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Malá ukázka z výstavy.

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na vernisáž výstavy obrazů výše uvedených autorů, která se uskuteční dne 6. února 2006 v 17 hodin v nové Výstavní síni Klubu kultury,
Masarykovo nám. 5, za účasti obou autorů
Jiří Kristen se narodil ve Dvoře Králové dne 7. března 1969. Je absolvent Střední odborné školy ve Dvoře Králové obor rytectví. Od roku 1996 se věnuje pouze malování. Je malířem
střední výtvarné generace, dívá se na krajinu kolem sebe jako na téma, které vnímá svýma
očima ve střídajících se ročních obdobích od jarního tání až k zasněženým stráním. Je také
malířem zátiší, pro která si vybírá motivy od polních květů až po zahradní kytice. Malířova inspirace, reálnost motivu a malířská komposice spojená s výraznou barevností vytváří ze zátiší
obraz, který poutá pozornost návštěvníků.
Výtvarná tvorba malíře Jiřího Kristena přesahuje působnost regionální a stává se malířem
uznávaným výtvarnou veřejností. Tato skutečnost je potvrzena jeho nespočetnými samostatnými výstavami právě na Vysočině, kterých bylo více než patnáct.
Josef Odvárka se narodil 15. dubna 1936. V mládí se věnoval umělecké fotografii a jeho
tvorba byla oceněna na celostátní výstavě hlavní cenou. Později se věnoval řezbářství a uměleckému kovářství. V současné době je jeho zájem cele soustředěn na malbu, a to zejména
krajinomalbu, kde mu Vysočina poskytuje nepřeberné množství inspirace. Své olejomalby
vystavuje v galeriích Vysočina v Poličce, Tišnově, Jihlavě, Pardubicích a v galerii „Na houpačce“ ve Dvoře Králové, odkud pochází.
Jeho tvorba jej řadí mezi velkou řadu malířů Vysočiny a diváka seznamuje s novými pohledy na důvěrně známá místa.
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• POZNÁVÁME SVŮJ REGION
• JAK TO BYLO S NÁZVEM NAŠEHO MĚSTA
• VÁNOČNÍ AKADEMIE

„Hory“ našeho regionu.

FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

POZNÁVÁME SVŮJ REGION
„VELKOBÍTEŠSKO“

Pod tímto názvem budeme uvádět nový seriál článků popisujících přírodní zajímavosti kolem jednotlivých obcí i jejich historii. Chtěli bychom, aby tyto články byly
oslavou naší krajiny.

PKS MONT, a.s.

Specialista na okna, dveﬁe a stûny
z plastu, dﬁeva a hliníku
Heřmanovská „Strážnice“ (656,5 m n.m.) z ledna letošního roku
TEXT A FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

„Když půjdeš od vesnice až na hranu návrší,
otevře se před tebou výškově modelovaná krajina…
Je těžko pochopitelné - proč pouhé zastavení,
krátký pohled, způsobí takovou vnitřní pohodu,
že se nabízí jediné přirovnání
- tak nějak vypadá štěstí.“

Pﬁijìte si k nám pro mimoﬁádné
zimní slevy na Va‰e okna!
PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38, 591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393

Zimní sleva!

e-mail: obchod.mont@pks.cz

VOLEJTE ZDARMA

Záruka kvality! âSN EN ISO 9001:2001

www.pks.cz

800 23 00 23

KOLEM HEŘMANOVA…
Motto:
Tvář rodné krajiny se svojí modelací, melodií a atmosférou vepíše do srdce každého
a provází nás po celý život, ať jsme kdekoliv… Tvoří totiž základní kámen pojmu „vlast“.
Začneme krajinou nejvýše a nejseverněji položenou a od Velké Bíteše nejvíce
vzdálenou, okolím Heřmanova.
Vesnice „…leží skoro severně v dolíku nad rybníkem, jsouc nejvyšší osadou okresní“
– potud Tirayova vlastivěda z r. 1900. Jejím horním okrajem prochází vrstevnice 600 m
n.m. a její výškově, téměř horsky modelované okolí skýtá v zimě dobré podmínky
pro lyžování (viz snímek na přídeští) a v létě může být východiskem pro krásné procházky s nádhernými výhledy. Obec, je také přirozeným centrem vesnic spadajících
do Heřmanovské farnosti. Patří k nim: Nová Ves, Radňoves, Vidonín, Milešín a Bojanov. V nedávné době patřila do farnosti i část obce Meziboří. Mezi další, Heřmanovu
„blízké“ obce patří Skřinářov a Kadolec, který v době pobělohorské do farnosti
(o níž jsou první zmínky již v r. 1428) také patřil. Při pohledu do mapy je z výčtu obcí
zřejmé, že část z nich obklopuje svéráznou a jedinečnou přírodní lokalitu regionu
– oblast kolem Svaté Hory heřmanovské, zasluhující samostatné pojednání.
Český název obce „Heřmanov“ se vyskytuje teprve od sedmdesátých let 19. století.
Před tím byl „v ústech lidu i ve styku úředním“ používán název „Hermanšlak“, což
je český přepis německého „Hermannschlag“. To samo o sobě vypovídá o původu
vsi a době jejího vzniku - s největší pravděpodobností ve 13. století, při německé
kolonizaci pomezního pralesa, který se rozprostíral na rozsáhlém území podél hranice mezi zemí českou a moravskou. Zakladatel této kolonizační vsi se jmenoval
Hermann (Heřman) a vznikla vymýcením lesa (r Schlag = m.j. paseka). Shrnuto:
Hermannschlag = Heřmanova paseka. Podobně můžeme uvažovat, že nedaleký
Žďárec vznikl vypálením (vyžďářením) lesa a měl české obyvatelstvo.
Od svého založení patřil Heřmanov k panství osovskému, jak to dokládá písemný
dokument z r. 1349, potom byl odtržen a náležel k panství náměšťskému. Předpokládá
se, že první kostel byl postaven už ve 13. století, ve stylu pozdně románském.
Současný, stojící na jiném místě, byl dokončen v r. 1732 a je zasvěcen sv. Mikuláši. Fara
je poprvé zmíněna v r. 1428, tedy v neklidných dobách husitských. V následujícím
období i zde, v odlehlé krajině, zavládlo vyznání pod obojí. Nynější fara je dvoupodlažní a byla vystavěna v r. 1799. Zajímavostí a historickou cenností jsou tři zvony:
největší z r. 1493, prostřední a nejstarší z r. 1484 a nejmenší z r. 1513. V historických
pramenech je také zmínka o zdejším učiteli (ne však o škole), a to již v r. 1552. Řádná
škola byla zřízena v r. 1803.
Tolik stručně k více či méně vzdálené historii a nyní k přírodním zajímavostem
krajiny, která kromě toho, že působí jako překvapivý ostrov pravé vysočiny nedaleko
od Velké Bíteše, se může také pochlubit zvláštností mineralogickou a botanickou…
(a o tom až příště)
Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Čtvrtek dne 2. února 2006 od 13 hodin do 17 hodin
Budova 1. stupně základní školy
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Základní škola Velká Bíteš
Sobota dne 4. února 2006 ve 20 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
HASIČSKÝ PLES
Taneční vystoupení, břišní tance. K poslechu a tanci hraje BT-NOVA z Krnova.
Vstupenky jsou v prodeji od 16. ledna v budově požární stanice Velká Bíteš – denně
od 8 do 18 hodin
Úterý dne 7. února – pátek dne 17. února 2006 ve všední dny od 9 hodin do 16 hodin
sobota od 10 hodin do 15 hodin, neděle od 12 hodin do 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury Velká Bíteš
VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ VYSOČINY
Jiří Kristen, Josef Odvárka. Výstava bude zahájena vernisáží dne 6. února 2006 v 17 hodin
Úterý dne 7. února 2006 v 19 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
IVANA KOVALČÍKOVÁ – housle, LADISLAV DOLEŽEL – klavír
5. koncert IX. koncertní sezony BHP
Středa dne 8. února 2006 v 15 hodin
Nová budova Základní školy Velká Bíteš
INTERNET - DOBRÝ POMOCNÍK
3. lekce projektu Senioři míří k počítačům
Organizuje Seniorklub
Pátek dne 10. února 2006 od 8 hodin do 13 hodin
Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU SPECIÁLNÍCH ŠKOL
Sobota dne 11. února 2006 od 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí – vchod z průjezdu
OPLÉTÁNÍ PEDIKEM A KUKUŘIČNÝM PROVÁZKEM
Vyrobíme si oválnou ošatku. Pouze pro dospělou veřejnost, cena kurzu Kč 280,-,
doba trvání kurzu 4-5 hodin, přihlášky nejpozději 3 dny před zahájením kurzu na MŠ
Sobota dne 11. února 2006 ve 20 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
RYBÁŘSKÝ PLES
Rybí pochoutky určitě chybět nebudou, k poslechu a tanci hrají PIKARDI

