání pohledávky za sankční platby uložené Komisí pro projednávání přestupků 
města Velká Bíteš v letech 1991 – 1997 ve výši 6. 350 Kč. Veškeré možnosti při jejich 
vymáhání byly vyčerpány

·  nájemní smlouvu v předloženém znění uzavřenou mezi smluvními stranami: městem 
Velká Bíteš (pronajímatel) a p. Slámou (nájemce) jejíž předmětem je pronájem části 
pozemku p. č. 1381/1, k. ú. Velká Bíteš, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 13 m2

·  vyhovět  žádosti  tenisového  klubu Velká Bíteš  na poskytnutí  finančního příspěvku 
na nákup cen pro tenisový turnaj

·  poskytnutí  finančního  příspěvku  SDH  Velká  Bíteš  ve  výši  5. 000 Kč  na  oslavy 
30. výročí založení HZS Velká Bíteš

·  použití znaku města na zhotovení slavnostního vyšívaného praporu SDH Velká Bíteš
·  zveřejnění záměru prodeje bytu 3+1, U Stadionu 431 Velká Bíteš. Byt  je v současné 

době pronajímán a nájemce má zájem o jeho koupi
·  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2038, ost. pl. cca 120 m2, k. ú. Velká Bíteš
·  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 2045/3, orná, cca 55 m2, k. ú. Velká Bíteš 

za část pozemku p. č. 2045/4, zahrada, cca 44 m2, k. ú. Velká Bíteš
·  příkaz  k provedení  inventarizace majetku  a  schvaluje  hlavní  inventarizační  komisi 

ve složení: předsedkyně – pí. M. Žáková, členové – pí. M. Valentová, pí. E. Doležalová, 
pí. V. Pokorná

·  vyhovět žádosti obce Jasenice o spolupráci při natáčení dokumentu o historii obce. 
Spolupráce  spočívá  v možnosti  natáčení monstrance  v Městském muzeu  ve Velké 
Bíteši pod dohledem zástupce města Velká Bíteš (na monstranci je vyobrazen znak 
obce Jasenice)

·  na základě doporučení bytové komise pronajmutí uvolněného bytu 3+1, Masarykovo 
n. 5, Velká Bíteš

·  na  základě  doporučení  komise  pro  hodnocení  nabídek  pro  veřejnou  zakázku 
„Plynová kotelna ZŠ Velká Bíteš – výměna kotlů“ k plnění  fu Loup – projekce, ply-
nofikace, topenářství, Vlkov 115 s tím, že město (zadavatel) požaduje v zájmu dosa-
žení úspor ve výši cca 150 tis Kč, vč. DPH, použít 3 ks kondenzačních kotlů R 30/85 
Rendamax a odkouření od fy Flowclima s. r. o. Brno

·  vyhovět žádosti společnosti TS Velká Bíteš s. r. o. o prodloužení doby výstavby na ak-
cích „Zvýšení bezpečnosti na ulici Kpt.  Jaroše“ a „Cyklostezka ul. Vlkovská“ z pláno-
vaného termínu 20. 10. 2006 na termín 20. 11. 2006

·  na  základě  návrhu  IC  a  KK  termín  konání  Tradičních  bítešských  hodů  2007: 
8. a 9. 9. 2007. Dále RM schvaluje zrušení vstupného na hody a zvýšení cen  tombo-
lenek na částku 10 Kč/ks s tím, že vedení města zajistí větší atraktivnost prvních cen 
v tombole 

·  vyhovět žádosti na pronájem bytu č. 216, U Stadionu 548, Velká Bíteš až po písemném 
sdělení konkrétní osoby, která bude byt užívat v podnájmu na dobu 1 roku. Po uply-
nutí jednoho roku je zapotřebí žádost opakovat 

·  uzavření  smlouvy  v  předloženém  znění  uzavíranou  mezi  smluvními  stranami: 
městem  Velká  Bíteš  (vlastník  pozemků  a  povinný  z  věcného  břemene)  a  firmou 
E. ON Distribuce a. s. České Budějovice (oprávněný z věcného břemene), jejíž před-
mětem je zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 2204/2, 2207/1 a 2211/1, vše 
k. ú. Velká Bíteš. Jedná se o přeložku NN, která byla vyvolána investicí při opravách 
mostu přes potok Bítýška na komunikaci I/37
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·  uzavření smlouvy v předloženém znění uzavíranou mezi smluvními stranami: měs-
tem Velká Bíteš  (vlastník pozemků a povinný z věcného břemene) a  firmou E. ON 
Distribuce a. s. České Budějovice (oprávněný z věcného břemene), jejíž předmětem 
je  zřízení  věcného  břemene  k  pozemkům pč. 571,  662  a  664,  vše  k. ú.  Velká  Bíteš. 
Jedná se o pokládku kabelového vedení NN k novostavbě RD v ul. Tyršova

·  uzavření smlouvy v předloženém znění uzavíranou mezi smluvními stranami: měs-
tem  Velká  Bíteš  (budoucí  povinný)  a  ministerstvem  dopravy  ČR  (budoucí  opráv-
něný),  jejíž předmětem  je uzavření  smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene 
k pozemkům p. č. 5714 a 5716, k. ú. Holubí Zhoř, do kterých bude uložena kabelová 
přípojka NN pro portál elektronického mýtného

·  dále RM schvaluje požadovat jako náhradu za zřízení věcného břemene k dotčeným 
pozemkům to, že investor na své náklady přiloží další kabel, jenž bude pro naše vyu-
žití – pro přívod NN k plánované ČOV, která je zde navržena územním plánem

·  uzavření smlouvy v předloženém znění uzavíranou mezi smluvními stranami: měs-
tem  Velká  Bíteš  (budoucí  povinný)  a  ministerstvem  dopravy  ČR  (budoucí  opráv-
něný),  jejíž předmětem  je uzavření  smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene 
k pozemku p. č. 4147, k. ú. Velká Bíteš, do kterého bude uložena kabelová přípojka 
NN pro portál elektronického mýtného. Cena věcného břemene je 100 Kč/bm

rada města neschvaluje:
·  zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2209/1, ost. pl. , cca 27 m2, k. ú. Velká Bíteš
·  doplněnou  PD  na  nástavbu,  přístavbu  a  stavební  úpravy  prodejny  v  Chobůtkách, 

Velká  Bíteš,  na  rodinný  dům  o  3  bytových  jednotkách,  předloženou  prostřednic-
tvím  stavebního  úřadu  ze  dne  27. 9. 2006.  RM  trvá  na  svém  stanovisku  z  jednání 
RM č. 10/06, konaného dne 3. 7. 2006: RM souhlasí pouze s přestavbou prodejny na 
bytový dům v rozsahu maximálně dvou nadzemních podlaží včetně půdní vestavby 
v podkroví se sedlovou střechou a polovalbami, event. druhé nadzemní podlaží řešit 
formou mansardové střechy

rada města bere na vědomí:
·  zápis z jednání kulturní komise ze dne 20. 9. 2006
·  zprávu o kontrole dodržení podmínek pro použití dotací poskytnutých ze státního 

rozpočtu na akci  „4 BJ Velká Bíteš, Tyršova čp. 239, Velká Bíteš“. Kontrolu provedl 
FÚ Žďár nad Sázavou

·  informace  podané  přítomným  zástupcem  fy  ITW  Pronovia,  Ing.  Raidou  ve  věci 
výstavby výrobního areálu v průmyslové zóně Košíkov

·  zápis z jednání komise pro MPZ a památky ze dne 14. 9. 2006

USnESEní Č. 31/06 Z mimoŘÁdnÉHo JEdnÁní 
ZaSTUpiTELSTVa měSTa VELkÁ bíTEŠ, konanÉHo
dnE 11. ŘíJna 2006

Zastupitelstvo města schvaluje:
·  revokaci svého usnesení č. 29/06 ze dne 7. 8. 2006, kterým bylo revokováno usnesení 

č. 25/06 ze dne 15. 2. 2006 ve věci prodeje objektu hájenky čp. 75 ve Křoví takto:
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ZM Velká Bíteš  vyslovuje  souhlas  s prodejem  id.  spoluvlastn. podílu města ve výši 
83/519  na  objektu  hájenky  čp.  75  včetně  příslušenství  (zejména  včetně  hospod. 
objektu,  studny  a  venkovních  úprav)  a  dále  souhlasí  s  prodejem  id.  spoluvlastn. 
podílu města ve výši 83/519 na pozemcích s trvalými porosty p. č. st. 87 – zastavěná 
plocha nádvoří o výměře 2774 m2 a p. č. 597/3 – zahrada o výměře 910 m2 v k. ú. Křoví 
novému uchazeči (dále jen kupující) o zřízení funkční el. přípojky k prodávanému 
objektu  hájenky  Křoví  čp.  75.  Realizaci  této  přípojky  zajistí  prodávající  obce  pro-
střednictvím fy E.ON a.s. ČR ve lhůtě do konce srpna 2007 s tím, že v přiměřené lhůtě 
po realizaci funkční el. přípojky uhradí kupující prodávajícím obcím toto zřízení el. 
přípojky

·  název nové ulice ve směru na Jindřichov: ulice Rajhradská

USnESEní Z USTaVUJícíHo ZaSEdÁní ZaSTUpiTELSTVa 
měSTa VELkÁ bíTEŠ Č. 01/06, konanÉHo
dnE 1. LiSTopadU 2006

Zastupitelstvo města schvaluje:
·  veřejné  hlasování  při  volbě  starosty,  místostarosty,  dalších  členů  RM,  finančního 

a kontrolního výboru
·  hlasování o  jednotlivých kandidátech v pořadí dle  abecedy v případě návrhu více 

kandidátů
·  počet členů rady města: 7
·  počet členů finančního výboru: 5
·  počet členů kontrolního výboru: 5
·  jednací řád zastupitelstva města Velká Bíteš, včetně schválené změny: v § 14 se bod 

č. 5 mění na bod číslo 6 a nově se vkládá nové znění bodu č. 5: Usnesení ZM se vyvě-
šuje na WEB stránky města Velká Bíteš do 15 dnů po skončení zasedání ZM s přihléd-
nutím k zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Zastupitelstvo města volí:
·  do funkce starosty města p. Mgr.  Miroslava Báňu
·  do funkce místostarostky města pí. JUDr. Alenu Malou
·  do funkce dalších členů rady města:
  p. MUDr.  Svatopluka Horka
  p. Jiřího Rauše
  p.  Josefa Šmídka
  p. Mgr. Dalibora Koláře
  p. Ing. Milana Macholána
·  za členy finančního výboru:
  pí. Bc. Ilonu Kalovou
  p. Ing. Jiřího Holíka
  p. Ing. Miroslava Šabackého
  p. Jaroslava Hofmanna
  p. Ing. Tomáše Kučeru
·  za předsedu finančního výboru p. Jaroslava Hofmanna
·  za členy kontrolního výboru:
  p. Josefa Chadima
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  pí. Hanu Pöcklovou
  p. Pavla Doubka
  p. Ing. Aloise Koukolu CSc. 
  p. Mgr. et. Mgr. Ladislava Koubka
·  za předsedu kontrolního výboru p. Ing. Aloise Koukolu CSc. 

Zastupitelstvo města nezvolilo:
·  do funkce dalšího člena rady města p. Pavla Doubka
·  do funkce dalšího člena rady města p. Ing.  Aloise Koukolu CSc. 
·  za předsedu kontrolního výboru p. Mgr. et. Mgr. Ladislava Koubka

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
·  složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 

Sb. v platném znění (zákon o obcích)
·  informace z povolebních jednání a z jednání u kulatého stolu přednesené zástupcem 

Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš p. J. Raušem
·  stanovisko ČSSD k povolebním vyjednáváním přednesené Ing. B. Hovadíkem
·  stanovisko KSČM k povolebním vyjednáváním přednesené p. J. Menclerem

ZprÁVY měSTa
noVÉ děTSkÉ HŘiŠTě dokonČEno

V  letošním  roce bylo v  rámci  schváleného  rozpočtu města naplánováno  realizo-
vat dětské hřiště v těsném sousedství s areálem tenisových kurtů v ulici Kozí. Jelikož 
v  uplynulém  roce  bylo  dokončeno  dokoupení  pozemků,  nic  nebránilo  zahájení 
výstavby hřiště. Po odvezení materiálu pro podkladní spodní vrstvy tenisových kurtů, 
které byly uloženy v tomto místě, mohly být a hned také byly zahájeny práce na vybu-
dování oplocení a následně úpravu povrchu hřiště. Na vybudování dětského hřiště se 
podílela významnou měrou firma Zednictví Jurča, Velká Bíteš. 

Poslední, v pořadí čtvrté hřiště v rámci tenisového areálu.   FOTO: MGR.  MIROSLAV BÁŇA
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VÝSTaVba drUHÉ ETapY cHodníkU SE dokonČUJE

Projekt  zvýšení  bezpečnosti  dopravy 
v  ulici  Kpt.  Jaroše  ve  Velké  Bíteši  před-
stavuje  v  letošním  roce  vybudování  druhé 
etapy  chodníku  s  bezpečnostními  a  orien-
tačními prvky pro tělesně postižené a starší 
občany.  Současně  s  chodníkem  se  buduje 
i  veřejné  osvětlení.  V měsíci  říjnu  proběhla 
výstavba hlavní trasy chodníku, o šířce dvou 
metrů.  Na  začátku  měsíce  listopadu  pra-
covníci  Technických  služeb  provedli  napo-
jení  nového  chodníku  na  stávající  chodník. 
Celkové náklady stavby nepřekročily částku 
1,5 miliónu korun a přitom město obdrželo 
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury ve výši téměř 1 miliónu korun. 

obEcně ZÁVaZnÁ VYHLÁŠka měSTa VELkÉ bíTEŠE 
Č. 4/1992 o UdržoVÁní ČiSToTY, ocHraně ZELEně 
a VEŘEJnÉHo poŘÁdkU - ČL. 5

Čištění  chodníků  je  povinností  vlastníka  (správce,  trvalého  uživatele)  přilehlé 
nemovitosti. 

Čištěním chodníků se rozumí zametání a kropení, odstraňování bláta, odpadků a ji-
ných nečistot, odklízení sněhu a posypávání hmotami, které zdrsňují náledí, a to v celé 
jeho šíři. Sypání chodníků solí nebo jiným chemickým přípravkem je zakázáno. 

Hlavní  čištění musí být ukončeno do 7. 00 hodiny  ranní,  a  je-li  to nutné,  je  třeba 
chodník očistit kdykoliv i během dne. To platí zejména při zajišťování bezpečné schůd-
nosti v zimním období, kdy sníh musí být odklizen a chodník posypán, jakmile napadl 
sníh nebo se vytvořilo náledí. Dojde-li k úrazu z titulu nesplnění této povinnosti, bude 
náhrada škody a regresního řízení uplatňována vůči povinnému. Nesplní-li vlastník při-
lehlé nemovitosti povinnost čistit chodníky, může to být provedeno na jeho náklad. 

