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Za Březkou přichází léto. Foto: Zora Krupičková
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l NOVÁ STŘÍKAČKA PRO BÍTEŠSKÉ HASIČE
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Léto u skřinářovského rybníka. Foto: Alois Koukola
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SKŘINÁŘOV
Jedeme-li z Velké Bíteše přímo na Osovou Bítýšku a vystoupáme na nejvyšší bod silni-
ce, naskytne se nám nádherný pohled. Jakoby teprve zde začínala Vysočina. Na obzo-
ru vidíme zalesněný hřeben a pod ním ukrytou malebnou vesničku. Je to Skřinářov 
– poslední zastávka uzavírající okruh jedné části tohoto seriálu, který započal i končí 
pod Svatou horou.

Tato – „o patro výš“ položená vesnice leží v (dnes uváděné) nadmořské výšce 560 m, 
vzdálena 7,5 km směrem ssz od Velké Bíteše. Patří do farnosti Osová Bítýška a trvale v ní 
žije 145 obyvatel i několik chalupářů. Za svůj název vděčí: „přidání přivlastňovací přípo-
ny „– ov“ k základu, jímž bylo příjmení „Skřinář/Skřinař“, které vzniklo ze staročeského 
obecného jména „skřinař/-ář/-éř s významem „stolař“, a to z německého „Schreiner“ – 
stolař. Tolik „Ústav pro jazyk český AV ČR“.

Historie
Ještě v poměrně nedávné době se obec nazývala „Křenářov“ a pod tímto názvem ji 

popisují Tiray se Zavadilem ve své „Vlastivědě moravské“ z roku 1900 takto:
„Jméno vsi bylo dříve Křimářov, Skřinářov i Křenářov; toto ze všech se zachovalo podnes. 

Leží severozápadně na svahu horském na půdě nerovné ve výši 545 m.Tvar návsi a vůbec 
celé osady jest velmi nepravidelný; neboť domy jsou bez ladu a skladu na velmi malé ploše 
hustě nastavěny, že jest všude plno koutův a uliček. V jižní části vsi jest zvonice. Domy jsou 
skoro vesměs staré a velmi neúhledné. Při některých statcích jsou ovocné sady (neboť osada, ač 
leží vysoko, jest před severem chráněna).

Od počátku XIV. století patřil Skřinářov k panství Osovskému a tak jako některé sou-
sední obce, sdílel i jeho osudy. Dokládá to i první písemná zmínka z roku 1364. V této 
době zde byl i zemanský dvorec, podle něhož se také nazývali zdejší vladykové.

Rohy
„Rohy“ je název krásného a tichého zákoutí na úpatí Svaté hory, kde dnes najdeme 

pěkně upravenou myslivnu Lesů České republiky, doplněnou menším rekreačním are-
álem. Původně zde stávala ves stejného jména, která byla v letech 1560 – 1590 „přestě-
hována“ pod názvem Nové Rohy na místo dnešních Ondrušek (více v článku „Ondruš-
ky“). Současná myslivna byla původně zámečkem, postaveným v r. 1900 pro hraběnku 
z rodu Haugwitzů. Po její předčasné smrti byl zámeček upraven a od roku 1908 vyu-
žíván jako fořtovna. V roce 1940 k ní byla přistavěna hájenka, zbouraná po roce 1990, 
aby uvolnila místo tenisovým kurtům.

Lesy a Burianova pila
Zalesněný hřbet Skřinářovského lesa – vyvýšený nad okolní krajinou, s dominanta-

mi: Koní horou (649 m n.m.) nad Skřinářovem, Svatou horou (680 m n.m.) a Strážni-
cí (657 m n.m.) nad Heřmanovem – nabízel velké množství dřeva ke zpracování. Toho 
využil pan František Burian a v nelehké předválečné době vybudoval parní pilu, která 
poskytla zaměstnání několika dělníkům i doplňkovou obživu „koňařům“. Ti sváželi dře-
vo ke zpracování a rozváželi řezivo i jiné polotovary po okolí, mnohdy až na jižní Mo-
ravu. Byly to například „kůly“ do vinic, dřevo na vazbu aj.
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Partyzáni gen. Luži
Během II. světové války se v obci ukrývali partyzáni, patřící do struktur odbojových 

skupin generála Luži. Ten sám u pana Josefa Katolického několikrát přespal. Z důvodů 
možného prozrazení se potom skupina ukryla do lesů kolem Svaté hory, kam jim „míst-
ní“ a zejména pan K. nosili potraviny.

Holinkovský rybník a turistika
Tento známý rybník s velkou chatovou oblastí (70 chat) se nachází na sever od obce, 

asi 400m od jejího okraje. Velkou oblibu získával postupně již od poloviny minulého 
století, především pro svoji čistotu i krásné lesnaté okolí. Je totiž napájen potůčkem, pra-
menícím pod Svatou horou, který po průtoku skřinářovskými rybníky, soustavou osov-
ských rybníků a Vlkovského rybníka je i jedním z přítoků (pramenů) Bílého potoka. Na 
jeho břehu i ve vzdálenějším okolí si postavilo chaty především mnoho Brňa nů, mezi 
nimi např. dlouholetý primátor města Brna p. Vaverka a trenér populární hokejové Ko-
mety p. Eremiáš. První chata, (lépe srub) s příznačným názvem „Holinka“ byla posta-
vena v roce 1954 panem Paláškem. Na „čelním místě“ stojí 3 velké chaty, které vlastnil 
MÚNZ v Brně. Dnes jedna z nich patří „Rekreačnímu středisku Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzity v Brně“ a ubytování v ní je nabízeno i na internetu.

V horkých letních podvečerech se ve svitu táboráků z břehů rybníka ozývaly „čundrácké“ 
písně, doprovázené kytarou. To potom hospůdka „U Lundů“ mnohdy hřměla až do rána.

Zvyky a kultura
Aktivní jsou místní ženy (dříve organizované ve Svazu žen), které dodržují tradi-

ci „svatebního zpívání“ a spolu s místními hasiči pořádají ostatkový maškarní průvod 
s následující taneční zábavou. Hasiči jsou úspěšnými pořadateli tradiční poutě v první 
červnovou neděli.

Bývalý starosta pan Josef Kejda je v okolí znám jako „lidový“ řezbář, věnující se ze-
jména vyřezávání betlémů. V současné době jsou jeho práce součástí trvalé expozice 
v Muzeu betlémů v Třešti. Jeho poslední figurky klanějící se jezulátku, představují naše 
bývalé i současné politiky.

Současnost
Po změně politického systému se ve vedení obce vystřídali tito starostové: Josef Kej-

da (1990 – 2002), Jana Kozová (2002 – 2004, úmrtí) a Pavel Videnský (2004 – dosud). 
Byl obnoven kříž na okraji obce, vybudován veřejný vodovod ze zdroje „Mostiště, opra-
vena kaplička na návsi, zasvěcená „Navštívení Pany Marie“. Podařilo se dokončit kanali-
zaci a opravit místní komunikace, včetně vyasfaltování prostranství na návsi. Provedená 
plynofikace obce byla potom jen logickým završením úspěšné činnosti zastupitelstva. Od 
soukromníka se podařilo odkoupit bývalou prodejnu i pohostinství Jednoty a prodejnu 
přebudovat na kanceláře obecního úřadu. Zřízením pěkného dětské hřiště ve středu obce 
byl účelně vyplněn nevzhledný prostor. Prohloubením rybníka u hasičky získala obec po-
třebnou požární nádrž a následnou úpravou a ozeleněním okolí pěkné zákoutí.

V současné době má obec vypracovaný územní plán, připravený ke schválení, zahrnu-
jící i pozemky pro výstavbu rodinných domků. Na orné půdě členitého katastru obce hos-
podaří společnost AGRO Záblatí, která nahradila původní JZD Rozvoj Osová Bítýška.

                          Pokračování příště...
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
ČERVENEC – SRPEN 2008

Středa 16. července 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB – hostem budou dvě Květy Ondrákové – maminka s dcerou
Kulturní dům, Vlkovská 482

Sobota 26. července 2008 v 6 hodin
CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH – na Horní Svratku
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub

1. – 4. srpna 2008 po setmění
LETNÍ KINO BRATŘÍ ČADÍKŮ
ku příležitosti oslav 600 let města
Chyťte doktora, Pusinky, Václav, Gympl
Masarykovo náměstí Velká Bíteš
Organizuje Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše

Středa 20. srpna 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB S TANCEM
hraje František Kratochvíl st.
Kulturní dům, Vlkovská 482

Úterý 26. srpna 2008 v 6 hodin
ZÁJEZD DO ČESKÉHO KRUMLOVA
Sraz u České spořitelny
Organizuje Seniorklub

Sobota 30. srpna 2008 v 9 hodin
CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH – k Dalešické přehradě
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub

LETNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ FATRY
TERMÍN: 13. – 16. SRPNA 2008
ubytování: DM Turčianské Teplice

stravování: polopenze – (3x snídaně, večeře) v jídelně DM
informace: pí. Lundová 566 822 955

p. Žák 737 262 870
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ Č. 9/08 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
 KONANÉHO DNE 12. KVĚTNA 2008

Rada města schvaluje:
– na akci „Modernizace – výsledku hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku stávající-

ho rentgenového pracoviště na poliklinice ve Velké Bíteši“ hodnotící komisí, k plně-
ní firmu Retar, spol. s r.o. Brno, která se umístila na 1. místě, za nabídkovou cenu 
1.253.500,00 Kč vč. DPH

– seznam osobností uvedených v kapitole 6 „Jmenný seznam rodáků a osobností“ v při-
pravované publikaci „Almanach 600 města Velké Bíteše“ s tím, že RM doporučuje 
drobné upřesňující korektury v některých životopisech a schvaluje doplnit seznam 
osobností o p. Karla Rauše

– vyhovět žádosti pěveckého sboru Magna Diesis na poskytnutí prostoru v základní 
škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, z účelem zkoušky sboru

– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01/2007 uzavřené mezi Ing. arch. Alenou Košťá-
lovou a městem Velká Bíteš, jejímž předmětem je zpracování změny č. III územního 
plánu města, v předloženém znění

– mandátní smlouvy na službu koordinátora BOZP na stavbě pro akce Oprava pavla-
če domu Masarykovo n. 85, Oprava střechy domu Masarykovo n. 85, Dětské hřiště 
u soko lovny, Rekonstrukce kuchyně Základní školy Tišnovská, v předloženém znění

– na základě žádosti osadního výboru obce Ludvíkov poskytnutí finančního příspěvku 
pro pořádání Dětského dne; RM současně schvaluje poskytnutí finančního příspěv-
ku pro uvedený účel též ostatním místním částem, pokud bude dětský den v obci 
pořádán a pokud osadní výbor o příspěvek požádá

– vyhovět žádosti p. Pavla a p. Josefa Kočkových k hostování atrakcí LTZ na bítešské 
pouti a Bítešských hodech na Masarykově náměstí. RM stanovuje pro r. 2008 po-
platky za pronájem náměstí: 45.000,00 Kč na pouť a 70.000,00 Kč na hody

– RM upozorňuje žadatele, že nelze využít k parkování doprovodných vozidel pozemek 
p.č. 2211/1, a ostatních přilehlých pozemků, k.ú. Velká Bíteš, které jsou vyhrazeny 
pouze pro hřiště

– na základě výsledku hodnocení nabídek na veřejnou zakázku – na akci „Dětské hřiště 
u sokolovny, Velká Bíteš“ hodnotící komisí, k plnění firmu DIRECT MEDIA, s.r.o. 
Brno, která se umístila na 1. místě, za nabídkovou cenu 1.798.524,00 Kč vč. DPH

– přidělení bytu č. 9, 2+0, v bytovém domě Jihlavská 282, Velká Bíteš
– vyhovět žádosti fy PaČ – Prádelna a čistírna s.r.o. Žďár nad Sázavou na pronájem ne-

bytového prostoru, Masarykovo n. 84, Velká Bíteš za účelem provozování sběru šat-
stva a prádla

– vyhovět žádosti pí. Hany Horké na pronájem nebytových prostor, Masarykovo n. 86, 
Velká Bíteš, kde je v současné době sběrna obuvi. Na základě dohody se současným 
nájemcem bude sběrna obuvi zachována a služby se rozšíří o opravu oděvů, šití odě-
vů na zakázku, sběrnu prádla a čistírnu
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– vyhovět žádosti pí. Kamily Hofmannové a Ing. Renaty Ševčíkové na pronájem neby-
tových prostor Lánice 42, Velká Bíteš od 1. 6. nebo 1. 7. 2008 za účelem provozová-
ní masérských služeb a krejčovství a po realizaci drobných stavebních úprav, provozo-
vání manikúry, pedikúry, kosmetiky, kadeřnictví a kanceláře pro projekci pozemního 
stavitelství

– smlouvu o poskytování realitních služeb, uzavíranou mezi firmou RE/MAX Center, Brno 
a městem Velká Bíteš, jejímž předmětem je prodej bytu 275/9, 2+1, v bytovém domě 
U Stadionu 275, Velká Bíteš za minimální požadovanou cenu 1.000.000,00 Kč bez 
DPH, v předloženém znění. V případě, že na základě činnosti RE/MAX dojde k uza-
vření kupní smlouvy, zaplatí město odměnu ve výši 3,5 % z kupní ceny bez DPH

– smlouvu o výhradním poskytování realitních služeb, uzavíranou mezi firmou 
RE/MAX Center, Brno a městem Velká Bíteš, jejímž předmětem je prodej pozem-
ků p.č. 4220, 6178 m2 a p.č. 4221, 6322 m2, vše k.ú. Velká Bíteš za minimální po-
žadovanou cenu 650,00 Kč/m2, v předloženém znění. V případě, že na základě čin-
nosti RE/MAX dojde k uzavření kupní smlouvy, zaplatí město odměnu ve výši 3,5 % 
z kupní ceny bez DPH

– poskytnutí souhlasu s předloženou projektovou dokumentací bytových domů U Sta-
dionu, zpracovanou ateliérem Fabík s.r.o. Třebíč, pro stavební povolení SO 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 09, 10 a 11. S projektovou dokumentací pro stavební povolení 
na stavební objekt SO 08 bude vydán souhlas po doplnění do výkresu č. 2 situace 
všech částí chodníků, zpevněných ploch, parkoviště a dětského hřiště, dle celkové si-
tuace č. 01, na náklady investora

– vyhovět žádosti na přestavění umakartového jádra na zděné v bytě č. 29, U Stadi-
onu 548, Velká Bíteš bez finanční spoluúčasti města Velká Bíteš s tím, že přestavba 
bude dozorována investičním úsekem odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš ve spolu-
práci s firmou Enom

– vyhovět rekonstrukci koupelny a kuchyně v bytě č. 7, U Stadionu 548, Velká Bíteš bez 
finanční spoluúčasti města Velká Bíteš s tím, že rekonstrukce bude dozorována inves-
tičním úsekem odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš ve spolupráci s firmou Enom

– vyhovět žádosti na povolení překopu místní komunikace umístěné na pozemku 
p.č. 982/1, k.ú. Velká Bíteš za účelem umístění inženýrských sítí a sjezdu k plánova-
né novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 984, k.ú. Velká Bíteš s tím, že po-
zemek bude uveden do původního stavu

– vyhovět žádosti p. Jana Sedláčka, jednatele společnosti Matriko s.r.o. Velké Meziříčí 
o pronájem střešního prostoru na budově ZŠ a instalaci 3 m stožáru za účelem umís-
tění telekomunikačního zařízení za roční nájemné 50.000,00 Kč vč. DPH

Rada města neschvaluje:
– vyhovět žádosti p. Jaroslava Holého k hostování zábavných atrakcí na bítešské pouti 

a Bítešských hodech
– zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 23, orná, cca 160 m2, k.ú. Ludvíkov 

u Velké Bíteše. RM souhlasí s dosavadním způsobem užívání výše uvedeného po zemku
– zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2991, ostatní plocha, manipulační plo-

cha, 1359 m2, k.ú. Velká Bíteš
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Rada města bere na vědomí:
– zápis z valné hromady lesního družstva společenství obcí, Březské 46, ze dne 

3. 4. 2008
– písemnou informaci zpracovanou jednatelem společností TS Velká Bíteš s.r.o. 