2

Středa dne 15. února 2006 v 15 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
SENIORKLUB
Tentokrát bude hostem ředitel ZŠ Velká Bíteš Mgr. Dalibor Kolář
Pátek dne 17. února 2006 ve 20 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
PLES PBS VELKÁ BÍTEŠ, a. s.
K poslechu a tanci hraje Moravěnka a cimbálová muzika VUS ONDRÁŠ
Pondělí dne 20. února 2006 od 15 hodin
Zimní stadion Velká Bíteš
SENIORSKÉ BRUSLENÍ
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 21. února 2006 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Sobota dne 25. února 2006 ve 20 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
FARNÍ PLES
K poslechu a tanci hraje skupina F-BOX, předtančení provede skupina mládeže
z Újezdu u Brna. Předprodej vstupenek od 1. února 2006 v Informačním centru,
Masarykovo nám.5
Sobota dne 25. února 2006 od 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí - vchod z průjezdu
OPLÉTÁNÍ PEDIKEM (určeno pro mírně pokročilé)
Vyrobíme si ošatku s provlékaným tzv. „jetelovým dnem“. Pouze pro dospělou veřejnost, cena kurzu Kč 280,-, doba trvání kurzu 4-5 hodin, přihlášky nejpozději 3 dny
před zahájením kurzu na MŠ
Pondělí dne 27. února - pátek dne 10. března 2006 ve všední dny od 9 hodin do 16 hodin,
sobota od 10 hodin do 15 hodin, neděle od 12 hodin do 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury Velká Bíteš
VÝSTAVA OBRAZŮ VÝTVARNICE Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Svoji tvorbu nám zde představí paní Lidmila Dohnalová
Úterý dne 28. února 2006 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola U Stadionu
ŽLUTÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
OD 14. LISTOPADU DO 12. PROSINCE 2005
Rada města schvaluje:
• zařazení žádosti pí. Kožnarové do seznamu žadatelů o přijetí do DD
• uzavření nové smlouvy v předloženém znění s firmou EKO-KOM a.s., Praha o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
• poskytnutí finančních příspěvků na mikulášské nadílky místním částem města ve
výši 1.500,- Kč
• vyhovět žádosti předsedy osadního výboru obce Jindřichov p. Sedláka na vyřazení
DDHM a EM z majetku kulturního domu Jindřichov dle předloženého seznamu
v celkové f.č. 14.683,- Kč z důvodu nefunkčnosti a nepoužitelnosti a z důvodu
značného opotřebení
• vyhovět žádosti TJ Spartak Velká Bíteš na poskytnutí cen na turnaje v sálové
kopané a softtenisu
• odpisový plán na r. 2005 SOU J. Tiraye Velká Bíteš v předloženém znění a schvaluje vyhovět žádosti ředitelky SOU Ing. M. Šabacké o navýšení finančního příspěvku z rozpočtu města na r. 2005 o 51.515,- Kč
• vyhovět žádosti předsedy Kolpingovy rodiny, Mgr. L. Koubka, na prominutí
poplatku za pronájem Kulturního domu ze dne 13.11.2005
• ve věci žádosti projektanta novostaveb rod. domků manželů Pluckových a manželů
Smutných v lokalitě Pod Spravedlností o souhlas s umístěním pilíře a kab. vedení
a o souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, následující stanovisko:
- RM souhlasí s umístěním pouze kabelových rozvodů s podmínkami uvedenými
ve vyjádření stavebního úřadu ze dne 11.11.2005
- pilíře doporučujeme umístit do oplocení pozemků, které patří k novostavbám
- smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene bude RM projednávat až po jejím předložení
• vyhovět žádosti ředitele Polikliniky Velká Bíteš, MUDr. S. Horka na schválení odpisového plánu pro r. 2005 v předloženém znění
• na základě informace zaslané správcovskou firmou Encom Brno ve věci bytu
č. 6 (2+1), byt. dům U Stadionu 277a, který bude uvolněn k. 1.12.2005, výměnu
oken v tomto bytě a poté jeho pronajmutí novému nájemníku za zvýšené nájemné, 45,-Kč/m2
• vyhovět žádosti p. St. Mihala, Masarykovo n. 65, Velká Bíteš na snížení nájemného
v nebytových prostorách - dílnách, skladech, chodbě a soc. zařízení na sazbu
388 Kč/m2 od 1.1.2006
Rada města doporučuje:
• ZM ke schválení podle § 22 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a v souladu s § 26 odst. 2 stavebního
zákona a v souladu se zákonem o obcích návrh změny č. 2 územního plánu města
Velká Bíteš. Současně schvaluje vyhlášku č. 1/2005 vymezující závaznou část
změny č. 2 územního plánu města Velká Bíteš
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• ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/05 k rozpočtu města pro r. 2005, jehož
obsahem je mj. poskytnutí finančního příspěvku FC Spartak Velká Bíteš ve výši
200.000,- Kč a finančního příspěvku TJ Spartak Velká Bíteš ve výši 100.000,- Kč,
účelově určeného na opravu střechy sportovní haly
• ZM schválit v rámci schvalovacího procesu rozpočtu města pro r. 2006 finanční příspěvek TJ Spartak Velká Bíteš ve výši 95.000,- Kč, účelově určeného na dokončení
opravy střechy sportovní haly
• ZM ke schválení rozpočtové provizorium pro počátek roku 2006 do doby než
bude schválen rozpočet města na celý rok
• ZM ke schválení závěrečné rozpočtové opatření ke konci roku 2005 převést do
kompetence RM Velká Bíteš v plném rozsahu
• ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
o výměře cca 320 m2 žadateli p. Burianovi za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že náklady
spojené s převodem uhradí kupující. Současně se doporučuje městu zřídit předkupní právo pro případ, že by pozemek byl předmětem dalšího převodu
• ZM ke schválení směnu části pozemku ve vlastnictví manž. Vrábelových p.č. 196/1
– TTP ozn. V GP č. 1418-66/2005 jako nová parcela č. 196/4 o výměře 60 m2 a díl „q“
o výměře 4 m2, který se slučuje do parc. č. 198/1 za části pozemků ve vlastnictví města
Velká Bíteš a to dílu „a“ o výměře 43 m2 z p.č. 192 - ost. plocha, dílu „b“ o výměře 1 m2
z p.č. 198/1 – TTP a dílu „i“ o výměře 19 m2 z p.č. 196/2 – TTP vše v k.ú. Velká Bíteš
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí směňující strany rovným dílem
• ZM ke schválení revokaci svého usnesení ze dne 10.10.2005 a schvaluje prodej id.
podílu ve výši 83/519 na objektu hájenky čp. 50 na pozemku p.č.st. 60 v k.ú. Březské včetně příslušenství a pozemků p.č.st. 60 (600 m2), p.č. 1469/2 – zahrada
(270 m2) a p.č. 1469/5 – zahrada (225 m2) v k.ú. Březské za cenu 121.130,- Kč uchazečům, kterými jsou p. Seko a sl. Bc. Karasová
• ZM ke schválení revokaci svého usnesení ze dne 10.10.2005 a schvaluje prodej
id. podílu ve výši 83/519 na objektu čp. 39 na pozemku p.č.st. 44 v k.ú. Níhov
včetně příslušenství a pozemků st. 44 – zast. pl. (913 m2), p.č. 193/10 – zahrada
(1200 m2) a části p.č. 193/11 – TTP, která je oplocena a náleží k objektu hájenky v k.
ú. Níhov (výměra bude geometricky upřesněna) za cenu 463.777,- Kč uchazečům,
kterými jsou manželé Ing. Štěpánek a pí. Obořilová
Rada města bere na vědomí:
• přehled o těžbě a zpeněžování dřeva v Lesním družstvu svazu obcí s.r.o. od června 2005, který předložil p. Nohejl, nově jmenovaný hajný
Valná hromada společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
• vyřazení z účetní a majetkové evidence nadbytečná a dále již nepotřebná, daňově
i účetně odepsaná speciální jednoúčelová vozidla pro svoz komunálního odpadu
LIAZ BOBR ROT 12.1 v počtu 2 ks a schvaluje jejich prodej za prodejní cenu ve výši
nejméně 25 % z ceny odhadní dané znaleckým posudkem
• rozšíření technologického zařízení na třídění a zpracování papíru a plastů s celkovými investičními náklady 320.000,- Kč, z nichž 170.000,- Kč uhradí TS a 150.000 Kč
bude uhrazeno z grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2005“ z Fondu
Vysočiny
• ceník prací, služeb a výkonů pro r. 2006
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• plán činností pro město Velká Bíteš pro r. 2006
• instalaci nových teplovzdušných agregátů ROBUR na dílny TS za nabídkovou cenu
138.000,- Kč vč. DPH. Tuto f.č. uhradí město Velká Bíteš, které ji následně zahrne do
nájmu za tuto nemovitost pro r. 2006
Valná hromada společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí:
• text zápisu ze 42. zasedání DR TS Velká Bíteš s.r.o.
Rada města schvaluje:
• vyhovět žádosti ředitelky MŠ II, U Stadionu, pí. Janíkové o uzavření MŠ v době
vánočních prázdnin v době od 23.12. do 30.12.2005
• vyhovět žádosti ředitelky SOU J. Tiraye, Ing. Šabacké o prominutí nájemného za
KD ze dne 15.11.2005, kde probíhal Den otevřených dveří, jehož hlavním účelem
byl nábor učňů pro školní rok 2006/07
• na základě požadavku vzešlého z jednání vedení města s představiteli PBS Velká
Bíteš a.s. a z náborů prováděných na jednotlivých školách, vyhovět žádosti ředitelky SOU Velká Bíteš Ing. Marie Šabacké o navýšení kapacity vyučovaných učebních oborů. Toto stanovisko je podpořeno jak velkou perspektivou učebních
oborů tak tím, že i tak nebude překročena povolená kapacita školy
• zařazení žádostí p. Vrby, pí. Hudečkové, pí. Svobodové a pí. Makovské do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v DPS Velká Bíteš
• přidělení bytu v DPS Velká Bíteš pí. Hudečkové a pí. Makovské
• vyhovět žádosti příspěvkové organizace, Poliklinika Velká Bíteš na vyřazení
majetku města umístěného v DD, v DPS a na Poliklinice dle předloženého návrhu
ze dne 12.12.2005
• plán zimní údržby místních komunikací města Velká Bíteš na období 1.11.2005
– 31.3.2006, zpracovaného odborem výstavby MěÚ a TS Velká Bíteš s.r.o.
• výroční zprávu ZŠ o činnosti školy za školní rok 2004/05
• výroční zprávu ZUŠ o činnosti školy za školní rok 2004/05 a zprávu o hospodaření
školy za r. 2004
• požadovat dle školského zákona od obcí Krokočín, Vlkov, Nové Sady a Křeptov
úhradu neinvestičních nákladů za děti navštěvující v posledním roce před zahájením školní docházky tj. od 1.9.2005 MŠ I, Masarykovo nám., Velká Bíteš
• vyřazení 5 ks mobilních telefonů z majetku města dle předloženého návrhu
• vyhovět žádosti příspěvkové organizace IC a KK na schválení odpisového plánu
pro kulturní dům na r. 2005, dle předloženého návrhu
• poskytnutí souhlasu s návrhem učitelek MŠ II, U Stadionu, Velká Bíteš na realizaci
lampiónového průvodu ve Velké Bíteši např. u příležitosti Svátku boje za svobodu
a demokracii „Dne studentů“- 17.11.
• vyhovět žádosti občanského sdružení Úsměvy, Přibyslav, na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na akci DĚTI DĚTEM, jejíž výtěžek bude věnován
dětem z Dětského centra Jihlava a z Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře
• na základě návrhu správcovské fy Encom Brno řešit opravu bytu č. 6 v bytovém
domě U Stadionu 277a. a bytu č. 4, v témže domě, který je nyní pronajat pí. Havlišové, tak jak je navrženo s tím, že pí. Havlišová bude po provedených opravách
nájemníkem v bytě č. 6 a byt č. 4 bude pronajat nájemníkovi, kterého doporučí
bytová komise a který bude ochoten se spolupodílet finančně na uvedené opravě
bytu částkou ve výši 280.000,- Kč
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• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1107/2005, uzavírané mezi smluvními stranami,
městem Velká Bíteš a Architektonickou kanceláří Burian – Křivinka, Kuřim, v předloženém znění, jejímž předmětem je změna termínu dokončení tj. 10.2.2006
• smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavírané mezi smluvními stranami, městem Velká Bíteš a Českou spořitelnou a.s. Praha, v předloženém znění, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově
Masarykovo n. 7, Velká Bíteš
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch
fy E.O.N. ČR a.s., uzavírané mezi smluvními stranami, městem Velká Bíteš a firmou E.O.N. Distribuce a.s., České Budějovice v předloženém znění, jejímž předmětem je umístění a provozování zemního kabelového vedení NN ve dvoře
Masarykovo n. 86
• následující stanovisko k žádosti občanů bydlících v ulici Peroutkova na změnu
směru ve jmenované ulici, která je jednosměrná:
RM konstatuje, že uvedený návrh bude řešen komplexně v rámci celkového řešení
Masarykova nám. a až po ukončení oprav a rekonstrukce ulice Kostelní, dále RM
požaduje po odboru výstavby vyžádat si stanovisko DI Policie ČR k této žádosti
• vyřazení DDHM z městské knihovny dle předloženého návrhu
• dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění péče o opuštěné a zatoulané psy, odchycené
na území města Velká Bíteš a o zajištění jejich odchytu, uzavíraný mezi městem
a Ligou na ochranu zvířat ČR Třebíč, jejímž předmětem je navýšení poplatků za
denní pobyt a který nabývá účinnosti dne 1.1.2006
• vyhovět žádosti manželů Pařilových o převodu všech práv a povinností uživatelky
bytu č. 28 v bytovém domě Jihlavská 282, Velká Bíteš pí. Bednářové, na sebe jako
nové nájemníky v uvedeném bytě
• vyhovět žádosti pí Valešové na prodloužení nájemní smlouvy o jeden kalendářní
rok tj. 1.1. – 31.12.2006
• na základě odborného posouzení a následně dle vyjádření odboru výstavby, pokácení 3 ks stromů nacházejících se na městských pozemcích p.č. 1024/2 a 2146/3,
k.ú. Velká Bíteš
• následující stanovisko k žádosti fy PF Postforming s.r.o. ve věci příjezdové komunikace: příjezdová komunikace k uvedené fě je zařazena do plánu zimní údržby
místních komunikací města Velká Bíteš na období 1.11.2005 – 31.3.2006, oprava
výtluků v komunikaci je v plánu na r. 2006
• vyhovět žádosti fy Pronovia s.r.o. Velká Bíteš na pronajmutí KD dne 21.12.2005.
Seniorklubu Velká Bíteš bude nabídnut jiný termín pro jeho zasedání
Rada města jmenuje:
• za člena školské rady při SOU J. Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239, zastupujícího
v tomto orgánu zřizovatele, p. Jiřího Rauše
• za členy školské rady při ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, zastupující v tomto orgánu
zřizovatele, pí. Janu Trnkovou a Ing. Miroslava Šabackého
• za člena školské rady při Spec. školách Velká Bíteš, Tišnovská 116, Velká Bíteš,
zastupujícího zřizovatele, Ing. Aloise Koukolu CSc.
Rada města bere na vědomí:
• text zápisu z jednání kulturní, školské a sportovní komise ze dne 16.11.2005
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• zprávu o výběru místního poplatku za sběr komunálních odpadů k 30.11.2005,
předloženého odborem výstavby
• informace obsažené ve zprávě zaslané ředitelkou MŠ II, pí. Janíkovou: zřízení
WEB stránek MŠ: www.msbites.cz a získání grantu z grantového programu Fondu
Vysočiny „Volný čas 2006“
• text zápisu z jednání odborné skupiny ve věci oprav památkově chráněných
objektů a staveb v MPZ, konaného dne 9.11.2005

CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ

PROSINEC 2005 - ROK 2005 NA OBCÍCH A V KRAJI
Domnívám se, že mohu napsat, že v roce 2005 nedošlo k žádné významné změně,
která by se zásadně promítla do života obcí a měst, či celého kraje Vysočina. Pokud
mám přesto na konci roku zmínit alespoň některé zajímavější postřehy, napadají mě
takové dva, které spolu navíc souvisí.
Ten první postřeh není nový, ale je spíše pokračujícím trendem. V našem státě,
a tedy i v našich obcích, městech a krajích s postupujícím časem přes nástup moderních informačních technologií přibývá papírů a papírování. V době, kdy je mobilní
telefon nepostradatelnou pomůckou a já jen čekám, kdy si ho skauti zařadí jako
součást „KPZetky“ (KPZ = krabička poslední záchrany), v době, kdy komunikujeme
elektronicky pomocí e-mailu a předání zprávy i v písemné podobě z jednoho konce
světa na druhý trvá několik vteřin, v době, kdy stále častěji místo do poznámkových
bloků, papírových knih a obrázků na fotografickém papíře ukládáme svá data ve
formě nul a jedniček na harddisky a další nosiče dat, v této době vidíme, že překvapivě papírů neubývá, ale naopak neustále přibývá.
Nárůst papírování a byrokracie bývá zdůvodňován různě. Hovoří se o potřebě
zvyšování bezpečnosti občanů. Jiná zdůvodnění zase vychází z předpokladu že mnohasetstránkové projekty a žádosti o rozsahu několika desítek stran společně s dokonalými, několik desítek stran rozsáhlými pokyny by měly napomoci větší objektivitě
při rozhodování o výběru zhotovitele nebo vítězi soutěže. Předpokládá se tedy, že by
desítky tabulek a stovky stránek pokynů, pravidel a předpisů měly zabránit korupci
a podvodům.
Osobně si myslím, že tomu tak není. Nemyslím si, že tisíckrát vyplněný formulář zvyšuje naše bezpečí. Navíc, přebujelou byrokracii považuji za živnou půdu pro
korupci nebo alespoň snadnou manipulaci. Není lepší situace pro matení výběrové
komise, než existence velkého množství nepřehledných a vzájemně provázaných
nařízení, předpisů a doporučení.
Je to začarovaný kruh, do kterého nás, dle mého názoru, vrhá současná filozofie
nedůvěry k lidem a k fungování veřejné správy. Představa, že nepoctivosti lze zabránit vydáním stovek a tisíců předpisů a zavedením podrobnějších dotazníků, mi připadá přinejmenším naivní.
Ten druhý postřeh se týká našeho fungování jako členského státu Evropské unie.
Již v poměrně větším počtu obcí, měst i krajů se začínají realizovat projekty s podporou finančních prostředků z fondů Evropské unie. Každá obec, město, kraj má
své potřeby. Všude je třeba něco opravit, postavit, zorganizovat atd. Nyní se učíme
stavět, opravovat a organizovat tak, že nejdříve napíšeme projekt, který přihlásíme,
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a když jsme šikovní, tak získáme spolufinancování z evropských fondů až do výše
75%. Samozřejmě, že sepsání projektu není zadarmo. V tomto okamžiku nelze jinak,
než si pro roky 2007 až 2013 na tento systém zvyknout. Evropské peníze jsou zkrátka
spojeny s hromadami popsaných papírů a důkladnou kontrolou. Je třeba se na to pro
příští léta dobře připravit.
Je asi správné nakonec napsat, že se toho během roku 2005 změnilo v našich
obcích velmi mnoho k lepšímu. Rekonstrukce komunikací, opravené domy, fungující
spolky, krásné poutě, obecní slavnosti a další společenské, sportovní a kulturní akce.
Za to všechno patří poděkování obyvatelům obcí a zvláště potom voleným představitelům, starostce, starostovi, místostarostům a dalším zastupitelům.
Zvláště potom na malých obcích bývá starostka nebo starosta velmi důležitou osobou. Bývá hlavním hybatelem a někdy i otloukánkem. Jeho pozice není jednoduchá,
ale věřte, že kvalitní starosta je zejména pro malou obec výhrou. Moje zkušenost mi
říká, že v drtivé většině obcí a měst našeho kraje jsou dobří starostové, kteří dýchají
za svoji obec, svoje město. Važme si jich a je možná dobré si uvědomit, že nyní, na
konci roku jim, pokud si to zaslouží, můžeme třeba vyjádřit i své poděkování, uznání
nebo podporu.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

