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Obec Záblatí s Křeptovem a Rudou v pozadí.
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Náves v Záblatí s dětským hřištěm.
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Zpravodaj Velká Bíteš

ZÁBLATÍ
Seznamme se s malou obcí, ležící v těsném sousedství Osové Bítýšky - jižním směrem, za „blaty“, o čemž nás informuje samotný „mluvící“ název obce. Blaty byly patrně myšleny blátivé louky kolem potoku Bítýška, tvořícím přirozenou hranici mezi
oběma obcemi. Dokládá to i staré pečetidlo, na kterém je vyobrazen rýč a radlice s nápisem „Dědina Zablaty“.
Konečně svědčí o tom zápis ve Vlastivědě moravské, autorů Tiraye a Zavadila:
„Jméno vsi ukazuje, že leží z (Osové Bítýšky) za blátivou, močálovitou loukou; někdy se
též užívá Záblať (fem.), ale jen zřídka. Leží severozápadně na pravém břehu Bítišky na návrší dosti příkrém, na jih vystupujícím ve výši 526 m a souvisí s Osovskou Bítýškou. Osada
tvoří náves podlouhlou, na severu a na jihu hodně zúženou, povrchu velmi nerovného; návsi
říkají „kopeček“. Domy stojí dílem průčelím, dílem štítem na náves, dosti těsně při sobě a před
mnohými jsou zahrádky. Uprostřed návsi jsou 3 domky; stodoly jsou za staveními.
Ve XIV. stol. patřilo Z. pánům z Meziříčí; neboť r. 1356 obvěnil i zde Jan Starší z M. svou
manželku Annu ze Šternberka a r. 1365 obvěnění značně zvýšil. S počátku stol. XV. dostalo
se Z. k Náměšti; neboť již r. 1437 uvádí se tam a od té doby sdílelo osudy s ní“.
Poloha
Obec se nachází na poměrně svažitém návrší s uváděnou střední nadmořskou výškou
526 m. Asi 500 m směrem na jihovýchod spatříme nejvyšší bod katastru kopec Duforty
s nadmořskou výškou 561,2 m, pojmenovaný podle francouzského generála Duforta, který
tuto strategickou kótu využíval jako pozorovací stanoviště v době napoleonských válek.
Podle charakteru rozmístění domů, většinou podél cesty, je možné považovat Záblatí
za osadu „silničního“ typu. Dalším určujícím krajinným prvkem je potok Bítýška, který umocňuje spádovost na Velkou Bíteš. Povodím náleží „Bítýška“ k řece Svratce a tím
i k Černému moři. Potok kdysi „poháněl“ 16 mlýnů, včetně Záblaťského.
Střípky z historie
Poprvé bylo Záblatí písemně zmíněno roku 1356, v listině Jana Staršího z Meziříčí a je možné se domnívat, že mohlo být založeno kolem roku 1300. Od počátku své
existence bylo spjato s Osovou Bítýškou, s níž sdílelo společný osud. Až někdy v letech
1376 až 1437 došlo k zásadní změně feudálního vlastnictví Záblatí, které se stalo součástí vzdálenějšího náměšťského panství, ačkoliv O. Bítýška byla a zůstala součástí panství osovského.
Výhodná poloha obce na potoku Bítýška byla příležitostí pro budování vodních mlýnů. Jeden z nich je zmiňován již v roce 1437 a patřil pravděpodobně k takzvaným „mlýnům rybničním“, které napájel potok protékající soustavou rybníků, sloužících jako vyrovnávací nádrže v době sucha.
Třicetiletá válka zanechala kruté stopy i v životě místních obyvatel. Krátce po „Bílé
hoře“ bylo Záblatí postiženo řáděním polských kozáků, které vyvolalo útěk obyvatel do
okolních lesů. Roku 1622 přišlo Valdštejnovo vojsko. Další a další vojska se valila krajem, až vše završili svým pleněním Švédové - pod vedením generála Torstensona, kteří
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potřebovali velké množství potravin při dlouhém, neúspěšném obléhání Brna. Po této
strašné válce zůstala v Záblatí více než polovina gruntů pustá.
Poslední majitelé náměšťského panství před „Bílou horou“ byli Žerotínové – horliví
čeští bratři. Dá se tedy předpokládat, že značná část tehdejších obyvatel Záblatí byli nekatolíci, sdílející víru svých zeměpánů. Kdy došlo k rekatolizaci, není zcela jasné. Souvisí to jistě s farou (farností) v Osové Bítýšce, která v té době neměla dostatečné příjmy
a byla podřízena (jistě nechtěně) faře heřmanovské. Ani Záblatí neodvádělo faře desátky
- asi tím vyjadřovalo svou nevraživost jako protestantská obec.
Významným rokem pro obec je rok 1867, kdy v rámci reorganizace dosavadní, zastaralé feudální struktury bylo Záblatí odloučeno od Osové Bítýšky a vytvořilo samostatný správní celek s již zmíněným vlastním pečetidlem. Součástí O. Bítýšky se obec opět
stala od roku 1973 do roku 1990, kdy získala opět samostatnost.
Tradice
Ještě na začátku 19. století nosili záblatští muži dlouhý šosatý kabát, pod ním modrou
vestu s lesklými kovovými knoflíky, kožené kalhoty a vysoké boty. Možná, že nosili i bělavé ovčí kožichy, na zádech vyšívané – jako sousedé („vornáti“) z O. Bítýšky. Ženský „kroj“
se vyznačoval krátkými sukněmi, úzkou šněrovačkou a velkým šátkem přes hlavu.
Obecní kronika je vedena od roku 1922. Prvním kronikářem byl pan František Musil, který po problémech spojených s politickými zvraty v polovině minulého století, našel pokračovatele ve svém synu Janovi. Dovolím si ocitovat z jeho zápisů:
„Válka ani žádné přírodní katastrofy se zcela Záblatí nedotkly, takže ani v minulosti ani
v době mého života se Záblatí nemuselo stavět od úplného základu. Plynule, svým tempem
jsme jako jeho věrní obyvatelé přispívali k tomu, abychom žili mezi sebou spokojeně.“
(Slova prostá, ale výstižná - stojící za připomenutí zvláště dnes).
Současnost
V roce 1999 bylo nákladem 850 tis. Kč dokončeno centrální dětské hřiště na návsi
(viz foto) – 60% nákladů pokryla dotace z Fondu obnovy venkova. Oprava místních komunikací si vyžádala 2,5 mil. Kč a nové chodníky 400 tis. Kč.
Jednou z nejdůležitějších věcí pro úspěšný rozvoj obce je schválený územní plán –
a ten Záblatí od dubna letošního roku má. O tom, že obecní zastupitelstvo, pod vedením
dlouholetého starosty Ondřeje Sysla, pracuje cílevědomě, svědčí i dokončená komplexní
pozemková úprava, zapsaná na katastru. Podle dostupných informací byla obec Záblatí
teprve druhou takto připravenou obcí v republice. Touto pozemkovou úpravou byly také
uvolněny plochy pro dva biokoridory, stoprocentně dotované dvěma miliony Kč.
Další příkladnou akcí je způsob řešení rozvoje obce, který má přilákat zejména mladé lidí: Obec má totiž připravenou obytnou zónu pro 31 rodinných domků, včetně inženýrských sítí i komunikací! Přípravné práce započaly v roce 2006 – celkové náklady
dosáhly 16,5 mil. Kč a byly kryty z vlastního rozpočtu.
Letos obec očekává sdruženou dotaci 1,75 mil. Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu, která bude využita na pořízení osvětlení i další úpravy na návsi
a 120 tis. Kč ze Spolku pro obnovu venkova pro modernizaci obecního úřadu.
Obec se snaží i o další (v sousedních zemích běžné) moderní způsoby získávání finanč-
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ních prostředků pro svůj rozvoj. Chtěla by na svém katastru poskytnou prostor pro stavbu větrných elektráren, naráží ovšem na kontroverzní stanovisko krajského úřadu. V katastru obce působí také dva velké zemědělské podniky – AGRO Záblatí a AGROFARM
se sídlem ve Žďáře nad Sázavou.
Závěrem chci jménem redakce Zpravodaje popřát zastupitelstvu obce uskutečnění
všech smělých plánů a občanům Záblatí, aby se naplnila výše citovaná slova kronikáře.
Zdroje informací: Kromě uvedené „Vlastivědy moravské“ a informací pana starosty –to
byla publikace:
„Záblatí v minulých stoletích“, kterou uspořádal Martin Sysel z textů Loupa Miroslava
ml., Adámka Jiřího a Peterky Jozefa.
Alois Koukola

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
ČERVEN 2008
30. května 2008
DĚTSKÝ DEN
U cihelny
Organizuje Kynologický klub Velká Bíteš
PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK
pondělí a středa	  9.00 – 11.30 hodin
čtvrtek
15.30 – 18.00 hodin
23. června - 31. srpna 2008 ZAVŘENO – prázdniny
Pondělí 2. června 2008 od 9 do 11.30 hodin
DEN DĚTÍ U ČLOVÍČKA
MC Človíček, Masarykovo nám. 85
Pondělí 2. června v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY HISTORICKÝCH KOL A TŘÍKOLEK
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
3. – 9. června 2008 od 9 do 15.30 hodin, 11.30 – 12.00 hodin – přestávka
VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOL A TŘÍKOLEK
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám.5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Červen 2008