Ing.  Pavlem Gaizurou o vyúčtování finančních prostředků poskytnutých obcemi na 
dokončení skládky TKO v Osové Bítýšce. RM doporučuje, aby obcím, které sklád-
ky vůbec nevyužívají, byly finanční prostředky vráceny

– znění dopisu od předsedy a místopředsedy Společenství pro dům Velká Bíteš 474, 
U Stadionu 474, Velká Bíteš ze dne 30. 4. 2008 s tím, že přístřešek bude posouzen 
pracovníky investičního úseku odboru výstavby MěÚ. O dalším postupu rozhodne 
RM na svém příštím zasedání

– výsledek přijímacích řízení do mateřských škol pro školní rok 2008/09 s tím, že je 
věcí obou ředitelek zajistit optimální využití obou zařízení. RM požaduje posoudit 
možnost spolufinancování školek též obcemi, z kterých děti docházejí

Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje:
– roční účetní závěrku za r. 2007
– převedení nerozděleného zisku na nerozdělený zisk předchozího období
– zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
– výroční zprávu TS za r. 2007 včetně podnikatelského záměru TS Velká Bíteš spol. 

s r.o. na r. 2008 v předloženém znění

USNESENÍ Č. 10/08 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 26. KVĚTNA 2008
Rada města schvaluje:
– na akci „Velká Bíteš, – výsledku hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku kanalizace 

Lánice 42“ hodnotící komisí, k plnění firmu JCZ, s.r.o. Maršovice 95, 592 31, Nové 
Město na Moravě, která se umístila na 1. místě, za nabídkovou cenu 555.299,00 Kč 
vč. DPH

– plnění akce „Velká Bíteš, kanalizace splašková, přípojka Sadová“ firmu JCZ, s.r.o. Maršovi-
ce 95, 592 31, Nové Město na Moravě, za nabídkovou cenu 746.043,77 Kč vč. DPH

– uzavřít smlouvu na povolení stavby (kanalizace, vodovod, teplovod, přípojka NN, ko-
munikace, zpevněné plochy a přeložka vedení O2 – doprovodná infrastruktura ke stav-
bě 4 bytových domů U Stadionu) na pozemcích města p.č. 4603,4604, 4605, 710/2, 
712/2, 714/2, 716/2, 718/2, 721/1, 724/2, 2294/3, 2294/29, 2294/35, 2294/36, 
2294/39, 2294/40, 2295/5, 2295/12, vše k.ú. Velká Bíteš. Smlouva se uzavírá mezi 
městem (vlastník pozemků) a firmou BYT STUDIO, a.s. Jihlava

– poskytnutí souhlasu s předloženou projektovou dokumentací bytových domů U Stadi-
onu, zpracovanou ateliérem Fabík s.r.o. Třebíč, pro stavební povolení na stavební objekt 
SO 8 za podmínky, že součástí celé stavby bytových domů bude i realizace dětského hřiště

– smlouvu o spolupráci, v předloženém znění, uzavíranou mezi firmou PBS Velká Bí-
teš, a.s. a městem, jejímž předmětem je realizace reklamy firmy v „Almanachu“ vy-
daného při příležitosti 600 let od udělení plných městských práv městu
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– v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o. po-
skytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč z prostředků společnosti na řešení ha-
varijní situace rentgenu na Poliklinice Velká Bíteš

– technickým dozorem investora (město Velká Bíteš) na akci „Rekonstrukce kuchyně 
ZŠ Tišnovská Velká Bíteš“ obchodní společnost TS Velká Bíteš, s.r.o. za odměnu ve 
výši 1% z ceny díla

Rada města doporučuje:
– ZM schválit závěrečný účet města za r. 2007 a zprávu nezávislého auditora o výsled-

ku přezkoumání hospodaření města za r. 2007
– ZM schválit vyhlášku č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemo-

vitostí, v předloženém znění. RM požaduje, aby MěÚ zaslal na osadní výbory míst-
ních částí informace o výše uvedeném za účelem včasné a úplné informovanosti ob-
čanů

Rada města bere na vědomí:
– text zápisu z jednání Krajského shromáždění členů Sdružení místních samospráv Čes-

ké republiky – kraj Vysočina ze dne 14. 5. 2008, kterého se zúčastnila za město Vel-
ká Bíteš pí. místostarostka

– informace předložené zástupci organizačního výboru 5. ročníku Mistrovství ČR his-
torických velocipedů ve Velké Bíteši dne 8. 6. 2008 o organizaci a trasách závodů ve 
městě

– písemné informace od VAS Žďár nad Sázavou ve věci plnění smluvních ujednání při 
stavbě „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, ul. Tyršova, 2. část“

– předložené znění dopisu od firmy Encom Brno s.r.o. ve věci využití bytu č. 3 v  bytovém 
domě U Stadionu 280, Velká Bíteš

USNESENÍ Č. 16/08 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ KONANÉHO DNE 28. KVĚTNA 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
– smlouvu v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodo-

vodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, jejímž předmětem je financování stav-
by „Rekonstrukce vodovodu ul. Tyršova – Velká Bíteš/2. část/“

– bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš do majetku města z vlastnictví 
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a to:
– p.č. 2115/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 (místní ko-

munikace v lokalitě Za Loukama)
– p.č. 2113 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 419 m2 (místní komu-

nikace v lokalitě Za Loukama navazující na silnici I/37)
– část p.č. 544 - ostatní plocha, manipulační plocha, dle GP č. 1635-51/2008 ozna-

čena jako nová p.č. 544/7 o výměře 40 m2 (chodník v lokalitě Lánice)
– Zastupitelstvo města dále schvaluje bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Velká Bíteš do 

majetku města z vlastnictví kraje Vysočina a to:
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– část pozemku p.č. 3008/1 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš, dle GP č. 
1635-51/2008 označena jako nová p.č.3008/31 o výměře 226 m2 (chodník v loka-
litě Lánice)

– odkoupení pozemků pod chodníkem v ulici Lánice ve Velké Bíteši od jednotlivých 
vlastníků a to:
– část pozemku p.č. 541/1 – zastavěná plocha a nádvoří dle GP č. 1635-51/2008 

označena jako nová p.č. 541/3 o výměře 11 m2,
– část pozemku p.č. 542/1 – zahrada, dle GP č. 1635-51/2008 označena jako nová 

p.č. 542/8 o výměře 3 m2

– dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě s BYT STUDIO, a.s. Jihlava 
s novou grafickou přílohou pro stavbu bytových domů U Stadionu ve Velké Bíteši, 
v předloženém znění

– odkoupení částí pozemků v ulici Tyršova ve Velké Bíteši od jednotlivých vlastníků a to:
– p.č. 663 – zahrada v k.ú.Velká Bíteš, části o výměře 21 m2 a cca 16 m2

– p.č. 569 – zahrada v k.ú.Velká Bíteš, část o výměře 1 m2 a p.č. 570 - zastavěná 
 plocha v k.ú. Velká Bíteš, část o výměře 19 m2

– p.č.669/2 - zastavěná plocha v k.ú.Velká Bíteš, část o výměře cca 17 m2

Zastupitelstvo města neschvaluje:
– prodloužení provozu Lékařské služby první pomoci na Poliklinice ve Velké Bíteši do 

31.12.2008

ZPRÁVY Z MĚSTA
UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Velká Bíteš, správní odbor – matrika upozorňuje občany, že podle naří-
zení vlády č. 612 ze dne 16. 11. 2004 se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů.

IV. termín pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných 
v roce 1999 až 2003 je 31. 12. 2008.
Platnost těchto občanských průkazů končí dnem 31. 12. 2008.
Výměnu musí provést i občan, který má v kolonce platnost uvedeno „bez omezení“ 
s výjimkou občanů narozených do 31. 12. 1935.

Nevyměňují se občanské průkazy se strojově čitelnými údaji – zelené karty.
Tyto občanské průkazy jsou platné do doby uvedené na přední straně v kolonce platnost.

Žádost o nový občanský průkaz je třeba podat nejdéle do 30. 11. 2008!

Požádat občan může na Městském úřadě ve Velké Bíteši (odbor správní – matrika), na 
Městském úřadě ve Velkém Meziříčí (odbor správní – občanské průkazy, stará radnice 
mezipatro – dveře č. 107) nebo na příslušném matričním úřadě podle místa trvalého po-
bytu. Jedná se o matriční úřady Osová Bítýška, Tasov, Křižanov, Měřín.
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K výměně občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz, 1x prů-
kazová fotografie ze současné doby, popřípadě doklady v originále ověřující zápis údajů, 
pokud tyto údaje nejsou vyznačeny v dosavadním občanském průkazu (úmrtní list part-
nera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy).
Žádost o vydání občanského průkazu obdržíte na Městském úřadě Velká Bíteš
a Velké Meziříčí a na matričních úřadech.
V případě nejasností můžete volat na telefonní čísla 566 502 536 Velká Bíteš
a 566 501 160 Velké Meziříčí.

Výměna občanských průkazů probíhá bezplatně.
Vyzýváme občany ke splnění této povinnosti, aby se vyhnuli nepříjemnostem na 

úřadech s neplatným dokladem totožnosti.

Milena Janštová

VELKÁ BÍTEŠ OPĚT USPĚLA
Chtěl bych vás informovat o tom, že město Velká Bíteš získala finanční podporu z pod-
programu ICEKNI (Informační centra veřejných knihoven) z programu VISK (Veřej-
né informační služby knihoven), který vyhlašuje Ministerstvo kultury. Výše podpory je 
60 000 Kč, což je 68 % celkových nákladů projektu. Řešen je v něm přechod ze zastara-
lého knihovního systému Lanius na nový systém Clavius s rozšířenou funkčností a mož-
nostmi pro efektivní práci knihovníka a zejména čtenářů se svazky knih.

Tomáš Zedník
Informatik MěÚ

PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Dne 1. 12. 2007 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 1/2007, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se pro-
story pro volné pobíhání psů.

Předmětem této vyhlášky je stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostran-
stvích na území města Velká Bíteš a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů /volným 
pobíháním se pro účely vyhlášky rozumí pohyb psa bez vodítka a náhubku, a to pod 
dohledem vlastníka psa nebo jiné odpovědné osoby/.

Na všech veřejných prostranstvích ve městě, s výjimkou vymezených ploch, se zaka-
zuje volné pobíhání psů.

Odpovědná osoba je povinna mít psa na veřejném prostranství vždy na vodítku, vy-
bavit psa náhubkem, pokud to není pro daný druh psa nevhodné a neponechávat psa 
na veřejném prostranství bez dohledu. Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby pes byl 
vždy při pohybu na veřejném prostranství označen platnou evidenční známkou.

Volné pobíhání psů je povoleno jen na místech k tomu určených, kterými jsou 
tyto prostory /lokalita – č. 1 - Bývalá cihelna, č. 2 - Za Čističkou, č. 3 - K Mlýnům II, 
č. 4 – K Mlýnům I, č. 5 - Za Fotbalovým stadionem, č. 6 - Za Kotelnou U Stadionu, 
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č. 7 - Chobůtky, č. 8 - Bývalá skládka Na Spravedlnosti, č. 9 - Rajhradská, č. 10 - Ná-
vrší, č. 11 - U Silnického rybníka/. Grafické vymezení prostor pro volné pobíhání psů 
je uvedeno v příloze této vyhlášky.

Porušení povinností stanovených výše uvedené vyhlášky se postihuje podle zvlášt-
ních předpisů / § 46 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, § 58 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích/.

Do vyhlášky včetně grafických příloh je možné nahlédnout na MěÚ Velká Bíteš, nebo 
na internetových stánkách města Velká Bíteš: www.vbites.cz /radnice/obecně záv. vyhlášky/

Jana Balášová

GRANT NA ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ 2008
Fond Vysočiny vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu „Rozvoj malých podnika-
telů ve vybraných regionech 2008 – II.“. Velká Bíteš patří mezi vybrané regiony. Účelem dota-
ce je podporovat investiční rozvojové záměry podniků spojené s modernizací provozních a vý-
robních zařízení a provozních a výrobních prostor. Preferovaná jsou tradiční řemesla v oblasti 
kovo, dřevo, sklářství, pokrývačství, tesařství; zpracovatelský průmysl a služby ve stavebnictví.

Čerpat dotaci z Fondu Vysočiny lze na stavební a technologickou část stavby, na po-
řízení nových strojů a zařízení, nákup použitého strojního a technologického zařízení, ná-
kup základního vnitřního vybavení, nákup specifického dopravního prostředku, atd.

Maximální výše dotace je 150.000,- Kč což činí maximálně 40 % z celkových uzna-
telných investičních nákladů projektu. Žádosti se přijímají osobně nebo na podatel-
ně Krajského úřadu kraje Vysočina v termínu do 15. 8. 2008. Podrobné informace jsou 
umístěny na internetové adrese www.fondvysociny.cz nebo www.vbites.cz (v sekci radni-
ce/informace z odborů/rozvoj a investiční možnosti/Fond Vysočiny).

Ing. Pavel Bednář

NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ JIHLAVSKÁ 
VE VELKÉ BÍTEŠI
Město připravuje v lokalitě mezi ulicemi Jihlavská a Rajhradská ve Velké Bíteši stavební po-
zemky pro výstavbu rodinných domů. Do 08/2009 budou vybudovány veškeré inženýrské 
sítě – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace, 
rozvody nízkého napětí. Každý stavební pozemek bude mít na hranici svou přípojku deš-
ťové a zvlášť splaškové kanalizace, přípojku vody, plynu a elektro. K dnešnímu dni máme 
všechna potřebná stavební a vodoprávní povolení pro stavbu inženýrských sítí. V první po-
lovině července bude proveden, formou soutěže, výběr zhotovitele stavby všech sítí. Z na-
bídkové ceny tohoto vybraného zhotovitele bude stanovena výše kupní ceny.

K prodeji nabízíme celkem 13 stavebních pozemků o výměře 750 – 865 m2. Přesné vý-
měry s označením pozemků jsou uvedeny na přehledné situaci stavebních pozemků. Cena za 
1 m2 pozemku bude činit nejméně 1.000,- Kč. Přesná výše ceny bude sdělena po 25. 7. 2008 
formou zveřejnění na internetových stránkách města (www.vbites.cz) a úřední desce městské-
ho úřadu. Kupní smlouvy budou uzavírány průběžně podle pořadí doručení žádostí o koupi. 
Z kupních cen bude hrazena příprava území, tj. budování inženýrských sítí.
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Zájemci o koupi stavebního pozemku mohou své žádosti o koupi zasílat písemnou 
nebo elektronickou formou (mu@vbites.cz) na adresu města Velká Bíteš. V žádosti uveď-
te jméno, adresu, telefon, e-mail a číslo pozemku, o který máte zájem. Pro případ již za-
daného pozemku uveďte i číslo pozemku náhradního.

Ing. Pavel Bednář
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OSMÝ ÚSPĚCH V ROCE OSLAV
V dubnovém Zpravodaji jsme Vás informovali o investičním záměru města Velká Bíteš 
vybudovat odpočinkovou zahradu na Tyršově ulici, která přímo navazuje na domov dů-
chodců, dům s pečovatelskou službou a sídliště U Stadionu. Projekt zahrady o výmě-
ře dva tisíce metrů čtvereční zpracovává zahradní architekt Ing. Sendler. Po projednání 
s partnery projektu a jeho odsouhlasení předpokládáme vlastní realizaci zahrady v měsí-
cích srpnu až říjnu 2008. A to nejdůležitější, kdo finančně podpoří zahradu? Hlavním 
dárcem je firma Ebster, která působí v průmyslové zóně Velká Bíteš - Košíkov. Dalšími 
dárci jsou firmy JCZ a Building Centrum. Za všechny budoucí uživatele odpočinkové 
zahrady předem děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Město Velká Bíteš děkuje za zajištění občerstvení při slavnostním předání nové cister-
nové automobilové stříkačky CAS 20 firmám Řeznictví a uzenářství Sláma a Sport bar 
Klíma.