STAROSTA SDĚLUJE

REKAPITULACE ROZVOJE MĚSTA V UPLYNULÉM ROCE 2005
Úvodem se dá konstatovat, že loňský rok byl velmi úspěšný a navazoval tak na
předcházející rok 2004. V průběhu jara, léta i podzimu to bylo vidět ve všech směrech
rozvoje našeho města.
V oblasti dopravy byla firmou COLAS zrealizovaná rekonstrukce komunikace
U Stadionu a v místní části Holubí Zhoř byla opravena další místní komunikace.
Technické služby Velká Bíteš následně navázaly v ulici U Stadionu novým chodníkem
včetně zprovoznění chybějícího veřejného osvětlení. Dále byla rovněž Technickými
službami dokončena výstavba chodníků na ulici Tišnovská, Jihlavská a Lánice.
Náklady na výše zmíněné akce dosáhly částky téměř 3 milionů korun a byly hrazeny
vlastními prostředky města, protože na tyto akce nebyly vypsány žádné dotační programy.
V nově dobudovaném „sídlišti“ na ulici Jihlavská byla dokončena výstavba bytového domu o 42 bytových jednotkách a 4 garážích (investorem bylo Bytové družstvo Města Velká Bíteš a dodavatel stavby firma Stav Outulný). Byty byly předány 42
družstevníkům k nastěhování. Celkový náklad bytového domu činil 58 milionů korun
a BD bude splácet po dobu 20 let hypotéční úvěr ve výši 48 milionů korun.
Město současně vybudovalo v sídlišti na ulici Jihlavská komunikace s parkovacími
plochami v počtu 70 stání pro osobní automobily a veřejným osvětlením (dodavatel stavby byla firma Stav Outulný). Dále město zrealizovalo prodloužení veřejného
vodovodu za spolufinancování se Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko, prodloužení středotlakého plynovodu za spolufinancování RWE (bývalá Jihomoravská plynárenská), prodloužení nízkého napětí elektrické energie za spolufinancování E.ON
(bývalá Jihomoravská energetika). Celkové náklady na výše zmíněné inženýrské
sítě a komunikace s parkovacími plochami dosáhly částky 6 milionů korun a město
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částku 5,3 milionů korun hradilo z úvěru, který bude splácen z příjmů z pronájmu
bytů a nebytů. Na tuto rozsáhlou investiční akci nebyly vypsány a nemohly být ani
čerpány žádné dotační programy.
V rámci obnovy kulturních památek jsme věnovali pozornost opravě střechy
domu v ulici Hrnčířská č.117, kde sídlí Základní umělecká škola. Náklad na I.etapu byl
800 tisíc korun a byl kryt z 50% dotací z Ministerstva kultury (dodavatel firma Stavos).
Dále jsme provedli opravu Božích muk nad místní částí Březka, která byla z části
kryta Fondem Vysočiny. V další místní části Jáchymov byla provedena oprava zvoničky, zčásti financována formou brigádnicky provedených prací. Další významnou
akcí byla výrazná finanční pomoc na opravu kostela svatého Jana Křtitele, která spočívala v příspěvku na opravu sanačního zdiva, omítek, výmalbu, opravu podlah a na
varhanní skříň. Díky tomuto závazku města bylo možno čerpat i finanční prostředky
z Fondu Vysočiny. Dále město převedlo část dotace z Ministerstva kultury právě na
opravu kostela. Celkově město přispělo na opravu kostela v roce 2005 částkou téměř
500 tisíc korun.
V oblasti školství jsme provedli rekonstrukce hlavních vchodů do mateřských škol
na Masarykově náměstí (dodavatel firma Stavos) tak i U Stadionu (Stylstav Křižanov).
V základní škole proběhla realizace optického kabelu, který spojuje I. a II. stupeň
základní školy. Současně byla vybavena učebna výpočetní techniky novými osobními
počítači. Celkové náklady přesáhly částku 800 tisíc korun a na výše uvedené akci se
podílelo několik odborných firem.
Naše učiliště se rovněž modernizovalo a to provedenou novou kanalizační přípojkou na Tyršově ulici včetně nové izolace základů z ulice U Stadionu. Novou přípojku
provedla firma JCZ Černý nákladem 120 tisíc korun, izolace provedla firma Stavos
nákladem 87 tisíc korun.
Oblast sportu zaznamenala další úspěchy. Přes letní období byla provedena rekonstrukce umělé ledové plochy včetně nových mantinelů zimního stadionu. Celkové
náklady byly 6,75 milinů korun a akce byla z větší části kryta dotací z Ministerstva
financí ve výši 6 milionů korun. Dodavatelem stavby byla firma Brematech. Dále
Tělovýchovná jednota Spartak obdržela dotaci z Ministerstva školství ve výši 1,1 milionu korun na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale. Dodavatelem stavby byla firma
Tenis Zlín s celkovými náklady 1,5 milionu korun a zbylé finanční prostředky ve výši
400 tisíc korun poskytlo město.
V oblasti vodovodů a kanalizací jsme ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko zvládli rekonstrukci havarijního stavu kanalizace v ulici Vlkovská, v Lánicích jsme zrealizovali rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Celkové náklady dosáhly
částky přes 2,3 milionů korun a dodavatelem stavby byla firma JCZ Černý. Město se
podílelo 30% celkových nákladů bez DPH. V místní části Jáchymov byla provedena
rekonstrukce a prodloužení veřejného vodovodu k rodinným domům, kterou rovněž
prováděla firma JCZ Černý nákladem 224 tisíc korun. Vedle města se na akci finančně
podíleli majitelé volných stavebních pozemků, určených pro rodinnou výstavbu
a SVaK Žďársko. Čistírna odpadních vod se dočkala i v loňském roce dalšího rozšíření, a to v podobě I. etapy technického zázemí (garáže, sklady chemikálií) včetně
zpevněných asfaltových ploch. SVaK Žďársko investoval do ČOV 1,5 milionu korun
a stavbu prováděla firma Stylstav Křižanov. Město finančně nepřispívalo.
V oblasti bydlení jsme dokončili nástavbu a přestavbu nebytových prostor zadního traktu budovy SOU Jana Tiraye. Celkové náklady dosáhly částky 7,5 milionů
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korun. Dotace byla čerpána z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,2 milionů korun
a ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1,65 milionu korun. Vlastní prostředky
města jsou méně jak 50% a z toho 2,8 milionů korun tvoří hypotéční úvěr, který bude
hrazen z nájmů bytů. Dodavatelem stavby je firma Stavos.
Nejnáročnější akcí v oblasti bydlení byla závěrečná etapa revitalizace panelových
domů U Stadionu 475 a 548. Dodavatelem stavby byla firma Stav Outulný a náklady
na výměnu oken, balkónových dveří, vchodových dveří a zateplení včetně fasády
byly na jeden dům 4,4 milionů korun. Podpora od státu bude v úhradě všech úroků
z úvěrů a zajištění jistiny ve výši 70% . Dotace je poskytnuta Státním fondem rozvoje bydlení a úroky budou hrazeny čtvrtletně dle harmonogramu splácení úvěru
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Splácení úvěrů je hrazeno z příjmů
z pronájmů bytů výše uvedených domů.
V oblasti péče o naše seniory jsme zakoupili nový osobní automobil Fabia Combi
na rozvážku obědů a další služby. Do domova důchodců jsme zakoupili nový elektrický vozík pro osoby s omezenou pohyblivostí za 150 tisíc korun.

Dokončená závěrečná etapa revitalizace panelových domů.

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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REKAPITULACE PŘÍPRAVY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY KOŠÍKOV
Průmyslová zóna Košíkov není sen ani mýtus, ale stává se skutečností. Bylo tomu
už v minulém volebním období, kdy se projednával územní plán města a jednou jeho
součástí byly nové plochy určené pro průmysl. Schválením územního plánu bylo
jasně řečeno, kde budou vznikat nové průmyslové areály tak, aby byly v odpovídající
vzdálenosti od oblastí určených pro bydlení.

Pohled na další novou společnost EBSTER, která zahájila svůj provoz vedle firmy Building
Plastics. V letošním roce se plánuje ze strany investorů výstavba dalších nových společností
a jejich následné spuštění výroby.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Do konce roku 2002 byla dokončena projektová příprava inženýrských sítí a účelové komunikace, veškeré stavební a vodoprávní povolení. Úspěšně jsme zvládli vykoupit pozemky od soukromých vlastníků. Finanční prostředky na výkupy pozemků byly
použity z prodeje akcií energetik a plynáren (přes 4 mil. korun), z prodeje bytů (přes
6 mil.korun) a z daňových příjmů (přes 1,5 mil.korun). Samotná realizace stavebních
prací byla zahájena na podzim roku 2003 a dokončení celé stavby bylo v roce 2004.
Nejdůležitější bylo rozhodnutí Zastupitelstva města o zahájení celé akce v roce
2003. Šlo v podstatě o dokoupení pozemků a výstavbu inženýrských sítí včetně účelové komunikace. V té chvíli se jednalo o rozhodnutí ryze podnikatelského charakteru, ale vzhledem k umístění projektu a zájmu investorů pravděpodobnost úspěšného zakončení celé akce byla vysoká.
Nyní ale necháme promluvit čísla, která mají jasně vypovídající hodnotu, jestli stálo
zato připravit průmyslovou zónu nebo ne.
Výkupy pozemků stály celkem 11,7 milionů korun, projekční práce stály celkem
0,8 milionu korun. Náklady na vybudování inženýrských sítí včetně účelové komunikace a následného rozšíření inženýrských sítí pro investory s menšími plochami stály
celkem 27,25 milionů korun. Daň z převodu nemovitosti z prodaných pozemků stála
celkem 1 milion korun. Celkem tedy náklady na průmyslovou zónu dosáhly částky
41 milionů korun.
Naproti tomu příjmy z prodeje pozemků se začaly naplňovat již na konci roku
2003, ale hlavně v roce 2004 a 2005. Dá se konstatovat, že jsme prodali pozemky
do jednoho roku od ukončení výstavby průmyslové zóny. Celkem jsme získali 43,2
milionů korun (posledního 0,5 milionu korun jsme obdrželi podle smlouvy v únoru
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2006). Rozdíl ve prospěch města je patrný i žáku páté třídy! Za jedny peníze jsme
vybudovali průmyslovou zónu a vrácené finanční prostředky jsme mohli vložit v druhém kole do rozvoje školství – supermoderní sportovní areál základní školy v roce
2004 a zpětně do rozvoje bytové výstavby. Konkrétně to bylo následující: nástavba
a stavební úpravy domu s pečovatelskou službou Družstevní 584, nové sídliště se
70-ti byty a městskou kuchyní s jídelnou na ulici Jihlavská, dokončení revitalizace
městských panelových domů U Stadionu 475 a 548. Všechny akce za podpory
Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení,
Ministerstva práce a sociálních věcí.
To nejdůležitější závěrem. Výše uvedená sumarizace finančních toků ve prospěch
města není konečná. Ty největší příjmy budou postupně nabíhat městu každým
rokem ve formě daňových příjmů, ať je to daň z přidané hodnoty nebo daň z příjmů právnických osob či daň z nemovitostí.

MĚSTO NEZAPOMÍNÁ
Naše nejstarší občanka paní Františka Kožnarová byla nucena, snad poprvé v životě, prožít vánoční svátky mimo domov, a to v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích.
Čistota, útulné prostředí i vzorná péče tamních zdravotníků nezabránily slzám při
naší návštěvě (viz foto). V této velice citlivé vánoční době se tomu ani nelze divit.
Příčinou byla touha po domově a vyslovené přání, být alespoň v domově důchodců
ve Velké Bíteši. S potěšením mohu říci, že toto její přání se už podařilo splnit.
Závěrem chci poděkovat členům Sboru pro občanské záležitosti za vše, co pro
naše dříve narozené, nemocné a mnohdy opuštěné občany nezištně konají a popřát
i jim zdraví, štěstí a pohodu do nového roku.
Alois Koukola
místostarosta

Paní Františka Kožnarová

FOTO: ING.ALOIS KOUKOLA, CSc.
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NETRADIČNÍ „FOUKÁNÍ“
VE VESELÉ ŠKOLCE U STADIONU

V naší školce jsme se rozhodli rozvíjet hudebnost, smysl pro rytmus a melodii
u předškolních dětí novou hravou formou, a to hrou na malé foukací harmoničky.
K tomuto nápadu, hrát s dětmi na harmoničky, mě přivedla moje spolužačka z pedagogické školy, která se této činnosti již dva roky věnuje v mateřské škole v Třebíči.
Vyprávěla mi o nadšení dětí, které hra na tento hudební nástroj velmi baví, a tak jsem
se rozhodla, že tuto možnost musím dopřát i našim dětem. Dalším důvodem, který
mě k tomu vedl, byl fakt, že harmoničky jsou nástrojem méně technicky náročným,
než flétničky, na které hraji jen s vybranými, hudebně nadanými dětmi.
Na flétničky se „učíme“, kdežto s harmoničkami si hrajeme. Všemu ovšem předchází dechová průprava. Děti se učí správnému dýchání, což pomáhá v prevenci a léčení astmatických potíží u dětí. Předností hry na harmoničky je také to, že zapojuje
absolutně celý dechový aparát, protože vede nenásilnou formou děti k hlubokému
výdechu, ale i k hlubokému nádechu.
Při hře na harmoničky děti neučím noty. Děti hrají podle barev, které jsou nad každou dírkou nakreslené. Já jim pouze ukazuji, kterou barvu mají „zahrát“. Po dvouměsíční hře s harmoničkami již děti ukázaly své umění na vánoční besídce pro rodiče
a na vánočním „setkání tří generací“. Velký potlesk byl pro děti příjemnou odměnou.
A co bych řekla závěrem? Mým cílem je vzbudit u dětí zájem o hudbu a umožnit
jim zažít radost z prvních hudebních vystoupení, protože si myslím, že včasná radost
z úspěchu je velice důležitá pro podchycení zájmu dětí nejen o hudbu, ale i o ostatní
estetické činnosti.
Dana Neklapilová

A takhle se to učíme.
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FOTO: JIŘINA JANÍKOVÁ

OMLUVA
Otiskujeme znovu odstavec z článku pí. ředitelky Jiřiny Janíkové v plném znění,
vzhledem k tomu, že v lednovém vydání Zpravodaje došlo chybou redakce k vynechání části textu a tímto se paní ředitelce omlouváme. K textu připojujeme novou
fotografii, kde můžete vidět, jak se celá oprava vstupní rampy a schodiště zdařila.
- red-

Téměř dokončený vstup do Mateřské školy U Stadionu.