5

Středa 4. června 2008 ve 13.30 hodin
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY
před radnicí, hraje dechová kapela Veselá sedma
Organizuje město Velká Bíteš
Pátek 6. června 2008 v 15 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
pro děti z města a okolí
Mateřská škola, U Stadionu 538
8. června 2008 od 11 do 19 hodin
ČERVNOVÁ PÁRTY
podrobnosti v pozvánce
Masarykovo náměstí
Úterý 10. června 2008 v 9 hodin
POJĎTE S NÁMI K HASIČŮM
společná vycházka s návštěvou hasičů, sraz u lékárny U Tří sloupů
Organizuje MC Človíček
Středa 11. června 2008
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
pro děti MŠ a děti 1. tříd ZŠ
Fotbalový stadion Spartak Velká Bíteš
Organizuje MŠ, U Stadionu 538
Neděle 15. června 2008 v 15 hodin
MLADÉ BÍTEŠSKO – dětská folklorní přehlídka
nádvoří Městského muzea, Masarykovo nám. 5
Organizuje IC a KK, Městské muzeum, Muzejní spolek Velkobítešska
Pondělí 16. června 2008 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ FRANTIŠKA JURKA
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
17. – 27. června 2008 od 9 do 15.30 hodin, 11.30 – 12.00 hodin – přestávka
VÝSTAVA OBRAZŮ FRANTIŠKA JURKA
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Středa 18. června 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB – vyprávění o cestě po Egyptě
hostem bude Tomáš Mašek, ředitel ZUŠ
Kulturní dům, Vlkovská 482
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Sobota 21. června 2008 ve 20 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA – hraje Renovace a Gamarock
Kulturní dům, Vlkovská 482
Neděle 22. června 2008
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÁ POUŤ
Masarykovo náměstí
Organizuje Město Velká Bíteš a Církev římskokatolická
Neděle 22. června 2008 v 10.30 hodin
JAN BRODA A ZDENĚK NOVÁČEK – trubka a varhany
Kostel sv. Jana Křtitele
Organizuje BHP
Neděle 22. června v 9.30 hodin
SVĚCENÍ PRAPORU MĚSTA
Kostel sv. Jana Křtitele
Úterý 28. června 2008 ve 13 hodin od České spořitelny
EXKURZE – do Domova důchodců na Mitrově, prohlídka kostelíka sv. Michaela ve
Vitochově, návštěva rozhledny v Karasíně, bez přihlášek, cena 50 Kč
Organizuje Seniorklub
Sobota 28. června 2008 v 6 hodin
CELODENNÍ VÝLET DO LEDNICKO - VALTICKÉHO AREÁLU
účast limitována, nutné přihlášky
sraz u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub
Pondělí 30. června 2008
BESEDA
Městské muzeum, Masarykovo nám. 5
Organizuje Městské muzeum
ČERVNOVÁ PÁRTY
8. ČERVNA OD 11 DO 19 HODIN
Masarykovo náměstí
- Mistrovství ČR historických velocipédů
- Běh pro zdraví
- Bítešský chodník slávy – své hvězdy si pokřtí Lucie Bílá, Martina Sáblíková
a bratři Pospíšilové
- Vystoupení Tata Band, Petr Muk, Petr Bende, Maxim Turbulenc, Václav Noid Bárta a
LUCIE BÍLÁ
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INFORMACE RADNICE
USNESENÍ Č. 8/08 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 14. DUBNA 2008
Rada města schvaluje:
– předložený výkaz těžby a prodeje topolů z fotbalového stadionu, zpracovaného přítomným jednatelem společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o., p. L. Kolářem. Výnos
ve výši 34.885,00 Kč bude poskytnut formou finančního příspěvku FC Spartak Velká
Bíteš. Město Velká Bíteš vystaví fakturu na prodej dřeva a Lesy města Velká Bíteš s.r.o.
vystaví fakturu na těžbu a dopravu dřeva
– kapacitu dětí v MŠ Velká Bíteš, Masarykovo n. 86 na konečný počet 79 dětí pro
šk. rok 2008/2009. Výše uvedené vychází z odborného posouzení odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Velká Bíteš a provozního řádu mateřské školy předloženého ředitelkou pí. Hanou Sedlákovou
– RM ukládá starostovi města prostřednictvím Kr. úřadu Vysočina, Jihlava, odborem
školství, mládeže a sportu zajistit změnu v rejstříku škol z předchozí kapacity 83 dětí
na 79 dětí. Dále ukládá starostovi města projednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR
Praha (vydavatel vyhlášky č. 410 z roku 2005 Sb.), že výše uvedené rozhodnutí RM
o snížení kapacity počtu dětí je v souladu se zmíněnou vyhláškou č. 410/2005 Sb.
– zveřejnění záměru na prodej id. spoluvlastnického podílu ve výši 83/519 na pozemcích p.č. 1469/2-zahrada o výměře 270 m2 a p.č. 1469/5-zahrada o výměře 225 m2
v k.ú. Březské
– revokaci svého usnesení č. 6/08 z jednání ze dne 17.3.2008 ve věci záměru výstavby
výrobní haly v areálu fy Strojírny Slavíček s.r.o. Velká Bíteš:
původní znění: RM schvaluje poskytnutí předběžného kladného stanoviska fě Strojírna Slavíček, s.r.o., Vlkovská 107, Velká Bíteš k záměru výstavby výrobní haly o rozměrech 40 x 18 m, výška hřebenu 5,7 m, včetně parkoviště pro zaměstnance firmy
v areálu fy Strojírna Slavíček, s.r.o. na ulici Vlkovská 107, Velká Bíteš, s umístěním
dle předloženého situačního plánu
nové znění: RM bere na vědomí předloženou studii na výstavbu výrobní haly v areálu fy Strojírny Slavíček s.r.o., Vlkovská 107, Velká Bíteš, vypracovanou Ing. Filipem,
Building centrum-HSV Velké Meziříčí a schvaluje, aby město Velká Bíteš, jako budoucí účastník územního řízení poskytlo kladné předběžné vyjádření k výše uvedenému záměru, s tím, že navržená výška hřebene střechy haly do 9 m nesmí překročit
výšku stávající budovy v areálu
– pokračování na akci „Obnova opevnění okolo kostela sv. Jana Křtitele“ – vyspárování hradeb z vnitřní strany v návaznosti na část opravenou v minulých letech. Jedná se o úsek mezi 3. a 4. baštou včetně jejich částí za nabídkovou cenu zhotovitele,
fy Stavos Velké Meziříčí s.r.o., Velká Bíteš, tj. 240.000,00 Kč vč. DPH
– výsledek hospodaření MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538, za r. 2007 a jeho rozdělení
dle návrhu předloženého ředitelkou školy pí. Jiřinou Janíkovou
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– poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,00 Kč místní organizaci Moravského rybářského svazu Velká Bíteš za účelem zabezpečení činnosti rybářského kroužku
mládeže a soutěží mladých rybářů
– vyhovět žádosti P. B. Poláčka, faráře velkobítešského, na pronájem parkovací plochy
- spodní části Masarykova n. v neděli 20.4.2008 v 13.30 hod na dobu jedné hodiny, za účelem žehnání motorek
– realizovat celoplošnou jarní deratizaci města včetně místních částí od 19.5.2008 do
13.6.2008
– následující směnu bytů: byt č. 5 v bytovém domě Jihlavská 282, Velká Bíteš, který
je ve vlastnictví Bytového družstva Velká Bíteš, se směňuje za byt č. 30 v bytovém
domě U Stadionu 548, Velká Bíteš, který je ve vlastnictví města Velká Bíteš. Jedná
se o výměnu bytu 2+KK za byt 3+1. Členský podíl bude převeden
– následující směnu bytů: byt č. 29 v bytovém domě U Stadionu 548 C, Velká Bíteš,
se směňuje za byt č. 32 rovněž v bytovém domě U Stadionu 548 C, Velká Bíteš. Jedná se o výměnu bytu 4+1 za byt 2+1
– kupní smlouvu v předloženém znění uzavíranou mezi (prodávající) a městem Velká
Bíteš (kupující), jejímž předmětem je prodej kuchyňské linky umístěné v bytě č. 1,
Masarykovo n. 65
– dohodu o ukončení nájmu v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš - vlastníkem nemovitosti (pronajímatel) a (nájemce), jejímž předmětem je ukončení nájemního vztahu k 30.4.2008 k užívanému bytu č. 06 v bytovém domě Masarykovo n. 84, Velká Bíteš
– dohodu o ukončení nájmu v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš
- vlastníkem nemovitosti (pronajímatel) a (nájemce), jejímž předmětem je ukončení
nájemního vztahu k 30.4.2008 k užívanému bytu č. 1 v domě Masarykovo n. 65,
Velká Bíteš a ustavení nového nájemního vztahu k bytu č. 06, Masarykovo n. 84,
Velká Bíteš
– uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem pozemků p.č. 286, vodní
plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1273 m2 a p.č. 292/1, vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1442 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše za cenu 2.000,00 Kč/rok
na dobu neurčitou, v předloženém znění
– uzavření nájemní smlouvy s Kynologickým klubem Velká Bíteš, jejímž předmětem je
pronájem části pozemku p.č. 2729/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
3120 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 7,00 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, v předloženém znění. Současně RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Kynologickému klubu ve výši výše uvedeného nájemného
– vyhovět žádosti Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
Velká Bíteš na zvýšení finančního příspěvku o 5.000,00 Kč na rok
– přidělení bytu U Stadionu 430, Velká Bíteš (holobyt)
– následující postup ve věci využití bytu U Stadionu 280, Velká Bíteš: Správcovská firma
Encom vyzve ke kontrole neužívaného bytu z důvodu jeho devastace a jeho uvolnění
– využití cenové nabídky fy ESL, a.s. Brno na zpracování prováděcí projektové dokumentace na vybudování plynové kotelny v ZŠ Velká Bíteš, Sadová za nabídkovou
cenu 97.000,00 bez DPH
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Rada města bere na vědomí:
– argumentaci přítomných zástupců obce Záblatí, p. starosty O. Sysla a pí. místostarostky M. Kotenové ve prospěch stavby „Větrný park v lokalitě Záblatí“
– RM nedoporučuje ZM revokovat své usnesení č. 11/08 ze svého zasedání ze dne
4.2.2008 kde ZM neschvaluje záměr společnosti ENVI ENERGO a.s. realizovat
stavbu „Větrný park v lokalitě Záblatí“
– zprávu o kontrole skutečností souvisejících s čerpáním a použitím dotace poskytnuté
v r. 2006 na akci „DD Velká Bíteš, Tyršova 223 – stavební úpravy“. Kontrolu provedli pracovníci Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně
– zápis z jednání komise pro opravy památkově chráněných objektů a staveb v MPZ
ze dne 4.4.2008
– informaci od p. starosty ve věci majetkoprávních vztahů ke komunikaci na ulici Vlkovská, Velká Bíteš a návrh majetkoprávního narovnání
– informace od p. starosty ve věci podaných žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Všechny tři žádosti byly řádně zaregistrovány
– informace od p. starosty ve věci OO Policie ČR ve Velké Bíteši. Pan starosta mj. informoval o setkání starostů kraje Vysočina s ministrem vnitra ČR p. I. Langerem.
V této souvislosti byla dohodnuta návštěva ředitele Policie ČR, správy JMK Brno
plk. Ing. Koutného na úvod zasedání ZM
– informace od pí. místostarostky ve věci nenadálého opuštění republiky krajany – kteří byli ubytováni v městském bytě v Holubí Zhoři. Paní místostarostka konstatovala, že jsou k dispozici informace z MV ČR o návratu rodiny do Ruska. Důvod jejich
utajovaného kroku není znám. V současné době probíhá komunikace s MV ČR ve
věci řešení nastalé situace
– informace od pí. místostarostky o požadavcích nájemníků z bytového domu U Stadionu 474, Velká Bíteš:
– havarijní stav přístřešku na popelnice: RM vyzve bytové družstvo Údolí Velké Meziříčí, Společenství vlastníků bytových jednotek bytů k řešení dané věci (oprava
nebo odstranění)
– VO na ulici
– nezpevněná komunikace před bytovým domem
– RM konstatuje, že z finančních důvodů nelze požadavky v letošním roce řešit
Rada města doporučuje ZM ke schválení:
– prodej pozemku p.č. 1949 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2 v k.ú. Velká Bíteš
– prodej pozemku p.č. 1233 - ostatní plocha, zeleň o výměře 151 m2 v k.ú. Velká
Bíteš
– zveřejnění záměru města vložit budovu bez čp/če na pozemcích p.č. 2729/16, 2729/26,
2729/17 a pozemku p.č. 2729/16 v k.ú. Velká Bíteš do základního kapitálu Technických služeb Velká Bíteš s.r.o.
– podání návrhu soudu na jmenování znalce - p. Ing. Jaroslava Vodičky, Hrnčířská 94,
Velká Bíteš, za účelem stanovení hodnoty uvedeného nepeněžitého vkladu
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– zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4220, orná, 6178 m2, a p.č. 4221, orná,
6322 m2, k.ú. Velká Bíteš s tím, že prodej bude výhradně realizován za účelem realizace záměru „Investiční výstavba v oborech zpracovatelského průmyslu vyjma oborů
zaměřených na prvotní zpracování surovin v oborech strategických služeb, technologických center a v oblasti výzkumu a vývoje – Průmyslová zóna Velká Bíteš“ v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1100 ze dne 31.8.2005 a rozhodnutí MPO č. 100/2006
ze dne 16.6.2006.
Na pozemcích vázne předkupní právo Pozemkového fondu ČR, který se zavázal, že se
předkupního práva vzdá na základě žádosti města Velká Bíteš, jež bude doložena souhlasným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury Czech Invest.

USNESENÍ Č. 15/08 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ KONANÉHO DNE 28. DUBNA 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 4/08 k rozpočtu města pro r. 2008, v předloženém znění
– zveřejnění záměru na prodej bytového domu čp. 209 na ulici Lánice ve Velké Bíteši včetně zastavěného pozemku p.č. 562 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 761
m2 a dále souvisejících pozemků p.č.563 - ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2
a p.č.561-ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú. Velká Bíteš
– ZM dále schvaluje způsob a podmínky prodeje domu a pozemků takto:
– prodej domu realizovat jako celek včetně příslušných pozemků
– nemovitosti odprodat zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou
– v případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou od své žádosti následně odstoupí, nebudou vybráni uchazeči na dalších místech pořadí nabídek, ale prodej bude opakován po novém zveřejnění záměru
– zveřejnění záměru města prodat byt v bytovém domě ul. U Stadionu č.p. 275, Velká
Bíteš, a to byt č. 275/9 v 2. nadzemním podlaží 2+1 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 794, zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Velká Bíteš ve výši 87/1000, v předloženém znění
– zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 4220, orná, 6178 m2, p.č. 4221, orná,
6322 m2 v k.ú. Velká Bíteš, v předloženém znění
– zveřejnění záměru města vložit budovu bez čp/če na pozemcích p.č. 2729/16, 2729/26,
2729/17 a pozemku p.č. 2729/16 v k.ú. a obci Velká Bíteš do základního kapitálu
Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o. a podání návrhu soudu na jmenování znalce
Ing. Jaroslava Vodičky za účelem stanovení hodnoty uvedeného nepeněžitého vkladu
– směnu městského pozemku p.č. 842/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 378 m2
v k.ú. Velká Bíteš, za pozemky parc.č. 3009/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 151 m2
a parc.č. 3009/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 118 m2 v k.ú. Velká Bíteš
– odkoupení pozemků pod chodníky v ulici Vlkovská ve Velké Bíteši od jednotlivých
vlastníků (popř. jejich právních nástupců) a to:
– p.č. 3009/4 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš o výměře 16 m2
– p.č. 3009/8 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš o výměře 14 m2
a p.č. 3009/9, ostatní plocha, silnice v k.ú.Velká Bíteš o výměře 22 m2

Červen 2008

11

–
–
–

–

–
–
–

– p.č. 3009/11, ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš o výměře 159 m2
a p.č. 3009/12, ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš o výměře 106
– p.č. 3009/5, ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš o výměře 11 m2
prodej pozemku p.č. 1949 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2 v k.ú. Velká Bíteš
uzavření smlouvy o zániku věcného předkupního práva k pozemkům p.č. 360/5,
357/6 v k.ú. Košíkov s firmou Outulný, a.s., v předloženém znění
revokaci svého usnesení č.11/08 ze dne 4.2.2008:
původní znění: ZM neschvaluje záměr společnosti ENVI ENERGO, a.s., Jihlavská
1007, Žďár n./Sáz., realizovat stavbu „Větrný park v lokalitě Záblatí“
nové znění: ZM nesouhlasí obecně s výstavbou větrných elektráren na území kraje
Vysočina. Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí o umístění stavby „Větrný park
v lokalitě Záblatí“ již nabylo právní moci v r. 2007, je stanovisko města Velká Bíteš
k záměru společnosti ENVI ENERGO, a.s. realizovat uvedenou stavbu, které si vyžádal Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, v souvislosti se zřízením věcného břemene na pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina, bezpředmětné
smlouvu uzavřenou mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 378.034,00 Kč na výstavbu akce „Rekonstrukce kanalizace
ul. Tyršova – Velká Bíteš“, v předloženém znění
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na vybudování dětského hřiště u sokolovny
ve Velké Bíteši v rámci projektu „Oranžové hřiště“ ve výši 1,0 mil. Kč od Nadace ČEZ
prodej zásahové cisterny Tatra 148 obci Krásněves za cenu 60.000,00 Kč. O uvedenou finanční částku se navýší výdaje v rozpočtu města na požární ochranu na pořízení el. centrály a motorové pily do nové CAS 20
nákup klavíru Petrof, model I – 282 cm, opusové číslo 182 562 od fy Ciampi Roma,
Itálie, za cenu 20.000,00 EUR ve 3 stejných ročních splátkách v letech 2008 až 2010

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
– informace přednesené ředitelem Policejní správy okresu Jihlava, který je rovněž pověřen
funkcí zástupce ředitele Správy Jihomoravského kraje, plk. Mgr. Bačkovským, ve věci obvodního oddělení Policie ČR ve Velké Bíteši a reformy policie jako takové. Plk. Mgr. Bačkovský je členem týmu vytvořeného za účelem provedení reformy Policie ČR.
Základní přednesené informace:
Obvodní oddělení zůstane ve Velké Bíteši zachováno.
Personálně bude počet policistů ve Velké Bíteši doplňován postupně na cílový stav
tj. 11 policistů. V červenci, případně srpnu 2008 bude rozšířen stávající stav 4 policistů na 7, čímž by byla zajištěna služba po dobu 24 hodin
Odbor dopravy z Brna vysílá do Velké Bíteše 4x až 5x týdně zhruba na 2 a více hodin
policisty dopravky, kteří zde dozorují silniční provoz.
Výzva směrem k zastupitelům a všem občanům k pomoci v náborové činnosti.
V roce 2013 bude zřízena Správa kraje Vysočina Policie ČR se sídlem v Jihlavě, pod
kterou bude správně patřit celé území kraje Vysočina.
Vzdělávací systém pro nově přijaté policisty.
Reforma vlastní policejní služby - využívání moderních informačních technologií
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– informaci od p. starosty ve věci dodávky speciální cisternové automobilové stříkačky
CAS 20 pro zásahovou jednotku města. Speciální hasičský automobil je postaven na
podvozku 4x4, MAN za celkovou cenu 7,722 mil. Kč a bude dodán do Velké Bíteše v květnu
– informace od p. starosty ve věci podaných žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Všechny tři žádosti byly řádně zaregistrovány
– informace od pí. místostarostky ve věci nenadálého opuštění republiky krajany – kteří
byli ubytováni v městském bytě v Holubí Zhoři. Paní místostarostka konstatovala, že
jsou k dispozici informace z MV ČR o návratu rodiny do Ruska. Důvod jejich utajovaného kroku není znám. V současné době se náhradně nabízí možnost ubytování občanů z Pakistánu (2 muži a 2 děti), kteří jsou v ČR za účelem léčení dětí postižených
kardiovaskulárními nemocemi. V současné době probíhá komunikace s MV ČR ve
věci řešení nastalé situace. Jednání s MV ČR zejména z pohledu dotací bude na základě dohody koordinováno s městem Jeseník, které krajani z Ruska též opustili
– interpelaci Ing. Aloise Koukoly CSc. ve věci žádosti o přehodnocení usnesení ZM
ze dne 20.2.2008 ve věci zadání změny č.3 ÚP. Žadatelé žádají o zařazení pozemků
p.č. 4473 a 4471, k.ú. Velká Bíteš do uvedené změny
– reakci p. starosty na interpelaci Ing. A. Koukoly CSc.: Usnesením ZM č. 12/08 ze
dne 20.2.2008 bylo zadání změny č. 3 uzavřeno. Žadatelé mají možnost svoji žádost
uplatňovat při zadání změny č. 4, ve které bude současně řešen požadovaný obchvat
města, který je limitujícím prvkem pro celou řadu pozemků