Porušení  těchto  povinností  může  být  posouzeno  jako  přestupek  podle  zákona 
č.  200/1990  Sb.  o  přestupcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  to  konkrétně  podle 
§ 46 odst. 2 jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za který lze 
uložit fyzické osobě pokutu až do výše 30 000 Kč. Porušení těchto povinností právnic-
kou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem, může být posouzeno jako 
správní delikt podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, za který může rada města uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. 

Chodník před závěrečným dokončením.
FOTO: MGR.  MIROSLAV BÁŇA
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co noVÉHo na VYSoČině – ŘíJEn 2006
JE po komUnÁLnícH VoLbÁcH

Z celkem 14 763 kandidátů, z toho z 3 582 žen a 11 181 mužů, vybírali v komunál-
ních  volbách do obecních  a městských  zastupitelstev  voliči na Vysočině. Do obec-
ních a městských zastupitelstev potom bylo zvoleno celkem 6 115 kandidátů, z toho 
1 189 žen a 4 917 mužů. 

Účast voličů na Vysočině - 54,08% - byla nejvyšší ze všech krajů a převýšila průměr 
téměř o 8%. V Moraveckých Pavlovicích na Žďársku a ve Sloupně na Havlíčkobrodsku 
byla dokonce účast voličů 100%. 

Jak dopadly volby ve Vaší obci samozřejmě předpokládám, že víte. Možná nebude 
od věci si ve světle výsledků voleb uvědomit i celkové trendy, které se v komunálních 
volbách na Vysočině projevily. 

Počet  zastupitelů bez politické příslušnosti  se  téměř oproti výsledkům předcho-
zích voleb nezměnil. Je zajímavé si uvědomit, že 5 408 zvolených zastupitelů na Vy-
sočině, tj. 88,44%, je bez politické příslušnosti. Nejvíce zastupitelů – 224, byť s mezi-
volebním poklesem 67 zastupitelů, bylo zvoleno za KDU-ČSL, což je 3,66%. Za KSČM 
bylo v kraji Vysočina zvoleno 204 zastupitelů, což je o 70 méně než před čtyřmi roky 
a odpovídá  to 3,34% z celkového počtu zastupitelů. Členů Občanské demokratické 
strany bylo zvoleno 164, což je o 23 více než před čtyřmi roky a odpovídající procento 
je 2,68% ze všech zvolených zastupitelů. Členů České strany sociálně demokratické 
bylo na Vysočině zvoleno 94, tj. o 2 více než v roce 2002. Členů všech ostatních poli-
tických stran a hnutí již potom bylo zvoleno v celém kraji méně než 10. 

Proto,  abych předešel nedorozumění,  ještě  jednou upozorňuji,  že výše uvedená 
čísla se týkají počtu členů politických stran a hnutí, nikoliv počtu kandidátů na jejich 
kandidátkách.  Kandidátů  nestraníků  se  na  kandidátkách  politických  stran  a  hnutí 
nacházelo mnohem více než jsou uváděné počty členů. 

Co napsat na závěr? Během posledního měsíce jsem měl možnost sledovat komu-
nální kampaň v poměrně velkém počtu měst a obcí. Jsem velmi rád, že mohu s po-
těšením konstatovat, že v naprosté většině obcí a měst byla volební kampaň vedena 
velmi slušně a korektně. 

Navíc mě první čtení výsledků voleb vybízí ještě k jedné obecné poznámce. Opět 
jsem se přesvědčil, že v naprosté většině případů dokáží občané velmi dobře odhad-
nout, jak kvalitně vedení obcí a měst pracovalo, a že to následně voliči umí poměrně 
jednoznačně dát svým hlasováním najevo. 

Problémem nás politiků bývá, že někdy neumíme nebo nechceme zprávu voličů 
správně přečíst  anebo  ji  umíme přečíst,  ale máme po  správném přečtení  problém 
ji uposlechnout. Přejme  si,  aby při povolebních vyjednáváních případů, kdy  se  tak 
stane, bylo co možná nejméně. 

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

inFormacE Z HaSiČSkÉHo dění
Rok  2006  je  pomalu minulostí  a  je  tak možné  se  ohlédnout  za  prací  a  činností 

dobrovolných  hasičů  v  okrsku  Velká  Bíteš.  V  lednu  jsme  začínali  konferencí,  kde 
jsme hodnotili r. 2005 a plánovali práci na r. 2006. Této okrskové valné hromady se 
zúčastňují delegáti z Velké Bíteše a okolních obcí, kteří byli řádně zvoleni členskými 
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základnami,  spadajícími  do  okrsku  Velká  Bíteš,  na  svých  výročních  valných  hro-
madách. Na konferenci byli přítomni  i zástupci města a okresního sdružení ze Žďáru 
nad Sázavou. 

Dne  4.  února  2006  jsme  uspořádali  pro  veřejnost  16.  reprezentační  ples  v  kul-
turním  domě  ve  Velké  Bíteši,  kde  hrála  skupina  BT  Nova  z  Krnova  pod  vedením 
pana Petra Michny. Zde bylo možné  shlédnout  vystoupení  tanečního páru a  velmi 
zajímavé  a  příjemné  vystoupení  břišních  tanečnic,  které  zde  předvedly  hořící  fla-
menco. Díky pochopení sponzorů jsme tento 16. reprezentační ples mohli obohatit 
i o atraktivní tombolu. 

Dne 19. května 2006 uspořádal okrskový výbor v pořadí již 14. dvoudenní zájezd 
za  krásami  naší  vlasti. Navštívili  jsme  automobilku  v Kolíně,  hřebčín  v Kladrubech 
nad  Labem,  pivovar  v  Nymburku,  skanzen  v  Přerově  nad  Labem  a  zámek  Kačinu 
v Nových Dvorech. O tento dvoudenní zájezd je stále velký zájem, a proto se již dnes 
plánuje na rok 2007 prohlídka Zlínského kraje s okolím, zejména Baťova kanálu. 

Dne 28. května 2006 jsme uspořádali okrskové cvičení v Nových Sadech, kde nej-
lepší družstvo postoupilo do okresního kola, které se konalo 17. 6. 2006 v Pikárci (starý 
způsob) a 3. června 2006 v Ostrově nad Oslavou (požární sport). 

SDH teorie štafeta tr. body štafeta útok tr. body útok tr. body celk. čas umístění

muži t. body  vteřiny Počet celkem vteřiny počet  celkem poč. celk vteřiny celkem

Katov 0 73,49   0 73,49  73,35 0 73,35 0 146,84 1

Křižinkov 0 70,69  0  70,69  94,35 0 94,35 0 165,04 2

Košíkov 20 77,52  0  77,52  115,64 0 115,64 20 213,16 3

Níhov 15 78,80  0  78,80  114,78 5 119,78 20 213,58 4

Holubí 
Zhoř

15 76,25   0 76,25  127,78 15 142,78 30 234,03 5

Jindřichov 30 75,42  0  75,42  148,94 0 148,94 30 254,36 6

Nové Sady 35 80,82  0  80,82  132,51 10 142,51 45 258,33 7

K. N. Ves 35 74,10  0  74,10  136,39 20 156,39 55 265,49 8

Bezděkov 45 80,78  0  80,78  0 0 0 0 0 9

Křoví                   Neúčast

Březka                 Neúčast

Velká 
Bíteš

                Neúčast

žáci - 
N. Sady

        18,20          
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Dne 28. května 2006 mělo v Nových Sadech probíhat v dopoledních hodinách cviče-
ní Regionál cupu mládeže v požárním sportu, které řídil bratr Slámečka z Olší. Vzhle-
dem k nepříznivému počasí byla tato soutěž ukončena po vystoupení jednoho sou-
těžního družstva. Ostatních 20 družstev si zasoutěžilo v dalším náhradním termínu. 

V letošním roce proběhlo v rámci výcviku a zabezpečení ochrany obyvatel ve městě 
Velká Bíteš a okolí 6 námětových cvičení. :

·  24. 4. 2006  – AG FOODS Group a. s. 
·  25. 4. 2006  - Čepro a. s. 
·  4. 5. 2006  - halák
·  29. 6. 2006  - Dětská psychiatrická léčebna
·  5. 9. 2006  - Ebster s. r. o. 
·  6. 9. 2006  - Building Plastics s. r. o. 

požÁrY:
V roce 2006 se vyjíždělo k požárům celkem 8x. Jeden z těch horších požárů, které 

vznikly, byl požár stodoly v Nových Sadech o rozloze 10x20 metrů ze dne 28. 4. 2006. 
Na  likvidaci  tohoto  požáru  se  velkou měrou  podílel  i  domácí  hasičský  sbor  Nové 
Sady. Ostatní požáry, které byly nahlášeny, byly menšího rozsahu, např. lakovna, lesní 
a polní porosty, tráva atd. 

Při  příležitosti  pětidenní  návštěvy  z  Itálie,  kterou  pozval  městský  úřad  Velká 
Bíteš,  jsme  byli  předběžně  osloveni  Ing.  Aloisem  Koukolou  CSc. ,  zda  bychom 
6. července   2006 na požární  stanici  ve Velké Bíteši připravili pohoštění pro  italské 
hosty. Této akce se bítešský sbor zhostil úspěšně, všichni zúčastnění se za doprovodu 
kapelníka pana Kratochvíla příjemně bavili. 

Dne  29.  září  2006  proběhlo  k    30. výročí  založení  PS  Velká  Bíteš  setkání  všech 
profesionálních  hasičů,  kteří  na  stanici  působili.  Na  tomto  setkání  velitel  stanice 
por. Miroslav Mateja seznámil přítomné se začátky na bývalé hasičce u staré školy až 
po současnost na nové hasičce Za Loukami. 

Dne 8. října 2006 proběhlo v restauraci Křižínkov setkání zasloužilých funkcionářů:

·  3 členové z Křižínkova
·  2 členové z Níhova
·  3 členové z Velké Bíteše
·  5 členů z Katova
·  6 členů ze Křoví

Zde  19  přítomných  bratrů  seznámil  vedoucí  Rady  ZH  a  aktivu  ZH  bratr  Karel 
Herold s celoroční činností ZH a vzpomněl mimo jiné i významné události v hasič-
ském hnutí v roce 2006. 

Dne  28.  října  2006  uspořádal  sbor  hasičů  z  Velké  Bíteše  pro  sbory  působící 
v okrsku Velká Bíteš posezení při hudbě,  kde  se  v úvodu našeho  setkání hodnotil 
uplynulý rok 2006 s vyhlídkami na rok 2007. 

Dne 5. listopadu 2006 se v Bystřici nad Perštejnem v sále kulturního domu konal 
aktiv starostů okrsků a všech základních organizací, kde se hodnotila činnost všech 
sborů žďárského okresu za uplynulé období. 
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V letošním roce oslavili svá životní jubilea tito bratři:
·  80. výročí narození br. Josef Zachoval - SDH ČMS Křižínkov
·  70. výročí narození br. František Pecina - SDH ČMS Bezděkov
·  60. výročí narození br. Vladimír Chytka - SDH ČMS Jindřichov
·  60. výročí narození br. František Porupka - SDH ČMS Velká Bíteš
·  60. výročí narození br. Radomir Holík - SDH ČMS Velká Bíteš
·  60. výročí narození br. Jan Klíma - SDH ČMS Nové Sady
·  50. výročí narození br. Ludvík Zavřel - SDH ČMS Velká Bíteš
·  50. výročí narození br. Pavel Lacina - SDH ČMS K. N. Ves
·  50. výročí narození br. Ing. Josef Hrbek - SDH ČMS Níhov
·  50. výročí narození br. Miroslav Mateja - SDH ČMS Křižínkov
·  50. výročí narození br. Karel Fišer - SDH ČMS Velká Bíteš

Všem  jmenovaným  jubilantům  k  jejich  významným  výročím  vyslovuje  výbor 
SH ČMS ještě jednou poděkování za vykonanou práci ve sboru a do dalších roků přeje 
hodně elánu, štěstí a především zdraví. 

roZLoUČEní:
Hasiči  z  Velká  Bíteše  se  v  letošním  roce  přišli  rozloučit  s  panem  Františkem 

Švarcem, čestným členem hasičů, poklonit se jeho památce a doprovodit ho na jeho 
poslední cestě. Poslední doprovod byl vyjádřením poděkování za práci, kterou vyko-
nal na nové požární stanici pro bítešský sbor. 

poZVÁnka:
17. reprezentační ples SH ČMS bude zahájen 27. ledna ve 20. 00 hod. 
K tanci a poslechu bude hrát skupina BT Nova z Krnova. 

program:
·  zahájení
·  vystoupení brněnského tanečního páru
·  břišní tance Světlany Synakové a skupiny Rahat Lukum
·  tombola

Prodej vstupenek bude zahájen od 15. ledna v budově požární zbrojnice ve Velké 
Bíteši od 8. 00 hod. – 17. 00 hod. Cena vstupného s místenkou 80 Kč. 

Těšíme se na Vaši účast. Srdečně zvou pořadatelé. 

Protože skončilo funkční období, chtěl bych jménem SH ČMS okrsku Velká Bíteš 
a jménem svým poděkovat všem funkcionářům, zastupitelům města a obcí za vykona-
nou práci ve prospěch veřejnosti a zároveň popřát hodně úspěchů nově zvoleným. 

Závěrem mi dovolte s blížícími se vánočními svátky a novým rokem 2007, abych 
Vám všem jménem našeho hasičského sdružení a jménem svým popřál klid, pohodu, 
štěstí a především hodně zdraví. 

starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš Ludvík Zavřel
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rÁmcoVÝ VZděLÁVací program
maTEŘSkÁ ŠkoLa, maSarYkoVo nÁměSTí

Již čtvrtým rokem pracujeme podle tzv. školního rámcového vzdělávacího programu, 
který jsme si zpracovali sami. Dříve jsme v mateřských školách pracovali podle výchov 
(literární,  výtvarná, hudební,  tělesná, matematické představy…). V  současné době pra-
cujeme podle tzv. rámců, ve kterých se všechny tyto složky prolínají a jsou podbarveny 
určitým tématem – např. podzimními sklizněmi na zahradách a polích… Snad nejlépe se 
vždy zpracovávají zimní témata, jako jsou Vánoce a Mikuláš. Letos máme v plánu miku-
lášskou nadílku zcela netradiční, ale nebudeme předbíhat a poinformujeme vás o ní až 
v lednovém Zpravodaji. 

