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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
ÚNOR 2009

Pondělí a středa 9.00 – 11.30 hodin
PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK
vstupné zrušeno, přezůvky s sebou
MC Človíček, Masarykovo náměstí 85

NEDĚLNÍ PLAVÁNÍ V NOVÉ VSI U OSLAVAN
určeno pro všechny občany a děti
odjezd v 8 hodin od České spořitelny
Organizuje Seniorklub

ČTVRTEČNÍ PROCHÁZKY K JAKOUBKU PRO VODU
sraz ve 14 hodin u Jeřábkovi pekárny
Organizuje Seniorklub

Úterý 3. února 2009 v 19 hodin
VÁCLAV DVOŘÁK, DOLEŽALOVO KVARTETO
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Pátek 13. února 2009 v 18 hodin
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ A PORCELÁN
tvořivý večer pro veřejnost, nutné přihlášky (mcclovicek@seznam.cz nebo 
sms na 603 793 709)
MC Človíček, Masarykovo náměstí 85

Sobota 7. února 2009 ve 20 hodin
PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY – hrahe Vysočinka, cimb. muzika VUS On-
dráš, hostem večera bude Petr Muk
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje PBS Velká Bíteš a.s.

Sobota 14. února 2009 ve 20 hodin
FARNÍ PLES, hraje Tremolo Rosice
předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám. 5
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje farnost Velká Bíteš

Úterý 17. února od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86
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Středa 18. února 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB s geologem Ing. Otto Horským CSc. o jeho pobytu v Chile a na Kubě
Kulturní dům, Vlkovská 482

Pátek 20. února 2009 ve 20 hodin
MAŠKARNÍ BÁL – hraje Pavel Helan s kapelou
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota 21. února 2009
ZIMNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ MUŽI
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Úterý 24. února 2009 od 15 do 17 hodin
ZELENÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Mateřská škola, U Stadionu 538

Sobota 28. února 2009
FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁCI
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

INFORMACE RADNICE
USNESENÍ Č. 23/08 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 8. PROSINCE 2008
Rada města schvaluje:
•	 smlouvu	o	dílo	č.	1/09	na	restaurování	monstrance	mezi	městem	Velká	Bíteš	a	fir-

mou Pasířství Houska & Douda s tím, že v článku V. bude za slova „Ateliér restau-
rátora“ doplněn text „a restaurátorské dílny Pražského Hradu“

•	 dodatek	č.	3	Smlouvy	o	dílo	č.	01/2007,	uzavřené	mezi	městem	Velká	Bíteš	a	Ing.	arch.	
Alenou Košťálovou na zpracování změny č. III územního plánu města Velká Bíteš

•	 smlouvu	o	finančním	leasingu	uzavřenou	mezi	ŠkoFIN	s.r.o.	Praha	a	městem	Velká	
Bíteš,	jejímž	předmětem	je	financování	osobního	automobilu	Škoda	Fabia,	v	pořizo-
vací ceně 244.870 Kč s DPH

•	 pana	Ing.	Milana	Macholána,	MBA,	jako	zástupce	zřizovatele	za	člena	Školské	rady	
SOU Jana Tiraye Velká Bíteš, Tyršova 239

•	 uzavření	provozu	MŠ,	Masarykovo	nám.	86,	Velká	Bíteš,	v	době	vánočních	prázd-
nin, tj. od 22.12.2008 do 2.1.2009
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•	 Mateřské	škole	Velká	Bíteš,	U	Stadionu	538,	prodej	vyřazených	dětských	židlí	a	stol-
ků, s tím, že získané finanční prostředky si mateřská škola ponechá pro své potřeby

•	 Základní	škole	Velká	Bíteš,	Tišnovská	116,	nákup	kompenzační	pomůcky	–	terape-
utická polohovací židle TOBI

•	 smlouvu	o	převzetí	ceny	za	umístění	v	soutěži	„My	třídíme	nejlépe“	uzavřenou	mezi	
Agenturou Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov, a městem Velká Bíteš, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančních prostředků ve výši 15.000 Kč na rozvoj odpadového hospo-
dářství města

•	 soudní	vymáhání	dluhu	ve	výši	41.644	Kč	s	přísl.
•	 uzavření	Smlouvy	o	budoucí	smlouvě	o	zřízení	práva	odpovídajícího	věcnému	bře-

menu mezi městem Velká Bíteš a Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, ve věci 
vyústění dešťové kanalizace z objektu Lánice 42, Velká Bíteš, na pozemek p.č. 3025/1 
v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

•	 nákup	pěti	ks	knihy	„Na	křídlech	za	poznáním	obcí	Žďárska“	za	cenu	220	Kč/ks
•	 uzavření	nájemní	smlouvy	k	nebytovému	prostoru	v	objektu	Lánice	42,	Velká	Bíteš	–	

nájemce Profi Parts, s.r.o., Křoví 90, 594 54, výše nájemného 469 Kč/m2 za rok
•	 vydání	souhlasu	města	Velká	Bíteš	jako	vlastníka	lesního	pozemku	p.č.	1023	v	k.ú.	Břez-

ka, který se nachází ve vzdálenosti do 50-ti m od pozemku p.č. 1499 – cesta, k.ú. Jase-
nice,	s	rekonstrukcí	této	cesty,	a	to	za	účelem	vydání	rozhodnutí	odboru	ŽP	k	dotčení	
PUPFL do 50-ti m od okraje lesa a následně příslušnému stavebnímu povolení

•	 dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o	dílo	č.	0610/2008	ze	dne	10.10.2008,	uzavřený	mezi	měs-
tem Velká Bíteš jako objednatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o. 
jako zhotovitelem, předmět díla „Veřejné osvětlení ulice Tyršova“ – změna termínu 
ukončení a předání díla do 30.4.2009

•	 dodatek	 č.	 1	 ke	 smlouvě	 o	 dílo	 č.	 JI/ZR/2008/574,	 zakázka	 č.	 811845,	 uzavřené	
mezi městem Velká Bíteš jako objednatelem a COLAS CZ, a.s., jako zhotovitelem, 
a to z důvodu rozšíření o více práce, změna článku 3 smlouvy - tj. dokončení prací 
do 30.6.2009, a změna článku 4 smlouvy – cena za dílo 1.206.816,30 Kč

•	 revokaci	usnesení	RM	č.	03/08	ze	dne	28.1.2008	v	bodě	3.	takto:	RM	schvaluje	uza-
vření nájemní smlouvy mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem, 
když předmětem pronájmu je „část pozemku p.č. 1136 – vodní plocha, koryto toku 
přirozené o výměře 1112 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš“, a to na 
dobu neurčitou

•	 termíny	zasedání	rady	města	v	prvním	pololetí	roku	2009	–	12.1.,	26.1.,	23.2.,	9.3.,	
23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6.

Rada města bere na vědomí:
•	 informaci	 starosty	města	o	výběrovém	řízení	na	pozici	 tajemníka	městského	úřadu	

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš
•	 informaci	Policie	České	republiky	ve	věci	kontroly	střelnice	„Kačerák“	ve	Velké	Bíteši
•	 informaci	ve	věci	rozhodnutí	MŠMT	o	navýšení	počtu	žáků	ve	Středním	odborném	

učilišti Jana Tiraye Velká Bíteš na celkových 250
•	 výroční	zprávu	o	činnosti	Středního	odborného	učiliště	Jana	Tiraye	Velká	Bíteš,	za	škol-

ní rok 2007/2008 včetně zprávy o činnosti školské rady
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•	 výroční	 zprávu	 o	 činnosti	 Základní	 umělecké	 školy	 Velká	 Bíteš	 za	 školní	 rok	
2007/2008

•	 informaci	Ministerstva	pro	místní	rozvoj	o	ukončení	závěrečného	vyhodnocení	akce	
„Oprava – Velká Bíteš, U Stadionu 548 – výměna balkonů za lodžie, evidenční čís-
lo 3174112502, včetně Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce

•	 protokoly	o	výsledku	průběžné	veřejnosprávní	kontroly	všech	příspěvkových	organi-
zací města

•	 informaci	o	dopadu	novely	zákona	o	DPH	na	město	Velká	Bíteš
•	 v	návaznosti	na	rozhodnutí	MŠMT	Praha	č.	19	429/2008–19	a	usnesení	Rady	kraje	

Vysočina č. 1461/32/2008/RK - poskytnutí investiční dotace v celkové výši 48.000 Kč 
pro Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116

Rada města neschvaluje:
•	 žádost	FC	Spartak	Velká	Bíteš	o	poskytnutí	finanční	výpomoci

Rada města doporučuje:
•	 ředitelce	ZŠ	Tišnovská	116,	paní	Mgr.	Miladě	Oplatkové,	ve	věci	zajištění	vyššího	po-

čtu	dětí	jednat	s	rodiči	dětí,	kteří	navštěvují	ZŠ	Osová	Bítýška,	a	to	o	přestoupení	na	
ZŠ	Tišnovská	s	tím,	že	současně	vstoupí	do	jednání	s	ředitelstvím	ZŠ	Osová	Bítýška

USNESENÍ Č. 24/08 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 29. PROSINCE 2008
Rada města schvaluje:
•	 úpravu	rozpočtu	roku	2008	dle	závěrečného	rozpočtového	opatření	města	Velká	Bí-

teš č. 11.

