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O JEDNOM ČINORODÉM SDRUŽENÍ
První zákony, týkající se myslivosti, byly stanoveny knížetem Boleslavem I. kolem roku
950 a první skutečné sdružení myslivců „Lovecké bratrstvo“ bylo založeno v roce 1699
na panství schwarzenberském, nedaleko zámku Hluboká.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych v tomto již zklidněném ročním období - kdy příroda pomalu usíná a objevují se první sněhové vločky - na tomto místě zcela netradičně,
představil jednu aktivní zájmovou organizaci z Bítešska:
Myslivecké sdružení Holubí Zhoř
Také pro jeho členy je podzim dobou rekapitulací, zasloužených loveckých zážitků
i obdobím zúročení celoroční práce.
Honitbu o rozloze 1058 hektarů mají pronajatou od „Honebního společenství Holubí Zhoř – Březka“. Má převážně polní charakter a rozprostírá se na katastrech obou
zmíněných obcí. Patří k ní i dva rybníky: Korbel a Zhořský.
Právě závěru honu na kachny u Korbelu jsem se zúčastnil a získal inspiraci k tomuto
článku. Na zaslouženém zářijovém „svátku“ jich bylo střeleno 58, včetně jednoho „divočáka“, kterého skolil pan Josef Šabacký. S patnácti trefenými opeřenci se „Králem honu“
stal pan Josef Töth. Nejstarším účastníkem byl Brňák, pan Josef Šouba, který je organizovaným myslivcem již 65 roků a nyní žije převážně v Osové Bítýšce.
Sdružení má 21 členů, předsedou je pan Jan Absolín, hospodářem pan Josef Oberreiter. Při rozhovoru s předsedou jsem se přesvědčil, jak náročným koníčkem myslivost
je, i jak samozřejmá je jejich láska k přírodě. Uvedl také několik čísel:
Průměrné odstřely: 50
60
5
200

ks srnčí zvěře (odborně spárkaté)
ks drobné zvěře (bažant, zajíc)
ks černé zvěře
ks kachen z voliérového chovu

K aktuální situaci se vyjádřil také hospodář:
„V současnosti se v naší honitbě viditelně zvyšují stavy zajíců a koroptví, což se nedá říci
o bažantu obecném. V minulých letech bylo vybudováno pět nových samokrmících zařízení a to se příznivě odráží ve snižování škod okusem a vytloukáním v naší honitbě.
Přesto jsme museli navýšit odstřel srnčí zvěře na 81 kusů, aby se předešlo škodám na
mladých lesních porostech“.
Vyslechl jsem si též kritická slova pana Karla Horta (1932) na adresu současného stavu:
„Myslivost v českých zemích zaniká, protože dnes jde především o komerci. Lidová myslivost skončila. Česká myslivost byla v nedávné minulosti na vynikající úrovni a mohla
směle konkurovat evropským státům. Dnes skutečně rozhoduje ten, kdo má více peněz.
Naši myslivost nám za minulého režimu záviděly i západní státy, naše trofeje vítězily na
světových výstavách“.
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Nejstarší člen sdružení, jedenaosmdesátiletý Josef Šoub, vidí současnou situaci takto:
„V dnešní době záleží úspěchy této dobrovolné činnosti především na vedení MS. Za nejaktivnějšího považuji Pepíka Oberreitera, který je schopen se pro společnost obětovat.
Budoucnost „lidové“ myslivosti vidím černě. My jsme chodili od ledna do konce února na
škodnou, střílela se liška, jestřáb lesní, divočák. Dnešní mládež to už nemá v krvi“. Přesto
nedá na dobrovolnou myslivost dopustit a dokazuje, že ovládá i mysliveckou latinu.
Družné posezení po skončení honu v „kovárně“ ve Březce, bylo pro „utahané“ myslivce zaslouženým zakončením pěkného dne. Když jsem je mlčky poslouchal, zjistil jsem, jak
skromní jsou to lidé, jak je společná vášeň spojuje i jak se pro ni dovedou obětovat.
Odcházel jsem s příjemným pocitem poznání nových přátel s různými životními osudy, milujících živou přírodu i krásnou krajinu.
Závěrem mi dovolte, vážení členové Mysliveckého sdružení Holubí Zhoř, abych poděkoval za pozvání i sdělené informace a jménem redakce Zpravodaje vám popřál mnoho
krásných mysliveckých zážitků. Vážíme si vaší dobrovolné činnosti, která přispívá k pestrosti života našeho regionu.
LOVU ZDAR!

Alois Koukola

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
prosinec 2008
Úterý 2. prosinec 2008 v 19 hodin
MARTIN ŠVEJDA, PAVEL KRATOCHVÍL
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje BHP
Středa 3. prosince 2008 v 19 hodin
KONCERT HONZY NEDVĚDA
předprodej vstupenek - Informačním centrum na Masarykově nám. 5 tel.: 566 532 025
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
4. – 9. prosince 2008 od 9 do 17 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Český svaz včelařů ZO
7. a 14. prosince 2008
NEDĚLNÍ PLAVÁNÍ V NOVÉ VSI U OSLAVAN
odjezd v 8 hodin od České spořitelny
Organizuje Seniorklub
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Středa 10. prosince 2008 v 8.30 hodin
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ - setkání dětí a zaměstnanců MŠ se seniory
Mateřská škola, U Stadionu 538
Pondělí 15. prosince 2008 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
Úterý 16. prosince 2008 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86
Středa 17. prosince 2008 ve 14.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí
Organizuje Mateřská škola U Stadionu 538
Středa 17. prosince 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB s vánočním programem
Kulturní dům, Vlkovská 482
Pátek 26. prosince 2008 ve 20 hodin
NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA
Posezení u cimbálu
Restaurace U Vrány, Kostelní 69
Středa 31. prosince 2008 ve 13 hodin
SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na náměstí
Organizuje Seniorklub

PLESOVÁ SEZONA VE VELKÉ BÍTEŠI
KULTURNÍ DŮM, VLKOVSKÁ 482
24. ledna 2009 ve 20 hodin Hasičský ples, hraje „Jásalka“ z Nové Vsi u Nového města
na Moravě, předprodej vstupenek od 12. ledna 2009 v hasičce – denně od 8 do 17 hodin
31. ledna 2009 ve 20 hodin rybářský ples, hrají „Pikárdi“
7. února 2009 ve 20 hodin Ples PBS, hraje „Vysočinka“, předprodej vstupenek v PBS
14. února 2009 ve 20 hodin Farní ples, hraje „Tremolo“ z Rosic, předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám. 5
20. února 2009 ve 20 hodin MAŠKARNÍ BÁL, hraje Pavel Helan s kapelou, předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám. 5
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informace radnice
Usnesení č. 18/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konané dne 8. září 2008
Rada města schvaluje:
• vyhovět žádosti a povoluje výměnu oken za plastová – bílá, v pronajímaném bytě s tím,
že financování bude řešeno předplaceným nájemným žadatelů. Výše nájemného bude
zvýšené po provedené výměně na 40,0 Kč/m2/měsíc
• využít nabídky fy JAS AIR CZ spol. s r.o. Letiště Hosín, Hluboká nad Vltavou, na dodávku leteckého kolmého snímku Velké Bíteše včetně ochranné folie a lišt ve formátu
150x150 cm
• uzavření nájemní smlouvy s FC Spartak Velká Bíteš, jejímž předmětem je pronájem
pozemků p.č. 877/1, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 6326 m2,
p.č. 877/2, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4528 m2 v k.ú. Velká
Bíteš za 7,- Kč/m2/rok na dobu určitou na období 15 roků. Nájemní smlouva ze dne
11.12.2007, schválená RM č. 24/07 ze dne 26.11.2007 se tímto ruší
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2008 na stavbu „Oprava pavlače
Masarykovo n. č.p. 85, Velká Bíteš“, který spočívá v prodloužení termínu pro dokončení díla do 12.9.2008

Usnesení č. 20/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 6. října 2008
Rada města schvaluje:
• zavedení systému svozu a likvidace BRKO na území města Velká Bíteš a okolních obcí dle
předloženého projektu zpracovaného TS Velká Bíteš s.r.o. Cílem projektu je zefektivnění
systému nakládaní s odpady ve městě Velká Bíteš a integrovaných obcích
• vybudování překladiště biologicky rozložitelných odpadů na skládce SKO s tím, že tato plocha bude samostatně řešena nájemní smlouvou s dobou trvání s platností min. 10 roků
• darovací smlouvu uzavíranou mezi firmou E.ON ČR, s.r.o. (dárce) a městem Velká Bíteš
(obdarovaný), v předloženém znění, jejímž předmětem je darování finanční částky ve výši
41.000,00 Kč, která je určena jako příspěvek na uhrazení nákladů spojených s provedením
energetického auditu budovy Mateřské školy U Stadionu 538, Velká Bíteš
• smlouvu o poskytnutí podpory uzavíranou mezi krajem Vysočina a městem Velká Bíteš, v předloženém znění, jejímž předmětem je poskytnutí finanční podpory ve výši
200.000,00 Kč z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Obnova povrchu místní komunikace Velká Bíteš – místní část Košíkov“, což představuje 35,5 % z celkových rozpočtovaných nákladů, které činí 562.676,00 Kč
• vyhovět žádosti nájemnice bytu č. 10 o podnájem bytu č. 10 v bytovém domě Masarykovo n. 67, na období od 10.10. 2008 do 31.10. 2011
• vyhovět žádosti o povolení podnájmu svého bytu č. 216, U Stadionu 548, Velká Bíteš
od 1.12.2008 na dobu neurčitou
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využít k plnění zakázky „Veřejné osvětlení ulice Tyršova“ ze tří obeslaných, nabídku
fy TS Velká Bíteš s.r.o. jejíž nabídková cena zní na finanční částku 765.824,00 Kč vč.
DPH
smlouvu o dílo s projektantem Ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem na výkon autorského
dozoru na stavbě Inženýrské sítě a komunikace pro RD Jihlavská ulice, Velká Bíteš
smlouvu o dílo s projektantem Ing. Josefem Novotným na akci „Velká Bíteš, ul. Hrnčířská a Peroutkova – rekonstrukce komunikace, chodníku a veřejného osvětlení“ na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení za 95.200,00 Kč vč. DPH
pro restaurování bítešské monstrance restaurátorský záměr od firmy Pasířství   Douda z 18.6. 2008 a využití této nabídky za nabídkovou cenu pro&Houska konzervační zásah 42.000,00 Kč a pro restaurování s doplněním a výrobou přepravní schránky
187.000,00 Kč, obojí bez DPH