Není  lehké  vás  seznámit  se  všemi  našimi  tématy  a  prací  v  mateřské  škole,  proto 
Vás  znovu zveme na naše www. skolkavbites. com stránky, které  jsou pravidelně aktu-
alizovány  a kde můžete  shlédnout ukázky prací  s dětmi. Ve  školní  fotogalerii  najdete 
i  spoustu  fotek  z  dalších  akcí  pořádaných naší mateřskou  školou nebo  akcí  navštíve-
ných, jako jsou divadla, kina, plavání, Baby club, zájmové kroužky (angličtina, veselé pís-
kání na flétnu, hudebně pohybový kroužek, keramika, taneční přípravka, logopedie). 
Pro ukázku přikládáme jeden tematický týden z okruhu Výprava do zahrady, na pole:

„podZimE, podZimE, poČkEJ cHVíLi JEŠTě… “
datum: 9. – 13. října 2006
Třída: moTÝLci
příprava:
-  rozdíl zahrada - pole
-  podzimní práce – sklizeň, úprava pole – orba, hnojení… 
-  seznamování se se známými podzimními (sklízejícími se na podzim) polními plo-

dinami z naší oblasti – Vysočiny, (ale i odjinud), jako jsou ty nejběžnější: brambory, 
řepa, mák, ale i cukrová řepa… - jejich zpracování, využití pro lidi i zvířata, usklad-
nění

-  seznámení se s těmi méně známými, jako je např. tykev – dýně, cukýny
-  prohlížení si obrázků
Úkol na doma:
-  přinést plodiny – červená řepa, krmná řepa, brambory, makovice, dýně, cuketa
Jak? dopolední činnosti:
-  přinesené plodiny – dýně a cukety si nejprve prohlédneme, očicháme, osaháme, 

srovnáme barvy, velikosti, tvary… ale také každá z přinesených dýni může mít jinou 
tvrdost… když se na ni zaťuká, tak duní…

-  rozkrojíme si ji, vydlabeme si semínka, která usušíme (použijeme pro výrobu obrázků, 
ale můžeme také ochutnat, co se dělá z dužiny – kompot, zelí, sušíme je jako ananas… 
budeme zkoumat, jaké to je: hladké, studené, příjemné či nepříjemné… ?

-  výroba strašidýlek - vyříznutí očí, pusy, plus použití svíčky
-  z cukety si vyrobíme např. housenku… dle fantazie dětí
-  budeme zkoumat makovičky – třepat s nimi, co to v nich je, kolik toho tam je, zkusíme 

počítat…, jakou má mák barvu (podařilo se mi zajistit i mák bílý), užitek pro lidi
-  kresba prstíkem v máku bílém i modrém
-  z máku si vyrobíme makové sypané obrázky – klovatiny plus mák
„STOJÍ, STOJÍ MAKOVICE,
KDYBY JICH TU BYLO VÍC, „Čížečku, čížečku, ptáčku maličký…“
BYL BY TU LÁN MAKOVIC“… 
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-  pohádka  „Boudo,  budko,  kdo  v  tobě  pře-
bývá…?“ – dramatizace s čepičkami plus růz-
nými konci pohádky, které děti samy vymýš-
lely a taky zdramatizovaly… (medvěd boudu 
rozmačká,  přidá  se  ke  zvířátkům,  zvířátka 
mu pomohou postavit svůj domeček)

-  protože  je podzim – děti  dělají malý,  velký 
vítr, vánici

-  napodobují dešťové kapičky - dlaň plus dva 
prstíky  druhé  ruky,  prší  pomalu,  rychle, 
hodně…

-  malování, tupování polních plodin
-  malování, tupování makového pole plus kdo 
bude  chtít  dokreslení  pastelkami  pohádky 
„Boudo“

-  obrázky si vystavíme na šňůru ve třídě

Kolektiv MŠ, Masarykovo náměstí

bESEda o arcHEoLogii
V pondělí 23. října 2006 se v naší škole uskutečnila beseda žáků šestých tříd s vě-

deckým pracovníkem Archeologického ústavu v Brně, Dr. L. Ševelou, CSc. 
Žáci  zažili  dvě  vyučovací  hodiny  vyplněné  zajímavým vyprávěním nejen o dáv-

ných dějinách Země a jejích obyvatelích, ale viděli také nadšení a zápal člověka, jemuž 
se jeho koníček stal povoláním a láskou na celý život. 

A  to  je myslím velmi důležitý přínos podobných  setkání  v dnešní době,  kdy  se 
úspěch měří často jen výší příjmů. 

Děti byly vnímavým publikem a svými připravenými, často velmi záludnými otáz-
kami ukázaly, že je obsah přednášky zaujal. Pan doktor Ševela se velmi snažil, aby sro-
zumitelně a jasně každý dotaz zodpověděl. 

Chtěla bych tedy touto cestou ještě jednou poděkovat panu Ševelovi, že si ve svém 
jistě velkém pracovním vytížení vyšetřil čas pro malé historické nadšence a bez ná-
roku na odměnu přijal naše pozvání. 

Přeji si také, aby v dětech dlouho zůstaly příjemné zážitky, některé jejich postřehy 
Vám zde nabízím: 

„Děkujeme, že  jste přijel. Líbila se nám beseda a obrázky, které  jste přivezl. Daly 
nám nové poznatky o pravěku. “ (J. Hruška, Dvořák, R. Krajčík, 6. A)

„Myslíme si, že archeolog je těžká práce. Vaše hledání musí být tajuplné. Než vyko-
pete vykopávku, musíte být napnutý. Vaše práce musí být zajímavá. “ (H. Klusáková, 
E. Komínková, 6. A)

„Od pana archeologa jsme se dozvěděli, že ve Velké Bíteši bylo velmi málo arche-
ologických nálezů. Asi byla Bíteš neobydlená v době pravěku. Bylo to skoro jako výlet 
do pravěkých dob. “ (K. Chlumská, M. Dohnalová 6. A)

Děti při práci.  FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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„Nejvíce se nám líbily obrázky, které se promítaly. A vypravování veselých příhod. “ 
(M. Baráková, E. Jelínková, 6. B)

„23. října jsme šli na besedu s panem archeologem. Dozvěděli jsme se něco o vy-
kopávkách, o tomto povolání a měli jsme spoustu dotazů. Beseda se nám líbila a tě-
šíme se na další setkání. “ (P. Pohanka, 6. C)

„Na  besedě  jsme  se  dozvěděli  spoustu  zajímavých  věcí  o  pravěku.  Viděli  jsme 
dokumenty a obrázky s pravěkými nálezy. Měli jsme různé otázky, např. co bylo prv-
ním, nebo nejcennějším nálezem pana archeologa. “ (M. Katolická, V. Crhová, 6. C)

Eva Čermáková

dEn oTEVŘEnÝcH dVEŘí
Dne 14. prosince 2006 se bude konat v Kulturním domě ve Velké Bíteši pod zášti-

tou rady města Velké Bíteše a PBS Velká Bíteš, a. s. , 2. ročník Dne otevřených dveří 
SOU Jana Tiraye. Tuto akci pořádá SOU ve spolupráci s agenturou Bára.

V době od 10. 00 do 18. 00 hodin zde budou žáci pod vedením pedagogů prezen-
tovat  své  výrobky,  znalosti  a  dovednosti  z  oborů:  kadeřník,  obráběč  kovů,  kuchař- 
číšník a cukrář. 

Obdobně  jako  v  loňském  roce  bude  pro  návštěvníky  připraven  pestrý  kulturní 
program: vystoupení hudebních  skupin  (např.  country  skupiny Kosatky  z Velkého 
Meziříčí),  módní  přehlídka,  ukázky  módních  účesů,  proměna  vzhledu,  aerobic  aj. 
Můžeme se těšit také na návštěvu některých populárních osobností. 

Veřejnosti  budou  zpřístupněny  rovněž  školní  budovy  na  ul.  Tyršova  a  Lánice 
po celou dobu konání akce, tj. ve čtvrtek 14. prosince 2006 od 10. 00 do 18. 00 hodin 
a také den následující, tj. v pátek 15. prosince 2006 od 8. 00 do 18. 00 hodin. 

Srdečně zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti, rodičů a žáků. 

Radmila Valachová
 učitelka, SOU J. Tiraye

Beseda s Dr. L. Ševelou, CSc.  FOTO: MGR. JAROSLAVA CENDELÍNOVÁ
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maTEŘSkÉ cEnTrUm ČLoVíČEk
… ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem … (anglické přísloví)

Protože ve Velké Bíteši chybí zázemí pro maminky 
na  mateřské  dovolené  a  jejich  malé  děti,  rozhodly 
jsme  se  asi  před  rokem  a  půl,  přestat  jen  tak  sedět 
doma, ale „něco s tím udělat“. Založily jsme Občanské 
sdružení Matka a dítě (dále jen OS), zaregistrovaly se 
na Ministerstvu vnitra ČR  jako nezisková organizace 
a začaly podnikat další kroky, které směřují k našemu 
společnému cíli - založení a provozování Mateřského 
centra Človíček. 

co je mateřské centrum? Mateřské centrum je místem pro setkávání maminek 
na mateřské dovolené společně s jejich dětmi. Umožňuje maminkám vyjít z izolace, 
kam se většina z nich dostane díky celodenní péči o děti. Není to rozhodně nápad 
jen nás, maminek z Velké Bíteše a okolí. V celé naší republice existuje spousta mateř-
ských  center,  které  se  sdružují  v  Síti  mateřských  center  (www. materskacentra. cz), 
a obdobná „zařízení“ fungují i v zahraničí. 

Činnost mateřského centra je závislá na dobrovolné práci členek OS a na vzájemné 
toleranci a  spolupráci maminek. Financování provozu bude postaveno na přispění 
Městského úřadu Velká Bíteš, sponzorů, příspěvcích členek OS a ostatních maminek, 
které mateřské centrum budou navštěvovat. Získané finanční prostředky budou pou-
žity na financování běžného provozu mateřského centra (elektřina, voda), na nákup 
výtvarných potřeb a hraček pro děti, financování kurzů a přednášek pro maminky. 

Maminkám  a  dětem  bychom  chtěly  připravovat  pravidelný  program  zaměřený 
hudebně  – pohybově  –  výtvarně,  vzdělávací  přednášky,  jazykové  kurzy  s  hlídáním 
dětí a větší akce pro širší veřejnost. V mateřském centru chceme nabídnout  i pora-
denskou službu v oblasti těhotenství, péče o děti, zdravé výživy, psychologie, a to vše 
za pomoci odborníků. 

kde nás najdete? Město Velká Bíteš podpořilo naši snahu pronajmutím prostor 
v dvorním traktu domu na Masarykově náměstí č. p. 85 (horní strana náměstí). Než 
zde budeme moci maminky s dětmi přivítat, je nutné provést stavební úpravy, vyba-
vit prostory kobercem, vhodným osvětlením a nábytkem. 

Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, kteří nás do současné chvíle podpořili 
a tím přispěli k tomu, abychom pomalu, ale jistě mohly začít s rekonstrukcí prostor 
a následně s činností mateřského centra. Díky patří městu Velká Bíteš za podporu, 
pomoc a pronájem prostor,  firmám Bematech s. r. o. , Building Plastics s. r. o. , KOVO 
Koukola s. r. o. , PBS Velká Bíteš a. s. , Labara s. r. o. , Strojírně Slavíček s. r. o. ,  Ing.  Janě 
Procházkové – výuka anglického jazyka a ZV OS KOVO při PBS Velká Bíteš, a. s. . Další 
díky patří Mgr. Miriamě Žoldošové za právní pomoc, Romanu Lukáškovi za návrh loga 
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našeho Človíčka, Vlastimilu  Svobodovi  za návrh webu a  firmě Salixus  za  vytvoření 
a provozování našich webových stránek. 

Bez  pomoci  všech  jmenovaných  by  naše  Mateřské  centrum  Človíček  nebylo… 
DĚKUJEME!

Svoji  pomoc,  ať  finanční  či  materiální,  nám  můžete  nabídnout  na  e-mailu: 
mcclovicek@seznam. cz nebo na tel. 603 793 709, 728 265 910. Všem předem děkujeme. 

Více o nás a našich akcích se můžete dozvědět na webových stránkách www. clo-
vicek. salixus. cz. 

Těšíme se na setkání s Vámi na některé z Človíčkových „venkovních“ akcí. 

za Občanské sdružení Matka a dítě a Mateřské centrum Človíček
Zdenka Švandová

marTinSkÝ průVod SVěTÝLEk
Den 11. listopad 2006 jsme my, maminky 

z  „Človíčka“, očekávaly  s mírným napětím. 
Na tento den jsme spolu s děvčaty z Klubu 
kultury  připravovaly  a  Velké  Bíteši  slibo-
valy  „Martinský průvod světýlek“  s překva-
pením. 

Počasí  nám moc  nepřálo,  a  proto  jsme 
byly opravdu překvapené,  že v  tomto deš-
tivém  počasí  přišlo  tolik  „lidí  a  lidiček“. 
Krátce po 17 hod.  a dvou písničkách vyra-
zil dlouhý průvod světýlek na náměstí, kde 
byl  na  zahřátí  připraven  teplý  čaj,  k  lítosti 
některých  tatínků  bez  rumu,  a  taky  něco 
dobrého na zub. A čekalo zde i to slibované 
překvapení… Přijel „Martin na koni“ a lehce 
zasněžil  náměstí  bílými  vločkami,  bohu-
žel jen papírovými. Na závěr se obloha roz-
zářila barevným ohňostrojem, který dal ale-
spoň na malou chvilku  zapomenout na  tu 
spoustu  dešťových  kapek,  které  všechny 
přítomné smáčely. 

A nám nezbývá než se těšit na příští rok 
na II. Martinský průvod světýlek. 

Za podporu  a pomoc děkujeme: městu 
Velká Bíteš, firmám Bematech s. r. o, Building Plastics s. r. o. , Ohňostroje Miloš Janeček, 
Mazánek – MOBIL,  Jeřábkova pekárna, Restauraci U Šidlů Jabloňov a MVDr.  Jiřímu 
Hruškovi - Krevlický Dvůr. 

za Občanské sdružení Matka a dítě a Mateřské centrum Človíček
Pavla Hekalová

Nejmladší účastník Martinského průvodu.
FOTO: ZDENKA ŠVANDOVÁ
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naŠE mUZEUm poVÝŠiLo
městské muzeum ve Velké bíteši se stane rovněž sídlem krajské instituce. 
redakce Zpravodaje v návaznosti na četné dotazy podává tímto článkem 
informace k probíhajícím změnám. 

V roce 1989 doporučila Generální konference UNESCO všem národům soustředit 
pozornost na význam tradiční lidové kultury jako součásti kulturního dědictví i jako 
znaku  regionálního,  etnického  nebo  profesionálního  povědomí.  Ministerstvo  kul-
tury České republiky přijalo toto doporučení jako podnět k prohlubování péče o li-
dovou kulturu v naší zemi. Garantem realizace se stal Národní ústav  lidové kultury 
ve  Strážnici. Ministerstvo  kultury  také navrhlo  soubor  opatření  směřujících  k  efek-
tivnější  identifikaci  jevů  tradiční  lidové  kultury,  k  její  systematičtější  dokumentaci, 
ke způsobům jejího uchovávání a předávání dalším generacím. 

