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• zPRÁVY MĚSTA
• „TA BeTeŠSKÁ BRÁnA PĚKnÁ MAlOVAnÁ“
• AngličTinA PRO neJMenŠÍ
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Specialista na okna, dvefie a stûny
z plastu, dfieva
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POznÁVÁMe SVůJ RegiOn

Střed Milešína se symboly „moci“ světské a církevní.  FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Bývalý hostinec „U Kopečných“ přestavěný na víceúčelovou budovu.
 FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Jiří Košťál - Jinošov 83

PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace

Pátek: 15.00 - 19.00 hodin, Sobota: 10.00 - 18.00 hodin, Neděle: 10.00 - 16.00 hodin
Zakázky na počkání nebo dle dohody Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA

Mladá móda

20 % 

Po – Pá 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.30 hodin
       So 8.30 – 10.30 hodin

sleva

na dámské zimní lyžařské bundy
Od 2. 1. 2007

alPine PRO / Hi – TeC
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MILEŠÍN
Za horizontem této krajiny jsem potkal člověka…

…Je nezvykle teplý adventní podvečer a já sedím s panem Františkem Lundou 
mladším v podkrovním pokoji jejich rodinného domku na kraji Milešína a shromaž-
ďuji materiály k tomuto článku. Čerpám nejen ze zápisů v pamětní knize obce, kte-
rou vede a kterou převzal po zesnulém Bedřichu Kundýskovi, ale také z kroniky míst-
ního sboru dobrovolných hasičů, jehož je starostou, a kterou se snaží dát do pořádku. 
Čerpám i z poznámek a vyprávění o době současné. Jsem příjemně překvapen jeho 
zájmem o historii rodiště, o své vlastní kořeny a obdivuji jakoby samozřejmou snahu 
mladého člověka zachytit významné události pro budoucí generace a vůbec přiložit 
ruce k společnému dílu. To vše po večerech, po namáhavé práci v zemědělství - jaký 
kontrast zájmů v porovnání s mnoha jeho vrstevníky!

Společně potom uvažujeme o možnostech „bádání“ v archívech a „sníme“ o his-
torickém obraze našich středověkých vesnic, který – bohužel, zůstane navždy zaha-
len závojem času…

Poslední z poznávaných obcí, která ještě patří do heřmanovské farnosti je Milešín, 
ukrytý za horizontem „Křibů“ (620 m.n.m.) v malebném údolí na jejich úpatí, od jihu 
lemovaném lesy východních svahů hřebenu Svaté hory. Vysvětlení původu názvu 
obce je milé a prosté. Publikace „Místní jména na Moravě a ve Slezsku II“ uvádí: 
„… název Milešín vznikl z osobních jmen Mileša, Mileše, která jsou zdrobnělinou 
k některému ze složených jmen obsahujících komponent Mil-, -mil = milý (Milhost, 
Milobud, Bohumil, Damil apod.).“

Nyní je Milešín dostupný motoristům po úzkých asfaltových silnicích ze tří stran 
– od Březí, od Vidonína i od Heřmanova. Nebývalo tomu tak vždy. Pouze od Březí 
vedla sjízdná „silnička“, zbývající dvě – romantické „polňačky“ - mohly zdolat jen 
koňské povozy. A to děti z Milešína docházely do heřmanovské školy už od první 
třídy a v neděli znovu s rodiči do kostela. Při představě krásných „ladovských“ zim 
se záplavami sněhu, které v této krajině nejsou zvláštností, při nutnosti překonat asi 
100m nadmořské výšky, byla cesta malých školáků sice romantická, ale mnohdy nad 
jejich síly. Proto musel vždy některý z majetnějších rodičů pomoci sáněmi taženými 
koňským spřežením. Jistou kompenzací nákladů mohly tehdy být „výpalky“ (krmný 
odpad při výrobě lihu) z heřmanovského lihovaru, které potom s sebou vozka vzal 
při zpáteční cestě. Milešín patřil mezi „dobře ukryté“ vísky severního cípu bítešského 
regionu. Snad jen Ondrušky a Bojanov byly „zapadlejší“. Od loňského roku je úsek 
Březí (křižovatka) – Milešín – Heřmanov součástí cyklotrasy č. 5235, vedoucí z V. 
Bíteše přes Strážek do Bystřice nad Pernštejnem.

Historický obraz Milešína je podobný sousedním obcím a je popsaný v Tirayově 
„Vlastivědě moravské“, vydané roku 1900:

„Ves leží v dolíku, skoro severně. Tvoří širokou náves a má domy roztroušené, jed-
nak štíty, jednak průčelím na náves. Některé jsou posud ze dřeva.

V polovici XIV. stol. patřil Milešín k panství Meziříčskému. Kolem r. 1420 obdr-
žel Milešín i s dědičnou rychtou (která se ještě připomíná r. 1617) od Dobše z Me-
ziříčí Viktorin ze Schönwalda a po něm dědici jeho. V druhé polovici století XV. 
Patřil Milešín Jiřímu a Hartlibovi Vojnům z Litavy, po jejichž smrti dostal se Milešín 



�

darem od krále Matyáše r. 1482 Mrakšovi z Noskova. Roku 1498 však náležel rodině 
Lechvických ze Zástřizel, kteří skoupivše všecky zdejší svobodné dvory, prodali 
Milešín r. 1512 Vilému z Pernštejna. Od r. 1617 patří k panství Osovskému. V XV. stol. 
jmenoval se dle Milešína rod zemanský.

Obec vznikla vyloučením z Heřmanova r. 1878. Má jmění (polí a pastvin) 35 jiter.
Trati: Za horou, K Nové Vsi, K Heřmanovu, Chocholouš.
Přes 100 let mají rodné domy rodiny: Katolických, Pařilova, Mazánkova, 

Kopečných.“
Nahlédněme opatrně do farní kroniky, do období po roce 1661, kdy byl farářem 

Václav František Hrabovský, vzdělaný kněz, který studoval v Praze a v Olomouci:
„…některé dědiny … dávají desátek ze všeho: žito, oves, ječmen, len, jarka pšenice, 

zelí, mimo rychtáře v Heřmanově, který má od starodávna obdarování, že dává toliko 
dvojí klas – žito a oves. Z Milešína, z Rozseče a z Borovníka dávají desátek jen ze žita 
a ovsa. V Milešíně byla někdy svobodná rychta, avšak pod desátkem, z ní byl učiněn 
panský dvůr a z toho se dává ze zámku osovského 1 a půl sudu piva (6 věder)…“

Události doby nedávné budou uvedeny pouze v chronologické zkratce:
1926 – založen sbor dobrovolných hasičů, prvním starostou zvolen Jurný František,

prvním velitelem Pištělák Petr, nyní je velitelem Mazánek Jiří

1927 – zakoupena nová, ruční potahová stříkačka s výzbrojí za 26.000 Kč

1945 – osvobození Rudou armádou, přes Milešín ustupovaly poměrně velké sku-
piny německých vojsk,včetně části rumunské armády, která se zde zdržela asi 
3 dny, směrem na Heřmanov zanechali ustupující Němci porouchaný tank 
(to bylo něco pro kluky), někteří obyvatelé se vystěhovali v rámci „osídlování 
pohraničí“

1948 – postavena silnice přes náves a pořízen rozhlas, v r. 1949 i telefon

1951 – požár zničil stavení č. 22, proto byla na horním konci postavena pož. nádrž

1953 – 10. května napadlo 20 cm sněhu do rozkvetlých stromů – vydržel 2 dny

1954 – zakoupena nová motorová stříkačka

1956 – z důvodu stavby silnice byl přestěhován sv. kříž z návsi k Jurnovým č.12

1958 – začátek společného hospodaření ve státním statku

1960 – reforma státní správy, Milešín přestal být obcí a stal se osadou Heřmanova, 
kovárna byla mechanizována a stala se opravářskou dílnou státních statků

1961 – provedeny rozsáhlé meliorace, 2. června 1962 padal sníh

1968 – započala intenzivní snaha občanů o vybudování silnice k Heřmanovu

1969 – dokončení této silnice dne 18. října se stalo historickým mezníkem v životě 
obce, neboť po staletích koňských povozů byla do Milešína dne 25. listopadu 
zavedena autobusová linka, byla také započata stavba silnice do Vidonína

1971 – státní statky postavily „bytovku“ a v r. 1972 „svazáci“ betonový parket

1978 – byla dokončena silnice do Vidonína a v r. 1979 nocležna pro řidiče

1982 – nastává postupné vylidňování obce, v r. 1984 přišla velká vichřice

1988 – postavena druhá bytovka „Na Vejpustku“
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1990 – vyhořela stodola v Mühlhanselově statku č. 1, později navráceném v restituci

1992 – po 32 letech se Milešín opět stává samostatnou obcí v čele se starostou 
Josefem Odehnalem, v letech 1998 – 2006 byl starostou Pavel Kopečný a nyní 
je novým starostou Lukáš Doležal

1993 – přestaly hospodařit státní statky a v r. 1994 začala přestavba bývalého hostince 
„U Kopečných“ na víceúčelovou budovu

1996 – rozvod pevných telefonních linek a letos i nového veřejného rozhlasu

1997 – vybudováno dětské hřiště

1998 – opravena hasičské zbrojnice a pož. nádrž

2000 – zvláštní pozornost si zaslouží zvonička, odvěké duchovní a shromažďovací 
centrum obce. Mnoho informací se nezachovalo, víme jen, že původní zvon 
zabavili Němci pro zbrojní účely během II. světové války. Nový, slavnostně 
vysvěcený dne 16. července 1948 je opatřen nápisem: „Ulila První moravská 
zvonárna v Brně L.P. 1948.“ Od června do srpna r. 2000 proběhly na zvonici 
rozsáhlé opravy, částečně umožněné sbírkou konanou dne 4. června r. 2000, 
která „vynesla“ 23.000 Kč. Slavnostní svěcení opravené zvonice se uskutečnilo 
27. srpna téhož roku. Do kopule pod dvojitým křížem bylo umístěno poselství 
současníků příštím pokolením

2001 – opravena požární nádrž firmou Stavos

2002 – V rámci nové tradice samostatné „Milešínské pouti“, slavené poslední srpno-
vou neděli, byl dne 25. srpna posvěcen také nový dřevěný kříž, postavený své-
pomocí na návsi pod zvonicí (viz foto)

Ani kulturní život se této malé obci nevyhýbá. Pravidelně se pořádají ostatky, 
„Hubertská“ zábava na počest vlastníků honebních pozemků, mikulášská nadílka 
a někdy také silvestrovská zábava. Kdysi bylo velkou tradicí pořádání první zábavy 
po adventním půstu, tzv. „štěpánské“.

Dnes má Milešín 87 stálých obyvatel, ale kolem roku 1900 jich zde žilo 245 
ve 33 domech.

Ještě doplním, že na katastru obce se nachází chatová oblast, bývalá Musilova 
hájovna a na samotě u lesa směrem k Rohům „malé ZOO“ pana Františka Mazánka.

Vážení občané Milešína i ostatní čtenáři, přijměte na počátku nového roku prosté 
přání pohody a zdraví, Vám i Vašim rodinám!

Pozn.: Do minulého čísla Zpravodaje se již nedostala informace o původu názvu 
Vidonína, která měla znít takto:

Po uzávěrce mi přišla odpověď z „Ústavu pro jazyk český AV ČR“ na dotaz o pů-
vodu a významu názvu obce „Vidonín“:

1. Jde o přivlastňovací tvar utvořený příponou –ín od některého zdrobně-
lého jména s komponentem vid- (např. Vidhost, Dobrovid, Snovid, Závid, Vidím). 
Znamenalo by to, že obec patřila někomu z nositelů uvedených jmen.