Usnesení č. 21/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 27. října 2008
Rada města schvaluje:
termín hodů 2009: 12. a 13.9.
• „Studii zastavění území v obci Ludvíkov“, předloženou firmou Bc Engineering s.r.o.,
Sloup 192, 679 13, a využít cenovou nabídku Ing. et Ing. Romana Brůžičky, odpovědného projektanta výše zmíněné firmy, na vypracování dokumentace pro územní řízení
na „Zástavba Ludvíkov“ za cenu 224.910,00 Kč vč. DPH. RM bere na vědomí žádosti
o koupi pozemků ve výše uvažované zástavbě a stanovisko osadního výboru obce Ludvíkov k nim s tím, že o prodejích a prodejních cenách pozemků bude rozhodnuto ZM
dle zpracovaného rozpočtu na inženýrské sítě
• na základě žádosti p. Josefa Kučery, Ocmanická 630, Náměšť nad Oslavou, majitele prodejny potravin Vlkovská 418, Velká Bíteš o koupi podstatně větší plochy pozemku p.č. 1021/1,
k.ú. Velká Bíteš, zveřejnění záměru na prodej části pozemku 1021/1, cca 105,00 m2,
k.ú. Velká Bíteš, s tím, že RM navrhuje revokaci usnesení ZM č. 21/08 ze dne 3. 9. 2008
v této věci tak, že se doporučuje ZM schválit pozemek s nově požadovanou výměrou za nově stanovenou prodejní cenu za pozemek včetně jeho součástí, v celkové výši
105.000,00 Kč
• výši úhrad v Domově důchodců Velká Bíteš od 1.1. 2009, dle předloženého návrhu,
předloženého ředitelem Polikliniky Velká Bíteš MUDr. Svatoplukem Horkem
• vyhovět žádosti p. Milana Slámy, Masarykovo n. 4, Velká Bíteš o pronájem pozemků
p.č. 47/1, TTP, 12.199,00 m2 - p.č. 62, orná půda, 2.714,00 m2 - p.č. 63, orná půda,
2.409,00 m2 - p.č. 67, orná půda, 3.522,00 m2 a p.č. 84/1, orná půda, 14.605,00 m2,
vše k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, za nájemné 1.000,00 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce
• vyhovět žádosti Mateřského centra Človíček a IC a KK Velká Bíteš o pořádání „III. martinského průvodu světýlek“, v sobotu dne 8. 11. 2008 od 17 hod. Průvod povede od
sokolovny směrem na Masarykovo náměstí. RM doporučuje organizátorům asistenci
Policie
• na základě podnětů od veřejnosti ve věci nebezpečí v okolí střelnice „Kačerák“ Velká Bíteš, způsobené průletem projektilů v uvedeném prostoru, vyzvat provozovatele střelnice
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k dodržování vlastního provozního řádu, platných právních předpisů a provádění účinné kontrolní činnosti
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 95/99, ze dne 20.10. 1998, mezi pronajímatelem - město Velká Bíteš a nájemcem - ČR – Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, jehož předmětem je změna názvu a sídla HZS
revokaci usnesení RM č. 1/06 ze dne 6.11. 2006 ve věci dopravního značení:
původní usnesení:
RM schvaluje zajistit dopravní značení v zóně bydlení U Stadionu na omezení maximální rychlosti 40 km/hod, případně i v jiných částech města
nové usnesení:
RM doporučuje zajistit omezení rychlosti v zónách pro bydlení instalací silničních retarderů, které jsou dle zkušeností efektivnější
nájemní smlouvu, v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (pronajímatel) a obchodní společností TS Velká Bíteš s.r.o. (nájemce), jejímž předmětem
je pronájem nemovitostí uvedených v čl. I smlouvy (nebytové prostory v ul. Zmola a Kozí a pozemek p.č. 2729/18, k.ú. Velká Bíteš) za celkové roční nájemné
158.892,00 Kč
uzavřít smlouvu o nájmu zemědělských pozemků s firmou Agro Záblatí za nájemné
1.000,00 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 let
vedení města obnovit jednání s krajem Vysočina – Radou kraje, odborem školství, mládeže a sportu, ve věci převedení práv zřizovatele ZŠ Tišnovská 116 zpět na kraj Vysočina. RM opírá své usnesení o příslušné právní předpisy, kde správa pomocných škol je
v kompetenci krajů

Rada města neschvaluje:
• vyhovět žádosti o dodatečné povolení stavby oplocení na pozemku p.č. 196/1, k.ú. Koší
kov u Velké Bíteše. RM požaduje na žadateli odstranění oplocení na hranici pozemku
p.č. 194, k.ú. Košíkov u Velké Bíteše. Uvedené usnesení je totožné se stanoviskem osadního výboru obce Košíkov
Rada města bere na vědomí:
• vyúčtování hodů 2008, předložené sl. Zdeňkou Špičkovou, ředitelkou IC a KK, s tím,
že RM doporučuje pro další roky rezervovat Kulturní dům v hlavních hodových dnech
Svazu dobrovolných hasičů Velká Bíteš a Klubu kultury Velká Bíteš
• informaci o zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví města Velká Bíteš pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Jihlavská“, dle předloženého znění
• protokol z inspekční činnosti, provedené Českou školní inspekcí, Inspektorátem v kraji
Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou, ve Středním odborném učilišti Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239, ve dnech 9. a 10.9. 2008
• protokol z inspekční činnosti, provedené Českou školní inspekcí, Inspektorátem v kraji
Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou, v Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538,
ve dnech 10., 13. a 14.10. 2008
• výroční zprávu ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, za školní rok 2007 – 2008, v předloženém
znění
• zápis č. 8 z porady osadního výboru obce Košíkov, konané dne 25.9. 2008
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zápis z jednání osadního výboru obce Ludvíkov ze dne 10.10. 2008
zápis z jednání osadního výboru obce Ludvíkov ze dne 18.10. 2008

Usnesení č. 21/08 z řádného zasedání zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 3. září 2008
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• přehled příjmů a financování z rozpočtu města k 31.7. 2008
• finanční analýzu rekonstrukce a provozu objektu „Letná“ č.p. 130 a doporučuje zveřejnit na WEB stránkách města informace o možnostech využití objektu a podmínkách jejího pronájmu
• poděkování vedení města za provedenou stavbu dětského hřiště na ul. Tyršova, která je
velmi zdařilá jak z hlediska umístění tak z hlediska vlastního provedení
• informace související se stavbou nové křižovatky u ZŠ, týkající se:
zkušebního provozu křižovatky, včetně průjezdnosti kamionových návěsů ve směru od
ulice Na Valech směrem na Tišnov
opravy vzniklých škod na objízdných trasách
• informace o pokládce sítí firmy Telefonica O2 na ulici Tyršova
• informace o světelných ukazatelích rychlosti při vjezdu do města a o inteligentních semaforech
• informaci o existenci a likvidaci černé skládky pod Rajhraďákem
• informaci o aktuální situaci ve věci plánované spojovací komunikace Vlkovská -  Chobůtky
• informace ve věci oprav komunikací v ulici U Stadionu, omezení rychlosti a umístění
retarderů