USNESENÍ Č. 1/09 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 12. LEDNA 2009
Rada města v působnosti valné hromady Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o.
schvaluje:
•	 postup	v	oblasti	odpadového	hospodářství	takto:

– garantovaný příjem pro město ve výši 450.000 Kč od společnosti EKO – KOM
–	 zachování	pracoviště	dotřiďování	a	zpracování	dotříděních	odpadů	včetně	pracov-

ních míst při splnění předchozího bodu
– pokud dojde k navýšení příjmu města nad garantovanou částku prostřednictvím 

EKO-KOM nebo jiné organizace, město v tomto kalendářním roce poskytne TS 
příspěvek	na	dotřiďování	a	zpracování	dotříděných	odpadů	ve	výši	40%	z	navý-
šeného příjmu (tj. z částky nad 450.000 Kč)

– v případě mimořádně nepříznivého vývoje v nakládání s odpady – po dalším pro-
jednání	ve	valné	hromadě	–	zrušení	pracoviště	dotřiďování	a	minimalizaci	nega-
tivních dopadů do rozpočtu města
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Rada města schvaluje:
•	 zvýšení	ceny	za	ubytování	v	Kulturním	domě,	Vlkovská	482,	Velká	Bíteš,	takto:

– dlouhodobé ubytování  … 200 Kč/lůžko/den
– jednorázové ubytování  … 230 Kč/lůžko/den

•	 zveřejnění	 záměru	 pronájmu	 části	 pozemku	 p.č.	 2729/1	 ostatní	 plocha	 o	 výměře	
17.400 m2 (celková výměre 22.428 m2), pozemku p.č. 2730 ostatní plocha o výmě-
ře 246 m2, pozemku p.č. 2731 zastavěná plocha a nádvoří 1.272 m2, vše v k.ú. Vel-
ká Bíteš, obec Velká Bíteš, za níže uvedených podmínek:
– odsouhlasení rozsahu úprav území
– respektování budoucího rozšíření areálu Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o.
– respektování rozšíření cvičebních ploch kynologického klubu Velká Bíteš
– doba nájmu určitá - 10 let
– finanční neúčast města

•	 prodloužení	nájemní	smlouvy	ze	dne	14.7.2004	–	nájemce	AgroStar	spol.	s	r.o.,	Jih-
lavská 282, 595 01 Velká Bíteš, doba nájmu do 31.12.2009

•	 smlouvu	o	poskytnutí	podpory	z	Fondu	Vysočiny	č.	FV	004/219/08	na	projekt	„Elek-
tronická komunikace s úřadem – Velká Bíteš“ ve výši 58.310 Kč

•	 smlouvu	o	výpůjčce	č.	1/09	mezi	městem	Velká	Bíteš	jako	půjčitelem	a	Základní	ško-
lou Velká Bíteš, Sadová 579, jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je majetek dle 
„Seznamu	DHM	Školní	 jídelna	při	ZŠ“	v	hodnotě	3.710.349	Kč,	 jenž	 je	nedílnou	
součástí této smlouvy

•	 v	 souladu	 se	 závěry	 znaleckého	 posudku	 Ing.	Renaty	Žižlavské,	 znalkyně	 v	 oboru	
ochrana přírody se specializací dendrologie, pokácení lípy na parkovišti u prodejny 
potravin na ul. Vlkovská, Velká Bíteš. Náklady s tím spojené ponese majitel prodej-
ny. Dřevo bude dáno k dispozici městu

•	 instalaci	zpomalovacích	plastových	prahů	v	ul.	Tyršova	za	podmínky,	že	vlastníci	sou-
sedních nemovitostí udělí písemný souhlas s umístěním předmětného prahu v blíz-
kosti jejich nemovitostí

•	 zveřejnění	 záměru	prodeje	 části	pozemku	p.č.	1200/4	ostatní	plocha	 (manipulační	
plocha) o výměře cca 440 m2, k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

•	 zveřejnění	Výzvy	k	podání	nabídky	na	„Demolici	RD	Hybešova	č.p.	8,	Velká	Bíteš,	
Janovice, na pozemku p.č. 1969 v k.ú. Velká Bíteš“ prostřednictvím webových strá-
nek města (www.velkabites.cz) a Zpravodaje města Velká Bíteš

•	 žádost	o	dotaci	z	programu	prevence	kriminality	na	akci	„Zvýšení	bezpečnosti	v	uli-
ci K Mlýnům“

Rada města bere na vědomí:
•	 informaci	Krajského	úřadu	kraje	Vysočina,	odboru	kultury	a	památkové	péče,	o	při-

znání podpory na projekt „Obnova povrchu vjezdu u kostela sv. Jana Křtitele“ ve výši 
70.000 Kč

•	 doporučení	Sdružení	nezávislých	pro	město	Velká	Bíteš	na	obsazení	člena	kontrolní-
ho výboru ZM paní Mgr. Miladou Oplatkovou

•	 zprávu	Finančního	úřadu	ve	Žďáře	nad	Sázavou	č.j.	84827/08/351980708844	ze	dne	
10.12.2008 o kontrole akce „Opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele“ - Rozhod-
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nutí č.j.: 7 149/2006 vč. Protokolu o ústním jednání ze dne 10.12.2008 se závěrem: 
Při kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně

•	 zprávu	Finančního	úřadu	ve	Žďáře	nad	Sázavou	č.j.	84825/08/351980/3015	ze	dne	
10.12.2008 o kontrole akce „Obnova kulturních památek“ vč. Protokolu o ústním 
jednání ze dne 10.12.2008 se závěrem: Kontrolou nebylo zjištěno a prokázáno po-
rušení rozpočtové kázně

•	 nové	složení	Školské	rady	při	Základní	škole	Velká	Bíteš,	Sadová	579
•	 výroční	zprávu	o	činnosti	Základní	školy	Velká	Bíteš,	Tišnovská	116,	za	školní	rok	

2007 / 2008 a současně rada města jmenuje pana Mgr. Dalibora Koláře jako zástup-
ce	zřizovatele	za	člena	Školské	rady	při	Základní	škole	Velká	Bíteš,	Tišnovská	116

Rada města doporučuje ZM ke schválení:
•	 rozpočet	města	Velká	Bíteš	pro	rok	2009	v	předloženém	znění
•	 bezúplatné	nabytí	pozemku	p.č.	544/4	ostatní	plocha	(manipulační	plocha)	o	výmě-

ře 127 m2, a pozemku p.č. 544/6 ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 56 
m2, oba v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš, z majetku ČR do majetku města Velká 
Bíteš

Rada města neschvaluje:
•	 žádost	Bítešské	kapely	o	uhrazení	výdajů	za	elektrickou	energii	čerpanou	v	roce	2008	

v objektu hudební zkušebny na ul. Vlkovská, Velká Bíteš
•	 žádost	HC	 SPARTAK	VELKÁ	 BÍTEŠ	 o	 sponzorský	 příspěvek	 ve	 výši	 15.000	Kč	

na ceny a organizaci turnaje Ligy hokejových přípravek
•	 žádost	TJ	Spartak	Velká	Bíteš	o	poskytnutí	příspěvku	na	provoz	TJ	Spartak	ve	výši	

450.000 Kč, konkrétně na dokrytí nákladů na činnost jednotlivých oddílů a na za-
jištění provozu sportovní haly

•	 zveřejnění	záměru	na	prodej	pozemku	p.č.	1239/1	zahrada	o	výměře	428	m2, a části 
pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 129 m2, k.ú. Březka 
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš

USNESENÍ Č. 24/08 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2008

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje:
•	 veřejnou	volbu	člena	RM
•	 rozpočtové	opatření	č.	10/08	k	rozpočtu	města	Velká	Bíteš	na	r.	2008	v	předloženém	

znění
•	 rozpočtové	 provizorium	 města	 Velká	 Bíteš	 na	 počátek	 roku	 2009	 v	 předloženém	

 znění
•	 rozpočtový	výhled	města	Velká	Bíteš	na	rok	2010	a	2011	v	předloženém	znění
•	 uzavření	 smlouvy	 o	 zřízení	 zástavního	 práva	 k	 nemovitosti	 číslo	 000094	 –	

0030942090/2.N se Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s v předloženém znění, 
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jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 2975/24, orná půda 
o výměře 750 m2 v k.ú. Velká Bíteš

•	 prodej	pozemku	p.č.	4528/4,	orná	půda	o	výměře	805	m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec 
Velká Bíteš za nabízenou s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN 
uhradí žadatel

•	 text	záměru	města	Velká	Bíteš	prodat	pozemek	v	průmyslové	zóně	Velká	Bíteš	–	Koší-
kov p.č. 358/3, orná půda o výměře 29645 m2, příp. jeho části, v k.ú. Košíkov, v obci 
Velká Bíteš s termínem podání nabídek nejpozději do 9.2.2009 do 12.00 hod.