ZPRÁVY Z MĚSTA
NÁVŠTĚVA 1. MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR MIROSLAVY NĚMCOVÉ VE VELKÉ BÍTEŠI
Pozvání k návštěvě našeho města přijala první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR paní Miroslava Němcová. Stalo se tak dne 27.5.2008 a slavnostní rámec
jejího programu tvořila pro Velkou Bíteš výjimečná událost. V návaznosti na 410. výročí
založení zdejšího kostelíku Jednoty Bratrské byla na nádvoří muzea odhalena busta Karla st. ze Žerotína a současně došlo k oficiálnímu předání nové městské vlajky do rukou
starosty města. Paní místopředsedkyně byla vzácným hostem této slavnosti. Nicméně původní důvod její návštěvy byl jiný. Jak jistě všichni víte, Velká Bíteš je … „jedním z šesti
měst či obcí žďárského okresu, která si ukousla z pomyslného koláče státního rozpočtu“.
Po takzvaném porcování medvěda, kdy poslanci do rozpočtu prosazují investiční akce ze
svých regionů, naše město dostalo čtyři miliony korun na rekonstrukci školní kuchyně.
A protože právě paní místopředsedkyně Němcová pomohla zajistit předmětné finanční
prostředky, pozvali jsme ji především k návštěvě naší základní školy. Chtěli jsme tak paní
Němcovou podrobně seznámit s projektem chystaných úprav, rovněž deklarovat pro poslance důležitou zpětnou vazbu, a taky jí velmi za její vstřícnost a pomoc poděkovat.
JUDr. Alena Malá
místostarostka města
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V LÉTĚ PROBĚHNE DALŠÍ OPRAVA KOMUNIKACE
Ve středu 7. května 2008 proběhlo na Krajské správě a údržbě silnic Vysočina hodnocení veřejné zakázky „II/399 Velká Bíteš - hranice okresu Třebíč, oprava silnice“. Délka
navrženého úseku je 3,978 km a je na katastrálním území Velká Bíteš směrem k hranici
okresu Třebíč (Náměšť nad Oslavou). Ze šesti podaných nabídek od silničních firem byla
nejlevnější nabídka od firmy SILNICE BRNO, spol. s r.o.. Úsek dlouhý téměř čtyři kilometry opraví za nabídnutou cenu 8.567.983,00 korun, včetně 19% DPH. Znamená
to, že výměna krytu jednoho kilometru silnice bude stát přes 2,1 miliónu korun.

SEDMÁ DOTACE V ROCE OSLAV
Sedmička je šťastné číslo. Město získalo dotaci od kraje Vysočina na oslavy 600 let od
udělení plných městských práv. Podporu ve výši 200 tisíc korun město Velká Bíteš obdrželo na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 13. května 2008, které
projednalo a schválilo žádost města na podporu společenských a kulturních aktivit, souvisejících s oslavami šestisetletého výročí v roce 2008. Celkem bylo podpořeno 85 žádostí. Stejnou výši podpory obdrželo ještě město Velké Meziříčí.

ZÁMĚR MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ PRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a usnesením Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 28.4.2008
záměr prodat nemovitost ve vlastnictví města Velká Bíteš:
byt v bytovém domě ul. U Stadionu č.p. 275, Velká Bíteš, a to byt č. 275/9 v 2. nadzemním podlaží 2+1 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na
pozemku p.č. 794 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velká Bíteš ve výši id. 87/1000.
Celková podlahová plocha bytu je 51,20 m2. Byt sestává z kuchyně o výměře 14,2 m2,
z pokoje o výměře 14,9 m2, z pokoje o výměře 13,6 m2, z předsíně o výměře 2,5 m2,
z koupelny včetně WC o výměře 4,5 m2, z balkonu o výměře 1,5 m2. K bytu náleží
sklep o výměře 9,4 m2.
Minimální cena je stanovena 1.000.000,- Kč. Své nabídky zasílejte v termínu do 23.6.2008
do 12.00 hod. v uzavřené obálce nadepsané „prodej bytu U Stadionu 275“ na adresu
Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš.

14

Zpravodaj Velká Bíteš

Byt č. 275/9.

Foto: Miroslav Báňa

ZÁMĚR MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ PRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a usnesením Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 28.4.2008
záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví města Velká Bíteš:
pozemky parc.č. 4220 - orná půda o výměře 6178 m2, parc.č. 4221 - orná půda o výměře 6322 m2 v katastrálním území a v obci Velká Bíteš.
Jedná se o prodej pozemků výhradně za účelem realizace záměru „Investiční výstavba
v oborech zpracovatelského průmyslu vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování
surovin, v oborech strategických služeb, technologických center a v oblasti výzkumu
a vývoje – Průmyslová zóna Velká Bíteš“ v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1100 ze
dne 31.8.2005 a Rozhodnutím MPO č. 100/2006 ze dne 16.6.2006.
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Na pozemcích vázne věcné předkupní právo Pozemkového fondu ČR, který se zavázal, že
se předkupního práva vzdá na základě žádosti města Velká Bíteš, jež bude doložena souhlasným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury CzechInvest.
Zájemci se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své nabídky Zastupitelstvu
města Velká Bíteš.
Náležitosti nabídky: 1. předmět podnikání
2. popis podnikatelského záměru
3. předpokládaný termín realizace
4. nabízená kupní cena.
Nabídky předejte na podatelně města v uzavřených zapečetěných obálkách s označením
„Průmyslová zóna Velká Bíteš “ nejpozději do 13.6. 2008.

OD 4. ČERVNA SE ZAHAJUJÍ PRÁCE NA PROJEKTU KŘIŽOVATKY
První týden v červnu se zahajují postupné bourací práce komunikací a chodníků na Hrnčířské ulici směrem do křižovatky s Kostelní a Tyršovou ulicí, následovat bude odstranění kamenného tarasu u základní školy v křižovatce s Tišnovskou ulicí a ulicí Na Valech.
Poté se přejde na komunikace a chodníky i na Vlkovské a Tišnovské ulici. Po likvidaci
povrchů budou řešeny přeložky slaboproudého vedení (telefonní kabel) a vedení elektrické energie, které bude v celém prostoru stavby uloženo do země.
Znamená to, že od začátku června bude zahájena dopravní uzavírka ulic Hrnčířské,
Kostelní, Tišnovské, Vlkovské a Na Valech. Náhradní objízdné trasy budou dopravně
značeny pro osobní automobily a autobusové linky po místních komunikacích, nákladní automobily budou odkloněny na silnici I/37 a krajské komunikace. Předpoklad harmonogramu stavebních prací je takový, že s novým školním rokem by měla být dopravní uzavírka ukončena (nejpozději do poloviny září).
Současně bude od poloviny června probíhat rekonstrukce školní kuchyně základní školy, a to tak, aby byla nová kuchyně hotova rovněž do začátku nového školního roku.
V září budou zahájeny další stavební práce, konkrétně se dokončí kanalizace a vodovod na Tyršově ulici směrem od polikliniky po střední odborné učiliště. Celá akce musí
být v letošním roce zrealizována, zkolaudována a také musí být vyúčtována přidělená dotace, která je ve výši přes tři a čtvrt miliónu korun. Poté budou opět probíhat přeložky
slaboproudu a silnoproudu ze vzdušného vedení do země. Město bude současně řešit nové
veřejné osvětlení, které bude navazovat na správně umístěné veřejné osvětlení v opravené
části Tyršovy ulice. Po dokončení inženýrských sítích budou vybudovány nové chodníky
a podkladní vrstvy komunikace.
Děkujeme předem všem občanům i návštěvníkům města za jejich rozumný přístup
a trpělivost, bez kterých by žádné stavební akce nešly realizovat.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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JUDr. Alena Malá
místostarostka města
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ŠKOLSTVÍ
Základní škola Velká Bíteš,
Tišnovská 116
zve rodiče, děti a veřejnost na
spojenou s prodejním jarmarkem,
Dnem otevřených dveří,
prezentací školy a „Zdravého projektu“.
Galerie se uskuteční v měsíci červnu –
datum bude upřesněn dle počasí
(pozvánky, plakáty).
Na Vaši návštěvu se těší učitelé a žáci
školy.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
JANA TYRAYE
Velká Bíteš, Tyršova 239
Přijměte pozvání na výstavu závěrečných
prací žáků 3. ročníků oboru
Kuchař-číšník,
Cukrář-výroba, Kadeřník
a Obráběč kovů.
Výstava se uskuteční v rámci praktických
závěrečných zkoušek:
5. června od 14.30 do 18 hod.
6. června od 8 do 17 hod.
SOU Jana Tiraye, Lánice 300

MŠ U Stadionu srdečně zve děti a rodiče
z města a okolí na již tradiční

MŠ U Stadionu srdečně zve děti MŠ
z měst a okolí a děti 1. tříd ZŠ na

ZAHRADNÍ SLAVNOST

DĚTSKOU OLYMPIÁDU

pátek 6. června 2008 v 15 hod.
v areálu mateřské školy

středa 11. června v 9.45 hod.
fotbalový stadion Spartak Velká Bíteš

Na odpolední slavnosti vystoupí
Hudební divadlo pro děti „Kuk a „Cuk“.

Olympiádě budou předcházet školní kola
na kmenových školách.

Následovat bude soutěžení a plnění
úkolů na různých stanovištích.

Vybraní reprezentanti předvedou své
výkony za účasti veřejnosti z řad
rodičů, kamarádů a příznivců sportovní
a tělovýchovných činností.

Zahradní galerii

Děti budou odměněny balíčkem
s překvapením.

Červen 2008
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NETRADIČNÍ ZPŮSOB VÝUKY
Ve čtvrtek 3. dubna 2007 jsme pro žáky 6. ročníku zvolily odlišný způsob výuky, než
na jaký jsou zvyklí. Naplánovaly jsme pro ně návštěvu planetária Mikuláše Koperníka
v Brně a exkurzi do Anthroposu. Obě dvě návštěvy souvisely s učivem - jednak s učivem
o vesmíru v zeměpisu, jednak s učivem o pravěku v dějepisných hodinách.
V planetáriu při pořadu Záludná astronomická proč? všichni bedlivě poslouchali a sledovali hvězdnou kupoli planetária. Nově koncipovaný pořad zaujal snad všechny, osvěžením pak byla „nebeská“ pohádka o Faethonovi. Jakmile jsme vyšli ven, žáci začali vyplňovat pracovní listy, které jsme zde obdrželi.
V pisáreckém Anthroposu naopak pracovali s předem připravenými pracovními listy,
které vyplňovali ve dvojicích. Pokud si nevěděli rady, poprosili přihlížející paní průvodkyně, které se zpočátku divily našemu netradičnímu pojetí, nakonec však ocenily skutečnost,
že žáci jen nepřijímají informace, ale naopak musí se sami přičinit, aby se vše potřebné
dozvěděli. A to byl hlavní důvod, proč jsme tento způsob činnosti zvolily.
Po vyplnění pracovního listu, prohlédnutí muzea a nezbytném fotografování u mamuta následovala cesta domů.
Mgr. Eva Čermáková
Mgr. Jaroslava Cendelínová

Společné foto u mamuta.
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ZKUSME TO NEPROŠVIHNOUT…
Rychlým okem sjíždíte článek ve snaze zjistit, jestli je vám určen, jestli neztrácíte čas…
Co já vím, možná že už nečtete a právě se to stalo. Prošvihli jste to. Tak pro ty ostatní,
kteří stále čtou. Je to jen o tom, jak si báječně užívat světa. Na to slyšíte, tak můžu ještě kousek dál.
Znáte ten pocit, že jste „in“, že jste přijímáni, že víte? To je euforie, to je nádhera, krevním řečištěm se prohnala vlna endorfinů, kterými nás příroda odměňuje, když jde o něco
zásadního. Pokud jsem vás dostala až sem, za odměnu prozradím, že to všechno umí způsobit větší či menší „aha“. Nebo „proto“ na nějaké „proč“, hledaná odpověď. Zkrátka radost z poznání.
Že se vás to netýká? Dávno nestudujete? Už víte všechno, co potřebujete. Hm… A co
odpovědi – ty také nehledáte? Nedáváte? Tak vidíte. Teď už můžu s barvou ven.
Chci se podělit o zážitek, zázračnou chvilku, kterou jsem dostala jako dárek. Nedávno
jsem si koupila knížku, která se mi moc líbila. Tak jsem ji vzala dětem do třídy, protože
ony mi také povídají o věcech, ze kterých mají radost.
Otvírám před prvňáčky barevnou Encyklopedii, přírodní vědy, má hodně obrázků,
protože jsem neodborník a potřebuji vědu „polopatě“.
„To je dinosaurus, toho znám, mám doma, takovou hračku a taky knížku.“
„A jaký jsou tam ještě zvířátka? Barevnej had – jak se jmenuje?“
Hady moc nemusím – zkus mi to přečíst pod obrázkem.
„Korálovec, takovýho máme na obrázku v Angličtině.“
„A proč je tam to letadlo a ta ozdoba?“
Já nevím, podíváme se – aha, to je o všem, co je z kovu. Vidíš ten obrovský magnet?
„Jé, ten je větší, než naše třída!“
„Tady to má každý stejný s příbuznejma, v kriminálce to bylo, taková ta rybová kyselina…“
„Netopýrek, vraťte to, vraťte to, tam byl netopýr!“
A pak, po mnoha jiných, padá ta nejlepší otázka…
„Paní učitelko, můžu si to pak půjčit…?“
Ještě chvíli jsme spolu listovali a pak kniha putovala mezi dětmi. Navzájem si ukazovaly,
co je zaujalo, vysvětlovaly si. Seděly nad ní i o přestávce, v klidu si ji půjčovaly… To víte,
že ne všichni, ne každou volnou chvilku. Vždyť jsou to prvňáčci. Knížku jsem vyhlásila za
naši společnou, protože je tam hodně věcí, které se nám líbí… ono je totiž moc příjemné říci: „Vidíš, koukej, tohle znám, tohle jsem tady našel…“ Od té doby jsem se dozvěděla
spoustu věcí. Moji „prvotřídní“ studenti mi chodí ukazovat, co v knize objevili. Učí se mít
radost z poznání, z toho, že ví…A nosí svoje knížky (pochvala rodičům!).
Je to jako spojité nádoby – chuť vědět a pozdější úspěchy ve studiu, v životě. A tak se dostávám zpět k nadpisu. Nabídněme dětem možnosti, jak se dozvídat a projevme ochotu vnímat, co se dozvěděly. Nedávejme jim vždycky hotové odpovědi, ale možnosti je nacházet.
Blíží se vysvědčení, bilancování nad známkami. Zkusme svoji pozornost od známkového průměru přesunout společně s dětmi na hodnocení toho, co se dozvěděly, kam je
rok učení posunul, z čeho měly radost. Jsme dospělí, my už víme, nám je to všechno jasné: chceme úspěch pro svá mláďata. Chceme, aby se naučila, jak smysluplně a s pocitem
uspokojení prožít život. Tak zkusme „neprošvihnout“ žádnou vhodnou příležitost, která
k tomu povede…
Mgr.Táňa Horká
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ZŠ VELKÁ BÍTEŠ A PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU
ZŠ Velká Bíteš se od školního roku 2003/2004 účastní projektu Adopce na dálku,
což je vlastně původní projekt Arcidiecézní charity Praha. Prostřednictvím tohoto projektu lze financovat studium a základní péči dětem z velmi chudých rodin v zemích jako
je např. Indie, Uganda, Kongo a další. Pro děti je tento projekt v podstatě jedinou možností, jak získat vzdělání. Projekt se nám líbí svou myšlenkou, a proto jsme se rozhodli ho podpořit.
Nyní financujeme studium tří dětí v Indii - chlapce Praveena, Edwina Pinto Sanju
a dívku Amalan. Příspěvky vybíráme v únoru, protože školní rok v Indii začíná v červnu. Na jaře roku 2004 jsme poprvé zaplatili studium chlapci Praveenovi. V březnu 2006
jsme z příspěvků žáků a učitelů mohli zaplatit školné dalšímu dítěti - dívce Amalan a letos, v březnu 2008, jsme z vybraných příspěvků zvládli zaplatit studium třetímu dítěti, chlapci Edwinovi. Všechny tři děti jsou z různých oblastí Indie, Praveenovi je 14 let,
Amalan má 8 roků a Edwin Pinto Sanju 10 let. Podmínky, ve kterých rodiny žijí, jsou
velmi těžké, obzvláště v případě Amalan, jejíž otec zemřel, matka je námezdní dělnice
a se svými čtyřmi dětmi žije v přístřešku podobnému úkrytu pro krávy.
Velmi děkujeme všem žákům a učitelům, kteří přispěli na studium chudých indických dětí. Jen díky těmto příspěvkům mají Praveen, Amalan a Edwin možnost chodit
do školy a alespoň jednou denně se řádně najíst.
Více se o našich adoptovaných dětech dozvíte na stránkách školy www.zsbites.cz. Pokud vás zajímá projekt Adopce na dálku, informace naleznete na stránkách www.adopcenadalku.cz.
Mgr. Pavla Švihálková, ZŠ Velká Bíteš

Amalan.
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EdwinPinto Sanju.