V roce 2003 vydala vláda ČR usnesení (č. 571) ke Koncepci účinnější péče o tra-
diční lidovou kulturu u nás, které doporučila hejtmanům krajů, starostům obcí a měst 
a členům zastupitelských sborů, aby v duchu Koncepce stanovili vlastní záměry v péči 
o  tradiční  lidovou kulturu v místech a regionech. Cílem  je uchovat dosud existující 
projevy  tradiční  lidové kultury a přispět  tak přirozenou cestou k zachování kultur-
ních aktivit, které by zároveň byly českým vkladem do kulturní rozmanitosti Evropy. 
MK ČR navrhlo krajům,  aby pověřily  vhodné odborné  instituce garancí  za naplňo-
vání  zmíněného vládního usnesení v  jednotlivých  regionech. Odborným garantem 
pro kraj Vysočina se stalo Muzeum Vysočiny Třebíč. Toto pověřené pracoviště bude 
od nového roku posíleno o odborného etnologa a  terénního výzkumného pracov-
níka. Záměrem je postupné rozšíření činnosti o systematický výzkum živé lidové kul-
tury, sběr dat o dochovaných a stále udržovaných jevech tradiční lidové kultury přímo 
v terénu a pravidelné pořádání folklorních festivalů v kraji Vysočina. 

PaedDr. Martina Matějková (členka rady kraje pro oblast školství a kultury) napsala 
radě  města  Velké  Bíteše:  „Vynikající výsledky terénní i odborné práce Městského 

Barevný ohňostroj nad radnicí.
FOTO: ZDENKA ŠVANDOVÁ

Lampióny byly opravdu překrásné.
FOTO: ZDENKA ŠVANDOVÁ
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muzea ve Velké Bíteši na úseku tradiční lidové kultury nás vedly k rozhodnutí nabíd-
nout obsazení místa v rámci rozšíření pověřeného krajského pracoviště pro tradiční 
lidovou kulturu paní Silvě Smutné a využít tak její dosavadní znalosti a bohaté zku-
šenosti. Vážený pane starosto, věříme, že uchování a podpora tradiční lidové kultury 
v kraji Vysočina bude naším společným zájmem a těšíme se na další spolupráci s měs-
tem Velká Bíteš a Městským muzeem ve Velké Bíteši v této oblasti. “

Starosta města Mgr.  Miroslav Báňa: „Rada města na svém zasedání dne 2. října 2006 
projednala požadavek kraje Vysočina, který vysoce hodnotí výsledky zdejšího měst-
ského muzea a schválila zřízení detašovaného regionálního odborného pracoviště 
pro kraj Vysočina ve Velké Bíteši ve vyhrazených prostorách městského muzea. 
Dosavadní ředitelka městského muzea paní Silva Smutná přijímá místo v krajské 
instituci a na její uvolněné místo byl vybrán pracovník jiný. Od Nového roku bude 
ředitelem Městského muzea ve Velké Bíteši pan Ivo Kříž. “

Silva Smutná: „Jsem ráda, že mým nástupcem se stane právě tento mladý kolega. 
Lákavou nabídku z kraje mohu přijmout s klidným svědomím, že naše městské 
muzeum bude v dobrých rukách. Ivo Kříž je s bítešským muzeem v kontaktu již dru-
hým rokem. Jako student muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy university 
v Brně si pro studijní praxi vybral muzejní instituci v místě svého bydliště a za téma 
svojí bakalářské práce si zvolil „Historii muzea a muzejního spolku ve Velké Bíteši“. 
Vloni se také zapojil do přípravy folklorního festivalu. Věřím, že bude pokračovat 
dobře a úspěšně naváže na práci moji a mých předchůdců. “

Redakce Zpravodaje

Bc. Ivo Kříž v pracovně muzea.   FOTO: SILVA SMUTNÁ
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okÉnko FarnoSTi
Advent je dobou očekávání. Očekávání člověku umožňuje, aby zůstal stále mladý, 

pohotový a bdělý, schopen učinit rozhodnutí. 
Toto  liturgické  adventní  téma  ohlašované  proroky,  hlavně  Izajášem  /očekávání 

spásy, vyvedení ze zajetí (tehdy z Babylona), uvedení do Boží skutečnosti /nepřipo-
míná jen očekávání, ale přináší také ujištění o Boží věrnosti, o jistotě spásy. 

Advent  máme  za  pár  dní  a  klademe  si  možná  otázku:  Má  ještě  stále  tuto  sílu? 
Má schopnost umožnit nám přípravu na Vánoce? Odpověď  je  jednoznačně kladná 
za předpokladu, že se obrníme proti útoku různých nevkusných vánočních ozdob, 
nabídek a lákadel obchodníků, kteří se předhánějí, aby nám něco vnutili. 

Advent se může stát jedním z vrcholných okamžiků celého roku. Nabízí víc mož-
ností  ke  stmelení  rodiny.  Například  adventní  věnec  si  můžeme  vyrobit  a  ozdobit 
doma sami, případně s dětmi.  Je víc možností,  jak ho použít nejen k modlitbě, ale 
i k přátelskému posezení nebo jen tak k večernímu ztišení a zhodnocení dne, k vy-
jádření vděčnosti za něj. 

Máme také adventní písně, které patří k našemu hudebnímu bohatství. Tyto písně 
jsou  z  kancionálu  zřejmě  teologicky  nejhodnotnější.  Nejen  v  rorátech,  ale  i  v  pís-
ních „Ejhle, přijde Pán a Bůh náš“ a „Vesele zpívejme“ najdeme ve zkratce jak obsah 
adventní doby, tak i osobní program k jejímu prožití. 

Pro děti jsou různé přípravy, které je vedou k aktivnějšímu prožívání a využití pří-
ležitostí k dobrým skutkům a také k sebezáporu, na který se dnes hodně zapomíná. 

Zkusme to s adventem letos trochu jinak. 

VÁnoČní program V naŠEm koSTELE
·  1. adventní neděli při obou bohoslužbách – žehnání adventních věnců
·  1. - 3. adventní neděli, 3. 12. až 17. 12. ponesou děti – na obou bohoslužbách v obět-

ním průvodu hračky dětem v dětských domovech
·  5. 12. v 16. 30 oslavíme v kostele sv. Mikuláše
·  10. 12. v 16. 00 – Adventní varhanní koncer Petr Kolař
·  od 23. 12. bude v kostele Betlémské světlo
·  23. 12 od 14. 30 živý Betlém na náměstí
·  24. 12. v 8. 00 nedělní bohoslužba
·  24. 12. v 16. 00 bude štědrovečerní bohoslužba pro děti.  V průvodu s lampičkami 

ponesou Betlémské světlo, které pak roznesou do svých domovů a sousedům
·  ve 24. 00 bude půlnoční mše svatá
·  25. 12. v 8. 00 a v 11. 00 – mše svatá
·  26. 12.  v 8. 00 a v 11. 00 – mše svatá
·  26. 12. v 15. 00 – Vánoční pásmo dětí
·  31. 12. na Svatou Rodinu v 8. 00 a v 11. 00 – mše sv. s připomínkou manželských 

slibů s prosbou za všechny rodiny
·  1. 1. 2007 na Slavnost Matky Boží v 8. 00 a v 11. 00 – mše svatá
·  6. 1. 2007 na Slavnost Zjevení Páně v 16. 00 vánoční varhaní koncert Mgr. Martin 

Jakubiček

Všem čtenářům Zpravodaje přeji pokojné a hluboce prožité vánoční svátky s ob-
novenými ideály a novou energií je uskutečňovat v Novém roce 2007. 

Otec Bohumil
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kŘížEk doSTaL noVoU TVÁŘ
Historie  křížku  stojícího  na  Hybešově  ulici  - 

ve  svahu  vpravo  nad  silnicí  ve  směru  do  Košíkova 
  -  sahá pravděpodobně do počátku 19. století. 

O  květinovou  výzdobu  se  po  dlouhá  léta  starala 
zejména paní Hotárková, bydlící nedaleko křížku. Jak 
sama  říká,  pečovat  o  křížek  jí  dělalo  velkou  radost 
a bude v ní i nadále pokračovat. 

Křížek  si  ale zasloužil obsáhlejší  stavební úpravy. 
Po dokončení oprav Mariánské kapličky Na Návrší se 
pan Barák s odhodláním pustil také do oprav tohoto 
křížku.  Z  materiálu,  který  poskytlo  město  Velká 
Bíteš  prostřednictvím  Technických  služeb,  vybudo-
val kamenné schodiště, zpevnil základy kamenného 
soklu  a  železný  kříž  opatřil  novým  nátěrem.  Práce 
byly ukončeny v polovině října letošního roku. 

V  závěru  je  potřebné  poděkovat  panu  Barákovi 
a vyslovit uznání za další veřejně prospěšnou práci. 

Muzejní spolek Velkobítešska
RNDr. Josef Hájek, CSc. 

do bíTEŠE Z brna i mELboUrnE
TŘETí koncErT bHp 5. proSincE 2006

Poprvé  spolu  vystoupily  houslistka  Ivana  Tomášková  a  klavíristka  Renata 
Ardaševová v roce 1994. Jejich vystoupení mělo velký ohlas a od té doby hrály obě 
interpretky na více než stu společných koncertech. Společně vydaly CD v roce 1996 
a 2005. Navzdory vzdálenosti mezi Evropou a Austrálií pokračují ve společných pro-
jektech. 

U nás v Bíteši jsme se na ně poprvé těšili v šesté sezóně, tehdy však ještě zvítězila 
vzdálenost Austrálie nad přitažlivostí Bíteše. Ale trpělivost přináší růže - o rok později 
(13. 1. 2004)  již zvítězila přitažlivost. Koncert se tehdy opravdu povedl, a proto  jsme 
obě mladé dámy pozvali znovu. 

ivana Tomášková  studovala na brněnské konzervatoři u svého otce, v Moskvě 
na proslulé Konzervatoři P. I. Čajkovského a na AMU v Praze. Koncertovala na pódi-
ích evropských, amerických, afrických a v Austrálii. Vyučovala na konzervatoři v Brně 
a od roku 2002 působí na Melba Conservatorium a Monash University v Melbourne. 
Vystupuje sólově i v různých komorních seskupeních. 

Klavíristku renatu ardaševovou už u nás vítáme počtvrté. Na koncert manželů 
Ardaševových se dvěma klavíry (4. 3. 2003) ani na Smetanovu Mou vlast pro čtyři ruce 
(7. 12. 2004) se zapomenout nedá. Renata Ardaševová je absolventkou ostravské kon-
zervatoře  a  JAMU,  vítězka mnoha  domácích  i  zahraničních  soutěží.  Své  specifické 
pianistické umění vkládá s nádhernou samozřejmostí  jak do sólistických kreací, tak 
do spolupráce v komorních žánrech. 

Pan  J.  Barák  před  opraveným 
křížkem.

FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Na  koncertu  nás  Ivana  Tomášková  s  Renatou  Ardaševovou  povedou  z  18.  sto-
letí  do  století  dvacátého. František benda  (1708  –  1786),  houslový  virtuos,  peda-
gog  i  skladatel  byl  koncertním mistrem  královské  kapely  Bedřicha  Velikého.  Jeho 
houslové sonáty jsou dokladem stylového přerodu, kdy se baroko měnilo v klasicis-
mus. 

Třetí houslová sonáta J. brahmse (1833 – 1897) se stala skladateli ideálním pro-
středkem k výpovědi o  sobě, udivuje originalitou  invence a bohatstvím hudebních 
nápadů. 

bohuslav martinů (1890 – 1959) zkomponoval Pět madrigalových stancí během 
svého  válečného  pobytu  v USA  a  věnoval  je  Albertu  Einsteinovi.  Přestože Martinů 
tehdy procházel tvůrčí krizí, dokázal napsat skladby plné pohody, radosti a rytmické 
hravosti. 

igor Stravinskij  (1882  –  1971)  dokončil Duo  concertante  v  roce  1932.  Lyrická 
skladba  v  neoklasickém  slohu  byla  inspirována  antickou  pastorální  poezií.  Pět  vět 
skladby vyjadřuje pět vesnických nálad. 

manuel de Falla (1876 – 1946) – Španělský tanec – tentokrát pro housle a klavír. 

V úterý 5. prosince v 19 hodin na shledanou v Kulturním domě ve Velké Bíteši. 
Libuše Dražanová

UměJí a cHTěJí …
o koncErTU pěVEckÉHo SdrUžEní moraVSkÝcH UČiTELů

Druhý koncert desáté sezóny se uskutečnil v neobvyklém termínu – v sobotu večer 
na svatého Martina. Členové Pěveckého sdružení moravských učitelů se totiž sjíždějí 
ze všech koutů „markrabství moravského“ výhradně ve svém volném čase. Více než 
dvacet víkendů ročně věnovaných společnému zpěvu posunuje toto amatérské sdru-
žení mezi špičku našich profesionálních sborů. 

Sjezdové víkendy PSMU jsou pracovní – je nutné nazkoušet nový repertoár; kon-
certní vystoupení je až jejich vyvrcholením. Každý člen sboru musí svůj part dokonale 
zvládnout v domácí přípravě,  takže na společných zkouškách se pracuje na výsled-
ném vyznění  skladeb.  Jiří Krumpholc, předseda PSMU, při  koncertě  řekl,  že každý 
člen musí nastudovat zhruba 120 skladeb, které potom sbor může bez větší přípravy 
zazpívat. Vy, kteří jste někdy zpívali v amatérském sboru – dokážete si to představit?

Určitě nedokážete. Z těchto důvodů jsem požádal sbormistra, jestli bych se mohl 
zúčastnit  části  zkoušky  a  nahlédnout  „do  kuchyně“  –  vyhradil  jsem  si  na  to  deset 
minut. Po hodině a půl jsem vyčerpaný a současně uchvácený jejich prací odcházel. 
Je-li ve sboru 54 členů, z nichž každý je schopen zazpívat na vyžádání dirigenta kte-
rýkoli  tón, „nezbývá“ sbormistrovi  jiná možnost, než tento kolektiv dovést k metám 
nejvyšším. Doc. Lubomír Mátl  (v brzké době bude  jmenován profesorem)  je v nej-
vyšších metách jako doma – potvrdí vám to posluchači všech kontinentů. V sobotu 
večer jsme to slyšeli. 

Koncert byl zahájen Handl-Gallusovým Resonet in Laudibus (Ať zní ve chválách). 
Poté z jednoho sboru vznikly dva a vyslechli jsme Haec dies (Toto je den, který uči-
nil Pán) téhož skladatele. Následovali Pueri Hebraeorum (Hebrejští chlapci přinášejí 
větve olivové) a Improperia (Výčitky) G. P. da Palestriny, Foerstrův Skřivánkovi a Svatý 
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Václave. První půle vyvrcholila Orffovou skladbou s hlubokým filosofickým podtex-
tem Sunt lacrimae rerum (Jsou slzy věcí). 