•	 revokaci	usnesení	ZM	č.	21/08	ze	dne	3.9.2008	v	bodě	21.	takto:
 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1021/1 – ostatní plocha, ostatní komuni-

kace o výměře 105 m2 včetně součástí pozemku s tím, že náklady spojené s geome-
trickým oddělením části pozemku a vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatel

•	 revokaci	usnesení	ZM	č.	11/08	ze	dne	28.4.2008	v	části	bodu	10.	týkající	se	odkou-
pení pozemku p.č. 3009/4 v k.ú. Velká Bíteš takto:

 ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 3009/4 ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 
v k.ú. Velká Bíteš. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN 
uhradí město Velká Bíteš

•	 odpis	nedoplatků	za	provoz	systému	shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003 v celkové částce 20.855 Kč

•	 odpis	nedoplatků	za	provoz	systému	shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2004 v celkové částce 22.212 Kč

•	 změnu	 názvu	 Středního	 odborného	 učiliště	 Jana	Tiraye,	 Velká	 Bíteš,	Tyršova	 239	
na Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, a to od 1.9.2009

•	 příspěvek	na	LSPP	v	rámci	rozpočtového	provizoria

Zastupitelstvo města volí:
•	 do	funkce	člena	rady	města	MVDr.	Jaromíra	Kotíka
•	 za	členy	osadního	výboru	Holubí	Zhoř:
 p. Ing. Josefa Lose, p. Víta Ondráčka, p. Ing. Pavla Janštu, pí. Kristinu Požárovou,
 p. Petra Havláta
•	 za	předsedu	osadního	výboru	Holubí	Zhoř	Ing.	Josefa	Lose

Zastupitelstvo města neschvaluje:
•	 prodej	 pozemku	p.č.	 358/3,	 orná	 půda	 o	 výměře	 29645	m2 v k.ú. Košíkov firmě 

 JUNIMO, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Údolní 5 za nabízenou cenu 565 Kč/m2

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•	 složení	slibu	členů	zastupitelstva	města	Ing.	Libora	Buchty,	Ctibora	Veleby	a	Dany	

Ráčkové dle § 69 odst. 2 a 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
•	 seznam	budov	a	staveb	ve	vlastnictví	města	Velká	Bíteš
•	 přehled	příjmů,	financování	a	výdajů	k	31.10.2008
•	 informace	o	dopadu	novely	zákona	o	DPH	na	město	Velká	Bíteš
•	 zápis	Finančního	výboru	č.	6/2008	ze	dne	5.11.2008
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ZPRÁVY Z MĚSTA
ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY, KTERÁ V ROCE 2008 OVLIV-
NILA VE VELKÉ BÍTEŠI A MÍSTNÍCH ČÁSTECH ŽIVOT NÁS 
VŠECH

Celý uplynulý rok si Velká Bíteš prostřednictvím různých společenských akcí při-
pomínala 600. výročí udělení plného městského práva. Byly vydány dvě knihy o histo-
rii a současnosti města a okolí. Předkládáme Vám zásadní rozhodnutí ZM a RD, kte-
rá tím, že v jubilejním roce 2008 došla uskutečnění, pozměnila život obyvatel našeho 
města k lepšímu.

V červnu začala rekonstrukce kuchyně na prvním stupni Základní školy na Tišnov-
ské	ulici.	Po	modernizaci,	na	kterou	město	čerpalo	mnohamiliónovou	státní	dotaci	z	Mi-
nisterstva financí, se zde připravují a jsou nabízeny obědy v širším sortimentu s důrazem 
na zdravou výživu dětí. Ve stejné době byla také v prostoru výše zmíněné školy a koste-
la sv. Jana Křtitele zahájena stavba nové křižovatky. Kraj Vysočina investoval do komu-
nikací	deset	miliónů	korun,	Velká	Bíteš	pak	částkou	přes	devět	miliónů	korun	z	krátko-
dobého	desetimiliónového	úvěru	zaplatila	chodníky, veřejné osvětlení, parkovou úpravu 
a vysazování nových stromů. V letošním roce zbývá dokončit park, osadit nové lavičky 
a zbudovat místo pro tříděný odpad. Tyto práce společně s pozastávkou tvoří náklad přes 
jeden	milión	korun.	Projekt	je	předmětem	opakované	žádosti	města	o	dotaci	z	Regionál-
ního operačního programu; rozhodne se během měsíce února 2009.

V průběhu celého roku, s letní přestávkou, také probíhaly práce na Tyršově ulici. 
Úsek v délce přes tři sta metrů prošel kompletní rekonstrukcí inženýrských sítí. Na no-
vou	kanalizaci	Svaz	vodovodů	a	kanalizací	Žďársko	čerpal	dotaci	z	kraje	Vysočina	z	pro-
gramu	Drobných	vodohospodářských	 ekologických	 staveb	ve	výši	přes	 tři	milióny	ko-
run.	Město	se	podílelo,	v	rámci	třicetimiliónového	rozpočtu	akce,	částkou	necelých	jeden	
a	půl	miliónu	korun.	V	letošním	roce	se	předběžně	počítá	s	dokončením	celé	akce	(včet-
ně	tzv.	ústaváku)	s	podílem	města	ve	výši	čtyř	miliónů	korun.

Na Jihlavské ulici byla na podzim zahájena výstavba komunikace a inženýrských 
sítí pro rodinné domy s předpokladem dokončení o letních prázdninách. V roce 2008 
byla	provedena	a	zaplacena	práce	přibližně	za	tři	milióny	korun,	v	letošním	roce	se	po-
čítá	s	částkou	přes	devět	miliónů	korun.	Tyto	rozvojové	aktivity	stát	nepodporuje,	proto	
na ně nebude poskytnuta žádná finanční podpora.

Z ministerstva kultury jsme čerpali dotaci ve výši poloviny z celkových nákladů na 
opravu střechy na domě na Masarykově náměstí 85. V jeho dvorním traktu se s pod-
porou	kraje	Vysočina	opravila	pavlač.	Akce	celkově	vyšla	na	 jeden	a	čtvrt	miliónu	ko-
run. Také byla provedena oprava dalšího úseku opevnění okolo kostela	(za	čtvrt	milió-
nu korun), opětovně s podporou Ministerstva kultury.
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Významnou akcí pro nejmenší občánky byla výstavba dětského hřiště na Tyršově uli-
ci,	náklad	dosáhl	částky	necelých	dvou	miliónů	korun.	Tento	projekt	byl	vybrán	z	dva-
ceti	nejlepších	v	České	republice.	Nadace	ČEZ	nám	přiznala	dotaci	ve	výši	miliónu	ko-
run. Další dětské hřiště vyrostlo také v místní části Holubí Zhoř.

V Košíkově se opravila místní komunikace, na niž jsme, z celkových nákladů přesa-
hujících	půl	miliónu	korun,	obdrželi	z	kraje	Vysočina	dotaci	dvě	stě	tisíc	korun	českých.	
Dále byly řešeny komunikace v místních částech Bezděkov, Březka a Jáchymov. Kraj-
ská správa a údržba silnic Vysočina spravila silnici II. třídy č. 399 z Velké Bíteše smě-
rem na Náměšť nad Oslavou. Jednalo se o čtyřkilometrový úsek. Náklady na opravu či-
nily	přibližně	deset	miliónů	korun.	V	rámci	této	akce	byly	opraveny	křižovatky	-	vjezdy	
do	průmyslových	zón	Velká	Bíteš-Košíkov	a	Velká	Bíteš.

Mezi nejvýznamnější akce, jež byly hrazené z výběru nájemného za byty a nebyto-
vé prostory, patřila výměna plynového kotle v centrální kotelně U Stadionu za přibliž-
ně devět set tisíc korun. V Lánicích se zrealizovala nová splašková a dešťová kanalizace 
- náklad šest set tisíc korun. Pod Základní školou na ulici Sadová byl odstraněn nákla-
dem	tři	čtvrtě	miliónu	korun	havarijní stav stávající jímky, a to novým řešením, tj. zří-
zením automatické čerpací stanice.

Během podzimu provedla firma ZNAKOM instalaci dopravního značení místních 
a komerčních cílů tak, jak to odpovídá platným právním předpisům v dané oblasti.
Na začátku června 2008 byla slavnostně pokřtěna a uvedena do provozu nová cisterno-
vá automobilová stříkačka CAS 20	v	plné	výbavě	za	osm	miliónů	korun.	Stříkačku	fi-
nancovala firma MERO z Kralup nad Vltavou. Stanice Hasičského záchranného sboru 
patří nyní svým vozovým parkem k nejlépe vybaveným v kraji Vysočina.

 Mgr. Miroslav Báňa JUDr. Alena Malá
 starosta města místostarostka města

DROBNÁ ZMĚNA PŘI ODVOZU POPELOVÝCH NÁDOB
Chtěl bych všechny informovat o plánované drobné změně při odvozu komunál-

ního odpadu od fyzických a právnických osob pro rok 2009. Ta spočívá v identifikaci 
jednotlivých popelových nádob pomocí barevně rozlišených (barva žlutá = občan, bar-
va modrá = firma) samolepících štítků s identifikačními údaji o objemu nádoby a pří-
slušném roce platnosti.

Podstatou změny je především přesná identifikace popelových nádob s cílem zjistit a co 
možná nejlépe oddělit množství odpadu živnostenského od odpadu komunálního (tj. od od-
padů produkovaných z domácností) ve vazbě na změnu sazby DPH. Dále je snahou zamě-
řit se na ty, kteří stávajícího systému zneužívají a neplatí za tuto službu příslušné poplatky. 
Popelnice, která nebude touto samolepkou označena po datu 1.4.2009, nebude vyvážena.

Samolepící štítek je dodáván bezplatně a je možné si ho vyzvednout na MěÚ Vel-
ká Bíteš, druhá budova, paní Frolková. Distribuci pro firmy a živnostníky zabezpeču-
jí Technické služby.
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PODĚKOVÁNÍ
Tak jako v minulých letech, i loni pořádal kraj Vysočina ve spolupráci se společnos-

tí EkoKom soutěž v oblasti třídění druhotných surovin, a to v komoditách plast, papír, 
sklo, s názvem „My třídíme nejlépe“. Celá soutěž je především zaměřena na vytřídění co 
možná největšího množství druhotných surovin z jednotlivých měst a obcí za dané ča-
sové období. Soutěže se opětovně zúčastnila i Velká Bíteš. Cíl - získat znovu co nejlep-
ší umístění.

Veškerá snaha a píle při celoročním třídění všech občanů města včetně místních čás-
tí byla po právu oceněna a vyhodnocena. Jsme nejlepší! Velká Bíteš získala, po prvních 
místech za roky 2005 a 2006, znovu první místo v hlavní soutěži obcí a měst kraje Vy-
sočina v třídění odpadů za rok 2008 v kategorii do 10 000 obyvatel.

