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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Každou sobotu odjezd v 10.15 hodin od České spořitelny 
PLAVÁNÍ V KUŘIMI
Organizuje Seniorklub

Sobota dne 29. ledna 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
HASIČSKÝ PLES
Hraje taneční skupina BT NOVA 

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

Úterý dne 1. února 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši 
HOUSLE LUBOMÍRA ČERMÁKA A KLAVÍR JAROSLAVA SMÝKALA
V. koncert sezóny BHP 

Sobota dne 5. února 2005 od 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
„UBROUSKOVÁ TECHNIKA“ 

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

Úterý dne 8. února 2005 v 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury 
JÓGA POMOC NEBO NEBEZPEČÍ
Beseda s manžely Jírovými, dlouholetými cvičiteli jógy

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

Pondělí dne 14. února 2005 od 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury
VERNISÁŽ VÝSTAVY A BESEDA S FOTOGRAFEM JIŘÍM MICHLÍČKEM
Vernisáž bude netradičně spojená s besedou s autorem výstavy. Dále bude výstava 
otevřena ve dnech od 15. do 28. února 2005 v době od 9 do 16 hodin. O víkendu v so-
botu od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin

Úterý dne 15. února 2005 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
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Středa dne 16. února 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB
Beseda s vedoucím sociálního odboru kraje Vysočina panem Mgr. Jiřím Bínou

Sobota dne 19. února 2005 od 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
„OPLÉTÁNÍ PEDIGEM“ 
V tomto kurzu si vyrobíme ošatku

Sobota dne 19. února 2005 v 15 hodin
Kulturní dům Ludvíkov
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Hraje: František Kratochvíl st. 

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

Úterý dne 22. února 2005 ve 14 hodin
Zimní stadion ve Velké Bíteši
SENIORSKÉ BRUSLENÍ

Připravujeme: 
Sobota dne 5. března 2005 od 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Neděle dne 13. března 2005 od 14 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL

Sobota dne 26. března 2005 od 17 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
BÍTEŠ HLEDÁ SVOJI SUPERSTAR

INFORMACE RADNICE
USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
OD 29. LISTOPADU DO 6. PROSINCE 2004

Rada města schvaluje: 
• prodloužení stavby chodníku na ul. Kpt. Jaroše k průmyslové zóně. PD zpracuje  

Ing. Zezula, Brno
• smlouvu o výpůjčce v předloženém znění uzavírané mezi městem Velká Bíteš 

(půjčitel) a Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina (vypůjčitel), jejímž 
předmětem je výpůjčka pozemků p.č. 2145, 2146/1, 2146/2, 2146/3, k.ú. Velká Bíteš, 
nacházející se pod Požární stanicí Velká Bíteš
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• uzavření dohody s firmou Stav Outulný a.s., Náměšť nad Oslavou o neuplatnění 
penále dle smlouvy o dílo u akce „Sportoviště u ZŠ Sadová“ a toto neuplatněné 
penále kompenzovat veškerými pracemi provedenými nad rámec smlouvy

• směrnici města Velká Bíteš určující postup při zadávání zakázek do 2 miliónů Kč 
v předloženém znění, která nabývá účinnosti dne 29. listopadu 2004

• poskytnutí finančních příspěvků osadním výborům obcí Březka, Jáchymov a Jin-
dřichov pro mikulášské nadílky

• vyhovět žádosti TJ Spartak Velká Bíteš na poskytnutí cen do turnajů v sálové 
kopané, softtenisu a florbalu

• uzavřít smlouvu o účelovém poskytnutí finančních prostředků, mezi vlastníkem 
pozemků v průmyslové zóně, p.č. 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360, k.ú. Košíkov, 
12.98 m2 firmou Stav Outulný a.s., Náměšť nad Oslavou (poskytovatel) a měs-
tem (příjemce), ve výši 2.596.200 Kč (200 Kč/m2) za připojení vlastníka pozemků 
(poskytovatele) na inženýrské sítě tj. vodovodu, STL plynovodu, kanalizace pro 
odvod splaškové a dešťové vody a účelové komunikace

 Rada města bere na vědomí:
• zápis z kontrolních dnů konaných 27. října a 12. listopadu 2005 ve věci „Chodník 

v ul. Kpt. Jaroše“
• zápis z kontrolního dne konaného dne 18. listopadu 2004 ve věci „Nástavba domu 

Tyršova 239 ve Velké Bíteši pro 4 byty“

Zastupitelstvo města schvaluje: 
• oslovení nezávislých projektantů oboru dopravního inženýrství s cílem vypraco-

vání alternativní dopravní studie
Zpracování výše uvedené studie je vyvoláno nesouhlasnými stanovisky majitelů 
pozemků dotčených stavbami, které oslovilo ŘSD Jihlava při projednání obchvatu 
města Velká Bíteš
ZM se zavazuje, že tento obchvat silnice I/37 dle projektu č.z. 1228 ze srpna 2004, 
který vypracovala fa Viapont, Brno, Vodní 13 nebude ZM do konce r. 2006 v žád-
ném případě podporovat

• pracovní verzi předloženého zadání změny č. 2 Územního plánu města Velká Bíteš 
vypracovaného Ing. arch. Alenou Košťálovou

• stanovisko k žádosti občanů týkající se výrobní haly pro lehkou strojírenskou 
výrobu v areálu firmy Strojírny Slavíček s.r.o. Velká Bíteš:
- občané - účastníci řízení musí své námitky uplatňovat v příslušném správním 
řízení
- ZM konstatuje, že město Velká Bíteš vystupuje v příslušném správním řízení 
pouze jako orgán územního plánování. Nemá z hlediska práva možnost přímo 
neschválit realizaci uvedeného záměru, i když je si vědomo toho, že tato lokalita je 
pro tento charakter výroby nevhodná
- ZM upozorňuje na to, že musí být respektována podmínka územního plánu, 
objekt nesmí být vyšší než 8 m a investor má právo zahájit stavbu výrobní haly po 
nabytí právní moci stavebního povolení

• rozpočtové opatření č. 3/04 k rozpočtu města pro r. 2004
• závěrečné rozpočtové opatření ke konci roku 2004 převést do kompetence rady 

města Velká Bíteš v plném rozsahu
• rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na počátek roku 2005
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• výkup pozemku p.č. 630, ost. plocha, zeleň, 639 m2, k.ú. Velká Bíteš od TJ Sokol 
Velká Bíteš za odhadní cenu dle platných cenových předpisů, do které nebude 
zahrnuta cena trvalých porostů s tím, že náklady spojené s převodem (mimo daně 
z převodu nemovitostí) uhradí město

• výkup pozemků p.č. 691/2, ost. pl., o.k., 187 m2 a p.č. 761/5, ost. pl., 862 m2, k.ú. 
Velká Bíteš od TJ Spartak Velká Bíteš za odhadní cenu dle platných cenových před-
pisů s tím, že podmínky z usnesení výboru TJ Spartak ze dne 18. května 2004 nelze 
akceptovat a náklady spojené s převodem (mimo daně z převodu nemovitostí) 
uhradí město

• koupi části pozemku p.č. 276/4, k.ú. Košíkov o výměře 105 m2 od fy Building 
Plastics za kupní cenu 120 Kč/m2

• prodej části pozemku p.č. 354/1, k.ú. Košíkov o výměře 4.587 m2 firmě Building 
Plastics za kupní cenu 120 Kč/m2

• obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 3/2004 kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 16/99 o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny v předloženém znění

• dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace a Dodatek č. 1 zřizovací lis-
tiny příspěvkové organizace s názvem Střední odborné učiliště Jana Tiraye, Velká 
Bíteš, Tyršova 239, v předloženém znění

• převod - darování prodloužení vodovodu v ulici Pod Spravedlností z vlastnictví 
města Velká Bíteš do vlastnictví SVaK Žďársko

• ručení budoucími příjmy na hypoteční úvěr ve výši 48 miliónů Kč na dobu 20 let, 
který poskytne banka vybraná v rámci veřejné obchodní soutěže Bytovému druž-
stvu města Velká Bíteš na výstavbu bytového domu o 42 bytových jednotkách na 
ulici Jihlavská

• podání přihlášky Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace města Velká 
Bíteš do výběrového řízení na poskytování zdravotní péče v oboru lékařská služba 
první pomoci pro spádové území Velká Bíteš, které vyhlašuje odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina na den 15. prosince 2004

• uzavření oficiálních družebních vztahů mezi městem Velkou Bíteší a italským měs-
tem Torrevecchia Pia ze severoitalské provincie Pavia

• vstup města Velké Bíteše do obecně prospěšné společnosti v rámci programu 
LEADR, jejíž sídlo bude ve Velkém Meziříčí a pověřuje zastupováním města mís-
tostarostu Ing. Aloise Koukolu, CSc.

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
• čerpání rozpočtu města pro r. 2004 k 31. říjnu 2004
• sdělení Správy Pražského hradu o rezignaci na zápůjčku monstrance z Velké 

Bíteše na výstavu „Karel IV. – císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posled-
ních Lucemburků 1347-1437“, která se bude konat v Metropolitním muzeu v New 
Yorku v termínu od 19. září 2005 do 3. ledna 2006 a výstavu v Praze v Obrazárně 
Pražského hradu v termínu od 16. února do 21. května 2006 zejména z důvodu 
nedostatku finančních prostředků na restaurátorství
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STAROSTA SDĚLUJE
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2004

DOKONČENÉ AKCE VE MĚSTĚ
- výstavba inženýrských sítí a účelové komunikace v průmyslovém parku nad dálnicí
- nástavba domu s pečovatelskou službou
- oprava domu s pečovatelskou službou včetně stavebních úprav v druhém nadzem-

ním podlaží
- dokončení veřejného WC na Masarykově náměstí a uvedení do provozu na tradiční 

bítešské hody
- rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod
- výstavba chybějící kanalizace v ulicích Chobůtky, Jihlavská, Karlov a Pod 

Spravedlností 
- rekonstrukce vodovodu a výstavba chybějící kanalizace na Masarykově náměstí
- rekonstrukce městské kuchyně s jídelnou pro domov důchodců a pečovatelskou 

službu na ulici Jihlavská
- výstavba chodníku v ulici kpt. Jaroše
- dobudován víceúčelový sportovní areál u základní školy na ulici Sadová 
- výstavba komunikace v ulici Pod Spravedlností a v Karlově 
- modernizace učeben Základní umělecké školy Hrnčířská 117
- oprava sociálního zařízení Speciální školy Tišnovská 116
- oprava a stavební úprava nových prostor pro Informační centrum na Masarykově 

náměstí 5
- modernizace lůžkového vybavení domova důchodců v poliklinice
- vybavení depozitáře městského muzea na Masarykově náměstí 5

DOKONČENÉ AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
- přístavba vodojemu s tlakovou stanicí v Březce
- rekonstrukce obecního domu v Košíkově
- nátěry oken v obecním domě v Bezděkově
- odbahnění rybníků a oprava výpustných zařízení v Bezděkově, Jestřabí a Holubí 

Zhoři
- opravy komunikací v Holubí Zhoři a Jestřabí

ROZESTAVĚNÉ AKCE S TERMÍNEM DOKONČENÍ V ROCE 2005
- výstavba chodníku v ulici Jihlavská
- nástavba čtyř bytových jednotek SOU Jana Tiraye na ulici Tyršova 239
- technická infrastruktura včetně autorského a stavebního dozoru na ulici Jihlavská 

v souvislosti s výstavbou bytového domu o 42 bytových jednotkách
- rekonstrukce objektu Letná 130