Koncert  PSMU  si  stěží  dokážeme  představit  bez  Janáčka.  Po  přestávce  otevřely 
dveře jeho sborům skladby jeho učitele Pavla Křížkovského. Na překrásné barvě muž-
ského sboru zazářil křišťálový soprán Markéty Mátlové v Potulném šílenci, který Leoš 
Janáček komponoval PSMU na míru. 

Šňůrou perel byly úpravy lidových písní J. Šoupala, F. Vacha, J. Jindřicha, O. Halmy, 
E. Suchoně a B. Pokorného. 

Moravěnko, drahá máti Josefa Nešvery – tak končí koncerty PSMU od nepaměti. 
Tomáš Mašek

„ … SLadkÉ TŘEŠně ZrÁLY … “
obnoVa TŘEŠňoVÉ aLEJE V JESTŘabí

Na úvod článku jsme si dovolili citovat úryvek písně v podání Waldemara Matušky, 
aby vyvolal obrázek růžových květů a sladkých plodů, které za několik let přinesou 
mladé stromky v obnovené třešňové aleji při silnici z Velké Bíteše do Jestřabí. 

Třešňová alej vítala odedávna, podle pamětníků od 20. - let minulého století, kaž-
dého příchozího. Po vystoupení z lesa upoutal nejprve daleký výhled k jihu na pásma 
lesů u řeky Oslavy a Jihlavky, aby se vrátil zpět k velkým třešním, které lemovaly silnici 
po obou stranách od lesa až k prvním stavením. Alej byla znamením, že přicházíme 

Moravěnko, drahá máti, ó jak krásná ty jsi zem…  FOTO: OTTO HASOŇ
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do osady vyhlášených sadařů a včelařů. 
Stářím a povětrností stromy chátraly, alej 
prořídla, poslední stromy nechala vyká-
cet správa silnic v r. 1999. Výhled do kra-
jiny  se  otevřel  naplno  až  k  dalekému 
obzoru, ale za cenu citelného ochuzení 
krajiny.  Zmizel  typický  prvek,  který  se 
stal od osvícenských reforem panovníků 
Marie Terezie a jejího syna Josefa II. trva-
lou  součástí  české  a  moravské  krajiny. 
Aleje  kolem  silnic  přinášely  mnohoná-
sobný užitek – sklizeň ovoce, stín pěším, 
vozkům  a  spřežením,  v  zimě  pod  sně-
hem orientaci a sjízdnost. 

Na opakované žádosti silniční správa 
argumentovala  ekonomickými  a  bez-
pečnostními  hledisky  a  nechtěla  zanik-
lou alej obnovovat, nanejvýš připouštěla 
výsadbu jasanů a obdobných dřevin. 

Přesto  byla  ve  dnech  28.  a  29.  října 
letošního  roku  zahájena  obnova  této 
ovocné  aleje.  Po  levé  straně  silnice 
bylo  vysázeno  stromořadí  30-ti  třešní 
od  křížku  až  k  novostavbě  na  okraji 
osady  v  10-ti  metrových  odstupech. 

Střídají se odrůdy Aranka, Kerešova a Van, jsou to vysokokmeny staré 4 roky, vypěs-
tované ve školce v Litomyšli. Při výsadbě byly zabezpečeny vzpěrami a proti okusu 
rákosem a drátěným pletivem. 

Iniciátorem  a  hlavním  strůjcem díla  byl  Ing.  Zdeněk  Sendler,  krajinný  architekt, 
který má rodové kořeny v Jestřabí. Vyžádal souhlas silniční správy, odborů životního 
prostředí a výstavby a od vlastníků přilehlých pozemků. Seznámil s chystanou prací 
vedení města, které záměr podpořilo a zavázalo se uhradit věcné náklady. Obstaral 
mladé štěpy, technické vybavení a pomůcky a získal ochotné spolupracovníky v ro-
dině Prokešově, Fialově a Borůvkově. 

Výsadbou stromořadí starost zdaleka nekončí, což potvrdí každý sadař a zahrád-
kář. Bude následovat péče o závlahu, přihnojení, stříhání a tvarování koruny, ochrana 
před  škůdci  a  zvěří  i  lidskou  závistí.  Slibme,  že  budeme  nápomocni  každý  podle 
svých sil a možností. 

Společným úsilím bylo vytvořeno dílo nejen užitečné a krásné, ale také příkladné. 
Péči o krajinu našeho domova naplnilo skutkem. Těšíme se spolu s budovateli aleje 
na jaro, kdy se třešně zazelenají, i na první plody za 3 až 4 roky. 

Všem zúčastněným nutno vyslovit uznání a poděkování a popřát, aby se doplnění 
druhé poloviny aleje připravované v příštích létech s úspěchem zdařilo. 

Muzejní spolek Velkobítešska
Text i foto RNDr. Josef Hájek, CSc.

Jedna z nově vysazených třešní. 
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HiSToriE VELkobíTEŠSkÝcH domů
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích 
Velké bíteše, zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající při-
tom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okres-
ního archivu - nYní dům Č. p. 85:

Roku  1414  byl  majitelem  tohoto  domu  na  horní  straně  náměstí  řezník  Hanuš 
Flajšakr.  Je  zapsán  v  městské  knize  v  soupisu  sousedů  ve  variantě:  „Hanus 
Fleischakker ein ganczes haus“. 

Před  čtyřmi  sty  lety,  kdy  jej  vlastnil  Jan dusík,  byl  tento  dům  druhý  nejdražší 
ze soukromých domů ve Velké Bíteši (hned po č. p. 67 – budoucím pivovaru). Perníkář 
Jan Dusík se v archivních pramenech objevuje roku 1585, kdy se oženil s Brydou, vdo-
vou po Marku Hapačiovi (podle svatebních smluv). Z této skutečnosti vyplývá nepo-
tvrzená  možnost,  že  Hapači  byl  předchozím  majitelem  domu.  Dusík  nakupoval, 
počínaje rokem 1588, poměrně hodně pozemků – role, borové  lesy v Radostínech, 
zahrady i stodolu (roku 1600) či chmelnici Za Kostelem (roku 1607). Koupil  i vino-
hrad v Bránicích roku 1602 za 150 zlatých. Roku 1590 koupil ještě další grunt nachá-
zející se „. . vedle gruntu sládka Smolíka…“ za 85 zlatých. Tento grunt prodal již napřes-
rok za 105 zlatých. Perníkářské řemeslo vykonával ještě roku 1591, pro další léta není 
to již doloženo. Podruhé se oženil roku 1596. Vzal si dceru Jana Nevřivého ze Zhoře, 
Marianu. Následně roku 1598 koupil další grunt „…ležící v lázni…“. Ještě dodejme, že 
býval primátorem města v letech 1593 a 1608, též i rychtářem v letech 1594 a 1601. 

Roku  1609  byla  vypořádána  po  Dusíkovi  pozůstalost.  Grunt  „…v rynku podle 
Nikodýma Sovaty ležící z jedné strany a z druhé podle Simona Moudrýho…“ v hod-
notě 2. 000 moravských zlatých zdědil Jan kučera, který se sem přiženil. Vejrunky 

Celkový pohled na třešňovou alej. 
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mu  byly  stanoveny  na  prvních  sedm  let  40  zlatých  a  další  léta  jen  na  30  zlatých. 
Jan  následně  prodal  tento  grunt  roku  1614  svému  bratrovi  Jiříku kučerovi. 
Dodejme,  že  jejich  další  bratr  Pavel  Kučera  žil  v  Třebíči  (doložen  pro  rok  1631). 
Při zmíněném prodeji si Jan Kučera vymínil výše zmíněný vinohrad. Poté roku 1622 
koupil grunt po Kučerovi, opět za 2. 000 moravských zlatých, Štefan, kterému tu říkali 
příjmím Francouz nebo též Šmíd. Závdavek mu byl stanoven na 150 zlatých a vej-
runky na 30 zlatých. Štefanovi byly „…tyto věci připrodány: koně 2, vozy 2, radlo 1, ple-
chy 2, pluh 1, kolečka okovaná, sudů pivních 12, polosudy 2, kádečky 2, zbery spílací 
2, nálevky 3, vědro pivní 1, lopaty okovaný 3, lopaty vějící 3, váhy k vozu okovaný 3, 
rozporka okovaná 1, luny u vozu železný 1, vidli železný 1, sekyry 2, motyka 1, kotel 
velkej v kuchyni zazděnej 1, postelí 6, stolů 5, mísy dřevěný a sloměný, přeslice 2, troky 
velký 1, štoky velký 2, stoličky s lenušky 3, truhly pro mouku a vaření 2, brány s že-
leznejmi hřebíky 2, pejchovně 1, hák chmele dobejvák 1, řetěz železnej 1, mouky žita 
15 měřic, ovsa 15 měřic, hrachu 3 čtvrti, chomouty a kšíry zadní 2, přední chomouty 
2, voprať 1, sedlo prostý 1, truhla řezací s kosou stejný 5, řetěz u studně s klikou želez-
nou, almara ve sklepě (tj. v klenuté místnosti) 1, huchle 2, mědlice 1, pytlů 6, srpy 3. “ 
Jak vidno, v domě bylo hospodářství a hospodské zařízení. 

Již  roku  1625  koupil  po  Štefanovi  grunt „…s případnostmi níže připrodanými 
těmito: koně jednoho, bran dvouch s hřebíky železnými, koleček plužných, stolu jed-
noho, postýlek dvouch, šentyše, truhly, kotla z kamen, kotla velkýho pro vaření šatů, 
ovsa hrachu v jedné stodole co jest, žita sutýho 1 měřice, též stodol k tomu domu nále-
žitých…“ Honz Hoch za 1. 800 zlatých bez závdavku a s vejrunky po třiceti zlatých. 
Hoch prodal grunt  již  roku 1629, opět  za 1. 800 moravských zlatých,  a  to Štěpánu 
ronovskému. Ten jej následně prodal roku 1634 kryštofu Ulrichovi „…s případ-
nostmi níže přináležejícími: žita vosetého po 90 mírách, pšenice po 8 mírách, žita 
v stodole dvouletýho v slámě 17 mír, ovsa 12 mír, ječmena 3 míry. Od hospodářství 
brány 2, pluh s železím 1, radlo též s pluhem 1, kolečko vorný železem potažený 1, 
kotel nový na pálený 1, k tomu kotlu bečky 3, nádobí pomazní všechno, stoly 3, štok 1, 
stolic 10 a co hřebíkem přibito, almaru 1, lože 1, prken co najde ale 3 mandele, kotlík 
na ryby 1…“ za 2. 125 moravských zlatých. Ten složil jako závdavek 325 zlatých a vej-
runky měl nadále platit již jen po dvaceti zlatých. Později, jak je to doloženo pro rok 
1666, byl tento tak zvaný Markytanovský dům bez hospodáře a chátral. 

Roku  1681 městský  úřad  prodal  na  poručení  vrchnosti  a  nařízení  náměštského 
hejtmana „…krunt pustý po nebožtíkovi Václavovi Sedláčkovi, jinak Markytanovský 
(pozn. : pojmenováním markytán býval označován prodavač zboží, pití a  jídla mezi 
vojskem; není však jasné, jak zde toto pojmenování domu vzniklo), …se všemi rolimi, 
zahradami, ouvary, chmelnicí, dvěma stodolami pustými, lesy a všemi případnostmi 
od starodávna k němu přináležejícími… …Nicméně pokudž vystavěný krunt byl, 
při předešlých zápisích mnoho se připrodávalo a tedy suma zvejšovala. Nyní však 
jsouce velmi hrubě pustý, zruinirovaný a toliko jen místo, na kterýžto mnoho vynalo-
žiti musí. Nebo item sklep dolní, což nejlepší schránka při domě býti má, se zesul a za-
vésti musil. Z předešlý sumy na místě všech nápadníků 1. 725 zlatých moravských se 

ulevuje a za sumu 400 zlatých moravských, 
však bez závdavku, Tobiášovi Šanderovi, 
ten čas varhaníkovi, manželce a potom-
kům jeho. Nadto vejše nechtíce nynější 
vrchnost milostivá, aby město zdejší hynulo 
a pustlo, nýbrž aby se vzdělávalo, rostlo 
a sousedů přibejvalo, polhoty na osum let 

Podpis  varhaníka  a  měšťana  Tobiáše 
Šandery  z  roku  1680  (SOkA  Žďár  n. S. , 
AMVB, sign. C 21, č. 7)
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jemu uděliti ráčila (tzn. , že vejrunky měl Šandera platit až po uplynutí osmi let, aby 
mezitím dům spravil). Placení kruntu při soudu po 4 zlatých moravských až do vypla-
cení sumy zvrchu psané…“. Roku 1683 byla zpět k domu přikoupena po mnoha dese-
tiletích role Slabka (či Žlabka?) nacházející se proti Přednímu,  tehdy Mazánkovému 
mlýnu. Dodejme malou drobnost, že syn Tobiáše Šimon Teofil Šandera byl (doložen 
pro rok 1729) purkrabím na několika panstvích. 

Roku  1732 městský úřad prodal  na poručení  vrchnosti  tento  grunt,  „…který sice 
nebožtík Tobiáš Šandera varhaník a spolusoused spolu svou manželkou Bohunou 
skrze 51 rok užíval a na něj ani krejcaru nevyplatil a tedy žádného pohledávání 
sobě na něm neučinil…“, za 600 zlatých bernardu kočentovi. Závdavek byl stano-
ven na 150 zlatých a vejrunky se měly splácet prvních patnáct  let po deseti zlatých, 
další roky po čtyřech zlatých. Vejrunky byly takto sníženy díky tomu, že městský úřad 
přihlédl na „. . . velikou pustinu téhož gruntu…“. Roku 1757 zdědil dům s povinností 
výměnku pro matku Barboru syn Franz kočent. Později, roku 1797, jej od Kočenta 
koupil  Johann Staf.  Od  Štafa  chtěl  koupit  dům  roku  1804  Ignác Mrázek.  Z  toho 
sešlo, a tak jej Štaf prodal roku 1807 Antonu Illkovi za 10. 000 zlatých. Následujícího 
roku Anton Illek přenechal dům svému synovi ignáci illkovi. Ten jej prodal s 25 mí-
rami rolí a dvěma mírami zahrad a s hospodářstvím roku 1815 adamu debundovi 
za 24. 000 zlatých. Debunda ale prodal tento dům již následujícího roku, a to Franci 
dvořákovi za  25. 300  zlatých.  Později,  roku  1860,  zdědil  tento  grunt  v  hodnotě 
9. 603 zlatých Tomáš dvořák. 

Prameny: SOkA Žďár n. S. , f. AMVB, sign. Ea1, č. 11. 787 – fol. 5, 15, 22, 25, 29, 47, 50, 
51, 68, 72, 73, 82, 107, 122, 125, 126, 132, 240, č. 11. 788 – fol. 62, 158 - 161, 313, č. 11. 789 
– fol. 4, 179 – 182, č. 11. 793 – fol. 87 - 93, č. 11. 795 – fol. 221 - 227. 