2. Jde o variantu k činitelskému jménu „Vidoň“, to je ten, kdo dobře vidí.
Alois Koukola
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NabÍdka prograMů a akcÍ
Neděle dne 7. ledna 2007 v 8 hodin
Odjezd od České spořitelny
pLaVÁNÍ V NoVÉ VSI
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 9. ledna 2007 v 19 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
JITka ČEcHoVÁ - klavír
Čtvrtý koncert X. sezóny BHP

Pátek dne 12. ledna a pátek dne 26. ledna 2007 od 9.30 do 10.30 hodin
Hala TJ Spartak
cVIČENÍČko - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání
„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky s jejich 
malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou

Úterý 15. ledna – pátek 26. ledna 2007 od 8 do 15.30 hodin
Sobota od 9 do 12 hodin, neděle od 13 do 16 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
VÝSTaVa FoTograFIÍ JIŘÍHo ZacHY
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 16. ledna 2007 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
babY cLUb
hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let

Středa dne 17. ledna 2007 v 15 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
SENIorkLUb SE STaroSToU MĚSTa
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 23. ledna 2007 v 15 hodin
Sraz u kašny na náměstí
EXkUrZE do JEŘÁbkoVY pEkÁrNY
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 23. ledna 2007 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola U Stadionu
„ModrÉ odpoLEdNE“

Sobota dne 27. ledna 2007 ve 20 hodin
17. rEprEZENTaČNÍ pLES SH ČMS
K tanci a poslechu bude hrát skupina BT Nova z Krnova
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INForMacE radNIcE
USNESENÍ Č. 1/06 Z JEdNÁNÍ radY MĚSTa VELkÁ bÍTEŠ
koNaNÉHo dNE 6. LISTopadU 2006

rada města schvaluje:
• zajistit obnovu značení přechodu pro chodce (vodorovné i svislé) v lokalitě u fot-

balového stadionu, případně i v jiných částech města

• zajistit dopravní značení v zóně bydlení U Stadionu na omezení maximální rych-
losti 40 km/hod, případně i v jiných částech města

• pověřit zástupce stran zastoupených v ZM k personálnímu obsazení následujících 
komisí RM:

- komise bytová

- komise kulturní, školství a tělovýchovy

- redakční rada Zpravodaje

- sbor pro občanské záležitosti

- komise pro územní plánování a regionální rozvoj

- komise k zajištění oslav 600. letého výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši

 Ve věci zřízení komise sociální bude ve vztahu k novým zákonům vedena ještě dis-
kuse.

• pověřit IC a KK předložit do příští RM obsah ankety, kterou budou vyzváni občané 
k návrhu scénáře oslav 600. letého výročí udělení plných městských práv Velké 
Bíteši

• pozvání zástupce fy Pronovia s.r.o. na příští zasedání RM k projednání podmínek 
výstavby areálu v průmyslové zóně Velká Bíteš - Košíkov

• požadavek na předložení kupní smlouvy na pozemky v průmyslové zóně Velká 
Bíteš – Košíkov uzavřenou s firmou Agrostroj Pelhřimov

• ve věci názvu průmyslových zón ve Velké Bíteši, prvotně uvádět v názvu: Velká 
Bíteš a až za tímto uvádět upřesňující název příslušné lokality

• rozpočtové opatření č. 5/06 v předloženém znění, jehož předmětem je financo-
vání el. zabezpečovacího systému budovy Městského muzea Velká Bíteš

• odpisový plán v předloženém znění pro r. 2006 pro SOU J. Tiraye, Velká Bíteš

• odpisový plán v předloženém znění pro r. 2006 pro Polikliniku Velká Bíteš

• odpisový plán v předloženém znění pro r. 2006 pro IC a KK Velká Bíteš

• poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500 Kč obcím – místním částem Velké 
Bíteše na Mikulášskou nadílku na základě obdržených žádostí od osadních výborů 
obcí

• vyhovět žádosti na přidělení bytu č. 26, Jihlavská 282, Velká Bíteš za podmínky, že 
žadatel bude mít trvalé bydliště ve Velké Bíteši

• vyhovět žádosti o povolení podnájmu bytu č. 15, Jihlavská 282, Velká Bíteš za pod-
mínky, že žadatel bude mít trvalé bydliště ve Velké Bíteši
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• vyhovět žádosti o povolení podnájmu bytu č. 216, U Stadionu 548, Velká Bíteš

• vyhovět žádosti o povolení podnájmu bytu č. 316, U Stadionu 548, Velká Bíteš 
na dobu 1 roku

• vyzvat odbor výstavby k max. urychlení procesu kolaudací nemovitostí určených 
k bydlení za účelem přihlášení obyvatel k trvalému pobytu ve Velké Bíteši v zájmu 
docílení 5 tis. obyvatel k 1.1.2007. V této věci je třeba poskytnout dostatek infor-
mací občanům ze strany pracovníků MěÚ

• ve věci žádosti o řešení problému kvality a bezpečnosti místní komunikace Návrší, 
následující:

 tato komunikace bude řádně zpevněna v příštím období až po vyřešení inženýr-
ských sítí v této lokalitě

• ve věci žádosti fy COLAS CZ a.s. Jihlava o vyjádření se k lomu Křoví z hlediska jeho 
provozu – úroveň zahloubení o dalších cca 17 m, následující:

 RM požaduje v této věci zorganizovat místní šetření za účasti členů RM

• uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 123, 
ost.pl. (manipulační plocha) o výměře 158 m2 v k.ú. Velká Bíteš v předloženém 
znění

• požadavek na MěÚ a TS s.r.o. Velká Bíteš předložit analýzu položky Technické 
služby – příprava hodů – 128.948 Kč uvedené v celkovém vyúčtování hodů 2006

• požadavek na IC a KK předložit analýzu akce - diskotéka – vstupné atd. uvedené 
v celkovém vyúčtování hodů 2006

• uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v předlože-
ném znění, uzavíranou mezi městem (povinný) a E.ON ČR a.s., České Budějovice 
(oprávněný), jejíž předmětem je věcné břemeno k pozemku p.č. 1280/1, k.ú. Velká 
Bíteš, na kterém bude položen kabel NN

• vyhovět žádosti fy R. Morawitz – Elektroinstalace ke vstupu na pozemky města 
p.č. 1578, 1695/1, 12695/4, 1695/5, k.ú. Velká Bíteš. Dále RM souhlasí s projektovou 
dokumentací pro stavební řízení na akci: V. Bíteš, Návrší - kab. NN, za splnění pod-
mínek uvedených ve vyjádření odboru výstavby ze dne 3.11.06

• smlouvu o zřízení věcného břemene v předloženém znění, uzavíranou mezi měs-
tem (povinný) a firmou Telefonica O2 Czech Republic a.s. (oprávněný), jejíž před-
mětem je věcné břemeno k pozemkům p.č. 2902/2 a 4166, k.ú. Velká Bíteš, ve kte-
rých bude položen sdělovací kabel pro provozovnu fy TURBOCAR s.r.o. Velká 
Bíteš

• iniciovat místní šetření ve věci stanovení postupu při údržbě, případně opravě 
bytu č. 2, U Stadionu 276, 2+1, Velká Bíteš

• vyhovět žádosti na výměnu sociálního bytu: byt 1+0 se vyměňuje za byt o velikosti 
2+KK

• zveřejnění záměru na prodej bytu č. 429/10, Vlkovská, Velká Bíteš včetně spo-
luvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 843, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 333 m2, k.ú. Velká Bíteše ve výši id. 727/10983
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• dále RM schvaluje způsob a podmínky prodeje bytu č. 429/10 takto:

- prodej bytu realizovat obálkovou metodou s podmínkou, že nabídková cena 
bude činit minimálně 750.000 Kč

- byt odprodat žadateli s nejvyšší nabídkovou cenou

- v případě dosažení rovnosti nabídek rozhodnout o prodeji losováním

- v případě, že žadatel s nejvyšší nabídkou od své žádosti následně odstoupí, 
nebudou vybráni uchazeči na dalších místech pořadí nabídek, ale prodej obál-
kovou metodou bude opakován po novém zveřejnění záměru

• vypracování znaleckého posudku pro cenu obvyklou na byt U Stadionu 431/15, 
Velká Bíteš

• na základě žádosti přistoupit neprodleně k opravám svodů na domě 
Masarykovo n. 67 a poté po statickém posouzení statikem, kterého zajistí fa Encom 
na své náklady přistoupit k opravám základů

• vyhovět žádosti Kolpingovy rodiny na prominutí poplatku za pronájem KD ze dne 
5.11.06 kdy tato organizace pořádala dětské odpoledne

• ustanovit p. Mgr. Dalibora Koláře, výkonem pravomocí při významných příležitos-
tech a občanských obřadech města

• pracovní dobu na MěÚ Velká Bíteš s tím, že MěÚ bude otevřen pro veřejnost 
od pondělí do pátku včetně

rada města doporučuje:

• ZM ke schválení vzdání se předkupního práva města k pozemkům p.č. 355/2-orná 
půda o výměře 3155 m2, p.č. 355/6-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1046 m2 
v k.ú. Košíkov pro účel prodeje těchto pozemků firmě G – Team spol. s r.o. Toto 
vzdání se předkupního práva se časově omezuje do 31.12.07

rada města bere na vědomí:

• návrh na rozdělení konkrétních kompetencí pro konkrétní členy RM z hlediska 
péče o všestranný rozvoj území města a místních částí a potřeb občanů a z hle-
diska veřejného zájmu

• zápis komise pro MPZ ze dne 17.10.06

• zprávu komise pro konkursní řízení pro obsazení místa ředitele Městského 
muzea ve Velké Bíteši. RM požaduje přizvání do svého jednání stávající ředi-
telku Městského muzea a osobu doporučenou komisí na post ředitele Městského 
muzea

• zdůvodnění odstoupení od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Plynová 
kotelna ZŠ Velká Bíteš – výměna kotlů“

• výroční zprávu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo n. 86, za rok 2005/06

• výroční zprávu ZUŠ Velká Bíteš, Hrnčířská 117, Velká Bíteš, za rok 2005/06
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VÁžENÍ SpoLUobČaNÉ,
stojíme na začátku nového roku a pro mě je to poprvé, kdy mám možnost se 

na vás obrátit a něco vám popřát do příštích dnů. Dlouho jsem přemýšlela, jak to udě-
lat, konveční přání mi totiž moc nejdou… Navíc spousta z vás si určitě říká, jaký „začá-
tek“ mám na mysli, život přece pokračuje svou zaběhanou cestou.

Přesto by podle mě tato chvíle neměla být přehlédnuta. Měli bychom se v tento 
čas zamyslet nad tím, co většina z nás bere jako samozřejmost a neuvědomuje si, jaký 
dar od života má. Mám na mysli dobré zdraví, je to vlastně mé první přání. Vždyť až 
nemoc blízkých nám pak důtklivě připomene jak samo plynutí času, tak hodnotu 
života nekomplikovaného nemocným tělem. Dalším mým přáním je dobrá konste-
lace osudových sil a potom také úspěch ve vaší práci. A naposledy pak vám přeji 
radostnou pohodu v rodině.

Když se vrátím ke svému úvodu, abych uzavřela pomyslný kruh, myslím, že začá-
tek roku je rovněž dobrou příležitostí k setkání s těmi, na které myslíme a nemáme 
během roku čas s nimi být, přinést jim „světlo do duše“. Jak složitě musím popisovat 
to, co básníci dokáží vyjádřit několika verši. Proto si dovolím na závěr slova Josefa 
Suchého z jeho básně „Zdalipak dojdu“: 

Někdo zpříma, jiný oklikou
dospívá na místo, kam patří.

Ale trpký je úděl
dalekozrakých srdcem…

Šťastný Nový rok 2007.
JUDr. Alena Malá

místostarostka města

Nová Kostelní ulice. FOTO: CTIBOR VELEBA
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ZprÁVY MĚSTa
cYkLoSTEZka HoToVa

Během třech podzimních měsíců proběhla výstavba cyklostezky na Vlkovské ulici, 
která spočívala ve vybudování nejenom vlastního tělesa zmíněné cyklostezky, ale 
i dalších nutných stavebních objektů. Na začátku školního roku byly na ulici Vlkovská 
zahájeny práce na stavbě jednotné kanalizace v místě trasy cyklostezky firmou JCZ 
Černý. Vybudování kanalizace hradilo město částkou přes 1,5 miliónu korun a Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko hradil 19-ti procentní podíl nákladů stavby, odpovída-
jící dani z přidané hodnoty. Samotnou cyklostezku realizovaly naše Technické služby 
nákladem 1,4 miliónu korun. Z toho 0,8 miliónu korun tvořila dotace ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a zbylou část finančních prostředků hradilo 
město z vlastních zdrojů. Dalším stavebním objektem bylo vybudování deseti silnič-
ních dešťových vpustí, včetně úpravy povrchu silnice, kterou provedla firma Colas. 
Tato firma, jako subdodavatel Technických služeb, provedla finální asfaltový povrch 
cyklostezky.

Vedle již zmíněné státní dotace ze SFDI obdrželo město do svého rozpočtu dary 
na úhradu všech výše uvedených výdajů, které souvisí s vybudováním cyklostezky 
a to od První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. ve výši 850 tisíc korun a od PBS Turbo 
s.r.o. ve výši 150 tisíc korun. Tyto finanční dary napomohly městu úspěšně financo-
vat náročnou stavbu cyklostezky, a proto je zcela na místě jmenovaným firmám za fi-
nanční dary poděkovat.

V pátek 24. listopadu proběhla kolaudace cyklostezky a následně byla uvedena do provozu.
 FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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TEcHNIckÉ SLUžbY ZÍSkaLY daLŠÍHo poMocNÍka

Po dohodě mezi městem Velká Bíteš a Ředitelstvím dálnic a silnic, středisko Velký 
Beranov, proběhlo v pátek 24. listopadu předání nákladního automobilu Tatra 815. 
Tatra je v provedení sypač s přední radlicí na zimní údržbu. Po ukončení zimní údržby 
může být Tatra demontována a přeměněna na klasický nákladní automobil.