Foto: Archiv školy
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HRAJEME SI NA STO VĚCÍ
AKADEMIE VESELÉ ŠKOLKY U STADIONU
Tradiční Akademie Veselé školky U Stadionu 538 ve Velké Bíteši se konala tentokrát
ve čtvrtek 24. 4. 2008 v Kulturním domě.
Bohatá účast, silný hlasitý potlesk svědčily o tom, že se program líbil.
Hlavním námětem byla dětská hra. Vždyť děti si „hrají rády přeci a to asi na sto
věcí“.
Hrát se dá s hračkou, obyčejnými předměty, se slovem, s písničkou, na hudební nástroj, na pohádku, na indiány …
A tohle všechno děti předvedly dospělým v sále. Ukázaly, že je možné se radovat z maličkostí, z překonání strachu, ostychu, nervozity, z odvahy vystoupit na veřejnosti.
Děti i jejich učitelky odvedly velký kus práce, naučily se spoustu básniček, písniček,
pohádek, scének, tanečků.
A tak to malé zastavení, zpomalení v běhu života, stálo za to. Vždyť nejenom děti,
ale i dospělí by si měli stále umět hrát a hlavně by se všichni měli umět radovat ze všeho co je kolem nás.
A na co si máme hrát?
No přeci, na sto věcí!
Kolektiv Veselé školky U Stadionu

Rodičů se sešlo opravdu hodně.
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JAK SE PEČE STO VĚCÍ…
Popadněte ten největší pytel optimismu a stejnou dávku trpělivosti. Přisypejte koňskou dávku
kreativity. Nakypřete to spoluprací a očekáváním. Okořeňte profesionalitou a pořádně oslaďte
vlídností a laskavostí. Tou nešetřete. Přísady spojte nadšením a radostí. A pak válejte, tvarujte, pečte, smažte jako sváteční bochánek.
Dne 24. dubna 2008 jsem měla tu čest shlédnout nádherné představení dětí a učitelek z MŠ U Stadionu s názvem Hrajeme si na sto věcí. Dokážu si představit, na co
všechno si paní učitelky musely „hrát“, aby vykřesaly tohle představení. To, co jsme my
přítomní mohli shlédnout, byla jen špička ledovce: originální trička, příjemné průvodní
slovo, kulisy, nápaditá režie, hudební doprovod a především vystoupení jednotlivých barevných tříd, souboru Bítešánek a dětí s flétničkami.
Viděli jsme nejen nacvičené písničky, scénky, básničky. Tanečníci Bítešánku se zakousli
do koláče, přestože je vzápětí čekalo vystoupení s flétničkami, takže nastupovali s cukrovými fousy. Byla tu především radost dětí, které mávaly dolů mámě, tanec- netanec. Některé z nejmenších přepadly emoce a už se koulely slzy jako hráchy. A nadšení, s jakým
ukazovaly, co všechno zvládnou. S dětmi všechno prožívaly jejich učitelky přímo na jevišti. Všichni společně hráli hru na sto věcí, hru na život a svět, který je čeká.
Takže: milý ženichu a nevěsto, Jeníčku a Mařenko, zvířátka, indiáni i ty, Žlutý Mraku a všichni ostatní, těšíme se, až vám zase budeme moci zatleskat. A vy ostatní, nenechte si tenhle zážitek ujít!
Táňa Horká

MALÍ MUZIKANTI Z VESELÉ ŠKOLKY
Flétnový soubor „Bítešánek“ z Mateřské školy U Stadionu se 26. dubna 2008 zúčastnil
10. ročníku celostátní soutěže „Pískání pro zdraví“ v Brně.
Děti se zde umístily na krásném 3. místě a radost udělaly hlavně své paní učitelce Dádě
Neklapilové, která je vedoucí tohoto souboru a na soutěž je dobře připravila.
Blahopřejeme

Vedení MŠ U Stadionu

MLYNÁŘSKÁ VÝPRAVA
Sláva nazdar výletu, zpívaly děti tradiční píseň všech výletníků na cestě z Jarošova mlýna.
A měly proč, výlet se opravdu podařil. Děti byly plné dojmů, nejenom z cesty autobusem
do Veverské Bítýšky, ale především z prohlídky Jarošova mlýna. Tam se seznámily s mlynářským řemeslem, poznaly mlynáře i mlynářku v dobovém kroji a ochutnaly „dušičkové“ koláčky. Trošku se lekly vodníka a čerta, kteří přece k mlýnu také patří….
Toto všechno děti mohly prožít díky našemu tradičnímu sponzorovi.
Děkujeme.
Kolektiv učitelek MŠ Mas. náměstí 86
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KULTURA
JÁRA CIMRMAN OPĚT NEZKLAMAL
Jára Cimrman opět nezklamal – tisíc diváků, vměstnaných do prostory kulturního domu
8. května tohoto roku. Tentokrát je přilákala Hospoda na mýtince. Salvy smíchu se ozývaly bez ohledu na to, že prostředí připomínalo svou teplotou saunu. „Však si o přestávce půjdeme dát do restaurace něco k pití“, slibovala si většina diváků v duchu, podnícena
horkem a hospodou na jevišti. Ale chyby lávky! Hospodou na Mýtince se asi inspirovala také restaurace Máj a po vzoru jejího hostinského dostala strach, že jí tam přijdou lidí,
proto měla raději ten večer zavřeno.
Svižnější diváci se prodrali doplnit pitný režim ke Staříkovi, část prozíravého motorizovaného publika si pro zásoby pití odskočila do aut. Zbytek zhluboka dýchal u otevřených oken. Jakmile začala druhá část programu, na útrapy žízně se díky protagonistům
Cimrmanovy hry zapomnělo.
Litovala jsem, že pro zákaz fotografování nebudu moci svůj článek doplnit momentkou
z představení. Pak jsem si vzpomněla, že v prostorách soudů se mnohde také fotografovat
nesmí a že tam mají kreslíře, který zdokumentuje svou tvorbou dění v soudní síni. Rozhodla jsem se proto, že zkusím zachytit i já něco z toho, co se dělo na jevišti. Nejsem vůbec zručný kreslíř a navíc mi práci znemožňovaly časté vlastní záchvaty smíchu, při nichž
se mi třásla ruka a pokud se netřásla, strkali do mne sousedé s podobnými záchvaty.
Na první ukázce můžete proto vidět můj marný pokus o kresbu přímo v hledišti. Rovné linky (viz rám okna) se mi podařily jen o přestávce.
Proto jsem rekonstruovala kresbu – i když s výsledkem málo uspokojivým – až dodatečně. Pokud byste váhali nad její srozumitelností, dodávám vysvětlení: Zcela vpravo sedí
číhající detektiv (ten se kreslil nejlépe, nehýbal se), uprostřed v rozverném operetním tanečně-zpěvním čísle hostinský a uprchlý vězeň, vlevo pak v okně spanilá Růženka.
Víc jsem pro vás, milí čtenáři a ctitelé Cimrmanova díla, udělat nemohla. Nashledanou příště. Možná přijde i Růženka.
Zora Krupičková
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„STROMY SE NÁM ZELENAJÍ…“
Jarní obřad Královničky, který předvádějí dívky z Bítešanu v nedalekém Jestřabí, láká
rok od roku stále větší okruh diváků. Hodně jich přijíždí a přichází i z Velké Bíteše a nejsou to jen rodinní příslušníci účinkujících. Z publika jsem dostala několik otázek, které svědčí o probuzeném zájmu obyvatel o tento obřad, nemají však možnost vyhledat si
něco o něm na internetu a pokud něco bylo ve Zpravodaji, bylo to v dřívějších ročnících.
Vždyť Královničky procházejí Jestřabím už šestý rok. „Je to moc krásné, ale nerozumíme
tomu, co a proč se tam děje,“ říkají lidé. Pro všechny zájemce jsem se proto rozhodla vyhledat na internetu něco o Královničkách sama a informace proložit fotografiemi z Jestřabí dne 10. května 2008.
Kořeny má obřad již v pohanských dobách a jako mnohé jiné je vítáním probouzející
se jarní přírody, uctíváním slunce. Dokonce jeden z tanců má naznačené rituální vzývání.
Králenské obřady byly kdysi rozšířeny po celých Čechách a Moravě, na Bítešsku se konaly
v době svatodušních svátků ještě v 19. století, pak se na ně pozapomnělo.
Pořad se během doby dotvářel a přejímal kolední ráz obchůzek po vsi. Dívky si samy
k tanci zpívaly a zpívají. Není to rozjásaný tanec a zpěv, spíš se v mollových nápěvech mísí
důstojnost s pokorou.
V současnosti přiveze autobus naškrobené a nažehlené Královničky na okraj Jestřabí
a hned zde se řadí průvod. (č. 1). V čele jde král (dívka) s májkou ozdobenou pentlemi,
za ní družina, obklopující královnu, která důstojně kráčí pod baldachýnem – velkým červeným šátkem, v rozích podepřeným opentlenými májkami, jež nesou družičky.
Při cestě obcí mezi jednotlivými zastávkami zpívají děvčata o zelenajících se stromech,
jejichž jméno vždy hlasitě napoví král: „ Lípy.“ Dívky: „Lípy se nám zelenají….“ Král:
„Vrby.“ Dívky: „Vrby se nám zelenají…“ Za střídání jmen zelenajících se stromů vede král
průvod kolem stavení. Mezi zpěvem vyvolává škádlivé veršované průpovídky o jejich obyvatelích. Když se u některého domu družina zastaví, začíná taneční obřad.
Průvod dívek se rozestoupí, král v čele se otočí, důstojným krokem přichází pod baldachýn ke královně a zpívá: “Králko, králenko, král tebe volá, abys za ním šla, že ti něco
dá. Šátek červený, modrým vyšívaný…“ a dívky se dají do tance.
V závěru obřadu předstoupí nejmenší kolednice před přihlížející hospodyni nebo hospodáře a přednesou prosbu o dárek pro svou chudou královnu. Začínající slovy: „Panímámo, pantáto z Jestřabí...“ Hospodyně či hospodáři i obyvatelé chat mají vždy pro kolednice
připravenu nějakou dobrotu. Za ni dostane každý lipovou ratolest s bílou stužkou. (č. 2)
Tak průvod pokračuje celou obcí. V Jestřabí končí obchůzka v příjemném zákoutí s místem pro tanec, lavicemi, stoly a s občerstvením, kterým jestřabští hostitelé nešetří.
Tam čeká také královničky chasa, houslová muzika a zpěváci Bítešanu. Královna potom
předává složený červený šátek budoucí královně a slavnostním gestem jí na něj vloží svou
korunu z květin. (č. 3).
Bývalého krále a královny se ujmou mládenci a zatančí si s nimi při houslové muzice
první tanec – dívky jsou tak přijaty mezi chasu. (č. 4)
A to už je signál pro společný tanec, zpěv a družnou zábavu všech přítomných.
Kladete si otázku, zda se letošní obchůzkový obřad nějak dotýká šestisetletého výročí
Velké Bíteše? Nepřímo ano. Právě před padesáti lety, v roce 1958, se rozhodla pro oslavy
550. výročí povýšení Bíteše na město nacvičit Královničky paní učitelka Libuše Kédová.
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Tehdejší tanečníci byli letos pozváni na návštěvu do Jestřabí. Několik jich opravdu přišlo zavzpomínat.
Stejně tak se dostavil i štáb České televize, který pro pravidelný pořad Folklorika natáčel celý průběh slavnosti od počátečního oblékání krojů až po závěr obřadu. Doba vysílání
bude určitě zveřejněna, tak jako datum příštích Královniček v Jestřabí. Přijďte se podívat.
Zora Krupičková
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MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP BYL VE ZNAMENÍ ŽESŤŮ

Brass 6.

Foto: Otto Hasoň

Přes napovídající název skupiny BRASS 6 trůnila před začátkem koncertu uprostřed dechových nástrojů bicí souprava. Vše se vysvětlilo v úvodním vystoupení Víta Štourače, žáka
Jaroslava Růžičky z bítešské ZUŠ. Přednesl na bicí skladbu svého učitele - Maestozo. Během
svého vystoupení vyvedl z omylu všechny, kteří sdílejí názor, že „noty na buben jsou samá
díra“. Vít jich měl ve své partituře požehnaně a bravurně zvládl své vystoupení.
S obsazením skupiny BRASS 6 seznámil posluchače dubnový Zpravodaj.
V úvodním slovu sdělil trombonista pan Robert Kozánek, že vystoupení „Ve víru tance“ je ve Velké Bíteši vlastně předpremiérou jejich nového programu, tematicky zaměřeného na taneční žánr, renesančními tanci počínaje. Ty zazněly spolu se skladbami W. A. Mozarta, Bely Bartóka, Johanese Brahmse a dalších. Všechny skladby nesly ve svých názvech
zmínku o tanci – Kohoutí tanec, Ballet, Německý tanec, Quickstep, Mědvědí tanec, Uherský tanec a další…
Přestávka koncertu byla vyplněna závěrečným losováním vítězů dětské divácké soutěže.
Losování se ujal pan Robert Kozánek. Ceny odrážely ducha a cíle soutěže: CD nosiče skupiny BRASS 6, vstupenky na koncert Pražského jara, poukázku na nákup elektroniky a sladkou
tečkou pro všechny soutěžící byly „hudební“ zákusky, ozdobené houslovým klíčem.
Soutěž bude samozřejmě probíhat dál i v příští, dvanácté sezóně.
V taneční poloze se nesla i druhá polovina koncertu – Od autorů Pavlorka, Piazzolly,
Staňka, Salomona, Bernsteina a dalších zazněly skladby s názvem Kulhavý tanec, Swingy
blues, Liber Tango, Habanera, Waltz, Two Step a – polka… Totiž: ještě jeden Step měl
zaznít v závěru koncertu, a to Ježkův Bugatti step. Z blíže nespecifikovaných technických
důvodů ohlásil soubor změnu závěru – místo stepu - polka. Vejvodova světová Škoda lásky. Pro některé posluchače tak trochu škoda.
Radost ze změny měl určitě pan Růžička, pedagog ZUŠ, který si při svižném tempu
polky jako host BRASSu 6 doprovod na bicích opravdu užíval.
Radost budou mít určitě i návštěvníci příštího koncertu v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké
Bíteši o bítešské pouti.
Zora Krupičková
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DIVADLO V BRUSELU

Divadelní hra Lucerna.