UZAVÍRKA SILNICE II/399 VELKÁ BÍTEŠ – HRANICE OKRESU 
TŘEBÍČ STANOVENA
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o připravované opravě silnice a nyní při-
nášíme doplňující informace. Ve středu 18. června proběhlo jednání na odboru dopravy, 
MěÚ ve Velkém Meziříčí za účelem uzavírky silnice kraje Vysočina II. třídy č. 399. Jed-
ná se o úsek čtyř kilometrů na katastrálním území Velké Bíteše směrem na Náměšť nad 
Oslavou. Na základě rozhodnutí je uzavírka silnice stanovena od 2. července do 15. čer-
vence 2008. Objízdná trasa je vedena po silnicích II. třídy Velká Bíteš, Křeptovský dvůr, 
Lhotka, Tasov, Čikov, Jasenice, Pucov, Jinošov.

PRODLOUŽENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ZASTUPI-
TELSTVO MĚSTA NESCHVÁLILO
Na mimořádném zasedání zastupitelstva města, konaném dne 28. května 2008, mělo 
dojít k rozhodnutí, jak dál s „pohotovostí“. Ačkoliv všichni zastupitelé věděli tři měsíce 
dopředu, že bude v tomto termínu svoláno mimořádné zasedání s tímto bodem progra-
mu, z jednadvaceti členů po patnáctiminutovém čekání bylo přítomno pouze dvanáct. 
Před hlasováním se dostavil ještě jeden zastupitel. Pro prodloužení LSPP od 1. července 
hlasovalo 8 zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování a 3 byli proti. Ze zbývajících zastupitelů se 
omluvil pouze jeden, ostatní se nedostavili. Bez komentáře!

Mgr. Miroslav Báňa JUDr. Alena Malá
starosta města místostarostka města
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ŠKOLSTVÍ
EUROREBUS
ŽÁCI ZŠ SADOVÁ SOUTĚŽÍ
Ani v letošním školním roce žáci naší školy nezaháleli a soutěžili v zeměpisné internetové 
soutěži Eurorebus. Výsledky jejich práce se sečetly v podobě pozvánek, kterých přišlo le-
tos rekordní počet - třiceti pěti žákům naší školy. Některé pozvánky byly zdvojené, pro-
tože jedenáct žáků soutěžilo jak v jednotlivcích, tak za školní třídy.

Termín a místo konání byly také příznivé. Soutěžilo se v Jihlavě ve středu 7. května 
2008, což nebylo ani v sobotu, ani v neděli, jak bývalo zvykem.

To pravé překvapení na nás teprve čekalo právě v Jihlavě, když se dvě třídy a jeden žák 
probojovali na celostátní kolo do Prahy, které se bude konat 13. června 2008.

A tak nezbývá než družstvům 7. C ve složení Cendelínová Ivana, Neklapilová Petra, 
Pohanka Pavel a 8. C v sestavě Blaha Tomáš, Marika Kroutilová, Jitka Švandová a jed-
notlivci Lukáši Buchtovi popřát hodně štěstí na soutěži v Praze.

Ostatním soutěžícím děkuji za účast a chválím je za to, že se neztratili mezi konku-
rencí gymnázií a ve většině případů se umístili hned za postupovými místy. Za jednotli-
vé třídy soutěžili: 6.A Martina Havlíčková, Jana Bártová, Monika Šídlová, 6. C Kristýna 
Hamříková, Petra Syslová, Veronika Mastíková, 7.B Tomáš Vítek, Ondřej Bartošek, Lukáš 
Kratochvíla, 7. C Ivana Cendelínová, Petra Neklapilová, Pavel Pohanka, Eliška Matouško-
vá, 8. A Soňa Bendeová, Jan Robotka, Eva Nováčková, 8. B Lucie Karmazínová, Michal 
Sysel, Veronika Hamříková, 8. C Tomáš Blaha, Marika Kroutilová, Jitka Švandová, 9. A 
Eliška Brychtová, Marie Dolníčková, Kateřina Havlíčková, 9. B Radek Bárta, Veronika 
Janštová, Michaela Mynářová, 9. C Lenka Kroutilová, Kristýna Jeřábková, Vlastimil Ven-
truba, 9. D Lukáš Buchta, Ondřej Kratochvíla, Oto Budín, Stanislav Nováček

Mgr. Jaroslava Cendelínová

Žáci ZŠ Velká Bíteš na soutěži v Jihlavě. Foto: Mgr. Jaroslava Cendelínová



16 Zpravodaj Velká Bíteš

SOUTĚŽ CZECH – KOVO V BRNĚ
Letos už podruhé naši žáci ze SOU J. Tiraye vyjeli na soutěž v oboru obrábění kovů. 
Tentokrát to byla soutěž odborných dovedností žáků druhých ročníků. Pořadatelem byla 
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy Brno. Dne 14. 5. 2008 do Brna 
přijelo 13 škol a žáci soutěžili v kategorii soustružení a frézování.

Soutěže se zúčastnily školy z celé republiky a o nejvyšší mety bojovaly tyto školy:
Střední škola strojírenská a dopravní Frýdek Místek
Integrovaná střední škola Klatovy
Střední škola technická Mohelnice
SOŠ a SOU Uničov
SŠ průmyslová strojnická, technická a VOŠ Chrudim
SOŠ a SOU Hradec Králové
Střední škola technická Opava
Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Střední škola technická Jihlava
ISŠ – COP Brno
Střední odborné učiliště Domažlice
SOU J. Tiraye Velká Bíteš
ISŠ – COP a Jazyková škola Valašské Meziříčí
V těžké konkurenci se naši žáci Miloslav Cejnek a Jakub Dohnal opět neztratili.

V praktické dovednosti v oboru soustružení obsadil Miloslav Cejnek pěkné šesté mís-
to a ve frézování Jakub Dohnal přesvědčivě zvítězil. V součtu bodů, pak jako družstvo, 
obsadili s rozdílem pouze jednoho bodu druhé místo.

Za příkladnou reprezentaci nejen SOU J. Tiraye Velká Bíteš ale i První brněnské 
strojírny Velká Bíteš, a. s., (kde žáci vykonávají praxi) patří poděkování nejen soutěžícím 
žákům, ale i všem pedagogům, zvlášť pak Ing. Jaroslavu Coufalovi, Bc. Aleši Janíčkovi, 
Vladimíru Markovi a Josefu Jackovi, kteří je na praktickou a životní cestu připravují.

Vladimír Marek
učitel praktického vyučování

JE TO V ZÁJMU VAŠICH DĚTÍ
V minulém čísle Zpravodaje mě zaujaly dva příspěvky z oblasti školství: Zkusme to ne-
prošvihnout a Netradiční způsob výuky. Oba se v podstatě týkaly změn ve vzdělávání, 
ke kterým v současné době dochází. Možná, že rodiče žáků prvních a šestých tříd sami 
něco pozorují a zcela jistě jsou informováni od učitelek svých dětí.

Dnes je nepochybně prokázáno, že člověk si nejvíce zapamatuje to, co sám vyvodil, 
prakticky vyzkoušel, o čem diskutoval, co jiným vysvětloval. Proto se do výuky více za-
řazují metody, které nejsou pouhým předáváním hotových poznatků (to děti nebaví), ale 
vycházejí z aktivní práce žáků ve skupinách a z propojení poznání různých předmětů (to 
děti baví). A tak, když dítě přijde domů ze školy a řekne: „Dnes jsme se neučili, měli 
jsme projekt“, dítě má radost, že se neučili, rodič však má obavu, že se neučili. Co ty děti 
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vlastně dělaly, že se neučily? Hledaly informace, třídily informace, učily se komunikovat 
se svými kamarády ve skupině, spolupracovaly, naslouchaly ostatním, učily se prosadit 
svůj názor, respektovat pravidla práce ve skupině, vystoupit před ostatními a prezentovat 
své dílo a na závěr se zhodnotit. Myslíte, že tyto dovednosti se dětem v životě nebudou 
hodit? Vždyť firma, která hledá nového pracovníka, vyžaduje obvykle kromě znalosti ci-
zího jazyka flexibilitu, práci v týmu, umění komunikovat .... .

Zajímejte se o změny, které připravuje „vaše“ škola, přemýšlejte o nich a pokud se 
vám budou zdát dobré, pomáhejte je prosadit – je to v zájmu vašich dětí.

Mgr. Vlasta Musilová
zástupkyně ředitele ZŠ Velká Bíteš

koordinátor školního vzdělávacího programu

TÝDEN PLNÝ ZÁŽITKŮ
Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky, které nám, učitelům a žákům, přinesl týden 
od 19. května do 23. května 2008. Během něj se uskutečnily dvě akce pro žáky 9. roč-
níku, které spojovalo velmi závažné téma - holocaust.

19. května navštívila naši školu paní Erika Bezdíčková, žena, která prošla vězněním 
v polském vyhlazovacím táboře Březinka. Lehkou, nenásilnou formou nám vyprávěla 
o hrůzách, které zde jako děvče prožívala. Bylo až s podivem sledovat ženu, která toho 
tolik prožila, a přesto dokáže kolem sebe rozdávat lásku, porozumění a dobrou náladu.

V návaznosti na besedu jsme v pátek 23. května brzy ráno do Osvětimi vyrazili. Ces-
ta byla dlouhá, všichni jsme se neustále ptali, kdy už budeme na místě, nikdo z nás si 
totiž nedokázal představit, jak takový „tábor smrti“ vypadá.

Na místě, které dnes ve stínu vzrostlých stromů působí docela přívětivě, nás průvodkyně 
provedla a vyprávěla nám o krutých podmínkách, které zde panovaly. Později jsme přejeli do 
nedaleké Březinky, která sloužila jako vyhlazovací tábor zejména pro židovské obyvatelstvo. 
Ještě dnes jsou zde k vidění pozůstatky železnice, která dovážela oběti až na samý konec je-
jich životní cesty. V Březince jsme položili kytice květin k českému památníku a povšimli 
jsme si i ostatních, psaných anglicky, polsky, německy, italsky, řecky, slovensky, rusky, dán-
sky ... všechny tyto evropské národy vzpomínají na své občany, kteří zde zahynuli.

Návštěva těchto míst v nás vyvolávala velké množství myšlenek a neustále nové otáz-
ky. Jak zde lidé mohli žít a přežít. Jak je možné působit druhému zlo jen proto, že je ji-
ného vyznání či jiné barvy pleti.

Den byl velice náročný a doufáme, že jsme si z něho všichni odnesli hluboký záži-
tek, takový, na jaký se nezapomíná.

Mgr. Jaroslava Cendelínová, Mgr. Eva Čermáková
ZŠ Velká Bíteš

Jaké dojmy v žácích nechala návštěva v Osvětimi?
Dne 23. května 9. ročníky navštívily koncentrační tábor Osvětim a vyhlazovací tá-

bor Březinka.
Byl to výlet plný emocí a poznání hrůz druhé světové války.
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Naše pondělní beseda s paní Bezdíčkovou, která Osvětim přežila, nás připravila na to, 
co v Osvětimi a Březince uvidíme.

Přes všechny informace, které jsme měli, nás velikost a jednotvárnost tábora ohromi-
la. Nad vitrínami plnými vlasů, bot a tašek, které nesly ještě adresy svých majitelů, jsme 
jen nevěřícně kroutili hlavou.

Celkový dojem z vyhlazovacího tábora Březinka byl velmi skličující. Plynové komo-
ry, spalovny, ostnaté dráty nám navždy budou připomínat hrůzné dějiny 20. století, na 
které bychom neměli nikdy zapomenout.

Kateřina Karmazínová, Jaroslava Nehřivá

Myslím, že návštěva v Osvětimi byla velmi zajímavá zkušenost. Pořád nemůžu uvě-
řit, že se taková hrůza odehrávala jenom před skoro 70 lety. Osvětim i Březinku by měli 
navštívit podle mě všichni, aby si začali vážit víc života než třeba peněz.

Petra Smržová

Výlet se mi velice líbil. Bylo smutné, co tam chudáci lidé prožívali, ale jsem ráda, že 
jsem měla možnost se tam dostat a vidět Osvětim a Březinku.

Denisa Batelková

Jediným záporem byla dlou-
há cesta. Jinak exkurze byla vel-
mi zajímavá, opravdu velký zá-
žitek. Děkuji, že jsem se tam 
mohl podívat.

Lukáš Kopáček

Byl to silný zážitek, ale líbilo 
se mi to. Dozvěděli jsme se něco 
nového, podívali se na Hranic-
kou propast.

Kateřina Ševců

Jsem rád, že naše škola po-
ložila kytice v Osvětimi i v Bře-
zince na pomník zavražděných 
českých lidí.

Vlastimil Holík

Myslím, že člověk mé generace si ani zdaleka nemůže představit, kolik se v Osvětimi 
a Březince prožilo bolesti a kolik zde zemřelo lidí. Proto jsou tyto exkurze důležité, aby 
se nic takového neopakovalo. Když bych měl popsat své pocity, je mi líto všech, kteří 
zde zemřeli, ale i těch, kteří přežili a nemají rodiny.

Lukáš Veleba

Kladení květin k památníku. 
Foto: Mgr. Renata Pohanková
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Exkurze byla hrozně moc zajímavá, dozvěděla jsem se všechno o Osvětimi a Březin-
ce, jak tam žili vězňové a že to bylo strašné. Nemůžu napsat, že se mně to líbilo, ale jsem 
ráda, že jsem tam byla. Mám z toho smíšené pocity.

Kristýna Ondráková

Pro mě to byl strašný zážitek, vidět co se odehrávalo poměrně nedávno. Byl jsem 
z toho šokován. Měl jsem možnost vidět, co Němci dělali a jaká prováděli zvěrstva. Snad 
to bude pro druhé poučení a nebude se vícekrát opakovat.

Tomáš Kolář

Bylo to tvrdé a drsné. Jsem rád, že jsem se tam podíval, aspoň jsem viděl co 
Němci spáchali.                                                           Pavel Antoš

To se nedá popsat.  (Kavlík, Dvořáček, 9. D)
Dojalo nás to, nechtěli bychom v té době žít.  (Báňová, 9. B, Kala, 9. A)
Bylo to velmi poučné, smutné, horší, než jsem si myslel.

(Kundýsek, Phi Viet Quang, 9. B)
Osvětim byla hrozná pro všechny zde vězněné lidi. (Kratochvíla, Masiarčin, 9. D)
Výlet byl poučný, zanechal ve mně stopy strachu, lítosti. (Buchta, 9. D, Majer, 9. C)
Dojmy jsou ponuré, pesimistické, úzkostlivé.

(Uchytilová, Ulmanová, Procházková, Dvořáková, Bárta, Hamřík, 9. B)
Lidé v Osvětimi museli žít v hrozných podmínkách, zacházelo se s nimi jako se zvěří. 
Myslím si, že by měl každý tuto výpravu podstoupit, aby si dnešní doby více vážil.

(Jandová, Nguyen thi Hong Nhung, 9. B)
Pořád nemůžeme uvěřit tomu, že se něco podobného dělo.

(Janštová, Valoušková, 9. B)
Návštěva splnila mé očekávání, to, co jsem viděl, mě dojalo. (Babák, 9. D)

EXKURZE ZŠ DO SLAVKOVA
Patnáctého května letošního roku jsme již tradičně navštívili s žáky osmých ročníků ne-
daleký Slavkov a Mohylu míru, místa, která byla dějištěm jedné z nejslavnějších bitev de-
vatenáctého století – bitvy tří císařů. Žáci tak získali možnost prohlédnout si místa spjatá 
s Napoleonem a nedávno probíranou dějepisnou látkou na vlastní oči.