Jan Zduba

Dům č. p. 85 v roce 1728 (AMB, fond U 21 – 
Sbírka rukopisů knihovny A. B. Mitrovského, 
sig. A 260, veduta Velké Bíteše).

Dům č. p. 85 na sklonku 19. století. 

ARCHIV MUZEA 
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ZadÁno pro SEniorkLUb
OMNIS HABIT SUA DONA DIES

Každý den má svoje dary. 
Martialis

a pro měsíc prosinec to platí dvojnásobně. prosinec je jaksi slavnostnější, 
významnější. To jsou svátky s dárky a tradicemi, závěr roku s bilancováním 
a plánováním. no a také sluníčko se k nám opět zase začne vracet. ale zane-
dlouho si také každý připočteme k našemu věku jeden rok. kolik že nám 
to je? ani se nám tomu nechce věřit. my starší si to uvědomujeme až příliš 
dobře, ti mladší nad tím mávnou rukou. 
ale dost těchto úvah, přečtěmě si raději to, co je napsáno v úvodu v citátu. 

co JSmE pŘipraViLi na měSíc proSinEc:
V neděli 3. a 10. prosince 2006  ještě  letos pokračuje  tradiční plavání v Nové Vsi 

u Oslavan. V příštím roce začne opět od 7. ledna 2007. Zájem je stále velký. Ti, co tam 
už byli, si to pochvalují. 

Pro pořádek opakujeme: odjezd v 8 hodin od České spořitelny,  jízdné pro seni-
ory zdarma, ostatní 30 Kč, děti 20 Kč, vstupenka do bazénu pro dospělé 40 Kč, děti 
20 Kč. Návrat v 11 hodin. 

Ve středu 20. prosince 2006 v 15 hodin máme už tradiční vánoční Seniorklub. Opět 
nám zahraje soubor Bítešan, nejen k poslechu – i si s ním zazpíváme. Bude vánoční 
stromeček,  seniorky  se určitě pochlubí  svým vánočním cukrovím. Uděláme si  spo-
lečně hezkou vánoční pohodu. 

Bazén v Nové Vsi.   FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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Třetí akcí, opět už tradiční, bude silvestrovský pochod k Poslednímu vlkovi. Sraz, 
jako vždy, ve 13 hodin u kašny na náměstí, u naší skříňky. Pozvání  je určeno všem, 
nejen starším, ale i mladším a dětem. Co se u Posledního vlka děje, to už všichni ví. 
Společně  s  chataři  od Bělizny  a  s  dalšími účastníky  z okolních obcí  vzpomeneme, 
jak to s tím posledním vlkem bylo, a popřejeme si dobrou pohodu do nového roku. 
Po pěkné zimní vycházce se příjemně prožívá i silvestrovský večer. Doporučujeme, 
máme to vyzkoušené. 

a co cHYSTÁmE na LEdEn pŘíŠTíHo rokU:
-  od neděle 7. ledna 2006 pokračují pravidelná plavání v Nové Vsi
-  středa 17. ledna 2006 - pravidelný Seniorklub se starostou města
-  třetí akce také bude, sledujte zprávy ve skříňce na náměstí

Aktiv Seniorklubu

ŠEST roČníků krÁT SEdm
To JE ČTYŘicET dVa VÝLETů na koLEcH

V  sobotu  28.  října  jsme  zakončili  letošní  cykloturistickou  sezonu  -  již  6.  ročník. 
Tradičně naším cílem byla Svatá hora. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli pozůstatky 
vodní tvrze Rohy ze 14. století. Už tolikrát jsme kolem ní projeli a teprve letos jsme se 
u ní zastavili, když nás na ni upozornila informace na internetu. 

Závěr  jsme  si  udělali  opět  v  Herně  U  staříka.  Rozdali  jsme  si  diplomy,  kterými 
jsme  ocenili  účast  na  letošních  výletech.  Zavzpomínali  jsme  a  udělali  si  anketu, 
kam bychom chtěli  jet příští  rok. Přání byla náročná: Moravský kras, Pálava a další. 
Uvidíme. Ony ty premiéry se startem z Velké Bíteše se už těžko vymýšlejí. 

Čo bolo, to bolo. Jen několik střípků z letošní sezony:
-  počasí:  kromě dubna nám vždy svítilo sluníčko, jak jinak…
-  účast:   min. 23, max. 33 - senioři: min. 10, max. 13
-  účastníci:  nejmladší 3 roky (Zuzanka Rašovská), 
    nejstarší 81 roků (Miloš Caha)
-  premiérová místa:  rozhledna Rozsíčka, mravenci na  Šebeni,  vápenka u  Lažánek, 

Vilzonka na Dalešické přehradě, pramen Oslavy, hrad Pernštejn
-  nehody:   žádná, 2 x jsme píchli
-  brody:   1 x na Loučce, 5 x na Libochovce
-  občerstvení:  nejlepší U Černého raka ve Veselí a Na Chaloupkách v Předklášteří
-  nejnamáhavější výstup: 5 km z Nedvědice do Sejřku
-  nejdelší sjezd: 5 km z Lažánek do Šárky na Svratce
-  příjemné setkání: s hodovou chasou v Březině u Tišnova, s občerstvením
-  nejpohodlnější jízda: vláčkem motoráčkem Tišnovkou z Tišnova do Nedvědice

A jak bude dál?
Pokud budeme živí a zdraví, budeme pokračovat. Budeme si dokazovat, že  ještě 

můžeme. Naše barva – žlutá. Termín do budoucnosti  jasný: duben až říjen, každou 
poslední sobotu. 
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Na závěr poděkování Seniorklubu, který nás hmotně a morálně podporuje a který 
tuto aktivitu organizuje pro všechny, mladé i starší. 

Karel Smolík, st. 

baSkETbaL VE VELkÉ bíTEŠi
Basketbal je nejoblíbenější hrou světa. Dokladem toho je 450 milionů registrova-

ných hráčů a hráček ve 213 zemích světa, což je, co do počtu zemí, o 6 více než ve fot-
balu. Ani Česká republika není pozadu. Dokonce i Velká Bíteš, jako jedno z nejmen-
ších měst ČR, získala v tomto sportu již řadu úspěchů. 

Košíková se ve Velké Bíteši začala hrát před cca 12 lety. Jednalo se o mužský basket-
balový tým. V té době bylo ovšem zaměření rekreační s občasnými přátelskými utká-
ními. Mužstvo mělo také ambice vstoupit do soutěže SOP a začít se této krásné hře 
věnovat aktivně. Chybou lávky byl ovšem nedostatečný počet hráčů. Nakonec došlo 
k odhlášení týmu z SOP těsně před jeho začátkem. Tímto skončil ve Velké Bíteši muž-
ský soutěžní basketbal jednou provždy. 

Aktivní účastí na turnajích však mužský basketbalový tým Velké Bíteše získal také 
několik úspěchů. V letošním roce v červnu jsme se účastnili Prolog cupu ve Velkém 
Meziříčí. Pro muže Velké Bíteše se jednalo o nesmazatelný zápis do historických tabu-
lek. Podařilo se nám získat pohár za třetí místo, což je vůbec první umístění na stup-
ních vítězů v poměrně dlouhé historii klubu. Druhým „světlem na konci  tunelu“ se 
stalo získání třetího místa na Memoriálu Slávy Pecky na domácí půdě ve Velké Bíteši. 

Bezesporu mnohem výraznější a úspěšnější kapitolu bítešské košíkové tvoří dívčí 
tým  BO  TJ  Spartak  Velká  Bíteš  CUBS.  Oddíl  byl  založen  před  čtyřmi  lety.  Nynější 
sestava hraje, i když s malými změnami, již od doby, kdy holky hrály sdružený oblastní 

Tolik kol na Svaté hoře ještě nebylo.   FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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přebor  (SOP)  mlad-
ších  žákyň.  V  posledních 
dvou  letech  děvčata  hrají 
oblastní  přebor  (OP) 
mladších  dorostenek. 
Minulá  sezóna  byla  zatím 
nejsmolnější ze všech ode-
hraných. Družstvo se potý-
kalo  se  zdravotními  pro-
blémy  a  malým  počtem 
hráček. Konečným umístě-
ním bylo bohužel poslední 
místo v tabulce!

Před necelým měsícem 
ovšem začala sezóna nová. 
S dostatečným počtem hrá-
ček (nábor nových hráček 
z  Velké  Bíteše  plus  hos-
tování  tří  posil  z  Velkého 

Meziříčí) a hlavně velkým nasazením a neutuchající touhou vyhrávat získal tým hned 
na začátku tři cenná vítězství ze čtyř zápasů. Z posledních dvou zápasů proti družstvu 
Valosun Brno jsme dokonce přivezli dvě výhry o 50 respektive 57 bodů (první zápas 
96:39, druhý zápas 88:38). Do konce podzimní části nás čeká ještě šest zápasů, které 
- jak doufáme - se nám podaří opět vyhrát. 

Mezi další výrazné úspěchy družstva CUBS Velká Bíteš patří účasti na různých tur-
najích, a to jak basketbalových, tak streetbalových. 

Prvním velkým turnajem, kterého se děvčata účastnila, byl Christmas Cup Ostrava 
2005. Výborné čtvrté místo v mezinárodní konkurenci považujeme za jeden z největ-
ších úspěchů vůbec. V letošním roce opět uvažujeme o cestě do Ostravy, i když jsme 
tam zažili v minulém roce velká příkoří se zimou. 

Co se týče streetbalových turnajů, účastnili jsme se již dvakrát turnaje Street Brno. 
V roce 2005 jsme jeli do Brna pouze s jedním týmem složeným z hráček CUBS, ale 
podařilo se získat třetí místo a pozvánku do Prahy na turnaj finálový. V roce 2006 jsme 
do Brna jeli již s dvěma družstvy. Konkurence byla letos mnohem vyšší, takže čtvrté 
a páté místo po velkých soubojích je pro nás opět úspěchem. 

Tím nejvýraznějším úspěchem je ovšem účast na streetbalovém turnaji ve Velkém 
Meziříčí letos v září. Po výborných výkonech a těsné prohře ve finálovém zápase se 
našim děvčatům podařilo získat pohár za vynikající druhé místo. 
Na závěr malá pozvánka pro příznivce basketbalu:
Soutěžní utkání týmu CUBS Velká Bíteš v roce 2006 na domácí půdě
·  18. 11. 2006 CUBS vs. Boskovice
·  16. 12. 2006 CUBS vs. BŠM Kroměříž
První utkání vždy začíná v 10 hodin a druhé přibližně ve 12 hodin. 
Srdečně zveme všechny, komu basketbal učaroval nebo mají prostě jenom zájem se 
podívat. 

Jiří Nováček
trenér týmu CUBS Velká Bíteš

Prolog cup 2006 – historicky první pohár mužů Velké Bíteše.
FOTO: ARCHIV TÝMU CUBS
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Hra, Sada, ZÁpaS
konEc TEniSoVÉ SEZónY 2006

Je  tu  opět  podzim,  a  tedy  konec  tenisové  sezóny  roku  2006.  V  březnovém 
Zpravodaji jsem vás informoval o špatném povrchu našich kurtů. Tento problém jsme 
se na jaře rozhodli vyřešit a dne 15. dubna 2006 jsme se pustili do výměny podkladu 
i antuky za jinou. Za strojní pomoci technických služeb byla rekonstrukce ukončena 
8. května 2006 a 13. května 2006 bylo na všech kurtech odehráno mistrovské utkání 
KP. Celkem bylo odpracováno na výměně škváry a položení nové antuky na 500 bri-
gádnických  hodin.  Tato  akce  stála  38  841 Kč  a  klub  si  na  část  vzal  půjčku,  kterou 
během sezóny splácel. Ke splnění této rychlé akce nám pomohli firmy TS Velká Bíteš 
(stroj UNC s řidičem), stavební firma Loukota (vál), PBS Velká Bíteš a. s. (škvára a fi-
nanční dar). Tenisový klub jim tímto děkuje za pomoc, protože bez nich by tato akce 
nebyla tak rychle dokončena. Bohužel finanční pomoc od radnice dodnes nepřišla. 
Třeba se něco změní v roce 2007 s novým obsazením radnice. 

V  sezóně  2006  opět  reprezentovaly město  Velká  Bíteš  čtyři  týmy.  Tři  v  katego-
rii dospělých a jedno v dorostu. Muži „A“ v KP IV. třídy vyhráli pouze jedno utkání 
a skončili na 7. místě z osmi účastníků. Muži „C“ se v okresní soutěži (OS) oproti loň-
skému roku zlepšili a skončili na 8. místě z deseti účastníků. Dorostenecké družstvo 
po loňském postupu do KP II. třídy bohužel tuto soutěž neudrželo a s jedním vítěz-
stvím obsadilo poslední 8. místo a sestoupilo tím do KP III. třídy. Největšího úspěchu 
letos zaznamenalo družstvo „B“ ve složení: Karásek Pavel, Geisselreiter  Ivan, Marek 
Michal, Geisselreiter Aleš a Hovadík Vladimír, které se stalo v těžké konkurenci 8 týmů 
okresním přeborníkem žďárského okresu. 

Kromě soutěží družstev se na našich kurtech odehrálo i několik turnajů, které mají 
již svou tradici. Začalo to turnajem pro hokejové hráče Velké Bíteše. Vítězem, který 
to umí s hokejkou i raketou, se stal František Žák. Jako každý rok vrcholem pro TC 
je  uspořádání Městského přeboru  (MP)  –  letos  již  19.  ročník.  Součástí  přeboru byl 
i  první  ročník  v mixu,  kterého  se  zúčastnilo  devět  párů.  Vítězem prvního  ročníku 
o putovní pohár se stal pár ve složení Ventrubová Čestmíra a Urbánek Luboš. Ve čtyř-
hře MP po  tuhém boji  zvítězil  pár Karásek  P.  -  Geisselreiter  I.  nad  loňskými  vítězi 
Nováček J. - Hovadík Vl. 2:1 na sety. Finálový zápas ve dvouhře obstaral loňský vítěz 
Pavel Klimeš proti Pavlu Karáskovi. P. Karásek zvítězil nad P.  Klimešem 2:0 na  sety 
(7:5, 7:6). Jak dobře se dá hrát tenis, to nám na hodové exhibici předvedl Martin Olejár 
(BLTC Brno) versus David Ventruba (TK Nové Sady). Vrcholem pro jednotlivce je též 
tzv. Turnaj mistrů – souboj osmi nejlepších tenistů z Velké Bíteše a okolí v celosezón-
ním žebříčku. Vítězem a prvním hráčem Velké Bíteše za rok 2006 se stal P. Karásek, 
který ve finále porazil Vladimíra Marka a potvrdil tím vynikající formu, kterou před-
váděl po celý rok. Na dalších místech skončili 3. Pavel Klimeš, 4. Michal Marek, 5. Ivan 
Geisselreiter, 6. Jiří Prešer, 7. Aleš Geisselreiter, 8. Jiří Janda. 