Foto: Archiv divadla

Dostal jsem za úkol, představit
naše ochotnické divadlo, které původně působilo ve Velké
Bíteši, než se přestěhovalo do
Bruselu.
Pro nás je to daleko a vlastně už
dávno, ale přesto, že jsme dále,
než za humny, na Bíteš nezapomínáme a kde se dá, snažíme se
šířit věhlas a slávu města, které
sice nemůžeme nazvat rodným,
ale které nám přirostlo k srdci
víc, než bychom čekali.
Zde se nám začalo dařit.

K původním hercům přibyli další a další a společně jsme začali nacvičovat hru A. Jiráska – Lucerna. Nic ale není v životě jednoduché a tady to platí dvojnásob. Naši herci
jsou totiž většinou zaměstnanci evropských institucí, takže mají málo volného času. Sejít se tedy na zkoušky v plném počtu bylo nemožné. V kompletním obsazení jsme byli až
na premiéru.To ale není jediná komplikace, která toto divadlo ze začátku trápila. V Belgii
jsou ke všemu nutná různá potvrzení a žádosti, takže je důležitá velká dávka trpělivosti,
než vše projde složitým schvalovacím procesem. S prací v divadle ale také souvisí mnoho
jiných prací – příprava kulis, tisk programů, evidence rezervací, zajištění kostýmů atd. Zní
to sice jednoduše, ale za vším jsou týdny práce.
Po dva dny plně vyprodaný sál svědčil o tom, že naše divadlo nalezlo v Bruselu své
diváky. A na tomto místě bych rád vyslovil své poděkování i vedení města Velké Bíteše –
konkrétně p. starostovi, p. tajemníkovi i Klubu kultury, že jsme u nich nalezli pochopení,
a že nám byly poskytnuty hodové kroje, díky kterým získalo představení ten správný kolorit. My naopak jsme byli rádi, že jsme svou snahou přispěli ke zviditelnění našeho města. Okruh našich známých a našich příznivců již Velkou Bíteš dobře zná. A myslím, že to
nebylo naposledy, co jsme měli možnost Velkou Bíteš takto připomenout.
Další událostí, která se uskutečnila díky podpoře města a zejména díky pomoci p. Smutné, bylo tančení Česko - moravské Besedy na Prvním Slovensko - českém plese. Tento ples
byl velkou událostí, a uskutečnil se pod patronací velvyslanců SR a ČR při EU – p. Šefčoviče a p. Vicenové. Tanec Besedy se setkal s velikým zájmem – neboť snad nikdo nepamatuje, že by se kdy v Bruselu tančila Česká a Moravská Beseda. Díky krajanskému spolku, který v Bruselu působí již od roku 1902, a který nese název „Beseda“, byl o tuto akci
mimořádný zájem a Velká Bíteš se opět ocitla v centru pozornosti.
Závěrem bych rád poděkoval všem Bítešákům, se kterými se setkáváme během našich
kratších, či delších dovolených a na které myslíme od první chvíle, kdy jsme se ocitli v Bruselu. Opravdu pevně věříme, že jednou se opět do Velké Bíteše vrátíme.

Tomáš Lajkep
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NOVÁ ROCKOVÁ KAPELA
Před více než dvěma lety vznikla nedaleko Velké Bíteše, konkrétně ve Březí, mladá nadějná rocková kapela. Pětice kluků si dala název REVEL. Já vám ji nyní představím v rozhovoru s jejím zakladatelem, managerem, zpěvákem a kytaristou v jedné osobě – Honzou Bělochem.

Kapela Revel.

Foto: Mirka Ondroušková

Takže tohle bude otázka přímo pro tebe – kdy a jak kapela vznikla?
Bylo to 21. ledna 2006. Jednoho
člena kapely – konkrétně kytaristu Petra – jsem poznal na střední,
bubeníka Vítka znám už od 8. třídy. Chvíli jsem je oba přemlouval
a pak se to prostě dalo dohromady. Nakonec se k nám přidal zpěvák Vojta a baskytarista Richard.
No a kapela byla hotová.

A kdo vymyslel název Revel?
Tak to byl náš bubeník. Měli jsme mít první akci a chyběl nám název. Tak jsem zavolal Vítkovi. Ten otevřel slovník a ukázal na první slovo, který viděl – revel – a tak se tak
jmenujeme. (dneska se mu ten název už nelíbí mně a ostatním ano)
Už jsme trošku nastínili, že je vás pět, řekni nám něco bližšího.
Takže začneme u zpěváka – jmenuje se Vojta Štěpánek, je mu 25, zpěvu se věnuje od
gymplu. Přítelkyni nemá, protože zpěvák je vždy nezadaný. Dál je tady kytarista Petr Valášek. Tomu je 19, hraní se věnuje zhruba osm let a stejně jako Vojta je nezadaný. Na
bicí hraje Vítek Štourač. I když budí dojem nejstaršího z kapely, je mu teprve 18. Bicím se věnuje sedm let. Pak je tu baskytarista Richard Svoboda, kterému je 19. Když
nehraje na kytaru, dělá řidiče nadměrných nákladů. No a pak jsem tu já. Mně je taky
19 a v kapele hraju na kytaru a zpívám. Tomu se věnuju sedm let. Největším koníčkem
nás všech je samozřejmě Revel.
Máte nějakou svoji vlastní píseň?
Máme jen jednu. Myslím, že nejsme natolik dobří, abychom mohli skládat vlastní dobré
písničky. Takže se prozatím snažíme na zábavách hrát co nejlíp písně převzaté.
Teď mi popravdě řekni – jsi spokojný s kapelou?
Já? Nikdy. (smích) Člověk nikdy nemůže být úplně spokojený, vždy je co zlepšovat.
Ještě poslední otázka – jaký byl doposud Váš největší úspěch a neúspěch?
Největším úspěchem pro nás bylo, když jsme hráli s kapelou Alkehol a Vojta, náš zpě-
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vák, si zazpíval s Ewou Farnou. Taky nás čeká vystoupení na oslavě 20 let kapely Morava a také pouť v Níhově. Tady už hrajeme třetím rokem.
A neúspěch? Asi ze začátku, kdy jsme nehráli moc dobře. Lidi to nepřesvědčilo. Naštěstí se
to ale pořád zlepšuje. Osobně si myslím, že největší úspěch i neúspěch nás teprve čeká.
Děkuji za rozhovor Honzo. Do budoucna přeji kapele hodně úspěchů a splnění
všech cílů a snů, které si stanovíte.
Pokud se chcete o kapele Revel dozvědět něco víc, nebo si je třeba pozvat na nějakou
akci, navštivte jejich stránky www.revel-rock.cz. Najdete tam vše, co ke správným stránkám patří. Chcete-li je vidět na živo, přijďte 6. června do Březí na zábavu (nejen) pro
maturanty. Pokud u vstupu předložíte kopii maturitního vysvědčení, máte vstup zdarma.
Takže nashledanou na další akci s touto skvělou rockovou kapelou!
Mirka Ondroušková

ČARODĚJNICE NA SPRAVEDLNOSTI
(Fotoreportáž)
Za pochmurného dunění bubnu přichází vrchnost, aby učinila zadost právu a spravedlnosti.
Dějiště hrůzného procesu je připraveno. Zcela vlevo připravená hranice,dále soudná
stolice s panstvem, mučidla a zcela vpravo u kůlu přivázané čarodějnice – příčina všech nepravostí v našem městě, včetně chybějícího supermarketu a sníženého počtu policistů.
1. Na skřipci se jedna z nešťastnic právě přiznává ke svým činům. V nohou soudce,
u hlav kat s biřicem, vedle (pro všechny případy) mnich.
2. Soudce neměl lehký úkol usvědčit mučenou. Z řad nejmenších diváků, zasažených
realitou představení, nepřecezenou přes obrazovku, se ozývaly prosby o milost. Nejdojemnější snad byl výkřik: „Nechte ji, ona už to víckrát neudělá!“
Navzdory přímluvám byli soudci neoblomní a hranice (naštěstí jen se symbolickou čarodějnicí) se rozhořela.
(Je nutno poznamenat, že proces neproběhl zcela hladce. Jenom nevím, proč obviněný rychtář rozhazoval mezi lid zlaťáky. Že by to někde viděl?)
Začala soutěž o nejkrásnější čarodějnici a čarodějníka.
Vyhráli vlastně všichni čarodějové, čarodějnice, ježibaby a kouzelníci, kteří svou přítomností dodali programu ten správný říz.
3. Davy diváků hledaly po hrůzné podívané příjemnější rozptýlení. Díky Sboru dobrovolných hasičů mohli návštěvníci hasit svou žízeň, dokonce i zahnat hlad.( Jiných zásahů nebylo naštěstí třeba.)
4. Děkujeme těm, kteří program „pálení čarodějnic“ obětavě připravili. Nepřipomínají vám tváře mnohých aktivní účastníky loňských Hodů?
Díky patří samozřejmě i Sboru dobrovolných hasičů, kapele Pozdní příchod, zvukařům, maminkám, které připravily pro své děti masky, dalším dobrovolníkům a vůbec
i všem divákům, bez kterých by to „nebylo ono.“ Doufáme, že přijdou i příští rok. (Nebo
zase až za padesát let?)
Zora Krupičková
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č. 3

Další básně o Velké Bíteši ze soutěže
I. stupně ZŠ
VELKÁ BÍTEŠ
Na úpatí vysočiny
Mezi kopci ukryté
Kde se cesty protínají
leží město staleté
Do daleka jasně svítí
bílé věže kostelní
první co vždy uvidíme
za hradbami z kamení
z časů dávných k nepoznání
za šest dlouhých staletí
z obrázků starých to známe
jak změnilo se náměstí

(Redakci následující rozverná básnička připomíná slova k písničce)
Kostelní věž krásná je,
vypíná se nad krajem,
chloubou celá staletí
doufám, že nám nesletí.
V Bíteši, v Bíteši,
tady vůbec nestraší.
V září tady hodujem,
nejen den, nejen den
celý týden hodujem.

i když někdy zastavím se
v jiných místech na světě
vždycky rád se budu vracet
zpět do Velké Bíteše

Pekaři, pekaři, tady se jim daří
Pečou chleba bítešský
Chutná lidem i od Sněžky.
Uzeniny od Slámů
věhlas nesou po ránu
k obědu i k večeři
těm, co pořád láteří,
že maj nadváhu.

Šimon Pokorný, 5.B

Tomáš Všianský, 5. třída
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše,
zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající přitom z gruntovních knih,
uložených v bítešském depozitáři státního okresního archivu. Nyní Masarykovo náměstí, dům č.p. 12 (dnes „salonek“ Restaurace U Raušů):
V roce 1588 Jiřík Trmal odprodal dvě role a roku 1593 prodal i grunt „…vedle pořádku města tohoto, s dobrým rozmyslem svým…“, a to barvíři Burianu Kochovi (Koch) za
200 moravských zlatých. Burian barvíř (tak byl většinou psán) zaplatil v závdavku třicet
zlatých a nadále měl splácet každoroční vejrunky po šesti zlatých. První vejrunk přijal Jiřík Mydlář z Kounic na místě své manželky. O původu Buriana může napovědět skutečnost, že rukojmím při koupi domu byl mj. Honz Alberti z města Třebíče. Již následujícího roku Trmal prodal svůj podíl na domě 114 zlatých za 42 zlatých bítešskému Vlachu
Danieli Fronkovi. V roce 1594 barvíř platil daň z domu deset grošů a pět denárů. Poté
roku 1595 Burian barvíř prodal Lídě Uscané „…chalupy, kteréž dílně slovou, pod gruntem
Kryštofa Řezníka blíž Hadru…“ za třicet moravských zlatých. O dva roky později prodal
i Urbanu koželuhovi „…dílny, kteráž leží za gruntem Kryštofa Řezníka podle lávek s tím
se vším, jakž jest ji sám koupil…“, za osmnáct moravských zlatých. Tento grunt Kryštofa Řezníka spolu se zmíněnými dílnami „U Lávek“ se nacházel v dnešní Kozí ulici (nyní
č.p. 157 - sběrný dvůr Technických služeb).
Následně v roce 1600 zaplatil svůj první vejrunk barvíř Honz Brandl. Ten ale ještě
téhož roku prodal dál tento grunt, „…ležící z jedné strany podle gruntu Matyáše Matulky
a z druhé strany podle uličky k lázni… …s kotli a s tím, což k řemeslu tomu barvířskýmu
náleží i s dřívím…“, za 244 moravských zlatých barvíři Michalu Libkovi (Libek). Tento měl zavdat 35 zlatých a každoroční vejrunky mu byly stanoveny na osm zlatých. Měl
tak vyplatit Fronka 72 zlatými a Honze Brandla 172 zlatými. Libek ale nebyl stavu dát
dohromady požadovanou částku v závdavku; a tehdy se dovídáme drobnost, že Fronk
(Daniel barvíř) žil v roce 1601 zřejmě již v Třebíči. Roku 1604 „páni starší“ skoupili pohledávku na domě od Honze Brandla 137 zlatých za 31 zlatých. Dále roku 1609 koupil
od Libka grunt „…se vším všudy, což k řemeslu náleží a což v domě jest, kromě šatů ložních a chodících, ty sobě (Libek) vymínil…“, barvíř Honz Klauz. Podíly na domě náležely již dědicům po Daňku Vlachovi 18 zlatých, obci 125 zlatých a Libkovi 41 zlatých.
Libek prodal svůj podíl ještě téhož roku obci za devět zlatých. Poté roku 1626 městský
úřad připsal grunt po Klauzovi v ceně 250 moravských zlatých též barvíři Matěji Klauzovi. Z té sumy náleželo obci 88 zlatých a dědicům Honze Klauze 162 zlatých. Ale již
roku 1630 Mates Klauz prodal tento „…grunt svůj, ležící z strany jedné pod uličkou Jiříka Rajmona (č.p. 169) a druhé Tobiáše Červenkova (č.p. 13), s příslušenstvím starodávným
což hřebíkem v domě přibito. S připrodáním dvouch kotlů k řemeslu, dubínek jednoho mtta
a jiných případností k řemeslu…“ za 301 moravských zlatých 12 grošů a 6 denárů barvíři
Janu (Honz) Albertovi. Ten zavdal 51 zlatých 12 grošů 6 denárů a vejrunky mu zůstaly
na osmi zlatých. V roce 1664 se stal novým manželem vdovy a vlastníkem domu barvíř
Samuel Aus. A tak z domu náležely podíly po 15 zlatých 5 groších a 4 denárech jeho
manželce a jejím dětem Danielovi, Pavlovi, Alexandrovi a Kašparovi. Vejrunky měl stanovené na šest zlatých. Roku 1680 byl grunt po Ausovi „…s příslušenstvím se vším i co
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k řemeslu patří, neodnímajíc ničehož…“, připsán barvíři Kašparu Albertovi. A protože byl
tehdy „…krunt hrubě zpustlý…“, byly mu sníženy vejrunky na tři zlaté. „…Mateř pak
jeho bytu a přichránění do své smrti jmíti žádá…“ jakožto výměnek. Z domu dále náleželo obci 48 zlatých, dědicům Honze Klauze 162 zlatých, Matesovi barvíři 16 zlatých
a jeho mateři Alžbětě a Alexandrovi 25 zlatých.