Exkurze ve Slavkově je od letošního roku rozšířena o prohlídku severního křídla zám-
ku, kde se prezentuje vývoj bydlení od renesance po 19. století. Nově nabízená je i virtu-
ální projekce připomínající památnou bitvu. Po poradě s dětmi jsme se rozhodli přijmout 
vše, co se nám nabízelo k vidění. Prohlídka tedy trvala celé dvě hodiny a udržet pozor-
nost a kázeň bylo pro některé zúčastněné velkým problémem. Místy nevhodné chování 
několika jedinců nám, učitelům, paní průvodkyni, ale i dětem, které měly o prohlídku 
zájem, dojem trochu pokazilo.
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Ze Slavkova jsme se po prohlídce zámku i centra městečka vydali k Mohyle míru. 
I zde jsme zhlédli projekci bitvy, ovšem pojatou jiným způsobem. Závěrem jsme si pro-
hlédli exteriér a interiér Mohyly míru, kde žáky nejvíce zaujala zajímavá akustika - šep-
tání z rohu do rohu místnosti nebralo konce. Akustiku slavkovského zámku i Mohyly 
míru vyzkoušela „na vlastní hlas" Ilona Brymová z 8.B, která zde zazpívala písně z mu-
zikálu, v němž vystupuje.

Aby žáci nebrali exkurzi jen jako vhodnou příležitost vyhnout se vyučování, čekala 
na ně řada předem připravených otázek, které s pomocí průvodců a jejich výkladu zod-
pověděli. Cesta pohodlným autobusem Student Agency, krásné jarní počasí, rozkvetlá 
příroda nám celý výlet zpříjemnily. A tak jsme snad nakonec odjížděli domů spokojeni.

Mgr. Eva Čermáková

A co napsali sami žáci:
„Výlet do Slavkova se mi líbil, protože mě baví historie a podívala jsem se tam, kde 

jsem ještě nebyla."
M. Chytková, 8.A

„Na výletě se mi nejvíc líbila Mohyla míru, pěkný byl i zámek a park."
Z. Bártová, 8. A

„Ukázka toho, jak probíhala bitva, byla zajímavá."
L. Lunda, D. Krézek, K. Valachová, 8.A J. Loukota, J. Smutný

„Výlet se mi lí-
bil, nejlepší bylo 
šeptání na Mohyle 
míru."

Kavlíková, 
E. Nováčková, 
G.  Součková, 

8.A P. Rémanová, 
V. Frantl, 

B. Urbánková, 
D. Štefek, 

J. Rambousková, 
M. Jadrná, 8. C

H. Kubíčková, 
8. C

Žáci čekají na prohlídku Mohyly míru. 
Foto: Mgr. Jaroslava Cendelínová
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PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA „ŘECKO“ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Žáci 6. ročníku Základní školy 
ve Velké Bíteši se během jed-
noho květnového týdne letoš-
ního roku seznamovali s Řec-
kem. Přichystali jsme pro žáky 
celotýdenní projekt, jenž začal 
v pondělí těsně po osmé ho-
dině ranní společným zahá-
jením a seznámením s čin-
nostmi, kterými budou žáci 
procházet během celého týd-
ne. Poté se všichni vrátili zpět 
do svých lavic a až do čtvr-
tečního dne, včetně, probíha-
la výuka dle daného rozvrhu. 
V jednotlivých předmětech se 
seznamovali s různými infor-
macemi, které nějakým způ-
sobem souvisely s řeckou te-
matikou.

Vyvrcholením byl posled-
ní den v týdnu. V průběhu pátečního dopoledne si 6. třídy mezi sebou prezentovaly vše, 
co se během tohoto týdne dozvěděly. Mohli jsme například nahlédnout do řecké myto-
logie, zhlédnout antické divadlo, dozvěděli jsme se, jak to bylo s historií Řecka, prohlédli 
jsme si typické umělecké výrobky, např. amfory, ochutnali jsme řecké speciality – olivy, 
olivový olej i sýr, seznámili jsme se s živočichy a rostlinami, které žijí a rostou především 
v Řecku atd. Všechny práce, které vznikly během týdne, byly přinášeny jako oběti bohu 
Diovi, který kdysi sídlil na Olympu.

Poté se žáci odebrali do tělocvičny, kde slibem olympioniků byly zahájeny naše olym-
pijské hry. Soutěžilo se v nejrůznějších disciplínách, např. v běhu překážkovou dráhou, 
ve skoku v pytlích, štafetovém běhu aj. Vítězové v rámci jednotlivých disciplín a katego-
rií byli odměněni medailí a diplomem.

Možná se zdá, že se během řeckého týdne v naší škole neučilo. Opak je pravdou. Žáci 
při své činnosti rozvíjeli spolupráci, pracovali většinou v menších či větších skupinkách, 
uplatňovali svou kreativitu, zdokonalovali se v komunikaci, učili se formulovat vlastní 
myšlenky, třídili informace apod. Využívali také nejrůznější informační zdroje – internet, 
encyklopedie aj. Během projektu byly využity i mezipředmětové vztahy.

Podle ohlasů dětí můžeme říci, že se jim tento náš pokus zalíbil a že by si přály pro-
žít někdy příště něco podobného. Kromě zážitků si žáci odnesli i vědomosti a naučili se 
některým dovednostem.

Za kolektiv učitelů II. stupně ZŠ Velká Bíteš
ročníková učitelka Mgr. Renata Pohanková

Prezentace báje. Foto: Archiv školy
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VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Vyhlídková plavba na Brněnské přehradě. Foto: Archiv školy

Školní vzdělávací program mateřské školy je rozdělen do tématických okruhů, v na-
šem případě „výprav za poznáním“. Při hodnocení naší práce, akcí a další činnosti ško-
ly na konci školního roku se jednoznačně shodujeme v tom, že interní, trpělivá, kaž-
dodenní práce s dětmi je založena především na tzv. situačním a prožitkovém učení. 
Situace, které s dětmi prožíváme buď vytváříme „uměle,“ tzn., že si na něco hrajeme 
v mateřské škole a nebo přímo se některých akcí, výletů, návštěv, exkurzí účastníme. 
Určitě nejvíce prožitků a zážitků mají děti ze situací, které si prožijí doopravdy. Na 
sklonku školního roku se nám výše uvedené metody práce s dětmi podařilo „do pun-
tíku“ naplňovat.

Za všechny interní akce uvádíme jen několik:
- v rámci vzdělávacího okruhu: „Výprava k potoku a rybníku“ jsme absolvovali výlet do 
Jarošova mlýna ve Veverské Bítýšce, kde se děti seznámily s řemeslem mlynářů, funkcí 
mlýna, co vše se může ve mlýně semlít, dokonce potkaly i vodníka….
- v rámci „Výpravy na výlet“ jsme se seznamovali s dopravou jak v našem městě, tak ve 
velkých městech jako je Praha, Brno…, povídali jsme si, s jakými dopravními prostřed-
ky se můžeme setkat na silnici, navštívili jsme Bítešskou dopravní společnost s.r.o., kde 
se děti seznámily s nákladní dopravou, povozily se v kamionech, autobuse a dokonce 
dostaly pohoštění a dárky.
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Než se ale staneme „řidiči“, musíme absolvovat výuku a tak jsme navštívili pana Liš-
ku v jeho AUTOŠKOLE, který nám povídal o semaforech, přechodech pro chodce, bez-
pečnosti a hlavně „nebezpečnosti“ dopravy, děti si zajezdily na trenažéru, prohlédly cvič-
né auto a motorky, opravdu zážitky a prožitky to byly silné.

Protože se dopravujeme i vzduchem (na letišti jsme byli loni) a po vodě, absolvovali 
jsme také vyhlídkovou plavbu na lodi, pronajaté jen pro naši školku po krásné Brněnské 
přehradě, nad kterou se v pozadí tyčí opravený hrad Veveří…

Věřte, že z těchto akcí jsou zážitky a prožitky velmi intenzivní a přetrvávají v dětech 
hodně dlouho.

Všechny již zmíněné výlety, exkurze a další činnosti v závěru školního roku jsme 
uskutečnili za velmi štědré pomoci sponzorů, od kterých jsme získali téměř 30 tisíc ko-
run, včetně výtvarného materiálu a dobrot pro děti. Za zmínku jistě stojí to, že rodiče 
nemuseli na akce finančně přispívat.

Poděkování patří:
První brněnské strojírně a.s. Velká Bíteš, BDS s.r.o. Velká Bíteš, panu Mazánkovi, Velká 
Bíteš, p. Špačkovi, Velká Bíteš, za velkou finanční pomoc i dalším sponzorům, jimž dě-
kujeme a respektujeme jejich přání zůstat v anonymitě.

Přejeme všem dětem i rodičům léto plné zážitků
Kolektiv zaměstnanců MŠ, Masarykovo náměstí

DVA KONCERTY NA SKLONKU ŠKOLNÍHO ROKU
V základní umělecké škole se 27. května 2008 
rozezněly hudební nástroje rukou čerstvých 
absolventů. Absolventský koncert nezněl pro 
prázdný sál. Hlediště bylo zaplněné převáž-
ně rodinnými příslušníky, kteří přišli podpo-
řit znervóznělé interprety. Pro ně se uzavírá 
v letošním školním roce jedna z etap jejich 
estetické výchovy a bude už jen na nich, zda 
se vrátí ke svému nástroji a k hudbě vůbec 
i v budoucnu. „Zuška“ mohla jen zasadit 
semínko…

Druhým koncertem – tentokrát pro oči 
– byla závěrečná výstava tvorby oboru vý-
tvarné výchovy včetně absolventů. Již vstup-
ní prostor za vraty školy nenechal nikoho na 
pochybách, co je tentokrát ústředním téma-
tem. Z portrétů si návštěvníka měřily proni-
kavé pohledy v ostře řezaných tvářích „rudých 
bratří“. Plastiky kouzelných postav, totemy, 
různé výtvarné metody…Tajemný totem.
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Dostalo se ale i na další náměty včetně nápaditého zpracování tématu 600 let města 
Velké Bíteše – vypálené kachle s motivy k tomuto výročí. To by byly suvenýry!
Pro ty, kteří výstavu neviděli, jsem vybrala aspoň několik fotografií.

Zora Krupičková

 
Vypálené kachle k bítešskému výročí. Foto: Zora Krupičková

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola U Stadionu děkuje všem, jejichž přičiněním mohla být pro děti města 
i okolí k jejich svátku uspořádána Zahradní slavnost.

Postforming, Lékárna Aura, Obuv Janda, Nábytek Street, Drogerie Pelikánová, Textil 
- Kostelní ul., Tabák - Oděvy, Mobile - Mazánek, Kadeřnictví Anděla, Motex, Květinová 
služba Drlíčková, Reko - cestovní kancelář, Bioprodukt, Hračky Stejskalová, Pneuservis 
Káfoněk, Pekařství pí.Pöcklová, Bytový textil – J. Réman, Zahradnictví Šmídek, Zámeč-
nictví Němec, BDS, PBS, MRS, Řeznictví a uzenářství Sláma, AG FOODS Košíkov, Čer-
pací stanice Štefek, Pufas Krupička, Pojišťovna Kooperativa, Restaurant Sport Petr Klíma, 
Noviny a časopisy u Aury, Building Plastics, Potraviny Janda, Cafe Jana, Cukrárna Knot-
ková, Penzion Rauš, Kadeřnictví Kladivová, Cukrárna Zdubová, Asia centrum, Restaurace 
Lesácká, Lékárna U tří sloupů, Salome Kopáčková, Hodinářství Kozová, Elektro Vildo-
mec, Kadeřnictví Urbánková, Le Ja, Vodaři David, Čaj káva,  Autoimpex, Hračky Kostel-
ní ul., Restaurace Stadion, Herna U staříka, Herna Kolek, Vinotéka - květiny, Truhlářství 
Neklapil, ITW Pronovia, A-Z Vrábelová, Student Agency, Papírnictví Doubková, Škofin 
- p. Prchal, QUICK – mix K.S. - p. Hovadík, Student Agency a rodiče dětí.

Kolektiv Mateřské školy
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VÝSTAVA V SOU JANA TIRAYE
Na čtvrteční odpoledne si představitelé města, členové zastupitelstva, ředitelé škol a další 
pozvaní hosté rádi udělali čas. Závěrečné zkoušky na SOU Jana Tiraye je nečekaly, na-
opak, byli seznámeni na výstavce závěrečných prací s výsledky praktických zkoušek stu-
dentů, kteří letos školu opouštějí a řekněme rovnou, že všichni úspěšně.

Svůj koutek měly na výstavě kadeřnice, také obráběči kovů se pochlubili závěrečný-
mi výrobky. Co ale naplat, pastvou pro oko vždycky bývá výstavka cukrářských výrob-
ků. Letos se žákům třetích ročníků obzvlášť dařilo. V uvítacím proslovu je pochválila jak 
ředitelka školy Ing. Marie Šabacká, tak vedoucí odborného výcviku, Bc. Ludmila Peci-
nová. K přítomným promluvil také Ing. Josef Crha, předseda zkušební komise a pan 
Ing. Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš, a.s.. Při prohlídce vystavených slad-
kostí a ukázek prostírání k různým příležitostem nešetřili chválou ani hosté. Objevila se 
nová barevnost i úprava povrchu dortů, úspěch měl i dort - logo výročí Velké Bíteše au-
torky cukrářky Veroniky Balounové.

„Bylo to všechno na jedničku,“ chválili hosté, když měli možnost ochutnat z dobrot, 
které žáci SOU sami připravili.

Snad mi tentokrát přítomní návštěvníci prominou, ale nemohla jsem jinak a objektiv 
aparátu jsem obracela více na sladké exponáty než na jejich obdivovatele.

Blahopřejeme absolventům SOU Jana Tiraye a přejeme jim hodně úspěchů v dal-
ším životě.

Zora Krupičková

Ředitelka Ing. Šabacká je pyšná na své žáky. Foto: Zora Krupičková



26 Zpravodaj Velká Bíteš

KULTURA
VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOL A DĚTSKÝCH TROJKOLEK
Horké odpoledne v podělí 2. června 2008. Nad střechami rozpálených aut, parkujících 
na dolní polovině náměstí, se jakoby vznáší na vysokánském kole postava muže v oděvu 
dávno minulých let, za ním pluje křehká dáma v černém kostýmu s apartním kloboukem, 
nechybějí bílé rukavičky. A na chodníku před Lesáckou restaurací – další zjevení. Holčič-
ka v nadýchaných šatičkách a bílým kloboučkem bravurně řídí nevídanou trojkolku.

Ne, nebyla to halucinace z horka. To se jen scházeli a sjížděli do výstavního sálu na 
Pětce hosté na vernisáž výstavy historických velocipédů a dětských tříkolek.

Návštěvníky přivítal sál plný nablýskané historie, vzácné sbírky ze všech koutů svě-
ta, jak hlásaly cedulky u každého exponátu. Podél stěn – samé dětské tříkolky. Dřevené, 
proutěné, kovové, s koníčkem…

A to už spustil z pódia novoměstský Tata Band, aby dodal tu správnou atmosféru. 
Návštěvníci prohlíželi, obdivovali, mlsali z občerstvení, kameramani natáčeli, reportéři 
vyzvídali a na závěr ten pravý bonbonek: Manželé Fialovi s dcerkou (to jsou ti cyklisté 
z počátku mého povídání), dali návštěvníkům výstavy možnost zkusit si jízdu na vyso-
kém velocipedu na náměstí. Statečných nebylo ani sedm, ani pět, pouze tři: MUDr. Sva-
topluk Horek, (ten jel bohužel tak rychle, že se mi ho nepodařilo zachytit aparátem,) 
Mgr. Marcela Doubková a na naléhání okolostojících vedoucí cyklistických výprav 
 Seniorklubu – Ing. Karel Smolík st., který hrdinně potvrdil své cyklistické schopnosti, 
ale sdělil, že pro další výpravy se vrátí zase ke svému kolu.

Zora Krupičková

Celkový pohled do výstavní síně. Foto: Zora Krupičková
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HISTORIE PROJÍŽDĚLA VELKOU BÍTEŠÍ,
a to díky pořadatelům Pátého mistrovství Čes-
ké republiky historických velocipedů.