JAK BUDE VYPADAT BYTOVÝ DŮM NA ULICI JIHLAVSKÁ?
Na posledním jednání představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, za 

účasti družstevníků, kteří mají přidělené byty ve stavěném domě, byla projednána 
a schválena změna tvaru střechy s cílem snížení celkových nákladů bytového domu. 
Současně byli všichni družstevníci seznámeni s výsledkem veřejné obchodní soutěže 
na poskytovatele hypotéčního úvěru, jehož výsledek se dá shrnout následovně: 
1. Členský podíl na jednu bytovou jednotku bez rozlišení velikosti je 250 tisíc korun
2. Náklad na vybudování 1m2 podlahové plochy bytu je 16.850 korun
3. Měsíční splátka hypotečního úvěru s pěti/desetiletou pevnou úrokovou mírou:



6

Byt 2+1 o výměře 68m2 se splátkou 5.560 Kč / 5.800 Kč
Byt 3+1 o výměře 78m2 se splátkou 6.440 Kč / 6.710 Kč
Byt 3+1 o výměře 83m2 se splátkou 6.820 Kč / 7.110 Kč 
Byt 4+1 o výměře 99m2 se splátkou 8.080 Kč / 8.430 Kč 
Výše uvedených splátek jsou maximální a lze předpokládat jejich snížení snížením 

celkových nákladů stavby. Z 42 bytů zbývá obsadit 6 bytů s výběrem ve všech nabíze-
ných velikostech bytů, stačí se pouze rozhodnout o jaký byt máte zájem a dostavit se 
na sekretariát Městského úřadu. 

NÁSTAVBA ČTYŘ BYTOVÝCH JEDNOTEK MÁ JIŽ SVOJI PODOBU
V loňském roce jsme zveřejnili schválenou projektovou dokumentaci nástavby 

čtyř bytových jednotek zadního traktu SOU Jana Tiraye. Do konce roku 2004 stavební 
firma dokončila hrubou stavbu a jasně se ukázala opodstatněnost navrženého pro-
jektu. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto akci schválilo dotaci ve výši 2,2 milióny 
korun s podmínkou, že budoucí nájemníci budou splňovat přísná kritéria pro uzaví-
rání nájemních smluv na dobu dvou let. Celkové náklady dosáhnou téměř pěti mili-
ónů korun a cena za 1m2 dosáhne výše 20 tisíc korun.

 Vzhledem k tomu, že se od 1. ledna 2005 slučuje pracoviště katastrálního úřadu 
s pracovištěm ve Velkém Meziříčí, schválila Rada města projekt na přestavbu přízemí 
zadního traktu učiliště na tři bytové jednotky. Tím dojde k úplnému oddělení bytů 
od učiliště jako bytového bloku a prostory po katastrálním úřadě budou přičleněny 
k učilišti. Samozřejmě se opět budeme snažit získat prostřednictvím Ministerstva pro 
místní rozvoj dotaci ve výši 50% celkových nákladů.

Pohled na hrubou stavbu čtyř bytových jednotek, zatlučená okna v přízemí se změní na 
další byty
 FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Velká Bíteš upozorňuje občany na nařízení vlády č. 612 ze dne  

16. listopadu 2004, kterým se stanoví lhůta pro výměnu občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů. 

Státní občané České republiky jsou povinni podle tohoto nařízení provést výměnu 
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů do 31. prosince 2008. Občanské 
průkazy se budou měnit postupně pode roku jejich vydání. O nový občanský průkaz 
lze požádat na Městském úřadě ve Velké Bíteši (odbor správní - matrika) a Velkém 
Meziříčí (správní odbor, kancelář občanských průkazů a cestovních dokladů ve staré 
radnici, mezipatro – dveře č. 107) nebo na příslušném matričním úřadě. Jedná se 
o matriční úřady Osová Bítýška, Křižanov, Tasov, Měřín. K výměně občanského prů-
kazu je třeba předložit dosavadní OP, 1x barevná průkazová fotografie ze současné 
doby, popřípadě doklady ověřující zápis údajů, pokud tyto nejsou vyznačeny v do-
savadním občanském průkaze (úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom 
z vysoké školy-originály). Žádost o vydání OP obdržíte na Městském úřadě Velká 
Bíteš a Velké Meziříčí a na matričních úřadech. V případě nejasností můžete volat na 
telefonní čísla 566 502 511 Velká Bíteš a 566 501 160 Velké Meziříčí.

I. termín na výměnu občanských průkazů je do 31. prosince 2005 pro 
občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994.

Upozorňujeme proto občany, kteří jsou držiteli těchto občanských průkazů, aby 
podali žádost o nový občanský průkaz nejpozději do 30. listopadu 2005. Výměna pro-
bíhá bezplatně. Pokud neprovedete výměnu dosavadního občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů, končí platnost těchto průkazů dnem 31. prosince 2005. 

MěÚ Velká Bíteš

Konečná studie nového bytového domu – pohled od severozápadu
 FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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KRÁSNÁ ITÁLIE 
 
pokračování

Když jsem končil svůj úvodní článek této série o navázání oficiálních partnerských 
vztahů s italským městem Torrevecchia Pia, cítil jsem jistou povinnost poskytnout 
i více všeobecných informací o evropském partnerství tak, jak zazněly na zmíněné 
konferenci v Miláně z úst italských starostů a politiků: 

„…evropské partnerství má význam pro každého z nás, vznikne skutečná, živá 
a dynamická Evropa s možností studia, čerpání finančních prostředků z fondů EU, 
kulturních výměn atd.“ „…nyní máme příležitost učinit ty správné kroky pro celek, 
vyloučit národní sobectví…“ „…vytvoříme vzorový program pro starší a postižené 
občany – padne jedna bariéra a my musíme pracovat tak, aby padly i jiné...“ „…90tá 
léta znamenala počátek rozvoje partnerství, dnes je doba velice těsných přátelských 
vztahů – malá města vnáší do partnerství více citu, upřímnosti i pochopení kultur-
ního dědictví toho či onoho kraje…jídelní stůl vždy spojoval národy…“ „…programem 
partnerství zajistíme budoucnost pro naše děti…“ „…partnerství se otevírá opravdu 
všem i ekonomice, neslouží k tomu, abychom někoho poučovali, musí být obou-
stranně výhodné…“ „…rozšíření EU je příležitostí pro všechny, samozřejmě je také 
ekonomickou ochranou proti USA, u nás se každý cítí být zapojen, EU má schopnost 
napomáhat spolupráci…“

15. září 2004 - Přivítání italské delegace na bítešské radnici
 FOTO: MARIE VALENTOVÁ
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Tyto citace zcela jednoznačně potvrzují zájem italské strany na rozvoji spolupráce 
s novými členskými zeměmi EU, i její význam pro život mladé generace v mírové 
Evropě. A proto bychom měli být i my aktivní, vždyť naši dědové a pradědové nesmy-
slně krváceli za císaře pána ve strašných bitvách I. světové války v nádherné krajině 
italských Dolomitů v oblasti Piavy, a to jim mnohdy nebylo ani 20 roků. Svědčí o tom 
pomníky padlých v každé české a moravské vesnici. My máme šanci přispět k tomu, 
aby se to nikdy neopakovalo.

První krok byl tedy učiněn a nyní bude záležet na naší vytrvalosti. Pravděpodobně 
v červnu dojde k naší větší návštěvě v Itálii (autobus – cca 45 osob) a naopak Italové 
zase přijedou na naše tradiční hody. Zpočátku bude jistým problémem jazyková 
bariéra, ale i tu jsme schopni s úsměvem překonat. Kromě tlumočníků bude moci 
zejména mládež využít svoji různě vyspělou školní angličtinu, která je na obou stra-
nách stejně povinná – alespoň bude mít motivaci ke studiu, a dospělí – ti si nějak 
poradí. Aby došlo k lepšímu vzájemnému poznání, navrhuje italská strana ubytování 
v rodinách. Velice nadějně se jeví spolupráce mezi sportovci - zejména mezi mla-
dými fotbalisty, podnikateli ve strojírenství, zemědělství a cestovním ruchu. Dále se 
budeme snažit o její rozšíření do oblasti školství a náboženských komunit. Je toho 
ještě mnoho co bych Vám chtěl sdělit, a proto připravuji další pokračování.

Alois Koukola, místostarosta

Představitelé družebních měst mezi mladými italskými fotbalisty 
 FOTO: ING. LADISLAV RADA 
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SOCRATES NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
V polovině loňského roku jsem informoval veřejnost prostřednictvím regionálních 

periodik o rozvíjející se spolupráci naší školy se školami ve slovenském Senci a ma-
ďarském Györu (Rábu). Po formální stránce byla spolupráce potvrzena podpisem ofi-
ciální „Dohody o spolupráci“ mezi Základní školou v Senci, Tajovského 1 a Základní 
školou Velká Bíteš dne 22. října 2004 při příležitosti návštěvy členů pedagogického 
sboru naší školy na Slovensku. 

Počátkem nového kalendářního roku jsme byli pozváni na oslavy 40. výročí zalo-
žení senecké školy. Dílčím cílem této návštěvy bylo konkrétní dopracování více jak 
rok připravované Projektové spolupráce škol v rámci podprogramu Comenius, který 
je jedním z osmi podprogramů vzdělávacího programu Evropské unie Socrates. Zde 
vystupuje škola v Senci jako koordinátor projektu, naše a györská škola jako part-
nerské organizace. Předchozí slova popisovala spíše formální stránku věci, která je, 
pokud se chceme angažovat v oficiálních evropských strukturách, zcela nezbytná. 
V případě úspěšnosti naší společné žádosti o individuální grant získá naše škola 
finanční částku 1 500 EURO.

Nás pedagogy, zajisté i rodiče a veřejnost ale zajímá především praktický význam 
těchto aktivit pro děti. Stručně k některým z nich. Patří sem vzájemné osobní kon-
takty, jejichž základy byly položeny v loňském červnu při účasti našich žáků na mezi-
národním fotbalovém turnaji, který je v Senci každoročně pořádán. 

„Ředitelé základních škol v Senci a Velké Bíteši - Mgr. Venerčanová a Mgr. Kolář při slav-
nostním podpisu „Dohody o spolupráci“ v prostorách právě otevřeného čtenářského cen-
tra města Sence, které se nachází v budově partnerské školy. V pozadí zástupci senecké 
radnice FOTOARCHIV ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
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V současné době jsou intenzivně rozvíjeny prostřednictvím e-mailů a mobilních 
telefonů, případně klasickým dopisováním prakticky ve všech ročnících. V pátek  
8. dubna nás navštíví slovenští kolegové společně s některými žáky, kteří se utkají 
s žáky naší školy v několika sportovních disciplínách. Právě organizace společných 
sportovních akcí, jako jsou turnaje v míčových hrách, možnost společného lyžařského 
výcviku v našem regionu, společná vodní turistika na Slovensku nebo lehkoatletické 
soutěže jsou možnostmi dalšího rozvoje spolupráce mezi našimi školami. V době 
školních výletů před hlavními prázdninami navštíví žáci některých tříd partnerská 
města a jejich blízké okolí. Město Senec, které je satelitem Bratislavy, nabízí svými 
Slunečnými jezery s nedávno otevřeným komplexem termálních koupališť možnost 
celoroční rekreace, což nemálo lidí z našeho regionu může osobně potvrdit. 