Usnesení č. 22/08 z řádného zasedání zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 13. října 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
• vzít na vědomí a souhlasit s přípravou projektu „Modernizace  Středního odborného
učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ v rámci Regionálního
operačního programu Jihovýchod, Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, v celkové výši 18,6 mil. Kč a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje uhradit veškeré neuznatelné náklady související s realizací projektu a zabezpečit tak hladké
financování celé akce, aby nedošlo k ohrožení její realizace. Zastupitelstvo Města Velká Bíteš se dále zavazuje zajistit udržitelnost výstupů projektu a financovat provoz daných výstupů projektu
• vzít na vědomí a souhlasit s přípravou projektu „Velká Bíteš – stavba 2 Rekonstrukce
křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“ v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských
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sídel, v celkové výši cca 11,5 mil. Kč a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu
dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace. Zastupitelstvo Města Velká Bíteš se dále zavazuje zajistit udržitelnost výstupů projektu a financovat provoz
daných výstupů projektu
vzít na vědomí a souhlasit s přípravou projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí ve
Velké Bíteši“ v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, Prioritní osa 3
– Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, v celkové výši cca 50,0 mil. Kč a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit částku rovnající se krytí dvou etap projektu
25  mil. Kč a zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její
realizace. Zastupitelstvo Města Velká Bíteš se dále zavazuje zajistit udržitelnost výstupů
projektu a financovat provoz daných výstupů projektu
smlouvu, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a SVK Žďársko, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění, jejímž předmětem je poskytnutí v souladu se stanovami SVK a zásadami
investiční politiky, na akci „Velká Bíteš, ul. Tišnovská - rekonstrukce kanalizace – projektová dokumentace“ finanční částku ve výši 45.000,00 Kč
rozpočtové opatření č. 08/08 k rozpočtu města pro r. 2008, v předloženém znění
na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 4528/6, orná půda, 803 m2,
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy
do KN uhradí žadatel
na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 4528/4, orná půda, 805 m2,
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy
do KN uhradí žadatel
na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 4528/5, orná půda, 815 m2,
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy
do KN uhradí žadatel
na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 2975/17, orná půda, 750 m2,
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy
do KN uhradí žadatelka
na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 2975/23, orná půda, 750 m2,
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy
do KN uhradí žadatelka
text záměru města Velká Bíteš prodat nemovitý majetek – pozemek p.č. 358/3, orná
půda o výměře 29645 m2, k.ú. Košíkov v obci Velká Bíteš, v předloženém znění. Pozemek se nachází v průmyslové zóně Velká Bíteš – Košíkov
podat žádost o koupi pozemku p.č. 2114, k.ú. Velká Bíteš, ostatní plocha, o výměře
559 m2, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 2294/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 670 m2 (bude upřesněno GP) v k.ú. Velká Bíteš do majetku města z majetku
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 12800
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 421/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 4364 m2
v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše do majetku města z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 12800
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•

•

na základě požadavku řádného projednání prodeje části pozemku p.č. 84/1, k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, v osadním výboru obce Ludvíkov, revokaci usnesení č. 21/08
ze dne 3.9.2008:
původní usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 84/1, orná půda, výměra cca 832 m2, k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, žadatelům s tím, že náklady spojené s geom. oddělením pozemku a vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelé
nové usnesení: ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 84/1, orná půda, výměra
cca 832 m2, k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, žadatelům
Program regenerace MPZ ve Velké Bíteši ze září 2008

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
přehled příjmů, financování a výdajů z rozpočtu města pro r. 2008 k 31.8., v předloženém znění
• informace o postupu prací při odstraňování závad ve značení ulic ve městě
• informace o postupu prací na rekonstrukci ulice Tyršova
•

Zprávy z města
Další opravené komunikace v místních částech
V druhé polovině října prováděla stavební firma COLAS, a.s., plošné opravy komunikací v místních částech Bezděkov, Březka a Košíkov. V každé obci se jednalo o úseky
v délce do dvou set metrů. V Košíkově město opravilo komunikaci za podpory Fondu
Vysočiny, dotace tvoří 200 tisíc korun (necelých 40% z uznatelných nákladů).

Nová komunikace v obci Košíkov.
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SMS InfoKanál – městský rozhlas „do kapsy”
Občané města Velká Bíteš (popřípadě další zájemci) mohou využívat novou službu SMS
InfoKanál, městský rozhlas „do kapsy“. Tato nová služba umožňuje zasílání informací
z městského úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých
textových zpráv (SMS).
Služba může dobře zastoupit mnohde nefungující městský rozhlas. Navíc takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoliv, což je výhodné zejména pro ty občany, kteří
tráví většinu dne mimo město.
V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, město nabízí občanům efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých nebo zajímavých informací.
Jak službu získat
Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.
K dispozici je 6 základních témat, která si můžete zaregistrovat:
T1 - DOPRAVA – výluky, objížďky, stavební práce a opravy v souvislosti se silničními
komunikacemi
T2 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – odstávky, přerušení, poruchy a opravy v souvislosti s inženýrskými sítěmi
T3 - KULTURA – kulturní a společenské akce
T4 - SPORT – sportovní dění, utkání a soutěže
T5 - OBCHOD – komerční sdělení, nabídky a poptávky obchodníků a firem
T6 - RADNICE – zasedání zastupitelstva, informace z odborů a jiná důležitá upozornění
Přihlášení témat:
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK VBITES REGISTRUJ (nebo zkráceně IK VBITES
REG) a následuje téma, ze kterého chcete dostávat informace na tel. číslo 605 733 680
např. tvar sms pro registraci témat INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KULTURA a RADNICE provedete následovně:
ik vbites reg t2 t3 t6
Více informací o této službě můžete získat na webových stránkách města na adrese www.
velkabites.cz v sekci O MĚSTĚ -> ONLINE SLUŽBY
Případné informace vám podá Bc. Tomáš Zedník, informatik MěÚ Velká Bíteš,
tel. 566502514, e-mail: tomas.zednik@vbites.cz
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NA NÁVŠTĚVĚ U PANA PREZIDENTA
Není to tak dlouho, co paní Krupičková přímo pro čtenáře Zpravodaje popisovala,
a to velmi autenticky, průběh návštěvy prezidenta republiky pana Václava Klause v našem
městě. A pan prezident na svoji návštěvu nezapomněl. Na počátku října přišlo pozvání na
Hrad ke společné oslavě 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Oslavy to
byly vskutku velkolepé. Přivítal nás nasvícený a krásně vyzdobený Španělský sál, z kterého
jsme sledovali ceremoniál předávání státních vyznamenání. Poté následoval slavnostní raut,
který již nebyl tak svázaný protokolem a tedy mnohem uvolněnější. Mluvili jsme s panem
prezidentem, který se opětovně ve vzpomínkách vrátil ke své návštěvě Bíteše a znovu vzkazoval pozdrav svým novým spoluobčanům. Také slíbil, že zase přijede. A že to nebyly jen
společenské pozdravy dokládá i skutečnost, že Velkou Bíteš navštívila nedávno i paní Lívie. Sama, z osobního zájmu, se asi na dvě hodiny zastavila v restauraci U vrány a celou si
ji podrobně prohlédla. Důvod: … „Panu prezidentovi se tu líbilo a tak barvitě doma popisoval své dojmy, že jsem to prostě chtěla vidět na vlastní oči“.
A to se přece cení nejvíce. Velká Bíteš si rozhodně - i ve srovnání s mnohem většími
městy - ostudu neudělala. To zase těší nás.

Jak pokračuje hodnocení žádostí o dotace
V listopadovém čísle jsme Vás informovali o registraci tří projektů města – „Velká Bíteš - stavba 2. rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“;
„Modernizace SOU Jana Tiraye, za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“a „Rekonstrukce Masarykova náměstí ve Velké Bíteši“. Následovně přinášíme další zprávy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Druhé kolo výzvy k předkládání projektů žádajících o dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod opět potvrdilo velký zájem o dotace v oblasti podpory
rozvoje a stabilizace venkovských sídel (3.3). Do této oblasti patří obce s 500 až 5000
obyvateli. Podobně jako poprvé převýšila částka požadovaných dotací téměř šestkrát vyčleněný obnos.
V právě uzavřeném druhém kole výzvy bylo tedy v oblasti 3.3 konkrétně podáno
186 projektů, tzn. o 45 % více než v kole prvním. Dále počet registrovaných projektů,
plánovaných k realizaci v Jihomoravském kraji, převyšuje 2,5 krát počet projektů s plánovanou realizací na Vysočině. Výše požadovaných dotací dosahuje téměř 2,5 miliardy
korun, zatímco finanční alokace na toto kolo výzvy činí 445 milionů korun.
Nejvíce registrovaných projektů (103 ) se týká volnočasových aktivit, kam patří výstavba sportovišť, stadionů, zimních stadionů, koupališť, ale také zařízení pro kulturu,
například kulturní domy, společenská centra, knihovny apod. Tato zařízení požadují dotace ve výši 1,3 miliardy korun.
Školy a školská zařízení žádají o 616 milionů korun, převážně na modernizaci učeben základních škol, třetina projektů řeší modernizaci mateřských škol.
Téměř 40 projektů požadujících 417 milionů korun řeší revitalizaci veřejných prostranství obcí, převážně náměstí a historických center. Šest projektů se týká zařízení sociální péče, tentokrát zaměřených výhradně na seniory.
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Nabídka stavebních pozemků v lokalitě „Jihlavská“
Město Velká Bíteš prodává stavební pozemky v lokalitě „Jihlavská“, mezi ulicemi Jihlavská a Rajhradská ve Velké Bíteši o výměře 750 až 865 m2. K odprodeji nabízí ještě
7 volných parcel. V současné době probíhá výstavba inženýrských sítí a nejpozději od prosince 2009 bude mít každý stavební pozemek k dispozici svou přípojku dešťové a splaškové kanalizace, přípojku vody, plynu a elektro.
Aktuální nabídka pozemků, v návaznosti na jejich postupný prodej, je zveřejňována na úřední desce městského úřadu na Masarykově náměstí a rovněž na internetových
stránkách města www.velkabites.cz.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