V neděli 8. června 2008 se náměstí podo-
balo scéně z natáčení historického filmu nej-
méně z první republiky. To se sjeli do Velké 
Bíteše majitelé nejrůznějších historických kol 
ze všech koutů republiky, aby změřili své síly 
v závodě na jednu anglickou míli, jehož trať 
vedla od startu na náměstí až přes ulice U Sta-
dionu a Družstevní zpět. Trať dalšího závodu 
– Bítešská míle – vedla z náměstí Hrnčířskou 
ulicí a od kostela dolů na náměstí.

Nejvýznamnějším hostem a současně 
i účastníkem dalšího závodu - Jízdy pro zdra-
ví - byl Josef Zimovčák. Ten se v další části 
programu také úspěšně pokusil se svým brat-
rem za přítomnosti člena agentury Dobrý den 
z Pelhřimova vytvořit rekord v jízdě dvou lidí 
na jednom vysokém kole na dané trati v časo-
vém limitu. Podařilo se.

Program kromě pořadatelů uvedla náměst-
kyně hejtmana kraje Vysočina, Ing. Marie Čer-
ná, mezi davy se procházel senátor pan Josef 
Novotný, objevil se i hejtman RNDr. Miloš 
Vystrčil. Významnými hosty se to v Bíteši do-
slova hemžilo. Pan Zdeněk Sendler, ředitel zá-
vodu, fotbalista Jan Panenka, Jan Pospíšil, zpě-
váci Petr Muk, Jakub Smolík, Lucie Bílá, Václav 
Noid Bárta, skupina Maxim Turbulence, Le-
gendy se vrací a další – ti všichni vystupova-
li v doprovodných programech na pódiu před 
Raušovou restaurací. Pokud jsem na některé 
„víajpí“ zapomněla, omlouvám se.

Návštěvníci mohli vidět i jízdu elegance, 
zblízka si prohlížet historická kola, sledovat 
program na pódiu, starty závodů, běžet pro zdraví, v některých stanech získávat bezplat-
né informace o zdraví, v jiných stanech zaplatit za pivo a párek.

Slavnostní den, který na úvod rozproudil novoměstský Tata Band, vyvrcholil v pod-
večer pokřtěním dalších hvězd do „chodníku slávy“, tentokrát bratřím Janu a Jindřichu 
Pospíšilovým, rychlobruslařce Martině Sáblíkové a Lucii Bílé.

Svatý Medard se po celý den snažil nezapršet, ale odpoledne to už nemohl vydržet, 
a tak přišly ke slovu i deštníky. Náladu to ale nikomu nepokazilo.

Zora Krupičková

Nejmladší jezdkyně.
Foto: Z. Krupičková

Ing. Smolík to dokázal!
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VELKÝ DAR NA MALÉ SLAVNOSTI
Ve středu 4. června 2008 žila 
horní strana bítešského náměs-
tí před radnicí docela jinak, než 
v jiné dny. Každý den je tam pěk-
ně rušno. Spěchají chodci, ner-
vózní řidiči hledají místa k zapar-
kování, hlučí přeplněná silnice. 
V tento den se čas u radnice ja-
koby zastavil.

Na lavicích u stolů posedá-
vali ve stínu lip Bítešáci, voněly 
klobásky, šumělo pivo v kelím-
cích, k tomu vyhrávala dechovka, 
na chodníku stál starosta města 
s ostatními představiteli, míst-
ní pan farář, hasiči s praporem 
v parádních uniformách, červe-
ná stříkačka zářila novotou. Že 
by se už opravdu z Velké Bíteše 
stala opět vesnice?

Ale teď vážně. V ten den se 
sice vše odehrávalo, jak je výše 
popsáno, ale důvod, pro který se 
všichni sešli, byl vážný, ba závaž-
ný i potěšitelný.

Před bítešskými občany pře-
dal předseda představenstva a ge-

nerální ředitel firmy MERO (mezinárodní ropovod) Kralupy nad Vltavou, Ing. Jaroslav 
Pantůček, starostovi města Mgr. Miroslavu Báňovi klíče od několikamilionového daru – 
cisternové automobilové stříkačky pro bítešské hasiče.

Karoserie stříkačky, postavená na podvozku firmy MAN, je vyrobena ze zvláštního 
odlehčeného materiálu v Polsku. Cisterna má objem 3600 litrů vody a 400 litrů pěniva. 
Sedmdesát metrů dlouhá tlaková hadice umožňuje větší okruh zásahu. Nad střechu lze 
vysunout teleskopický stožár, vysoký 7,5 m se dvěma halogeny na noční nasvícení. Ne-
chybí ani vyprošťovací zařízení a naviják, (vždyť dálnice D1 je blízko a hasiči o ní vědí 
své), vybavení doplnilo město Velká Bíteš o svůj dar – motorovou pilu.

Se všemi parametry stříkačky nás seznámil ve svém proslovu Ing. Pantůček, hasiči nás 
na místě ochotně nechali nahlédnout do jejích útrob.

Pro vzácného hosta, hejtmana kraje Vysočina, RNDr. Miloše Vystrčila, si pořadatelé 
přichystali malé překvapení. Jeho dědeček a otec byli před válkou výrobci kromě jiného 
hasičských stříkaček, kterým se říkalo „vystrčilka“, podle firmy Vystrčil a syn – Telč.

Tuto stříkačku ve funkčním stavu vlastní dobrovolní hasiči v Jasenici. Na požádání 
přivezli ochotně vystrčilku do Bíteše, aby se setkala s potomkem výrobců. Pan hejtman 

Nová stříkačka před radnicí. Foto: Z. Krupičková
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byl potěšen, ale překvapeni byli spíš pořadatelé. Když odklopili kryt stříkačky, skvěl se 
totiž pod štítkem s parametry a jménem výrobce z roku 1942 štítek se slovy:

„PATRON HASIČSKÉ STŘÍKAČKY
HEJTMAN KRAJE VYSOČINA

RNDR. MILOŠ VYSTRČIL
JASENICE 24.11.2007“

Nechyběly ani proslovy dalších hostí, představitelů dobrovolných a profesionálních 
hasičů. Velitel místní jednotky pan Zavřel ve svém projevu vyzvedl právem obětavost zá-
služné práce svých kolegů. Na závěr stříkačku požehnal pro štěstí místní duchovní, otec 
Bohumil Poláček.

Jedním ze zasloužilých hasičů, kteří přihlíželi slavnostnímu předání, byl také pan 
Jan Janíček. Jak mi sdělila jeho paní, přes svůj zdravotní stav se na slavnost chystal a byl 
dojatý, když viděl své mladé následovníky s praporem i novou stříkačku, o jaké se mu 
v mládí ani nesnilo.

A dále zněla dechovka, voněly klobásky a šumělo pivo… Spokojení občané najednou 
nikam nespěchali a některé možná napadlo – tak jako mě – že by nebylo od věci, kdyby 
se před radnicí čas od času zase postavily lavičky a stoly s občerstvením. Usedli by k nim 
Bítešáci spolu s představiteli, kteří by tentokrát přišli všichni a bez ohledu na svou poli-
tickou příslušnost, ale s ohledem na to, že patří stejnému městu a jeho obyvatelům.

Zora Krupičková

Zástupci města, církve a hasičů. Foto: Zora Krupičková
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STÁREK ZVE CHASU

Loňský rychtářský pár a hlavní stárek s hlavní stárkovou. Foto: Jiří Zacha

Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude pro-
bíhat po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin v Kultur-
ním domě ve Velké Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo 
do Kulturního domu. První nácvik proběhne v úterý 1. července 2008.

Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš
hledá zájemce o

HODOVOU BRIGÁDU
(práce v hodových sklípcích, na diskotéce …)

Pokud máte zájem, hlaste se v Klubu kultury, 1. patro
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš, 

Zdenka Špičková
tel.: 566 532 342
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600 LET MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE
SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE 27. KVĚTNA 2008

Předání vlajky městu Velké Bíteš proběhlo na nádvoří městského muzea, přítomni byli 
první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, sta-
rosta města Mgr. Miroslav Báňa, místostarostka JUDr. Alena Malá, členové rady a za-
stupitelstva města, hosté, zástupci podniků, škol, představitelé kulturního a společenské-
ho dění a občané Bíteše a okolí.

V 16 hodin zahájilo slavnostní akt uvítání přítomných Zdenkou Špičkovou, ředitel-
kou Klubu kultury a přinesení vlajky města čestnou stráží Sboru dobrovolných hasičů, 
kteří byli doprovození fanfárami trubačů pod vedením Františka Buriana.

Posléze první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR při krátkém 
proslovu předala vlajku do rukou starostovi našeho města. Po proslovu starosty Velké 
Bíteše se ujal slova starosta Žďáru nad Sázavou Mgr. Jaromír Brychta a poté vystoupil 
se svým příspěvkem O bítešské vlajce PhDr. Ivan Štarha z Moravského zemského archi-
vu v Brně, který je zároveň členem podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu ČR.

Následně se slova ujal ředitel městského muzea Bc. Ivo Kříž a začala se odvíjet dru-
há polovina slavnostního odpoledne. Po přivítání přítomných jménem městského muzea 
a muzejního spolku osvětlil Ivo Kříž důvody aktu odhalení busty Karla st. ze Žerotína 
právě v prostorách budovy na Masarykově nám. čp. 5. Poté vyzval první místopředsed-
kyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavu Němcovou a starostu našeho měs-
ta Mgr. Miroslava Báňu, aby se ujali slavnostního aktu odhalení busty.

Po odhalení busty a poděkování jejímu autorovi panu Lubomíru Lacinovi vystoupi-
li členové souboru Bítešan, kteří zazpívali Bratrskou píseň Buoh všemohúcí. Poté započal 
první ze dvou příspěvků, a to od doc. PhDr. Mgr. Tomáše Knoze, PhD., proděkana Fi-
lozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na téma Karel st. ze Žerotína. Po zaznění 
příspěvku vystoupili opět členové souboru Bítešan s další bratrskou písní s názvem Ó po-
žehnej nám pane. Následoval příspěvek od ThMgr. Jana Klase, předsedy synodu Jednoty 
bratrské na téma o historii a současnosti Jednoty bratrské. Poté zazněla poslední bratrská 
píseň s názvem Radujme se vždy společně, přičemž se hosté k souboru připojili a zazpívali 
si společně s nimi podle rozdaného textu.

Následně vyzval ředitel muzea Mgr. Vítězslava Drápala a kvarteto Tišnovského ko-
morního orchestru, aby zahráli skladbu od Antonia Vivaldiho, koncert pro flétnu a smyč-
ce. Poděkoval hostům za přednesené příspěvky, účinkujícím a také návštěvníkům za hoj-
nou účast na slavnostním odpoledni. Po doznění skladby pozval přítomné do prostor 
muzea.

Během občerstvení, zprostředkovaného žáky SOU Jana Tiraye, byla v muzeu ke shléd-
nutí rozšířená vlastivědná expozice, umístěná v hlavním sále a v novém výstavním pro-
storu výstava fotografií, realizovaná ve spolupráci s pracovištěm tradiční lidové kultury 
Muzea Vysočiny Třebíč – Obrázky podhoráckého roku.

Bc. Ivo Kříž
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VERNISÁŽ
Tomu, kdo si nepotrpí na návštěvu výstav 
obrazů, radím, ať stránku přeskočí. Je urče-
na těm, kteří viděli a těm, kteří vidět chtě-
li a nestačili přijít na vernisáž obrazů pana 
Františka Jurka.

Rodák z Nového Města na Moravě se 
vyučil kuchařem. Od dětství maloval a kres-
lil, několik let pobýval ve Vídni, kde vařil 
a maloval. Je kmenovým autorem vídeňské 
Galerie Otto se zastoupením v Mnichově 
a Londýně. Žije a maluje nyní nedaleko 
Deblína v Úsuší - Čížkách.

Každý z jeho obrazů nese poetický ná-
zev, který k žádnému jinému nepatří. „Je to 
dobrý, nebe je modrý“, hlásá jeden z titulů 
a u něj obrázek opravdu s nebem jako šmol-
ka. Bylo nebe ráno modrý, a proto vznikl 
obraz, nebo bylo nebe namalováno modře, 
a proto to bylo dobrý? Já už to vím. Pro-
zradil mi to pan Jurek.

Hlavou se mu rojí nápady, slovíčka 
a krásné větičky, létají tam havrani, které 
nechává usedat na prejzové stříšky.

Busta z černého kamene na pod-
stavci se jménem Karl st. ze Žerotína 
a datumi narození a úmrtí.

Na černé desce pod bustou na-
psán text: „...a já včerejšího dne v By-
teši při posvěcování kostelíku, kterýž 
bratr můj vnově vystaviti dal, jsem byl, 
a z noci domů odtud přijel...“

Dále text: z dopisu Karla st. ze 
Žerotína o posvěcení kostelíku Jed-
noty bratrské na tomto místě dne 
24. 5. 1598

Vyhnání z ráje.  Foto: Z. Krupičková
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Sbírá si náměty po městech a městečkách a pak nám je rozdává na svých obrazech. 
Stará zákoutí s domy, barevnými jako sladké špalíky z dávné pouti, s okny, zdobenými 
římsami, s komíny jako zvlněné majáky v moři oblohy, s uličkami, dlážděnými kočičími 
hlavami, na kterých si procházející slečny vyvracejí podpatky střevíčků.

Naducané obláčky nás lákají vznést se k modré obloze a poletovat mezi vzdušným 
balonem a Kašparovým aeroplánem. Konečně vím, jak vypadal Olda, co nesl k svátku 
žlutý tulipán, jak vypadá u pana Jurka Vyhnání z ráje a Naša Libuna – je opravdu naša. 
(I když se vznáší nad Prahou.)

Mnohé obrázky vypadají na první pohled opuštěně, jen se tu a tam objeví kočičí ču-
máček a všudypřítomný pan havran. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Ruch v uličce 
před chvílí utichl, protože maminky zavolaly děti k večeři, hokynáři zavřeli své krámky 
a než se objeví první chodci, jdoucí na večerní vycházku, naparáděné slečny a elegant-
ní pánové, sousedky, povídající si z okna do okna, slyšíme od zavřených okenic tlumené 
hlasy a hlásky, cinkne lžička o hrníček s čajem, zavoní kolínská nebo smažená cibulka, 
ozve se gramofon „Ó doňo Kláááro, kdo jednou tančit tě zřel…“

Vduchu jsem si koupila v posledním otevřeném krámku mejdlíčko, sedla na tarásek 
u domu a už docela sama čekám, až mě maminka zavolá. Vůbec se tady nebojím. Sklá-
nějí se ke mně barevné domečky z důvěrně známé krajiny dětství, mrkají okna s bíle na-
třenými okenicemi a na dlažbě za rohem mě nestraší žádný stín. Stíny totiž nemají v ob-
rázcích pana Jurka místo.

Zora Krupičková

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 ná-
městí, dům č.p. 13 (dnes Restaurace U Raušů):

Roku 1414 byly na místě nynějšího domu pravděpodobně domy dva. Jednu po-
lovinu městiště vlastnil zřejmě Vencuš Holc Hoger a na druhé polovině se nacházela 
patrně Šimákova sladovna. V městské knize v soupisu sousedů o tom svědčí dva zápi-
sy: „Wentzuss Holtz Hoger ein halbe hofstat, Schymakeyns melczhaus ein halbe hofstat“. 
Dalším nám známým vlastníkem domu byl k roku 1593 doložený Matyáš Matulka. 
Téhož roku prodal dvě větší role. Jednu za 50 moravských zlatých - byl to „…díl na 
Malý Straně, kteráž slove Zástava…“, a druhá byla „…čtvery hony poloudílný od Jiskro-
vy zahrady a při Jiskrovy mezi až (ke) Křivý cestě naskrze…“ za 38 moravských zlatých. 
Matyáš Matulka býval i primátorem města, a to v letech 1582, 1585, 1601 a rychtá-
řem v roce 1595. Později roku 1608 koupil grunt po Matulkovi za 500 moravských 
zlatých Jan Klát. Ten zavdal sedmdesát zlatých, které byly poté uloženy v sirotčí truh-
lici, a vejrunky měl platit po deseti zlatých. Byly mu zároveň „…k tomu připrodány 
dva Padělky (role)…“. Dodejme, že byl později v roce 1623 primátorem města. Poté 
roku 1630 prodal dům zeť Jana Kláta Tobiáš Červenka (či Červenků) Honz Hocho-
vi za 500 moravských zlatých, přičemž mu připrodal svůj dědický podíl na domě 123 
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zlatých. A tak Hoch měl vyplácet jen Matulkovy dědice 377 zlatými po každoročních 
vejruncích deseti zlatých. Následně roku 1641 koupil grunt Mikuláš Mydlář za 200 
moravských zlatých bez závdavku a s vejrunky po šesti zlatých. Mydlář však záhy, nej-
později od roku 1646, žil v Ivančicích. Podle použité pečetě z té doby lze usoudit, že 
byl ševcem.