Vzhledem k maďarské škole, kde dominuje mezi cizími jazyky němčina, byl tento 
jazyk zvolen jako společný oficiální jazyk pro formální zajištění projektu. Navíc vyu-
žití angličtiny a francouzštiny, případně ruštiny, které se na naší škole vyučují, při vzá-
jemném neformálním kontaktu s maďarskými partnery podpoří u našich žáků rozvoj 
komunikativních schopností v cizím jazyce. Další spolupráce, její rozsah a intenzita 
budou podmíněny zájmem dětí a pedagogů naší školy (že je značný již nyní, je pro 
mě velice příjemným zjištěním). Výše uvedený projekt je pouze jednou z forem roz-
voje mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, do některé z dalších se po zralé 
úvaze hodláme zapojit v blízké budoucnosti.

Mgr. Dalibor Kolář
 ředitel školy

POZVÁNKA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SPOJENÁ S BESEDOU

Fotograf a cestovatel – pan Jiří Michlíček

Klub kultury města Velké Bíteše si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy pana 
Jiřího Michlíčka – Fotografie z cest. Slavnostní vernisáž obohacenou o besedu s auto-
rem zahájí v pondělí dne 14. února v 17 hodin ve výstavní síni Klubu kultury. Výstava 
bude otevřena od 15. do 28. února 2005 v době od 9 do 16 hodin. V sobotu od 9 do  
13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin. Přijměte i Vy pozvání na zajímavou expozici. 

Klub kultury

PODĚKOVÁNÍ 
 Dne 29. ledna 2005 proběhl patnáctý reprezentační ples SH ČMS okrsek Velká 

Bíteš. Děkujeme všem občanům, kteří se na zajištění plesu podíleli a kteří přišli pod-
pořit tento ples. Zvláště pak děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli věcnými dary 
do tomboly. 

Ludvík Zavřel
starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš
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TAKOVÉHO KAPRA JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI
ANEB CHVÁLA ŠIKOVNOSTI

Těsně před Vánocemi jsme mohli ve 
spojovacím koridoru mezi budovami prv-
ního stupně bítešské školy zaznamenat 
zvláštní jev. Tato chodba slouží většině 
žáků, pokud uniknou oku učitele, k roz-
běhu směrem ke schodům. Ve zmíněné 
době však naopak zpomalili, či dokonce 
zastavili. Ba ne, nikdo z nás, učitelů, 
nemusel zasahovat, aby děti proti jejich 
vůli ochránil od pádů a nárazů. V chodbě 
je zastavila soutěžní kolekce vánočních 
kaprů s názvem Takového kapra jste ještě 
neviděli. Samozřejmě, že jejich autory byli 
šikovní žáci naší školy - ne však pouze 
oni. Při vymýšlení soutěže nás napadlo, 
že mezi námi dospěláky je určitě spousta 
šikovných lidí, o kterých to nikdo neví 
a doma, jak už to bývá, to nikdo nedo-
cení. Součástí pravidel tedy bylo, že na 
rozdíl od domácích úkolů, se této soutěže 
mohou zúčastnit rodiče, příbuzní, sou-
sedi – zkrátka všichni, koho děti dokáží 
přesvědčit. Každý mohl použít materiál, 
se kterým to umí, jediným omezením 
bylo, že to nesmí být kapr živý, smažený, 

ani namodro… A tak na chodbě postupně přibývali kapři z perníku i sádry, dřevění 
i kovoví, malovaní na skle, papíru či kameni. Jejich  šupiny byly z plastů i plíšků, čoko-
ládových dukátů i svíček, či nastrouhaných pastelek. Nad hlavou se rozvážně pohupo-
vali nasolení a batikovaní kapříci, u nohou se povalovali papírem nacpaní velekapři, 
okna obsadili křehcí kapříci z keramiky, z materiálů přírodních i velmi umělých. 
Někteří se tvářili, že nám splní tři přání, jiní jako by vyskočili z atlasů ryb. A ti látkoví, 
měkoučcí a barevní! Po výstavě mohou sloužit jako polštářky, adventní kalendář nebo 
hračka. Takové kapry jsme opravdu nikdy neviděli – a tvrdili to všichni, kteří naši 
výstavu zhlédli. 

 Takže nám nezbývá, než pochválit všechny, kteří vyráběli (nebo o tom někoho 
přesvědčili) a zapůjčili unikátní exponát. Děkujeme také těm, kteří se zastavili, podí-
vali, pochválili, nezničili, nevypůjčili si domů… Děkujeme i kolegům a vedení školy za 
podporu a možnost tuto soutěž uspořádat a alespoň symbolicky odměnit. Právě teď 
si lámeme hlavu, komu udělit jakou výhru – ale o tu tady vlastně ani nešlo. Spolu jsme 
si zkusili ten úžasný pocit být pyšní na to, co umíme, na své rodiče či děti, žáky a spo-
lužáky, sami na sebe. Jak často se nám ho dostane? A nám dospělým? Takže příště 
zase zkusíme něco, „co jsme ještě neviděli“. 

učitelky ZŠ Mgr. Táňa Horká a Mgr. Eva Hudcová

Jeden z kapříků, vystavených na základní  
škole                                    FOTOARCHIV ZŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ
ŽÁCI SE NEVZDĚLÁVAJÍ POUZE V LAVICÍCH

 
Začátek letošního školního roku byl pro žáky 2. stupně Základní školy ve Velké 

Bíteši bohatý na kulturní zážitky. Žákům byly nabídnuty projekty z nejrůznějších 
oblastí - divadelní, hudební, filmové i národopisné. Pojďme se u některých zastavit 
podrobněji.

V listopadu jsme navštívili pásmo nazvané Od Semaforu k Lucii. Jak už název 
napovídá, jednalo se o průřez naší populární hudbou přibližně od 50. let minulého 
století po současnost. Účinkující vhodným a neotřelým způsobem nastínili vývoj 
populární hudby u nás s vyzdvižením těch nejdůležitějších mezníků a okamžiků. 
Jelikož spousta melodií je dosud živá, podařilo se průvodcům nakonec žáky nejen 
roztleskat, ale dokonce i spontánně zpívali známé pasáže, což na podobných akcích 
nebývá zrovna obvyklé.

Další, filmový okruh, předpokládal náročnějšího diváka. Naši žáci se mohou 
zapojit do řady obdivovatelů zlatého fondu české a světové kinematografie v rámci 
dlouhodobého projektu na podporu širší filmové a estetické výchovy mládeže pod 
názvem Film a škola, s jehož realizací jsme na naší škole začali v tomto školním roce. 
První filmy, které jsme zhlédli, režíroval významný český tvůrce František Vláčil. Jako 
povinný film byl vybrán jeho snímek Holubice z roku 1960, který se v anketě z roku 
1999 umístil na 39. místě. Dětem byl promítnut snímek, který určitě nepředstavuje to, 
co jsou zvyklí v televizi a kinech vídat. Nebudeme zde na tomto místě tvrdit, že by 
všichni žáci možnost vidět něco jiného a nového přivítali. Snad nikdo nepředpoklá-
dal, že černobílý, dosti náročný film, bude jednoznačně přijat s ovacemi a nadšením. 
Ale o to vlastně vůbec nešlo. Snahou a záměrem je ukázat žákům něco jiného než 
to, co se většinou stává kasovním trhákem a hitem - bohužel většinou jen v krátkém 
časovém horizontu. Přínosem Vláčilova příběhu je právě jeho nadčasovost. Žákům 
byla nejprve naznačena hlavní dějová linie a rozdány anketní lístky, které mohly být 
vyplněny anonymně. Zároveň jim bylo nabídnuto jakési pokračování dalším filmem 
stejného autora - Adelheid, který se ve stejné anketě ocitl na 27. místě. Tento film již 
byl nepovinný a žáci museli obětovat část svého volného času. Za to byli odměněni 
poutavým příběhem odehrávajícím se v poválečném Československu. Po zhlédnutí 
filmu žáci opět popsali své pocity v domácích pracích. Věříme, že jejich úvahy a po-
střehy budou cenným materiálem a přínosem pro vedoucí a propagátory filmového 
kroužku pracujícího na naší škole. Hlavně si však přejeme, aby se žáci nebáli vydat 
touto novou a dosud nepoznanou cestou uměním.

V závěru měsíce listopadu jsme se opět vrátili do kulturního domu a nechali se 
pozvat na již 3. ročník národopisného pořadu s názvem Na bítešském jarmarku. 
V pásmu podhoráckých písniček a tanců vystoupili členové národopisného souboru 
Bítešan a Bítešánek a jejich hosté. V devíti obrazech jsme se podívali, jak to kdysi 
vypadalo na trhu, v šenku, na pastvě, dokonce i na svatbě. Lidové tance se střídaly 
s říkadly a písničkami. Například písničku „Sedí vrabec na kostele“, která zde zazněla, 
známe snad všichni. Ozývá se i u nás často z učebny hudební výchovy. Díky těmto 
ukázkám jsme se mohli přenést do doby dávno minulé a seznámit se s tím, jak se 
dříve žilo našim babičkám a dědečkům a čím se lidé bavili. Návštěva vystoupení 
Bítešanu nám nabídla nejenom zajímavou podívanou, ale také nám umožnila zastavit 
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se a odreagovat se v dnešním tolik uspěchaném světě. Možná dokonce inspirovala 
některé žáky natolik, že přemýšlí o tom, zda se nestanou dalšími členy národopis-
ného souboru. Vždyť podstatná část nácviku a přípravy dětské části souboru probíhá 
v naší škole v rámci činnosti školní družiny a školních zájmových aktivit. V záměru 
nabízet žákům akce tohoto typu bude vedení školy i my ostatní pedagogové nadále 
pokračovat a doufáme, že si i oni najdou cestičku k něčemu dalšímu, než pouze 
k tomu, co je dnes hitem.

Mgr. Eva Čermáková a Mgr. Renata Pohanková 

SOU JANA TIRAYE
REGIONÁLNÍ KADEŘNICKÁ SOUTĚŽ V JIHLAVĚ

V prosinci 2004 se konala soutěž mladých kadeřníků a kadeřnic. Žákyně SOU Jana 
Tiraye se soutěže zúčastnily již po čtvrté. Čtyři desítky mladých kadeřnic a také pár 
kadeřníků se v Jihlavě zúčastnily regionálního kola soutěže v kadeřnické a kosme-
tické tvorbě. Soutěžilo se v dámské a pánské kategorii. V letošním ročníku se soutě-
žilo ve společenském účesu s ozdobou, s tématem „Krása v barvách podzimu.“

V dámské kategorii bylo úkolem vytvořit účes na předem připravených, vysu-
šených, dlouhých vlasech. V probarvení účesu se mělo využít podzimních barev. 
Ozdoba měla být zvolená vzhledem k zadanému tématu. Hodnotila se čistota prove-
dení, celkový vzhled modelky, módnost, fantazie. Časový limit byl 60 minut. Zde nás 
reprezentovala Tereza Urbanová, 
žákyně 3. ročníku, která ve velké 
konkurenci obsadila velmi pěkné 
4. místo. V pánské kategorii bylo 
úkolem soutěžících vytvořit nůž-
kami a břitvou na mokrých vla-
sech klasický pánský střih, který 
nakonec mohli upravit pouze 
pomocí vysoušeče vlasů a rukou. 
Hodnotilo se: technika střihu, 
provedení, tvar a dodržení zada-
ných podmínek. Časový limit byl 
45 minut. V pánské kategorii nás 
reprezentovala Petra Crkalová, 
žákyně 3. ročníku, která v koneč-
ném pořadí obsadila také velmi 
pěkné 6. místo. Obě budoucí kadeř-
nice se připravovaly pod vedením 
učitelek Dagmar Sedlákové a Lud-
mily Pokorné. Přejeme si, aby naše 
umístění v tomto roce bylo ještě 
lepší nebo alespoň stejné.