FOTO: JIŘINA JANÍKOVÁ

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

Jedněmi z mnoha povinností ředitele školy jsou povinnosti v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí. V roce 2000 byl do našeho právního řádu zaveden první euronovelou Zákoníku práce pojem „riziko“a s tím spojená povinnost ředitelů „vyhledávat
a posuzovat rizika“. Vraťme se ale k našemu problému. Vyhledávat jsem v tomto případě příliš nemusela. Schody pro vstup na rampu byly totiž v zimním období velice
nebezpečné. Školnice sice sníh a led ze schodů neustále odstraňovala, nicméně učitelky musely často děti při odchodu na vycházku snášet po jednom v náručí. Situace
nebyla o mnoho lepší ani při dešti.
Nemohla jsem tedy k této skutečnosti zůstat lhostejná a začala jsem jednat. Věřila
jsem v moudrost členů vedení města. Jejich přístup k řešení problémů spojených
s chodem školy byl vždy příkladný. Problém školy se povětšinou stával problémem
vedení města. Před třemi roky stejní lidé rozhodovali o otázce právního postavení
naší školičky. Čas ukázal, že jejich rozhodnutí bylo správné. Škola se stala právním
subjektem, má větší autonomii a citlivým rozdělením kompetencí a nabídkou vzdělávacích služeb obou mateřských škol ve městě je z dlouhodobého pohledu zachována
svébytná funkce každé mateřské školy.
V takové moudré rozhodnutí jsem doufala i v době, když jsem prosazovala komplexní řešení nevyhovujícího vstupu do budovy školy. Tentokrát jsme se již ale
nechtěli spokojit s rychlým nic neřešícím řešením. Technický stav schodů a celé
rampy se natolik zhoršoval, že komplexní přestavba již byla nutností. Vím, že prosadit tuto přestavbu v částce ne menší než čtvrt milionu korun nebylo asi lehké, jed-
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nalo se o velkou investici, navíc se měl výrazně pozměnit vzhled severní části budovy.
Vstupní rampa byla sice velice pěkným architektonickým prvkem (bude nám chybět
– už proto, že v létě jsme na ni umisťovali závěsy pnoucích pelargonií), nicméně až při
jejím odstraňování se potvrdila obava pana starosty, že špatný technický stav rampy
může být jednou z příčin podmokání budovy. Tento problém bude drenážním systémem v komunikaci před budovou odstraněn.
Jiřina Janíková
ředitelka školy

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ V ÚČESOVÉ TVORBĚ
Dne 8. prosince 2005 v Jihlavě proběhla regionální soutěž v kadeřnické a kosmetické tvorbě. Motto soutěže: Vesmírná kreace. Soutěže se zúčastnili i kadeřníci z AT
Rakousko. Kadeřnice měly zhotovit účes, který by odpovídal svým stylem zadanému
tématu a dnešní moderní době. Při přípravě účesu mělo být použito několik barevných odstínů, na vypracování účesu byla stanovena lhůta 45 minut. SOU Jana Tiraye
reprezentovala žákyně 3.A Martina Poláková, která se umístila na velmi pěkném 10.
místě.
Hodnotitelská komise přísně posuzovala náročnost, preciznost, střihové i barevné
účesové kreace. Kromě soutěže mělo SOU zastoupení i v hodnotitelské komisi, a to
v osobě pí. Ludmily Pokorné. Naše reprezentantka soutěžila s plným nasazením a se
zápalem pro věc, odvedla velice kvalitní výkon a získala nové poznatky a zkušenosti.
Všechny soutěžící, nejen Martina, byly částečně ovlivněny trémou. Místo poklidné
provozovny je čekalo blýskání fotografických blesků, vrčení videokamer a velký
zájem přihlížejících v plně obsazeném sálu kulturního domu.
Ludmila Pokorná
učitelka odborného výcviku

Reprezentantka SOU Jana Tiraye Martina Poláková.
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FOTO: LUDMILA PECINOVÁ

ZÁVĚR ROKU NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

Resuscitace je součástí výuky v rámci takto pojaté zdravotní výchovy.

FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Listopad a především prosinec jsou obdobím, kdy se mezi aktivitami bítešské
základní školy objevují ve větší míře různé jednorázové výchovně-vzdělávací činnosti.
Následující stručný přehled zachycuje ty, které považuji za nejvýznamnější.
V polovině listopadu proběhl, podobně jako v loňském roce, celodenní praktický seminář pro více než 100 žáků 8. ročníku zaměřený na zdravotní výchovu.
Profesionální hasiči z Velké Bíteše a zdravotníci záchranné služby z Velkého Meziříčí
prakticky seznamovali naše žáky se svojí činností v rámci integrovaného záchranného
systému kraje. Dle mého názoru jde o jednu z nejefektivnějších forem výuky v oblasti
této problematiky. Poděkování patří jak našim hasičům, tak meziříčským zdravotníkům. Předpokládám, že tímto typem kurzu v budoucnu projdou všichni žáci školy.
Přelom obou měsíců byl ve znamení návštěv brněnských divadel všemi žáky
1. - 5. ročníku v rámci dopolední výuky a značné části žáků 6. - 9. ročníku mimo
vyučování v podvečerním čase. Zájem těch starších o divadelní dramatickou
i muzikálovou tvorbu mě příjemně překvapil.
Období v „mikulášském“ týdnu, výrazněji se projevující touto tématikou především na I. stupni, vyvrcholilo 8. prosince koncertem bývalého absolventa učitelství
přírodovědecké fakulty v Olomouci Pavla Nováka a jeho skupiny v kulturním domě.
Poslední dva týdny zahrnovaly pestrou škálu činností: V pondělí 12. prosince proběhla během dopoledne na 2. stupni prezentace svých měst a škol žáky partnerských
škol ze Sence a z Györu. Reciprocita (vzájemnost) byla naplněna o dva dny později,
kdy obdobně prezentovali naše město a školu žáci naší školy na Slovensku a v Maďarsku. Vše samozřejmě v angličtině a v němčině.
V tomto týdnu probíhal také tradiční školní „Vánoční jarmark“, s podtextem „Od
Martina po Tři krále“, který byl zahájen pondělní odpolední vernisáží.
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K shlédnutí zde byly výsledky činností našich žáků především výtvarného charakteru včetně keramiky.
Návštěvy filmových projekcí v rámci projektu „Film a škola“ či předvánoční
návštěva brněnské hvězdárny a planetária byly pro děti příjemnou tečkou za školní
docházkou v roce 2005.
Výše uvedené, ale i další aktivity, které zařazujeme a v nezmenšené míře budeme
zařazovat do činnosti naší školy, dle mého názoru podstatně rozšiřují našim dětem
obzor jejich poznání.
Mgr. Dalibor Kolář
ředitel Základní školy Velká Bíteš

JAK TO BYLO S NÁZVEM NAŠEHO MĚSTA
Kdo by nechtěl vědět něco o původu názvu svého rodiště? Někteří obyvatelé to
mají snadné: Suchomasty, Vrahovice, Katov, Vlkov, nebo raději Olší, Říčky, Krásněves…
Ale co my, Bítešáci? (Nebo snad Bytešáci?) O pomoc se musíme obrátit k historickým
pramenům, konkrétně k I. dílu Dějin města Velké Byteše Jana Tiraye, který pro nás
vyhledal ve starých záznamech zhruba toto:
V jedenácti dochovaných listinách ze XIII. století se dočítáme tyto podoby jména
Velké Bíteše: Bites, Bitess, Bietes, Bitesche a pak Witis, Vitis, v prvním česky psaném
dokumentu z roku 1408 pak Byteess, častěji Byteš. Německy psané dokumenty uvádějí Wittesch, Witisch, Bittesch.
Podle etymologického výkladu znamená název Byteš přivlastňovací přídavné
jméno, totéž, jako (osada) Bytešova, stejně jako např. Třebíč značí „osadu Třebíkovu“.
Jiné vysvětlení vzniku názvu podle Jana Tiraye uvádí odvození ze slova „by“ ve
významu být, bydlet.
Listina z roku 1437 uvádí již název „Bythess Welika“, což svědčí o tehdejší významnosti a velikosti města.
Název Heinrichs, kterým se také označovala Velká Bíteš, dnes již skoro nikdo
nezná, snad jen hodně dříve narození. S touto podobou se můžeme setkat v záznamech XIV. až XVI. století. Jan Tiray to vysvětluje tím, že slovo je německého původu
a užívalo se v době, kdy se do našich krajů hromadně stěhovali Němci. Jeden z nich,
Jindřich, německy Heinrich, se asi stal fojtem přistěhovalých Němců, kteří po něm
pak Bíteš jmenovali podle svého – Heinrichs. I v úředních listinách se pak užívalo
dvojího označení: „..v Heinreichu, kterýž po moravsku sluje Byteš..“
Svoji současnou podobu – Velká Bíteš - nese naše město od vzniku samostatného
Československa, kdy se pravopisem přiblížila původnímu označení (Bites).
V ústním podání kolovala také kdysi historka o vzniku názvu Biteš: Velká Bíteš
prý byla v dávných dobách tak velká, že sahala až k Osové a Veverské Bítýšce. Tehdy
prý došlo k velké bitvě mezi Bíteší, „Nebštychem“ (dnes Nové Sady) a Jesenicí (dnes
Jasenice). O co se stateční bojovníci bili, není známo. Ale jisto prý je to, že Bíteš byla
v kruté bitvě poražena a zůstala jí jen současná rozloha. Biteš tedy odvozena od bitvy, tak
jako Krevlice prý nesou svoje jméno proto, že při oné bitvě tam krev tekla potokem.
Jiná pověst připomíná bojovné heslo obránců města, kteří, biti nepřáteli, se
povzbuzovali slovy: „Bi též!“
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Staré úsloví praví, že „není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“. Ať to bylo
jakkoli, jedno je jisté: našemu městu zbylo z dávné velikosti pouze to jméno. Zatím.
Možná přijde doba, kdy název Velká Bíteš bude plně odpovídat svému významu. Ale
historie nám v tomhle už nepomůže.
Víte, kdo prý pomáhal Bítešanům ve stavbě kamenného opevnění kolem kostela
a města? Dozvíte se příště.
Zora Krupičková

Hradby kolem kostela, severní bašta.

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

MLÁDÍ VPŘED!

5. KONCERT BHP – ÚČINKUJÍCÍM JE TŘIAČTYŘICET (DOHROMADY)
Před léty mě na jednom interpretačním večírku brněnské konzervatoře zaujal
pozoruhodný výkon klavíristy, který mně připadal příliš mladý. Obvykle na těchto
večírcích vystupují posluchači od třetího ročníku. Optal jsem se dcery, co je to za
„ucho“. „To je Laďa Doležel, a takhle hraje v prvním ročníku,“ odpověděla. Pomyslel
jsem si: „Tebe, hochu, budu sledovat.“
Ladislav Doležel se narodil v Brně 1984, v roce 2005 absolvoval konzervatoř
Brno, obor klavír, ve třídě prof. Evy Horákové. Na mezinárodní interpretační soutěži Beethovenův Hradec (2003) získal první cenu a ceny za interpretaci díla L. van
Beethovena a L. Janáčka. Na mezinárodní Smetanovské soutěži v Plzni roku 2002
získal 2. cenu ve II. kategorii a v roce 2004 získal 1. cenu ve II. kategorii do 30 let,
a to jako devatenáctiletý. V témže roce získal cenu za interpretaci děl B. Smetany.
Brněnskou konzervatoř absolvoval Klavírním koncertem č.1 b moll P. I. Čajkovského
za doprovodu orchestru konzervatoře. Toto vystoupení bylo natolik úspěšné, že ho
v březnu 2005 jako sólistu pozvala Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. V současné
době studuje první ročník pražské AMU u známého klavírního interpreta prof. Emila
Leichnera.
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Absolventský koncert houslistky Ivany Kovalčíkové ze třídy prof. Jiřího Besperáta
naprosto zaplnil sál brněnského Stadionu. Po jejím provedení Šostakovičova Koncertu
a-moll mi bylo jasné: „Tebe sledovat nemusím, tebe hnedka do Bíteše pozvu.“
Ivana Kovalčíková začala hrát na housle ve svých šesti letech. V roce 1996 získala
2. cenu na Kociánově soutěži. Ještě jako žačka ZUŠ byla vybrána k účinkování s Brněnskou státní filharmonií v programu mladých umělců. V druhém ročníku konzervatoře se stává vítězkou celostátní soutěže konzervatoří v sólové hře na nástroj. Od
roku 1997 se stala pravidelnou studentkou Mistrovských houslových kurzů pana
Václava Hudečka a prof. Kotmela. V roce 1999 byla oceněna jako nejlepší účastnice
těchto kurzů mistrovskými houslemi (Vávra) a možností koncertovat na Vánočním
turné pana Václava Hudečka. Nyní studuje druhý ročník JAMU u prof. Miloslava
Vacka. V příštím roce se chystá na studia do Vídně, věřím, že se budeme vídat ve
Staatsoper.
Sledování obou mladých umělců, kterým je letos 43 let dohromady, kulminuje
5. koncertem BHP 7. února v 19 hodin. Uslyšíme Partitu d-moll J. S. Bacha (housle
sólo), S. Prokofjev – Sonáta d-moll op.14 (klavír), B. Martinů – Sonáta č.3 (housle a klavír) a L. Janáček – V mlhách (klavír).
Jsem přesvědčen, že po koncertě si uměleckou dráhu obou interpretů ohlídáte
sami.
Tomáš Mašek

ROMANTICKÝ KONCERT BHP
Oscar Wilde měl Filipa, my máme Martina. Chtěl jsem vlastně říci, že na bítešské
ZUŠce učí výborný violoncellista, člen Krommer tria, Mgr. Martin Švajda. A právě díky
němu mohli prožít posluchači 4. koncertu 9. sezóny BHP v úterý 10. ledna mimořádný večer. Opravdu toho není málo, za co mu patří náš dík: nabídl koncert, vybral
repertoár, s žáky ZUŠ nastudoval „předprogram“, dodal materiály pro pozvánku na
koncert do Zpravodaje, postaral se o fundované průvodní slovo a hlavně – skvěle
zahrál se všemi kolegy. Bohužel, když jsem jej požádal, aby si ještě napsal recenzi,
nechtěl. Nevím proč.
Koncert zahájilo „minitrio“ ZUŠ ve složení Petra Velebová – flétna, Tomáš Kolář
– violoncello a Mgr. Švajda – klavír. Posluchači po zásluze ocenili muzikantství a souhru mladých hudebníků ve skladbě Antonína Tučapského Minitrio. Takoví žáci ZUŠ
jsou zárukou, že o budoucnost hudby v Bíteši nemusíme mít obavy.
A potom si už Martin Švajda přinesl violoncello, Pavel Kratochvíl zasedl ke klavíru
a s houslemi přišla Renata Staňková – nastoupilo Krommer trio. Úvodní skladba byla
ještě ve znamení klasicismu – Klavírní trio F-dur Františka Kramáře–Krommera, „patrona“ účinkujícího ansámblu. Byla to inspirující příprava pro posluchače k poslechu
stěžejních děl vrcholného romantismu. Klavírní tria Roberta Schumanna opravdu
patří k tomu nejlepšímu, co může období romantismu nabídnout. Krommer trio
je dokázalo zahrát strhujícím způsobem. Obě tria (F-dur i d-moll) v podání hostujících umělců byla skutečným objevem pro posluchače BHP. Průzračná intonační
čistota, bezchybná souhra, zvuková barevnost a jednotné frázování podtrhly krásu
Schumannových děl.
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Neustávající potlesk si vysloužil dva přídavky – tentokrát „z českých luhů a hájů“
– I. Bergerettu Bohuslava Martinů a slavnou Dvořákovu Humoresku.
Trošku nelogicky se vrátím na začátek - k úvodnímu slovu předsedy BHP Tomáše
Maška, kdy připomenul letošní jubileum Edity Gruberové a své „spanilé jízdy“ do
vídeňské Opery. Po koncertu se nechal slyšet: „Ve Vídni je nejvyšší kvalita samozřejmostí. Ale jsem moc rád, že dnes jsem nebyl ve Vídni, ale na koncertě v Bíteši.“
Otto Hasoň

Nastoupilo Krommer Trio.