JUDr. Alena Malá
místostarostka města

PODĚKOVÁNÍ
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše děkuje všem, kteří byly nápomocni při organizování akcí v průběhu letošního roku oslav.
Poděkování patří především sponzorům Tradičních bítešských hodů, kteří přispěli jak finanční částkou, tak jinými způsoby. Finanční dary na Tradiční Bítešské hody
byly přijaty od firem: AG Foods Group a.s., Prolog Velké Meziříčí – 10.000 Kč,
Building Plastics ČR s.r.o. Velká Bíteš – 10.000 Kč, První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. – 10.000 Kč, Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group – 10.000 Kč,
NTC s.r.o. Velká Bíteš – 10.000 Kč, Bítešská dopravní společnost s.r.o. – 10.000 Kč,
Outulný a.s. – 20.000 Kč, Akciový pivovar Dalešice – 20.000 Kč a Jiří Rauš, Jana a Milan Vlčkovi – 43.700 Kč.
Všem výše jmenovaným i ostatním děkujeme a věříme, že spolupráce bude nadále trvat.
Celkový přehled příjmů a výdajů Tradičních Bítešských hodů naleznete na
www.velkabites.cz/kultura
Informační centrum a Klub kultury

Vzdání se členství v Zastupitelstvu města
K 8. listopadu jsem se vzdal členství v bítešském Zastupitelstvu a rád bych k tomuto kroku sdělil čtenářům Zpravodaje pár slov. Hlavním důvodem je skutečnost, že se zastupitelstvo města neschází v předem daných termínech (např. druhý čtvrtek nebo třetí
pondělí v měsíci). Toto jsem se snažil (neúspěšně) prosadit. Myslím, že by to bylo lepší
i pro občany, kteří by o práci zastupitelstva měli lepší přehled, a také pro ty zastupitele
(mezi něž se počítám), kteří ve své práci musí plánovat program dlouho dopředu. Když
se zastupitelstvo svolá týden dopředu (někdy i méně), nemůžu v práci říci, že do ní nepřijdu (to bych mohl udělat odhadem dvakrát, než bych tam skončil). Na druhou stranu rozumím tomu, že zastupitelé, kteří mají práci v Bíteši, toto řešit nemusí.
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Věřím, že pan Libor Buchta, který do Zastupitelstva nastupuje místo mě, bude pokračovat v práci, o kterou jsem se snažil – hájit názory a zájmy občanů. Rád bych zde
podal stručný přehled toho, co se mi za dva roky v Zastupitelstvu podařilo. Řadím sem
zejména následující:
1. Navrhl jsem, aby se o důležitých záležitostech mohlo hlasovat v Zastupitelstvu jmenovitě (v zápisu je uvedeno, jak kdo hlasoval). To bylo přijato a přispívá to v důležitých věcech tomu, že každý občan se může podívat, jak jeho zastupitel hlasuje.
2. Postavil jsem se nahlas proti přeložce ulice Kpt. Jaroše a za velký obchvat. Tento názor (v zastupitelstvu výrazně menšinový) nakonec občané potvrdili v referendu.
3. Postavil jsem se za zachování Pohotovosti na naší poliklinice. Na můj návrh byla pohotovost prodloužena na dobu neurčitou.
Byť jsem neměl často stejný názor na řešení některých věcí jako vedení města v čele
s panem starostou, vidím i četné dobré věci, které se v našem městě realizují. Rád budu
Městu k dispozici a budu pomáhat tam, kde budu moci. Budu spolupracovat se zastupiteli nejen z řad KDU-ČSL, ale ze všech stran a věřím, že povedou naše město k naplňování slibů, které strany daly občanům ve volbách. Po příštích volbách se zasadím o to,
aby i práce zastupitelstva dostala větší pravidelnost a řád.
Mgr. Ladislav Koubek
Pozn. red.: Po uzávěrce byla na adresu redakce zaslána kopie rezignace paní Hany Pöcklové z funkce zastupitele a zároveň člena Kontrolního výboru, a pana Ing. Milana Vlčka – člena Výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu Zastupitelstva.

Z oblohy se sypou hvězdičky,
slyšet jsou koledy z dáli,
zvěstuje anděl maličký,
ať splní se vše,
co k Vánocům jste si přáli.

Veselé prožití svátků Vánočních, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce přeje Informační centrum
a Klub kultury města Velké Bíteše
společně s redakcí Zpravodaje.
Prosinec 2008
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školství
Den stromů zahájil budování učebny v přírodě

Bítešská základní škola bude mít svou učebnu v přírodě. Její výstavbu zahájili žáci
slavnostně – Oslavou Dne stromů, který se opět vyhlašuje v ČR od roku 2000. Iniciátorem akce byl učitel školy Mgr. Pavel Holánek.
Podle vystavených plánků si mohli účastníci akce představit, jak bude učebna vypadat:
lesík, louka, jezírko s potokem, sad, bylinkový záhon. Něco již mohli porovnat se skutečností: pro altán – učebnu - již byla upravena kruhová plocha, budoucí jezírko označovala vykopaná prohlubeň a tam, kde vyroste les a sad, čekaly připravené rýče, krompáče
a především stromky, vybrané za pomoci zahradnictví Šmídek a Lesního družstva svazu
obcí. Nadace Partnerství podpořila akci finančně z grantového programu Strom života
v rámci projektu Dřeviny v přírodní učebně.
Za vydatné pomoci rodičů a pracovníka zahradnictví se na padesát dětí naučilo v praxi, co dá práce zasadit vlastnoručně „svůj“ strom.
Bítešská Pionýrská skupina spolu s učiteli II. stupně připravila bohatý doprovodný
program: hod kládou, řezání dřeva pilou na kozlíku, (pro mnoho dětí novinka!), běh
„opičí dráhou“.
V učebnách školy probíhala „tvůrčí dílna“ – tvoření z kaštanů a podzimních listů,
seznamování s výrobou ptačích budek a krmítek, určování stromů podle listů v klíči,
práce s mikroskopem.
Občerstvení čekalo na děti s rodiči ve cvičné kuchyňce, kde voněly různé bylinkové čaje a především – deset druhů závinu, které mohli ochutnat všichni a navíc porota,
která dostala za úkol vybrat ten nejlepší.
Závěr patřil předávání cen za úspěšné výkony i za ten nej-štrůdl.
Celý půlden byl vlastně nej-. Zůstala po něm trvalá památka – mladé stromky
v nakypřené hlíně a dobrý pocit nepromarněného dne. Díky všem, kdo pomáhali.
Zora Krupičková
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P O Z VÁ N K A
V rámci oslav 600. výročí města
zve Mateřská škola u Stadionu ve Velké Bíteši všechny obyvatele z města a okolí na
„Zpívání koled u vánočního stromu“ na Masarykově náměstí
ve středu 17. prosince 2008 ve 14.30 hod.
Koledy budou zpívat děti z národopisného kroužku „Bítešánek“, jejich rodiče, prarodiče,
sourozenci, kamarádi z MŠ, ze ZŠ, učitelky MŠ, ZŠ a další pozvaní hosté.
Přijďte si zazpívat s námi i vy a společně s dětmi prožijte tuto neopakovatelnou sváteční
předvánoční atmosféru. Vždyť koledy v sobě skrývají střípek porozumění a sounáležitosti,
které v dnešním uspěchaném světě tolik postrádáme.

poděkování
Rok 2008 je téměř u konce a všichni začínají
vzpomínat na věci, které za uplynulých dvanáct
měsíců udělali. Nastává čas vzpomínek na rodinu, přátele a všechny známé.
I my se díváme zpět… Promítáme si v myšlenkách akce, jenž jsme uspořádaly, přemítáme
nad dojmy z Hodového veselí, a všem nepříjemnostem, jenž nás potkaly, se už jen smějeme.
Další rok je za námi a my se rozhodly poděkovat člověku, který nám v tomto roce velmi pomohl a jež nám podal pomocnou ruku při mnoha akcích. Jedná se o paní Zoru Krupičkovou.
Tímto článkem bychom Vám paní Krupičková,
chtěly vyjádřit náš velký dík za vše, co jste pro
nás doposud udělala. Děkujeme za pomoc při
organizaci Hodové výstavy, předávání praporu, návštěvy pana prezidenta a ostatních akcích, na nichž se s námi podílíte. Jsme za
Vaši pomoc velice vděčné a doufáme, že tato velmi příjemná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Pracovnice Informačního centra a Klubu kultury
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Školní show již potřetí
Ve čtvrtek 23. října se otevřely pomyslné dveře
Středního odborného učiliště Jana Tiraye pro veřejnost, žáky škol i pozvané hosty.
Na jevišti sálu kulturního domu kromě velké trojky svítil nápis: „Sto padesát let od narození Jana Tiraye“ a samozřejmě velké logo oslav výročí města.
V sále i v horních prostorách KD prezentovali
výsledky své práce studenti učiliště výstavkami i konkrétní činností: kadeřnice vytvářely účesy svým spolužačkám, cukrářky a cukráři zdobili perníčky a dovedně vyřezávali z ovoce krásné tvary. Číšníci nabízeli
dobroty, vytvořené spolužáky kuchaři, barmani míchali dobroty tekuté. Také obráběči kovů se na výstavce chlubili výsledky své dovednosti.
Na módní přehlídce představili žáci jednak své
pracovní uniformy, dívky dokonce kolekci těhotenských šatů. Největší ohlas však měly
společenské šaty, které předváděly páry chlapců a dívek.
Molo pro přehlídku využívala také pro zpestření programu taneční skupina Mighty
Shake ze Zastávky pod vedením pana Michala Holého, Na jevišti vystupovala hudební
skupina Sklípkani. Hostem show byl finalista Superstar Julián Záhorovský. O zpestření
doprovodných programů se postaraly svým vystoupením děti z MŠ U Stadionu.
Den otevřených dveří probíhal prakticky po celý den a každý byl vítán.
SOU děkuje všem sponzorům.
Zora Krupičková