 Dagmar Sedláková
 učitelka SOU Jana Tiraye

Zleva: Petra Crkalová, Michal Trška, modelka 
Marta Plechová a Tereza Urbanová 
                                       FOTO: ROMANA STAŇKOVÁ 
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PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

 Během měsíce listopadu a začátkem prosince se v souladu s Programem rozvoje 
kraje uskutečnila v naší škole výuka kurzů „První pomoc - záchrana života.“ Cílem 
bylo prohloubit znalosti přednemocniční první pomoci u žáků druhého stupně 
základních škol se záměrem rozvíjet prevenci na úroveň praktického využití znalostí 
v této oblasti. Výuku prováděli odborně vyškolení pracovníci Českého červeného 
kříže ze Žďáru nad Sázavou - pan Stanislav Vinopol a pan Josef Poledna. Kurz pro-
bíhal 18. listopadu a 2. prosince v rámci předmětu seminář a praktika z přírodopisu 
v odpoledním dvouhodinovém vyučování.

 Zúčastnili se ho žáci 7. a 8. ročníků, kteří se sice s touto problematikou seznámí 
v předmětu přírodopis, ale ne v tak širokém měřítku. Žáci zhlédli nejprve filmy o čin-
nosti ČČK, pojednávající o bezvědomí, zástavě dechu, srdeční činnosti a celkové 
resuscitaci. Poté měli možnost si sami osobně vyzkoušet umělé dýchání a nepřímou 
masáž srdce na nejmodernějším modelu resuscitační loutky. Tu získali naši školitelé 
zdarma od ČK v Anglii. Pro děti to byla opravdu hodnotná zkušenost, protože figu-
rína měřila frekvenci i hloubku dechu a frekvenci i účinnost masáže srdce. Při druhé 
návštěvě promítli lektoři ČČK dětem filmy o první pomoci při úrazech elektrickým 
proudem, bleskem, poranění páteře, hlavy, při zlomeninách, omrzlinách a otravách. 
Všechny děti si opět vyzkoušely v praxi obvazovou techniku a tvorbu závěsu šát-
kem. Součástí tohoto projektu byla i jednodenní návštěva pracovníků Zdravotnické 

Výklad k resuscitaci FOTO: MGR. PAVEL HOLÁNEK



16

záchranné služby kraje Vysočina se zásahovým vozidlem a zástupci integrovaného 
záchranného systému (hasiči). Školení se zúčastnili všichni žáci 8. a 9. ročníků a opět 
si sami vyzkoušeli některé praktické dovednosti. 

 Myslím, že tento kurz byl velmi vhodným doplňkem i přípravou nejen na výuku, 
ale hlavně pro budoucí život dětí a samy děti ho hodnotily kladně, jak dokládají slova 
jedné z žaček - Ludmily Malé ze 7. A: „Jsem ráda, že když se ocitnu v situaci, kdy bude 
potřebovat nějaký člověk pomoc, budu vědět, jak mu ji poskytnout.“

 Ing. Renáta Pelánková 
učitelka přírodopisu

OHLÉDNUTÍ ZA TŘEMI VÝSTAVAMI
 
Každá práce člověka pro druhé si zaslouží vděk a pozornost. Proto se ještě ohléd-

něme za třemi výstavami, které proběhly v předvánoční době.
Ta první - předvánoční výstava Svazu postižených civilizačními chorobami- 

jistě pozornosti návštěvníků neunikla. V klubu kultury navázala na včelařskou 
výstavu a zase o krůček přiblížila vánoční atmosféru. Krásně vyšívané ubrusy, 
vánoční vazby, adventní věnce, zdobené perníčky, kytičky jmelí - to vše doplňovala 
ještě výstava prací dětí mateřské školy, 
vánočně nazdobená tabule ke štědrove-
černí večeři od žáků SOU Jana Tiraye, 
obrazy Zory Krupičkové a keramika.
Návštěvníci odcházeli z výstavy oboha-
ceni nejen dojmy, ale často i dárky, které 
tam nakoupili pro své blízké.

Druhá výstava měla komornější 
ladění. Do suterénu budovy Speciálních 
škol na Tišnovské ulici vedla návštěv-
níka řada světýlek ve skleněných nádob-
kách. Přivedla je k expozicím, které 
diváka seznamovaly s tím, jak Vánoce 
prožívají v jednotlivých státech Evropy. 
Podrobnosti jsme se mohli dozvědět 
z připojených textů, nebo od ochot-
ných průvodkyň. Na památku si mohli 
návštěvníci koupit kalendář, vytvořený 
kresbami dětí.

Třetí výstava byla co do rozsahu nej-
větší. Konala se ve dvou budovách místní 
ZŠ. Na druhém stupni vítal návštěv-
níky živý Betlém, připravený Veronikou 
Součkovou. Mezi exponáty výstavy se 
míhali okřídlení andělé, kteří zvali do 

Jedno ze zákoutí výstavy SPCCH na Klubu 
kultury 
                            FOTO: KATEŘINA COUFALOVÁ



17

Vánoční výstava Speciální školy, Tišnovská 116 FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

Vánoční jarmark na základní škole FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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suterénu školy na prodejní výstavu. Zahájení výstav se konalo v jídelně školy na 
prvním stupni. V programu vystoupili především ti nejmenší: pěvecký soubor pod 
vedením Mgr. Marcely Doubkové, která pak spolu s dětmi předvedla pohádku o vá-
noční hvězdě. Pod vedením Mgr. Věry Robotkové zahrály pak starší děti dvě lout-
kové pohádky; nejmladší skupina Bítešanu, vedená Mgr. Táňou Horkou a Eliškou 
Hradilovou, předvedla hravé pásmo vánočních koled a program ukončili malí zpě-
váci, vedení Mgr. Ilonou Nováčkovou, koledami, k jejichž zpěvu se přidalo i spoko-
jené publikum. Po programu mohli diváci navštívit v jedné ze tříd jarmark a koupit 
si na památku třeba keramický svícen, papírové ozdoby, malované perníčky, vánoční 
obrázky a mnoho dalších výrobků dětí. Pak je čekaly v přízemí i poschodí chodby 
plné krásných a zajímavých exponátů, ukázky z vánoční Evropy, pohádkové postavy, 
Betlémy, kapři všeho druhu; výpočet všech vtipných a hezkých výrobků by byl ještě 
dlouhý. Na odchodu dostal každý ještě milé vánoční přáníčko.

 Poděkujme všem, kteří se o shora uvedené výstavy zasloužili a udělali tím v před-
vánoční uspěchané době radost sobě i svým bližním.

 Zora Krupičková

MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
MALÉ „ŠKOLKOVÉ“ OHLÉDNUTÍ....

Prosinec je měsíc, kdy máme snad v roce největší (jak říkáme po bítešsku) „pilno“. 
A to nejen ve svých domovech, kde chceme mít vše krásně připraveno, vyzdobeno 
a provoněno, ale také na svých pracovištích rádi vnímáme vánoční a novoroční atmo-
sféru. V mateřské škole to prožíváme zcela naplno. Vyrábíme s dětmi různé zimní, 
ale začátkem prosince také mikulášské a čertovské variace, přes které se lehce přene-
seme k Vánocům. A když už si takto „užíváme“ u nastrojeného stromečku s nadílkou 
pro děti, nedá nám to, abychom se neohlédli za celým rokem, který zase tak rychle 
utekl.

Ale abychom to vzali pěkně popořádku. V září se sejdeme pěkně odpočatí po 
prázdninách. Paní učitelky plny nového elánu, děti zase plny nadšení, že postoupily 
o třídu výš, ale také plny očekávání – koho potkají, zda se jim v nové třídě bude líbit, 
rodiče určitě napadne - co nás asi tento rok čeká? Když postoupí měsíc kupředu, už 
se dobře známe, snad už nikdo ráno nepláče, vše zvládáme, mohou od měsíce října 
odstartovat (mimo běžnou činnost) „navíc“ zájmové kroužky – keramika, hudebně-
-pohybový kroužek, veselé pískání (ale o nich jsme Vás již informovali). V této době 
se také začínáme pomalu chystat na již tradiční „Bítešský jarmark“. Možná se podi-
víte, že tak brzy, ale to, co se zdá docela jednoduché, těm nejmenším chvilku trvá. 
A pomalu se přesouváme do měsíce listopadu. Mezitím plníme běžné úkoly, které 
vyplývají z našich Rámcových plánů (pracujeme podle nich druhý rok). I my učitelky 
zvládáme nové situace – např. zpracováváme tzv. „malé třídní projekty“, které jsou 
součástí našich témat. Například při obsáhlém tématu „výprava do lesa“ si zpracujeme 
malý třídní projekt „Den stromů“. Co se tím učíme? – např. chránit přírodu, význam 
stromů a dřeva pro lidi, vnímáme svými smysly vůně lesa, rukama osaháváme kůru, 
vyrábíme si v MŠ svůj vlastní ruční papír, který si děti dále zpracují například na vánoční 
přáníčka, klademe si různé otázky typu: „co by se stalo kdyby "...nerostly stromy..., snažíme 
se o tzv. „prožitkové učení“. V každém tématickém celku máme alespoň jeden malý třídní 
projekt a ten si ještě doplníme fotkami, pořízenými v průběhu akce. Vše si každá třída 
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zpracovává na počítači. A když už se zmiňujeme o počítači, tak pracovat s ním se některé 
z nás naučily (v průběhu měsíce října a to díky p. učiteli Holánkovi) v kurzu PC na místní 
základní škole. V listopadu jsme také navštívili s dětmi vystoupení Michala Nesvadby ve 
Velkém Meziříčí, ze kterého byly nesmírně nadšené a máme na něj krásné vzpomínky 
právě díky fotkám. Ale na počítači „pracují“ také děti. Plní úkoly určené pro předškoláky 
na speciálních programech k tomu určených.

Snad by bylo dobré se ještě zmínit, že na naší MŠ proběhly také rukodělné semináře pro 
širokou veřejnost. Kdo některý navštívil, odnesl si buď vlastnoručně vyrobený tác nebo 
košík z pedigu, krásnou mozaiku ze štípaných kachlí, odrátovanou láhev nebo obrázek 
vyrobený technikou zvanou dequpage. Ani jsme netušili, že naše místní veřejnost bude mít 
o tyto semináře tak značný zájem. Proto Vás v dalším roce hned od ledna zveme na další 
rukodělné kurzy. Co říci závěrem? Budeme si přát, aby ten další rok, rok 2005, byl alespoň 
tak dobrý, jako ten 2004.  