Dalším tenisovým podnikem na kurtech byl Václavský turnaj ve čtyřhrách. Favoriti 
P. Karásek - I. Geisselreiter odolali finálovému soupeři Jiří Přešer - Jiří Havelka (Jiskra 
Měřín) a těsně zvítězili 2:1 na sety. Závěr sezóny obstaral Veteránský - Matadorský tur-
naj mužů ve dvouhrách. Vítězem se stal brněnský hráč Pavel Havlík. Na druhém místě 
byl J. Prešer, třetí J. Janda. Vítězům předali ceny zástupci kraje Vysočina a strany ODS 
v čele s p. Vyskočilem a pí. Němcovou. Na našich kurtech se měl uspořádat ještě jeden 
turnaj, a to Okresní přebory mužů (OP). Z důvodu opoždění rekonstrukce jsme OP 
přenechali Žďáru nad Sázavou. 
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S  jakými cíly  jde TC do další  sezóny? Dorostenecké družstvo by mělo vybojovat 
zpátky  postup  do KP  II.  třídy, muži  „A“  –  umístění  ve  středu  tabulky  KP  IV.  třídy, 
muži „B“ – zkusit obhájit okresního přeborníka v družstvech, muži „C“ – opět posko-
čit v tabulce alespoň o jedno místo. A jednotlivci? To už necháme na nich. 

Na  závěr  touto  cestou  TC  děkuje  sponzorům  za  podporu  při  turnajích  v  roce 
2006, a  to především městu Velká Bíteš, PBS Velká Bíteš a. s. , BDS, Student Agency, 
Starobrno, PBS Turbo s. r. o. , Jeřábkova pekárna, OS KOVO PBS Velká Bíteš, SportBar 
Klíma,  Restauraci  u  Raušů,  Potraviny  Janda,  Rytectví  Mihal,  Železářství  Žaloudek, 
Bortex s. r. o. , STAMAL Krupička P. , KA STAV Krupička A. , Grilovaná kuřata Urbánek L., 
Uzenářství Sláma, Foto Astra, AG FOODS, masáže A. Belejová a soukromým osobám 
Karáskovi P. a Markovi Vl. 

Za TC Velká Bíteš
Vladimír Marek

Výsledky jednotlivých družstev: (V- výhra, p- prohra). 

Dorost KP II Muži „A“ KP IV Muži „B“ OP Muži „C“ OS

V. B: TC Brno 0:9 V. B: ČLTK Jihlava „B“ 2:7 V. B: Vír 2:2V V. B: Deblín 2:2V

V. B: Sp. Jihlava „B“ 9:0  V. B: Sp. Velké Meziříčí 5:4  V. B: Žďár „B“ 4:0 V. B: Vlkov 3:1 

V. B: TK Třebíč „B“ 3:6  V. B: STK Okřišky 3:6 V. B: Velké Meziřičí 1:3 V. B: Nové Sady „B 2:2P 

V. B: TJ Nové Město 4:5 V. B: Sokol Jemnice 4:5 V. B: Rožná „A“ 1:3 V. B: Žďár „C“ 2:2P

V. B: Mor. Slavia „B“ 3:6  V. B: Sokol Bedřichov 2:7 V. B: Nové Město,,B“ 4:0 V. B: Měřín „B“ 0:4 

V. B: TK Medlánky 1:8 V. B: Zastávka „A“ 2:7 V. B: Radostín 3:1 V. B: Bystřice „C“ 1:3

V. B: TJ Komín 5:4 V. B: Slavoj Třešť „B“ 1:8 V. B: Bystřice n. P. ,,B“ 4:0  V. B: Dolní Loučky 0:4

V. B: Fryšava 1:3

V. B: Nové Sady „C“ 4:0

Finalisté MP 2006 P. Karásek a P. Klimeš s ředitelem turnaje V. Markem.   FOTO: ARCHIV TC
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VErniSÁž maLíŘkY VěrY dVoŘÁkoVÉ
Vzpomínka na podzimní výstavu, která proběhla v Klubu kultury dne 23. října 2006.

Venku nám končí babí  léto, kterého nám říjen dopřál dosyta a  já v  sále Klubu kul-
tury  poslouchám  citlivě  pronášená  úvodní  slova  o  autorce  všeho  toho  kolem. Oči 
mi kloužou po plátnech, ostatních návštěvnících, mísách s dobrotami a já nechávám 
informace bez užitku poletovat kolem. Všechno tu totiž kvete, září, kytky vám čouhají 
naproti z rámů a nenechají na pochybách - autorka je malovala s láskou, citem a dlou-
holetou zkušeností. Vnímáte květiny a kytice všech barev  -  takové, které  si uvážete 
na cestách přírodou, i květy, nad nimiž postáváte před výlohou květinářství. 

Oči sklouznou na pohledy do krajin známých z našich vlastních vycházek a puto-
vání. Nahlížíme do koutů ozářených letním sluncem i těch zimních. Ale ani ty nestudí 
– je v nich takové to těšení na jaro po smutku dlouhé zimy. 

Zase  jsem  se  kochala…a úvodní  slovo  je mezitím pryč. Útočím na malířku  a pa-
ní  Dvořáková  mi  ochotně  začíná  vyprávět,  odkud  a  především  kam  směřuje  její 
tvorba. Chvíli to vypadá, že článek zaplním mnoha zajímavými údaji. . . jenže pak mé 
snažení  převálcuje  téma  naprosto  odlišné.  Skupina  obdivovatelek  obrazů  objevila 
ošatku s úžasným lidovým pečivem z autorčiných rodných Drnovic a loudí recepty. . . 
Ochutnáváme,  pomlaskáváme,  k  radostem  ducha  se  přidávají  další  požitky.  Patří 

Závěrečné foto po ukončení MP 2006.  FOTO: ARCHIV TC
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k nim i pěkné popovídání se sklenkou vína a témata se točí kolem všeho, co proží-
váme, co nás potkalo, nač se těšíme. . . 

Doma zodpovědně sedám před čistý papír – tedy monitor, klávesy se na mě šklebí. 
Nemohu přece napsat: vernisáž byla příjemná, jídlo dobré, nálada výborná a srdečná, 
obrazy moc krásné, paní malířka milá a elegantní dáma - ale jaksi se mi nepodařilo 
vyzvědět podrobnosti  o  technice,  výstavách,  uměleckých  záměrech. . . a  chce o  tom 
vůbec někdo číst?

V hlavě se mi střídají ty tvary, barvy, chutě, rozhovory, které se točily nejen kolem 
výtvarna. Mám najednou pocit, že právě o tomhle je setkávání na výstavách. Po čase 
nám zůstávají právě jen stíny zážitků a často jsou pro nás důležitější, než přesné infor-
mace a údaje. Pocity jsou ale nepřenosné – nedá se dělat nic jiného, než si najít na ta-
kové zážitky čas. Ale protože jste byli hodní a dočetli až sem,  jednu svoji představu 
vám povím. 

V jedné z útulných chalup v Jestřabí právě teď hlídá malířka zimní oblohu a chystá 
si nové plátno. Potom potají a beze svědků rychlými tahy jemného štětce chytá sně-
hové vločky. Takové, které netají, nestudí, zahřejí duši stejně jako zářivé barvy jejích 
obrazů. . . 

Táňa Horká

Paní Dvořáková krásně maluje i výborně peče.  FOTO: TÁŇA HORKÁ



cELULiTa a VÝžiVa
Co je celulita, příčiny vzniku a její stupně už umíme rozlišit. Také jsme si minule 

povídali o hlavních metodách,  jak  jí předcházet a v případě rozvinutého stadia s ní 
bojovat. Masáže, ať už manuální nebo přístrojové či vakuové, jsou prvním a nenahra-
ditelným krokem v prevenci  i  terapii. Výborné  jsou kombinace  těchto masáží, pro-
tože každá jde k jádru problému se stejným cílem a trošku jinou cestou, a tak se ide-
álně doplňují. 

Na vzniku celulity se podílí mnoho faktorů a je dobré ještě působit cíleně podle 
daného  ohrožení.  Pokud  jsme  zatíženi  dědičným  typem  postavy,  který  ke  vzniku 
celiluty  přispívá,  a  ještě  střídáme  rychlé  odtučňovací  diety  s  následným  nárůstem 
váhy,  je třeba radikálně vyřešit stravovací návyky a těmto výkyvům hmotnosti před-
cházet. Protože právě opakované hubnutí a zase nabírání působí nerovnoměrné napl-
ňování tukových buněk a celulita je spolehlivě tu. 

Na odbourání celulity žádná zaručená dieta neexistuje, ale jako podpůrná terapie 
a trvalá prevence platí všeobecná pravidla zdravé výživy. Aby naše tělo bylo zásobo-
váno živinami pro stavbu a činnost tkání. Tedy vyvážená strava, dostatek ovoce a ze-
leniny, z poloviny má být strava v tepelně neupraveném stavu. Při vyšších stupních 
celulity dochází k většímu prosáknutí podkoží, a tak v tomto případě můžeme použít 
některé přírodní odvodňující suroviny, například bylinné čaje. Můžeme si zvolit ově-
řenou a spolehlivou kopřivu a nebo již připravené směsi na zlepšení činnosti lymfa-
tického systému, které cíleně obsahují více bylin. Čaje pijeme třikrát denně po dobu 
6 týdnů, po té se doporučuje 2 týdny pauza nebo změna. Ideální je čajovou kúru spo-
jit s masážemi a současně upravit i jídelníček. 

Vznik celulity ovlivňuje  také pevnost a pružnost kolagenových vláken. Produkci 
kolagenu  a  elastinu  ovlivňuje  kyselina  křemičitá,  která  je  spolu  s  vápníkem  a  hoř-
číkem zodpovědná za proces látkové výměny. Mimo to má také dobrý vliv na zdravý 
stav vlasů a nehtů. Přísun kyseliny křemičité v potravě a v bylinných čajích je dobře 
využitelný, trvá to však delší dobu (několik měsíců), než se pozitivní účinek projeví 
na pokožce. Důležité jsou potraviny bohaté na bioflavonoidy, které jsou výbornými 
antioxidanty  chránící  podkožní  vlákna. Důležitý  je  dostatečný  přísun  vitamínu  C, 
který je potřebný pro pevnost cévních kapilár. Do denního jídelníčku bychom tedy 
měli pravidelně zařazovat citrusové plody, hroznové víno, kiwi, výborná jsou jablka, 
meruňky a rajská jablíčka. 

Při vyšším stupni celulity nebo pokud máme navíc problémy se žilním systémem 
je  dobré  přirozenou  výživu  doplnit  o  potravinové  doplňky,  které  nám  pomáhají 
cíleně vyživovat tkáně zevnitř. Na našem trhu je dostatečný výběr různých preparátů 
a zde rovněž platí dobré zvážení, nebo si nechat při výběru poradit od odborníků. 
Volně prodejné přípravky obsahují rostlinné extrakty ve vyšších koncentracích, které 
chrání cévy, zvyšují prokrvení tkání a aktivují lymfatický systém. Některé navíc obsa-
hují  složky pomáhající odbourávat  tuky. Při užívání  se  řídíme doporučení výrobce. 
Většinou  se  doporučuje  zahajovací  kúra  s  vyššími  dávkami  a  poté  nižší  udržovací 
dávky. U některých produktů se doporučuje trvalé preventivní užívání v nízkých dáv-
kách.  Pokud  obohatíme  stravu  doplňky  a  ještě  chodíme  na  lymfatické  drenáže,  je 
výsledek rychlejší a výraznější. 

Správnou životosprávu můžeme zahájit důsledným pitným režimem – aspoň dva 
litry tekutin denně. V tomto zimním období jsou zvlášť vhodné bylinné čaje, nebo čaj 
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zelený. Omezíme tučná a sladká  jídla a zaměříme se na pravidelnou kontrolu váhy. 
Právě o Vánocích  se často dopracujeme k  „příjemnému“ zvýšení hmotnosti. Máme 
pro vás jeden dobrý typ: hned po Vánocích dejte zbylé cukroví do mrazáku a místo 
něj snězte aspoň jedno jablíčko denně. Jablka kromě vitamínu C velmi působí na pro-
čištění lymfatického systému. Můžeme si navíc 1x za měsíc udělat jednodenní velkou 
vnitřní očistu: jíme pouze jablka (až 2 kg) a vypijeme 3 litry neperlivé minerální vody. 
Ideální je toto praktikovat vždy při úplňku. Tato kúra je velmi prospěšná našemu tělu 
a rovněž jednoduchá celoroční prevence celulity. 

Krásné Vánoce a v novém roce mnoho zdraví a spokojenosti!
Mgr. Anna Kopáčková

pSi a koČkY
VakcinacE koČEk

Každý, kdo si pořizuje kočku, má zcela určitě zájem na tom, aby se ve zdraví dožila 
co nejvyššího věku. Je proto zapotřebí zajistit  jí maximální péči, a k tomu patří pra-
videlné očkování. Infekčních onemocnění, která se v populacích koček vyskytují, je 
celá řada. Vakcinuje se však jen proti těm, které ohrožují kočku nejvíce. Ačkoli ven-
kovní kočky patří mezi ohroženější oproti doma chovaným,  je nutno zdůraznit,  že 
jisté  riziko nakažení  se  týká  i  těch domácích. Původci  infekčních onemocnění  jsou 
velmi  odolní  ve  vnějším prostředí,  proto  zde  existuje možnost mechanického pře-
nosu do domácího prostředí, aniž by došlo ke kontaktu s venkovními kočkami. 

S  očkováním  začínáme  v  8  -  10  týdnech  věku  kotěte  a  přeočkování  provádíme 
po dovršení stáří 12 týdnů, kdy imunitní systém kotěte reaguje vytvořením protilátek 
na rok. Každoroční revakcinace představuje opatření, které u vakcinovaných koček 
podstatně snižuje riziko onemocnění. 

Běžně  vakcinovanými  onemocněními  jsou: panleukopenie  -  tzv.  „kočičí mor“, 
který  způsobuje u koček úporné průjmy a  zvracení,  často končící  smrtí. Ohrožena 
jsou  zejména  koťata. U dospělých  koček  vyvolává  tato  akutní  viróza potraty  apod. 
Pod pojem kočičí rýma se zahrnuje infekce Calicivirem, Herpesvirem a také chlamy-
diózou. Tito původci postihují dýchací cesty a oči, což se projevuje kýcháním, výtoky 
z  nosu,  záněty  spojivek  a  očí. Vzteklina  je  onemocnění  přenosné  na  lidi  a  není 
známa  léčba,  tudíž končí  smrtí. Nemoc  se přenáší  slinami nakažených zvířat  a ma-
nipulací s uhynulými těly. Projevuje se především jako zvýšená slinivost a agresivita, 
ztráta plachosti, ochrnutí a nemohoucnost.   Masožravé šelmy, kam patří i kočka, jsou 
nejčastějším zdrojem infekce pro člověka. 