VELkÁ bÍTEŠ opĚT ÚSpĚŠNÁ

Ve čtvrtek 23. listopadu 2006 proběhlo v Kongresovém sále Krajského úřadu kraje 
Vysočina slavnostní odpoledne spojené s vyhodnocením všech soutěží konaných 
v rámci odpadové informační kampaně, kterou vyhlásil kraj Vysočina a autorizo-
vaná obalová společnost EKO - KOM a.s. Cílem kampaně je podpora rozvoje třídě-
ného sběru odpadů. Město Velká Bíteš se zúčastnilo soutěže „My třídíme nejlépe“ 
a bylo zařazeno do kategorie „obce od 2.000 do 10.000 obyvatel“. A jaký byl výsledek? 
No přece … my třídíme nejlépe! Město Velká Bíteš se umístilo na 1. místě ve třídění 
papíru, na 1. místě ve třídění plastů, na 2. místě ve třídění skla a na 1. místě v cel-
kovém souhrnu za všechny tříděné komodity. Odměnou na místě samém byly 
poukazy sloužící na nákup nádob na tříděný odpad v celkové hodnotě 43.000 Kč, ale 
samozřejmě základní výhodou je finanční příspěvek od společnosti EKO – KOM a. s., 
který slouží k dokrývání nákladů na svoz a ukládání komunálního odpadu, a tedy 

Tatra 815 zaparkovaná natrvalo ve Velké Bíteši. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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ve finále k tomu, že město nemusí v současné době zřejmě zvyšovat poplatek za 
odpady. Poděkování města tak patří všem spoluobčanům, kteří se do separace 
odpadů aktivně zapojili. Vždyť skutečně platí: „Třiďte odpad – má to smysl.“

JUDr. Alena Malá
místostarostka

bEZbarIÉroVÉ TraSY VE MĚSTĚ

Na jaře letošního roku jsme aktivně vstoupili v roli důležitého partnera do projektu 
spolufinancovaného evropskou unií SROP 3.2 „Vysočina – evropský region rovných 
příležitostí“. Připojili jsme se tak k dalším městům kraje, která budou v roce 2007 spo-
lupracovat s realizátorem projektu Sdružením pro životní prostředí zdravotně posti-
žených v ČR, a to na odborně garantovaném mapování stavu a úrovni bariérovosti 
objektů měst kraje Vysočina.

V této souvislosti jsme žádali o grant z rozpočtu kraje Vysočina a tento jsme i na 
podzim 2006 získali. Jde o dotaci z Fondu Vysočiny na vypracování Generelu bezba-
riérové dopravy a bezbariérových tras na území města Velká Bíteš ve výši 29 tis. Kč. 
Jeho hlavním úkolem bude podkladově popsat a zejména navrhnout veškeré pěší 
trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, čímž jim bude umožněn 
bezbariérový pohyb po našem městě.

Těmito osobami nejsou jen „vozíčkáři“, jak je vžito do podvědomí občanů, ale 
i např. osoby starší, děti, matky s kočárky, tělesně či jinak zdravotně postižení. 
Pro tyto osoby jsou i malé překážky nepřekonatelnou bariérou. Město chce těmto 
lidem pomoci usnadnit život a podpořit tak jejich integraci. Bezbariérová opatření 
se dle kvalifikovaných odhadů přímo dotknou více jak jedné třetiny občanů celého 
regionu. Již v předchozích letech se město aktivně pustilo do odstraňování bariér, 
když začalo z vlastních zdrojů budovat chodníky podél nejvíce frekventovaných sil-
nic, např. na ulicích Jihlavská, Kpt. Jaroše, Tišnovská a další. Pokud bychom tyto pro-
středky sečetli za jednotlivé roky, jedná se už o opravdu velkou finanční částku z roz-
počtu města.

Výstupy evropského projektu, zaměřené na budovy a provázané s trasami, navr-
ženými generelem, nám budou sloužit jako podklad pro podávání žádostí o spo-
lufinancování odstraňování bariér z Národního rozvojového programu mobility pro 
všechny. Tento vládní program poskytuje příspěvek v rozsahu 50-80% celkových 
nákladů a v případě jejich úspěšného získání ušetříme prostředky, které pak můžeme 
použít na další rozvoj našeho města v jiných oblastech.

V roli metodického partnera se projektu účastní i Národní rada zdravotně posti-
žených ČR, která je i jedním z vyhlašovatelů programu mobility. Dle jejího vyjádření 
se jedná o pilotní projekt v rámci celé České republiky a praktické zkušenosti, ke kte-
rým také přispějeme, budou využity na národní úrovni.

Petr Běhunek

Národní rada zdravotně postižených ČR
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co NoVÉHo Na VYSoČINĚ
LISTopad 2006

dLoUHÝ dEN ČLENů kraJSkÉHo ZaSTUpITELSTVa

V úterý 7. listopadu proběhlo v budově Krajského úřadu kraje Vysočina v dosa-
vadní historii pravděpodobně nejdelší společné jednání krajských zastupitelů. Již 
v časných ranních hodinách zasedaly politické kluby, neboť zahájení vlastního zase-
dání zastupitelstva začalo namísto obvyklých 11.00 hodin již v 9.30 hodin. Důvod byl 
jednoduchý. Po skončení zasedání zastupitelstva a krátké přestávce pokračoval pro-
gram zastupitelů seminářem k rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.

Pokud se mám krátce zmínit o obsahu obou jednání zastupitelů, tak v případě ofi-
ciálního zasedání zastupitelstva je určitě dobré zmínit schválení 3 grantových pro-
gramů Bezpečnost ICT II (300 tis. Kč), Metropolitní sítě VI (1 250 tis. Kč) a Regionální 
kultura VI (2 000 tis. Kč). Zastupitelé rovněž schválili finanční podporu Nemocnici 
Jihlava v případě úspěchu projektu podaného v rámci tzv. norských fondů. Určitě 
důležitou změnou je rozhodnutí zastupitelstva o sloučení pěti Správ a údržeb silnic 
(Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou) do jedné příspěv-
kové organizace Správy a údržby silnic Vysočiny od 1.1. 2007.

Odpolední seminář k rozpočtu probíhal asi od 14.00 do cca 19.00 hodin a jeho 
hlavní náplní bylo poslední připomínkování a projednávání rozpočtu Vysočiny 
na rok 2007 před jeho předložením na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina. 
Seminář potvrdil, že projednání rozpočtu 12. prosince 2006 na 9., tj. posledním zase-
dání zastupitelstva v tomto roce, je reálné.

doba VÁNoČNÍ a NoVoroČNÍ JE opĚT TadY

Jako každým rokem i letos je období vánoční a novoroční nejdříve obdobím shonu, 
někdy málem i trysku, a potom naopak i obdobím určitého zklidnění, zastavení a bi-
lancování. Osobně mám pocit, že naše Vysočina v roce 2006 zase o trochu více roz-
kvetla. Ne, že bychom neměli problémy. Peněz se pořád nedostává, na dálnici D1 
havárií přibývá a povodně a sněhové kalamity se nám rovněž nevyhýbají. Na druhé 
straně, začali jsme konečně pořádně opravovat silnice, jsme slušně připraveni na čer-
pání evropských peněz, naše obce a města žijí čilým společenským životem, vypadá 
to, že i občanů Vysočiny přestalo ubývat a mírně ubylo i té nezaměstnanosti.

Přestože to asi všichni víme, stojí za to zopakovat, že úspěchy i neúspěchy jsou 
vždycky dílem lidí. A je jedno, zda se jedná o úspěchy osobní, týmové, obecní, měst-
ské nebo krajské. Všem, kteří v roce 2006 přiložili v práci pro náš kraj, jeho obce 
a města, pro jeho obyvatele ruku k dílu proto moc děkuji. Přeji šťastné a veselé 
Vánoce a úspěšný a zdravý rok 2007.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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MaLÉ rETro Z oSLaV 30.VÝroČÍ
VESELÁ ŠkoLka U STadIoNU

30. narozeniny naší školičky byly dobrým důvodem nejen k oslavám, 
ale též k malému pozastavení a zamyšlení se. Každé výročí nutí oslavence, či dotče-
ného ke vzpomínání, bilancování, ale též plánování. Byli jsme, jak by řekli teenageři, 
„in“ a spojili jsme „3 v jednom“. Vzpomínali jsme, bilancovali i jsme se snažili podívat 
vpřed. A nebyli jsme sami!

Naše pozvání k tomuto pozastavení přijali jak bývalí zaměstnanci školy, tak i naši 
hosté – zástupci zřizovatele, zástupci MěÚ z Velkého Meziříčí, generální ředitel I.BS, 
členové Rady města, členové Kulturní, školské a tělovýchovné komise, ředitelé bíteš-
ských i okolních škol, pracovnice Klubu kultury a další hosté. Chyběli však zástupci 
Krajského úřadu (byli ale omluveni, v ten den se zúčastnili porady ředitelů škol 
z okresu Pelhřimov), ale co nás mrzí víc, je nepřítomnost našich stálých sponzorů, 
mohli jsme jim poprvé nezištně oplatit jejich vstřícnost a ochotu při sponzorování 
některých našich akcí. Snad někdy příště.

Nyní při zpětném ohlédnutí mohu oslavy zhodnotit jako zdařilé. Naši hosté nešet-
řili chválou a pozitivním hodnocením naší školičky a já jsem jim věřila, bylo vidět, 
že se jim u nás opravdu líbí a že si přišli k nám odpočinout a zavzpomínat. Patří jim 
za to poděkování, za pozitivní náboj a chuť pracovat dál. Při prohlížení DVD, které 
jsme z oslav natočili, je vidět kus poctivé práce všech mých kolegyň (a nemyslím tím 
pouze učitelky), i jim patří velké poděkování. Pojďme tedy dál společně školu nejen 
dobře reprezentovat, ale hlavně snažme se o dobrou pohodu a radostný pobyt nám 
svěřených dětí, ať je do dalšího (nelehkého) života alespoň trochu připravíme.

Slavnostní zahájení oslav pro pozvané hosty. FOTO: ARCHIV MŠ
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Zvláštní poděkování patří:
SOU J.Tiraye – Ing. Šabacké, pí. Pecinové a žákům za přípravu pohoštění pro hosty, 

pí. Silvě Smutné a jejím kolegyním za vystoupení Bítešanu, p. Karlu Velebovi za video-
záznam z oslav a též za krásný videosnímek o naší školce natočený k 30. výročí MŠ, 
p. Petru Ježovi za zpracování záznamu z oslav, Ing. Janu Chmelíčkovi za zpracování 
prezentace školy, MěÚ Velká Bíteš – konkrétně p. Zedníkovi za zapůjčení datapro-
jektoru a plátna, Klubu kultury a Kulturnímu domu za zapůjčení skleniček a ubrusů, 
p. Michalu Neklapilovi za ochotu a trpělivost při přípravě výstavy na KK. Děkuji všem, 
kteří se jakkoliv na přípravách oslav podíleli, budeme si to pamatovat.

Janíková Jiřina

Mnoho úspěchů v Novém roce 2007 všem čtenářům Zpravodaje přeje kolektiv 
zaměstnanců Mateřské školy U Stadionu.

aNgLIČTINa pro MrňaTa
 
Mateřská škola U Stadionu ve Velké Bíteši byla v závěru loňského škol-

ního roku požádána o spolupráci na projektu nazvaném „Angličtina pro 
předškoláky“, který je součástí Národního plánu výuky cizích jazyků. 

Tento projekt je zastřešován ministerstvem školství. Projekt vede Mgr. Milena Lásková 
z Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) v Praze, která má na starosti cizí 
jazyky na středních odborných školách a odborných učilištích v České republice.

Střední pedagogické školy začínají připravovat své studenty na práci s angličtinou 
v mateřských školách. Je nutné, aby studenti byli vybaveni požadovanými doved-
nostmi i pracovními materiály. Aby si děti ve školkách začaly správně a citlivou for-
mou osvojovat angličtinu, je třeba pro studenty připravit různé metody a návrhy, jak 
s dětmi pracovat. Proto bylo p. Láskovou doporučeno konkrétní aktivity s dětmi nafil-
movat a získaný filmový materiál použít při výuce studentů.

Důležitým kritériem při výběru MŠ do projektu byla jednak vstřícnost a otevřenost 
novým možnostem obohacení dětí, jednak typické a velmi pěkné prostředí. Další 
důležitou podmínkou bylo, aby děti z MŠ vybrané do projektu doposud neprošly žád-
nou výukou angličtiny.

Natáčení proběhlo v záři tohoto roku. Děti byly rozděleny do několika pracovních 
skupin a pod vedením zkušených lektorů z NÚOV se formou různých her a pohybo-
vých aktivit začaly seznamovat s angličtinou. Lektoři v průběhu celého natáčení mlu-
vili na děti pouze anglicky. Cílem bylo především odstranit počáteční nedůvěru dětí, 
strach z něčeho nového a neznámého a naučit děti reagovat na pokyny v angličtině 
(Záznam z natáčení je možné zakoupit na DVD přímo v MŠ U stadionu).