Poděkování patří také pracovnicím  Klubu kultury ve Velké Bíteši za krásné ztvárnění 
postav Mikuláše, anděla a čertů v naší mateřské škole. Každoročně přicházejí za dětmi se 
sladkou nadílkou. Není to jen zážitek pro děti, ale i rodiče, kteří se po „mikulášské besídce“ 
této akce zúčastňují spolu s dětmi. Děkujeme.

PS: DO NOVÉHO ROKU VYKROČTE PRAVOU NOHOU – ŠTĚSTÍ JE ZARUČENO !!!

Hodně štěstí, zdraví a pohody do celého roku 2005 Vám přeje
 kolektiv MŠ Masarykovo náměstí

Pečení jablečného závinu. Zleva: Terezka Jandová, Eliška Bérová a Kristína Sitařová  
 FOTOARCHIV MŠ
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM ČASEM 
ROKU 2004

Přesto, že již ubíhá druhý měsíc roku 2005, dovolím si ohlédnout se za vánočním 
časem roku minulého.

V předvánočním shonu si připravila naše mateřská škola U Stadionu dárek 
pro  naše spoluobčany. Ti, kteří byli ochotni zastavit se u vánočního stromu na 
Masarykově náměstí v předvánoční středu odpoledne, si poslechli, mnozí i zazpívali 
vánoční koledy s malými 5-6letými zpěváčky z Bítešánku. Děti zpívaly s chutí a ne-
vadilo jim ani zimní počasí. Mezi přihlížejícími jsme viděli tváře již známé, které si 
nenechaly zatím ujít ani jedno zpívání. Zastavovali se kolemjdoucí, někdy na jednu 
dvě koledy, někteří vydrželi i na celý program a ti spěchající alespoň zvolnili krok. 
Velice si vážíme toho, že „obyčejní lidé“, ti, kteří s naší školkou nemají nic dočinění, 
dokáží ocenit práci dětí i učitelek. Dětem děkovali za vystoupení a odměnili je i slad-
kostí. Mezi ně patří i manželé Štěpánkovi (mimochodem oba důchodci) - darovali 
každému dítěti Fidorku a paní Hudečková dětem přinesla bonbony. A potom že na 
sebe lidé nejsou hodní. U vánočního stromu jsme se přesvědčili o tom, že umíme 
být k sobě pozorní a dokážeme zvolnit tempo v tom běžném uspěchaném životě. 
A nakonec: Chceme vám všem popřát, abychom se pod vánočním stromem všichni 
zase ve zdraví sešli. 

Hana Smolíková 
za zaměstnankyně MŠ U Stadionu

 

OKÉNKO FARNOSTI
Milí čtenáři,

jistě máte možnost pozorovat život, o který se snažím spolu s volontéry. Mám mnoho 
zkušeností podobných těm vašim každodenním. Přes mnoho těžkostí, osobních ome-
zení a limitů zažívám velké obohacení a zázemí. V kostele na levé straně vítězného 
oblouku je obraz s logem tématu roku naší diecéze. Farnost neboli místní církev je 
přepestré společenství křesťanů - děti, mládež, dospělí, starší, rodiny i jednotlivci, uza-
vření i otevření, lidé v očích druhých dobří i méně dobří. Všichni slavíme ve farním 
kostele bohoslužby a tím patříme do farnosti. Posláním farníků je: 
1. Vydávání svědectví o Kristu.
2. Slavení liturgie a život z ní.
3. Vytváření živého společenství jehož středem je Pán.
4. Pomoc potřebným bez ohledu na to, zda jsou věřící nebo ne.

Během roku je mnoho příležitostí se více sžít, zakusit rodinu a nechat vyrůst vzá-
jemné důvěře, pochopení a toleranci. Uvažujeme o pouti do brněnské katedrály. 
V rámci roku eucharistie, který vyhlásil Svatý otec, také o pouti do Slavonic se zastáv-
kou v Dačicích a v Telči. Na podzim bude ve Žďáře nad Sázavou diecézní pouť rodin 
a farností. V květnu a koncem srpna se vydáme společně na pěší pouť na Svatou 
horu. 



21

Program bohoslužeb:
2. února 2005 Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, Mše svatá bude  
v 8 a v 18 hodin v kostele ve Velké Bíteši
9. února 2005 Popeleční středa (den přísného postu). Mše svatá bude  
v 8 a v 18 hodin v kostele ve Velké Bíteši
V postní době budou probíhat tradičně odpolední pobožnosti křížové cesty. První 
povedou děti, druhou mládež, třetí mladé maminky, čtvrtou mladí tatínci, pátou starší 
ženy a šestou starší muži.                 Otec Bohumil

TŘI KRÁLOVÉ V NAŠEM MĚSTĚ
Ve dnech 2. - 10. ledna 2005 se konala v našem městě již třetím rokem Tříkrálová 

sbírka. Malí i velcí koledníci vyšli do ulic našeho města jako dávní mudrcové z vý-
chodu ohlašující narození malého chlapce - Ježíše. Svým zpěvem přáli štěstí, zdraví, 
lásku a pokoj lidem dobré vůle do nového roku a žehnali domům psaním písmen  
K + M + B na dveře svěcenou křídou. To patrně nejsou počáteční písmena králů, kte-
rým tradice přisuzuje jména Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž je to zkratka latinského 
„Christus mansionem benedícat“, což znamená „Kristus požehnej tomuto domu“.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005

Farnost Březí:                 Farnost Velká Bíteš:

Borovník 3.150 Přibyslavice 8.572

Rozseč 3.000 Nové Sady 4.450

Březské 5.295 Bezděkov 1.820

Níhov 10.500 Košíkov 5.651

Březí 6.380 Velká Bíteš 95.355

Celkem 28.325 Kč Celkem 115.848 Kč

Celkem z obou farností 144.173 Kč

Výnos této charitativní sbírky bude použit pro:
- lidi postižené katastrofou v Asii
- Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Velkém 

Meziříčí
- Klub v 9 (Klub pro podporu duševního zdraví) Žďár nad Sázavou
- Ponorka - centrum prevence Žďár nad Sázavou
- Dobrovolnické centrum Žďár nad Sázavou
- D-STOP (Centrum prevence a klub volného času) Bystřice nad Pernštejnem
- Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
- Klub maminek Kopretina v Radešínské Svratce

Všem, kdo pomohli tuto sbírku realizovat, koledníkům a zvláště Vám všem, kteří 
jste přispěli na dobrou věc, patří velký dík.

Za koledníky a organizátory
Jan Brym ml.
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KYTAROVÝ RECITÁL VLADISLAVA BLÁHY
 Čtvrtý koncert bítešského hudebního 

půlkruhu zahájily hned kytary dvě. Žákyně 
pana Františka Dudy Marie Šimková a Jitka 
Budínová přednesly kytarové Duo C dur, 
jehož autorem je Leonhard von Call.

 Po nich již vystoupil Vladislav Bláha, 
profesor brněnské konzervatoře a JAMU. 
V úvodní skladbě večera, kterou byl 
Vivaldiho koncert D dur, ho doprovodil 
Tišnovský komorní orchestr pod vedením 
Jaroslava Kolesy. Mimochodem - poslucha-
čům se líbili a doufejme, že je ještě usly-
šíme. Tišnov přec není daleko a členem 
orchestru je i Bítešák Otto Hasoň, třeba 
se přimluví. Potom již patřilo podium 
Vladislavu Bláhovi a skladbám pro kytaru. 
Pro mnohé, kteří znali doposud kytaru 

pouze od táborového ohně, to byl nový zážitek. Muzikanti či amatéři - kytaristé ale 
již věděli své. Vychutnali si klasiky i moderní. Během koncertu seznamoval pan Bláha 
posluchače s jednotlivými skladbami, jejich původem a autory. Takže jsme se napří-
klad dozvěděli, že skladbu Jumble Suite věnoval autor M. Tesař přímo Vladislavu 
Bláhovi, jako svému příteli. Také jsme se dozvěděli, že profesor Bláha vystupoval něko-
likrát i ve velkých music hallech ve Spojených státech. Neváhal však přijmout pozvání 
na koncert do Bíteše. Koneckonců - je také Velká.

               Zora Krupičková

Vladislav Bláha s částí Tišnovského komorního orchestru
 FOTO: ING. FRANTIŠEK MARTINEK

Žákyně ZUŠ Velká Bíteš Marie Šimková 
a Jitka Budínová (vpravo) 
                   FOTO: ING. FRANTIŠEK MARTINEK
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LUBOMÍR ČERMÁK A JAROSLAV SMÝKAL
ROMANTICKÉ „ŠU - ŠU“ NA ÚNOROVÉM KONCERTU BHP

 Opravuji: Schu – Schu; tedy Franz Schubert a Robert Schumann, jejichž krásné 
romantické skladby nám naplní večer 1. února 2005. 

 Houslista Lubomír Čermák je „starý známý“ všech našich pravidelných návštěv-
níků. Pamatujeme si ho jako primária Kvarteta města Brna i jako uměleckého vedou-
cího Komorního orchestru Bohuslava Martinů. Tentokrát se nám představí jako 
sólista. Absolvent brněnské konzervatoře a JAMU působil ve Státní filharmonii Brno, 
v roce 1977 ji opouští, aby se mohl plně věnovat práci v  Kvartetu města Brna. S tímto 
souborem absolvoval nespočet koncertů  po celé Evropě, USA i Africe a realizoval 
celou řadu nahrávek. Od roku 1991 je uměleckým vedoucím Komorního orchestru 
Bohuslava Martinů. Rozsáhlá je i jeho činnost sólistická, zejména v oblasti sonátové 
literatury s klavírem. Často spolupracoval s rakouskými hudebníky a jeho interpre-
tace Schuberta je vysoce ceněna pro svoji autentičnost. Vedle pedagogické činnosti 
doma vedl četné interpretační kurzy v zahraničí. Krátkodobě působil také jako 
1. koncertní mistr Královské opery v Madridu. Hraje na italský nástroj, který zhotovil 
Ferdinando Gagliano roku 1779 v Neapoli. 

Na bítešké účinkování profesora brněnské JAMU Jaroslava Smýkala však musíme 
sáhnout do paměti o hodně hlouběji. Tehdy ještě neexistoval „Půlkruh“ a spora-
dické koncerty bývaly na Klubu v prostorách dnešní prodejny oděvů paní Raušové. 
Již tehdy patřil pan Smýkal ke klavíristům, o jejichž spolupráci se ucházeli všichni 
renomovaní sólisté – zkrátka partner „par excellence“. Znají ho posluchači ve vět-
šině evropských zemí, včetně Ruska. Platí za jednoho z nejlepších znalců a interpretů 
Schubertových klavírních děl, což dokazují jeho četné nahrávky v Českém rozhlase 
Brno. Kritika u něj oceňuje vysokou muzikálnost, technickou brilanci a smysl pro 
dokonalou souhru s partnerem.

A co říci k programu? Skladby dvou největších romantiků v podání renomova-
ných brněnských muzikantů snad nemohou zklamat nikoho. O přestávce jejich kon-
certu v brněnském Besedním domě jim pan Mašek oznámil: „Pánové, konkurs jste 
právě udělali, můžete hrát i v Bíteši“. A na muzikantský úsudek našeho dramaturga 
se můžeme spolehnout. Těšme se tedy na Schubertovo Duo A dur (D 574), Sonatinu 
D dur (D 384) a Brilantní rondo (D 895) a na Velkou sonátu d moll, op. 121. Roberta 
Schumanna. 