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem z Velké Bíteše a místních částí za klad-
ný a pozitivní přístup k třídění druhotných surovin v našem městě spolu s přáním takto 
vybudovaný a zavedený systém nadále udržovat, rozvíjet a tím snižovat množství uklá-
daných odpadů na skládce v Osové Bítýšce.

OPRAVY DOMU MASARYKOVO NÁM. 88 (STARÁ POŠTA) 
DÁLE POKRAČUJÍ

Na konci minulého roku bylo započato s plánovanou opravou a rekonstrukcí domu 
Masarykovo nám. 88, nynějším sídlem Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.. Nej-
prve bylo nezbytně nutné pro další stavební práce provést celkové statické zabezpeče-
ní celé budovy - především ve sklepních částech a částech volného průchodu k veřej-
ným WC.

K dnešnímu dni byly kompletně vyklizeny veškeré sklepní prostory, nacházející se 
pod budovou, dále bylo od zbytků staré a opadávající omítky či betonu úplně očištěno 
kamenné a cihlové zdivo. V současné době jsou veškeré práce zaměřeny na dokončová-
ní a zpevňování základových pasů, vytvoření základové desky včetně drobných kosme-
tických oprav i úprav kamenných a cihlových kleneb.

Dalším krokem bude statické zabezpečení základových pasů v průjezdu k WC a opravy 
klenby nad právě zmiňovaným průchodem a sousedícími prostorami. Během roku 2009 
by mělo dále dojít k vyklizení půdních prostor, kompletnímu rozebrání vazby a vyzdění 
hrubé stavby do podoby navrhnuté v projektové dokumentaci.

Plánovaný termín dokončení celé rekonstrukce domu je stanoven na konec roku 
2010.

Ing. Pavel Gaizura
jednatel společnosti
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Město Velká Bíteš, vyzývá k podání nabídky na „Demolici RD Hybešova 8, Vel-

ká Bíteš“.
Předmětem demolice RD Hybešova č.p. 8 je odstranění rodinného domu, kolny, přípo-

jek a oplocení na pozemku parc.č. 1969 v k.ú. Velká Bíteš, úprava plochy po demolici.
Demolici bude provádět osoba (dále jen zhotovitel), která předloží nejnižší nabídko-

vou cenu (včetně DPH).
Doba a místo plnění: duben – červen 2009
Součástí nabídkové ceny musí být rozpočet prací. Veškerý materiál z demolice musí 

zhotovitel odstranit na svůj náklad, případně použitelný materiál je zhotovitel oprávněn 
použít pro svou osobní potřebu. Zhotovitel musí mít oprávnění k podnikání na daný 
předmět plnění.

Nabídky mohou uchazeči podávat osobně nebo zaslat poštou na adresu: Město Velká Bí-
teš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš do 18. února 2009 do 8.30  hodin.

Prohlídku domu a místa demolice je možné domluvit předem se zástupcem zadavatele. 
Kontaktními osobami jsou Ing. Pavel Bednář, Ing. Ladislav Rada, tel.: 566 502 533.

Nabídky musí být podány v zapečetěných obálkách označených „NEOTEVÍRAT! 
Demolice“.

Vybraný zhotovitel musí předat městu Velká Bíteš dokumentaci pro povolení demo-
lice stavby, město následně toto povolení zajistí. Zhotovitel může zahájit demoliční prá-
ce až po nabytí právní moci výše uvedeného povolení demolice objektu.

Úplný text výzvy k podání nabídky je uveřejněn na internetové adrese města 
www.velkabites.cz, případně si je lze vyžádat u kontaktních osob.

Současný vzhled domu č. 8 na Hybešově ulici. Foto: Ing. Pavel Bednář
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MATRIKA V NOVÉM
Prostory matričního úřadu dostaly nový vzhled, aby i ony, tak jako obřadní síň, působi-

ly na návštěvníky přinejmenším dojmem. Děkujeme městskému úřadu za tuto změnu.
Členky SPOZ

NABÍDKA POSLEDNÍCH 6 VOLNÝCH STAVEBNÍCH POZEM-
KŮ V LOKALITĚ JIHLAVSKÁ VE VELKÉ BÍTEŠI

Město Velká Bíteš nabízí stavební pozemky v lokalitě mezi ulicemi Jihlavská a  Rajhradská 
ve Velké Bíteši o výměře 750 až 865 m2. V nabídce je ještě 6 volných parcel. V současné 
době probíhá výstavba inženýrských sítí a nejpozději do konce roku 2009 bude mít kaž-
dá stavební parcela k dispozici na svém pozemku plně funkční přípojku dešťové a splaš-
kové kanalizace, přípojku vody, plynu a elektro. V ulici bude asfaltová komunikace s při-
lehlým chodníkem ze zámkové dlažby, veřejné osvětlení a dopravní opatření na snížení 
rychlosti. Cena za 1 m2 pozemku je stanovena na minimálně 1.200 Kč. V případě více 
zájemců rozhoduje vyšší nabízená cena.

Aktuální nabídka pozemků včetně podmínek prodeje je zveřejněna na úřední des-
ce Městského úřadu na Masarykově náměstí a rovněž na internetových stránkách měs-
ta www.velkabites.cz.

Ing. Pavel Bednář

Pohled na Velkou Bíteš z bývalého pole mezi Rajhradskou a Jihlavskou ulicí.
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ŠKOLSTVÍ
ŽÁCI SOU JANA TIRAYE OPĚT SOUTĚŽILI

Žáci	SOU	Jana	Tiraye	Velká	Bíteš	přivezli	naší	škole	v	prosinci	2008	příjemný	před-
vánoční dárek, a to v podobě velmi pěkných výsledků v odborných soutěžích.

V Jihlavě proběhla soutěž CAROLINA CUP, kterou pořádalo SOU obchodu a slu-
žeb Jihlava ve spolupráci se společenstvem kadeřníků a kosmetiček ČR. Soutěžilo se 
jak v dámské, tak pánské kategorii. Naši školu reprezentovali kadeřnice – Lucie Ryšo-
vá, Monika Hladíková a poprvé v historii naší školy kadeřník Jaroslav Nýdrle. Jarek ob-
sadil v tvrdé konkurenci 11 škol z celé ČR a zahraniční školy ze Slovenska a Rakouska 
vynikající 2. místo.

Současně v Ostravě – Klímkovicích probíhala další regionální soutěž mladých odbor-
níků v oblasti gastronomie – GASTRO JUNIOR NOWACO CUP 2009. V této soutěži 
naši	školu	reprezentovali	dva	žáci.	Za	kuchaře	Karel	Ostřížek	a	za	cukráře	Hana	Šiboro-
vá. Hanka si v této soutěži počínala velmi dobře, a tím si zajistila postup do celonárod-
ního finále, které bude probíhat v březnu 2009 na výstavišti v Brně.

Porota složená z předních odborníků hodnotila v obou soutěžích jak profesionální 
provedení, tak přístup soutěžících, preciznost provedení i celkový vzhled.

Výborné výsledky získali soutěžící díky pilné předsoutěžní přípravě pod vedením uči-
telů odborného výcviku. Svým profesionálním přístupem se zasloužili o vzornou repre-
zentaci naší školy na veřejnosti.

Bc. Ludmila Pecinová

 
Žáci	při	soutěži.	 Foto:	Archiv	školy
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VÝUKA LYŽOVÁNÍ NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

Již	druhým	rokem	realizují	 základní	 školy	 svoje	 školní	vzdělávací	programy	(ŠVP).	
Jedná	 se	o	otevřený	 systém,	který	 se	 stále	vyvíjí	 a	doplňuje.	Vydavatelem	ŠVP	 je	 ředi-
tel školy, mj. se v tomto programu uplatní vzdělávací priority školy. V případě základ-
ní školy Velká Bíteš se jedná o pět oblastí - výuku cizím jazykům, informatiku, podpo-
ru esteticko-výchovných předmětů, environmentální výchovu (člověk a životní prostředí) 
a podporu pohybových aktivit.

Právě posledně jmenovaná oblast je na naší škole naplňovaná standardními tělový-
chovnými činnostmi, ale také dalšími aktivitami. O jedné z nich trochu podrobněji.

Na základě průzkumu zájmu dětí a jejich rodičů, který proběhl na konci loňské-
ho školního roku, jsem ve spolupráci se SKI Klubem Velké Meziříčí připravil na letošní 
zimu lyžařský výcvikový kurz (LVK) pro žáky 3.-5. ročníku, který je dobrovolný. Cílem 
letošního kurzu je také mj. zjistit, do kterého ročníku je nejvhodnější LVK od příštího 
školního roku zařadit. Zvládnutí lyžařských základů již na prvním stupni se stane nedíl-
nou	součástí	našeho	ŠVP.

Jenom pro připomenutí, všechny základní školy realizují na prvním stupni povinnou 
výuku plavání, na druhém stupni v 7. ročníku výuku lyžování.

Jedním ze specifik LVK pro žáky prvního stupně je možnost internátní formy po-
bytu, děti jsou ubytovány přímo v areálu SKI Klubu Velké Meziříčí na Fajtově kopci. 
Z celkového počtu 73 přihášených (přibližně 40 procent žáků ze všech tří ročníků) vy-
užilo tuto možnost 65 dětí. Kurz je zatím třídenní, předpokládám, že od příštího roku 
bude jako povinný pětidenní. Vlastní realizace se letos uskutečňuje ve třech termínech 
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vždy po cca 25 dětech v prvním a posledním lednovém týdnu a ve druhém únorovém 
týdnu. Efektivita výuky lyžování a také snowboardingu (celkem 10 dětí) je posílena do-
statečným počtem instruktorů z řad učitelů školy i externisty. Počet dětí v jednom druž-
stvu se tak pohybuje mezi 5 až 7.