Po tomto prvním seznámení dětí s angličtinou jsme v říjnu zahájili v MŠ pravidel-
nou „výuku“ angličtiny. Do kroužku je přihlášeno 19 dětí, výuka probíhá 1x týdně. 
Děti pracují s publikací Cambridge University Press „Hippo and Friends“, díky které 
pomocí zábavných her zapojují všechny smysly, užívají si legrace a učí se s chutí.

Do projektu „Angličtina pro předškoláky“ vstoupila rovněž Ing. D. Rýdlová, 
autorka počítačového programu Jazyky bez bariér, který je s úspěchem využíván 
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při výuce jazyků na ZŠ ve Velké Bíteši. Na její podnět byl program začleněn do pro-
jektu a v současné době zkoušíme jeho využití při výuce angličtiny v MŠ.

Dne 23. listopadu 2006 jsem se jako lektor projektu „Angličtina pro předškoláky“ 
zúčastnila workshopu v NÚOV v Praze. Na workshop byli pozváni učitelé ze střed-
ních pedagogických škol z celé republiky. Byl zde promítnut filmový materiál, zís-
kaný v naší MŠ. Tento materiál byl účastníky workshopu hodnocen velmi kladně 
jako velmi přínosný a podnětný pro přípravu studentů – budoucích pedagogů v MŠ. 
Součástí workshopu byl rovněž tzv. „prožitek“, možnost vžít se pod vedením lektora 
do pocitů dítěte, které se poprvé setkává s cizím jazykem. Workshop byl pro mě velmi 
podnětný, získala jsem mnoho námětů a nápadů, jak s dětmi pracovat, a nově nabité 
zkušenosti mohu využít při práci s dětmi.

Vize NÚOV, jak ve spolupráci s naší školkou pokračovat a rozvíjet ji, je následující: 
– za prvé možnost zapojit se do pilotního programu a za druhé natočit u nás a o nás 
profesionální výukové video. Budeme si tedy držet palečky, ať se Mgr. Láskové podaří 
na ministerstvu sehnat potřebné finance. A pak už bude stačit pouze zapálení všech 
zúčastněných a chuť udělat něco navíc.

  Mgr. Alice Valešová
lektorka AJ

Natáčení videoklipů pro Národní ústav odborného vzdělávání v Praze - „I takto se lze učit 
anglicky“. FOTO: ARCHIV MŠ
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MIkULÁŠSkÉ HLEdÁNÍ
aNEb dĚkUJEME, paNE prokEŠI

Začátek prosince se nemůže nést v jiném duchu než čertovském 
a mikulášském. Stejně tak tomu bylo i v naší mateřské škole. Letos 

jsme se díky sponzorství GE MONEY BANK, p. Lukáši Prokešovi, mohli této akce 
zhostit opravdu ve „velkém“ a úplně jinak, netradičně, proto také „Mikulášské hle-
dání“.

Sešli jsme se v pondělí podvečer, protože za světla přece Mikuláš s čertem nechodí. 
Už u vstupu do mateřské školy čekali na příchozí dva opravdoví čerti, kteří přidělovali 
dětem prázdné „čertovské vstupenky“. Počáteční obavy byly překonány za pomocí 
rodičů, vstupenky si děti pověsily na krk a mohly směle pokračovat. Proč prázdné? 
Protože v každé třídě, která byla proměněna v peklo, čekalo na děti několik úkolů. 
V jedné třídě se plnil čertovský kotel, kde se vařila polévka, do níž děti přihazovaly 
brambory (v podobě mačkaných papírových koulí), jezdilo se na čertovské kobyle, 
koulela se čertovská kola, vozil se na trakaři pytel s nezbedným klukem, v další 
pekelné třídě se skákalo v čertovském pytli a nakonec musely děti (nejen děti, ale 
i někteří tatínkové) podlézat čertovské řetězy.

Za všechny tyto splněné úkoly dostávaly děti razítka na „vstupenku“.
Když už jsme byli notně unaveni z plnění všech těch čertovských úkolů a Mikuláš 

pořád nikde, rozhodli jsme se, že ho půjdeme společně hledat, to přece není možné, 
aby dneska nepřišel.

Vyšli jsme na nádvoří před školku, kde se už rozléval teplý čaj, děti nakoukly 
do všech koutů a Mikuláš pořád nikde, co kdybychom ho přivolali písničkou? 

Pohled na nebeské a pekelné bytosti. FOTO: ARCHIV MŠ
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A povedlo se! Co to? Najednou se otevřely odkudsi dveře a v nich… opravdový 
Mikuláš. Všem se zatajil dech - nebyl sám, ale přicházel ještě s krásným andílkem.

Tak přece jsme se jenom dočkali. Dokonce něco velkého nesou, co to asi je?
Když pan Mikuláš k dětem promlouval, že opravdu všechno vidí a nikdo nic 

před ním nezatají, dokonce věděl, kdo zlobí, všechna dětská očka s obdivem hle-
děla, co bude dál. A to už anděl s čertem začali rozdávat dobroty. Když bylo vše roz-
dáno, nikomu se moc nechtělo domů, někdo se zeptal: „Bude ještě něco?“ Bude, ale 
až ráno…

Nezůstalo jen u dobrot, pro děti byl připraven velký vozík hraček, ale protože 
opravdu bylo sychravo, pršelo, rozhodli jsme se, že děti překvapíme a druhý den na 
ně bude další nadílka čekat ve třídách v podobě hraček. děkujeme, pane prokeši!

Více fotografiií naleznete na našich web stránkách www.skolkavbites.com.
 kolektiv Mateřské školy Masarykovo náměstí

MIkULÁŠSkÁ S kLaUNEM roNaLdEM
Pro naše žáky proběhla mikulášská besídka v netradičním duchu. 
Místo Mikuláše, čerta a anděla k nám v předvánočním čase dorazil 
klaun Ronald se svými asistentkami z McDonaldu.

Zpočátku mírné napětí mezi dětmi se během chviličky promě-
nilo v nadšení a všichni se 
plně vžili do více než hodi-
nového, krásně připraveného 
představení. Společně s Ro-
naldem si mohli vyzkoušet 
různá kouzla, triky, žonglo-
vání. Bedlivě sledovali, jak se 
klaunovi pod rukama mění 
nafukovací balónky ve zví-
řátka – žirafy, pejsky, chobot-
nice, motýly…, a každé dítě 
bylo některým z balónkových 
zvířátek obdarováno. Na vyvr-
cholení si všichni vyzkou-
šeli malování na obličej daro-
vanými barvičkami. Na roz-
loučení obdržely děti různé 
drobné dárky.

Akce se velmi vydařila a líbila, věříme, že nebyla poslední.
Pedagogové ZŠ Velká Bíteš

Klaun Ronald s dětmi. FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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NÁVŠTĚVa V brNĚ
Ve čtvrtek 16. listopadu žáci 

6. tříd naší základní školy podnikli 
další výpravu za poznáním - tento-
krát navštívili hvězdárnu Mikoláše 
Koperníka na Kraví hoře a pavilon 
Anthropos v Brně - Pisárkách. Tyto 
geografické a historické exkurze již 
pravidelně doplňují výuku země-
pisu a dějepisu, vždyť je absolvovala 
již třetí skupina žáků.

Nejprve nás čekalo putování 
po hvězdné obloze. Pracovníci 
hvězdárny dokáží velmi zajímavě 
a poutavě předat dětem nové infor-
mace o vesmíru, vesmírných těle-
sech a jejich pohybu, ale nenechají 
je jen odpočívat. I děti se stávají sou-
částí programu, když soutěží s ji-
nými školami v hloubce svých zna-
lostí. Na závěr pak byly odměněny 
pohádkou - jak jinak než vesmírnou 
- o Faethonovi a jeho slunečním 
voze.

A potom nás již čekal čerstvě 
zrekonstruovaný a nově otevřený 
pavilon mapující dějiny pravěku - 
Anthropos.

Anthropos je svým zaměřením 
ojedinělý nejen v naší republice, ale 

v celé Evropě. Řada cizinců zejména z řad odborníků navštěvuje jihomoravskou met-
ropoli právě s cílem seznámit se se zdejšími exponáty.

Paní průvodkyně dětem poskytla opravdu vyčerpávající výklad o nejstarších ději-
nách živých obyvatel naší planety.

Jestliže jiné výpravy pavilonem doslova proběhly, my jsme nevynechali snad žád-
nou vitrínu v muzeu umístěnou. Nové expozice jsou podle našeho názoru velmi zda-
řilé a názorně dětem přiblížily, jak pravěcí lidé bydleli, lovili, jak vyráběli nástroje 
a vyráběli první umělecká díla, či jak byli pohřbíváni. Největší zájem pak samozřejmě 
vzbudil impozantní mamut, u něhož se téměř všichni vyfotografovali.

Měli jsme velkou radost, když jsme viděli zájem dětí o exponáty. Ani paní prů-
vodkyně, zavalená množstvím dětsky zvídavých otázek, nezapomněla žáky pochválit 
za velmi pěkné chování a pozornost, kterou výkladu věnovali.

Věříme, že žáci si budou nové poznatky a zážitky dlouho pamatovat.

 Mgr. Eva Čermáková

Největší lákadlo Anthroposu – mamut.
 FOTO: MGR. JAROSLAVA CENDELÍNOVÁ
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dEN ZEMĚpISU
V podzimních měsících nového školního roku vyhlásila Přírodovědecká fakulta 

Karlovy univerzity v Praze soutěž pro žáky a učitele zeměpisu. Byly zadány celkem tři 
otázky a splnění těchto otázek byla cesta ke slosování o ceny. Naše škola v této soutěži 
zvítězila a byla pozvána na návštěvu Přírodovědecké fakulty, katedry geografie.

Žáci 6. tříd před pravěkou jeskyní. FOTO: MGR. JAROSLAVA CENDELÍNOVÁ

Žáci naší školy při práci s GIS (Geografickým informačním systémem).
FOTO: MGR. JAROSLAVA CENDELÍNOVÁ
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Dne 20. listopadu 2006 se vydalo čtyřicet žáků na cestu do Prahy, aby strávilo pří-
jemný den se zeměpisem.

Po vstupu na akademickou půdu jsme byli velice rychle rozděleni do tří skupin, 
abychom zhlédli a na vlastní kůži sami okusili, jak vypadá práce při vytváření map.

Práci metodou GIS (Geografického informačního systému) jsme neznali, a tak 
nebylo divu, že se nám činnost líbila. Součástí exkurze byla i návštěva geografické 
knihovny a sbírky starých map. Vždyť jaký by to byl zeměpis bez map?

Na závěr jsme okusili další formu práce s GPS. Systém GPS se soustřeďuje na práci 
v terénu, a tak jsme všichni pobíhali kolem fakulty a měřili její souřadnice. Myslím, 
že nebylo žáka ani učitele, který by odsud odcházel nespojený. Důkazem toho byly 
naše úsměvy na tváři.

Na závěr jsme obdrželi nástěnnou mapu Evropy a předplatné časopisu Geografické 
rozhledy jako hlavní cenu od pořadatele soutěže.

Jak se program líbil žákům, můžete posoudit sami. Zde je několik názorů na ex-
kurzi:

„Návštěva Karlovy univerzity byla velkým přínosem. Pedagogové pro nás připra-
vili zajímavý program, kdy jsme zkoušeli pracovat s GPS nebo práci na počítači s GIS, 
navštívili jsme odbornou knihovnu. Výlet jsme zakončili krátkou, ale zajímavou pro-
hlídkou muzea voskových figurín.“ (Radek Bárta, Tomáš Hamřík, Markéta Jandová 8.B)

„V Praze se nám moc líbilo. Na Karlově univerzitě jsme viděli spoustu zajímavých 
věcí, například geografickou knihovnu, sbírku map, vyzkoušeli jsme si různé geo-
grafické činnosti.

Po chutném obědě jsme navštívili muzeum voskových figurín, kde byli k vidění 
Daniel Hůlka, naši bývalí i současní prezidenti, Bedřich Smetana, Vladimír Menšík, 
Aneta Langerová, Jaromír Jágr atd.

Kdyby se nám naskytla další příležitost k návštěvě, určitě bychom neváhali a jeli 
znovu.“ (Lucie Antlová 7.B)

Jaroslava Cendelínová a Zdeněk Liška

okÉNko FarNoSTI
Opět zvyšujeme poslední číslovku při psaní letopočtu a každá nová a vyšší čís-

lovka může být symbolem nových možností.
Pro letošní rok byla jednoduchá volba tématu roku pro celou diecézi. Naše brněn-

ská diecéze slaví dvou set třicáté výročí svého založení. Nachází se na území dvou 
krajů: Jihomoravského a kraje Vysočina. Je rozdělena do dvaceti děkanátů, čtyři sta 
padesáti farností. Na rozloze tohoto území žije 1 354 361 obyvatel a působí 294 die-
cézních kněží a také několik kněží řeholních, 30 stálých jáhnů a na kněžskou službu 
se připravuje 27 bohoslovců. Působí zde také různá řeholní společenství a sekulární 
instituty.