V úterý dne 1. února v 19 hodin na shledanou v sále kulturního domu. 

Otto Hasoň
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SOUDOBÁ PÉČE 
O TRADICE LIDOVÉ KULTURY

 Industrializace, která vtrhla i do vesnic, oslabila spolu s novinami, televizí a dalšími 
informačními kanály nejenom tradiční kulturní a sociální vazby, ale smazává též důle-
žitá svědectví o životě v minulosti, v němž přes všechny starosti a bolesti bylo vždy 
místo rovněž pro lyrické složky. Dnes - znepokojeny závažností ztrát a vědomy si své 
odpovědnosti za budoucnost - soustřeďují národy pozornost veřejnosti na význam 
tradiční lidové kultury jako součást kulturního dědictví i jako znaku regionálního, 
etnického nebo profesionálního povědomí.

 Významným příspěvkem k tomuto úsilí se stalo Doporučení k ochraně tradiční 
lidové kultury přijaté v roce 1989 Generální konferencí UNESCO. Ministerstvo kul-
tury České republiky přijalo toto Doporučení jako podnět k prohlubování péče o li-
dovou kulturu u nás a garancí za jeho realizaci pověřilo Národní ústav lidové kultury 
ve Strážnici. Ministerstvo kultury také navrhlo soubor opatření směřujících k efektiv-
nější identifikaci jevů tradiční lidové kultury v České republice, k její systematičtější 
dokumentaci a ke způsobům jejího uchovávání a předávání dalším generacím.

 Nejvýznamnějším dokumentem přijatým pro plnění uvedených opatření je usne-
sení vlády České republiky č. 571 ze dne 11. června 2003 ke Koncepci účinnější péče 
o tradiční lidovou kulturu u nás. Toto usnesení doporučuje hejtmanům krajů, sta-
rostům obcí a měst a členům zastupitelských sborů, aby v duchu Koncepce stano-
vili 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 ces-

Snímek z fotodokumentace Městského muzea ve Velké Bíteši zachycuje hrkače v Jaseni-
ci roku 2004  FOTO: SILVA SMUTNÁ
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tou k zachování kulturních aktivit, které by zároveň byly českým vkladem do kulturní 
rozmanitosti Evropy. Předpokladem plnění úkolů koncepce je jak zpracování metodic-
kých doporučení odbornými pracovníky a popularizace nejlepších výsledků, tak spo-
lečenské oceňování nositelů tradic. Odbor regionální národnostní kultury Ministerstva 
kultury ČR navrhl, aby už letos kraje pověřily vhodné odborné instituce garancí za napl-
ňování zmíněného vládního usnesení v jednotlivých regionech. Ve spolupráci s Národ-
ním ústavem lidové kultury ve Strážnici by pověření pracovníci měli nejdříve zpracovat 
přehled institucí a občanských sdružení zabývajících se dokumentací nebo využíváním 
a propagací prvků tradiční lidové kultury. Odbornými garanty jsou v Jihomoravském 
kraji Masarykovo muzeum v Hodoníně, ve Zlínském kraji Slovácké muzeum v Uher-
ském Hradišti a pro kraj Vysočina Muzeum Vysočiny Třebíč.      PhDr. Josef Jančář, CSc.

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

GARANCE KRAJE
 Muzeum Vysočiny Třebíč je institucí, která byla pověřena funkcí regionálního 

odborného pracoviště pro kraj Vysočina v naplňování Koncepce účinnější péče o tra-
diční lidovou kulturu. V nedávné době vyzvalo samosprávy obcí a měst, muzea, gale-
rie, kulturní a osvětová zařízení, základní umělecké školy i tělocvičnou jednotu Sokol 
ke spolupráci. Ve Velké Bíteši z oslovených subjektů pozitivně odpovědělo městské 
muzeum, které k tomu bylo rovněž pověřeno vedením města. Dále Muzejní spolek 
Velkobítešska, který byl vyzván starostou bítešského Sokola, aby v této kulturní čin-
nosti zastupoval také místní tělocvičnou jednotu. Ke spolupráci je připraven Klub 
kultury města Velké Bíteše i Základní umělecká škola. Velká Bíteš projevila opravdu 
velký zájem o spolupráci v této oblasti a věřím, že tato součinnost povede k všeo-
becné spokojenosti a nejen k udržení lidových tradic, ale i jejich dalšímu rozvoji.

 PhDr. Božena Kabelíková
Muzeum Vysočiny Třebíč

Začátkem měsíce října 2004 uspořádalo městské muzeum ve spolupráci s muzejním spol-
kem školu lidového tance pro mládež. Byla to již sedmá akce svého druhu. Výuka probíhala 
v kulturním domě pod vedením zkušeného lektora ing. Miloslava Brtníka (na snímku)   
 FOTO: SILVA SMUTNÁ
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MÍSTNÍ PÉČE
Městské muzeum ve Velké Bíteši je jedna z institucí na Podhorácku, která se věnuje 

nejen všeobecné regionální vlastivědě, ale zabývá se také společně s Muzejním spolkem 
Velkobítešska projevy tradiční lidové kultury. Muzeum je členem etnografické komise při 
Asociaci muzeí a galerií ČR a jak muzeum, tak členové národopisné sekce spolku jsou při-
praveni ke spolupráci s garantem kraje Vysočina v plnění vládního usnesení o Koncepci 
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. 

 Před několika lety si zdejší muzeum a členové spolku vytýčili záměr, jak pečovat o lidové 
kulturní dědictví našeho regionu a rozvíjet je, případně oživovat či revitalizovat některé 
místní obyčeje - uchovávat je v povědomí obyvatel, aby přecházely z generace na generaci. 
Jak se daří předsevzaté cíle naplňovat, může veřejnost sledovat v kulturním a společen-
ském životě města. Dlouhodobý vzdělávací program pro děti a mládež, který realizují mimo 
muzeum a spolek, tvořící zázemí národopisnému souboru Bítešan, rovněž vedoucí folklor-
ních kroužků při zdejší základní škole a obou městských mateřských školách, přináší své 
ovoce. Markantní posun je patrný především v tanečních a hudebně-zpěvních projevech 
i v ústní lidové slovesnosti. Zájem o tradiční lidovou kulturu ve městě a okolí se v poslední 
době celkově zvýšil. Svůj podíl na tom má rovněž klub kultury města, který pravidelně orga-
nizačně zaštiťuje pořádání větších národopisných akcí.                 

Silva Smutná
Městské muzeum ve Velké Bíteši

Královničky - revitalizovaná svatodušní obchůzka dívek spojená s obřadními zpěvy a tanci. 
Na snímku bítešské dívky v Jestřabí. Zleva: Martina Jelínková, Andrea Janečková, Jitka 
Konečná, Dora Horká.  FOTO: SILVA SMUTNÁ



27

ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Staří jsme - ale jsme chytří?

Goethe

Celý únor, každou sobotu, pokračuje plavání v bazénu v Kuřimi. Vše zůstává 
stejné. Autobus je přistaven v 10 hodin u České spořitelny, odjezd v 10.15 hodin. Plave 
se od 11 do 12 hodin. Odjezd zpět je ve 12.30 hodin.

Na Seniorklub dne 16. února, jsme pozvali pana Mgr. Jiřího Bínu - vedoucího soci-
álního odboru Krajského úřadu kraje Vysočina. Doporučil nám ho hejtman kraje 
Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, že prý se ve svém oboru velmi dobře vyzná, tak uvi-
díme. V legislativě se stále něco děje, tak se necháme poučit, na co bychom my seni-
oři a seniorky neměli zapomenout. Připravte si dotazy. Jinak jako vždy se těšíme, že 
se zase setkáme a pobesedujeme.

V měsíci únoru už pravidelně navštěvujeme zimní stadion, ne abychom se zde 
dívali, ale abychom si aktivně zabruslili. V úterý dne 22. února ve 2 hodiny odpoledne. 
Samé dvojky, takže určitě na to nezapomeneme. Hodina bruslení je určena senior-
kám, seniorům a jejich vnoučatům. Možnost si zabruslit nám každoročně sponzorsky 
umožňuje provozovatel zimního stadionu Technické služby. Děkujeme.

Informační okénko:
- vánoční Seniorklub se jako vždy vydařil, zahrála nám houslová muzika Bítešan, 

pro účastníky bylo připraveno i milé občerstvení, které nám sponzorsky dodali 
Jeřábkova pekárna, Slámovo uzenářství a Café Jana. Všem děkujeme

- silvestrovská vycházka k Poslednímu vlkovi se také vydařila, bylo nás 70, to tu ještě 
nebylo. Tentokrát to bylo bez sněhu, teplota 7°C, zataženo. Program u Posledního 
vlka u Bělizny byl tradiční: setkání s přáteli, vzpomínka, jak to bylo s tím posled-
ním vlkem, zazpívali jsme si, popřáli jen to příjemné do nového roku, bylo i něco 
na občerstvení. Tam i zpět asi 10 km. Dobrá příprava na silvestrovský večer.

Bruslit se dá celý život. Setkání generací na ledě - věkový rozdíl? 70 let
FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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Na měsíc březen připravujeme:
- každou sobotu plavání
- středa 16. března, Seniorklub s poslankyní parlamentu p. JUDr. Marií Rusovou
- neděle 27. března, vítání jara na Šmelcovně

 
 Aktiv Seniorklubu

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V LUDVÍKOVĚ
Rok se s rokem sešel a opět nastala doba vánočních svátků, pečení cukroví, 

výzdoba domů vánočními motivy a nadělování dárků. Než ovšem nastane Štědrý den, 
je tu ještě jeden svátek, dětmi velmi oblíbený, a to svatý Mikuláš. Mikuláše doprovázejí 
dva věrní pomocníci. Jeden je tu proto, aby hodné děti pohladil, utěšil, to je andílek 
a druhý pomocník, ten platí na ty zlobivější, které neposlouchají. Některé děti se ho 
tak právem obávají, protože dobře vědí, že když budou zlobit, čert v tento den může 
otevřít pytel, který nosí s sebou na rameni a odnést je do pekla. Proto bych Vám nyní 
chtěla něco málo popovídat o takové jedné mikulášské nadílce, která se konala 4. pro-
since 2004 v malinké vesničce zvané Ludvíkov.

Vesnička je sice malinká, ale dětmi velice oblíbená, protože se zde pro ně konají 
nejrůznější akce. Tam se tedy přihodilo toto: Se svým synem Jiříčkem a svými dob-
rými přáteli ze Křoví jsem byla pozvána na nadílku, kam jsme se moc těšili, protože už 
z minulosti víme, že akce pořádané pro děti tetou Lenkou jsou vesměs velice dobré 
a děti tak příjemně stráví svůj volný čas. V místním kulturáčku se zde okolo druhé 
hodiny odpoledne sešlo asi 30 dětí se svými rodiči, v krbu už plál oheň a ve vzduchu 
se vznášela milá atmosféra. Děti byly plné očekávání a napětí, kdy už přijde Mikuláš 
s tím obávaným čertem. Předtím jsme se ale museli poctivě naučit písničku, kterou 
toho Mikuláše přivítáme. Tu jsme si také s dětmi několikrát zazpívali, abychom si ji 
dobře zapamatovali. Písnička je velmi krátká, ale hezká. 