kultura
Jestřabí si zhmotnilo památné místo k 650. výročí
Osada Jestřabí, které se do 18. století říkalo Jestřebí, vznikla dle názvu (třebiti=klučiti) na místě dřívějšího lesa. Právě před šesti sty padesáti lety bylo Jestřabí poprvé písemně zmíněno, a to v zemských deskách. Osadě již zřejmě tehdy tak, jako po následující
staletí, dominovaly dva svobodné dvorce.
Letošní výročí bylo připomenuto nejen pamětním listem, ale též v neděli 16. listopadu 2008 o druhé hodině odpolední aktem přesahujícím horizont přítomnosti. Zahradní architekt Zdeněk Sendler, který má v Jestřabí rodové kořeny, uvedl pamětní kámen
s třemi lípami. Podoba pamětního místa vychází z tradičního pojetí symboliky významných míst. Též jeho umístění na břehu rybníka citlivě navazuje na stromořadí již vzrostlých lip. Samotný kámen je místní hrubozrnná žula třebíčského masívu, na jehož vrchu
je znázorněn znak Jestřabí s připomínkou výše uvedeného výročí. Symbolizuje tak neměnnost, pevnost. S kamenem souzní tři lípy. Tyto představují vývoj, proměnu. Přitom
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každá lípa symbolizuje jiný svět. Tilia cordata (lípa srdčitá - česká), Tilia europaea (lípa
evropská) a Tilia americana (lípa americká). Poté, co vzrostou, se jejich koruny nad jestřabským kamenem propojí. Tím budou symbolizovat propojení kontinentů, světů, lidí,
a vlastně základní hodnoty lidského soužití.
Úmysl, aby výročí bylo hodnotným a trvalým způsobem zaznamenáno, tak byl za
podpory vedení města uskutečněn. Iniciátorem připomenutí výročí a tvůrcem konceptu
návrhu byl již zmíněný Zdeněk Sendler, historické podklady dodal Josef Borůvka, historické analýzy Vít Křesadlo ze Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou, grafické
práce odvedl Jan Svoboda, práci kamenickou Milan Štoksa a stromy dodala firma ARBOEKO. Inu, je možné při cestě kolem jestřabského pamětního místa nemít nutkání
pomyslně smeknout klobouk?
Jan Zduba

Dostali jsme přidáno
(na druhém koncertu BHP)
Koncert byl tentokrát věnován 180. výročí úmrtí Franze Schuberta. Na jeho památku zněly pouze jeho skladby. K jejich interpretaci byl pozván profesor Jaroslav Smýkal,
který je považován za jednoho z nejlepších
interpretů Schubertových děl.
Během večera zazněly tři sonáty pro klavír. Byl to nevšední zážitek, především pro
milovníky klavíru. Publikum právem potleskem žadonilo o přídavek. Dostalo se nám
jich k naší radosti bohatě. Možná byl pan
profesor tak štědrý i proto, že si zavzpomínal na svého tatínka, který byl před lety za
působení pátera Vladimíra Truhláře varhaníkem v bítešském kostele. Jeden z přídavků věnoval jeho památce.
Před posledním přídavkem připomněl
posluchačům pan Mašek, že profesor Smýkal hraje právě naposledy na křídlo značky Prof. Smýkal.
Foto: Otto Hasoň
Blüthner, a tím je důstojně (po stu osmi letech od výroby) posílá „do důchodu“. Takže nakonec tleskali posluchači jak interpretovi,
tak nástroji, jehož tóny je doprovázely po většinu sezón BHP.
Po čtvrtém přídavku zavřel pan profesor výmluvným gestem víko klavíru - a bylo to
symbolické dvojnásob.
Zora Krupičková
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Hrají spolu 15 let
Violoncellista Martin Švajda a klavírista Pavel Kratochvíl spolu letos slaví „křišťálovou svatbu“ - tedy patnáct let spolupráce. Uslyšíme je na prosincovém koncertu Bítešského hudebního půlkruhu 2. 12. 2008 v 19 hodin v Kulturním domě. Mgr. Martina
Švajdu jsem požádal, aby nám přiblížil program koncertu.
„Na pódium Bítešského hudebního půlkruhu se v duu s Pavlem Kratochvílem vracíme již
po třetí, a to opět po čtyřech letech. Tentokrát jsme volili skladby a autory, jejichž společným
jmenovatelem je tvůrčí pobyt ve francouszké metropoli - Paříži.
Úvodní skladbou bude slavná Sonáta A dur Césara Francka (původně pro housle a klavír) plná líbezné melodiky i niterného dramatu. Do přímého kontrastu jsem zařadil Sonátu pro violoncello a klavír Franciose Poulenca (člena Pařížské šestky). Dílo virtuozní, vtipné,
mistrně balancující na hranici tzv. vážné hudby a francouszkého šansonu, které bylo věnováno slavnému cellistovi Pierru Fournierovi.
V druhé půli koncertu pak zazní skladby autorů „nefrancouzů“ působících v Paříži v meziválečném období mihulého století. Z desítek jmen jsem zvolil dvě - našeho Bohuslava Martinů a největšího skladatele 20. století Igora Stravinského.
První sonáta B. Martinů (věnována P. Fournierovi) je plná spontánní vášnivé zpěvnosti
s charakteristickými dramatickými akcenty a až barokizujícím vedením hlasů.
Italská suita I. Stravinského (skladatelem autorizovaná transkripce orchestrální suity z baletu Pulcinella od ruského cellisty Gregora Piatigorského) vychází z italské „komedie del arte“
a je virtuozní lahůdkou pro intreprety i posluchače.“
Přejeme všem, kdo koncert navštíví, aby se cítili v bítešském kulturním domě jako
v Palais Royal nebo v některém ze zámků na Loiře.
Tomáš Mašek