FOTO: OTTO HASOŇ

„ŠTĚSTÍ - MUŠKA JENOM ZLATÁ?“
Byli jsme Bohem stvoření pro štěstí a po štěstí nepřestáváme toužit - dokonce po
štěstí, které trvá věčně. Co je to štěstí? Básníkova odpověď „muška jenom zlatá“, recitovaná záměrně jednotvárným způsobem mladým Ladislavem Peškem před katedrou
gymnaziálního profesora Jaroslava Marvana v -už klasickém- českém filmu „Cesta do
hlubin študákovy duše“, nás stále baví, ačkoliv oba herci jsou už dávno na věčnosti;
přiznejme si však, že nás neuspokojuje. Po štěstí dál prahneme a o štěstí se ve svém
životě dál pokoušíme. Kapitalistická tržní ekonomika v její dnešní podobě „konzumní společnosti“ nám nabízí štěstí na každém kroku: neokusíte-li podle vtíravé a šálivě mámivé reklamy, nebudete šťastni. Cesta do hlubin -nejen študákovy- duše však
ukazuje, že tudy cesta ke štěstí vede jen zdánlivě, či částečně: jen malou část štěstí si
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jde „koupit“. A to nejen proto, že na „nákup štěstí“ nemáme dost peněz. V praxi nejde
uskutečnit ani recept našich vnoučků, kteří začínají chápat roli peněz a ve svých dvou
letech mají „po ruce“ řešení pro dědečka, teoretického ekonoma, poněkud překvapivé: „koupit si penízky“. „Penízky“ se totiž paradoxně staly spíše překážkou pro štěstí
dnešního člověka: to už však věděl jeden „bohatý mládenec“ z Assisi skoro před 8 stoletími a předtím i mudrci, žalmisté a proroci starozákonního lidu.
„Ekonomie a štěstí“ jsem si zvolil jako téma pro svůj výzkum na fakultě - rovnou
s paradoxním vysvětlením – „proč méně může být někdy více“. V Praze se konala
nedávno mezinárodní konference „psychologů v ekonomii“ a název konference byl
„Absurdita v ekonomii“. Stav „vědy o štěstí“ tam prezentoval profesor Bruno Frey ze
Švýcarska. V zahraničí už se asi 30 let ptají lidí po jejich štěstí, a „zákon velkých čísel“
zpochybňuje víru nás ekonomů, že štěstí spočívá v bohatství. „Bohatší“ v dané zemi
a v dané době se sice většinou cítí subjektivně „více šťastni“ než „chudší“, ale chudší
země jako celek nemusejí být -v průměru- méně šťastné než země bohaté. A co je
„paradox“ či „absurdita“ pro nás ekonomy: v jedné a téže /bohaté/ zemi se po několika desetiletích pachtění za větším materiálním blahobytem ukazuje, že lidé se necítí
vůbec šťastnější – a to přesto, že „hrubý domácí produkt na hlavu“ mezitím vzrostl
i o desítky procent. Psychologové mají už i své vědecké vysvětlení, a hovoří o našich
přáních, aspiracích, jejich uspokojování, a všechno vede k poznání, že my lidé tak
trochu „nevíme co chceme a nedáme pokoj dokud to nedostaneme“ /řečeno s klasikem/. V „logice“ konzumní společnosti se totiž po dosažení kýžené úrovně spotřeby
dostavuje po nějaké době nespokojenost - a k udržení se na „téže hladině subjektivně vnímaného uspokojení“ potřebujeme další a další „jablíčka ze stromu poznání“.
Psychologové mluví o „žentouru spotřeby“: tento archaický symbol otrocké práce
člověka /a dobytčat/ se v dnešní konzumní společnosti mění na symbol otročení spotřebě a našim choutkám.
Na pražské konferenci jsem měl příspěvek „Od centrálně plánovaného štěstí
k sebeklamu tržní ekonomiky“. Tím sebeklamem „suverénního spotřebitele“ ve
„svobodné tržní ekonomice“ je hledání štěstí ve stále vyšší spotřebě, a na oltáři této
modloslužby je často obětováno skutečné, pravé štěstí rodiny, i budoucnost nás lidských tvorů jako součásti stvoření - přírody. Sebeklam už byl rozpoznán a popsán i na
úrovni vědy - sociální psychologie, to ale „k obrácení“ nestačí. Je třeba něčeho více:
milosti Ducha svatého a naší vůle.
Štěstí rozuměla už i antika různým způsobem. „Fortuna“- římská bohyně Štěstěna
je opravdu tou „muškou zlatou“, která si k nám sedne – bez našeho přičinění /?/ či
pouhým vyplněním tiketu SAZKY či SPORTKY. Bohyně „Štěstěna“ se na nás může
usmát u hracího automatu; a pokud to není hned, stačí „vytrvat“. A vytrvalost se
mění na „drogovou závislost“ – dokonce psychické onemocnění. Posedlost po penězích jako univerzálním prostředku uspokojení potřeb konzumní společnosti má za
následek, že Praha má jednu z nejhustších sítí heren a hráčských doupat v Evropě.
„Felicitas“ – může být už štěstí bližší i nám křesťanům, je totiž latinskou verzí starého
řeckého pojmu „eudaimonia“ a – i když se staré řecké filosofické školy velice lišily ve
výkladu, Aristoteles např. spojoval štěstí s ctnostným životem. Anglický termín pro
štěstí „happiness“ má ve franštině dva možné překlady: „bonheur“ či „félicité“ /v italštině felicita/. A jak mi radil ve Fribourgu anglikánský pastor Justin Welby, anglické
„happiness“ – „be happy“ je významově neodlučitelně spojeno s radostí a „jásáním“:
při vysvětlování se dal do „křepčení“. A tady jsme u jádra problému „štěstí“ v konzumní společnosti. Americký ekonom Tibor Scitovsky napsal už před lety knížku
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„Joyless Economy“: ekonomie - věda bez radosti. Sebeklam radosti z okušení dalšího
jablíčka ze stromu poznání má v sobě skrytý „červíček“: radost je prchavá, záhy mizí
a zanechává nás /dál/ nespokojené. Bohatý mládenec odcházel od Ježíše zarmoucen:
měl totiž mnoho bohatství – a neuměl se ho vzdát. Pravé štěstí je – řečeno s moudrým
profesorem ekonomie Stefanem Zamagnim z Boloně - spíše „vedlejším produktem
naší starosti o blaho našich bližních“. Pravé štěstí má blízko k „pravé radosti“ našeho
Otce a učitele Františka: i nám hříšníkům je dáno z milosti Boží někdy zakusit nevýslovné štěstí v pláči, v závoji slz, jimiž nás Pán navštíví a napojí měrou vrchovatou. Je
i naší zkušeností - nejhlubších hlubin naší duše - že nejšťastnější se cítíme, když jsme –
aspoň na chvíli „jakoby bez hříchu“ v milosti posvěcující, po právě vykonané svátosti
smíření s Bohem. A tu člověk se zatouží rozběhnout, i když už ho bolí kolena a křepčit jako v klukovských letech. „Zlatá muška“ je cestou pokušení, na jejímž konci je
smutný Františkův „bratr moucha“. V pravé radosti je člověk „šťastný jako blecha“…
Po návratu ze semináře, kde jsem kolegům ekonomům opatrně zpochybňoval jejich jistotu, že „více je lépe“, mne doma čekala e-mailová výzva Národní rady
SFŘ, abych se připojil k petici proti televizním pořadům „Vyvolení“ a „Big Brother“.
Unaven jsem usnul, aniž bych se přidal k protestu, zdálo se mi, že zákazem to nespasíme a že negace sama nestačí… Druhý den jsme doprovázeli českého profesora
ekonomie, který půlstoletí na slovutné americké Cornell University učil a bádal o bohatství národů: jel do městečka svých předků na Moravě. Ve Velké Bíteši se právě
konala národopisná podhorácká slavnost s názvem „Bítešský jarmark“. Jarmark býval
tržištěm našich předků: tedy předmět zájmu nás „profesorů ekonomie“. Ale tento
„trh“ byl docela jiný, než jaký zkoumáme: šlo o dvouhodinový pořad písniček, říka-

Autor článku s prof. Jiřím Stallerem v kulturním domě ve Velké Bíteši po shlédnutí folklorního pořadu „Na bítešském jarmarku“ v listopadu 2005.
FOTO: SILVA SMUTNÁ
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del a tanců připomínajících celý církevní a kalendářní rok. Práce a zábava, radost
pozemská neustále se vztahující k radosti věčné. Pořad začínal příchodem „Tří králů“
a končil jejich klaněním se Dítěti. Kovář, mlynář, „jarmarečníci“, děti malé, větší, jinoši
a dívky, starci a stařenky, společné procesí „ke kapličce“ procházející s křížem v čele
celým kulturním domem postaveným zřejmě „za socialismu“. Jarmark kolem kostela,
trh podřízený hodnotám věčným. Roční „Ježíšek“ v jeslích pod laskavým dohledem
Matky Boží a sv. Josefa /z „důvěrných zdrojů“ staršího brášky/ vévodil závěru programu s nadhledem a laskavostí, jakoby si byl vědom své role; ne – jakoby byl Dítětem
Božím. Celý pořad jsem byl jako v „Jiříkově vidění“: „kultura života“ tady odsouvala
„kulturu smrti“ do nicotnosti: jen sama sebou… Chvílemi jsem sledoval dění přes závoj
slz. Dojetí vyvolávaly vzpomínky z raného dětství - vždyť jsem ještě něco z toho stačil
zažít, a nevýslovné štěstí z objevení naděje, že nejsme ještě úplně ztraceni, že ještě
jako národ žijeme. Už v létě jsem s přáteli z Walesu navštívil skanzen v Přerově nad
Labem, ale tam šlo spíše o nostalgii nad tím, co nenávratně minulo: za stoly zakonzervovaných chalup Polabí tam sedí figuríny našich předků, jakoby spící v zakletém
království Šípkové Růženky. Tady byl život znovu obnovený v Kristu.
Poslední přednáška kardinála Ratzingera před jeho volbou papežem měla téma
„Evropa v krizi kultur“. Budoucnost sjednocené Evropy není v handrkování a smlouvání na „jarmarku Unie“, kdo co urve. Je v jásavé radosti kdysi bohatého mladíka
Františka, který se osvobodil od jařma peněz a bohatství, a ukazuje nám všem znovu
šlépěje za svým i naším Pánem.
Lubomír Mlčoch
Poznámka:
Profesor Lubomír Mlčoch přednáší ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,
šest let byl děkanem této fakulty. V té době univerzita slavila 650 let a prof. Jiří Staller byl oceněn spolu
s jinými čestným doktorátem. Lubomír Mlčoch pracuje také pro Českou křesťanskou akademii a pravidelně přispívá do časopisu přátel sv. Františka z Assisi „Poutník“, pro který napsal výše uvedený
článek. Jelikož se článek vztahuje k dění ve Velké Bíteši, je publikován s jeho svolením také v našem
Zpravodaji.

ZADÁNO PRO SENIORKLUB
MULTA PETENTIBUS DESUNT MULTA
Kdo mnoho žádá, tomu mnoho schází.
Horatius
Únor
Černobílý únor vchází,
pod sněhem už jaro sází,
chvíli čehý, chvíli hot,
nemůže se rozhodnout.
Co Seniorklub připravil na měsíc únor:
Ve středu dne 8. února 2006, v 15 hodin v nové budově základní školy, pokračuje
3. lekce projektu „Senioři míří k počítačům „. Obsahem této lekce bude napojení
a používání internetu. Jak proběhly první dvě lekce v měsíci lednu, nebylo možno do
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Vzpomínka na loňskou zimní vycházku k pomníčku v Radostínech.
FOTOARCHIV SENIORKLUBU

uzávěrky Zpravodaje sdělit. Předpokládáme, že zájem byl. Jak jsme již sdělili v lednovém Zpravodaji, bude-li zájem, budeme pokračovat.
Ve středu dne 15. února 2006, v 15 hodin, proběhne v Kulturním domě opět
Seniorklub. Hlavním programem bude posezení mezi přáteli, na které se vždy těšíme.
Jako hosta jsme si pozvali ředitele základní školy pana Mgr. Dalibora Koláře. Už mezi
námi pět let nebyl a na škole, za tu dobu, určitě proběhlo hodně změn. Bude o čem
povídat. Poradíme se i o další vzájemné spolupráci.
Plavání v únoru bude pokračovat. Jakým způsobem, kdy a kde, sledujte naše informace v naší skřínce. Zvažujeme změnu k lepšímu. Další informace budou průběžně
na plaváních a v Seniorklubu. V lednu jsme si na zkoušku jeli zaplavat do Nové Vsi
u Ivančic. Tak uvidíme.
V únoru nezapomeneme již na tradiční „seniorské bruslení“. Každý rok se nás
několik najde, kteří odvážně stoupnou na bruslích na led a rozpomenou se na svoje
bruslařské umění z mladších let. Technické služby nám už každoročně vycházejí
sponzorsky vstříc a umožňují nám projet se v hezkém zimním stadionu. V loňském
roce tam proběhly rekonstrukční a modernizační práce, tak se tam rádi podíváme.
Nezapomeňte, v pondělí dne 20. února 2006, od 15 do 16 hodin.
Co připravujeme na měsíc březen:
- bude pokračovat plavání, dle zájmu, sledujte další informace, zde
- středa dne 15. března 2006 - Seniorklub s naším hostem
- neděle dne 19. března 2006 - návštěva Horáckého divadla v Jihlavě
- neděle dne 26. března 2006 - vítání jara na Šmelcovně