Možná vás zajímají okolnosti vzniku nové diecéze. Na základě žádosti tehdejší 
panovnice Marie Terezie 6.6.1777 papeži Piovi VI. byla rozdělena olomoucká arci-
diecéze bulou ze dne 5.12.1777 na dvě samostatné diecéze. Prvním biskupem brněn-
ské diecéze byl jmenován papežem Matyáš František hrabě Chorinský z Ledské, dosa-
vadní probošt brněnské kapituly.
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Náš současný diecézní biskup Vojtěch Cikrle je třináctým sídelním biskupem. 
Vysvěcen byl 31.3.1990 olomouckým arcibiskupem Františkem Vaňákem. Od 11.9.1999 
má pomocného biskupa Petra Esterku, kterého vysvětil v brněnské katedrále sv. 
Petra a Pavla. Pomocný biskup - světící - je pověřen duchovní péčí českých katolíků 
ve světě.

Celou historii diecéze tvoří nejrůznější životní příběhy lidí, kteří zde žili a žijí. 
Jedná se o naše společné bohatství. Tak jako farnost spojuje všechny, kteří v ní spo-
lečně slaví a spolupracují, tvoří jakousi rodinu, podobně v diecézi vytváříme velkou 
rodinu těch, kteří se vzájemně obohacují a jdou ve stopách předků. V rámci diecéze 
se v letošním roce plánuje mnoho oslav, na něž Vás už nyní zvu a o jejichž konkrét-
ních možnostech vás budu průběžně informovat.

První den nového roku je Světový den modliteb za mír. Představitelé jednotlivých 
křesťanských církví v naší zemi se setkávají se svými věřícími v městských kostelech 
a katedrálách k ekumenickým modlitbám za mír.

Druhým hlavním vánočním svátkem je slavnost Zjevení Páně, lidově - sv. Tři králové.
V kostelech se světí voda do kropenek, křída a kadidlo. Význam tohoto svátku 

odjakživa zdůrazňovaly lidové zvyky. U nás je časté žehnání domů. Na dveře domu 
se křídou popisují písmena K + M + B. To patrně nejsou počáteční písmena králů, 
kterým tradice přisuzuje jména Kašpar, Melichar, Baltazar, ale spíš je to zkratka latin-
ského Christus mansionem benedicat, Kristus požehnej tomuto domu. Toto požeh-
nání má i dnes svůj smysl, protože společenství věřících žije z modlitby i v rodinách.
Tímto svátkem si církev připomíná událost Ježíšova zjevení prostřednictvím třech 
mužů z východu celému pohanskému světu. Tento den je hlavním vánočním svátkem 
v pravoslavných církvích a u nás i u řeckokatolíků.

S tradicí návštěvy tří králů je spojena tříkrálová sbírka. V našem městě proběhne 
již po páté.

Posledním vánočním svátkem je Křest Páně 7. ledna. Uzavírá vánoční dobu, začíná 
doba během roku až do Popeleční středy 21. února, tj. první den postní doby - den 
přísného půstu.

boHoSLUžbY a pLÁNoVaNÉ akcE

• 6. ledna 2007 - bohoslužba s žehnáním vody kadidla a křídy v 8 hodin,
 vánoční varhaní koncert Martina Jakubíčka v 16 hodin

• 7. ledna 2007 - Křest Páně v 8 a 11 hodin

• 26. ledna 2007 po mši (tj. v 18.45 hodin) bude v našem kostele zbraslavský sbor 
SOUMRAK s výběrem duchovních písní

• 3. února 2007 – Farní ples – hraje Velkomeziříčská skupina F - BOX

Milí čtenáři, do nového roku vám všem přeji radost z radosti druhých a pokoj z pře-
dávaných dobrých zpráv.

Otec Bohumil
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„Ta bETEŠSkÁ brÁNa pĚkNÁ MaLoVaNÁ“
oHLÉdNUTÍ Za NÁrodopISNÝM poŘadEM

Jeviště našeho Kulturního domu se rozsvěcuje, krojované ženy z Bítešanu prochá-
zejí za zpěvu výše citované písně zářivě žlutou městskou bránou, mužský hlas přeje 
dobrý podvečer, vítá malé, velké, mladé, staré, domácí i přespolní, ujišťuje, že stánků 
bude hojnost a nabídka zboží bohatá a pestrá. Ženský sbor pokračuje písní Na horách, 
na dolách, kterou vzdává poctu Františku Bartošovi (1837-1906), významnému náro-
dopisnému badateli a sběrateli moravských lidových písní ke 100. výročí jeho úmrtí. 
Tak byl zahájen v sobotu 25. listopadu tr. národopisný pořad „Na bítešském jar-
marku“. Navazoval na páteční představení upravené pro žáky základní školy.

Na pódium přibíhá drobotina z mateřských škol a spouští celovečerní pořad, 
ve kterém se střídaly písničky, tance, říkadla, hry a zvyky z Horácka a Podhorácka. 
Krátkými výstupy se představili mladí zpěváci a muzikanti. Milé přivítání a soustře-
děnou pozornost získaly ženy z Jinošova v obřadném svatebním tanci „s buchtou 
a mládětem“. Vrcholem byl adventní průvod bíle oděných dívek s věncem a světly. 
Loučili jsme se společně zazpívanou koledou Půjdem spolu do Betléma. Následovala 
beseda při houslové muzice. Pořad, ve kterém vystoupilo celkem 140 účinkujících, se 
nesl v duchu lidových tradic a zvyků a dal vyniknout půvabu lidových tanců a prosté 
kráse podhoráckých krojů.

Poděkování patří dětem z Bítešánku, Sluníčka a všem členům Bítešanu, ženskému 
pěveckému sboru a houslové muzice, také učitelkám mateřských škol, za organizační 
a technickou stránku panu R. Rudovi a J. Božejovskému a pracovnicím Klubu kultury. 
Uznání nutno vyslovit také maminkám za péči o kroje a všem posluchačům za zájem 
a hojný potlesk a starším žákům za ztišení a opravdový zájem o páteční představení. 
Prožili jsme spolu bohatě naplněný závěr listopadu, který lze nazvat „kateřinským“, 
a můžeme s uklidněním vstoupit do adventního a vánočního období.

Muzejní spolek Velkobítešska
RNDR. Josef Hájek, CSc.

Jinošovské a bítešské ženy společně. FOTO: MATĚJ HORKý
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Útok Turků v pásmu o bítešském zvonu. FOTO: MATĚJ HORKý

Nejmenší krojačka, dvouletá Ivetka Chmelíčková, si na jarmarku zatančila u muzikantů 
pod pódiem. FOTO: MATĚJ HORKý
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„cIMrMaNI“ V bÍTEŠI
Divadelní hru Němý Bobeš aneb Český Tarzan popisuje Žižkovské divadlo - domov-

ská scéna Járy Cimrmana – jako seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrmana zniče-
ného v roce 1911 Josefem Padevětem a obnoveného po šedesáti letech Ladislavem 
Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem.

V pátek 24. listopadu 1971 tomu bylo přesně pětatřicet let ode dne, kdy hru herci 
předvedli v Malostranské besedě v Praze poprvé.
A my jsme měli to štěstí, že v pondělí 27. listopadu 2006 přijelo divadlo Járy Cimrmana 
do Velké Bíteše. Téměř šest set lidí přišlo zhlédnout slavné herce – a že se bylo na co 
dívat!
Z počátku nesouvislé, ale neskutečně vtipné scénky byly herci na konci hry rozuzleny 
a diváci odcházeli, jistě s příjemnými pocity, domů.

Nezbývá tedy než poděkovat divadlu Járy Cimrmana, že nás poctili svojí návštěvou 
a že nám umožnili zažít takto příjemný večer.

- red -

ARCHIV DIVADLA
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MožNÁ pŘIJdE I ... MIkULÁŠ?
Protože jsem idealista, lákám děti v hodině Hudební výchovy na koncerty BHP. 

Snažím se, vykládám - ale ve třetí lavici mě stále ruší třepotání ruky: „-síííím...!“
„Tak dobře, co je, Emilko?“ Ema jedinou větou zarazí moje nadšení a naděje:
„No jo, ale to je zrovna Mikuláš!“ A mám to. Aspoň jsem to zkusila...

Přesvědčovala jsem pana ředitele Maška, aby u příležitosti nastávajícího svátku pro-
česal vous a nasadil mitru. Pro další koncert BHP totiž vybral problematické datum. 
Dne 5. prosince 2006 nás ale před Kulturním domem vítal v civilu a ani ostatní spo-
lupracovníci BHP nevypadali neobvykle. V úvodu koncertu jsme se sice dozvěděli, že 
čekáme nebeskou návštěvu, ale to známe, to jsou takové ty řeči...

Vyslechli jsme první interpretku - klavíristku kláru Řezaninovou, žákyni ZUŠ. 
Dvořákova Humoreska v jejím podání zněla velmi příjemně. Vždycky držím mladým 
interpretům palce - v paměti mám svoje trémy a hudební koktání, ale tady nebyly 
obavy vůbec na místě. Klárka hrála s citem a vypadala, že má z muzicírování radost. 
Její výkon však podle mého nebyl oceněn dostatečně dlouhým potleskem: zaznělo 
totiž magické cinkání zvonečku a ďábelské brblání, v sále se zjevil Mikuláš s čertov-
ským doprovodem: „Byli jste hodní...?“

Tím si tedy nejsem jistá, ale nadílku jsem dostala stejně jako všichni v sále. Mikuláš 
pak předal čokoládového dvojníka i přicházejícím interpretkám, klavíristce renátě 
ardaševové a houslistce Ivaně Tomáškové, a tak jsme byli svědky, jak dámy na 
chviličku opustil výraz profesionála. Inu, takový barevný Mikuláš na piánu není běžná 
rekvizita.

Trošku nám trvalo, než jsme se naladili na to, co mělo přijít. Ale hudba nás pomalu 
a krásně odváděla pryč z reality - v případě mistra Bendy harmonií a pohodou, v pří-
padě mistra Brahmse melodiemi a nápady. Z hudebního menu si mohl vybrat to 

Renáta Ardaševová a Ivana Tomášková s nadílkou od Mikuláše. FOTO: OTTO HASOŇ
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své opravdu každý. Po přestávce nám byla předvedena vlídně hravá tvář Bohuslava 
Martinů v Pěti madrigalových stancích. A Igor Stravinskij? Toho musím poslouchat 
pozorně, soustředit se na všechna překvapení a změny ve výrazu, náladách - a to je 
pak zážitek. Temperamentní španělský tanec Manuela de Fally byl nádherným zakon-
čením večera. Dostali jsme i pohádkové pohlazení na dobrou noc, melodii ze suity 
Radúz a Mahulena Josefa Suka.

O interpretačních kvalitách R. Ardaševové a I. Tomáškové už mnohokrát psali v su-
perlativech odborníci a to jim nechám i nadále. Mně se však díky mikulášskému 
ladění večera vybavily barokní deskové obrazy, na nichž andělé v krásných hávech 
vyhrávají všem pozemšťanům pro radost. A nám všem se dostalo hudební rado-
sti vrchovatě. (Kdyby někdo nesouhlasil, mohl si sníst Mikuláše.) Takže - děkujeme, 
Mikuláši! Díky všem, kteří přispěli k tomuto krásnému večeru.

A co Emilka? Byla na koncertu taky a vypadala spokojeně. Příště budu děti pře-
mlouvat zase - v lednu nás čeká krásný klavírní koncert a ten si nenecháme ujít!

Táňa Horká

ČESkÉ TaNcE Na MoraVĚ
kLaVÍrISTka JITka ČEcHoVÁ proTagoNISTkoU 4. koNcErTU bHp

Jitka Čechová je jako sólistka velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských 
zemích a také v zámoří (Jihoafrické republice, Jižní Americe či Japonsku), kde spo-
lupracuje s významnými orchestry a vystupuje se sólovými i komorními programy. Je 
pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly. My ji známe z druhé sezóny (s vi-
oloncellistou Janem Páleníčkem) a z vystoupení Smetanova tria (Kotková – Páleníček 
– Čechová) v pátém ročníku.

Po studiu na konzervatoři v Praze (prof. Novotný) pokračovala ve svém hudeb-
ním vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze (prof. Toperczer). Velký vliv 
na rozvoj její hudební individuality měla postgraduální studia u Eugena Indjice v Pa-
říži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Další zkušenosti sbírala na mistrovských kurzech 
R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana v Piešťanech.

Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů – B. Smetany,  
A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů. Zdeněk Lukáš jí m.j. věnoval svůj 3. klavírní koncert, 
který premiérovala s obrovským úspěchem na turné po Německu se Symfonickým 
orchestrem Südwestfunku. Dílo B. Smetany bylo náplní jejích 2 koncertů v rámci svě-
toznámého festivalu ve skotském Edinburghu.