A tak již roku 1648 byl dům prodán Jiříku Tichému též za 200 moravských zlatých. 
Ze zajímavějších kupů či prodejů Tichého zmiňme, ž roku 1654 prodal Vavřinci Plačkovi 
„…stodolu svou ležící na Malé Straně aneb slove Psí Hoře, v ničemž závadnou…“, za dva-
náct zlatých. Tichý byl též rychtářem v roce 1659. Později roku 1680 byl grunt „…s tím 
příslušenstvím, jakž se nahoře (v zápisech) dokládá a se stodůlkou, což k němu od starodávna 
přináleží, se dvěma Padělky, nadto roli Za Kostelem, kteráž jest mezi rolimi Jiskrovou a Jiříka 
Staňkovýho u stezky, kteráž roli, jakž předešle zápis dosvědčuje, po 4 zlatých moravských při 
svatém Bartoloměji platiti se má (ta role byla koupena Janem Klátem za 37 moravských 
zlatých), při kruntě zůstávati a odprodávati mocí se nebude…“, připsán novému manželi 
vdovy po Jiříku Tichém Matěji Fialovi (či Fijala) za 500 moravských zlatých. Fiala měl 
platit vejrunky z domu po čtyřech zlatých a po vyplacení roli již po šesti zlatých. A tak 
z domu náleželo obci po Matulkovým sirotku 200 zlatých a po padesáti zlatých Marti-
novi, Andrysovi, Vilímovi, Rozině a Lidmile Tichým. Matěj Fiala pak roku 1682 nechal 
připsat dům svému synovi Jiříku Fialovi (či Fijala).

Poté roku 1695 koupil „…dům po nebožtíkovi Jiříkovi Fijalovi ležící mezi domy To-
biáše Veselýho z strany jedný a Jiříka Alta barvíře z strany druhý v rynku…“ Jiřík Vrzal. 
„…Však jsouce v roku 1690 skrze nešťastný oheň pohořelý a on budoucí hospodář svůj krunt 
(č.p. 118) s vůlí vrchnosti milostivé v Hrnčířský ulici vedle domu Jeho Vysoce Hraběcí  Excelenci 
z Collaltu poustoupiti musilo… …za summu 500 zlatých moravských. V závdavku sobě  (Jiřík 
Vrzal) poráží po nebožce Rozině manželce a Lidmile švakrový jeho, umrouce u něho, 100 zla-
tých moravských. Placení ročně po 4 zlatých moravských. Po vyplacení pak tý roli 35 zlatých 
moravských zvrchu psaný po 6 zlatých moravských zase sou rok po roku, až do vyjití sumy na-
depsané platiti se má…“. A stále se mělo platit obci 200 zlatých zděděných po sirotku Ma-
tulkovým. Roku 1713 byl dům „…s vědomím a z vůle pana Andresa Fromba, jinak Tichýho, 
ten čas na Náměšti buchhaltera…“, připsán synovi Jiříka Vrzala Šebestianu Vrzalovi (mateř 
Voršila, bratr Jan Vrzal, „strejc“ Jan Kousal). Později roku 1731 byl grunt „…tak jmenovaný 
Vrzalovský…“ připsán Pavlu Kosteleckému, jehož manželka Johana tu měla na domě dě-
dický podíl po své matce. Kostelecký však již roku 1736 prodal „…grunt svůj, vedle pana 
Matěje Alta z jedné a Voršily Suchánkové strany druhé v rynku ležící…“, a to Janu Holoub-
kovi za 550 rýnských zlatých. Holoubek vyplatil v závdavku 250 zlatých a každoroční vej-
runky mu byly stanoveny na třicet zlatých. A roku 1746 prodal tento dům Tomáš Juráček 
za 547 rýnských zlatých Martinu Juliu Hofmannovi. Hofmann jej však nebyl stavu splá-
cet. A tak ho prodal následujícího roku 1747 dále Venclu Josefu Příhodovi za hotových 
580 rýnských zlatých. Dodejme, že až tehdy byl splacen starý obecní dluh.

Roku 1754 prodala dům vdova Barbora, dříve Příhodová, nyní Bernklausová, za 
780 rýnských zlatých „dobře zasloužilému purkrabímu na panství osovském“ Václavu Josefu 
Montagovi. Poté byl dům roku 1767 připsán novému manželi vdovy Anny Marie Mon-
tagové Janu (Johann) Sekovi. Ten koupil před rokem 1770 od svého souseda z č.p. 14 
 Jakuba Hromatky „…půl velký maštale vedle pana Seka maštale a to na 3 ½ sáhy (tj. 6,6 m) 
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zdýli a sáhy šířky, do kterej pan Seka ze svej maštale dveře prolámati a příhradu udělati a na-
čež kamení, které na Hromatkově dvoře se vynacházejí, panu Sekovi patřiti budou za sumu 
13 zlatých rýnských na věčný čase…“. Dále roku 1776 (19. července) se Seka domluvil se 
sousedem z č.p. 12 Janem Kalinou „…v příčině domovní střechy pro uvarování škody, kte-
rá na jejich domech skrze žlebmi dosavad se činila, by totižto na místě takovýho společnýho 
žleba na střechu kolíbky položené byly, požádal téhož v tej případnosti pan Jan Kalina svý-
ho souseda pana Jana Seku, by on jemu takový kolíbky na svou střechu položiti a tady dešti-
vé vody po střeše dolů svésti dovolil, kterejžto oumysl pan Jan Seka ovšem za dobrý býti uznal 
a tomu, však ale s touto vejminkou, svolil, by totižto pan Jan Kalina takový kolíbky na svůj 
vlastní náklad zhotoviti a vnitř, kde se domy dělejí, prknama zabedniti nechal, což také pan 
Jan Kalina učiniti se obligíruje, však ale žádná strana svý potomky v tom nezavazuje, nýbrž 
pokudžby jejich dědicové neb jejich gruntu držitelé zase společný žleb vytáhnouti chtěli, neb 
něco lepšího vynajíti mohli, to se jim při jejich budoucím uznání a svobodnej vůli zanechá-
vá…“. Zajímavostí je postřeh ze stálé výstavy v Národním muzeu v Praze (z roku 2006) 
Řády a vyznamenání evropských zemí, kterážto sbírka byla věnována muzeu Václavem 
Aloisem Měřičkou. Vypovídá, že ranhojiči Johannu Sekovi udělil francouzský císař Na-
poleon I. po bitvě u Slavkova roku 1805 Řád čestné legie (za postřeh díky Jiřímu Pavlí-
kovi). Kdo ví, do jaké míry se Seka mohl chlubit řádem znepřátelené země.

Roku 1809 byl dům s osmi jitry rolí, necelým jitrem zahrad a pastvinami připsán za 
7.655 zlatých Martinu Fuchsovi. Poté roku 1819 nechala grunt v hodnotě 6.000 zla-
tých připsat již vdova po Martinu Fuchsovi Maria, nyní provdaná Blahová, svému sy-
novi Karlu Fuchsovi. Následně roku 1869 zdědili dům v hodnotě 4.000 zlatých Karel 
a Terezie Fuchsovi. A od roku 1872 byli vlastníky domu v ceně 4.572 zlatých Franti-
šek a Anežka (+1875) Blahovi.

Prameny: SOkA ZR, f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 19, 29, 97, 117, 120, 121, 
132, 149, 160, 167, 176, č. 11.788 – fol. 62, 174, 175, 177, 221, 273, 274, 326, 328, 
č. 11.789 – fol. 96, 98, 168, 169, 250, 255, č. 11.793 – fol. 15, č. 11.795 – fol. 69 - 71.

Jan Zduba

Takto vypadal dům č.p. 13 okolo roku 1900. Archiv muzea.

Podpisy měšťanů Jiříka Tichého z roku 1660 a Matěje Fia-
ly z roku 1680.

SOkA ZR, f. AMVB, sign. C 21, č. 2 a 7
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POZVÁNKA DO BÍTEŠE

Cestou k Velké Bíteši
ne každého potěší,
že to není cesta snadná,
je docela rozedraná.

Od Vlkova na Bíteš
spoustou děr si projedeš.

Avšak Bíteš za to stojí,
má moc pěkný kostel,
u Raušů si zajistěte
pohodlnou postel.

Prohlédněte celé město,
domy, parky, obchůdky,
ochutnejte, jestli chcete,
naše místní dobrůtky.

Z cukráren se line vůně,
co každého zláká,
z pekáren se line také
a ne ledajaká.

To nemluvím o Slámovi,
jeho vůních masa,
salámy a paštiky=
=opravdická klasa.

U Raušů vás pohostí
spoustou dobrých jídel,
naše místní pochoutky
každý rád by viděl.

Tátové zde rádi chodí
do Sport baru Klíma,
Pivo tady teče proudem,
nálada je prima.

Pro dětičky nejmenší
Jsou dvě školky v Bíteši.
Jedna dole, druhá výš,
v obou se vždy pobavíš.

Pak ve škole základní
doplňujem vzdělání.
A kdo chodí do školy,
musí dělat úkoly.

A po škole, to se ví,
každý si rád zabruslí.
No a proto je tu on,
velký zimní stadion.

Chcete-li jít do pohody,
navštivte tradiční hody.
Letos máme 600 let,
musíme se ohánět!
Město pěkně vyzdobit,
na kolotoče pak jít.
A rodiče do sklípku,
maj jich pěknou nabídku.

Aneta Neklapilová, 5.C

600 LET

Ač to není k uvěření,
Velká Bíteš, to ves není.
Je to město celkem známé
a jsme rádi, že ho máme.

Letos 600 roků slaví,
Na oslavy přijdou davy.
Copak budem městu přát?
No, ještě jednou tolik snad.

Simona Novotná, 5.B

Další básně ze soutěže na I. stupni ZŠ
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB

Ty nemáš obzor kouřem rozevlátý
či velkoměsta shonu,
ty nemáš budov oblečených do neonu
máš jenom prosté, tuze prosté šaty.
………………

Tento měsíc, 26. 6., na svatou Annu, to bude přesně 600 let, co je naše město 
městem. Je proto namístě, abychom hlavně v tomto Zpravodaji uvedli v našem pravi-
delném kvízu „českých básnířek“, k tomuto významnému výročí, úvodní verš z básně 
Našemu městu, který před 50 lety napsala místní autorka k 550. výročí našeho města. 
Vyhodnocení opět bude na příštím Seniorklubu.

Co připravil Seniorklub na měsíc červenec:
Ve středu 16. 7. 2008, v 15 hodin v Kulturním domě, máme náš Seniorklub. Jsou 

prázdniny, ale my žádný měsíc nevynecháváme. Za osm let naší činnosti, ani jednou. 
Opět se sejdeme, probereme všechny novinky v městě, ale i ve světě, zavzpomínáme, po-
víme si něco o našich připravovaných akcích. Našimi hosty budou dvě rodačky z našeho 
města, maminka s dcerou, Květy Ondrákové z Brna. Maminka zavzpomíná na dřívější 
kulturní život v našem městě, dcera, úspěšná operetní umělkyně, nám poví něco o kul-
turním dění v Brně, ale i obecně o tom, jak se v současné době kultuře daří.

Na tento Seniorklub zveme i ostatní seniorky a seniory z města, kteří k nám zatím 
nenašli cestu.

Poslední sobotu v červenci, tj. 26. 7. 2008, na sv. Annu, pojedeme na celodenní vý-
let na kolech, na horní Svratku, do kraje malířů Vysočiny. Sraz v 6 hodin u fotbalové-
ho stadionu.

Trasa: do Vlkova na kole, zde naložíme kola na Aviu a my sedneme do vlaku do Žďá-
ru nad Sázavou, odjezd v 6.53 hodin. Od nádraží cyklostezkou podél Sázavy k podniku 
Tokoz, odtud po hlavní cestě na Stržanov, odbočíme vpravo na Světnov, před Cikhájem 

VELKÁ BÍTEŠ

Ta naše Bíteš veliká
je poměrně letitá.

Psalo se o ní už pěkně dávno,
tak můžeš tomu věřit, kámo.

Je schovaná v dolíku
a její okolí mám v malíku.

Nejhezčí je kostel z kamene.
Říká to i Roman Skamene.

Sedm let už tady bydlíme,
věru rádi se sem vracíme.

A i když se budem stěhovat,
Tu Bíteš budu navždy milovat.

Veronika Crhová, 2.B
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odbočíme vpravo do hlubokých lesů ke Sříbrné studánce, kde je jeden z pramenů Svrat-
ky. Odtud sjedeme lesní cestou na hlavní cestu do Herálce a Svratky, kde se občerství-
me. To už se nacházíme v krásné krajině, kam chodili rádi malovat známí malíři Vysoči-
ny, bratři Bubeníčkové, Nejedlý, Blažíček ad. Vracet se budeme stále kouzelnou krajinou 
podél Svratky, která zde tvoří zemskou hranici mezi Čechami a Moravou, směr Křižán-
ky,Milovy, Blatiny, Kratiny – krásná oblast s lidovou architekturou horských usedlostí. 
Dál směrem na Kadov, Fryšavu, k rekreační oblasti Tři Studně, kde se také zrekreujeme. 
Pokračovat budeme směrem na Sklenné, Výpustek, Vysoké a Žďár. Zde naložíme kola 
na Aviu a my sedneme do vlaku, odjezd v 16.45 nebo v 18.45 hodin.

Naším pravidlem jsou tři akce každý měsíc po celý rok. Tu třetí akci, milé seniorky 
a vážení senioři, necháváme individuálně na vás. Je doba dovolených a prázdnin, naplá-
nujte si pěkný prožitek a hezkou vzpomínku na vaši akci, podle vašeho gusta. Je tolik 
hezkých možností, a kdo ví, jak bude za rok. Tak si užijte.

Co připravujeme na měsíc srpen:
Třetí středu, 20. 8. 2008, v 15 hodin, bude opět Seniorklub. Bude o čem povídat. Krát-

ce si povíme, jak bylo o dovolených a co připravujeme za další akce. Hlavně se budeme 
věnovat zábavě. Vloni v srpnu nám přišel zahrát pan František Kratochvíl st., tancovalo 
se, líbilo se nám to. S panem Kratochvílem jsme si domluvili, že každým rokem, v srp-
nu, nám přijde zahrát. Tento rok určitě přinese i svoji heligonku, se kterou nás úspěšně 
reprezentoval na nedávném festivalu heligonek.

Tak to probíhalo loni v sále Kulturního domu. Foto: Archiv Seniorklubu
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Druhou akcí bude zájezd do Českého Krumlova, v úterý 26.8. 2008, odjezd v 6 ho-
din od České spořitelny. Přihlášky na Seniorklubu u Drahy Tikovské, nebo přímo na 
její telefon 732 208 318. Český Krumlov, to je perla jižních Čech. Tam je toho k vidě-
ní hodně. Máme v plánu se tam sejít na radnici s místními seniorkami a seniory a po-
besedovat s nimi, jak oni tráví svůj čas. Máme v Českém Krumlově tak trochu protekci 
a tak doufáme, že se nám podaří tam všechno domluvit. Starostu tam dělá Luboš Jed-
lička, rodák z našeho města.