POPULÁRNÍ DVOJICE VE VELKÉ BÍTEŠI
V úterý 18. listopadu 2008 byly prostory Kulturního domu naplněny příznivci známé dvojice –
Eva a Vašek. Právě tito dva umělci zavítali mezi občany Velké Bíteše. Během dvouhodinového koncertu
mohli návštěvníci slyšet mimo jiné i známé hity jako
Bílá orchidej nebo Cappuccino. Na podiu pak bylo
promítáno video zachycující Evu a Vaška na dovolené a v hospůdce U Surfu. Byla zde také možnost
zakoupit si některý z hudebních nosičů nebo DVD.
Posluchači byli také pozváni na společnou dovolenou
do Chorvatska, kam dvojice pravidelně jezdí.
Z řady dalších koncertů Evy a Vaška byli všichni pozváni na horu Říp.
Věříme, že se koncert všem líbil a těšíme se na
setkání na některé z našich dalších akcí.
Mirka Ondroušková
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MICHAL VIEWEGH
V pátek 14. listopadu 2008 se v sále Klubu
kultury uskutečnila beseda s velmi známým spisovatelem Michalem Vieweghem. A právě s ním
probíhal následující rozhovor:
Velmi známý je váš záporný postoj k novinářům a všeobecně k rozhovorům pro média. Téměř na vše jste již odpovídal několikrát, je tedy
nějaká otázka, kterou jste ještě nedostal nebo byste chtěl dostat?
Samozřejmě jsem nikdy nedostal například
otázku - Jakou střešní krytinu máme na domě?
Ale těch představitelných otázek, jsem dostal téměř všechny. Minulý týden se v Moravském osmiletém gymnáziu jeden asi jedenáctiletý klučina s vážnou tváří zeptal: „Stalo se vám někdy, že
jste na besedě upad?“, což byla jedna z těch originálních otázek, jenž jsem nikdy předtím nedostal.
Nemůžu nepoložit otázku, kterou jste určitě nikdy neslyšel (viz. Román pro muže, tento dotaz
zde byl položen několikrát…): „Co pro vás DOOPRAVDY představuje psaní“?
(smích) Jak se říká, život napodobuje umění… Psaní pro mne představuje především šťastnou životní náhodu, že jsem se v něm našel, že jsem objevil svoji parketu, že
díky tomu můžu být 13 let na volné noze. Psaní je pro mne do značné míry životní náplň, baví mě to a říká se, že psaním se autor dozvídá i leccos o sobě, že vlastně tím, že
člověk píše, si některé věci víc rozmyslí, než když o nich jen tak někde v restauraci napůl přemýšlí u vína.
Jak jste spokojen s ohlasy na vaši novou knihu – Román pro muže? Splnily vaše očekávání?
Překvapilo mne úplně všechno, protože se stalo cosi nevídaného - mám kladné recenze.
Pokud se mohu pochlubit do vašeho časopisu, tato knížka má jednoznačně nelepší prodejnost ze všech dvaceti knih. Prodali jsme 60 000 výtisků a nyní se dělá 20 000ový dotisk.
Předpokládám, že bude Román pro muže brzy zfilmován. Máte již představu o hereckém obsazení? (hovořilo se o Miroslavu Donutilovi)
Ano, je to tak, Román pro muže bude zfilmován a Miroslav Donutil zde ztvární
roli Cyrila.
O čem bude Vaše další kniha?
Budou to „Povídky o lásce“. Rád bych touto knihou ukázal, že jsem se někam posunul od doby, kdy jsem psal „Povídky o manželství a sexu“ a pokud jde o filmy, tak
jsem asi před čtrnácti dny seděl na takovém dvoudenním zasedání s Aurelem Clamtonem a slovenským výtvarníkem, malířem Fero Liptákem a měli bychom společně pracovat na krátkém filmu podle „Pohádek pro unavené rodiče“.
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Ve vašem posledním filmu Nestyda jste ztvárnil malou roli, můžeme tedy očekávat Vaše obsazení se v nějaké další zfilmované knize?
To mi nepřipomínejte, tři vteřiny a i to chtělo stříhat. Já jsem to dostal víceméně od
Hřebejka rozkazem. Je tam úvodní scéna, kdy Macháček, který představuje moderátora
počasí, přichází do televize a já tam hraji jednu z mnoha procházejících známých osobností, vedle Haliny Pavlowské, Ester Janečkové, Petra Čtvrtníčka a dalších. Vymínil jsem
si alespoň, že nebudu chodit, takže tam stojím v otáčecích dveřích a řeknu Macháčkovi
„čau“, tak to je moje životní role. A tímto zcela vylučuji jakékoli mé další role.
Kdy v českých kinech budeme moci vidět zfilmovanou podobu „Případu nevěrné Kláry“?
Premiéra bude v říjnu v Itálii - v Římě a tady u nás by to do distribuce měli nasadit zřejmě již na jaře.
Ke které z vašich knih máte nejužší vztah?
Všechny knížky mám nějakým způsobem rád, někde jsou témata, které jsem si i trošičku protrpěl sám, třeba více než jiné. To je případ třeba Zapisovatele otcovské lásky
- rozvedený otec, dospívající dcera, nemůže ji nějakou dobu vidět – něco podobného
jsem si zažil, tak je jasné, že třeba v této knize je více autorovy krve, obrazně řečeno, než
v parodiích či fejetonech.
Která kniha se vám nejlépe psala?
Možná Báječná léta pod psa, protože tu jsem psal bez jakýchkoli ambicí, vůbec jsem
si netroufal představit, že by to mohlo mít tento úspěch. Psal jsem to v Sázavě na psacím stroji, v prázdninové pohodě. Ale dobře se mi psaly i pohádky, ty jsem psal v Chorvatsku na Hvaru. Dopoledne jsem psal, odpoledne jsem sbíral materiál, kdy jsem pozoroval své dcerky a někdy stačilo jen ty jejich věty převést do textu.
Stává se vám někdy, že je pro vás psaní trápením? Že nemůžete něco dokončit?
U vlastních textů se mi to nestává, to znamená ty, které si vymyslím sám. Stává se
mi to, když mě někdo přesvědčí, abych napsal něco na objednávku, posudek nebo článek na nějaké dané, mně příliš nevyhovující téma. Ale jinak pokud jde o moje psaní,
musím zaklepat, tam nemívám větší krize. Letos v lednu, když jsem začínal Román pro
muže psát, jsem měl jakousi první krizi, to byla moje naivita. Já jsem loni hodně psal –
na mé poměry nebývale, napsal jsem Andělé všedního dne, ony pohádky a do toho jsem
psal sedm verzí scénáře pro Hřebejka a naivně jsem si myslel, že si o vánočních prázdninách odpočinu a pak si sednu a začnu psát skvělý román. Ale takhle to tedy věru nefungovalo, takže jsem 10 dní zahazoval připravené poznámky, škrtal a rozčiloval se a pak
se to nějak zase dalo do pořádku.
Děkuji za rozhovor a přeji, aby tvůrčí krize nepřicházely a my si od vás mohli přečíst ještě
spoustu dalších knih.
S Michalem Vieweghem hovořila Zdenka Špičková, ředitelka Klubu kultury.
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše, zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih. Nyní
Masarykovo náměstí, dům č.p. 16 (dnes Floumovo květinářství a drogerie paní Nováčkové; se žlutou fasádou):
Zvláštností tohoto domu je prohnuté průčelí. Důvodem toho je patrně skutečnost, že
kdysi na jeho místě stávaly domy dva. Ještě v roce 1414 jeden vlastnil švec Churta a druhý švec Judaz. Později v roce 1594 vlastnil již celý dům jistý Jíra Plška. Po něm jej roku
1605 zdědil v ceně 500 zlatých i s rolemi a stodolou Joachym Klát, který se sem přiženil.
Součástí jeho vypořádání s Plškovými sirotky bylo též ustanovení, že „nádobí cínové na
sirotky na rathauz vzato býti má. A nádobí k řemeslu prodáno býti má“. Roku 1620 koupil dům po Klátovi Jiřík Kovář z Březky též za 500 moravských zlatých. S touž cenou se
počítalo v roce 1655, kdy dům po Kovářovi koupil Jakub Pokorný. Ten jej ale následujícího roku za tutéž částku přenechal Václavu Ťulpovi. K domu tehdy stále patřily polnosti, stodola, s tím svázané hospodářství, ale také hospodské zařízení „šentyš, poloumázy
cínový, třetinka“. Dům po Ťulpovi za stále stejnou sumu pořídil roku 1683 Jan Kratochvíle. Roční splátky domu „vejrunky“ mu byly sníženy z deseti na pět zlatých z důvodu, že „dajíc tu mnoho zlepšiti a spraviti“.
Poté roku 1697 dům po Kratochvílovi koupil kovář Jan Pokorný. Pořídil jej levněji za
450 moravských zlatých, „jsouc v tom nešťastným ohni 1690 roku pohořelý“. Následně v roce
1721 zdědil dům „s rolimi a stodůlkou Za Kostelem“ i „všechny nábytky od řemesla v domě
se vynacházející“ taktéž kovář Tobiáš Pokorný, který „své mateři Kateřině světničku, kterouž
opraviti a spraviti dáti povinen jest, ve svým dvoře dal“. Později roku 1753 zdědil dům Matěj
Pokorný. Následujícím vlastníkem se stal roku 1782 Jan Pokorný. Ten měl před sebou nelehký úkol. Totiž dům „po otci docela vyhořel a syn Johan z gruntu jej stavěti přinucený jest“.
O tři roky později vyměnil s Antonínem Kratochvílem tento „nákladnický dům v rynku“
za dům č.p. 58 v Lánicích. Tímto se kovář Antonín Kratochvíla, který v roce 1776 nešťastnou neopatrností zapříčinil velký požár, stal právovárečným měšťanem. Ten pak roku 1798
„předstoupil před počestný ouřad, uctivě přednášejíc, že on jsa již věkem sešlý a jeho manželka již skrze let stále nemocná a tady že jemu jeho jak rolmi, tak domami hospodářství obcházeti a zastávati velice obtížné přichází“, postoupil dům svému synovi Prokopu Kratochvílovi. Následně v roce 1823 se stal vlastníkem
domu Petr Svačina. V držení nynější rodiny
Macháčkovy je od roku 1838, kdy jej v ceně
2 960 zlatých získal Josef Macháček. Po něm
jej roku 1852 zdědil v ceně 4 000 zlatých Antonín Macháček.

Dům č.p. 16 obchodníka se smíšeným
zbožím Antonína Macháčka na sklonku 19. století.
Foto: Archiv muzea.
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Prameny: SOkA ZR, AMVB, sign. Ea1, č.
11 787 – fol. 44, 145, 149, 250, č. 11 788
– fol. 218, 219, 297, č. 11 789 – fol. 99, č.
11 793 – fol. 18, č. 11 795 – fol. 87 - 92.
Jan Zduba
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Zadáno pro Seniorklub
Já sním o vánocích bílých,
vánocích, jaké z dětství znám,
zněly zvonky saní a každé přání
v ten den splnilo se nám.
Kdo by neznal tuto krásnou vánoční píseň Irvinga Berlina, výstižně otextovanou Jaroslavem Moravcem. Nám starším to říká hodně. Vzpomínky k nám přicházejí stále častěji a častěji. Měsíc prosinec, to nejsou jenom Vánoce. Snad se dostaví bílá zima, bude
čas na zimní vycházky, více času pro kulturu, pro hezkou knihu, bude konec roku s bilancováním a plánováním.
Vychutnejme si krásný vánoční čas v rodinném kruhu a s přáteli.
Co jsme připravili na měsíc prosinec:
V neděli 7. a 14.12. 2008 pokračují plavání v Nové
Vsi, odjezdy v 8 hodin od České spořitelny. Příští
rok budeme zase plavat. Opět každou neděli, začneme 11. ledna a bude to celkem desetkrát. Podmínky
budou stejné.
Ve středu 17.12. 2008 budeme mít náš Seniorklub,
vánoční. Uděláme si vánoční pohodu, bude vánoční
stromeček, na stolech svíčičky na jedlových větvičkách,
s vánočním cukrovím, se kterým se určitě přijdou po
chlubit naše seniorky. Budou i koledy. Je konec roku,
tak i zavzpomínáme, co všechno jsme v Seniorklubu
zažili, sejdeme se o tomto vánočním čase už podesáté.
To je jubileum, a tak to i trochu oslavíme. Zamyslíme
se také o tom, co dál.
Třetí akcí v prosinci bude už tradiční silvestrovská vycházka k Poslednímu vlkovi u Bělizny. Sraz ve
13 hodin u přední kašny na náměstí. Pěkná zimní vycházka bude užitečnou přípravou na náročný silvestrovský večer. U Posledního vlka se
nás schází hodně. Chataři z osady Bělizna ve spolupráci s obcí Pucov mají vždy připravený pěkný program a nezapomenou ani na příjemné osvěžení a zahřátí.
Co připravujeme na měsíc leden 2009:
pokračují nedělní plavání, zahajujeme 11. ledna 2009
středa 21. 1. 2009, Seniorklub se starostou
středa 28. 1. 2009, beseda „senioři verzus digitální svět“, u počítačů
Aktiv Seniorklubu
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O letošních kolech
V sobotu 25. října jsme výletem na kolech, už tradičně na Svatou Horu, ukončili 8. ročník. Osm let, to je 8 x 7 = 56 výletů na kolech, z toho 42 celodenních. Stále je
co objevovat, ale hlavně si dokazujeme, že máme ještě na to, šlapat celý den do pedálů,
a kochat se a užívat si. Jak jsem již uvedl v úvodu, stručně o tom, co se letos dělo:
- duben: za konikleci na Špilberk u Ocmanic
- květen: podél Bobravy od pramene až ke Svratce
- červen: Lednicko-valtický areál se dá vychutnat jen z kola
- červenec: horní Svratkou, krajem malířů Vysočiny
- srpen: do Dalešic a k přehradě
- září: hornickou stezkou na Rosicko-Oslavansko
- říjen: na Svatou horu za svatou Zdislavou