Je vhodné na tomto místě poděkovat provozovateli areálu panu Jiřímu Pálkovi a dal-
ším pracovníkům SKI Klubu Velké Meziříčí za vytvoření velice dobrých podmínek jak 
pro vlastní lyžování (zasněžování a úprava svahu), tak pro pobyt v jejich ubytovacím za-
řízení.

Dlouhodobá spolupráce s meziříčskými lyžaři je jedním ze základních předpokladů 
realizace těchto kurzů.

Věřím, že v průběhu několika příštích roků se stane zvládnutí lyžařských základů na 
prvním stupni součástí pohybové gramotnosti všech žáků Základní školy Velká Bíteš. Ná-
sledný LVK v sedmém ročníku bude zaměřen na zdokonalování lyžařských dovednos-
tí s možností výjezdu do některé z horských oblastí například na Slovensku. V letošním 
roce navštíví v posledním únorovém týdnu Skipark Ružomberok - Malino Brdo ve Vel-
ké Fatře již počtvrté 45 žáků 7. ročníku (v ročníku je 80 žáků).

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel Základní školy Velká Bíteš

Na fotografiích jsou zachyceni žáci 4.A a 4.C třídy, kteří absolvovali kurz ve dnech 
7. - 9. ledna 2009 ve skiareálu na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí, kurz proběhl in-
ternátní formou, žáci zde byli od středy do pátku také ubytovaní. Foto: Archiv školy
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ODPOLEDNE NA BRUSLÍCH
….bruslí školka,
bruslí také rodina,
stačí klidně hodina….

Podle staré pranostiky se praví: „V lednu, za 
pec si sednu.“

Počasí by tomu i odpovídalo, ale komu se chce 
sedět opravdu doma? Vánoce a s tím souvisejí-
cí krásné zážitky a prožitky máme za sebou, tak 
proč si dlouhý leden nezpříjemnit jinak.

Sice mrzne jen praští, rybníky jsou jako ze 
skla, všude se dá bruslit a klouzat, ale naše škol-
ka se sešla téměř celá (asi 50 dospělých + děti se 
svými sourozenci) jedno lednové odpoledne na 
zimním stadionu, kde jsme vyzkoušeli všechny 
osvědčené i neosvědčené krasobruslařské figury, 
chlapci s tatínky si zastříleli na brány. Kdo ví, 
třeba je v našich řadách nový Jágr, či Verner…. 
Na nohách nejen dětí bylo vidět, co letos Ježí-
šek naděloval, a udělal dobře, protože není nic 
lepšího než děti vést v dnešní přetechnizované 
době k pohybu.

Chtěli jsme si na ledě také zazávodit a zasou-
těžit, ale po poradě s rodiči jsme toto odpoledne ponechali ve „volném stylu“ jako kolo 
zahřívací, s tím, že se na ledě sejdeme znovu a pak se uvidí…

Ještě se s vámi podělíme o jednu potěšující skutečnost. Podle ohlasu některých dětí, 
ale i rodičů – ten, kdo brusle neměl, je narychlo sháněl, aby mohl jít se svým dítětem 
bruslit.

Také jsme si udělali společné foto, snad jsme se tam vešli všichni – bude jistě na na-
šich internetových stránkách: www.skolkavbites.com.

…a ještě týž večer jsme měli na těchto stránkách také pozdrav a poděkování za pěk-
ně strávené „ledové i lednové odpoledne“. Těšte se, bude jistě pokračování, ale nebude-
me předbíhat událostem.

Děti dostaly na zahřátí čaj a malou sladkost. Za zmínku také stojí, že ledovou plo-
chu jsme měli dvě hodiny jen pro sebe, a vydrželi všichni skoro až do konce, pak nás 
z ní „vyhnala“ rolba, která led musela upravit. I to stálo pro děti za podívanou, inu roz-
víjíme se na každém kroku… a to je také jedna z priorit našich vzdělávacích výprav – 
poznávání nového.

Poděkování patří Technickým službám – Ing. Gaizurovi, které nám téměř dvouho-
dinový pobyt na ledové ploše věnovaly jako sponzorský dar.

DĚKUJEME.

Kolektiv	MŠ	Masarykovo	náměstí	86
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POZVÁNÍ, PODĚKOVÁNÍ, PLÁNY

Dobrý den,
opět Vás chceme pozvat k návštěvě Mateřského centra Človíček ve Velké Bíteši. Od 

prosince jsme si mohli dovolit zrušit vstupné a koupit nové hračky, a to díky těm, kte-
ří nás v loňském roce podpořili. Největším lákadlem pro Vaše ratolesti bude určitě vel-
ká klouzačka.

Naše poděkování za finanční podporu v loňském roce patří: Městu Velká Bíteš, 
 Kraji Vysočina a firmám: MBL spol. s r.o., Building Plastics ČR s.r.o., Bematech s.r.o., 
 První brněnské strojírně Velká Bíteš a.s., Bítešské dopravní společnosti, spol. s r.o., 
NTC s.r.o. Děkujeme.

A naše plány pro letošní rok? Určitě pokračovat v Človíčkově programu jako do-
posud, pořádání tvořivých večerů pro veřejnost, připravujeme březnový bazárek a na 
závěr roku Martinský průvod světýlek.

Nebojte se přijít mezi nás, i na Vás se těšíme.
Maminky z MC Človíček

Nová klouzačka. Foto: Archiv MC
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KULTURA
MAŠKARNÍ BÁL PO DRUHÉ

Plesová sezona se pomalu blíží ke svému konci. Ve Vel-
ké	Bíteši	se	na	její	závěr	bude	konat	MAŠKARNÍ	BÁL.	Svou	
premiéru měl tento ples v loňském roce a jelikož ohlasy byly 
kladné, rozhodly se jej organizátorky uspořádat i letos. Po-
kud	máte	rádi	dobrou	hudbu,	tanec	a	zábavu,	přijďte	se	po-
dívat. Jelikož jde o Maškarní bál, jste všichni zváni v nejrůz-
nějších maskách. Pokud se jakýmkoliv způsobem přestrojíte, 
máte oproti ostatním malou výhodu. Při vstupu totiž obdr-
žíte malý dáreček. No řekněte, neláká Vás to? Zájemci si mo-
hou zakoupit i lístky do bohaté tomboly. Jistě vás také zajímá, 
kdo se bude celý večer starat o hudbu. Hostem Maškarního 
plesu bude zpěvák, kterého jste s jeho kapelou již několikrát 
v Bíteši viděli např. o Bítešských hodech ve sklípku Na Pět-
ce. Mnozí jste již správně poznali podle fotografie – večerem 
bude provázet PAVEL HELAN S KAPELOU!

Kdy a kde že se tedy Maškarní bál koná? V pátek 20. února 2009 v Kulturním domě. 
Začátek je ve 20 hodin. Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru na Masa-
rykově nám. 5 nebo na tel. čísle 566 532 025. Těšíme se na Vaši návštěvu.

pracovnice ICaKK

Loni to bylo prima... Foto: Archiv ICaKK

Pavel Helan
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PUELLA TRIO

Puella trio.  Foto: Otto Hasoň

Loni v zimě čekalo návštěvníky koncertu BHP příjemné překvapení – přišel mezi ně 
Mikuláš. Letos se koncert konal na Tři krále. Ti se sice nedostavili, ale návštěvníky kon-
certu čekalo větší překvapení: místo tří králů tři královny – vlastně tři princezny. Hned 
během příchodu okouzlily přítomné mladistvým zjevem a krásou, a jakmile se ujaly 
svých nástrojů, nadchly svým precizním přednesem, vzájemnou souhrou i přirozeným 
kontaktem s publikem.

Koncert zahájila skladba J. Miličínského Pastorela na koledu Narodil se Kristus pán 
a v nás zablikaly dohořívající vánoční plamínky. Následující Klavírní trio G Dur Josefa 
Haydna má strohý název, ale co se pod ním skrývalo za krásu! Virtuozita klavíristky (Te-
rezie	Fialová)	se	propojila	s	tóny	houslí	(Lenka	Matějáková)	a	vše	sametově	doplňovalo	
violoncello (Markéta Vrbová).

Závěr první části patřil fantazii pro klavírní trio Circulo, jehož autorem je španěl-
ský skladatel Joaquín Turina, a prodloužil díky své zpěvnosti i kouzlu interpretek krás-
ný zážitek z hudby.

Druhá část koncertu měla zcela odlišný charakter. Puella trio si vybralo skladbu Petra 
Ebena. Autora, který se dožil uznání veřejnosti až po roce 1989. Skládal převážně duchovní, 
moderní a soudobou vážnou hudbu. V roce 2009 uplyne osmdesát let od jeho narození.

To, co jsme se dozvěděli o podnětu k vytvoření Klavírního tria, (je psáno pod do-
jmem vážného onemocnění autorovy snachy, manželky syna Marka), ještě víc umocni-
lo působení Ebenovy hudby na posluchače: smutek, pláč, prosby za uzdravení, naděje…
To	nebyla	sladká	melodická	pohlazení,	ale	srdceryvný	nářek,	výpověď	o	zoufalství,	kte-
rý drásal a zneklidňoval.
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V přídavku zaznělo pak trio Jaro z Čtvera ročních období argentinského skladatele 
Astora Piazolly. To bylo uklidnění na dobrou noc.

Ještě maličkost na závěr: Puella trio studuje ve švýcarském Luzernu u členů Guarneri 
tria. Právě jeden z jeho členů, profesor Klánský, „křtil“ na prosincovém koncertu BHP 
v Bíteši nové koncertní křídlo.

Zora Krupičková

SVĚTOVÝ HOUSLISTA Z MORAVY
„Slyšel jsem Václava Dvořáka hrát a mohu o něm prohlásit, že je to velmi talentovaný, zralý 
houslista. Jsem si jistý, že bude hrát všechny skladby svého repertoáru s velkou jistotou a v je-
dinečné interpretaci,” prohlásil jeden z nejlepších světových houslistů Shlomo Mintz.