Ve Velké Bíteši uslyšíme v první půli koncertu I. řadu Českých tanců Bedřicha 
Smetany (dle programu) a krátce po ukončení Mozartova roku si klasicistního génia 
připomeneme Sonátou a moll KV. 310. Aby se nám to nepletlo, v druhé půli budeme 
poslouchat výběr II. řady Českých tanců.

Ze zahraničních kritik vybíráme: „Velká hudební událost - mladá pianistka vyvo-
lala bouři nadšení. Obrovské napětí ve výstavbě frází, brilantní přirozená tech-
nika, nuancovaný úhoz, hra plná přirozeného muzikantství - jedním slovem zážitek 
(Smetana).“ Kronen Zeitung, Graz, Rakousko

Myslím, že v úterý 9. ledna 2007 v 19 hodin v sále Kulturního domu ve Velké Bíteši 
se dá očekávat zvýšený zájem klavíristů i folkloristů.

Tomáš Mašek
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HISTorIE VELkobÍTEŠSkÝcH doMů
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích 
Velké bíteše, zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající při-
tom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okres-
ního archivu – NYNÍ MaSarYkoVo NÁMĚSTÍ, důM Č.p. 86 (dnes zde sídlí 
Mateřská škola):

Roku 1414 byl majitelem tohoto domu na horní straně náměstí Matuš, 
Verenkainův syn. Je zapsán v městské knize v soupisu sousedů ve variantě: „Matuss 
Werenkeins sun ein gancz haus“.

Nejstarším z posloupnosti nám známých majitelů tohoto domu byl zřejmě beneš 
adrian. V zápisech se objevuje od roku 1592, kdy koupil od Šimona sklenáře zahradu 
za 17 zlatých. Býval opakovaně primátorem města, a to v letech 1594, 1596, 1598, 1599 
i 1602. Po Adrianovi koupil grunt roku 1606 Šimon Moudrý (Simeon Sophinus) 
za 1.000 moravských zlatých. Tento měl vyplatit nejprve Mikuláše Firkušného 44 zla-
tými a poté Adrianovské dědice 706 zlatými 17 groši vyplácených po každoročních 
vejruncích 25 zlatých. Při koupi domu byl pozůstalý vinohrad, nacházející se v Měl-
čanech, prodán jakémusi Jarošovi za 110 zlatých. Zároveň měl Moudrý zaplatit Eliáši 
Adrianovi za ložní šaty (tj. povlečení) 21 zlatých.

Roku 1615 prodal tento grunt Jan Vrabec, který byl rychtářem roku 1610 i pri-
mátorem města onoho roku 1615, za 1.000 moravských zlatých řezníkovi alexandru 
kousalovi. Alexandrův otec Václav Kousal zaplatil závdavek 150 zlatých a ten při-
jal Jan řemenář (u něhož je možné, že byl totožný s Janem Vrabcem). Vejrunky byly 
tehdy stanoveny na 20 zlatých. Zároveň „…k tomu jemu (Alexandru Kousalovi) připro-
dal Jan Vrabec 50 zlatých moravských, co na něm zaplatil, tou příčinou, že závdavku 
o deset zlatejch na něm více vzal. S tím se vším příslušenstvím, což k němu prve nále-
želo a s rolimi všemi, kteréž k němu náležely. Více připrodal žita 20 měřic a ovsa 
20 měřic, slámy žitný a ovesný po 10 kopách, koně jednoho, krávy dvě aby sobě 
vybral, jalovýho dobytka dví, sviní šest, vůz jeden, kotlíky dva, rožny, hrachu měřici.“ 
Alexander Kousal zastával též veřejné funkce. Roku 1618 se stal řeznickým cechmist-
rem, v letech 1627, 1633, 1636 i 1638 byl primátorem města. Tiray ve svých Dějinách 
města Velké Byteše (II. díl, str. 67) zmiňuje zajímavost, že roku 1638 u primátora 
Kousala obědvala vrchnost hrabě Jan Křtitel z Verdenberka. Při této návštěvě hrabě 
před svědky ústně daroval městu dům na náměstí č.p. 5, přičemž Kousala v dobrém 
rozmaru tituloval i názvem „Tlustý Alexandře“. Následně dům získal Jiřík kočent, 
nevíme ale kdy, ani za jakých podmínek.

Kočent prodal tento grunt roku 1654 
na poručení náměšťského hejtmana 
pavlu adrianovi (Pavel Jan Adrian), 
který byl „… toho času písařem listovním 
na Náměšti…“. A tak „…stalo se náležité 
přátelské porovnání, že jest dotčený Jiřík 
Kočent dle takového od vrchnosti milos-

Podpis městského písaře a měšťana Pavla 
Adriana z roku 1660 (SOkA Žďár n.S., 
AMVB, sign. C 21, č. 7).
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tivé poručení k tomu přistoupil a krunt nebo živnost v rynku ležící vedle domu rad-
ního, na kterém pozůstával s dobrým oumyslem a během přátelským, se všemi pří-
padnostmi, oužitky, což od starodávna k němu přináleží a co v domě hřebíkem při-
bito, postoupil a odevzdal. Přitom dle společného snešení a na tom zůstaný Jiřík povi-
nen vydati půl vozu okovaného, vorný železi, bránu se všemi železnými hřebíky, 
kotlík jeden, item osetí ozimého cožkoliv málo nebo mnoho se vynachází a k shro-
máždění přijde, všeho polovici v společném sklízení, Pavlovi odevzdává…“. Dodejme, 
že Pavel Adrian byl vnukem Beneše Adriana. Drobností je, že jeho sestřenice Alžběta 
Slováčková, která žila v městečku Vladislavi, mu roku 1666 odkázala své dědické 
podíly na domech v Bíteši. Ze zajímavějších Adrianových kupů zmiňme, že roku 1672 
koupil od Jana Zlatníka „…rybníček ležící za Malou Stranou proti roli, kteráž jest kou-
pena od Ondřeje Cortina…“ za 7 rýnských zlatých a 30 krejcarů hotově. Roku 1674 
koupil od Jiříka Staňka další „…rybníček na Skřivánčích pod Halíříky ležící i s ou-
varem, co vedle něho leží a začíná se, jak rybníček, tak i ouvar od dolní cesty, která 
z Malý Strany od města jde k Halíříkům a dochází do téhož ouvaru, co dotčený pan 
Pavel Adrian od Jarounka s jedněmi hony rolí koupil a Pavla Slámy ouvaru a na širo-
kost k horní mezi, která vedle roli již jmenovaného Jiříka Staňkovýho jest, za 4 zlatý 
rejnský 15 krejcarů a to při horní straně…“. Nemůžeme nezmínit, že i Pavel Adrian 
býval primátorem města, a to v letech 1665, 1672, 1673, 1676, 1678 a 1679. A jak píše 
Tiray ve svých Dějinách (o rodině Adrianově ve II. dílu, str. 89), když se Pavel Adrian 
stal poprvé primátorem: „…počal hned s opravami budov a staveb obecních. Vystavěl 
most k Janovicím, rybník obecní Hadr i celou strouhu vyčistil a zreguloval, školu pře-
stavěl…“.

V blíže neurčené době zdědil dům Pavlův syn Šimon adrian (Simon Franz 
Adrian), který byl později titulován jako „urozený pán“. Býval hraběcím rychtářem 
v letech 1704 – 1707 i primátorem města v letech 1715 – 1717 a 1724 – 1730. Ovšem, 
na jaře roku 1690 se stala v Šimonově domě nešťastná příhoda, za kterou 
dostal od města pokutu 300 zlatých. Totižto - děvečka zapálila z nedbalosti chlév 
a „brzo stály sousední domy v ohni. I vzňaly se domy až po bránu brněnskou, a když 
ani tu nepodařilo se oheň zastaviti, vzňala se celá dolní strana rynku až zase ke špitálu 
a bráně lánické, která rovněž padla rozkácenému živlu za oběť. I pivovar před 3 lety 
nákladně zbudovaný shořel, také i chalupy pod špitálem. Teprve když dva domy v Lá-
nicích zcela a jeden z části strhli, položeny byly zhoubnému ohni meze.“ (Jan Tiray, 
Dějiny města Velké Byteše, II. díl, str. 101).

Roku 1735 zdědil grunt Šimonův syn Ignác adrian (Ignác Jakub Adrian), který 
byl primátorem města v letech 1743 – 1747 i později. Roku 1758 zdědil dům syn Ignáce 
a Anny Josefy Jan adrian (Johann Ignác Adrian). Tento byl primátorem města v le-
tech 1676 – 1770. V zápisech jsou zmíněni i Janovi sourozenci - bratr páter Adrian byl 
členem minoritského řádu a sestra Josefa Kalinová žila v Třebíči. Roku 1776 dům opět 
vyhořel. Tehdy v tomto domě shořela rychtářská kniha i rychtářské právo, které měl 
Adrian jakožto rychtář doma. V nové rychtářské knize se nachází zápis vypovídající, 
že „…on, Johann Ignác Adrian, skrze ten pád ohně do tak veliké chudoby přišel, že 
jeho sebe samého a manželku na čas delší obživiti nemohl…“ (J. Kotík a J. Hemala 
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Dům č.p. 86 po přestavbě v klasicistním 
slohu po roce 1776. Foto ze sklonku 19. sto-
letí.

– 90 let velkobítešských požárníků 1872 – 1962, str. 15). A Tiray dále dodává, že Jan 
Adrian: „…pozbyv ohněm všeho jmění, odstěhoval se do Brna, kdež v císařském úřadě 
službu přijal.“ (Dějiny, II. díl, str. 89, 187). A tak roku 1777 pronajal tento dům svému 
nevlastnímu synovi Johannesu Elblovi, který se následně zavázal mj. splácet dluhy, 
např. 100 zlatých „…do Velkej Mezriče velebnému panu děkanovi…“ či 125 zlatých 
faráři do Zbraslavi z vypůjčených kostelních peněz. Adrian prodal tento grunt Elblovi 
až roku 1792 za 1.600 zlatých. Roku 1807 Johann Elbl přenechal dům s deseti mírami 
rolí a čtyřmi mírami luk a zahrad v hodnotě 6.500 zlatých svému synovi Josefu Elblovi. 
Později, roku 1844, grunt v hodnotě 2.834 zlatých zdědil Jan Elbl. A roku 1860 tento 
dům v hodnotě 3.600 zlatých získal Šimon Singer.

Prameny: SOkA Žďár n.S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 110, 134, 149, 251, 254, 
259, č. 11.788 – fol. 97, 186, 219, 220, 221, 302, 328, č. 11.789 – fol. 4, 205, 216, 219, 220, 
244, 272, č. 11.793 – fol. 47, 54, č. 11.795 – fol. 228 - 234.

Jan Zduba

Dům č.p. 86 v roce 1728 (AMB, fond U 21 – 
Sbírka rukopisů knihovny A.B.Mitrovského, 
sig. A 260, veduta Velké Bíteše).
 ARCHIV MUZEA
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ZadÁNo pro SENIorkLUb
 

UT SUNT HUMANA, NIHIL EST PERPETUM DATUM
 Jde-li o lidské věci, nic netrvá věčně.

Plautus
a je tu nový rok 2007!
co si přát do nového roku?

pořád to samé opakujeme stále dokola. Samozřejmě, všem dobré zdraví. 
k tomu ostatnímu stačí dodat, aby se nám v novém roce dařilo a aby těch 
nepříjemných věcí bylo co nejméně. Tečka. Také, aby se dařilo našemu 
městu v jeho úsilí za spokojenost občanů. o volebních programech bylo 
popsáno hodně papíru. dokonce bylo někde uvedeno, že 31. 12. 2007 bude 
kolaudace obchodního marketu. Tak uvidíme.

Nedávno se stavil u jednoho z nás kamarád - taky senior - a sděloval, jak 
si všechno dobře naplánoval. Ještě prý bude několik roků šetřit a pak si 
začne užívat (co na to dotyčný říká). a ten mu řekl, aby si začal rozumně uží-
vat ještě ten den, že zítra ho může srazit auto, nebo že ho za rok může bolet 
koleno a podobně. a o tom to je.

co JSME pŘIpraVILI Na MĚSÍc LEdEN:
Od neděle 7. ledna 2007 pokračují pravidelná nedělní plavání v Nové Vsi u Osla-
van. Odjezdy vždy v 8 hodin od České spořitelny. Plavání probíhá v době od 9 do 10 
hodin. Je začátek roku, tak znovu opakujeme základní informace. Jízdné – senioři 
zdarma, ostatní 30 Kč, děti 20 Kč. Vstupné do bazénu: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
Kontakt: Víťa Štefková.