účastníků 30/15/9
31/16/10
38/15/10
29/12/8
27/13/8
23/12/7
23/11/7

Vysvětlení k účastníkům : účastníků celkem / z toho senioři a senioři / z toho seniorky.
Denní dávka u celodenních výletů : 60 až 75 km.
Závěr sezony jsme si udělali po posledním výletu v Herně U Staříka. Rozdali jsme
si diplomy: zlaté těm, co ani jednou nevynechali, stříbrné za jednu absenci, bronzové
za dvě absence.
Celkem bylo předáno 20 diplomů, z toho 9 zlatých, z toho získali senioři a seniorky 6 a z toho seniorky 4.

Naše zlaté seniorky. Pozor na ně, hravě našlapou za den 70 km. Foto: Karel Smolík st.
Kam bychom chtěli jet příští rok? Stále jsou ještě hezká místa, kde jsme ještě nebyli:
Bystřicko, Polensko, povodí Balinky, slavkovské bojiště, Drahanská Vysočina, Ivančicko
s rozhlednou u Hlíny, soutok Dyje a Moravy ad.
Tak uvidíme, pokud budeme živí a zdraví …
Karel Smolík st.
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ochrana obyvatel
policie informuje
V současné době, tak jako každou houbařskou sezónu, řešíme vloupání do vozidel
a odcizení věcí, které zde majitelé ponechávají. Opakovaně občany nabádáme, kromě
televize a rozhlasu, ať si ve vozidlech neponechávají žádné cenné věci, doklady, platební
karty - samozřejmě i s PINkódem nebo peníze. Podobný problém samozřejmě byl také
u hřbitovů v období Památky zesnulých.
K několika vloupáním do vozidel však došlo i v samotném centru Velké Bíteše, kdy
nejkritičtějším místem je již jako tradičně ulice U Stadionu! Nezřídka však majitelé nebo
spolujezdci zlodějům ulehčí práci tak, že buď neuzamknou svoje vozidlo nebo zapomenou otevřené okno. Poté již není problém během několika sekund o tyto věci přijít. I přes
neustálá upozornění jsou však naši důvěryhodní občané nepoučitelní a lehce tak o svoje
věci přicházejí. Co se týká další závažnější trestné činnosti, tak řešíme odcizení osobního
automobilu, vloupání do rodinného domu ve Velké Bíteši, krádež stavebního materiálu u novostaveb nebo pohonných hmot.
Obvodní oddělení policie opětovně zpracovává i šetří případy zanedbání povinné
výživy. Poškozené jsou v těchto případech zejména ženy, kterým jsme schopni pomoci
v případě vypátrání dlužníka. Policii se podařilo usvědčit pachatele, který se vloupal do
mlýna, kde i přespával. Úspěšně byly vyřešeny i případy rozbitých skleněných výloh ve
Velké Bíteši nebo krádeže mobilních telefonů. Pravidelné silniční kontroly řidičů odhalily jak požívání alkoholu, tak jízdu bez řidičského oprávnění.
S rozšířením kapacity diskotéky Caribic dochází jak k větší koncentraci lidí, tak k častějším potyčkám. To je způsobeno jednak alkoholem, tak i personálem. Zejména sám majitel
by se měl přesvědčit koho vlastně zaměstnává. Při provedené kontrole zaměřené na MLÁDEŽ bylo zjištěno i několik podnapilých osob, které byly  mladší 18-ti let. Proto také rodiče
by k tomu měli přijmout svoje vlastní opatření, aby poté nebyli nepříjemně překvapeni.
Úsměvným případem bylo řešení partnerských problémů, které vyústilo vysypáním
hnoje na schody. Pachatelé byli vypátráni a ke svému činu se doznali.
npor. Ing. David Dvořáček

Město Velká Bíteš zakoupí rukavice a přilby
Dotaci na zabezpečení akceschopnosti zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů obdržela Velká Bíteš. Kraj Vysočina mu přidělil 54 tisíc korun. Peněžní prostředky
město využije na zakoupení zásahových oděvů, přileb a zásahových rukavic.
Část členů jednotky SDH Velká Bíteš absolvovalo ve společnosti Škoda Auto a.s.
Mladá Boleslav výcvik „Zachraňování a vyprošťování z havarovaných vozidel Škoda“. Cílem školení byla pomoc záchranářům při jejich nasazeních, aby dokázali obětem nehody poskytnout dobrou a rychlou pomoc. Obdrželi informace o stávajících konstrukcích
a funkcích ochrany cestujících – ochrana při bočním nárazu, místa pro dělení karoserie, airbagy, napínače bezpečnostních pásů. Tento výcvik je určen pro vybrané příslušníky HZS ČR a členové ho absolvovali jako jediné SDH v republice.
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Nová odbornost jednotky SDH města Velká Bíteš
Doba, kdy hlavním a někdy téměř jediným úkolem dobrovolných hasičů bylo hašení požárů, je dávnou minulostí. Dnes se podílejí na celé řadě nejrůznějších zásahů a činností, které vyžadují vysokou odbornost. V měsíci září se členové jednotky SDH města
Velká Bíteš cvičily ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel zakončeným
víkendovým soustředěním 20. - 21. září 2008, kdy se intenzivně teoreticky a prakticky
obeznámili se základy předlékařské první pomoci, taktiky při zásahu u dopravní nehody, psychologickými aspekty záchrany, právy a povinnostmi záchranáře. Byli seznámeni
s vybavením CAS 20 MAN TGM 18.330 4x4 BB. Vozidlo je vybaveno vyprošťovacím
zařízením LUCAS variantou pro dvě vyprošťovací zařízení současně (rozpínák, nůžky)
s dvojitým hadicovým navijákem (připojení rychlospojkami) a motorovou pohonnou jednotkou, VRVN-1, plně vybaveným zdravotnickým batohem Paramedic, svinovacími nosítky SKED a jednoduchým kyslíkovým záchranářským přístrojem SATURN OXY.
Dále byli proškoleni v používání automatického externího defibrilátoru, který je novinkou ve vybavení požární stanice. Hasiči nacvičovali vyprošťování a manipulaci se zraněnými osobami, prováděli laickou resuscitaci i resuscitaci za použití kardiopumpy, AED,
ručního dýchacího přístroje včetně zajištění dýchacích cest. Dále navštívili výjezdové středisko Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Velké Meziříčí, kde byli proškoleni
o vzájemné spolupráci mezi ZZS a hasiči při zásahu. Na závěr obdrželi členové osvědčení
od Českého červeného kříže – držitele Evropského certifikátu pro výuku první pomoci
(EFAC). Akci sponzorsky podpořili firmy: MEDIPRAX CB s r.o. jmenovitě ing. Vratimovský, Moravsko-slezská s.r.o – silniční a odtahová služba Brno-Velká Bíteš, AG Foods
Group, a.s. Velká Bíteš-Košíkov, za což jim velice děkujeme.
SDH Velká Bíteš

sport
Druhý ročník turnaje ve volejbalu
Dne 1. 11. 2008 se konal turnaj smíšených družstev ve volejbalu. Možná by tato
strohá věta spolu s uvedením počtu zúčastněných družstev a názvy týmů, jež se umístily do třetího místa, stačila, ale to by rozhodně nevystihovalo náladu a atmosféru, která
se ve sportovní hale rozhostila.
Často slýcháme na závěr sportovních klání „sláva vítězům, čest poraženým“, ale v tuto
dušičkovou sobotu to zcela jistě platilo i opačně, neboť zápas o sedmé místo rozhodně
nepostrádal minimálně stejné nasazení jako boj o místo první. A z bouřlivého povzbuzování, jehož se dočkalo především družstvo Nikon, chvílemi až přecházel mráz po zádech. Nebylo to však tím, že by přijel autobus fanoušků. Tuto příjemnou kulisu vytvořili hráči ostatních, v tu chvíli nehrajících družstev.
Doufejme tedy, že se všech osm týmů zúčastní i dalších ročníků. Třeba se nechají zlákat i další volejbaloví nadšenci - rádi je mezi sebou přivítáme - třebaže v případě většího
počtu družstev by bylo nutno domluvit ještě druhé hřiště v prostorách místní školy.
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Byla by přece jen škoda upřít vítězům trochu té sportovní slávy, a proto ještě závěrem uvádíme výsledky turnaje: 1. první místo obsadili Soptíci (Rožná), 2. místo Draci
(Velká Bíteš), 3. místo Tullamore (Stanoviště), 4. místo Tuhý @ Kořínek (Slavkov). Pátí
skončili Zubroši (Zbraslav), šestí Františkovci (Velká Bíteš), sedmí Brňáci (Brno) a cenu
útěchy získalo družstvo Nikon (Zbraslav).
Velké díky patří sponzorům, kterými byli: Starobrno, a.s., Minirol, Postforming, s.r.o.
a Jeřábkova pekárna Velká Bíteš.
Za TJ Spartak Hana Koubková a František Drlíček

Vítězové turnaje – 1-–3. místo.