Dál už asi není třeba nic dodávat, snad jen to, že na pátý koncert BHP 3. února 2009 
přijede	Václav	Dvořák	nejen	jako	sólista,	ale	i	jako	primárius	Doležalova	kvarteta.

Václav Dvořák (1976) začal hrát na housle v pěti letech pod vedením prof. Zdeň-
ky Tomkové, pokračoval na brněnské konzervatoři ve třídě prof. Jana Stanovského, kon-
certního mistra Státní filharmonie Brno. Absolvoval Akademii múzických umění v Praze 
u	prof.	Václava	Snítila	a	svá	studia	uzavřel	v	sólistické	třídě	na	Dánské	královské	akademii	
v Kodani pod vedením renomovaného prof. Milana Vítka. Účastnil se řady mistrovských 
kurzů, získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Hrál téměř ve všech státech Evro-
py, v USA i v Japonsku. V roce 2007 vydal kompaktní disk se skladbami českých mistrů 
a se světovou premiérovou nahrávkou dvou skladeb Heiricha Wilhelma Ernsta Nocturno 
a Bolero. Jako pedagog je zván na mistrovské kurzy doma i v zahraničí.

Doležalovo kvarteto (Václav Dvořák – I. housle, Jakub Fišer – II. housle, Jiří Ka-
bát – viola, Jakub Mayer – violoncello) patří mezi špičkové soubory reprezentující čes-
kou kvartetní školu. Soubor byl založen roku 1972 violistou Karlem Doležalem, který 
se roku 2003 rozhodl oslovit talentované mladé, ale přesto již velmi zkušené interprety, 
kterým jméno kvarteta předal. Soubor chce navázat na tradice české kvartetní školy, ale 
také hledat nové a neotřelé projekty. Soubor již nahrával pro Českou televizi, úspěšně 
reprezentoval Českou republiku na mezinárodní soutěži v Osace, kam bylo na základě 
nahrávky vybráno pouze 10 kvartet z celého světa, a ve světové premiéře natočil Kvartet 
B dur H. W. Ernsta pro Český rozhlas.

V úterý 3. února 2009 v 19 hodin nás určitě čeká v Kulturním domě ve Velké Bí-
teši nevšední zážitek.

Otto Hasoň

SPCCH PŘIPRAVUJE
Svaz postižených civilizačními chorobami zahajuje dne 17. února 2009 zájezdy na kou-
pání do Čalova do Termálparku. Doprava: člen 150 Kč
  ostatní 250 Kč
Vstup si platí každý sám v Eurech! Důchodci ………… 5,30 EUR
 Dospělí…………… 6,30 EUR
 Děti 3-15 let……… 4,65 EUR
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OBRÁZKY Z PODHORÁCKA
SLAVNOSTI A OByČEJE SOUČASNéHO ZVyKOSLOVNéHO ROKU

Po úspěšné Výstavě lidových krojů v obyčejovém roku současného Podhorác-
ka i Horácka, konané v prostorách konírny třebíčského zámku, která byla ukončena 
4.  ledna 2009, Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Tře-
bíč připravilo první část putovní výstavy, zachycující obrazem i slovem některé výroč-
ní obyčeje a projevy, které se konají na Podhorácku a zapůjčilo ji k prezentaci Krajské-
mu úřadu Vysočina v Jihlavě.

Výstava je jedním z výstupů terénního výzkumu obyčejových tradic, který pod ko-
ordinací pověřeného pracoviště Tradiční lidové kultury probíhal v roce 2008 ve všech 
obcích kraje v návaznosti na výzkum celostátní.

Na třinácti panelech jsou vyobrazeny například fotoreportáže z živého betléma, cho-
zení	Tří	králů,	masopustu	v	mnohých	podhoráckých	obcích,	vítání	jara	na	Šmelcovně,	
čarodějnic, Královniček v Jestřabí, Vožení krála v Ketkovicích a samozřejmě nechybí prů-
řez hodovým týdnem ve Velké Bíteši. Panely jsou doplněny dvěmi vitrínami, které byly 
koncipovány na prezentaci předmětů, vztahujících se k obyčejům ve Velké Bíteši.

Výstava se nacházela ve vestibulu Krajského úřadu a ke shlédnutí byla od 15. ledna 
do 2. února 2009. Velká Bíteš tak měla další možnost prezentovat zdejší kulturu.

Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

 
Foto: Silava Smutná
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíte-
še, zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih. Nyní 
Masarykovo náměstí, dům č.p. 18 (dnes	s	obchodem	„Mladá	móda“):

V roce 1594 vlastnil dům Jiřík Jarušek. Po něm se patrně před rokem 1612 stal 
majitelem řezník Pavel Kopřiva. Ten postupně nakupoval polnosti, zahradu, chmelnici 
i stodolu Za Kostelem (1622). Dům prodal roku 1636 „s připrodáním těchto věcí: al-
maru koutnice, stoly 2, stolici dlouhou a štok dlouhej v síni“ Pavlu Zlatníkovi za 300 mo-
ravských zlatých. Za tutéž částku jej po Zlatníkovi pořídil roku 1664 řemenář  Tobiáš 
Lorenc Krymvold Kutnohorský. Později v roce 1690 požár pohltil i tento dům. Krym-
vold jej („jeden krov“) částečně znovu vystavěl, ale brzy nato se odstěhoval z hrabství 
pryč. Roku 1695 koupil dům Jakub Sláma taktéž za 300 moravských zlatých. Od Slá-
my jej roku 1711 pořídil za tutéž sumu řezník Bernard Kostelecký.

Následně roku 1743 „Jejich Opatrnosti páni (radní) na místě sirotka Pavla syna pozůsta-
lýho po nebožtíkovi Bernardu Kosteleckým, totiž do vejrostu jeho, pokudž by se nevoženil, za 
hospodáře do domu jeho plnomocně jsou ustanovili a to tímto následujícím způsobem, že tenž 
sirotek Pavel pozůstalý u pana France Kosteleckýho v domu a na stravě, řemeslu poctivýmu se 
učíce, pozůstávati jmá a tenž intesims (tj. dědičný) držitel všechny povinnosti vybejvati, dům 
však ale v dobrým stavu zdržeti povinen bude“. V roce 1759 však zdědil dům zeť Bernar-
da Kosteleckého též řezník Pavel Vepřovský. Později roku 1788 koupil dům od Vepřov-
ského za 740 zlatých Josef Raisteter, který jej prodal roku 1796 mydlářovi z Německého 
(Havlíčkova) Brodu Josefu Libickému již za 765 zlatých. Libický ale o dva roky pozdě-
ji vyměnil s Karlem Šmídem tento právovárečný dům za domek č.p. 79 v Kostelní uli-
ci.	Šmíd	si	tak	odečetl	500	zlatých	z	celkové	kupní	ceny	1	030	zlatých.	Následně	v	roce	
1832 získal dům v ceně 1 010 zlatých Ignác Jelínek.

Do Velké Bíteše Ignácův 
otec pekař Jan Jelínek přišel ze 
Žďáru	nad	Sázavou.	Roku	1804	
koupil dům č.p. 14 na náměstí 
za 6 007 zlatých. Ten však ná-
sledujícího roku prodal a kou-
pil č.p. 119 v Hrnčířské ulici 
za 1 400 zlatých. Ignác převzal 
dům v roce 1827. O pět let 
později jej prodal za 1 000 zla-
tých, aby koupil dům na náměs-
tí. Dům, o kterém je tento pří-
spěvek, byl později roku 1868 
připsán Janu Jelínkovi a jeho 
manželce Julii.

Kdysi řeznický, později pekařský dům č.p. 18 nedoznal 
od 19. st. zásadních změn.    Foto: Archiv T. Jelínka
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Dodejme, že dům je dosud ve vlastnictví rodiny Jelínkovy, která zde provozovala 
pekařské řemeslo až do násilného zrušení živnosti v polovině minulého století (vzpo-
mínky posledního pekaře z rodu Františka Jelínka zaznamenala Silva Smutná pro Zpra-
vodaj 12/1999).

Prameny: SOkA ZR, AMVB, sign. C18 – č. 4, č. 11 787 – fol. 6, 49, 87, 136, 150, 
151, 177, 254, č. 11 788 – fol. 63, 182, 183, 257, č. 11 789 – fol. 101, 144, č. 11 793 
– fol. 20, č. 11 795 – fol. 99-101.

Jan Zduba

ZADÁNO PRO SENIORKLUB

Únor bílý, pole sílí.
Vloni tomu tak nebylo.Všech osm loňských únorových vycházek k Jakoubku jsme ab-
solvovali úplně bez sněhu. Mimořádný stav. Pevně doufáme, že ty letošní plánované 
črvrteč ní vycházky k Jakoubku budou se sněhem. A se sluníčkem, které pomalu stou-
pá nahoru – aby hřálo a aby taky nás trochu opálilo. Jako na horách. Už to musí ko-
nečně jednou vyjít.

Co jsme připravili na měsíc únor:

Takže budou čtvrteční vycházky k Jakoubku pro vodu. Sraz vždy ve 14 hodin u Je-
řábkovy pekárny. Budeme chodit tou nejkratší cestou, cestu tam i zpět zvládneme za dvě 
hodiny. A po návratu domů, zdravě osvěženi a příjemně unavani, si hned, z čerstvé dobré 
vody od Jakoubka, uvaříme dobré kafíčko. A k tomu makový koláč, který si nezapome-
neme koupit v pekárně. Už se na vycházky těšíme. Kdo má zájem, může jít s námi.