,,Kdo to je, se ptáš, svatý Mikuláš,
my ho vítáme, písničku mu zpíváme„

Pomalu se blížila třetí hodina odpoledne. Byl to takový den bez sluníčka. Venku se 
brzy začalo smrákat. Děti už byly netrpělivé, namačkané u okna s nosíky přilepenými 
na skle a vtom začal z trávy stoupat velký, hustý dým, přes který za chvilku nebylo 
nic vidět. Nejdříve byl bílý, žlutý, ten se změnil na červený a modrý. Všechno bylo 
venku pokryto hustým dýmem. Čert přicházel z pekla. Děti se začaly smát. Ale když 
se z mlhy začal vynořovat Mikuláš s andělem a čertem, smích je přešel. Honem se 
všechny posadily na lavice k rodičům a čekaly, co bude dál. Andílek si přinesl s sebou 
plný koš balíčků cukrovinek pro všechny hodné děti. A tam byly jenom hodné. Teta 
Lenka přivítala společně s námi písničkou Mikuláše a mohlo se nadělovat. Ovšem 
některé děti při pohledu na čerta začaly hned plakat a přestaly vždy jen na chvíli, kdy 
se čert šel schovat za dveře, aby si mohly jít pro ten balíček dobrot. Náš Jiříček měl 
nejvíc nahnáno. Teta Lenka si postupně k sobě začala zvát děti, které musely říct bás-
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ničku nebo zazpívat písničku, aby jim anděl pak za odměnu dal sladkosti. Aby bylo 
dobře slyšet, mluvilo se do mikrofonu. Vše dokumentoval „náš“ fotograf Jiří Švanda.

Děti zde byly nejen z Ludvíkova, ale i z Velké Bíteše a Křoví. Nejdříve šly za Lenkou 
větší děti, které byly statečnější, a po jejich vzoru pak nastoupily menší a nejmenší. 
My jsme se dostali na řadu až po zahnání čerta za dveře. O to byla větší radost 
z balíčku. A opravdu, Mikuláš nadělil všem štědře. Byla tam i jedna Andulka, která 
nechtěla říct žádnou básničku ani písničku a to se čertovi vůbec nelíbilo, tak otevřel 
pytel, natáhl jí ho přes hlavu a šup s ní ven ze dveří. Museli jsme hned všichni volat, 
pusť čerte Andulku, ale čert neslyšel. Nakonec ji zachránila její maminka, která si pro 
ni statečně došla. Andulka pak zazpívala písničku a byla odměna. Čert taky občas 
zašel mezi nás a hudroval a řinčel řetězem. To jsme se moc báli. Vše skončilo, když už 
za okny byla tma. Mikuláš s andílkem a čertem se s námi rozloučili, děti jim zamávaly 
a řekly, ať za rok přijdou zas. Po skončení nadílky byl volný program. Děti tancovaly, 
rodiče rozjímali a všichni jsme se dobře bavili. Už se těším na další společné setkání, 
kterým bude v únoru maškarní ples.

Pořadatelé akce děkují za uskutečnění mikulášské nadílky městu Velká Bíteš a pe-
kárnám Penam Rosice.

Radka Ráboňová
Křoví

Děti čekají na příchod Mikuláše, anděla a čerta FOTO: JIŘÍ ŠVANDA
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BÍTEŠŠTÍ CHOVATELÉ
ČTYŘICET ROKŮ CHOVATELSTVÍ VE VELKÉ BÍTEŠI

Český svaz chovatelů je zájmovou organizací, která sdružuje chovatele drobného 
zvířectva. V naší organizaci jsou to především chovatelé králíků, drůbeže, holubů 
a v menší míře okrasného ptactva. Bítešská organizace byla založena roku 1964 a při 
svém založení měla čtyřicet členů. Ještě během téhož roku se zvýšil jejich počet na 
83 členů. Prvním předsedou byl zvolen ing. Jaroslav Melichar, jednatelem Stanislav 
Hlaváček, pokladníkem Arnošt Rous a hospodářem Karel Kopáček. Během dalších 
let stáli v čele organizace př. Benedikt Kéda, František Špatinka, Vladislav Hotárek, 
Stanislav Pelán a nynější předseda Aleš Hotárek. 

Po založení se činnost organizace úspěšně vyvíjela a bylo započato s výrobou 
výstavních klecí tak, aby se mohly pořádat výstavy drobného zvířectva. První výstava 
se uskutečnila v roce 1967 na nádvoří domu č.p. 7 (dnešní Spořitelna). Tyto prostory 
však byly pro takovéto akce velice stísněné. Proto byly další výstavy přemístěny na 
nádvoří mateřské školy č.p. 86, kde se tradičně v září konaly až do roku 1989. Tohoto 
roku byl otevřen nový výstavní areál v Lánicích č.p. 55. Nové výstavní prostory vznikly 
adaptací staršího rodinného domu, zakoupeného místní organizací v roce 1982 za 
přispění ÚV ČSCH v Praze. Po nutných opravách a úpravách přilehlého dvora získala 
organizace klubovnu s potřebným zázemím, výstavní prostory a sklady potřebné 
k uložení krmiva a výstavních klecí. Vybudování vlastního areálu stálo hodně úsilí 
a práce tehdejších členů. To vše pod vedením předsedy p. Špatinky a především jed-
natele př. Kopáčka. Velkou zásluhu na vybavení a zprovoznění areálu má tehdejší 
nástupce ve vedení organizace př. Pelán. 

Tato éra chovatelství ve Velké Bíteši svědčí o nezměrné vytrvalosti a píli všech 
členů. V areálu, který dle svých sil a možností stále vylepšujeme tak, aby vyhovoval 
dnešním výstavním podmínkám, se zářijové výstavy konají dodnes. V lednu je to 
pak pravidelně stolní posouzení králíků. Od roku 1995 se pravidelně v červnu konají 
výstavy králíků s klubovou expozicí králíků stříbřitých malých a od r. 2003 se v lis-
topadu konají prodejní výstavy drůbeže s klubovou výstavou holubů Moravských 
moráků. Organizace byla také v posledních letech pověřena pořádáním několika 
okresních výstav a v roce 2003 celorepublikovou expozicí morčat. Výstavy takového 
rozsahu jsme schopni uspořádat mimo jiné i díky dostatečnému počtu výstavních 
klecí, které jsme získali roku 1996 přestupem ZO Velké Meziříčí do naší organizace. 
Za zdárným zvládnutím všech těchto akcí je třeba vidět velké úsilí a obětavost nyněj-
ších členů výboru organizace pod vedením předsedy Aleše Hotárka. Bítešští chova-
telé se v posledních sezónách zúčastňují se svými odchovy i výstav jiných organi-
zací, a to od místních až po národní. V roce 2004 se pět našich členů také zúčastnilo 
Celostátní výstavy Slovenska v Nitře, kde získali nejen pěkná ocenění, ale i čestnou 
cenu na kachny mladého chovatele př. Suchého a ocenění „Šampión výstavy“ na 
holuba, chovatele Jaroslava Pavlíčka. 

Pěvně věřím, že nynějších 38 členů organizace, z nichž je deset mladých, bude 
pokračovat v práci svých předchůdců a doufám, že především mladí chovatelé se 
budou snažit, aby organizované chovatelství ve Velké Bíteši mělo následovníky 
v blízké i daleké budoucnosti. 

za ZO ČSCH Josef Klíma
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KUTINY 2004
Víkendová akce Prosatínských táborníků dala vzpomenout příběhu podzemní 

továrny Diana.

Počátkem podzimu loňského roku jsme začali přemýšlet nad obsahem víkendové 
akce, které každoročně pořádáme pro zhruba pětadvacet dětí z Velké Bíteše a okolí 
a o jejichž průběhu vás také každoročně informujeme na stránkách Zpravodaje. 
Rozhodnutí padlo na víkendovku, která by zcela výjimečně nebyla protknuta žádným 
ústředním tématem a která by byla plná her a příjemné atmosféry. 

 V pátek 15. října 2004 jsme s obavami o počasí vyrazili směrem na Vlkov. Po pří-
jezdu do Říkonína jsme pokračovali pěšky až do osady Kutiny, kde jsme měli smlu-
veno ubytování v rekreačním středisku. 

A tady se začaly dít věci! Hned při příchodu nám paní správcová řekla, že v oblasti 
Kutin probíhá pátrání Policie ČR po jakémsi ztraceném novinářovi a že bychom měli 
omezit vycházení po setmění. Nu což, večerní program jsme měli poměrně obsáhlý, 
navíc i počasí nejevilo žádné známky zlepšení, a tak jsme usoudili, že zrušení noční 
hry pro jednou nikoho nezabije. 

Vzhledem k tomu, že fenomén tábora Prosatín proniká do všech možných oblastí 
lidského konání, není náhodou, že se i mezi námi vyskytuje příslušník Policie ČR. 
Padl návrh, zda by se neměl pokusit zjistit nějaké podrobnosti tohoto případu. Ač 
nerad, podlehl nakonec tlaku většiny s tím, že to tedy zkusí, ale výsledek nezaručuje. 

Páteční večer byl věnován ohlédnutí za historií tábora Prosatín. Pro tyto účely jsme 
na Kutiny přivezli počítač s dataprojektorem, na kterém jsme promítali velké množ-
ství fotografií, neboť na našich webových stránkách je pouze zlomek nafoceného 
materiálu. Večer příjemně ubíhal až do chvíle, kdy k nám dorazil policejní spis, od 
základu měnící průběh původně plánované akce. 

Se zatajeným dechem jsme si prohlíželi jeho obsah, ve kterém byla vylíčena his-
torie podzemní továrny Diana. Rád bych se mýlil, ale málokdo ví, co se v tomto nád-
herném koutu v předhůří Českomoravské vrchoviny před 60 lety odehrávalo. Touto 
továrnou na výrobu stíhaček Messerschmitt Bf-109 prošlo celkem 6 až 8 tisíc lidí z celé 
Evropy. Asi by nemělo smysl rozepisovat se zde o v tomto regionu málo uvěřitelné 
historii, zvídavého čtenáře proto odkazuji na knížky pánů Ustohala a Vaňka. 

To nejdůležitější a nejzáhadnější jsme však shlédli vzápětí. Z kriminalistického 
ústavu se k nám dostaly do rukou filmové záběry ztraceného novináře, které nava-
zovaly na starší záběry neznámého autora, pořízené za 2. světové války. Co bylo 
obsahem těchto krátkých šotů? Na šesti historických záběrech byli k vidění němečtí 
vojáci, jak na různých místech „cosi“ dělají. Mimochodem ve vypůjčených uniformách 
Wehrmachtu se vedoucí pěkně vyřádili. Bylo zřejmé, že se Němci snaží, aby je nikdo 
nespatřil. 

Další šestici, tentokrát již novodobých záběrů, natočil sám ztracený novinář na těch 
samých místech, ale s dobovým odstupem a vlastním komentářem, nabízejícím určité 
vysvětlení aktivit německých vojáků. 

Všeobecné napětí dostoupilo vrcholu, když byl na závěrečném záběru zachycen 
zběsilý novinářův úprk před partou jakýchsi podivínů. Bohužel svým pronásledo-
vatelům neunikl, avšak v okamžiku, kdy byl sražen k zemi, zapadla jeho kamera do 
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blízkého křoví, kde ji našli až policisté. Měli jsme o další důvod více domnívat se, že 
novinář rozluštil nějakou záhadu či tajemství a vystavil se tak do přímého ohrožení 
života. Další průběh akce nám dal za pravdu. Tento dramatický závěr nás také vypro-
vodil k noclehu.