INFORMAČNÍ OKÉNKO
• Jak Chorvatsko?
Z nabídek zájezdů do Chorvatska, od CK CILKA Brno, jsme vybrali:
pobytový zájezd v termínu od. 8. do 17. září 2006, do Bratuše na Makarské riviéře.
Cena 4600,- Kč s polopenzí (snídaně a večeře). Místo je to pěkné, vzdálené asi
4 km od města Makarská. Několik Bítešáků to tam už zná. Podmínkou uskutečnění
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tohoto výhodného zájezdu je, abychom do 15. února nahlásili zájemce a zaplatili
zálohu 50 %, aby mohl být pro nás termín rezervován. Takže, kdo má zájem, hlaste
se u kteréhokoliv člena aktivu Seniorklubu, uzávěrka je na únorovém Seniorklubu,
15. února, včetně zaplacení zálohy.
• Bude opět divadlo
Z nabídky Horáckého divadla v Jihlavě jsme vybrali hru od Goldoniho: Poprask na
laguně. V neděli dne 19. března 2006, odjezd od České spořitelny v 16.30 hodin,
začátek představení v 18 hodin. Cena 100,- Kč. Přihlášky u Drahy Tikovské a na
Seniorklubech.
• Redakce nového bítešského měsíčníku Exit 162 nás požádala, abychom napsali o
seniorech. Přislíbili jsme příspěvek do jejich únorového čísla. Jinak v uveřejňování
zůstáváme věrni tradičnímu bítešskému Zpravodaji, kde již 7. rok máme naši pravidelnou rubriku „Zadáno pro Seniorklub".
Aktiv Seniorklubu

NA BESEDĚ

SE ZDENKOU JELÍNKOVOU
Druhá část vyprávění naší přední znalkyně v oboru taneční folkloristiky paní
Zdenky Jelínkové na besedě v Městském muzeum ve Velké Bíteši v září roku 2001 pokračování článku z prosincového čísla Zpravodaje:
Hudba a tanec, to jsou dva činitelé, které v životě lidském znamenají velice mnoho.
A znamenaly velice mnoho vždy i v životě venkovského lidu. Kdykoliv se chtěli lidé
pobavit nebo něco oslavit důstojným, obřadním způsobem, tak nechyběl tanec
a muzika. Horácko s Podhoráckem je kraj, o kterém mně již v polovině padesátých
let říkali, když jsem přišla učit do školy v Třebíči, že tady žádné tance nejsou a pokud jsou, tak jsou nezajímavé. Ale to vůbec nebylo pravda! Do dnešního dne jsem
prošla a později projezdila celý region. Prozkoumala jsem ho od Svitav k rakouským
hranicím a potom dál hluboko na východ do vnitrozemí až za Tišnov a Velkou Bíteš.
V každé obci Horácka, kde jsem tance zapisovala, se našlo několik desítek tanců.
Nejvíc jsem jich zaznamenala kolem českomoravské hranice, to byl nejtanečnější kraj
- někde i přes šedesát tanců. Tak si to spočítejte, co to bylo za množství.
Ze začátku jsem vždycky přijela vlakem do výchozí stanice, chodila pěšky a přespávala po chalupách v různých vesnicích, kde mi dovolili ubytovat se. Přišla jsem
mezi lidi - já z dědiny, oni z dědiny, tak jsme si dobře rozuměli. Žádná „paní“, nic
takového tady neplatilo. Byla jsem zcela obyčejný člověk a jsem obyčejný člověk
stále. Terénní výzkum mě bavil a jsem ráda, že jsem ho mohla dělat. Dodneška jsem
nasbírala v asi 250 obcích přes 2000 horáckých tanců. Samozřejmě, že ne každý
tanec byl něco jiného - jsou to tance zaznamenané komplexně. Vyskytuje se zde celá
řada základních tanečních druhů, podle názvů: hulán, mazurka, mateník atd. Ostatní
jsou varianty, např. hulán má velice mnoho variant melodicky i taktově odlišných...
dvojdobý svižný, trojdobý lyrický smetanovský... Objevovala se i shodná znění, např.
hulán v Novém Městě je stejný jako jedna varianta ve Sněžném.
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Můžu vám také říct, že Moravské Horácko s Podhoráckem je oblast velice rozsáhlá
a není to oblast jednotná. Například Telečsko, Třešťsko a Dačicko (dříve moravské) se
svým charakterem úzce přiklání k jižním Čechám - o přestávce se u muziky tančí kola,
párové tance se podobají jihočeským. Mají písničky skoro stejné jako na Chodsku.
Jsou tam dudácké muziky, našla jsem několik pamětníků, kteří vyprávěli o tamních
starých dudácích. Okrsky na severním Horácku: Bystřicko, Olešnicko, Jimramovsko,
Novoměstsko, Žďársko inklinují k Horácku Českému (Poličsku, Hlinecku, Chrudimsku
a Nasavrcku). Hranice nebyly nikdy neprodyšné. I když se říkalo, že kdysi tam okolo
Bystrého byly neproniknutelné lesy, že Morava nebyla přístupná, ono to zase až tak
zcela pravda nebylo. Zajelo se o kousek dál a cesta se našla. Mezi sousedními okrsky
bývaly kontakty a samozřejmě že se ovlivňovaly. My národopisně však musíme zachovat původní zvyky, aby bylo vidět, kudy šla hranice. To je historie, která by neměla
zmizet.
Další výrazné podoblasti tvoří Velkomeziříčsko, Nedvědicko s Tišnovskem,
Velkobítešsko, Náměšťsko, Hrotovicko, Třebíčsko, Moravskobudějovicko... Jak jsem
v průzkumu postupovala směrem na východ, tanců poněkud ubývalo. V obcích na
Tišnovsku a Velkobítešsku jsem jich zapisovala kolem dvou desítek. Samozřejmě,
že dneska už bychom další tance jen těžko nacházeli, protože pamětníci postupně
vymírali. Například tady v nedalekém Rojetíně a okolí jsem zapisovala v roce 1954.
Později jsem se tam několikrát vracela, abych svoji práci doplnila, ale už jsem moc
nového nenašla. V této lokalitě mi tance předváděli moji nejstarší informátoři - lidé,
kterým bylo kolem osmdesáti let, některým táhlo na stovku. Narodili se v sedmdesátých i v šedesátých letech 19. století.
Můj nejstarší informátor vůbec byl to pan Ludvík Večeřa ze Žďárce. Doporučila mi
ho paní Pestrová ze mlejna, řekla mi: „Dědek má 96 roků.“ Já na to: „Jéžiš, to s ním asi
nebude žádná řeč?“ Odpověděla: „A kdepak, ten je ještě čilej.“. Poradila mně, že nejlepší je k němu zajít ráno. Avšak když jsem po ránu přišla, nebyl doma. Zeptala jsem
se domácích, kde je, řekli: „Dědek pase kráve.“ Ukázali mně, kterým směrem se vydat
- kolem potůčku, dál nějakým ouvozkem a tam prý ho někde najdu. Tak jsme tam
šli. Vždycky se mnou chodíval někdo, kdo zapisoval noty. Kráčeli jsme kolem toho
potůčku, vysoko ve stráni jsme zahlédli krávy a kousek dál na kameni u vody seděl
takový stařík v kšiltovce. Nohu přehozenou přes nohu, v ruce držel klacek a jakoby
cosi vyřezával. Blížili jsme se k němu, že se ho zeptáme, jestli neviděl toho dědka
Večeřu. Najednou se ohlédl po těch kravách a než jsme k němu přišli, „hup“ přes ten
potok. „Ty potvoro jedna!“ pokřikoval, jak se za nimi nahoru hnal a hrozil tím klackem
nad hlavou: „Deš, potvoro!“ Až je ukáznil, vrátil se zpět a sedl na to původní místo. My
jsme to celé sledovali a když konečně nastala příležitost, ptala jsem se ho: „Prosím
vás, pase tady někde krávy pan Večeřa?“ A on na to: „Jaké pan Večeřa?“ Já opakovala:
„No, pan Večeřa.“ Pokračoval: „...snad dědek Večeřa, ne? To jsem já.“ A skutečně to
byl on, šestadevadesátník, který před chvílí jako mladík čile běhal po svahu. „Co po
mně chcete?“ Řekla jsem mu, proč jsme přišli, jestli nezná nějaké tance. „Ó, já jsem se
toho natančil...! Ještě teď, když přijdu do hospody na hody, tak si tam rád zatančím
kolečko.“ Ptala jsem se, co je to „kolečko“ a on: „No, jeden kósek, jeden tanec, přeci!“
Pak se staříček rozpovídal a v takové té zajímavé rozmluvě si vzpomněl na různé
taneční rytmy. „Znáte vařečkovó?“ Ptala jsem se, jak se tančí. Uchopil to dřívko,
které před tím ořezával, držel ho vodorovně před sebou a začal přes ně skákat přehazujíc „vařečku“ z ruky do ruky pod koleny a zpíval si do rytmu: „Hop, hop, ja-
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Mládenci z Bítešanu při „Vařečkové“ na festivalu v Kořenci 2005.

FOTO: SILVA SMUTNÁ

-ta-ta“. V závěru zvolal: „A teď rychleji! Ale zacpěte si uši, só to slova takový všeliký.“
A zaznělo: „Kde ju máš? Tu tu tu. Co se ptáš ty kluku?...“ Byl to tanec, při kterém měli
tanečníci ukázat, co dovedou a který z nich byl šikovnější. Když byli dva, tak spolu
soutěžili, stáli naproti sobě. Když byli čtyři, stáli do kříže, o soutěž tak moc nešlo, spíš
o šikovnost. Ti méně šikovní odpadli. A když se jich sešlo víc, byli v kruhu. Nejdřív
si doprostřed dali židličku nebo lavičku a na tu lávku vařečkami klepali - jindy zase
vařečkami zahrozili. Pak se stařík šibalsky usmál a řekl: „A když nás bylo moc, tak jsme
se postavili kolem dokola a šli jsme jeden za druhým. A víte, co jsme těma vařečkama
dělali? Nejdřív skákali „Hop a hop...“ a potom plácali po zadku toho předcházejícího.
Panečku, to pak byla vařečková!“
Vařečková je typický tanec takového soutěživého rázu. Nápěv a text má velice
starý, je zaznamenána i v jiných krajích, dokonce až ve Slezsku. Když je nějaký jev
takto rozšířený po vícero krajích, to znamená mimo jiné, že může být velice starý.
Příkladem je také tanec žabský, kdy mládenci napodobovali žáby a skákali - dělávalo
se to o svatbách. Když už nic nebylo možno naleznout, tak tanec žabský se určitě
objevil. Pan Večeřa si ještě vzpomněl na pár dalších tanců: Kominářskou, Řeznickou,
Sekeru, Šoplstyku, Žida.
Potom se paní Zdenka Jelínková usmála, pohlédla na účastníky besedy v sále městského muzea, kývla na mládež, kterou téhož dne na celodenním semináři zaškolovala
do základů lidového tance a řekla: „To bude něco pro vás. Zítra, se to naučíme!“
(pokračování příště)
Městské muzeum ve Velké Bíteši
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VÁNOČNÍ AKADEMIE
Nastala doba vánoční a s ní i naše tradiční vánoční akademie, kde se členové
oddílů TJ Spartak pravidelně představují veřejnosti a především svým rodinným příslušníkům, aby ukázali, co se od počátku cvičebního roku naučili.
Letošní akademie měla ještě další významný úkol: poskytnout příležitost a vytvořit vhodnou atmosféru pro slavnostní otevření sportovní haly, kde byla dokončena
rekonstrukce podlahy.
Po úvodním proslovu předsedy TJ Spartak Ondřeje Blahy, který přivítal přítomné
diváky a v krátkosti je seznámil s průběhem rekonstrukce, se ujal slova starosta města
Mgr. Miroslav Báňa a popřál všem cvičencům mnoho sportovních úspěchů na nové
podlaze.
Přestřižením pásky za asistence předsedy TJ pak halu oficiálně uvedl do provozu.
Na tento slavnostní okamžik pozval výbor TJ Spartak členy Rady Města Velké Bíteše
a naše hlavní sponzory, jimiž jsou bítešská PBS a.s., Labara – Radomír Holík, Sportbar
Klíma, Lékárna U Tří sloupů, Lékárna Aura, Jeřábkova pekárna - Hana Pöcklová,
Řeznictví a uzenářství Milan Sláma, POEX Velké Meziříčí, a.s., HASPOL s. r. o. Náměšť
nad Oslavou a Město Velká Bíteš.
Vzhledem k dopravní kalamitě způsobené nepříznivým počasím (Vysočinu
zasáhl vítr o síle orkánu) se bohužel těsně před zahájením akademie omluvil oddíl
Idy Krškové ze Žďáru nad Sázavou. V programu se vystřídali členové našich oddílů

Předseda TJ Spartak Ondřej Blaha a starosta města Mgr. Miroslav Báňa u slavnostního přestřižení pásky.
FOTO: CTIBOR VELEBA
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a reprezentanti TJ Náměšť, u nichž jsme tradičně oceňovali zajímavou choreografii
i nápadité oblečení pro každou skladbu. Také naše gymnastky a judisté potěšili svým
pěkným vystoupením. Na závěr se představil oddíl pod vedením Michala Holého
s ukázkou stylu HIP – HOP.
S přáním krásně prožitých vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2006
se rozloučil s diváky za pořádající TJ Spartak předseda Ondřej Blaha.
Věříme, že příjemné prostředí, které nyní sportovní hala poskytuje, umožní jednotlivým oddílům dosahovat další kvalitní sportovní výsledky.
Dovolte, abychom ještě jednou na tomto místě poděkovali všem účastníkům – cvičencům i jejich trenérům – za krásný zážitek, sponzorům za příspěvky i dobrou spolupráci a v neposlední řadě také divákům za přízeň, vyjádřenou upřímným potleskem.
výbor TJ Spartak
Velká Bíteš

SNĚHOVÁ NADÍLKA
V prvních dnech nového roku 2006 přiletěl shůry ještě jeden dáreček – bohatá
sněhová nadílka. Sníh oblékl všechno do poetického bílého obleku. Slušel bítešskému náměstí, svatý Jan shovívavě shlížel ze svého podstavce na to nadělení a pan
Seka na starém hřbitově si pořídil apartní kožešinu s beranicí.
Jenom Technické služby města Velké Bíteše neměly pro zimní poezii pochopení.
Ale přesto jim děkujeme.
Zora Krupičková
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MY CIZINOU JSME BLOUDILI
MÁMA A TÁTA