Každou neděli pokračují plavání v Nové Vsi u Oslavan. Připomínáme, že odjezdy jsou 
vždy v 8 hodin od České spořitelny. Plavání je určeno všem občanům a dětem. Předem 
se není nutno přihlašovat, stačí přijít k autobusu. Seniorky a senioři mají cestu zdarma.

Ve středu 18.2. 2009, v 15 hodin, v Kulturním domě, máme Seniorklub. Naším 
hostem bude brněnský senior, geolog Ing. Otto Horský, CSc. Jako geolog byl dva roky 
v Chile a osm roků na Kubě, kde prováděl geologicko-inženýrský průzkum pro stavby 
elektráren. O své práci z oboru i z cestování napsal několik knížek. Bude to určitě zají-
mavá beseda. O Kubě se v současné době hodně píše a mluví, tak se určitě dovíme hod-
ně zajímavých informací.

Co chystáme na měsíc březen:

– pokračují nedělní plavání, 1., 8. a 15. března 2009
– středa 18. 3. 2009, Seniorklub
–	 neděle	22.	3.	2009,	Vítání	jara	na	Šmelcovně

Aktiv Seniorklubu
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ZLATÁ SVATBA

V sobotu 17. ledna 2009 oslavili zlatou svatbu 
manželé Zdenka a František Macholánovi.

V obřadní síni radnice je přijal starosta 
Mgr. Miroslav Báňa a spolu s ním a členy ro-
diny si manželé připili na další společnou ces-
tu životem.

Také redakce Zpravodaje přeje manželům 
Macholánovým hodně zdraví a spokojenosti.

Redakce Zpravodaje

BLAHOPŘEJEME DALŠÍ STOLETÉ OBČANCE
Dne 18. prosince 2008 oslavila své sté na-

rozeniny bítešská občanka paní Marie Robot-
ková. Připojila se tak ke dvojici stoletých, které 
v Bíteši již máme.

Malou oslavu pro ni a její rodinu připravil 
Sbor pro občanské záležitosti. Jubilantka přija-
la blahopřání od starosty, místostarostky města 
a dalších hostů.

Paní Robotková je stále svěží mysli, pama-
tuje se i na své spolupracovnice, s nimiž byla 
zaměstnána v kuchyni bývalé traktorové stani-
ce. Pravnoučatům dokáže číst pohádky ještě bez 
brýlí a pro rodinnou oslavu svých stých naroze-
nin dokázala oloupat dva kilogramy cibule pro 
sváteční salát.

Přejme jí tedy hodně zdraví a svěžesti i do 
dalších let! Připojujeme citát z článku ve Vyso-
čině: Kdo se chce dožít sta let, ať se nastěhuje 
do Velké Bíteše!

Redakce Zpravodaje

Foto: Deník/Josef Němec
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JUBILEA
Dne 8. ledna 2009 se dožila krásného věku deva-

desáti let bítešská rodačka a nyní i bítešská občanka 
paní Věra Studená roz. Sedláková.

Jubilantce přeje hodně zdraví, mnoho dalších let 
prožitých v duševní svěžesti a poklidu jménem příbuz-
ných dcera Věrka a vnučka Helenka.

Členky Sboru pro občanské záležitosti oslavenky-
ni připomínají, že ke stým narozeninám pro ni uspo-
řádají na radnici oslavu a přejí jí proto stálé zdraví 
a pohodu!

Ke gratulacím se připojuje také redakce Zpravo-
daje.

OCHRANA OBYVATEL
POLICIE INFORMUJE

V současné době, tak jako každou zimu, řešíme vloupání do chat a odcizení věcí, 
které zde majitelé ponechávají. Opakovaně občany nabádáme, kromě televize a rozhla-
su, ať si v chatách, kam se jezdí pouze rekreovat, neponechávají žádné cenné věci nebo 
peníze. Bohužel, po týdnu, kdy majitel zjistí, že do jeho chaty vnikl neznámý pachatel, 
který odcizil drahé nebo cenné věci, jsou již stopy velice matné a z těchto důvodů ne-
bývá pachatel často dopátrán. Dále bychom chtěli upozornit na stálé vykrádání bytů. 
S tímto problémem by mohli pomoci i lidé, kteří jsou přes pracovní dobu doma a mo-
hou pachatele překvapit, a to i pouhým otevřením dveří nebo větší pozorností. Pacha-
telé se totiž dostávají do bytů rozlomením zámku, takže musí být bezprostředně před 
dveřmi napadaného bytu.

Opět chceme připomenout i to, že osobní automobily opravdu nejsou trezory a že 
nechávat v nich cennosti, peníze či jiné věci, na kterých nám záleží a mohlo by i pacha-
teli, je nerozum, protože o tyto věci můžeme i lehko přijít. Prevencí je mít auto zamče-
né	a	cenné	věci	mít	tak,	aby	„neprovokovaly“,	takže	je	mít	buď	s	sebou,	nebo	v	místech	
na která není z venku do auta vidět.

V současné době řešíme poškozování cizí věci, kdy v areálu Bítešské dopravní společ-
nosti	shořela	dvě	vozidla	a	vznikla	tak	škoda	větší	než	4	milióny	korun.

Rovněž během posledního měsíce bylo zadrženo několik řidičů, kteří řídili pod vli-
vem alkoholu.

INFORMACE	PRO	VŠECHNY	OBČANY:
Voláte-li na policii, když vidíte nějaké podezřelé auto nebo člověka, tak je důležité si zapsat 
(ne zapamatovat - velmi rychle se snadno spleteme) minimálně registrační značku auta. 
V případě, že toto neuděláte, policie nemá takřka žádnou šanci dopadnout možného pacha-
tele, který odjíždí např. v tmavém starším autě. Obdobně postupujte, když se jedná o po-
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dezřelou osobu. Snažte se, aby Váš popis byl co nejpřesnější. V takovýchto situacích na nic 
nečekejte a ihned volejte na policii ve Velké Bíteši na tel. čísle: 566 534 333 nebo 158.
Závěrem bych chtěl Všem popřát dobrý start do nového roku a vše nej!

npor. Ing. David Dvořáček

SLUŽBY OBYVATELŮM
BÍTEŠÁCI SOBĚ

Ne slova, sliby a rady, co by se mělo a potřebovalo, ale skutečná podpora morální a fi-
nanční rozhodují o výsledku. Jak jsme již informovali v říjnovém Zpravodaji 2008 byl na 
poliklinice ve Velké Bíteši uveden do provozu nový skiagrafický rtg komplet Chirana. Prv-
ní jednání s partnery o pořízení nového rentgenu proběhla v dubnu roku 2008, pak ná-
sledovalo výběrové řízení, objednání, nutné stavební úpravy a vlastní instalace přístroje. Již 
v srpnu byl přístroj uveden do zkušebního provozu. Z oslovených 42 partnerů kladně re-
agovalo 40 a zaslalo sjednané finanční částky, jejichž seznam uvádíme níže. Po půlročním 
provozu lze konstatovat, že zařízení plně vyhovuje potřebám pacientů, praktických lékařů 
i specialistů (interna, ortopedie, ORL, chirurgie). Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na 
této úspěšné akci podíleli.
Partneři, kteří přispěli finančními prostředky:
AG FOODS Group, a.s. – 40.000 Kč; Autoimpex spol. s r.o. Velká Bíteš – 50.000 Kč;
B.C.S. s.r.o. – 10.000 Kč; Bikos s.r.o. Velká Bíteš – 10.000 Kč; Horácké autodružstvo Vel-
ká Bíteš – 15.000 Kč; Janda Jiří – 30.000 Kč; LABARA s.r.o. Jindřichov – 45.000 Kč; Lesy 
města Velká Bíteš – 50.000 Kč; Loukota Jiří – Stavební činnost – 15.000 Kč; Mgr. Richte-
rová Květoslava – 10.000 Kč; MUDr. Horek Svatopluk – 10.000 Kč; MUDr. Janík Pavel – 
10.000 Kč; MUDr. Petrášová Marie – 10.000 Kč; MUDr. Ráboňová Jana – 10.000 Kč;
MUDr.	Sládková	Věra	–	10.000	Kč;	MUDr.	Šilhavý	Miroslav	–	5.000	Kč;	MUDr.	Štefek	
Jaroslav – 10.000 Kč; MUDr. Trnka Aleš – 10.000 Kč; Obec Borovník – 2.000 Kč; Obec 
Krokočín – 5.000 Kč; Obec Katov – 5.000 Kč; Obec Křoví – 5.000 Kč; Obec Níhov – 
10.000 Kč; Obec Nové Sady – 10.000 Kč; Obec Osová Bítýška – 50.000 Kč; Obec Skřiná-
řov – 2.000 Kč; Obec Vlkov – 10.000 Kč; Obec Záblatí – 10.000 Kč; PBS Turbo s.r.o. Velká 
Bíteš – 50.000 Kč; POEX Velké Meziříčí – 10.000 Kč; První brněnská strojírna Velká Bíteš 
– 60.000 Kč; Restaurace U Vrány Velká Bíteš – 2.000 Kč; RNDr. Richter Jiří – 10.000 Kč; 
RS ELEKTRO s.r.o. Velká Bíteš – 15.000 Kč; Sdružení AURA Velká Bíteš – 10.000 Kč; 
Strojírna Slavíček s.r.o. – 10.000 Kč; Technické služby s.r.o. Velká Bíteš – 60.000 Kč; ZO 
odbor. svazu KOVO PBS Velká Bíteš – 15.000 Kč; Sláma Milan – 60.000 Kč; BDS Velká 
Bíteš – 50.000 Kč; Město Velká Bíteš dokrylo zbytek.