Hráči v akci.
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ostatní
V barvách čokolády
Letošní nová podzimní a zimní kolekce dekorativní kosmetiky je ve znamení krásných barev podzimní přírody a také lahodí svými názvy připomínající voňavé nápoje –
capuccino, espresso a čokoláda. Podzim a zima budou tedy ve znamení všech hnědých
tónů profesionálně kombinovaných v různých odstínech. Nový hnědý look lichotí pleti,
působí mladě a ideálně se hodí také k novým přicházejícím módním trendům.
Jak se efektně v nových tónech nalíčit? Nejprve naneste make-up, který barvou odpovídá barvě vaší pleti. Broskvově matového vzhledu docílíme nanesením transparentního pudru a tvářenky s bronzovým nádechem.
Při líčení očí nejdříve orámujeme celé kontury hnědým odstínem pudru na oči, který
naneseme i na pohyblivá víčka až k obočí. Měděným odstínem zvýrazníme vnitřní koutek oka a tím se nám oči nádherně rozzáří. Vnější koutky vystínujeme matně hnědým
odstínem. Pokud chceme výraznější efekt, celé kontury očí obtáhneme ještě hnědou kajalovou tužkou nebo monomatikem. Celkový podzimně laděný dojem umocní oční linky v metalické hnědé barvě. Pokud máme oční linky v oblibě, nejsme nyní díky novým
trendům závislé jenom na černé a právě k podzimnímu líčení je hnědý odstín naprosto
ideální. Úplně nakonec nalíčíme řasy, nejlépe řasenkou s dvojitým efektem.
Přirozeného tvaru rtů docílíme konturovaní tužkou na rty. Pokud je potřeba, upravíme jejich tvar. Integrovaným štětečkem rozmažeme a zapracujeme konturku do okraje
rtů a tím také zároveň docílíme trvanlivějšího nalíčení. Dále zvolíme výplň rtů, kterou
můžeme dotvořit podle našich zvyků rtěnkou nebo leskem v kávových odstínech. Celkový dojem úžasně podtrhne výrazný čokoládový lak na nehty.
Odstíny nové trendové kolekce jsou intenzivnější a výraznější, ale i zralé ženy se mohou
těšit na nové možnosti výběru. S novými tóny hnědé působí zvlášť oční make-up velmi decentně. Nové barvy budou slušet také ženám, které dávají přednost přirozenému nalíčení.
Pro potřebu slavnostnějších příležitostí s nimi dosáhneme i intenzivního make-upu.
Čokoládová kolekce nabízí letos pro módyznalé dámy mnoho variací k oživení všedních dnů. Přitom nové líčení je výraznější i když zůstává krásně přirozené a zajímavě
prozáří výraz tváře a pohled očí. Některým ženám mohou tyto barevné kombinace připadat jakoby dávno známé a zapomenuté. Nebo možná máte pocit že jsou více vhodné
jen pro některé typy. Ale proč to nezkusit?
Na již tradičním BEAUTY DNU, který probíhal 18. listopadu a tentokrát byl v předvánočním duchu, si novou kolekci návštěvnice prohlédly a mnohé ji také na sobě vyzkoušely. Některé daly přednost klasickému dennímu make-upu podle typu osobnosti,
některé se nechaly oslovit novou kolekcí slavnostního a večerního líčení. Nechyběly vánoční balíčky a typy na vánoční dárky.
Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok vám přeje
Mgr. Anna Kopáčková

řádková inzerce
Finanční poradenství. Specializace na hotovostní úvěry. 773 584 731 nebo 721 584 731
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program kina flip velká bíteš
prosinec 2008
Neděle 7. prosince 2008 v 17.00, 19.00
a 21.00 hodin
NESTYDA
Komedie podle bestselleru Michaela
Viewegha v režii Jana Hřebejka. V hlavních
rolích J. Macháček, E. Vášáryová, P. Liška,
P. Landovský, N. Divíšková a další.
Premiéra - 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 21. prosince 2008 v 19.30 hodin
tropická bouře
(Tropical Thundeer)
A zkuste je dostat! Herecká smetánka v parodii sama na sebe aneb jak Amerika konečně vyhraje válku ve Vietnamu. V hlavních rolích B. Stiller, T. Tran, R. Dooney,
N. Nolte…
Premiéra – 103 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 14. prosince 2008 v 19.30 hodin
Děti noci
Děti noci se právě probudily a žijí svým
životem… V hlavních rolích M. Issová,
J. Mádl, J. Dolanský, K. Nováková a další…
Premiéra - 80 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 4. ledna 2009 v 19.30 hodin
MALÉ OSLAVY
Vztah matky a dcery v rytmu salzy, která
je stejně dobrá jako sex. V hlavních rolích
A. Šišková, T. Notová, B. Polívka…
Premiéra- 96 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč
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podekování za Vaši návštevu

Relaxaÿní centrum
Velká Bíteš – Lánice 42 (vedle spodního uþilištČ)

Objednejte na tel. 608 225 284 a 608 964 614

Kamila
prodáváme

*
VÁNOýNÍ
*
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Darujte manželce, pĜítelkyni, kamarádce, mamince
pod stromeþek þokoládovou masáž nebo vyhlazení celulitidy.
Darujte manželovi, pĜíteli, kolegovi, babiþce, dČdovi :relaxaci, požitek, užitek
-masáž šíje, zad nebo celého tČla. Pro manželské páry, pĜátele spoleþná masáž.

Vaši blízcí originalitu jistČ ocení, a relaxaci si bájeþnČ užijí.
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31

PEČUJETE O SVÉ OČI?
Otto Němec – optik,
Náměstí 81/5, Velké Meziříčí
Hrnčířská 128, Velká Bíteš

pro Vás připravil

10. tradiČní vánoČní slevy
Přijďte si vybrat kvalitní brýlové obruby a čočky, a jako překvapení si
vytočte svoji

slevu až 30% na obruby!
Pro děti máme navíc připravený dárek.
Akce probíhá od 1. 12. do 24. 12. 2008.

Současně platí speciální vánoční nabídka: akční sleva -1.000,- Kč
na pár samozabarvovacích brýlových čoček s antireflexní úravou ORMA
15 Transitions V Crizal Alizé. Sleva platí jak při koupi celých brýlí, tak
i při výměně brýlových čoček do vlastní obruby.
Tato nabídka platí do 31.12.2008 nebo do vyprodání zásob.

Těšíme se na Vás !!!!
V prodeji též vánoční dárkové poukazy –
potěšte své blízké hodnotným dárkem.
32
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Česká výrobně-obchodní potravinářská společnost hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici „Finanční
analytik“ s místem výkonu práce v Košíkově u Velké
Bíteše. Nástup možný ihned.

Požadujeme:
• SŠ/VŠ ekonomického směru
• analytické a logické myšlení
• systematický přístup
• základní orientace v účetnictví
• práce s PC – nutná velmi dobrá znalost MS Excel
• praxe na obdobné pozici výhodou
• samostatnost, pečlivost, důslednost, spolehlivost, flexibilitu
Náplň práce:
• finanční plánování a reporting
• výpočet finančních ukazatelů
• analýza finančních výsledků
• spolupráce s finanční účtárnou a ostatními odděleními společnosti
Nabízíme:
• zázemí silné a úspěšné české společnosti
• zajímavé platové ohodnocení
• přátelské pracovní prostředí
• práci v mladém kolektivu
• vysokou míru samostatnosti a odpovědnosti
• trvalý pracovní poměr
• systém benefitů

V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj strukturovaný
životopis na e-mail: jobs@agfoods.eu
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PŮJČÍ MI TROCHU I HODNĚ,
ALE VŽDYCKY VÝHODNĚ!

AKCE
DO
PL AT Í
.
14. 12

• 0 Kč za poskytnutí půjčky
• 0 Kč za předčasné splacení
Když půjčku, tak od Poštovní spořitelny! Navštivte kteroukoli poštu či pobočku
Poštovní spořitelny. Nebo zavolejte infolinku 800 210 210 a sjednejte si půjčku
po telefonu.

Zvýhodněná nabídka platí při podání žádosti do 14. 12. 2008.
Úroková sazba od 8,8 % p.a. a RPSN od 9,45 %.

Poštovní spořitelna – Vaše nejbližší banka
PS 10/08

www.postovnisporitelna.cz, infolinka: 800 210 210

GE Money Bank
Masarykovo náměstí 135, 595 01 Velká Bíteš
Telefon: 566 531 840, 566 531 841
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