Vyprávění prof. Jiřího Stallera, našeho krajana žijícího dlouhá léta v zámoří - část
čtvrtá: „Máma do ciziny nikdy nechtěla. Večer před naším odchodem prohlásila: „Tak
si jděte, já zůstanu tady“. Nastalo dlouhé přesvědčování, že by ji zavřeli, protože na
policii neoznámila, že se chystáme uprchnout. Za ilegální překročení hranice byl tenkrát kriminál na dva a půl roku, plus pokuta, ztráta občanských práv a propadnutí
veškerého majetku.
Život za hranicemi mámě nevyšel. Když jsme žili v New Yorku už několik let
a rodiče měli po dvou letech strávených v lágru konečně trochu pohodlnější život,
vracel jsem se jednou večer domů z Kolumbijské univerzity, kde jsem tehdy pracoval. Metrem proudily stovky lidí. Na schodech v podzemí seděla nějaká starší paní.
„Mámo, co tu děláš? Pojď, vezmu tě domů.“ Čekal jsem poděkování, avšak máma se
na mne obořila: „Kam jste mě to zatáhli? Já jsem sem nechtěla, já tu nechci být. Já
chci domů!“ Když se pak ruská armáda stáhla, jezdila máma každý rok do Rakouska,
k té staré vrbě u Dyje, kde jsme přešli. Dívala se přes řeku a plakala. Byla v Americe
strašně sama. Táta celé dny pracoval a koncem týdne vysedával doma u rýsovacího
prkna, aby přivydělal na život a na pensi. Oba synové žili stovky kilometrů daleko,
měli ženy a vlastní děti. Matka už byla příliš stará, aby si vytvořila svůj nový život.
Nikdy se s vyhnanstvím nesmířila a stálo ji to duševní zdraví. V jejích posledních
letech jsme s ní chodili od doktora k doktorovi.
Táta byl jiný případ. On byl chlap jako řemen. Nezlomila ho první světová válka,
když byl jako důstojník na italské frontě. Nezlomila ho léta studia na brněnském
Vysokém učení technickém, když se navíc snažil podporovat svoji mámu – vdovu

Máma se dívá přes Dyji na konci padesátých let.
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FOTOARCHIV RODINY

Na zadní straně fotografie ing. Karel Staller rukou napsal: „Takhle jsem slavil své 70té narozeniny v továrně na dálnopisy v Pferzheimu v Německu. Květiny, dárky, cukroví, víno mi
darovali inženýři a ředitelé továrny. Přišli blahopřát velmi slavnostně. Ukazuje se dnes, že
jsem jim velmi pomohl! Myslím, že nepředstírají, že mne mají rádi u nich - dle včerejšího
pozvání. O co raději bych byl pracoval pro naše továrny!!!
FOTOARCHIV RODINY

s jeho šesti mladšími sourozenci. Nezlomila ho ani deprese let třicátých, ani nacistická
okupace, kterou nějakým zázrakem přežil. A nezlomil ho ani komunistický převrat
a vyhnanství. Dosud jej vidím, jak stojí s kloboukem v ruce před malým úředníčkem
v Salzburgu a jako bývalý důstojník rakouské armády ho žádá o asyl pro sebe a svou
rodinu. Na Silvestra v Salzburgu táta vyštrachal pár šilinků a odpoledne jsme si na
oslavu vyšli na kafe. V malé restauraci stál v rohu klavír. Táta byl nejen skvělý inženýr,
ale také výborný pianista. Usedl ke klavíru a začal hrát, jen tak, sám pro sebe. Ze druhé
místnosti se vynořil majitel. Chvíli poslouchal a pak tátovi nabídl, aby přišel zahrát
večer: „Žádné peníze. Dostanete ale jídlo a pití podle libosti.“ To byla první práce, kterou v cizině získal bývalý generální ředitel velkého průmyslového podniku.
Druhá vzpomínka na pana ředitele se vynořila z doby, kdy z Ameriky do lágru přišly bedny obnošeného šatstva. Vidím starého pána, jak si leukoplastí slepuje obnošené pantofle, aby měl večer doma v čem chodit. Vzpomínám také na mámu, jak se
probírá hromadou šatů, jestli by jí něco nepadlo. Určitě v tu chvíli myslela na persiánový kožich, který zůstal v Bratislavě. Já to vyhrál. Našel jsem kalhoty. Předtím, když
se mi staré roztrhaly, jsem celý den proseděl doma, dokud máma nepřinesla od krejčího vyspravené ty české.
Když se rodiče konečně dostali do Ameriky, tátovou první prací bylo postavit se
za rýsovací prkno - jako za mlada po ukončení studií, kdy se stal inženýrem. Táta byl
opravdu chlap jako řemen.
(pokračování příště)
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NÁVŠTĚVA PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ

Prohlídka sídla Marie Terezie – Schönbrunnu.

FOTO: CENDELÍNOVÁ IVANA

Stává se tradicí, že žáci naší základní školy navštěvují v předvánočním čase hlavní
město našich jižních sousedů, Vídeň. Zájezd se uskutečnil i v letošním školním roce.
O tom, jak vypadal jednodenní výlet do tohoto města, vám napsal žák Petr Nováček
ze třídy 9.C:
19. prosince 2005 v 7:30 hodin se sešlo 46 cestovatelů, kteří se navzdory sněhové
kalamitě, plni očekávání, vypravili na výlet do hlavního města Rakouska. Cesta uběhla
rychle díky vyprávění našeho pana průvodce a než jsme se nadáli, byli jsme ve Vídni.
Viděli jsme mnoho zajímavých památek, například Dóm sv. Štěpána, budovu parlamentu s krásnou sochou bohyně Athény, budovu radnice, zámek Schőnbrunn a
všechny se nám velmi líbily. Na některé z nás ovšem nezapůsobily jen památky, ale
i speciality vídeňské kuchyně jako plněné brambory, obří koblihy, horký punč či
pečené kaštany. Procházku Vídní jsme zakončili v Prátru jízdou na Obřím kole, která
se nesla v duchu hesla „Překonej sám sebe!“, protože, někteří z nás se bojí výšek.
Všichni jsme nakonec zhlédli večerní Vídeň z výšky asi 67 metrů. Po jízdě na Obřím
kole jsme se sice unaveni, ale spokojeni, opět přesunuli do autobusu, který nás šťastně
odvezl domů. Cestu zpět nám pan průvodce zpestřil otázkami, jež zjišťovaly, co jsme
si z Vídně a její historie zapamatovali. Odměnou byla nejen velká čokoláda pro vítěze,
ale i konstatování, že jsme byli vcelku pozorné publikum, s jakým se během své praxe
nesetkává příliš často.
Věřím, že příjemné zážitky zůstanou nejen mně dlouho v paměti.
Petr Nováček, Mgr. Eva Čermáková, Mgr. Jaroslava Cendelínová
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HZS KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR ŽĎÁR N/SÁZAVOU
PS VELKÁ BÍTEŠ INFORMUJE
Požáry
Ve sledovaném období roku 2005 je evidováno u HZS kraje Vysočina, územního
odboru Žďár nad Sázavou celkem 1265 událostí. Z toho počtu je 161 požárů s vyčíslenou škodou ve výši 13 885 000 Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty
vyčíslené částkou 136 820 000 Kč. Oproti roku 2004 došlo ke zvýšení počtu požárů
o 12 případů.
Technické zásahy
V roce 2005 je evidováno celkem 1088 výjezdů k technickým zásahům. Oproti
roku 2004 došlo ke snížení počtu technických zásahů, a to o 210 případů.
Největší podíl na celkovém počtu technických zásahů mají technické pomoci
– likvidace obtížného hmyzu, likvidace sněhových převisů, odstraňování překážek na
komunikacích, otevírání uzamčených prostorů atd.
Dopravní nehody, a to především na úseku dálnice D1, kdy je nejčastěji prováděno
vyprošťování osob, zajištění místa nehody a opatření proti úniku nebezpečných
látek (především provozních náplní motorových vozidel) a ostatní pomoci – např.
pomoc při transportu pacienta.
Zranění osob
Při požárech v roce 2005 došlo ke zranění celkem 23 osob. V jednom případě se
jednalo o příslušníka HZS a ve třech případech se jednalo o členy jednotek SDH.
Úmrtí osob
V roce 2005 je u požáru na našem okrese evidováno úmrtí 2 osob.
V hasebním obvodu požární stanice Velká Bíteš bylo celkem 184 výjezdů
Požárů 39
Technologická pomoc 2
Planý poplach 5
Dopravní nehody 80
Živelná pohroma 2
Prověřovací cvičení 3
Technická pomoc 45
Únik látek 4
Taktické cvičení 3
Přehled požárů a technických zásahů od roku 2001 do roku 2005
Rok

2001

2002

2003

2004

Požáry

139

167

275

149

2005
161

Škody

7 886 700,-

4 923 500,-

7 567 160,-

7 617 520,-

13 885 000,-

Uchráněné hodnoty

39 659 500,-

60 072 000,-

72 718 200,-

66 123 000,-

136 820 000,-

Zraněno

11

21

20

13

23

Usmrceno

0

1

5

0

2

887

1413

1071

1298

1088

Technické škody

Por. Miroslav Mateja
velitel stanice HZS kraje Vysočina
P.S. Velká Bíteš
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3. ROČNÍK TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ
O PUTOVNÍ POHÁR TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ

Rok se sešel s rokem a je zde již 3. ročník Turnaje v sálové kopané o Putovní pohár
TJ Spartak Velká Bíteš. Z důvodu rekonstrukce podlahy ve sportovní hale TJ jsme
museli termín tohoto ročníku posunout až na 10. prosinec 2005. Současně se tak
letošní turnaj stal historickým okamžikem, kdy účastníci turnaje jako první vstoupili
na novou moderní palubovku a podrobili ji zatěžkávací zkoušce.
Oproti loňskému ročníku byl turnaj velmi silně obsazen. Představilo se zde celkem
78 hráčů ve 12 družstvech rozlosovaných do dvou základních skupin.
Na úvodním nástupu přivítala účastníky členka výboru TJ Spartak Hana Holíková,
která měla na starosti organizační zajištění turnaje, a seznámila je také s podmínkami
provozu haly. Za město Velká Bíteš pozdravil hráče místostarosta Ing. Alois Koukola
a popřál všem hodně úspěchů při jejich sportovním zápolení v duchu fair - play.
Jednotlivá utkání řídil dle schválených pravidel Jiří Vévoda, obsluhu časomíry a přehled výsledků utkání zajišťovali Ing. Z. Šilhan s V. Kratochvílem.
Tradičně zde nechyběla dramatická soutěžní atmosféra plná bojovnosti, provázená zřetelnou touhou po vítězství. Po urputných a do posledních okamžiků velice
vyrovnaných bojích v základních skupinách se nakonec do závěrečných semifinálových zápasů probojovala tři bítešská družstva - FC Spartak A, Chobůtky a Tropik
- a rosický Bílý balet, který zde porazil loňské vítěze FC Spartak A Velká Bíteš a zavřel jim tak bránu do finále. Druhým finalistou se po vítězství nad Tropikem stalo
družstvo Chobůtek.
FC Spartaku A se však nevedlo ani v zápase o třetí místo, kde nečekaně podlehli
družstvu Tropiku a museli se spokojit s výsledným čtvrtým místem.

Vítězné družstvo BÍLÝ BALET ROSICE.
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FOTO: MGR. VĚRA BOČKOVÁ

Ve finálovém utkání přesvědčivě zvítězilo
rosické družstvo ve složení: Krupica Michal,
Hajdin Miloš, Kunc Lukáš, Kunc Luboš, Kunc
Jakub a Malata Miroslav a Putovní pohár TJ
Spartak tak poprvé překročil práh našeho města.
Jako nejlepší střelec byl vyhlášen Tomáš
Dvořák z týmu Chobůtek s celkem 9 nastřílenými brankami.
Po vyhlášení konečného pořadí byly předány prvním třem týmům (Bílý balet Rosice,
Chobůtky V.Bíteš a Tropik V. Bíteš) a nejlepšímu střelci diplomy a věcné ceny, které spolu
s pořádající TJ Spartak do turnaje věnovali
také: PBS a.s., Velká Bíteš, Město Velká Bíteš,
Labara – Holík Radomír, Starobrno, Pekárna
– Hana Pöcklová, Sportbar Klima, Poex Velké
Meziříčí. TJ Spartak touto cestou všem sponzorům za jejich příspěvky děkuje.
Na závěr se ujal slavnostního zakončení
turnaje opět místostarosta města Ing. Alois
Koukola a rozloučil se s účastníky s přáním
šťastných a veselých vánočních svátků i dalších sportovních a osobních úspěchů do
nového roku.

Vítězný střelec Tomáš Dvořák.
FOTO: MGR. VĚRA BOČKOVÁ

POŘADÍ V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH:
Skupina A:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo
Bílý balet Rosice
Tropik V.Bíteš
KFC Březí
Psycho V.Bíteš
Mosambik V.Bíteš
Nové Sady

zápasy výhry remízy prohry
5
3
2
0
5
2
2
1
5
2
2
1
5
2
1
2
5
0
3
2
5
0
2
3

skóre
12:8
10:7
9:8
12:8
3:8
3:10

body
8
6
6
5
3
2

zápasy výhry remízy prohry
5
4
0
1
5
3
0
2
5
3
0
2
5
2
1
2
5
2
1
2
5
0
0
5

skóre
13:2
11:6
11:10
8:11
7:11
4:19

body
8
6
6
5
5
0

Skupina B:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo
Chobůtky V.Bíteš
FC Spartak A V.Bíteš
PSJ V.Bíteš
Dorost FC V.Bíteš
Rapotice
Santos V.Bíteš

Všem zúčastněným hráčům patří naše poděkování za předvedené kvalitní sportovní výkony. Při hodnocení turnaje se všichni zainteresovaní shodli, že rok od roku
hráčská úroveň roste, což nás, jako pořadatele, těší a současně zavazuje k tomu, abychom v započaté tradici pokračovali i do budoucna.
Výbor TJ Spartak Velká Bíteš
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MALÉ OHLÉDNUTÍ

ZA VÁNOČNÍ AEROBIC SHOW
Všechny z nás, které si zakoupily vstupenky na akci s názvem Vánoční aerobic show, která se konala dne 18. prosince 2005 v bítešském Kulturním domě, rozhodně neprohloupily. Jistě, neobešlo se to bez počátečních obav typu „…něco takového nemůžu zvládnout, vydržet cvičit tři hodiny je nad moje síly…“ apod. Ty se
ovšem rozplynuly poté, co se z reproduktorů začala ozývat svižná, temperamentní
hudba a hlavně poté, co na pódium předstoupil opravdový profesionál Ing. Roman
Ondrášek. Byl přesně takový, jak se předpokládalo. Sympatický tanečník a lektor
aerobiku začal všechny rozehřívat a krok za krokem učit taneční choreografii. Celá
lekce pod jeho vedením utekla jako voda. Všichni správně naladění s napětím očekávali tu další. Nikoho ani nenapadlo, že by další část neabsolvoval a odešel.
Druhá lekce začala v pomalejším tempu, ale zato s větším silovým vypětím. Cvičil
se bodystyling a lekci vedla Marcela Nedbalová. V této části show se krásně rozehřáté
svaly měly šanci trochu „napumpovat“. A aby bylo vše tak, jak má být, v poslední lekci
jsme se věnovali také protahování namáhaných svalů. Body balance předcvičoval
opět Roman Ondrášek. Tady si přišli na své všichni, kdo fandí balančnímu cvičení,
józe a strečinku. Na úplný závěr mi nezbývá než zhodnotit, že rozhodně stálo za to,
obětovat volnou neděli příjemnému pohybu a že na další setkání plné pohybu a dynamiky s našimi lektory se budeme všichni těšit.
Mgr. Kateřina Slavíčková