Ve středu 17. ledna 2007 v 15 hodin v Kulturním domě, se koná náš pravidelný 
Seniorklub. Už tradičně v lednu, každým rokem, mezi nás dochází starosta města, 
Mgr. Miroslav Báňa. Ještě nevynechal, letos už posedmé. Klidně můžeme napsat, že 
se už oboustranně na sebe těšíme. Vždy je o čem povídat. Je po volbách, a tak trochu 
zavzpomínáme na volební programy. Jinak jako vždy. Těšíme se, že spolu zase pose-
díme a povykládáme v našem klubu.

Třetí akcí, v úterý 23. ledna 2007, bude zajímavá exkurze do Jeřábkovy pekárny. 
Sraz v 15 hodin u kašny, u naší skříňky, na náměstí. Není chleba jako chleba. Mnohým 
z nás to vrtá hlavou, jak je možné z tak mála věcí upéct tolik druhů chleba, v tak růz-
ných kvalitách.

A nepečou tam jen chleba. Třeba si odtud odneseme i dobrý recept na nějakou 
pochoutku.

co pŘIpraVUJEME Na MĚSÍc ÚNor:
- v neděli pokračují plavání v Nové Vsi
- středa 21. února 2007 - Seniorklub s naším hostem
- úterý 27. února - seniorské bruslení

Aktiv Seniorklubu
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MaLÉ okÉNko NaŠIcH akTIVIT
Dne 22. listopadu 2006 jsme navštívili s hrstkou „našich“ klientů výstavu klubu 

invalidů, kde jsme měli na ukázku připravený také jeden stůl s našimi výrobky. Kdo 
výstavu zhlédl, měl možnost se přesvědčit, že klienti i přes svůj vysoký věk jsou stále 
velmi šikovní. A na všechny vystavované výrobky se hodí pořekadlo „zlaté české 
ručičky“. Tímto děkuji klubu invalidů, že nám umožnil představit naše výrobky.

A protože nám to nestačilo, byli jsme se dne 24. listopadu 2006 hned podívat 
do „Veselé školky“, kde pořádali Den otevřených dveří. Děkuji touto cestou paní ředi-
telce Janíkové, že nás srdečně přivítala a po školce provedla. Než jsme odešli, tak nám 
děti pod vedením paní Neklapilové stačily ještě zazpívat a zatančit. Odcházeli jsme 
s širokým úsměvem a příjemným pocitem u srdíčka.

Jenom je škoda, že se obou akcí nemohlo zúčastnit více „našich“ klientů, ale schody 
jsou pro mnohé opravdu vel-
kou překážkou.

Do nového roku 2007 
bych chtěla popřát spolupra-
covníkům, sponzorům, klien-
tům a jejich rodinám a všem, 
kteří se podílí na vytvá-
ření příjemného prostředí 
domova důchodců, hodně 
zdraví, štěstí a mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů.

Petra Veselá
vedoucí soc. služeb

Vzpomínka na besedu na lis-
topadovém Seniorklubu se spi-
sovatelem Vysočiny Hynkem 
Jurmanem byla opravdu zajímavá. 
Sešli jsme se v hojném počtu. A kdo 
budete mít zájem, několik jeho kní-
žek je v prodeji v Informačním cen-
tru.

„Zlaté české ručičky.“ FOTO: ARCHIV DOMOVA DŮCHODCŮ

FOTO: RADKA KOSOUROVÁ
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oHLÉdNUTÍ Za „VÁNoČNÍM TVoŘENÍM“
Maminky z našeho Mateřského centra Človíček se rozhodly, že v čase předvánočním 
uspořádají „tvořivou dílnu“. Stalo se tak v pátek 24. listopadu 2006 v podvečer. 
Při „Vánočním tvoření“ jsme se sešly v jedné z učeben SOU Jana Tiraye a tvořily 
a tvořily…

Náš „první tvořivý večer“ byl určen především pro maminky, babičky a tetičky 
a příjemným překvapením bylo, že mezi nás přišla, se svojí maminkou, i jedna sed-
miletá školačka.

Celým večerem nás svými radami a „tvořivými“ zkušenostmi provedly Mgr. Milada 
Sklenářová a Bc. Šárka Topinková, která vše vymyslela a připravila. Za tónů vánoč-
ních koled jsme si vytvořily spoustu roztomilých andělíčků, vyrobily adventní a vítací 
věnce, barvami na sklo ozdobily svícínky a namalovaly obrázky na sklo a ubrousko-
vou technikou zkrášlily svíčky a květináče. Výborným vánočním cukrovím, vařením 
kávy, čaje a svařeného vína nám večer zpříjemnila paní Zdenka Procházková.

Naše poděkování patří Ing. Marii Šabacké, ředitelce SOU Jana Tyraie, která nám 
umožnila tvořit v prostorech učiliště. Současně chceme poděkovat Horáckému auto-
družstvu Velká Bíteš a Zdeňku Mazánkovi – Mobily – za nákup výtvarných potřeb, 
paní Bohumile Drlíčkové za vstřícnost a ochotu a všem, kteří se podíleli na přípravě 
a chodu tohoto večera.

Na shledání při dalších „Človíčkových“ tvořivých dílnách se těší
Pavla Hekalová a Zdenka Švandová

Občanské sdružení Matka a dítě a Mateřské centrum Človíček

Vzkoušely jsme i ubrouskovou techniku. FOTO: ARCHIV MC ČLOVÍČEK
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„cVIČENÍČko“

Ve dnech 1. a 15. prosince 2006 v dopoledních hodinách proběhlo v hale 
TJ Spartak naše „Cvičeníčko“ – veselé hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání.

Přišly mezi nás děti ve věku od 7 měsíců až do 4 let. Pro ty větší Šárka a Jitka při-
pravily opičí dráhu, tancování a cvičení na gymnastických balonech a pro batolátka 
tu čekala spousta barevných hraček na koberci.

Provázela nás dobrá nálada se spoustou legrace a než jsme se nadáli, byl tu konec. 
Děti na rozloučenou dostaly obrázek a malou sladkost a všichni jsme odcházeli spo-
kojeni a s příslibem, příště zase…

…12. a 26. ledna 2007 od 9:30 do 10:30 opět v hale TJ Spartak a do baťůžku s sebou 
přezůvky, dobrou náladu a 20 Kč.
Více o nás a našich akcích najdete na www.clovicek.salixus.cz

Na brzkou viděnou se těší  
Jitka Chmelíčková

Občanské sdružení Matka a dítě a Mateřské centrum Človíček

Mateřské centrum Človíček Vám v roce 2007 přeje hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Takhle cvičili naši nejmenší. FOTO: ARCHIV MC ČLOVÍČEK
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žÁkoVSkÝ TUrNaJ VE FLorbaLU
Touha žáků našeho oddílu TJ změřit si své síly ve florbalu nás vedla k uspořádání 

žákovského turnaje, který se odehrál 29. listopadu 2006 ve sportovní hale TJ za účasti 
žáků ZŠ Ostrovačice (3 družstva), ZŠ Zastávka (2 družstva) a hráčů našeho oddílu 
TJ (2 družstva). Po rozlosování a stanovení pravidel byl turnaj zahájen. Zápasy se 
vyznačovaly velkou bojovností a dramatičností. Přihlížející družstva mohutně povzbu-
zovala hráče na hrací ploše a svoje hlasivky při tom rozhodně nešetřila.

Pořadateli turnaje byli trenéři oddílu florbalu TJ Spartak Ing. Jaromír Holík, Zdeněk 
Palát a Robert Svoboda, kteří současně zastávali i funkci rozhodčích. Nápomocen 
v rozhodování zápasů byl také vedoucí družstev ze Zastávky pan Řehořka. Atmosféra 
ve sportovní hale byla výborná, což nás jako pořadatele vede k záměru naplnit přání 
všech přítomných a pokračovat v organizaci dalších turnajů a přátelských utkání.

Po zpracování výsledků odehraných zápasů bylo vyhlášeno pořadí a první třem 
družstvům byly předány diplomy.

l. místo obsadila ZŠ Zastávka I, na 2. místě se umístil oddíl TJ Spartak 
Velká bíteš a na 3. místě skončila ZŠ ostrovačice I.

Při této příležitosti dovolte, abychom poděkovali sponzorovi turnaje AG FOODS 
Košíkov, který poskytl účastníkům turnaje jako občerstvení míchané nápoje ze svého 
sortimentu. O tom, že mladým florbalistům opravdu chutnaly, nejlépe svědčí fakt, že 
se po nich jen „zaprášilo“.

TJ Spartak Velká Bíteš

Účastníci turnaje. FOTO: ZDENĚK PALÁT
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poHÁr TJ opĚT pUToVaL do roSIc
Čtvrtý ročník Turnaje 

v sálové kopané o Putovní 
pohár TJ Spartak Velká 
Bíteš se uskutečnil 25. lis-
topadu 2006 ve sportovní 
hale TJ.

Tradičně měl tento tur-
naj hojnou účast a velmi 
silné obsazení. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 12 druž-
stev z Velké Bíteš (6 druž-
stev), ze Zbraslavi (3 druž-
stva), z Rosic, z Osové 
a z Nových Sadů.
Po prezentaci následovalo 
rozlosování do dvou základ-
ních skupin. Při úvodním 

nástupu družstev přivítal účastníky turnaje předseda TJ Spartak Ondřej Blaha a za 
město Velká Bíteš starosta Mgr. Miroslav Báňa. Popřáli hráčům hodně úspěchů v jejich 
sportovním zápolení. Utkání probíhala dle stanovených pravidel, měla vysokou herní 
úroveň a nechyběla v nich dramatičnost, bojovnost a touha zvítězit.

Do semifinálových zápasů se po fyzicky vyčerpávajících bojích probojovala násle-
dující družstva: Zbraslav I, Bílý balet Rosice, Flamengo Velká Bíteš a „Real Madrid“ 
Velká Bíteš.

O třetí místo bojovali hráči Real Madrid a Flamengo. Z tohoto klání vyšlo vítězně 
Flamengo (Radek Hemala, Jan Lukášek, Ondřej Lukášek, Petr Malý, Jiří Pelán).

Finálové utkání sehrála družstva Bílý balet (Krupica, Majdin, Kunc, Marek Malata) 
a Zbraslav I (Jan Kaláb, Josef Kubíček, Jan Sedlák, Sláva Šibal, Jan Vít, Miroslav 
Buchta).

Bílý balet Rosice zvítězil a obhájil tak loňské prvenství. Putovní pohár tedy opět 
putoval do Rosic. Rosický tým provázeli stejně jako v loňském roce „MASKOTI“ – dvoj-
čata Marek a Mirek Malatovi.

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen hráč družstva „Ivánkovi kamarádi“ Jiří 
Horký.

Diplomy a ceny předal při slavnostním zakončení prvním třem družstvům a nej-
lepšímu střelci předseda TJ Ondřej Blaha. Současně poděkoval přítomným za účast 
a rozloučil se s přáním setkání na pátém ročníku v roce 2007.

Organizační zajištění celého turnaje měla na starosti za TJ Spartak Hana Holíková, 
obsluhu časomíry, přehled výsledků utkání i funkci rozhodčích zajišťovali 
Ing. Zdeněk Šilhan a Vítězslav Kratochvíl. Při rozhodování zápasů vypomohli i ně-
kteří hráči, za což jim patří dík.

Turnaj v sálové kopané se již stal tradicí, která nás jako pořadatele zavazuje pokra-
čovat i v dalších letech. Je propagací nejen sportu, ale také města Velké Bíteš.

Vítězná družstva turnaje. FOTO: ONDŘEJ BLAHA
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Poděkování patří i sponzorům turnaje, jimiž byli:         Město Velká Bíteš, PBS, a.s., 
Starobrno, a.s., Jeřábkova 
pekárna, Lékárna Aura, 
Lékárna U Tří sloupů, 
Labara – Radek Holík, 
Sportbar Klima, Sportbar 
Na Základně, Pěstitelská 
pálenice Velká Bíteš a TJ 
Spartak Velká Bíteš.

Závěrem nám dovolte, 
abychom touto cestou 
znovu poděkovali všem 
sponzorům, kteří v prů-
běhu roku 2006 při-
spěli do turnajů a akcí 
pořádaných naší tělový-
chovnou jednotou věc-
nými cenami. Věříme, že 
i v roce 2007 nám budou 
nakloněni a prostřednic-

tvím sponzoringu pomohou zvýšit úroveň tělovýchovy ve Velké Bíteši.
Do nového roku 2007 přejeme všem příznivcům sportu mnoho štěstí, zdraví 

a osobní spokojenosti.
TJ SPARTAK Velká Bíteš

bEaUTY dEN SaLoME
Začátek nového roku je dobou bilancování a předsevzetí. Malým ohlédnutím 

zpět bych ráda připomenula den krásy, který se uskutečnil v listopadu minulého 
roku. Ve spolupráci s Klubem kul-
tury a školícím centrem kosmetiky 
ALCINA proběhl ve výstavním sále 
již tradiční předvánoční prezentační 
den našeho kosmetického salonu.