Podpisy bítešských barvířů a měšťanů Samuela Ause (1660) a Kašpara Alberta (1680).
SOkA Žďár nad Sáz., f. AMVB, sign. C 21, č. 2 a 7.
Roku 1697, „…jakož Jiřík Alt barvíř k manželce po nebožtíkovi Kašparovi Albertovi, od svý vrchnosti milostivý náležitě se vyhostíce, soudem božím se přiženil na dům v tom
nešťastným 1690 roce ohni, páni starší prodali grunt vedle požáru Jiříka Rejmona z strany jedný a Jiříka Vrzala z strany druhý na rohu, kudy se k lázni jde, v rynku ležící po jmenovaným nebožtíkovi Albertovi, poněvadž on Jiřík Alt takový vystavěl, a to Jiříkovi Altovi,
manželce a potomkům jeho, takový sobě o 100 zlatých moravských zvejšuje, a tak za sumu
celou 401 zlatých moravských 12 grošů 6 denárů. Placení, když se verunky při soudě pokládati budou, po 3 zlatých moravských až do vyjití sumy nadepsaný platiti povinen bude…“.
A tak měl Alt platit obci 48 zlatých, dědicům Honze Klauze 162 zlatých, Matesu barvíři 16 zlatých, Veruně a Rozině (dcery „po Albertovi po bábě“) 12 zlatých a Alexandrovi
37 zlatých. Jiřík Alt dosáhl v letech 1701 a 1702, kdy byl primátorem, za město velkého úspěchu. Dokázal ve své funkci úspěšně vést odvážný soudní spor - hraničící s rebelií
- vůči vrchnosti, kterou tehdy byl Jan Filip z Verdenberka (více v Tirayových Dějinách
– II. díl, str. 103 – 113).
V roce 1716 ujal dům po Jiříku Altovi, který za svého působení přikoupil několik
rolí, Jan Alt (Jan Jiřík Alt) do té doby, než jej převezme jeho mladší bratr Matěj. Tento
Matěj Alt převzal dům roku 1728. Následně roku 1743 Matěj Alt prodal s vědomím svého bratra Jana Jiříka Alta tento „…velmi zpustlý…“ grunt za 301 rýnských zlatých malíři
Václavu Weintrittovi, který měl složit v závdavku sto zlatých. Roku 1757 byl dům dále
připsán Weintrittovu zeti Kašparu Altovi, který měl vyplatit matku své manželky Terezie Marianu a manželčiny sourozence Šebestiana, Marianu, Barboru a Ignáce. Alt přitom své tchyni mj. přislíbil, pokud by ovdověla, „…světnici v domě na dvoře…“. Roku
1760 ale opět Václav Weintritt prodal tento „…dům nákladnický v okršlku městským…,
…poněvadž zeť jeho Kašpar Alt povinnosti nevyplácel…“, za 301 moravských zlatých zpět
Matěji Altovi. Závdavek činil 120 zlatých. Roku 1764 nechala připsat již vdova po barvíři Matěji Altovi Veronika se svými syny Kašparem a Johannesem a též se svou dcerou
Marianou, provdanou do Záblatí za mlynáře Matěje Lišky, dům „…podle domu Johannesa Seka dolů do huličky jdouce…“ v ceně 471 zlatých 30 krejcarů „…i s tím, co v tom
domě k řemeslu barvířskýmu potřebného se vynachází aneb k němu patřícího jest…“, a to
svému nastávajícímu zeti Jakubu Kusnerovi (nastávající manželka Veronika). Ale již roku
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1769 Kusner prodal tento dům za 591 zlatých koželuhovi Janu Kalinovi z Třebíče, který zavdal 225 zlatých a nadále měl platit vejrunky po třech zlatých. Kalina se dále zavázal „…vdově Veruně Altový a jejímu synovi Johannesovi na dvoře v tom stavení tu světničku
do jednoho neb druhého smrti popřáti…“. Následně roku 1787 byl dům připsán již vdově
Anně Kalinové. Tato nechala roku 1812 připsat grunt se stodolou a polnostmi svému novému manželi Josefu Velišovi. Ten
měl následně vyplatit následující dluhy – obecní vejrunky ve
valutě 75 zlatých, do sirotčí kasy 76 zlatých, k chrámu Páně do
Zbraslavi 100 zlatých a Karlu Kalábovi 300 zlatých.
Poté roku 1829 byl dům připsán Antonu Zellerovi, který
jej však prodal již roku 1831 za 3.205 zlatých Antonu Šmídovi (Schmied). Dále od roku 1866 dům v ceně 1.800 zlatých
vlastnili Josef a Alžběta (Elisabet) Vachtlovi (Wachtel). A roku
1879 jej zdědil Karel Vachtl.
I před více jak sto lety sloužil dům č. p. 12 jako hostinec – tehdy Vachtlův.
Archiv muzea.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AMVB, sign. Ea1, sign. C18 – č. 4, č. 11.787 – fol. 22,
29, 30, 91, 116, 204, 205, č. 11.788 – fol. 106, 107, 109, 110, 151, 171, 347, 249,
358, č. 11.789 – fol. 95, 200, 201, 203, 204, 248, 250, 257, č. 11.793 – fol. 14, č.
11.795 – fol. 63 - 68.
Jan Zduba

AKAD. ARCH. LEV KRČA
Mezi několik málo zdejších rodáků, jejichž podoba byla ztvárněna v sochařské dílo, patří
akad. architekt Lev Krča. Busta umístěná na rodinném hrobě u zdi starého hřbitova připomíná tuto pozoruhodnou osobnost naší minulosti. Narodil se 25. května roku 1902
v domě čp. 17 na náměstí jako nejmladší z osmi dětí Mořice Krči, obchodníka ve Velké
Bíteši. Po smrti rodičů se jeho opatrovníkem stal nejstarší bratr Bohumil, který převzal
živnost po otci. Vyrůstal v sokolském prostředí, vštípil si lásku k divadlu, umění a sportu. Studoval na průmyslové škole v Brně, potom na Akademii výtvarných umění v Praze
u světoznámého prof. Josefa Gočára a jeho následovníků profesorů Dryáka a Krásného.
Již za studia se zúčastnil několika soutěží, v nichž většinou získával první cenu. V celé
jeho tvůrčí činnosti zaujímají hlavní místo projekty stadionů, hřišť, tělocvičen, plaveckých zařízení, koupališť.a sportovních středisek, avšak nezapomíná i na ostatní obory.
Lev Krča náležel do generace mladých architektů. Měl na mysli především sociální úkoly architektury. Jako rozený umělec klade důraz na stránku uměleckou, ale souběžně řeší
otázky zdravého a estetického bydlení. Jako výkonný sportovec a tělocvikář přistupuje
k dokonalému řešení při zakládání sportovišť a tělocvičen. Toto jeho úsilí je podloženo
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mnoha zkušenostmi získanými jednak v praxi a aktivní účastí ve sportu, jednak studijními
cestami za hranicemi. Získané zkušenosti dovedl dobře využít.
Odbornou dráhu architektury začínal ve společném ateliéru s J. Kinclem a S. Tobkem v Praze (1931-1938). V tomto období se zúčastnil
soutěží na sokolovnu v Trnavě, Král. Vinohradech, Praze - Michli, Liberci, Třinci, Ludkeřovicích, České Lípě, Bystřici nad Pernštějnem
a v Domažlicích. Tyto soutěže byly odměněny
převážně první cenou a mnohé z nich realizovány. Dále to byly užší soutěže, např. na budovu
finančního úřadu v Mukačově, reálné gymnázium v Rožumberoku, činžovní dům pro spolek
„Krematorium“ a také na dělnickou kolonii pro
Vítkovické železárny. Z realizovaných projektů
to byly ocelové domky pro Vítkovické železárny, letní tábor Šárky Kabeláčové v Holasicích,
Orlovna v Novém Městě na Moravě, sportovní stadión pro Vítkovické železárny v Ostravě a větší počet rodinných domků.
V roce 1938 se osamostatnil a zařídil si vlastní architektonickou kancelář. Z toho
období vzešly projekty na pension ve Studnicích, spořitelnu ve Velké Bíteši, víkendovou
kolonii „Sázava“, sportovní park ve Zlíně a stadion stráže bezpečnosti v Praze. Dále soutěž na stadiony v Náchodě, Domažlicích, na náměstí v Hořicích. Realizované projekty:
obchodní dům ve Vacově, dělnická kolonie Mautnerových textilních závodů v Náchodě, četné rodinné domy a mnohá vnitřní zařízení. Uvedené práce jsou pouze malou částí jeho architektonické činnosti.
Byl činný rovněž literárně. Vedle mnoha odborných článků a studií v oboru architektury vydal též příručku o úpravě hřišť. Byl horlivý fotograf – především zaměřený na sportovní tématiku Své snímky publikoval v nejrůznějších časopisech. Mnohé jeho fotografie
ilustrují „Památník X. všesokolského sletu v Praze roku 1938“. Pro publikaci „Lehká atletika“ připravil několik sérií fotografií zachycujících pohybové fáze při bězích, skocích i jiných
disciplínách. Zálibu ve sportu utvářející se od dětství rozvíjel po celý život. Sám byl aktivní
sportovec - především lehká atletika a lyžování. V Bíteši byl jedním z prvních lyžařů. Byl
činný v Sokole, později člen atletického oddílu Moravské Slávie, stal se přeborníkem České obce sokolské v běhu na 50 km a údajně i držitelem běžeckého rekordu.
Lev Krča byl nejen skvělý sportovec, ale uměl svoje znalosti také předávat druhým.
Vedl a trénoval lyžařský oddíl, organizoval nedělní zájezdy do hor, vánoční kurzy lyžování, kurzy pro začátečníky i pokročilé, cvičil žactvo i dorostence a připravoval je na sletové přebory v Tatrách a na Javorníkách. Jeho upřímná přátelská povaha, obětavost, nezištnost, skromnost a především zapálení pro věc umělo nadchnout. Úryvek z písemné
pozůstalosti: „Sestry a bratři – doroste! Již padal první sníh a na horách zůstal ležet, znovu
– jako každý rok, nemůžeme se dočkati pohledu na bílé pláně a sněhem ověšené stromy. Než
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uskutečníme první zájezd, musíme se všichni sejíti k domluvě, co a jak letos zaříditi.... Přijďte proto všichni v úterý dne 30. listopadu v 19 hodin na schůzi lyžařského oddílu naší jednoty. Přiveďte s sebou i známé, kteří se o zimní sporty zajímají.... V neděli pořádáme lyžařské matiné úzkých filmů, kde vedle filmů ze závodních škol lyžařů ČOS budou promítnuty
dva krásné filmy švýcarské, a to: „Jak se naučím lyžařiti“ a „V prašanu švýcarských Alp“. Na
první neděli v prosinci si oprašte lyže a namažte boty - pojedem za sněhem, věřím, že s veselou náladou. Za lyžařský oddíl Lev Krča v.r.“.
Měl mnoho přátel mezi architekty i umělci, herci a spisovateli – Wiesner, Nowak, Mezera, Bauch, Bubeníček, členové „Červené sedmy“, Oldřich Nový, Karel Hašler, R. A. Dvorský, Jan Drda, Jarmila Svatá. Ze sportovců to byli dr. Kněnický, Standa Otáhal, Emil Zátopek, Jarda Malý, Jan Bém, ing. Hron, Lída Pešková, Věra Kučerová, Věra Štěpánková,
Vlasta Píšová a z lyžařů především Cyril Musil z Nového Města na Moravě.
V době okupace se Lev Krča zapojil do domácího odbojového hnutí (o tom podrobněji v některém z příštích článků). Na sklonku války působil na Velkobítešsku. Konec života přišel nečekaně. Zahynul při leteckém útoku dne 27. dubna 1945, zasažen střelou
z palubního kulometu, když se vracel z bunkrů v lesích u Velké Bíteše domů. Autorem
pomníku na rodinném hrobě s bustou Lva Krči je jeho dobrý přítel a spolupracovník
akad. sochař Jan Kavan.
Z materiálů v pozůstalosti sestavila
Silva Smutná

ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Kráso Dne! Nádhero Noci!
Paprsku tvůrčí, sílo tajemná,
v Tebe chci proměnit sebe.
A stále pokračuje náš kvíz na určení autorky, kterou je česká básnířka. Tentokrát to
nebude těžké uhodnout. Uvedený verš je také na jejím hrobě nedaleko našeho města.
Vyhodnocení bude opět na Seniorklubu.
Které dvě akce v červnu vám doporučujeme pro měsíc červen, kromě těch našich?
Těžko jsme vybírali, začíná letní okurková sezona. Ale přesto:
-

Červen bude ve znamení kol a ty my, seniorky a senioři, máme rádi. Takže půjdeme se podívat na cykolovýstavu historických velocipedů, která se koná ve výstavním
sále v Klubu kultury od 3. do 9. 6. 2008, a v neděli 8. 6. 2008 se půjdeme podívat
na náměstí. Tam toho bude hodně : dopoledne závod historických kol v čele s panem Zimovčákem, odpoledne pak do chodníku slávy přibudou Lucie Bílá, Martina
Sáblíková a bratři Jan a Jindřich Pospíšilové. Odpoledne budou hudební vystoupení:
Lucie Bílá, Petr Bende, Tata Band Kučera, Maxim Turbulenc, Legendy se vrací.