Třetí akcí v srpnu bude výlet na kolech, v sobotu 30.8. 2008, sraz v 9 hodin u fot-
balového stadionu. Pojede se k Dalešické přehradě, tam se rádi vracíme. Vyjedeme naší 
známou trasou na Jindřichov, Pucov, Naloučany, Ocmanice, zastávka u rozhledny, dál 
na Vicenice, Sedlec, kolem letiště (třeba se tam podíváme), Kramolín, kde sjedeme dolů 
k elektrárně, kde si uděláme exkurzi. Pokračovat budeme přes přehradní hráz do Dalešic, 
kde se stavíme v pivovaru na dobré kvasnicové pivo, ale navštívíme i muzeum  Postřižin 
pivovarnické muzeum. Vracet se budeme cyklostezkou 5107 kolem rybníku Bezděkov 
do Stropešína, přes přehradní most do Třesova, Okárec, občerstvení Na Vyhlídce, kolem 
rybníku Dubovec na Častotice, Zahrádku, podél Oslavy na hrad Dub, do Tasova, kde 
bude posezení u Jiřiny v cukrárně.

Co připravujeme na měsíc srpen:
– středa 17.9. 2008, Seniorklub se soutěžemi a kvízem
– sobota 27.9. 2008, výlet na kolech na Rosicko - oslavansko
– úterý, 30.9. 2008, zájezd do Ostravy

Aktiv Seniorklubu

SLUŽBY OBYVATELŮM
HODNOCENÍ PRÁCE VE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, ORGANIZACE VELKÁ BÍTEŠ
K 31. 12. 2007 měla naše organizace 277 členů a od 1.1. 2008 přibyli další tři členové. 
Celkem nás je tedy 230. Naše práce je zaměřena hlavně na zlepšení zdravotního stavu na-
šich členů. K tomu nám pomáhá návštěva termálních lázní Velký Meder – Čalovo. Zú-
častňujeme se pravidelně každý měsíc. O tuto akci je velký zájem. Pro zdraví jezdíme do 
termálních lázní a za kulturou navštěvujeme divadlo v Brně. Dále pravidelně dvakrát do 
roka pořádáme zájezdy za krásami naší vlasti. Program zájezdů je zaměřen nejenom na 
návštěvy hradů a zámků, ale i poutních míst a památníků našich významných osobnos-
tí (Hrusice – památník Josefa Lady). Na měsíc září připravujeme zájezd do ZOO Dvůr 
Králové a při této příležitosti si prohlédneme starou lékárnu a novou expozici Českého 
farmaceutického muzea v barokním areálu Kuks. Nezapomínáme ani na naše jubilanty. 
Dárkem potěšíme i ty, kteří mají půlkulaté a kulaté narozeniny, od věku šedesáti let. Se-
tkáváme se s vlídným přijetím a z toho usuzujeme, že i maličkost dokáže potěšit.
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Jako každý rok, tak i letos v měsíci listopadu uspořádáme prodejní výstavu ručních 
prací, keramiky, perníků, suché vazby, obrazů a podobně. Toto je výzva pro všechny zá-
jemce, kteří by chtěli svými výrobky výstavu obohatit.

Veškerou tuto činnost můžeme realizovat díky finančním příspěvkům od MěÚ Vel-
ká Bíteš, První brněnské strojírny Velká Bíteš, Obecního úřadu Osová Bítýška, Nové 
Sady, Březské, Vlkov a Jeřábkova pekárna. Dále od dopravní společnosti Student Agen-
cy a BDS Velká Bíteš. Všem sponzorům patří náš dík.

Výbor SPCCH Velká Bíteš

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 10. 6. 2008 se klienti domova 

důchodců a DPS z Velké Bíteše zú-
častnili již tradičního „Setkání senio-
rů“, které se tentokrát uskutečnilo ve 
Velkém Meziřící. Toto setkání se koná 
každoročně za účasti sociálních zaříze-
ní žďárska. Každé zařízení se prezen-
tuje připraveným krátkým vystoupe-
ním s různou tématikou a ukázkou 
svých výrobků. Klienti DPS Velká 
 Bíteš si připravili taneční kreaci v ryt-
mech slunného Karibiku v doprovodu 
hudby Dana Nekonečného. Dokon-
ce si sami vyrobili hudební nástro-
je a svoji skupinu pojmenovali Dva 
černí pavouci a berušky po 60.  letech. 

Všechna vystoupení byla velice pěkná a zábavná. Všem účinkujícím seniorům patří  velký 
obdiv za jejich výkony.

Touto cestou děkujeme manželům Kalovým z firmy Student Agency za zajištění do-
pravy.

Za Domov důchodců a DPS Velká Bíteš
Petra Veselá - vedoucí sestra

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme firmě ITW Pronovia, s.r.o. Velká Bíteš, která darovala pečovatelské službě 
39 nových jídlonosičů v termoobalech.
Naše poděkování patří také pojišťovací společnosti IRMA, která poskytla domovu dů-
chodců finanční příspěvek na nákup materiálu pro ergoterapii.

Petra Veselá, sociální služby Velká Bíteš

Seniorky před vystoupením. Foto: P. Veselá
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OCHRANA OBYVATEL
POLICIE INFORMUJE

Policie ve Velké Bíteši doznala posílení faktického stavu policistů, a to jednak z řad 
nových policistů, tak i staronových, kteří se sem vrátili zpět. Proto je možno zajistit  plnění 
všech úkolů policie v daleko větším rozsahu, než tomu bylo před pár měsíci. Zatím nám 
vypomáhá i Obvodní oddělení Velké Meziříčí. Na dalším posílení Obvodního odděle-
ní se stále pracuje. Během několika měsíců tak snad bude možné opět zajistit nepřetrži-
tý provoz policie ve Velké Bíteši. Připomínám telefonní čísla: na policii do Velké Bíteše: 
566 534 333, do Velkého Meziříčí: 566 521 333 a univerzální tel. číslo na policii: 158. 
Nebojte se na nás obrátit, a to nejen, když budete mít nějaký problém.

V současné době šetříme mimo jiné odcizení motocyklu Yamaha 1300, ke kterému 
došlo dne 8.6.2008 při slavnostech ve Velké Bíteši. Uvedený motocykl byl zaparkován u 
základní školy před křižovatkou na ulici Tišnovská. Odcizen byl během odpoledne. Jestli 
má někdo k této věci jakékoliv poznatky, ať se nám ozve. Dále je v šetření poškozený bill-
board u D1 směr Brno v místech za firmou Autoimpex. V polovině června došlo k od-
cizení jízdních kol ve Velké Bíteši na ulici Vlkovská. Hledáme také odcizené EUROpa-
lety a ukradené nářadí ze zámku Osová. Ceny pohonných hmot zaznamenávají neustálý 
nárůst, a proto i zloději se tomuto okruhu trestné činnosti neustále věnují!

Stále více se také dostáváme do základních nebo středních škol, kde s mladší částí 
populace řešíme nejen různé přestupky, ale i trestné činy! Tímto bych chtěl působit jak 
na mladé lidi, kteří se mohou lehce dostat na špatnou cestu, tak na některé rodiče, kteří 
by si měli více hledět svých dětí a jejich aktivit.

npor. Ing. David Dvořáček

POŽÁRNÍ AUTOMOBILY POUŽÍVANÉ DOBROVOLNÝMI HASIČI 
VE VELKÉ BÍTEŠI - pokračování

Dopravní automobily
DA 12 – A 30: (DA – dopravní automobil, 12 výkon čerpadla 1200 litrů/ 1 min, A 30 
– typ podvozku). Podvozek je od nákladního vozu AVIA 30, má svařovaný žebříčkovitý 
rám, teleskopické tlumiče, robustní silenbloky (silné gumové tlumiče), regulátor brzdo-
vého tlaku, regulovatelný sklon reflektorů. Motor je uložen nad přední nápravou mezi 
koly. Zadní náprava je hnaná. Karoserie je český výrobek - KAROSA. Dřívější označení 
DVS 12 – A 30. Karoserie byla postavena na speciálně upraveném podvozku AVIA 30 
(proto v názvu vozidla označení A 30), který vyráběla pražská automobilka AVIA v li-
cenci francouzské firmy Renault - Saviem. Dvoumístná kabina řidiče je vybavena do-
rozumívacím zařízením s kabinou mužstva. Prostor pro mužstvo má dveře s posuvnými 
okny a samostatné naftové topení. Všechny prostory jsou opatřeny stropními svítilnami. 
Střecha má zahrádku pro uložení a uchycení příslušenství, vystupuje se na ni po pevných 
žebřících umístěných na bocích skříňové karosérie. Zadními dveřmi je přístupná přenos-
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ná motorová stříkačka PS 12. PS 12 je určena do míst, kde jsou dostatečné vodní zdro-
je. Mohou ji přenášet 4 osoby.

Dalším vozidlem pro SPO byla v roce 1980 DVS-12 AVIA 30, v níž bylo kromě 
veškerého vybavení pro zásah i motorová stříkačka přenosná PS 12. Toto vozidlo se však 
již do „hasičky“ nevešlo a muselo být parkováno mimo její prostory. Vozidlo bylo při-
děleno náhradou za zrušenou CAS 16 ZIL. V roce 2008 byla DA 8 Avia 30 prodána za 
10 000 Kč do SDH Dobrá Voda u Křižanova.

DA 12 – A 31: (DA – dopravní automobil, 12 výkon čerpadla 1200 litrů/min, A 31 
– typ podvozku). Požární automobil, určený pro úplné požární družstvo. Výrobce: pod-
vozek AVIA n.p. Praha - Letňany, nástavba – KAROSA n.p. Vysoké Mýto. Automobil je 
určen pro požární jednotky v průmyslových závodech, obcích a menších městech. Auto-
mobil sestává z podvozku AVIA A 31 K s budkou řidiče pro 2 osoby a samostatné skří-
ňové karoserie, kde je v přední části kabina pro mužstvo, vytápěná nezávislým naftovým 
topením. Účelová karoserie je vybavena výstražným a rozhlasovým zařízením. Vzadu za 
kabinou mužstva je karoserie upravena pro uložení technických prostředků a příslušen-
ství včetně přenosné motorové stříkačky PS 12 R.

Tento automobil s označením AVIA 31-DA 12-L1Z dostal náš sbor 9. listopadu 
2007 od HZS kraje Vysočina PS Velká Bíteš. Vozidlo sloužilo u profesionálů od r. 1987, 
tj. plných 20 let.

David Dvořáček, DiS.
zájmová skupina historie PO při SDH Velká Bíteš

KDY VOLAT ZÁCHRANKU?
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za úkol - stejně jako všechny zá-

chranky v ČR - poskytovat neodkladnou přednemocniční péči. Podle vyhlášky o ZZS 
zasahuje u stavů, které
•	 bezprostředně	ohrožují	život	postiženého,
•	 mohou	vést	prohlubováním	chorobných	změn	k	náhlé	smrti,
•	 způsobí	bez	rychlého	poskytnutí	odborné	první	pomoci	trvalé	chorobné	změny,
•	 působí	náhlé	utrpení	a	náhlou	bolest,
•	 působí	změny	chování	a	jednání	postiženého	a	ohrožují	jeho	samotného	či	jeho	okolí.

Mezi tyto stavy patří např. poruchy vědomí, zástava dechu a oběhu, bolesti na hru-
di, dušnost, cévní mozkové příhody, křečové stavy, úrazy, dopravní nehody atd. V těchto 
 situacích je samozřejmě nutné neváhat a ihned volat linku 155. Naše operátorka zjistí od 
volajícího vše potřebné, vyšle na místo posádku a poradí, jak poskytnout první pomoc.

Záchranná služba naopak nemá za úkol řešit běžné zdravotní problémy (chřipka, 
 angína, bolest zubu), a to ani mimo ordinační hodiny praktických lékařů. Úmyslné při-
volání záchranné služby bez řádného důvodu nahlašujeme Policii ČR, která je šetří jako 
přestupek. Někteří pacienti se přesto pokoušejí líčit dispečerce své obtíže poněkud dra-
matičtěji, aby dosáhli příjezdu lékaře. Je ale třeba si uvědomit, že vyjede-li sanita k běž-
né chřipce, může o chvíli později velmi citelně chybět u dusícího se dítěte nebo u váž-
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né dopravní nehody, při níž jde skutečně o minuty. Navíc - naše posádky sice vozí léky 
a přístroje nutné k záchraně vážně raněných a nemocných, ale k zaléčení běžných zdra-
votních potíží nejsou vybaveny (paralen, kapky do nosu ani běžná antibiotika v naší sa-
nitě nenajdete). Jsme rádi, že případů zneužití záchranné služby je v kraji Vysočina málo 
a zpravidla je má na svědomí několik stále stejných volajících.

Pokud dojde k situaci, kdy budete skutečně na pochybách, zda je na místě volat zá-
chrannou službu nebo ne, můžete se na linku 155 obrátit a celou situaci probrat s dis-
pečerkou. Dispečerka buď vyšle posádku, nebo vám poradí, jak nemocného vhodně ošet-
řit, případně kam se obrátit.

Chceme, aby se obyvatelé kraje Vysočina mohli za všech okolností kdy se jedná 
o akutní ohrožení života spolehnout na to, že se na lince 155 dovolají rychlé a profesi-
onální pomoci.

MUDr. Lukáš Kettner
ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o.

SPORT
TURNAJ MLÁDEŽE JUDO
Po 23 letech se bítešská sportovní hala opět zaplnila malými judisty a judistkami. V rám-
ci oslav 600 let povýšení Velké Bíteše na město uspořádala naše TJ Spartak turnaj urče-
ný pro mláďata a mladší žáky. Jako organizátoři jsme měli trochu strach z účasti, protože 
termín vyšel na prodloužený víkend a letní počasí také nebylo nakloněno sálovým spor-
tům. Jiný termín ovšem nebyl možný, protože jsme byli vázáni nákupem tatami, které 
se nám díky sponzorům podařilo zajistit až v těchto dnech.

O to větší bylo naše překvapení, když se začali registrovat a vážit závodníci a utvoři-
li před váhou „hada“ přes celou tělocvičnu. V konečném součtu se zúčastnilo 159 mla-
dých adeptů bojového umění z 20 oddílů od Pardubic přes Zlín až po Znojmo. Dobu 
mezi vážením a zahájením bojů si závodníci krátili rozcvičováním a občerstvením ( od 
sponzorů dostal každý malou sladkost na posílení ). Sponzoři se také zasloužili o věcné 
ceny do tomboly, která byla vylosována těsně před oficiálním zahájením a nadšení bylo 
takové, že jsme nakonec vylosovali i krabici, ve které byli ceny uložené.

Po uvítání závodníků a diváků předsedou TJ Spartak se ujal slova hlavní rozhodčí 
Dr. Karel Toufar (předseda krajského svazu juda Vysočiny). Představil jednotlivé rozhod-
čí (zápasy na třech tatami řídilo velmi dobře osm mladých rozhodčí) a přivítal i před-
sedkyni komise rozhodčích Českého svazu juda. Boje začaly přesně v 11:10 a skončily 
v 16:20, po celou tu dobu hlavní rozhodčí řídil a vyhlašoval jednotlivé zápasy od svého 
stolku bez jediné přestávky („také slušný sportovní výkon“). O obsluhu šasomíry a uka-
zatelů skóre se postarali dorostenci našeho oddílu, kteří měli slíbeno, že se také poperou, 
ale vzhledem k velkému počtu malých závodníků se na ně nedostalo ( snad zvětšíme ží-
něnku a uspořádáme turnaj i pro ně).
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Zápasy proběhly bez vážnějších problémů a zranění. Po ukončení bojů proběhlo slav-
nostní vyhlášení vítězů. Bylo rozděleno 37 sad medailí, diplomů a věcných cen. V soutěži 
si nejlépe vedli borci z SKKP Brno, druhý byl Sokol Jihlava a třetí Sokol Dačice.
Domácí závodníci vybojovali 4 zlaté, 5 stříbrných a 7 bronzových medailí.