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI ZŮSTÁVÁ
Po jednáních na radě města a zastupitelstvu došlo k příjemnému rozhodnutí, že lékařská 
služba první pomoci na poliklinice ve Velké Bíteši zůstává zachována i nadále jako nevý-
jezdní a to: soboty, neděle a svátky 10.00 - 18.00 hod.

MUDr. Svatopluk Horek
 ředitel polikliniky
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OSTATNÍ
PROJEKT „HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR WALDVIERTEL – VYSO-
ČINA - JIŽNÍ ČECHY“
S novým programovým obdobím přichází nová iniciativa Hospodářských komor, kte-
rá již čerpá z bohatých zkušeností a můžeme tak nabídnout malým a středním firmám, 
které směřují na rakouský trh, nové a kvalitnější služby.
Chceme Vám nabídnout v prvé řadě poradenství a dále aktivně podpořit rozvoj příhra-
ničního hospodářského prostoru v regionu Vysočina, Jižní Čechy a Dolní Rakousko.
Zde je krátký přehled aktivit a akcí, které bude Hospodářská komora v následujících 
dvou letech pro Vás připravovat:
Konzultační dny:
–	 v	jednotlivých	okresech	(Jihlava,	Třebíč,	Pelhřimov,	Havlíčkův	Brod,	Žďár	nad	Sáza-

vou), za účasti externího poradce z Rakouska budeme šířit poptávky a nabídky firem 
z Vysočiny a z Dolního Rakouska možným zájemců v sousední zemi

– aktivní vyhledávání informací
Poradenství:
– pro firmy, které potřebují podporu a mají zájem na dodávkách nebo práci ve mzdě, 

nebo chtějí založit pobočku, vybudovat odbytovou síť v Rakousku
– asistence firmám při obchodním jednání s rakouskými partnery
– profesionální poradenství - informace týkající se omezení pohybu zaměstnanců a slu-

žeb v Rakousku, pracovní povolení
– aktivní vyhledávání kontaktů a informací v Dolním Rakousku
Databáze firem:
– prostřednictvím webových stránek Hospodářských komor budeme prezentovat na-

bídky a poptávky firem z regionu Vysočina a Dolního Rakouska
– bude sloužit skutečným zájemcům o kooperace
Newletter:
– 2 x do roka elektronický zpravodaj o aktuálních informacích týkajících se projektu
V rámci projektu uspořádáme pro malé a střední firmy z regionu Vysočina následující akce:
Workshopy: 3	akce,	Interkulturelmí	management,	marketing	v	Rakousku,	podpora	„Žen	

podnikatelek“
Exkurze: 3 exkurze do Dolního Rakouska
Semináře: 5 akcí, podnikání, pracovní právo, daňová problematika, legislativa 

v  Rakousku
Poradenství firmám a všechny akce v rámci projektu jsou financovány Evropskou unií a pro 
malé a střední firmy z regionu Vysočina jsou zdarma!

Kontakt:
Daniela Machová, konzultant, tel.: 566 627 907, e-mail: machova@komorazdar.cz
Okresní	hospodářská	komora	Žďár	nad	Sázavou,	Náměstí	Republiky	75/2,	591	01	Žďár	
nad Sázavou.
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ZIMNÍ PÉČE O PLEŤ
Vánoce jsou již dávno pryč a jaro se blíží pomalu. Stejně jako začínáme zvolna po-

ciťovat jarní únavu, tak i na naší pleti můžeme pozorovat některé nepříznivé jevy, kte-
ré jsou způsobeny vyššími nároky v zimním období. Velmi často je pleť suchá, někdy 
s projevy šupinatění nebo lokálním výskytem začervenalých míst a různých exémů, čas-
to svědivých. Nebo celkově pleť citlivě reaguje i na přípravky, které jindy snášela bez 
problémů.

Není nutné se hned znepokojovat, nebo dokonce začít experimentovat s jinou kos-
metikou. Stačí běžnou péči vhodně posílit, pravidelně pleť ošetřovat a hlavně dobře 
chránit. Musíme pamatovat na to, že pleť nám může „omrznout“ i při teplotě mírně 
nad O°C, když fouká ledový vítr. Natož když jsou teploty pod bodem mrazu. Poškoze-
ní z chladu není hned patrné, zato způsobené změny v pokožce nás budou trápit ještě 
dlouhou dobu nepříjemnými projevy.

V zimním období používáme oblíbené hydratační krémy, fluidy a oční gely na noc 
a u suché pleti po jejich nanesení ještě použijeme krém mastnější. Na denní ošetření pak 
volíme krém s větším obsahem tuku. Hlavně dbáme na to, abychom ranní čistící a líčící 
proceduru provedly aspoň půl hodiny před vyjitím ven. Pokud nás čeká dlouhý pobyt 
venku, hlavně při zimních sportech, tak mastným krémem nešetříme. když máme po-
cit, že se obličej příliš leskne, použijeme na tento krém ještě make-up a pudr. Make-up 
je ostatně v zimním období nejlepším „kabátkem“ pro naši pleť a také posiluje ochranu 
před slunečním zářením. Na denní krém je vhodný každý den.

Zvláštní péči věnujeme rtům, protože v zimě jsou velmi citlivé na vysušení a po-
praskání. Nejlepší je speciální krém na rty, který máme vždy při sobě a použijeme jej, 
kdykoliv potřebujeme. Na něj líčíme rtěnku, která je v zimě vhodnější než lesk a také 
dobře naše rty chrání, podobně jako make-up pleť. Když se nemůžeme bez lesku obe-
jít, tak jej raději naneseme na rtěnku, která může být v zimě v sytějším barevném od-
stínu než v létě.

Pokud jsme zvyklé dopřávat své pleti vydatnější domácí ošetření, je to velmi vhod-
né v zimním období a v předjaří. Po šetrném peelingu aplikujeme hydratační nebo vý-
živnou masku a to klidně i 2x týdně, samozřejmě na noc. Máme-li pleť hodně suchou, 
můžeme pod noční krém ještě přidat pěstící ampulkovou kúru, která se používá den-
ně po dobu jednoho měsíce. Také můžeme péči posílit profesionálním ošetřením na sa-
lonu a dopřát si některé z nadstandardních kúr, které mají hloubkový a dlouhodobý 
efekt. Hlavně v zimním období výborně pleť regenerují a zodolňují vůči nepříznivým 
klimatickým podmínkám.

Také bychom neměly zapomínat na děti a při pobytu venku v mrazivém počasí 
ošetříme jejich tvářičky mastným turgorovým krémem, který je ideální pro celou rodi-
nu kdykoliv je třeba.

Za dobrou péči vás vaše pleť odmění pěkným vzhledem a příjemným pocitem ne-
jen při líčení na společenské akce, ale každodenně až do příchodu jara.

Hodně pohody, zdravou a krásnou pleť vám přeje Mgr. Anna Kopáčková
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ ÚNOR 2009
Neděle 1. února v 19.30 hodin
ČESKÁ RAPUBLIKA - První celovečerní film 
o českém rapu. Hudba PSH, Supercroo, Indy 
& Wich + LA4, vystupují Orion, James Cole, 
Hugo Toxx, Hana Hegerová a další. Premiéra - 
87 minut, vhodné od 15 let. Vstupné 69 Kč

Neděle 8. února v 17.00 a v 19.30 hodin
VY NÁM TAKY, ŠÉFE - Jedeme v tom všich-
ni aneb komedie o tom, když se partě „loserů“ 
naskytne životní šance. V hlavních rolích nové 
české komedie V. Vydra, I. Janžurová, S. Nová-
ková, M. Bočanová, A. Polívková, J. Langmajer, 
D. Kraus a další. Premiéra - 92 minut, mládeži 
přístupno. Vstupné 69 Kč

Neděle 15. února v 19.30 hodin
STMÍVÁNÍ (Twilight) - Tři věci jsem věděla 
najisto: 1) Edward je upír. 2) Část jeho osob-
nosti žízní po mé krvi. 3) Jsem do něho bezvý-
hradně zamilovaná. Americký romantický ho-
ror. Premiéra – 120 minut, vhodné od 12 let. 
Vstupné 69 Kč

Neděle 22. února v 19.30 hodin
HLÍDAČ Č. 47 - Karel Roden ve velkém lid-
ském příběhu režiséra Filipa Renče, dále hrají 
Vladimír Dlouhý, Lucie Siposová a další… Pre-
miéra - 108 minut, vhodné od 15 let. Vstup-
né 69 Kč

Neděle 1. března v 17.00 a v 19.30 hodin
MADAGASKAR 2 (Madagascar: Escape 2 Af-
rica) - Stále spolu. Stále ztraceni. Nový příběh 
lva Alexe, žirafáka Melmana, zebry Marty a hro-
šice Glorie. Animovaná komedie v českém zně-
ní pro celou rodinu. Premiéra - 90 minut, mlá-
deži přístupno. Vstupné 69 Kč

Neděle 8. března v 16.00, 18.00 a ve 20.00 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI - Co uděláte, aby se 
vaše 25 stará platonická láska stala skutečnou? 
V hlavních rolích nové české komedie Jan An-
tonín Duchoslav, Michal Suchánek, Eva Jeníč-
ková, Radek Brzobohatý, Jakub Prachař, Václav 
Kopta a další. Premiéra - 104 minut, mládeži 
přístupno. Vstupné 69 Kč
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Ing. Michal Brázdil
Váš realitní poradce

773 500 753

prodává nejvíce realit na světě

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
 Chcete získat nejlepší cenu?

 Chcete mít nejlepší podmínky?

 Chcete klidný a bezstarostný obchod?

Svěřte se profesionálům...

Křížová 18 (u Mendlova nám.)
602 00 Brno

www.re-max.cz/100
100

Karlov 261
595 01 Velká Bíteš

michal.brazdil@remax-czech.cz
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