Závěrečná hodina jógy a strečinku.
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FOTO: ZDEŇKA ŠPIČKOVÁ

PSI A KOČKY
POROD A ŠTĚŇATA

Jak už jsem zmínila v minulém povídání, fena čeká štěňata dva měsíce. Nejen
fena, ale i chovatel se na porod musí náležitě připravit: v dostatečně teplých prostorech přichystá pelíšek dobře vyložený
měkkým materiálem . V době, kdy nastává
termín porodu, je dobré mít fenku pořád
na očích. Příznaky blížícího porodu jsou
typické: 3-4 dny před porodem se výrazně
zvětšuje mléčná žláza. Postupně fena častěji močí a více pije, ale příjem potravy
je snížený; někdy si staví i hnízdo a vyhledává pozornost majitele. V době, kdy
nastupují porodní bolesti, však chce být
sama a je stále víc neklidná, polyká, dýchá
rychleji, často i sténá a vyje. Vypuzování
plodů trvá asi 2-6 hodin, může se však
prodloužit až na 24 hodin. Každé narozené štěně fena olíže a ukousne pupeční
šňůru, mnohdy také pozře placentu, kterou má vypudit do 15 minut po štěněti.
Poté odpočívá a připravuje se na porod
dalšího štěněte, mezitím se stará o ty naro- Jezevčík. FOTO: MVDR. KLÁRA DVOŘÁKOVÁ
zené. Obvyklý počet štěňátek bývá 4-8; ale
obecně platí: čím menší plemeno psa, tím
méně štěňat a naopak (např. dnes oblíbení bernští salašničtí psi mívají mnohdy víc
než 10 štěňat ve vrhu, naopak čivavy a jiná miniaturní plemena psů přivedou na svět
kolikrát pouze 2 štěňátka).
Jak poznáme, že není během porodu něco v pořádku?
Pokud má fenka silné bolesti a tlačí delší dobu bez vypuzení plodu, může být v porodních cestách nadměrně veliké nebo mrtvé štěně. Tomuto stavu často předchází
tmavězelený výtok z vulvy bez porodu štěněte. Porodila-li fena neúměrně malý počet
štěňat a delší dobu se „nic neděje“, může být rodička vyčerpaná a děloha neschopná
dalších silných stahů = tudíž porodu dalšího štěněte. V obou případech doporučuji
vyhledat veterinárního lékaře, neboť zvláště během porodu je cenná každá minuta.
Obrázek spokojené psí rodiny vypadá asi takto: Fena se stará o štěňátka, tráví
u nich většinu času, nechává je pít, kontroluje a olizuje je; má chuť žrát a pije . Štěňata
pospávají poblíž matky, pijí mateřské mléko a nekňučí.
V „kojenecké fázi“ růstu štěňat však může vyvstat spousta malérů. Ale o těch zase
až přístě.
MVDr. Klára Dvořáková
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HUBNEME NA JAŘE
Vánoce jsou už nenávratně pryč a zima také brzy skončí. Ovšem nashromážděné
dkg či kg podkožního tuku se jen tak snadno a samy neztratí. Mnohdy je třeba zvýšit
úsilí a aktivně se o to postarat. A také proč „hubnout až do plavek“? To už je většinou
šance na viditelný úspěch díky krátkému časovému období malá a pak nezbývá, než
přistoupit k drastickým dietám a nezdravému hladovění.
Což však zkusit boj s nadbytečnými kilogramy co nejdříve a mnoha zbraněmi.
Když začneme snižovat váhu na jaře, máme šanci léto uvítat s klidným svědomím, ba
s dobrým sebevědomím, a přitom se vyhneme jakémukoliv redukčnímu trápení se.
K osvědčeným vakuovým masážím, které právě v tomto období patří mezi nejžádanější služby v našem salonu, je nejlepší zařadit pravidelný a cílený pohyb. Některé
z vás už využily nabídky kurzu břišních tanců a v této době zvládají základy tohoto
orientálního umění. Pro vás, které právě nyní potřebujete něco udělat se svou váhou,
zprostředkováváme nový kurs pořádaný společností STOB, který má v našem městě
letos na jaře premiéru.
Zde se dozvíte, jak hubnout bez hladovění a natrvalo, zacvičíte si a vzájemně se
povzbudíte. Protože někdy je potřeba jít až ke kořenům nadváhy a zamyslet se nad
příčinami, které k ní opakovaně vedou. A potom začít pěstovat nové zdravé návyky,
včleňovat je zvolna do našeho životního stylu. Aby hubnutí nebylo tvrdou řeholí, ale
radostným úsilím.
A tak vám přeji, pokud ještě stále oddalujete rozhodnutí, abyste už přestaly váhat.
A čím dříve - tím lépe, a čím více zbraní v boji proti nadváze využijete, tím dosažitelnější je váš cíl!
Příjemné dny a dobrou kondici vám přeje
Mgr. Anna Kopáčková

POLICIE INFORMUJE
Rok 2006 začal poměrně příznivě, alespoň co se týče bezpečnostní problematiky.
Příspěvek píši dne 9. ledna 2006, a tak lze konstatovat, že jak koncem minulého roku,
tak i letos se nápad kriminality zatím celkem drží.
Naši policisté šetří vloupání do hospody v jedné okolní obci, nějaké úvěrové
podvody. V tzv. zkráceném přípravném řízení jsme zdokumentovali případ maření
výkonu úředního rozhodnutí, které spočívalo v zákazu řízení motorového vozidla,
a to přes zákaz stanovený rozsudkem soudu. Zbývá ukončit také několik případů
z roku 2005.
V první den letošního roku si dlouhé chvíle krátil jistý muž tím, že volal na tísňovou linku a oznamoval zde závažné události, ke kterým ve skutečnosti nedošlo. Proto
např. vyjely 3 osádky hasičského záchranného sboru hasit dům, rovněž policie šetřila
události, které se nestaly. Předpokládám, že v některém z příštích příspěvků čtenáře
budu moci informovat o tom, že pachatel spravedlnosti neunikl a bude po zásluze
potrestán včetně úhrady finančních nákladů, které prokazatelně vznikly.
mjr. Bc. Jaroslav Navrátil
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ÚNOR 2006

Putovní přehlídka filmů Jima Jarmusche
Pátek 3. února v 19.30 hodin
ZLOMENÉ KVĚTINY
V hlavní roli americké komedie oceněné
Velkou cenou na MFF v Cannes strhující
Bill Murray. Když dostanete růžový dopis
od bývalé milenky, že s ní máte 19letého
syna, je to problém. Když ten dopis není
podepsaný, je to velký problém…
Premiéra – 105 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč
Neděle 5. února
představení LEGENDA O ZORROVI zrušeno
Pátek 10. února v 18.00 a ve 20.00 hodin
ANDĚL PÁNĚ
Padlí andělé, dobrosrdeční hříšníci a úkol,
který se zdá být skoro nesplnitelný –
naštěstí v pohádkách se vždycky všechno
v dobré obrátí. V hlavních rolích pohádkového příběhu pro celou rodinu Ivan Trojan,
Jiří Bartoška, Klára Issová, Oldřich Navrátil,
Josef Somr a další.
Premiéra – 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 12. února v 19.30 hodin
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ!
Pes, který neštěká, kouše? První česká černá
sebevražedná komedie. V hlavních rolích
K. Roden, A. Geislerová, M. Ruppert…
Premiéra – 90 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Projekt 100 – 2006
Pátek 17. února v 19.30 hodin
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
(DIÁRIOS DE MOTOCICLETA)
Dobrodružství Che Guevary (Gael García
Bernal) na cestě iberoamerickým kontinentem ve filmu režiséra Waltera Sallese.
Oceněno na festivalu v Cannes 2004 a Oscarem 2005.
Koopr. 2004 – 128 minut, mládeži přístupno
Vstupné 54 Kč

Neděle 19. února v 19.30 hodin
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
(BROTHERS GRIMM)
Thriller s prvky komedie natáčený v České
republice, v hlavních rolích M. Damon,
H. Ledger, M. Bellucci, T. Hanák,
M. Táborský…
Premiéra – 120 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 24. února v 19.30 hodin
SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHŮ
(SIN CITY)
Sin City je zamořeno kriminálníky, zkorumpovanými policisty a sexy ženami…
V hlavních rolích M. Rourke, B. Willis, B. del
Toro, C. Owen, E. Wood, J. Alba…
Premiéra – 126 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 26. února v 17.00 a ve 20.00 hodin
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Čtvrtý rok Harryho Pottera ve Škole čar
a kouzel v Bradavicích bude opět plný překvapení, akce a nebezpečí. Český dabing.
Premiéra – 157 minut, mládeži přístupno
Vstupné 63, 66, 69 Kč
Projekt 100 – 2006
Pátek 3. března v 19.30 hodin
AŽ PŘIJDE KOCOUR
Snímek režiséra Vojtěcha Jasného, v hlavních rolích V. Brodský, J. Werich, J. Sovák,
E. Vášáryová, V. Menšík, J. Bohdalová…
Oceněno na festivalech v Cannes,
Barceloně, Soluni, Cartageně…
ČSSR 1963 – 101 minut, mládeži přístupno
Vstupné 54 Kč
Neděle 5. března v 19.30 hodin
3:15 ZEMŘEŠ
(THE AMITYVILLE HORROR)
Krátce poté, co se zabydlí, se začnou dít
podivné věci… Americký horor od tvůrců
Texaský masakr motorovou pilou.
Premiéra – 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Připravujeme:
Rychlovka – King Kong – Jak se rodí krokodýli – Karcoolka – Keeping Mum – Rafťáci
Projekt 100 – 2006:
Křižník Potěmkin – Dítě – Kdyby – U konce s dechem – TXH 1138
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INFORMACE ÚŘADU PRÁCE

NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI ROZŠIŘUJE
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ
Dnem 1. 1. 2006 vstupuje v účinnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to zákon č. 382/2005 Sb.. Touto novelou se mimo jiné rozšiřuje i okruh skutkových podstat přestupků a správních deliktů. Fyzická osoba se jako zaměstnavatel
dopustí přestupku nebo právnická osoba jako zaměstnavatel se dopustí správního
deliktu tím, že neplní oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo nevede
evidence v tomto zákoně stanovené. Úřady práce mají oprávnění kontrolovat u zaměstnavatele, zda plní oznamovací povinnosti vůči úřadu práce a zda vede evidence
stanovené v zákoně o zaměstnanosti. Jedná se např. o povinnost zaměstnavatele uvedenou v § 35 zákona o zaměstnanosti oznámit příslušnému úřadu práce do 10 kalendářních dnů volná pracovní místa a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů
oznámit obsazení těchto míst, dle § 87 zákona o zaměstnanosti informační povinnosti zaměstnavatele v případech, kdy nastoupí do zaměstnání občan Evropské unie
nebo cizinec a dále povinnost zaměstnavatele v § 102 zákona o zaměstnanosti vést
evidenci občanů Evropské unie, kteří nastoupili zaměstnání a cizinců, kterým bylo
vydáno povolení k zaměstnání a evidenci cizinců, u nichž se nevyžaduje povolení
k zaměstnání. Dále je zaměstnavatel povinen vést evidenci občanů Evropské unie
a všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce
zahraničním zaměstnavatelem.
Za neplnění výše uvedených oznamovacích povinností a nevedení evidencí stanovených v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, bude moci úřad práce uložit
zaměstnavateli pokutu až do výše 500 000 Kč.
Existují i další oznamovací povinnosti a povinnosti vést evidence stanovené
zákonem o zaměstnanosti, které novelou zákona o zaměstnanosti nebyly dotčeny.
Zaměstnavatel je podle § 80 zákona o zaměstnanosti povinen při oznamování volných pracovních míst úřadu práce označit pracovní místa vyhrazená pro osoby se
zdravotním postižením, je povinen informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se zdravotním postižením, vést evidenci zaměstnávaných
osob se zdravotním postižením, evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se
zdravotním postižením. Dále je zaměstnavatel povinen podle § 83 zákona o zaměstnanosti písemně ohlásit příslušnému úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně způsobů plnění do 15. 2. následujícího
roku.
Za nesplnění těchto povinností stanovených zákonem o zaměstnanosti lze uložit
zaměstnavateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
ÚP Žďár n. S., dne 29.12.2005
Zpracovaly: PhDr. Eva Sekorová a JUDr. Maršálková
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Chcete zhubnout bez hladovění a natrvalo?
Chcete předejít zdravotním problémům?
Vyzkoušeli jste už mnoho diet a vždy jste znovu přibrali?
V tom případě je právě pro vás určen kurz snižování nadváhy.
Kurz je pro ženy i muže, kteří se rozhodli pěstovat zdravý životní styl postupně, zdravě a natrvalo.
Kurz trvá 3 měsíce, 1x týdně - 2 hodiny psychoterapie, 1 hodina cvičení - aerobik,
(vakuové masáže, aqua-aerobik, plavání, apod.)
Jde o léčbu behaviorální, kognitivní psychoterapií pod vedením vyškolené lektorky, kdy zařadíme do
svého životního stylu nové zdravé návyky v konzumaci potravin a také zařadíme lehký pohyb pod
vedením rehabilitační sestry.
Kurz bude zahájen v sobotu 11. 2. 2006 .
Místo a přesný čas upřesníme.
Cena kurzu je 1 850 Kč.
www.stob.cz
kontakt: Alena Zmrzlá
+420 776 362 098
alena.zmrzla@seznam.cz
Přihlášky a bližší informace obdržíte také ve studiu SALOME.

Jiří Košťál - Jinošov 83

LYŽAŘSKÝ SERVIS
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PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek: 15.00 - 19.00 Sobota: 10.00 - 18.00 Neděle: 10.00 - 16.00
Zakázky na počkání nebo dle dohody Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095

PRODEJ A OPRAVY JÍZDNÍCH KOL
PAVEL DOLEŽAL
VLKOV 95
• prodej kol
• opravy kol
• stavba kol na zakázku
• prodej kol na splátky
Kontaktní adresa:
Pavel Doležal
tel.: 566 536 824
Vlkov 95

603 582 163
594 53 Osová Bítýška