1. místo 2. místo 3. místo

Mihal Stanislav Mynář Jan Juráček Rostislav
Hlobil Radim Bibisidis Daniel Hlobil Tomáš
Měcháček Jiří Zelníček Marek Čermák David

Bureš Ivo Matoušek Dominik Všianský Tomáš
Pospíšil Vojtěch Matoušek David

Crha Libor
Doubková Tereza

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu turnaje ale především na zá-
věrečném úklidu. Zvláštní poděkování patří sponzorům, kteří mají zásluhu na tom, že 
jsme mohli zakoupit tatami, máme se na čem prát a můžeme ukázat, že i ve Velké Bíte-
ši je možné uspořádat velký turnaj v malém sportu.

Trenéři JUDO

Sponzoři juda ve Velké Bíteši (abecedně):
AG motor s.r.o., AgroStar s.r.o., Building Plastics s.r.o., DIRS Brno, Juráček – autoservis 
Borovník, LABARA s.r.o., Mazánek mobil, Mihal rytectví, NCORP s.r.o., PBS a.s., Penzion 
U Raušů, Pöcklová – pekařství, POEX Velké Meziříčí, Řeznictví a uzenářství Sláma, Sdru-
žení AURA s.r.o., Sportbar Klíma, Student Agency, Turbocar s.r.o. S  REGIONEM

Klub kultury Velká Bíteš
žádá majitele hodových sklípků, 

aby nahlásili informace (název sklípku, adresa, otevírací doba,  
nabídka, kapela) o svých sklípcích, které budou otevřeny 

na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit v Informačním centru,

Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš nebo na telefonu 566 532 025
do 15. července 2008.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 24. května 2008 
oslavili na bítešské radni-
ci manželé Anna a Otto 
Valešovi 60 let společné-
ho života - diamantovou 
svatbu.
Blahopřejeme!

Zlatou svatbu oslavili na bítešské radnici 
dne 25. ledna 2008 manželé Vlasta a  Josef 
Borkovcovi z Bezděkova.

Blahopřejeme!

Manželé Borkovcovi. Foto: Archiv rodiny
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OSTATNÍ
HYDRATACE V LÉTĚ
Lidské tělo se skládá z větší části z vody. U dospělého člověka to činí 65 %, tedy zhruba 
45 litrů. V letních měsících začíná pro naši pleť náročné období – horké a suché počasí 
a sluneční paprsky způsobují větší ztrátu vody z těla. V průběhu dne to může být víc 
jak 2,5 litru. Malou část vody nahradíme s jídlem, další část se získává metabolickými 
pochody v těle. Hlavní část však musíme vypít. Zvlášť kožní buňky jsou na vodě závislé 
a klesne-li obsah vody v rohové vrstvě o 10% je s hladkou a zářivou pletí konec.

Důležitá je prevence a doplňování tekutin jednak zevnitř a navíc posílit hydrataci 
pokožky speciálními přípravky zvenčí.

Denně bychom měli vypít minimálně 2 litry tekutin. Ideální je kontinuální pití po 
celý den. Zameškaný přísun tekutin se večer již nedá dohnat. Zažívací trakt nedokáže 
najednou velké množství tekutiny resorbovat. Pití před spaním také zatěžuje ledviny 
a výsledkem jsou po ránu váčky pod očima. Nečekejte až se dostaví žízeň – tento po-
cit nastává teprve tehdy, když obsah vody v těle odebere jedno procento tělesné hmot-
nosti. Také při sportu je ztráta vody větší a měli bychom tedy příjem tekutin ztrojná-
sobit. Příznivější pro žaludek a krevní oběh je konzumace teplých a vlažných nápojů. 
Pro obsah cukrů je lépe vyhýbat se slazeným limonádám. Ovocné džusy je lépe naře-
dit v poměru jedna ku třem s vodou. Nízkotučné mléko nebo podmáslí jsou v par-
ném létě vynikající k uhašení žízně a do značné míry pokryjí také denní potřebu váp-
níku a draslíku.

A jak nejlépe uhasíme žízeň pokožky? Kromě běžné denní péče je dobré opatřit si 
navíc dobrý hydratační krém. Vynikajícím dodavatelem vlhkosti jsou produkty s kyse-
linou hyaluronovou a ureou. Hydratační krém používáme ráno a během dne, kdykoliv 
to naše pleť potřebuje. Velkou službu nám poskytne hydratační maska, kterou může-
me na půl hodiny nanést 2x týdně a při dovolené nejlépe denně při večerním ošetření. 
Nejpozději od 35. let patří k programu péče o pleť každé ženy produkty s kolagenem. 
Kolagen je perfektní oporou a optimálním zvlhčovačem. Jedna molekula dokáže vázat 
vodu v množství 300 násobku své vlastní hmotnosti. Na suchou pleť je výborná celko-
vá kolagenová vliesová maska, která dokáže pleť zhydratovat na dlouhou dobu. Rych-
le a účinně nám pomohou hydratační fluidy a nebo noční relaxační kůra, která navíc 
zklidní podrážděnou pleť. Jelikož neobsahuje žádné konzervační, vonné a barvící látky, 
je vhodná i pro extrátě citlivou pleť.

Zvýšenou péči potřebují také oční partie. Zde nám výborně poslouží oční gel a bal-
zám. Během dne unavené oči krásně osvěží a zregeneruje chladivá pomáda na oči. Po-
kud je kolem očí více vrásek, pomůžou kolagenové oční polštářky, které aplikujeme 
1x týdně. Produktů pro pleť je velký výběr a tak nezapomeňte doplnit kosmetický kuf-
řík a užívat léta bez neblahých následků na naší pleti.

Krásné léto a příjemnou dovolenou Vám přeje
Mgr. Anna Kopáčková
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zajímáte se o kosmetiku a chcete si vydělat peníze? Pro více informací volejte 607 909 462, 
e-mail: menclerova@quick.cz

Nebankovní půjčky pro zaměstnance, podnikatele, důchodce i na zástavu nemovitosti.
Tel.: 773 565 767

Hledám menší rodinný dům ve Velké Bíteši. Tel.: 773 476 896

Vyměním městský byt 2+1 (53 m2) po rekonstrukci (vše nové) za 3+1. 
Tel.: 732 759 867

Hledám spolupracovníka ve finanční oblasti. Nechci kvalitu ale kvantitu!!! 
Tel.: 603 852 760

KURZY NA KLUBU KULTURY

JAZYKOVÉ KURZY
Informační centrum a Klub kultury města Velká Bíteš bude opět organizovat kurzy 
 anglického jazyka. Budou zahájeny v měsíci říjnu 2008 v prostorách Klubu kultury, 
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš. Kurzovné činí cca 3000 Kč (může být upraveno pod-
le  počtu zájemců).
Anglický jazyk – začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí. Vyučující – Mgr.  Pavla 
Švihálková
Zájemnci se mohou hlásit nejpozději do 12. září 2008 v Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, 
Velká Bíteš – tel. 566 532 342 nebo u Mgr. Pavly Švihálkové na tel. 566 531 000

KURZY HUDEBNÍ VÝCHOVY
Kurzy hudební výchovy s panem Františkem Kratochvílem st. budou zahájeny společ-
ně se začátkem nového školního roku, tedy od září 2007 – probíhat budou v Kultur-
ním domě, Vlkovská 482, Velká Bíteš. Kurzovné činí 1200 Kč. Zájemci se opět mo-
hou hlásit již nyní osobně v Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš nebo na 
tel. 566 532 342 nebo přímo u pana Kratochvíla 604 126 379.

Navštivte Informační centrum ve Velké Bíteši 
v letních měsících i o víkendu

ČERVENEC – SRPEN
sobota 8.00 – 12.00 hodin
neděle 13.00 – 17.00 hodin
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„ ONE – MAN – SHOW „ 

KLÁVESY – KYTARA – ZP V 

ZAHRAJI
NA VAŠÍ  OSLAV  – VE ÍRKU – FIREMNÍ AKCI – VÝRO Í – NAROZENINÁCH

ESKÁ A SLOVENSKÁ MUZIKA OD 60. LET PO SOU ASNOST
( OLYMPIC, KATAPULT, KRYSTOF, CHINASKI, ELAN, ZBIRKA, NAGY, P. NOVAK, MAXIM TURBULENC, KABAT, SCHELINGER, 

NEDVEDI, GREENHORNS , GOTT, SPALENY, SMOLIK, O5RADE EK, M.DAVID, LEDECKY. KALOUSEK, TURBO,...) 

A K TOMU  

ZAHRANI NÍ „ PECKY „
( BEATLES, KISS, QUEEN, CCR, SMOKIE, JAMES BLUNT, DANIEL POWTER, LIONEL R., B.ADAMS, GREEN DAY,... ) 

IVAN MAREK
TEL. 777 794 049

E-MAIL .: ivan.marek@email.cz
SKYPE :   ivanmarek2

Composite

C M Y CM MY CY CMY K
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Dřevo do vašich krbů, kamen, kotlů
Libor Vít
Lomnička, areál ZD
608 827 301 NOVINKA: prodej dřevěných briket
vitlibor@centrum.cz

Nabízíme:
•	 štípané	v	metrech
•	 štípaná	polínka	(25,	33,	50	cm)
•	 neštípané	válečky	(25,	33,	50	cm)
•	 odkorky
•	 řezivo	stavební	(trámy,	desky,	střešní	latě)
•	 řezivo	listnaté	BUK,	DUB,
•	 palivo	vyrábíme	z	BUKU,	HABRU,	DUBU,	JASANU	a	dodáváme	v	pa-

letách či volně.

Doprava zajištěna!





Nové RELAXA NÍ CENTRUM
pro muže i ženy

ve Velké Bíteši Lánicích 42 – vedle u ilišt

! OTEV ENO od 20.8. 2008 !- zavád cí ceny do 15.9.2008 
Láze ské masážní k eslo nejvyšší kvality – tel.608 225 284 (masíruje celé t lo a má 
senzory pro m ení postavy a ztuhlosti sval  s DVD p ehráva em)
Masážní kalhoty pro rychlou redukci celulitidy – tel. 608 964 614 (zpevn ní
a zjemn ní oblin nohou, hýždí a b icha, p ípadn  i rukou) 
Zábaly + ru ní masáže – horkou okoládou, bahnem se solí z mrtvého mo e, 
rašelinové, proticelulitidové, proh ívací, samoopalovací, detoxika ní, sportovní
i rekondi ní – tel. 608 225 284 / 608 964 614 
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Nábytek Neko Velké Meziříčí
Vám píše ze

STUDIA ZDRAVÉHO SPANÍ
Člověk ve spánku změní polohu až šedesátkrát a v každé z nich by mělo být tělo správně 
podepíráno. Jednou z důležitých podmínek kvalitního spánku je poloha páteře a velkých 
kloubů při ležení a spaní.  Při poloze na zádech má být páteř ve svém přirozeném tvaru, 
který je u každého člověka odlišný. Při poloze na boku má být páteř v rovině a ramenní 
i kyčelní klouby mají mít možnost měkkého pružného zaboření do lehací plochy. 
Výška, hmotnost a rozložení hmotnosti v těle jsou naprosto individuální, proto je třeba, 
aby lehací plocha byla také individuálně přizpůsobivá uživateli. Jedná se nejen o nasta-
vování tuhosti lehací plochy, ale i o vyhovující bodovou pružnost matrace.

Pružnost musí být jen taková, aby spáče neobtěžovala trampolínovým efektem, ale zá-
roveň mu musí umožnit v průběhu spánku bezproblémově měnit  a zaujímat různé po-
lohy těla.

Dopřejte si tedy kvalitní spánek a navštivte naši prodejnu na náměstí, kde Vám rádi pora-
díme s vhodným výběrem matrace.

Otevřeno: po – pá 8:00 – 17:30 hodin
 so 8:00 – 11:00 hodin
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EBSTER CZ s.r.o.,
spole nost zabývající se sterilizací zdravotnických 

prost edk ,
hledá z d vodu rozširování své innosti pro provoz ve 

Velké Bíteši – Košíkov tyto zam stnance:

LABORANTKU   

Nápl  práce: provád ní chemických a mikrobiologických analýz; analýz biologických 
indikátor , odb ru vzork , práce s plynovým chromatografem, použití analytické váhy, 
vyhodnocování výsledk  a p íprava certifikát , komunikace s klienty

Požadujeme:   SOŠ s chemickým zam ením
dobrá znalost práce na PC (Office) 
alespo  základy AJ
samostatnost, spolehlivost

OPERÁTOR STERILIZA NÍHO PROVOZU 
 
Nápl  práce: nakládka a vykládka zboží pomocí vysokozdvižného vozíku, manipulace se 
zbožím uvnit  provozu, skladování zboží, obsluha steriliza ního za ízení

Požadujeme:  práce s vysokozdvižným vozíkem 
alespo  základy AJ
znalost práce na PC 
organiza ní schopnosti, spolehlivost 
práce na sm ny

Podrobn jší informace

o spole nosti jsou k dispozici na
www.ebster.cz

Životopis zasílejte (pokud 
možno i v AJ) na 
info@ebster.cz;

kontaktní osoba:
JUDr. Poborská,

tel.: +420 222 523 099



Ing. Michal Brázdil
Váš realitní poradce

773 500 753
800 110 109

RE/MAX Center, IBC Centrum,
Příkop 6, 602 00 Brno

www.remax-czech.cz

michal.brazdil@remax-czech.cz

prodává nejvíce realit na světě
67 zemí, 120 729 makléřů, 7 011 kanceláří

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
 Chcete získat nejlepší cenu?

 Chcete mít nejlepší podmínky?

 Chcete klidný a bezstarostný obchod?

Svěřte se profesionálům...

S profesionálním zázemím společnosti 
RE/MAX – zajistím prodej, či pronájem
Vaší nemovitosti. Jelikož bydlím ve Velké 
Bíteši, nabízím Vám osobní přístup,
zodpovědnost a kompletní servis,
vč. právního zajištění.

Neschovávám se za tváře známých 
osobností, nabízím Vám svou. 

Děkuji všem klientům za projevenou důvěru a přeji klidně prožitou letní dovolenou.

Karlov 261
595 01 Velká Bíteš



Kontaktujte telefonicky personální odd lení nebo nás navštivte p ímo v sídle spole nosti

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

Nabízíme dobré  nan ní ohodnocení
 tvrtletní bonus 6 000,- K
 13. plat
 p ísp vek zam stnavatele na závodní stravování
 p ísp vek zam stnavatele na dopravu dle vzdálenosti bydlišt
 perspektivní a stabilní zam stnání v prosperující spole nosti 
 práce v istém a p íjemném prost edí moderního závodu
 týden dovolené navíc
 autobusové nádraží p ímo p ed závodem s velmi dobrým spojením

Tyco Electronics Czech je sou ástí spole nosti Tyco Electronics, která je nejv tším 
sv tovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Náš moderní 
závod se sídlem v Ku imi (okr. Brno venkov, 10 km severn  od Brna) je svým výrobním 
programem zam ený na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilový 
pr mysl (VW, Mercedes, Opel, BMW). Sou asný po et zam stnanc  je více než 1800.

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME NOVÉ ZAM STNANCE
• OPERÁTOR/OPERÁTORKA •

• SE IZOVA  •
• NÁSTROJA  •

Inz-A5_Tyco-zamestnani.indd   1 13.2.2008   8:18:52



Zpravodaj města Velké Bíteše vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 025, 566 532 342, e-mail: miroslava.ondrouskova@vbites.cz.

Odpovědný redaktor: Miroslava Ondroušková
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.

Předtisková úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba, tisk: Brko, s. r. o., Brno, 545 216 490, e-mail: brko@tiskarnabrko.cz.
Uzávěrka pro září 15. 8. 2008, říjen 16. 9. 2008. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

 

 

 

 

 
  



 

 

24
NONSTO

PNONST
O

P

24