-

A co takhle si mimořádně zajít do kina? Opakují znovu pěkný film Občan Havel,
v pátek 20. června v 19.30 hod., za zvýhodněné vstupné 39 Kč.
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Které naše akce jsme připravili na měsíc červen:
Ve středu 18. 6. 2008, v 15 hodin v Kulturním domě bude náš Seniorklub. Zase se
uvidíme, probereme všechny místní i světové novinky, řekneme si něco o našich připravovaných akcích. Bude příjemné občerstvení, kterým nás po všechna léta zásobuje Cafe
Jana. Kdo bude naším hostem ? Účast přislíbil pan Tomáš Mašek, ředitel místní základní umělecké školy, kterého máme obzvlášť rádi pro jeho poutavé vyprávění nejen o muzice, ale i o ostatních jeho zájmech, kterých není málo. Se svou dcerou nedávno navštívil
Egypt a má mnoho fotografií, ty nejhezčí si promítneme se slovním doprovodem pana
Maška. A taky se budeme samozřejmě ptát. Jeho zkušenosti ráda doplní naše seniorka
Anežka, která tam také nedávno byla se svou sestrou Mařenkou.
Druhou akcí v červnu bude odpolední exkurze do Domova důchodců na Mitrově,
v úterý 24. června 2008, odjezd ve 13 hodin od České spořitelny. Přihlášky se nepodávají, až se naplní autobus, pojede se. Účastnický poplatek 50 Kč. A když už budeme na
cestě a bude pěkné počasí, a my máme vždy pěkné počasí, zajedeme se podívat na pěkný
kostelík sv. Michaela na stráni nad vesničkou Vitochov. Nedaleko odtud je 30 m vysoká
rozhledna, postavená v r. 2002 na kopci Přední skála ( 712 m), s krásnou vyhlídkou na
naši krásnou Vysočinu. Tady si otestujeme naši fyzičku a vyhodnotíme se v přízemí rozhledny, kde je pěkná hospůdka.

Začala naše kolařská sezona. V dubnu nás bylo 30. Trochu nám i zapršelo, ale stačili
jsme se schovat.
Foto: Aktiv Seniorklubu
Třetí naší akcí bude celodenní výlet na kolech do Lednicko – valtického areálu (LVA),
poslední sobotu, tj. 28. 6. 2008, sraz v 6 hodin u fotbalového stadionu. Jelikož se očekává větší zájem, bude třeba účast předem ohlásit buď na Seniorklubu, nebo na před-
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chozím výletě, případně na 731 173 520. Počet je limitován max. množstvím kol, které
můžeme naložit na auto. Účastnický poplatek pro seniorky a seniory 100 Kč, pro ostatní 150 Kč. Pouze pro dospělé nad 15 let.
Na zámku v Lednici a ve Valticích již byli všichni, v LVA, s mnoha romantickými stavbami zakomponovanými do upravené krajiny, nebyl téměř nikdo. Autem to není možné
(často přístup pouze po stezkách), pěšky je to náročné, jedinou možností je kolo.
Trasa: vlakem do Břeclavi, z Vlkova, odjezd 7.20 hod., kola se naloží na Avii. Z Břeclavi na kole: zámek Pohansko, kolonáda na Reistně, zámek Valtice, zde přestávka, pokračování Ladenskou alejí k Dianině chrámu, ke kapli sv. Huberta, Nový dvůr, chrám Tři
grácie, Hraniční zámeček, Rybniční zámeček, zámek Lednice, Lovecký zámeček, Janův
hrad a krásným lužním lesem po cyklostezce do Břeclavi. Plánek každý dostane, abychom
se cestou nepoztráceli. Odjezd z břeclavského nádraží v 16.42 hod.nebo 18.43 hod.
Co připravujeme na měsíc červenec:
- středa 16. 7. 2008, Seniorklub, hosty budou dvě Květy Ondrákové
- sobota 26. 7. 2008, celodenní výlet na kolech na Horní Svratku
- třetí akce: sledujte aktuální zprávy ve skřínce, bude překvapení
Aktiv Seniorklubu

OCHRANA OBYVATEL
POLICIE INFORMUJE
Policii se podařilo ve Velké Bíteši zadržet dva zloděje ve věku devatenáct a třiadvacet
let, kteří mají na svědomí sérii vloupání a krádeží v rodinných domech ve Velké Bíteši.
Mladší ze zlodějů se během února a března dostal do šesti objektů, ze kterých bral různé
věci - spotřební elektroniku, mobilní telefony, notebook, šperky, platební karty a finanční hotovost. Společně pak ve velkém Meziříčí odcizili čtyři kompletní kola ze zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. Celková způsobená škoda se blíží částce sto čtyřicet tisíc korun. Část odcizených věcí se podařilo zajistit. Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání, kdy
muži byli obviněni z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného držení platební karty - spáchaných částečně samostatně a částečně ve spolupachatelství. Oba pachatelé jsou stíháni na svobodě.
Rovněž na svobodě je stíhán další zloděj z Velké Bíteše, který v Osové Bítýšce odcizil osobní automobil a ve Velké Bíteši mobilní telefon a vrak vozidla. Rovněž podepsanou směnku se mu zřejmě nechtělo splácet. Celková škoda přesahuje částku sedmdesát
tisíc korun. Všechny odcizené věci již prodal. Odcizený osobní automobil, po kterém
bylo vyhlášeno pátrání, se však hlídce policie podařilo zajistit v Brně a ve stejném stavu
předat zpět jeho majiteli.
Šetření k tzv. sprejerům přineslo další „ovoce“, když byli zjištěni další čtyři mladíci,
kteří mají na svědomí posprejované fasády domů. Za poškozování cizí věci je i proti nim
vedeno trestní stíhání. Mimo trestní stíhání musí zaplatit škodu, kterou způsobili.
V současné době je v šetření krádež peněženky, vloupání do garáže mimo Velkou Bíteš a opětovně krádež věcí v rodinném domě a vloupání do firmy Bikos.
npor. Ing. David Dvořáček
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POLIKLINIKA VELKÁ BÍTEŠ
Počátkem měsíce dubna byl zahájen provoz chirurgické ambulance na poliklinice Velká
Bíteš v prostorách stávající pohotovosti.
Ordinace probíhá dvakrát týdně, v úterý a pátek od 7 do 13 hodin. Personální obsazení –
chirurg MUDr. Jaromír Šilhavý a zdravotní sestra Marta Doubková.
Ambulance pokrývá diagnózy všeobecné a úrazové chirurgie, plastické chirurgie, kompletní
ambulantní operativ, zvláštní zaměření je určeno nemocem žilním a tepenným.
Pacienti jsou ošetřováni jak s doporučením praktického lékaře či jiného specialisty z okolních nemocnic, tak bez doporučení. Akutní případy / zvláštní úrazy, bolesti břicha/ mají
přednost.
Věříme, že si chirurgie ve Velké Bíteši získá důvěru pacientů, ušetří jim dojíždění za ošetřením v okolních nemocnicích a vyplní tak bílé místo na mapě zdravotnických potřeb pacientů bítešského regionu.
MUDr. Jaromír Šilhavý

POŽÁRNÍ AUTOMOBILY POUŽÍVANÉ DOBROVOLNÝMI HASIČI
VE VELKÉ BÍTEŠI - pokračování
DVS 8 Praga RN: (DVS – dopravní automobil, 8 výkon čerpadla 800 litrů/ 1 min, Praga
RN – typ podvozku /RN – rychlý nákladní/). Byl vybaven benzinovým, 4 taktním motorem,
vodou chlazeným, o výkonu 51,4 kW (70k). Spotřeba se pohybovala kolem 26 l/100 km.
Max. rychlost 80 km/hod. Karoserie byla skříňová, délky 8600 mm, šířky 2100 mm a výšky
2600 mm. Celková hmotnost činila kolem 6200 kg. Karosérie byla rozdělena na budku řidiče, kabinu pro mužstvo a zadní část pro uložení potřebného materiálu a věcných prostředků.
Kabina pro mužstvo měla po obou stranách dveře. Vozidlo sloužilo k dopravě družstva hasičů (9 osob) k zásahu. V požárním automobilu byla umístěna PS 8: PS – přenosná motorová stříkačka, 8 = výkon čerpadla 800 litrů/minutu. Velmi rozšířený typ. Přenášel se k vodním zdrojům, které jsou těžko dostupné automobilním stříkačkám a cisternám. Zajímavostí
je, že hasiči se před 50 lety připravovali na válku. A proto vozidla řady Praga byla dodávána
v barvě zelené, nikoliv jak jsme u požárních automobilů zvyklí červené.
Dne 2. listopadu 1954 přidělilo OIPO (okresní inspekce požární ochrany) Velká Bíteš požární vozidlo PRAGA RN, technické označení DVS 8, moderní stroj s výbavou 700 metrů
hadic, chemickými hasícími přístroji, dýchacími přístroji, žebři, háky a jiného pomocného
nářadí a náčiní. Vše zakoupeno z rozpočtu fondu tehdejšího MNV za cenu 128 000 Kč.
Hasiči mu říkali Irena.
David Dvořáček, DiS.
zájmová skupina historie PO při SDH Velká Bíteš

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 5. května 2008 se dožil krásných 75 let pan Miroslav Kliment.
Ve stejný den také oslavil Zlatou svatbu – je tomu již 50 let co si se svou ženou Jarmilou řekli své ANO.
Srdečně blahopřejeme!
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SPORT
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
V letošním roce, kdy město Velká Bíteš slaví 600 let od udělení plných městských práv,
se v pátek 18. dubna 2008 konala Okresní tělovýchovná akademie, věnovaná právě
tomuhle výročí.
Účast byla rekordní, a to jak v počtu cvičenců, kteří předvedli to nejlepší ze svých dovedností, tak v počtu diváků, kteří se ve sportovní hale TJ Spartak sešli. Abyste si nemysleli,
že přeháním, zde jsou číselné údaje, které dokazují má slova: celkem v průběhu odpoledne
vystoupilo 197 cvičenců, které podporovalo obecenstvo skýtající na 250 návštěvníků.
Na programu bylo 18 vystoupení. Vás, kteří jste tuto akci nenavštívili, se mi snad pokusí navnadit natolik, že další připravovaná vystoupení TJ SPARTAK Velká Bíteš si nenecháte ujít.
Teď něco málo k samotné akademii, kterou bych vám chtěla přiblížit. Název okresní je
opravdu přesný. Byli zde totiž hosté z různých koutů okolí. Vezmu to ale pěkně po pořádku.
Mezi prvními, kteří ohromili diváky svými dovednostmi, byla skupina Mažoretek z Lažánek.
Děvčata různého věku si na svém vystoupení dala záležet, což publikum náležitě ocenilo potleskem. Že jde cvičit s nářadím i bez něj ukázali dívky z Nového města na Moravě a Náměště nad Oslavou, které si dokázaly poradit i se stuhami, kužely či kruhy. Své zástupce zde
samozřejmě měla i Velká Bíteš. A to jak ty nejmenší – cvičenky oddílu sportovní gymnastiky pod vedením trenérek A. Škorpíkové a M. Mitášové – tak i starší dívky, na které dohlíží J. Loupová. Také oddíl sportovní gymnastiky M. Mynářové ukázal co umí. Své místo na
akademii měl i stolní tenis. Jak trénují, nám předvedli svěřenci L. Zezulové a P. Vrbky. Když
nastoupil oddíl juda TJ Spartak Velká Bíteš, mnohým se tajil dech. Zvuky, které se ozývaly
při dopadech jednotlivých bojovníků na tatami totiž zněly opravdu strašně. Největší úspěch
sklidil malý chlapec, který vyzval na souboj svého učitele a bez mrknutí oka ho přehodil přes
rameno. Potlesk, který za tento výkon následoval, byl opravdu zasloužený.
Gymnastika a bojový sport ale nebyla jediná odvětví, která jste mohli na akademii vidět. Velkým zpestřením pro všechny byla dvě vystoupení studentů Gymnázia Bystřice nad
Pernštejnem. Předvedli, že kurz tanečních, který absolvovali, přinesl své ovoce. Jejich vystoupení na melodii z muzikálu West Side Story – Amerika, bylo strhující. Prvky tance
a klasického aerobiku pak spojili ve vystoupení Sexy Smile Dancers.
V neposlední řadě jste také mohli vidět taneční skupinu Michala Holého. Tuto skupinu navštěvují i dívky z Velké Bíteše. Taneční vystoupení, které jsme mohli vidět, ukázala,
že všichni tancem a hudbou opravdu žijí. Málem bych ale zapomněla na jednu důležitou
věc, která také patřila k této akademii. To, co mám na mysli, ale není žádné vystoupení
nebo tanec, jak mohlo někoho napadnout. Právě na této akademii byla předána dvě ocenění k životnímu jubileu, která patřila paní Janě Rosendorfové a panu Františku Neklapilovi. Vyznamenání udělil Okresní výkonný výbor ČSTV Žďár nad Sázavou za dlouholetou činnost ve výboru TJ Spartak Velká Bíteš.
Tímto i já připojuji svou gratulaci!
A tím jsem vlastně zakončila celé svoje povídání. Snad jsem vás jím navnadila a uvidíme se na další akci, jejímž organizátor bude opět TJ Spartak Velká Bíteš.
Mirka Ondroušková
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OSTATNÍ
LESNÍ DRUŽSTVO HLEDÁ NOVÉ PODNIKATELSKÉ
MOŽNOSTI
Trvale nízká cena dříví v Evropě, zapříčiněná mimo jiné častým kalamitním rozpadem nepůvodních smrkových monokultur, globalizace celosvětového trhu dřívím
a v neposlední řadě nelogická obchodní politika LČR, jakožto největšího vlastníka
lesů u nás, přiměla vedení Lesního družstva (jehož i Velká Bíteš je šestnáctiprocentním spoluvlastníkem) k hledání nových finančních možností, směřujících především
ke zlepšení kvality a druhové rozmanitosti obnovovaných lesních porostů v okolí zainteresovaných obcí.
V roce 2006 vysázeli a oplotili lesní dělníci cca 50 tisíc borovic černých, jedlí obrovských a kavkazských na nevyužívané ploše pod vysokým napětím u silnice do
Vlkova. Postupně budou stromky před Vánocemi prodány zájemcům a dosázeny novými. V témže roce jsme rozjeli zkusnou výrobu masívního zahradního a lesního nábytku z půlených kmenů, kromě běžného prodeje vylepšujeme „interiér“ námi obhospodařovaných lesů. V zimním období nabízíme zájemcům výškové práce při stromové
chirurgii a údržbě zeleně v intravilánu obcí.
Rok 2007 se nesl ve znamení přípravy několika časově a pracovně náročných akcí.
Jednak to byla příprava projektové dokumentace k opravě retenční nádrže pod křovskou pilou, převod starého zaniklého rybníka v k.ú. Níhov (dosud ve vlastnictví státu)
a jeho případná následná rekonstrukce. Společně s firmou Ekostavy Brno zvažujeme
i odbahnění rybníku Skříňka u Velké Bíteše. Opravy rybníku jsou ve stádiu čekání na
vhodný dotační titul, jež by měl být znám během podzimu tohoto roku.
Velkým úspěchem je pro nás přidělení 2 milionové dotace z operačního fondu
SZIF, díky němuž jsme mohli zakoupit finský lesní traktor VALTRA s otočným řízením, naviják IGLAND, vidle QUICK, půdní frézu MERRY, štěpkovač WANDALLE s hydraulickou rukou a finskou bránu. Touto 4,5 milionovou investicí jsme se
stali nezávislými na dodavatelských firmách a již v dnešních dnech provádíme práce pro cizí subjekty.
Vše výše uvedené nás velice těší, ale největší radost máme z toho, že se nám již
třetím rokem podařilo snížit těžbu o 2 tisíce m3 dříví ročně, než dovoluje těžit lesní
hospodářský plán a vyrovnávat tímto omezením nepříznivou věkovou strukturu lesů
a dlouhodobě finančně eliminovat problém s rozpadem mladých smrkových porostů
z důvodu sucha, václavky a zatékání posypové soli do lesa.
Největší pozornost v pěstění lesa věnujeme přirozené obnově ze semenáčků, na suchých nepříznivých stanovištích přeměňujeme hynoucí les za borovici s listnáčem. Na
jaře roku 2008 jsme zbudovali vlastní lesní školku, v níž jsme vyseli cca 120 tisíc jedinců pocházejících z uznaných semenných porostů z okolí Níhova. Část školky je osázena roubovanci původní „BOROVICE OSOVSKÉ“ , z níž budou v budoucnu sbírána
semena s místními genetickými informacemi, určenými k obnově lesa.
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Velkou pozornost věnujeme zvýšení úživnosti honitby a zakládáním zvěřních políček. Letos na jaře jsme v lese vysázeli dalších 100 plodonosných vzrostlých dřevin, převážně jeřábů, dubů a jabloní. Rád bych touto cestou poděkoval myslivcům z Níhova,
Křoví a Bezděkova, s nimiž má Lesní družstvo tradičně dobré vztahy, za pomoc při jarním zalesňování a pálení klestu.
Vrásky na čele nám způsobují motorkáři v lesích, lidé, vyvážející do lesa odpad
a tradičně myslivci z Vlkova svojí nebývalou brutalitou k lesu, bezohledností a sprosťáctvím vůči lesnímu personálu.
Přijměte tedy, prosím, pozvání k nám do lesa od všech, kteří se na činnosti Lesního družstva podílí a les jim není lhostejný, třeba na vycházku krásnou přírodou Bílého potoka k Ryglovskému mlýnu, kde na Vás čeká posezení u nově zbudované studánky „Na Luhu“.
Další informace o Lesním družstvu můžete najít na našich internetových stránkách www.lsdo.cz.
Za Lesní družstvo svazu obcí
Jiří Nohel, jednatel