 Ráno po snídani jsme opět usedli před plátno a filmy si znovu a důkladně pro-
hlédli. Vzápětí za námi přišla paní správcová a když viděla, co je předmětem našeho 
zájmu, přinesla starou mapu a jakousi krabičku s nápisem Gefahrliche flussigkeit. Prý 
to zde zůstalo od konce druhé světové války, neboť osada Kutiny je v podstatě bará-
kovou kolonií postavenou pro účely továrny Diana. 

Vyrazili jsme po stopách ztraceného novináře a postupně jsme nacházeli místa, 
zaznamenaná na filmových záběrech (pilíře úzkokolejné železnice, vodní nádrž 
Kopyto, Pochopovu skálu atd.). A nejen to. Při průzkumu okolního terénu se nám 
podařilo nalézt a rozluštit tajemné indicie, které byly po léta zachovány a ukryty před 
zraky nejrůznějších svědků. Protože opět začínalo pršet, zvolili jsme zrychlený pře-
sun zpět. Měli jsme štěstí, přišli jsme přesně v okamžiku kdy se měl podávat oběd. 
Námi pracně zjištěné indicie jednoznačně poukazovaly na místo, kde býval hřbitov 
německých vojáků. Protože déšť neustával, rozhodli jsme se posečkat do svačiny a od-
poledne jsme sledovali film Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Tím jsme také demon-
strovali náš postoj k všeobecně „oblíbené“ organizaci OSA. Bohužel počasí také jasně 
demonstrovalo svůj postoj a nabourávalo tak naše plány na další výpravy. 

Abychom mohli v našem pátrání pokročit, byl na ono zjištěné místo vyslán jeden 
z několika odvážlivců. Hodina čekání a pochybností. Po jeho návratu nabraly udá-
losti neuvěřitelně rychlý a dramatický spád. Už sám jeho příchod vyvolal všeobecné 
pozdvižení, neboť s sebou vlekl jakousi postavu ve velice zbědovaném stavu a v ruce 
třímal starou listinu. Jejímu obsahu jsme snad ani nemohli uvěřit: Na sklonku války, 
kdy již byla porážka okupantů neodvratná, se pokusila určitá okultistická skupina sepsat 

Účastníci Kutin 2004 FOTOARCHIV TÁBORA PROSATÍN
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obřad převtělení ducha vůdce Třetí říše. To bylo také tím 60 let skrývaným tajemstvím 
a přesně tato odhalená skutečnost stála za zmizením novináře. Pochopitelně tou 
postavou byl pohřešovaný novinář, který se měl stát vhodným médiem pro převtělení 
ducha Třetí říše. Museli jsme rychle jednat, neboť neonacisté, pokoušející se o usku-
tečnění rituálu, mu byli v patách. Ukryli jsme novináře v jednom z pokojů a rozmýš-
leli, jak celou událost vyřešit. Bohužel, banda neonacistů vtrhla do budovy a obsadila 
všechny pokoje, takže jsme se s nimi museli utkat v přímém souboji. Ačkoliv jsme 
je přemohli, nebylo ještě vyhráno. Protože obřad převtělení již dávno začal, nebylo 
cesty zpět. Vtom se zmátořil samotný novinář a pravil, že záchrana již není možná. 
Jediná možnost, jak obřad nedokončit, by byla jeho okamžitá smrt. Tuto otázku si 
musí každý čtenář prodebatovat sám… Konec příběhu zůstal otevřený.

 V neděli jsme ještě sehráli nějaké hry, rozdali sladké odměny a vyrazili k našim 
domovům. Závěrem upozorňuji, že přípravy letního tábora Prosatín jsou již v plném 
proudu, proto sledujte aktuality na našich stránkách www.prosatin.wz.cz. V průběhu 
měsíce března bychom také měli navštívit základní školu s přihláškami, proto nevá-
hejte, zájem o náš tábor každoročně roste.

Vedení Pionýrské skupiny Velká Bíteš

POLICIE INFORMUJE
V předcházejícím Zpravodaji jsem zmínil několik závažnějších případů, které 

se nám podařilo ve spolupráci s kolegy z kriminální policie objasnit a zajistit tak 
následné potrestání pachatelů. V několika případech se podařilo zajistit odcizené 
věci. Zhruba před rokem došlo ke krádeži s větší škodou v PBS ve Velké Bíteši, kde 
pachatelé trestnou činností způsobili několikamilionové škody. Také v tomto případě 
jsou pachatelé z Prostějova umístěni ve vazbě. Trestní stíhání bylo zahájeno proti 
pachateli, který se dopustil výtržnosti v jedné z heren ve Velké Bíteši. Stejný postup 
byl u případu krádeže vloupáním do rodinného domku v Osové Bítýšce, v těchto pří-
padech jsou pachatelé s trvalým bydlištěm mimo náš okres. 

V posledních týdnech se nás ptají občané, jak to bude ve Velké Bíteši s poli-
cií v souvislosti s účinností zákona, podle kterého několik obcí přechází od kraje 
Vysočina k Jihomoravskému kraji. V současné době odpověď neznám. Je pravda, že 
část agendy přechází v civilní sféře z Městských úřadů v Bystřici nad Pernštejnem, 
Velkém Meziříčí i Velké Bíteši na Městský úřad do Tišnova. Stejně tak po stránce poli-
cejní přešly tyto obce od 1. ledna 2005 pod Obvodní oddělení policie v Tišnově okr. 
Brno – venkov. Za tím účelem je prováděna analýza nápadu trestné činnosti, přestup-
kových záležitostí vč. dopravní nehodovosti, jakož i další problematiky v činnosti 
policie i několik let nazpět. Na jejím konci rozhodnou nadřízené složky Policie ČR, 
zda má policie ve Velké Bíteši zůstat či nikoliv, popř. v jakém rozsahu. Dle současných 
vědomostí by mělo být rozhodnuto do konce prvního čtvrtletí tohoto roku. 

Mjr. Bc. Jaroslav Navrátil
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PLESEJME, JSOU TADY PLESY!
Letošní společenská sezóna je v plném proudu. Možná už máte příjemné zážitky 

z nějakého večírku, možná se právě zabýváte přípravami. Pokud nové šaty už visí ve 
skříni nebo čekají u švadleny a návštěva kadeřníka je domluvená, tak nám zbývá jen 
připomenout pár kosmetických typů a triků pro konečnou úpravu.

Pro líčení pleti je dobré mít pleť předem připravenou. Toho docílíme nejen 
odborným ošetřením, ale dopřejme si také dostatek pobytu na čerstvém vzduchu 
a vydatný spánek. Kromě pleti to výborně prospěje i k dobré náladě a kondici. Dvě 
hodiny před slavnostním líčením je dobré nanést na pleť Liftingovou ampuli, která 
zpevní povadlé kontury a hlavně nám pomůže udržet svěží vzhled pleti po celý večer. 
Potom použijeme dobrý pleťový krém, raději lehčí než příliš mastný a kolem očí gel 
nebo oční balzám. Na líčení pak zvolíme make-up ve světlejším tónu. Výborně nám 
poslouží také make-up s pigmenty odrážející světlo, které při umělém osvětlení zaru-
čují zářivý jas pleti. A pudr, třeba také s jemnými třpytkami, můžeme lehce použít i na 
krk a dekolt. Při líčení očí volíme jako podklad světlejší oční stíny na celé víčko a ba-
revné stíny pak pro dokreslení tvaru oka. Pro zvýraznění očí jsou vhodné kajalové 
tužky v nejrůznějších odstínech, čím silněji oči orámujeme, tím je efekt výraznější. 
Také si připomeňme, že evergreenem poslední doby jsou opět oční linky. Řasy nej-
lépe zvýrazníme objemovou a prodlužující řasenkou, nanesenou ve dvou vrstvách. 
Pokud soustředíme líčení více na oči, na rty stačí použít konturovací tužku a lehce 
barevný lesk. Odvážnější ženy pro plné a smyslné rty mohou použít s konturovací 
tužkou i výraznější sytou rtěnku doplněnou také leskem, který je pak lépe nanést jen 
do středu rtů.

 Příjemné chvíle ve společnosti vám přeje 
Anna Kopáčková

TJ STARTAK VELKÁ BÍTEŠ INFORMUJE
Výbor TJ Spartak Velká Bíteš oznamuje přestěhování stávající kanceláře TJ do 

budovy sauny.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
NAROZENÉ DĚTI

22. 11. 2004  ŠVANDA Radek  U Stadionu 573, Velká Bíteš

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
11. 1. 1925  HEMALA Roman  Zrzavého 8, Praha



KINO FLIP VELKÁ BÍTEŠ 
ZMĚNA HRACÍHO PROFILU

Před rokem jsme, vedeni snahou vyjít vám vstříc, změnili hrací profil našeho 
kina a po celý rok promítali ve čtvrtek a neděli. Tato změna se ale neukázala jako 
šťastná, a proto se od března vracíme k původnímu hracímu profilu, tj. pátek a ne-
děle. Přeprogramování bohužel nešlo provést zcela hladce, a následkem toho v mě-
síci únoru bude kino FLIP promítat pouze v neděli. K tomu pak přispěl ještě jeden 
důvod, o poznání příjemnější: účast našeho kina v Projektu 100. V měsících březen 
a duben budeme mít tu čest promítat a shlédnout celkem osm filmů uváděných v čes-
kých kinech v rámci tohoto prestižního projektu. Jedná se o pečlivě vybrané, umě-
lecky kvalitní snímky, které budou promítány za jednotnou, sníženou cenu 54 Kč. 
Doufám, že se tato nabídka setká s ohlasem a naše kino se bude moci Projektu 100 
účastnit i v příštím roce. Tak tedy: na shledanou v kině!

 
Karel Smolík ml.

PROGRAM KINA FLIP ÚNOR 2005
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Čtvrtek 3. února v 19.30 hodin
HOREM PÁDEM
Komedie, která vás rozpláče. Drama, 
které vás rozesměje. V hlavních rolích 
nového filmu režiséra Jana Hřebejka 
(Pelíšky, Pupendo)  a  scénáristy Petra  
Jarchovského, P. Forman, E. Vášáryová, 
J. Tříska, J. Macháček, J. Dušek, P. Liška, 
J. Budař…
108 min, vhodné od 15 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

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

Neděle 13. února v 19.30 hodin
BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM  
V KONCÍCH
Dokonalý přítel. Dokonalý život. Co by 
se mohlo podělat. Renée Zellweger a 

Hugh Grant v hlavních rolích romantické 
komedie.
Premiéra – 120 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 20. února v 19.30 hodin
DANNYHO PARŤÁCI 2
Stanou se Dannyho parťáci největšími 
lupičskými esy, anebo skončí za mří-
žemi? V hlavních rolích G. Clooney,  
B. Pitt, M. Damon, C. Zeta-Jones, A. Garcia,  
J. Roberts…
Premiéra – 125 min, vhodné od 12 let, 
vstupné 56, 59, 62 Kč

Neděle 27. února v 19.30 hodin
POLÁRNÍ EXPRES
Nastoupíte do Polárního expresu také? 
Kouzelný vánoční příběh pro celou 
rodinu o výletu do země Santa Clause 
s Tomem Hanksem v hlavní roli. Český 
dabing.
Premiéra – 100 min, mládeži přístupno, 
vstupné 56, 59, 62 Kč