Imunitní systém kočky je cílem velmi závažných, plíživých onemocnění - leukózy 
a FiV (kočičí AIDS). V organizmu kočky nevyvolávají typické příznaky, ovšem výrazně 
snižují přirozenou obranyschopnost, a tak i běžná kočičí infekce se stává často smrtel-
nou. Proti leukóze existuje vakcína, před jejím použitím však kočka musí podstoupit 
vyšetření, zda  již není nositelkou viru. To stejné platí o  infekční peritonitidě koček, 
která se týká zejména mladých jedinců a nezřídka bývá pro kočky smrtelná. 

Očkují se jenom zdravá zvířata, součástí návštěvy u veterináře musí být také pro-
hlídka  zdravotního  stavu  zvířete.  Ošetřující  veterinář  vám  doporučí  pro  konkrétní 
kočku vhodný typ a složení vakcíny. 

MVDr. Klára Dvořáková
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poLiciE inFormUJE
Je už pravidlem, že informujeme čtenáře o různých krádežích v garážích. K několika 

takovým případům došlo ve Velké Bíteši  i v  letošním roce. V posledním případě si 
pachatel pomohl k zánovním kompletním kolům k vozidlu Škoda Fabia. Díky tomu, 
že si poškozený povšiml odstaveného vozidla několik set metrů vzdáleného od ga-
ráží,  dostalo  se  tak  policii  velmi  slušného  poznatku,  který  byl  dále  využit.  Dalším 
šetřením  i  za  spolupráce  kriminální  policie  bylo  pachateli  dokázáno,  že  se  dopus-
til ve Velké Bíteši nejméně dalšího případu vloupání do garáže, ale  i dalších deseti 
obdobných případů ve Velkém Meziříčí a okolí. Pro všechny skutky je proti pachateli 
(fakticky bydlícímu v Ivančicích) zahájeno trestní stíhání službou kriminální policie 
a vyšetřování ve Žďáře nad Sázavou. 

Přestože  se  podařilo  zjistit  pachatele  některých  krádeží  vloupání  do  sklepních 
kójí  ve Velké Bíteši,  tato  trestná  činnost  zcela neustala,  naopak došlo k dalším pří-
padům. Také byla ve Velké Bíteši odcizena dvě vozidla Škoda Favorit a Škoda Felicia. 
Došlo k několika případům vloupání do vozidel – kromě jiného u hřbitovů a to pře-
sto, že v období svátku zemřelých byla z naší strany parkovištím věnována maximální 
pozornost. V několika případech se naši policisté setkávali s tím, že řidiči a jejich spo-
lucestující nechávali na sedadlech peněženky, mobilní telefony apod. , popř. vozidla 
ani neuzamykali s tím, že měli pocit, že v přítomnosti policejní hlídky se nemůže nic 
stát, což je samozřejmě špatně. 

V  několika  okolních  obcích  došlo  k  vloupání  do  místních  prodejen  smíše-
ného  zboží,  hlášeny  máme  krádeže  mobilních  telefonů,  na  případech  se  pracuje. 
Opakovaně se setkáváme s řízením vozidel pod vlivem alkoholu, kdy řidiči v někte-
rých případech ani nevlastní žádný řidičský průkaz. Tak tomu bylo i v poslední neděli 
v říjnu, kdy se mladý řidič navíc opakovaně pozvracel. 

mjr. Jaroslav Navrátil

SpoLEČEnSkÁ rUbrika
VZpomínka na EmiLa JEŘÁbka

Prosím, vzpomeňte se mnou na mého bratra, Emila Jeřábka, a Jeřábkovo pekařství. 
„Před patnácti lety, 5. září, dostala pekárna při obnovení výroby název Jeřábkova. 

Bylo přijato několik základních principů – zápal pro věc, soudržnost, slušnost, pro-
sperita, solidarita a radost ze spokojenosti zaměstnanců a zákazníků. 

Pekárnu  jsme provozovali  víc  jak 10  let  jako bratři  spolumajitelé do  smrti Emila 
Jeřábka.  Z  devastovaného  objektu  jsme  za  6  měsíců  tvrdé  práce  zbudovali  vyhlá-
šenou  a  po  několika  letech  prosperující  pekárnu  se  sítí  spokojených  odběratelů. 
Na zprovoznění, což znamenalo rozbourání a znovupostavení parní pece, provedení 
nového topení, kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody, nových omítek, obkladů, 
dlažeb a vybavení pekařskými stroji, se radou a pomocí podíleli nejvyšší mírou pře-
devším naši rodiče, dále pan Rapouch, Kafoněk a Březina a v pekárenské technologii 
pan Trávníček a Kalvoda. Tatínek se bohužel plného provozu pekárny a jejích úspě-
chů nedožil. 

V počáteční fázi pracovalo v provozu 7 pracovníků na jednu směnu a pekl se jen 
chléb,  který  jsme nazvali Bítešský,  a  rohlíkové výrobky. Po  rozšíření provozu na  tři 
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směny  byla  zahájena  výroba  sladkého  pečiva  dle  receptur  naší  maminky,  Růženy 
Jeřábkové.  Postupně  se  sortiment  ustálil  a  při  optimálním  využití  objektu  pekárny 
a obsazení  směn dosáhl počet  čísla  28,  s prodejnami 35. Bylo  tak  zajištěno využití 
strojů a zařízení  i  s ohledem na maximální možnou čerstvost výrobků, bez použití 
prášků  a  dlouhých  předpeků,  což  bylo  základem úspěchu  prodeje,  hospodárnosti 
provozu a hlavně spokojenosti zákazníků a odběratelů. 

Na těžké, ale i veselé začátky si  jistě rádi vzpomenou mnozí z prvních dlouhole-
tých  pracovníků  –  paní  Tunkrová,  Božková,  Kuchtová,  Batelková,  Loucká,  Syslová, 
Planá a prodavačky – paní Borkovcová, Gregorová a Novotná, a pánové Janda, Jurán 
a Loukota. 

Takřka za 10  let  se nám podařilo splatit půjčky a začalo se  lépe dýchat. Pekárna 
byla ve svém nejlepším období a v době, kdy již vše mohlo jít v klidném a spokoje-
ném rytmu, zasáhla zákeřná nemoc a v krátkém čase jsme se museli rozloučit s mým 
bratrem, spolumajitelem pekárny, Emilem Jeřábkem. Je tomu již 5 let. 

Po jeho smrti se začala psát jiná kapitola provozu pekárny. “
Ing. Zdeněk Jeřábek

pLESoVÁ SEZona
Zveme Vás na plesovou sezónu 2007. 
20. 1. 2007  Ples Klubu kultury
27. 1. 2007  Hasičský ples
3. 2. 2007   Ples farnosti
10. 2. 2007  Rybářský ples
17. 2. 2007  Ples PBS
Místo konání – Kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482

Emil Jeřábek.  FOTO: RODINNÝ ARCHIV
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pŘÁní

poděkoVÁní
Tímto bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům a hlavně sestřičkám v domově 

důchodců na Tyršově ulici ve Velké Bíteši za jejich obětavou a starostlivou péči o moji 
sestru, Růženku Střeštíkovou. 

Do další práce jim přeji pevnou sílu a laskavé srdce. 
Věra Urbánková

pF 2007
Vážení spoluobčané,

přeji  Vám  všem  jménem  vedení  akciové  spo-
lečnosti  První  brněnská  strojírna  Velká  Bíteš, 
a. s. i jménem svým pohodu a štěstí pro vánoční 
chvíle plné lásky, spokojenosti a radosti. 

V novém  roce  2007 Vám přeji  pevné  zdraví, 
kupu štěstí, mnoho osobních a pracovních úspě-
chů. 

Současně  vyjadřuji  upřímné  poděkování 
Vám, zaměstnancům a spolupracovníkům První 
brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., za celoroční 
úsilí a obětavou práci, tvořivou a příjemnou spo-
lupráci,  stejně  jako  za  dobré  vzájemné  vztahy. 
Mé poděkování  patří  také  všem Vašim blízkým 
a Vašim rodinám. 

Dovolte mi  zakončit  toto  přání  krátkým,  leč 
pravdivým veršem:

„Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není 
nic, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohoda, 
pohlazení. Nad takový dar žádný není. “

Ing. Milan Macholán
generální ředitel a předseda představenstva

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. 

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 –
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Pátek 1. prosince v 19. 30 hodin 2006
SUpEr nÁHradník
(She´s the Man)
představení zrušeno!

Neděle 3. prosince 2006 v 19. 30 hodin
děkUJEmE, žE koUŘíTE 
(Thang you for Smoking)
Neskrývá  pravdu,  jen  ji  filtruje!  Máte-
li  potřebu  potěšit  cynika  v  sobě,  tato 
opravdu ostrá komedie vám k tomu dává 
skvělou příležitost…
Premiéra - 110 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 8. prosince 2006 v 19. 30 hodin
nabíT a ZabíT
(Lucky Number Slevin)
Ve  špatný  čas  na  špatném  místě… 
Hvězdný thriller s hvězdným obsazením: 
J.  Hartnett,  B.  Willis,  M.  Freeman,  Lucy 
Liu, B. Kingsley…
Premiéra – 109 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 10. prosince 2006 v 19. 30 hodin
kLik – žiVoT na dÁLkoVÉ 
oVLÁdÁní 
(Click)
Co  všechno  se  může  stát,  máte-li  dál-
kové ovládání na život. V hlavních rolích 
americké  komedie  Adam  Sandler,  Kate 
Beckinsale, David Hasselhoff,…
Premiéra - 98 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

V  rámci  Filmového  klubu  kina  FLIP 
Velká Bíteš uvádíme:

Pátek 15. prosince 2006 v 19. 30 hodin
SAMARITÁNKA
Komorní příběh dvou soulských škola-
ček, které se rozhodnou získat peníze 
na cestu do Evropy zvláštním způsobem: 
prodávat samy sebe. V okamžiku, kdy 
se jedna z nich smrtelně zraní, dochází 

ke zvratu… Další vynikající filmařina 
režiséra Kim Ki - duka. 
Premiéra – 95 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč

Neděle 17. prosince 2006 v 15. 00 hodin
POHÁDKY POD SNĚHEM
Vánoční pásmo pohádek pro nejmenší 
diváky – Brundibáři, Mikeš, Štěňátko, 
Krtek, Dorotka.  
70minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč

Pátek 5. ledna 2006 v 19. 30 hodin
TEXaSkÝ maSakr moToroVoU 
piLoU: ZaČÁTEk 
(The  Texas  Chainsaw  Massacre:  The 
Beginning)
Příběh  o  zrození  legendy  o  texaském 
masakru…  Pokračování  úspěšného 
hororu…
Premiéra – 91 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 62, 65, 68 Kč

Neděle 7. ledna 2006 v 19. 30 hodin
krÁSka V nESnÁZícH
Tragikomedie  Jana  Hřebejka  a  Petra 
Jarchovského o sexu, penězích a dobrém 
člověku. V hlavních rolích A. Geislerová, 
J.  Brejchová,  E.  Vášáryová,  J.  Abrhám, 
J.  Schmitzer,  J.  Macháček,  J.  Hrušínský 
a další. 
Premiéra - 110 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

připravujeme:
Grandhotel 12. 1. 2007
Skrytá identita 14. 1. 2007
Rytíři nebes 19. 1. 2007
Ďábel nosí Pradu 21. 1. 2007

Únor: Casino Royale, Asterix a Vikingové, 
Ro(c)k podvraťáků

program kina FLip VELkÁ bíTEŠ
proSinEc 2006

Jiří Košťál - Jinošov 83

PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek: 15.00 - 19.00 hodin, Sobota: 10.00 - 18.00 hodin, Neděle: 10.00 - 16.00 hodin

Zakázky na počkání nebo dle dohody Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA



Jiří Košťál - Jinošov 83

PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek: 15.00 - 19.00 hodin, Sobota: 10.00 - 18.00 hodin, Neděle: 10.00 - 16.00 hodin

Zakázky na počkání nebo dle dohody Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA

Základní škola Tišnovská 116,
Velká Bíteš

výstava se uskuteční 
v prostorách školy

11.12. - 22.12.2006
po - pá: 8.00 - 14.30 hodin

zve na tradiční 
      výstavu

     Ledové 
       Vánoce



střední odborné učiliště
jana tiraye

tyršova 239, 595 01 Velká bíteš

přijímá žáky pro školní rok 2007/2008 
Do tříletých oborů vzDělání 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: 

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

čtvrtek 14. 12. 2006 10:00 – 18:00
pátek 15. 12. 2006 8:00 – 18:00

pátek 12. 1. 2007 14:00 – 18:00
sobota 13. 1. 2007 8:00 – 12:00



POZNÁVÁME SVůj REgION

„Jeřábkův mlýn“ v malebném údolí říčky Libochůvky, která zde tvoří krajskou hranici.
 FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Vidonínská náves s kapličkou, sochou „Panny Marie Karmelské“ a připravenými poutníky.
 FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.
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Expres půjčky jsou teď ještě výhodnější. Například za 50 000 Kč 
zaplatíte měsíčně pouze 899* Kč místo původních 999 Kč! 
Vyberte si některou z akčních nabídek padesát, sedmdesát pět 
nebo třeba devadesát tisíc. Měsíčně teď zaplatíte mnohem 
méně než dříve. Nepotřebujete ručitele a navíc můžete využít 
výhodné pojištění pro případ neschopnosti splácet 
od POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s.

Expres půjčka

Volejte 844 844 844 nebo navštivte www.gemoney.cz/expres

Regiony A5 vyska color  31.8.2006  15:00  Page 1

GE Money Bank, a. s. 
Masarykovo námûstí 135, 595 01 Velká Bíteš

Otevírací doba: 
Po - Pá  8 - 12 a 13 - 16 hodin



„Nad Betlémem hvězdička vychází“ -  závěr folklorního pořadu Na bítešském jarmarku 2005. 
 FOTO: SILVA SMUTNÁ

Zpravodaj města Velké Bíteše vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše. 
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, PSČ 595 01, tel.: 566 532 025, 566 532 342, e-mail: infocentrumvbites@iol.cz. 

Odpovědný redaktor: Martina Musilová
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. 

Předtisková úprava a tisk: PROTISK Velké Meziříčí, tel.: 566 520 387, protisk@protiskprchal.cz.
Uzávěrka pro leden 5. 12. 2006, únor 8. 1. 2007. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

PROSINEC 2006www.vbites.cz

· NAŠE MUZEUM POVÝŠILO
· DO BÍTEŠE Z BRNA I MELBOURNE
· SLADKÉ TŘEŠNĚ ZRÁLY
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Specialista na okna, dvefie a stûny
z plastu, dfieva

a hliníku
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