Speciální půdní fréza Merry při orbě zahrady.
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VITAMÍNY PROTI VRÁSKÁM
V jarním čase je třeba posílit péči opleť. Po dlouhém zimním období je náš organismus vyčerpán a to se projeví i na vzhledu naší pleti. Je povadlá, ochablá, vysušená
a často přibude nějaká ta vráska navíc.
Právě vitamíny jsou v boji proti vráskám velmi účinné. Vyčerpáním klesá přirozená obranyschopnost pleti a je dobré jí zvnějšku dodat tzv. antioxydanty. Ty působí proti volným radikálům a podporují regeneraci buněk. Vynikající v péči o pleť je
vitamín A. Čistý vitamín A – retinol povzbuzuje unavené buňky a zajišťuje, aby docházelo k jejich pravidelnému dělení. Tak dochází ke vzniku mladých buněk. Horní
vrstva pokožky se stává odolnější, pleť je vyrovnanější a pevnější, dochází ke zesvětlení pigmentových skvrn a k zastavení nežádoucího rozšiřování cév. Vitamin A rovněž stimuluje tvorbu kolagenu, který je velmi důležitý pro udržení vody a pružnosti
pokožky, čímž se významně sníží předpoklad pro vznik vrásek.
V kosmetických přípravcích se většinou účinnost vitamínu A posiluje ještě dalšími
vitamíny, např. vitamínem E a C, které se rovněž podílí na tvorbě kolagenu a hlavně se vzájemně výborně doplňují v boji proti volným radikálům.
Retinol je v dostatečné koncentraci vysoce účinný, ale je extrémně citlivý na
světlo a vzduch. Je potřebná dobrá stabilizace tohoto vitamínu v krému, což většinou zajišťují ostatní vitamíny. Přesto i těmto krémům věnujeme zvýšenou péči.
Chráníme je před teplem a kelímek po otevření ihned dobře uzavřeme. Nešetříme si tyto krémy jenom na občasné použití, ale je dobré používat kúrově, to znamená nanášet na pleť ráno a večer asi po dobu 1 – 2 měsíců do spotřebování celého balení. Doba před létem je velmi vhodná pro takovouto vitamínovou kúru.
Pokud naneseme krém s vitamínem A na pleť ráno, dáváme pozor, abychom pleť
nevystavovaly slunečním paprskům a nezapomeneme na ochranou vrstvu, kterou
nám zaručí dobrý make-up.
Vitamín A je dobré v tomto období dodávat také zevnitř. Do jídelníčku zařadíme ovoce bohaté na tento vitamín: meruňky, mango a dýně, hodně jej obsahuje
tmavě zelená listová zelenina jako mangold, špenát a kapusta a také hodně jej má
mrkev a rajčata. Nezapomínáme, že vitamín A je rozpustný v tucích a proto je dobré do zeleninových salátů přidat trošku olivového oleje a nebo k ovocné či zeleninové svačince přidat kousek sýru.
Pokud se rozhodneme užívat vitamín A jako potravinový doplněk, je potřeba větší
opatrnosti na předávkování, které by mohlo způsobit poškození jater. Proto je vhodnější užívat raději Beta karoten a nebo jíst potraviny bohaté na karotiny, ze kterých
si naše tělo vyrobí tolik vitamínů, kolik skutečně potřebuje.
Mgr. Anna Kopáčková
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Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše
příjme brigádníka do Informačního centra, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Jedná se o sezónní víkendovou brigádu v měsících červenec, srpen + hodový víkend 2008
Podmínky:
• znalost alespoň jednoho světového jazyka (anglický jazyk výhodou)
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
• komunikativní schopnosti
Životopisy zasílejte do 15.6.2008 na adresu Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše, Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš.
Bližší informace:
1. patro Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
595 01 Velká Bíteš
Vedoucí Zdeňka Špičková nebo na tel. 566 532 342
MO ČZS zahrádkářská kolonie U Cihelny nabízí občanům možnost zahrádkaření na
uvolněných zahrádkách v této lokalitě. K dispozici je několik zahrádek po odcházejících
členech. Zahrádky jsou v pěkném prostředí na jižním svahu s možností zalévání. Bližší
informace ing. Žák František, telefon 737 262 870.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zajímáte se o kosmetiku a chcete si vydělat peníze? Pro více informací volejte 607 909 462,
e-mail: menclerova@quick.cz
Koupím RD i k rekonstrukci ve Velké Bíteši a okolí. Cena do 1 200 000 Kč.
Tel.: 732 759 867
Hledám spolupracovníky ve finanční oblasti. Nechci kvantitu ale kvalitu!!!
Tel.: 603 852 760
EPAM – tibetská medicína. Přírodní přípravky pro Vaše zdraví vyrobené podle tibetských
receptur. Tel.: 776 686 490 e-mail: valesdavid@atlas.cz
Pronajmu byt 2+1 ve Velké Bíteši. Informace na tel. 736 123 448
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
červen 2008
Neděle 1. června 2008 v 19.30 hodin
Tahle země není pro starý (No country for old
men) Žádná úniková cesta není bezpečná…
V hlavních rolích drsného filmu bratří Coenů
T. L. Jones, J. Bardem, W. Harrelson a další…
Premiéra - 122 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 22. června 2008 v 19.30 hodin
Cirkus Hurvínek
Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky – Cirkus Hurvínek, Rusalka Hupsalka, Budulínek, Sametka, Krtek chemikem…
65 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč

Červen v kině FLIP s ČESKÝM FILMEM!!!
Neděle 8. června 2008 v 19.30 hodin
Bobule aneb nevinně o víně. Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá prožít pěkná dovolená… V hlavních rolích K. Hádek, L. Langmajer,
T. Matonoha, V. Postránecký, L. Benešová,
L. Lipský, T. Voříšková a další…
Premiéra - 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Středa 25. června 2008 v 19:30 hodin
ZŠ VELKÁ BÍTEŠ pro velký úspěch znovu
uvádí:
CHILDREN TV NEWS - fiktivní televizní noviny ještě fiktivnější Dětské televize, včetně dokumentu z předávání cen.
1945: Bites appendix - fiktivní dokument o nálezu starých cívek s filmem, které úplně změní pohled na konec druhé světové války ve Velké Bíteši
a vůbec, včetně Filmu o filmu.
BITES SUPERBIKER - !!!PREMIÉRA!!!! - Velká Bíteš má svého superhrdinu. Superbiker chrání
slabé proti zločinu, bojuje proti bezpráví. Amatérská reminiscence na akční seriály.
Délka cca 70 minut, vstupné dobrovolné

Pátek 13. června 2008 v 19.30 hodin
Kuličky O lásce žen až za hrob (muže)… Český
povídkový film o tom, jak ženy manipulují muže,
od dětství na hřišti a nekončí to ani po smrti…
Premiéra –80 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Neděle 15. června 2008 v 17 a v 19.30 hodin
Nejkrásnější hádanka Nová vtipem jiskřící filmová pohádka Zdeňka Trošky pro celou rodinu, v hlavních rolích J. Dolanský, T. Krchovová, L. Potměšil, M. Táborský, T. Medvecká
a další…
Premiéra - 98 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Pátek 20. června v 19.30
Občan Havel
Václav Havel – pohled do zákulisí s rozluštěním
několika záhad (např. kdo dostal Václava Klause
do jazzového klubu?). Pro mimořádné přijetí tohoto snímku při jeho premiéře v našem kině jej
znovu reprizujeme za zvýhodněnou cenu a zveme
vás tímto k jeho zhlédnutí…
119 minut, Mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč
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Pátek 27. června 2008 v 19.30 hodin
Venkovský učitel Každý někoho potřebuje… V hlavních rolích neobvyklého milostného příběhu režiséra Bohdana Slámy P. Liška,
Z. Bydžovská, T. Voříšková, M. Krobot a další…
Premiéra –126 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Neděle 29. června 2008 v 19.30 hodin
U mě dobrý Filmová komedie režiséra Jana Hřebejka podle povídek Petra Šabacha a scénáře Petra Jarchovského. V hlavních rolích B. Polívka,
J. Schmitzer, L. Vlasáková, J. Somr, M. Vladyka, V. Javorský, P. Forman a další…
Premiéra - 102 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
V měsíci červenci a srpnu kino FLIP Velká Bíteš nepromítá!

Zpravodaj Velká Bíteš

NÁBYTEK NEKO Vás zve
do KUCHYŇSKÉHO STUDIA ve své prodejně
nábytku na Náměstí ve Velkém Meziříčí.
Nabízíme:

–
–
–
–

široký výběr foliovaných dvířek
korpusy v odstínu dvířek nebo v barvě dle přání
pracovní desky v síle 3 nebo 4 cm
dřezy a vodovodní baterie značek FRANKE, TESCOR A PYRAMIS
– úchytky od knopek až po madla
– samostatnou část tvoří kuchyně z masívu – dub a buk a to jak v přírodním odstínu, tak i domořené

Zhotovujeme: – návrhy kuch. linek – nejprve orientační ruční návrh a po upřesnění
parametrů a odstínu zhotovíme počítačový návrh a cenovou kalkulaci kuch. sestavy
– pokud má zákazník zájem, jezdíme si sami zaměřit kuch. sestavu
Zajišťujeme:

– vybavení kuch. linek elektrospotřebiči za velmi zajímavé ceny
– elektrospotřebiče značek FAGOR, KARMA, BRANDT, ZANUSSI,
ELEKTROLUX, MORA, CANDY

Montáž našich kuchyňských linek je vždy ZDARMA.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

KONZULTACE SENÁTORA
JOSEFA NOVOTNÉHO
Pondělí dne 9. června 2008
Městský úřad Velká Bíteš
od 15.30 do 17.00 hodin

Křižanov
od 14.00 do 15.00 hodin

Červen 2008

47

Prodejna: Novosady 96/48, 594 01 Velké Meziříčí







www.jkcyklo.cz
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Prodej sportovních kol
Servis kol
Prodej oblečení a doplňků
ROCKSHOX centum
GIANT test center
Zákaznické výhody
Každý měsíc akční nabídka

jkcyklo@seznam.cz

tel.: 608 86 72 72

Zpravodaj Velká Bíteš
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prodává nejvíce realit na světě,
prodáme i tu Vaši!

Využijte cenového vrcholu k výhodnému
prodeji svého bytu, domu nebo pozemku.
Moji klienti čekají
na Vaši nabídku.
Přenechejte na mně
Vaše starosti!

Ing. Michal Brázdil
Váš realitní poradce

773 500 753
michal.brazdil@remax-czech.cz

Doporučte nám nemovitost a získejte provizi!
Doporučte realitní služby RE/MAX a předejte nám kontakt na tohoto majitele.
V případě realizace Vámi doporučeného obchodního případu
Vám vyplatíme odměnu 5–10 % (dle typu obchodu)
z naší celkové provize (min. 2 000 Kč)!
RE/MAX Center, IBC Centrum,
Příkop 6, 602 00 Brno

www.remax-czech.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 110 109

Tyco Electronics Czech je souöástí spoleönosti Tyco Electronics, která je nejvùtším
svùtovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Náš moderní
závod se sídlem v Kuċimi (okr. Brno venkov, 10 km severnù od Brna) je svým výrobním
programem zamùċený na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilový
prĕmysl (VW, Mercedes, Opel, BMW). Souöasný poöet zamùstnancĕ je více než 1800.

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME NOVÉ ZAMĞSTNANCE

• OPERÁTOR/OPERÁTORKA •
• SEĲIZOVAĜ •
• NÁSTROJAĲ •
Nabízíme

dobré nanöní ohodnocení
ötvrtletní bonus 6 000,- Kö
13. plat
pċíspùvek zamùstnavatele na závodní stravování
pċíspùvek zamùstnavatele na dopravu dle vzdálenosti bydlištù
perspektivní a stabilní zamùstnání v prosperující spoleönosti
práce v öistém a pċíjemném prostċedí moderního závodu
týden dovolené navíc
autobusové nádraží pċímo pċed závodem s velmi dobrým spojením

Kontaktujte telefonicky personální oddùlení nebo nás navštivte pċímo v sídle spoleönosti

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddùlení
K AMP 1293, 664 34 Kuċim
Tel. 541 162 251, 541 162 111
e-mail: Lzovcakova@tycoelectronics.com
www.tycoelectronics.cz

POZVÁNKA
Město Velká Bíteš zve všechny občany
ve středu 4. června 2008 ve 13.30 hodin na Masarykovo náměstí,
kde bude v prostoru před radnicí slavnostně předán našemu městu dar –
nová cisternová automobilová stříkačka CAS 20.
Zástupci města ji přijmou z rukou dárce – předsedy představenstva a generálního
ředitele společnosti MERO Kralupy nad Vltavou, Ing. Jaroslava Pantůčka.
Stříkačku vysvětí otec Bohumil Poláček, duchovní správce bítešské farnosti.
Slavnostnímu aktu budou přítomni významní hosté, čelní představitelé Hasičského
záchranného sboru ČR, Sboru dobrovolných hasičů ČR a hejtman kraje Vysočina,
RNDr. Miloš Vystrčil, (m.j. vnuk výrobce požárních stříkaček Vystrčil – Telč).
Od 13 hodin hraje dechovka Veselá sedma, občerstvení nabídne Řeznictví a uzenářství Sláma Velká Bíteš a pivovar Starobrno.
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