Tentokrát nás mile překvapila 
velmi hojná návštěvnost nejen našich 
stálých klientů, ale i nových zájemců 
o naše služby. A tak se ukázalo, 
že naše celoroční snažení, vzdělá-
vání a práce přináší své ovoce. Jako 
obvykle jsme nabídly ženám velmi 
oblíbenou službu – líčení spojené 
s poradenstvím. Protože stále přichá-
zejí v kosmetice nové trendy, je co 

Sponzoři. FOTO: ONDŘEJ BLAHA

Ukázka líčení. FOTO: ARCHIV REDAKCE



nabídnout, a tak každá žena může na sobě zakusit malou proměnu svého zevnějšku. 
Je to milé překvapení, ale nejen to – je zde i možnost převézt tuto zkušenost do kaž-
dodenního praktického života. A co je typické pro tuto sezónu? Jednoduché a prak-
tické provedení dokonalého make-upu a mohly bychom to výstižně charakterizovat 
heslem: „Z kanceláře do divadla“. Jde o to, že pomocí nových barev dokonalý a zářivý 
vzhled během dne snadno proměníme v okouzlující večerní make-up.

Na BEAUTY DNU jsme vám rovněž představily žhavé novinky v péči o pleť. 
V současném duchu anti-age strategie se jedná o nové systémy péče o pleť založené 
na vědeckém základě a nových poznatcích o využití a aplikaci kolagenových pre-
parátů. Máme pro vás připravené speciální salonní ošetření spojené s liftingovou 
masáží. Spolu s cílenou domácí péčí s využitím kolagenové síly máme spolehlivě vyu-
žitelné přípravky pro redukci a prevenci stárnutí pleti a tvorby vrásek. Největší před-
ností tohoto systému péče je její jednoduchost, přirozenost a maximální účinek. 
Ve srovnání s injekční a chirurgickou alternativou anti-aging péče můžeme říci, že je 
to i finančně dostupná péče pro každou ženu.

O těchto novinkách, o módních trendech a dalších zajímavostech ze světa zdraví 
a krásy se můžete podrobně dočíst v novém časopisu ESENCE, který vydává Dr. Kurt 
Wolff a který můžete získat v našem salonu.

Z nabídky služeb studia SALOME jsme vám rovněž představily nový systém zdra-
votních masáží a masáží kosmetických zaměřených na terapii a prevenci celulity. 
Jedná se o manuální a přístrojové lymfodrenáže cíleně sestavené a prokombinované 
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Spolupráce se školícím centrem ALCINA. FOTO: MGR. ANNA KOPÁČKOVÁ



do individuálních programů. Mnohé ženy si rády vyzkoušely naši novou sekvenční 
tlakovou masáž, o které jsem se již podrobněji zmínila v minulých příspěvcích.

Naší snahou je zprostředkovávat vám nové poznatky v oblasti kosmetiky a pomoci 
vám s dobrou orientací při výběru vhodných metod, poskytovat klientům kvalitní 
služby a komplexní servis v péči o krásu. Těšíme se tedy na vás nejen na příštím jar-
ním BEUTY DNU, ale rády vás přivítáme i v našem salonu.

V novém roce zdraví, krásu a spokojenost vám přeje
Mgr. Anna Kopáčková

poLIcIE INForMUJE
Naši policisté šetří případy krádeže vloupáním do chat v okolí Velké Bíteše, v po-

sledním období došlo také k dalším případům vloupání do vozidel, ale také krádežím 
osobních automobilů. Pachatelé samozřejmě nenechají bez povšimnutí odemknutá 
vozidla, která se přímo nabízí. Odcizeny byly notebooky a jiná výpočetní technika, 
pachatelé nepohrdají ani odloženými peněženkami a mobilními telefony.

V obci Záblatí došlo k vloupání do rodinného domku, naši policisté pachatele zjis-
tili, k trestům ale nedojde vzhledem k nízkému věku. V šetření je případ mladíka, 
který si doma bez svolení půjčil osobní vozidlo. Řídit neuměl, ani pro řízení neměl 
řidičský průkaz opravňující takové vozidlo obsluhovat. Vozidlo při dopravní nehodě 
totálně zničil, štěstím bylo, že nedošlo ke zranění.

Ve zkráceném přípravném řízení byl zpracován případ vloupání do sauny ve Velké 
Bíteši. V tomto případě odhaduji, že k trestu rovněž nedojde, neboť pachatel škodu 
uhradí a věc skončí u státního zástupce, nikoli u soudu.

mjr. Jaroslav Navrátil

SpoLEČENSkÁ rUbrIka
graTULacE

Obracíme listy v novém kalendáři a zastavujeme se u 19. dne prvního měsíce 
tohoto roku. To se tehdy před magickými 88 léty, za kmotrovství tří „devatenáctek“ - 
19. 1. 1919, narodil náš kronikář, archivář, regionální historik, čestný občan našeho 
města Mgr. Jaromír kotík.

Chybí nám, profesore, Vaše nepřehlédnutelná postava protínající náměstí, chybí 
nám Vaše slova dodávající barvu běžné životní šedi. My přesto věříme, že bude líp.

Proto pozvedněme číše a zapějme „živijó…“
A hodně zdraví profesore!

Ing. Alois Koukola, CSc.

��



��

aaaa

pSI a koČkY
koČIČÍ ToXopLaZMóZa a ČLoVĚk

Kočičí toxoplazmóza patří mezi zoonózy, tj. onemocnění přenosná ze zví-
řat na lidi. Jedná se o nemoc způsobenou mikroprvokem Toxoplasma gondii. Jako 
klinicky zjevné onemocnění je toxoplazmóza u zvířat i u lidí vzácná, styk s infekcí či 
infekce sama probíhá většinou bez nápadných příznaků. Může však postihnout mízní 
uzliny, tkáně oka, nervového systému a u těhotných žen způsobovat potrat, popř. vro-
zené vady u dítěte.

Kočka domácí je definitivním hostitelem Tox.gondii, proto i zdrojem infekce 
pro okolí (ostatní zvířata, člověk). Samotná kočka se většinou nakazí při zkrmování 
syrového masa a lovu myší, kdy konzumací svaloviny s infekčními cystami pozře 
zárodek parazita. Ten dozrává ve střevě a odtud je vylučován do vnějšího prostředí 
trusem. Člověk a ostatní mezihostitelé se infikují 1. pozřením potravy kontamino-
vané kočičím trusem (např. ovoce a zelenina), 2. kontaktem se zeminou s infekčními 
zárodky 3. a také konzumací nedostatečně tepelně opracovaného popř. syrového 
masa (zejména ovcí, prasat, králíků, domácí drůbeže).

Průběh onemocnění u koček bývá mírný (průjmy, nervové příznaky). Pokud se 
onemocnění projeví, tak ve většině případů u mladých koček (nejčastěji 3-10 měsíců 
věku).V tomto věku také nemocné kočky vylučují do vnějšího prostředí infekční 
zárodky. Dospělé kočky již mají protilátky a trus nebývá zdrojem nákazy pro okolí.

U člověka provází onemocnění únava, zduření mízních uzlin, poruchy spánku, 
bolesti svalů apod. Z preventivního hlediska je nutno se vyvarovat požívání jakého-
koli syrového masa (např. zlozvyk ochutnávek při kuchyňském zpracování). Teplota 
66°C anebo několikadenní zamražení spolehlivě zárodky ničí. (pozn. doporučuje 
se i veškeré maso pro kočky důkladně promrazit). V půdě záhonů a pískovišť, kam 
kočky kálejí, jsou zárodky schopné přežívat až jeden rok, proto nelze opomenout 
možnost nakažení znečištěnýma rukama při práci na zahrádce bez rukavic. Těhotné 
ženy by měly tyto hygienické pokyny dodržovat s velkou důsledností, neboť při pri-
moinfekci toxoplazmózou během těhotenství může dojít k potratu.

MVDr. Klára Dvořáková

prograM kINa FLIp VELkÁ bÍTEŠ
LEdEN 2007
Pátek 5. ledna 2007 v 19.30 hodin 
TEXaSkÝ MaSakr MoToroVoU 
pILoU: ZaČÁTEk
(The Texas Chainsaw Massacre: The 
Beginning)
Příběh o zrození legendy o texaském 
masakru… Pokračování úspěšného hororu…
Premiéra – 91 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 62, 65, 68 Kč

Neděle 7. ledna 2007 v 19.30 hodin 
krÁSka V NESNÁZÍcH
Tragikomedie Jana Hřebejka a Petra 
Jarchovského o sexu, penězích a dobrém 
člověku. V hlavních rolích A. Geislerová, 
J. Brejchová, E. Vášáryová, J. Abrhám, 
J. Schmitzer, J. Macháček, J. Hrušínský a další.
Premiéra - 110 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
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Pátek 12. ledna 2007 v 19.30 hodin 
graNdHoTEL
„Lidi jsou jako mraky“. Nejnovější film 
režiséra Davida Ondříčka (Samotáři, 
Jedna ruka netleská), v hlavních rolích 
M. Taclík, K. Issová, J. Plesl, L. Mrkvička…
Premiéra – 97 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 14. ledna 2007 v 19.30 hodin 
SkrYTÁ IdENTITa (The Departed)
Když odhalí jednoho, zemře i druhý… 
Americký thriller s hvězdným obsaze-
ním: L. DiCaprio, M. Damon, J. Nicholson, 
A. Baldwin, M. Wahlberg…
Premiéra - 152 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 19. ledna 2007 v 19.30 hodin 
rYTÍŘI NEbES (Flyboys)
Naučit se létat a zažít dobrodružství…a to 
vše ve válčící Francii… V hlavních rolích 
kamarádské action movie producenta 
filmů Den nezávislosti, Godzilla a Patriot 
James Franco (Spiderman) a Jean Reno
Premiéra – 140 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 21. ledna 2007 v 19.30 hodin 
ĎÁbEL NoSÍ pradU
(The Devil Wears Prada)
Job, pro který by milióny žen zabíjely… 
Chceš se udržet? Nesmíš si plést Dolceho 
s Gabbanou a musíš vládnout tvrdou 
rukou …s pěstěnými nehty… V hlavních 
rolích komedie režiséra Sexu ve městě 
Meryl Streep a Anne Hathaway…
Premiéra - 109 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 26. ledna 2007 v 19.30 hodin 
SHorTbUS (Shortbus)
Většinu času řeší jen to, s kým se 
vyspat a jak dosáhnout orgasmu…nej-
líp 3x! Snímek kontroverzního režiséra 
Johna Camerona Mitchella uvedený na 
Filmovém festivalu v Cannes 2006…
Premiéra - 102 minut, vhodné od 18 let
Vstupné 59 Kč

Neděle 28. ledna 2007 v 15.00 hodin
dÁŠENka
Pásmo 7 pohádek pro nejmenší diváky: 
Dášenka 1,2,3, Krtek a ježek, Bububu, 
Nehoupat, Medicína…
65 minut, mládeži přístupno 
Vstupné 39 Kč

Pátek 2. února 2007 v 19.30 hodin 
caSINo roYaLE (Caysino Royale)
Daniel Craig jako nový James 007 Bond, 
Eva Green jako nová Bondgirl…
Premiéra – 147 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 4. února 2007 v 17.30 a v 19.30 hodin 
aSTErIX a VIkINgoVÉ
(Astérix et les Vikings)
Asterix a Obelix dostali velký úkol: pře-
dělat Zničehonixe na správného muže… 
To nemůže skončit dobře! Francouzský 
kreslený film v českém znění.
Premiéra - 80 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

připravujeme:
Kupec benátský – Ro(c)k podvraťáků 
– Parfém: Příběh vraha – Borat – Příběh 
zrození – Zajatci mlhy – Spláchnutej – 
Lovecká sezóna – Obsluhoval jsem ang-
lického krále – 5x Projekt 100…



POznÁVÁMe SVůJ RegiOn

Střed Milešína se symboly „moci“ světské a církevní.  FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Bývalý hostinec „U Kopečných“ přestavěný na víceúčelovou budovu.
 FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Jiří Košťál - Jinošov 83

PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace

Pátek: 15.00 - 19.00 hodin, Sobota: 10.00 - 18.00 hodin, Neděle: 10.00 - 16.00 hodin
Zakázky na počkání nebo dle dohody Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA

Mladá móda

20 % 

Po – Pá 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.30 hodin
       So 8.30 – 10.30 hodin

sleva

na dámské zimní lyžařské bundy
Od 2. 1. 2007

alPine PRO / Hi – TeC



Zátiší z poslední výstavy v bítešském městském muzeu. FOTO: SILVA SMUTNÁ
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• zPRÁVY MĚSTA
• „TA BeTeŠSKÁ BRÁnA PĚKnÁ MAlOVAnÁ“
• AngličTinA PRO neJMenŠÍ
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Specialista na okna, dvefie a stûny
z plastu, dfieva

a hliníku
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