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Vážení spoluobčané,

opět vstupujeme do nového roku, dáváme si novoroční předsevzetí a plánujeme, co nás v tom-
to roce čeká. Současně bilancujeme uplynulý rok, jak byl úspěšný, kolik úkolů bylo úspěšně vy-
řešeno a kolik se jich byť z různých důvodů nepodařilo zvládnout.

V roce 2008 si  připomeneme šestisté výročí od udělení plných městských práv městu Vel-
ká Bíteš ctihodným pánem panem Lackem z Kravař. Jistě se mnou budete souhlasit, když řek-
nu, že nejlepší oslavou jsou úspěšně zrealizované investice a opravy, které napomáhají rozvoji 
a modernizaci města a místních částí. A o to se budeme snažit.

Na začátku nového roku bych rád touto cestou  poděkoval za dobře vykonanou práci v roce 
2007 všem zastupitelům města, zaměstnancům Městského úřadu, Klubu kultury a informač-
ního centra, pracovníkům našich škol, polikliniky s domovem důchodců a pečovatelskou služ-
bou, Technickým službám a Lesům města.

Stejně tak jako v loňském roce, tak i v roce nadcházejícím nás čekají projekty v oblasti do-
pravy, které budou zásadně ovlivňovat další vývoj v řešení dopravy našeho města. Než dojde 
k dokončení jakéhokoliv projektu, bude to opět znamenat jisté omezení v průběhu stavebních 
prací a jakékoliv rozhořčování na tom nic nezmění. Bez určité dávky tolerance a trpělivosti 
z Vaší strany se neobejdeme, za což Vám předem děkuji.

Vám, vážení spoluobčané, patří poděkování za podporu a trpělivost během všech provádě-
ných staveb na území našeho města v uplynulém roce. Do nového roku 2008 Vám přeji hodně 
zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

Cesta zimou. Foto: Zora Krupičková
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Vážení spoluobčané,

když jsem Vás přesně před rokem oslovila poprvé jako místostarostka města, přála jsem Vám hod-
ně zdraví, příznivé osudové síly, potom také úspěch ve Vaší práci a radostnou pohodu v rodině. 
Už tehdy jsem se přiznala, že mi moc nejdou konvenční přání a proto teď  sama přemýšlím, co 
pro mě vlastně začátek nového roku znamená a jak své pocity vyjádřit. Možná začnu takto:

Měla jsem poměrně nedávno možnost poznat jeden lidský příběh. Pravda zpovzdálí, nic-
méně mě hodně oslovil. Je to příběh dívky, u které se objevila vážná, smrtelná nemoc. Ta dív-
ka věděla, že její čas na tomto světě je omezený. Přesto dokázala najít svůj životní prostor. Už 
od svých dvanácti let psala básně, malé povídky, zapisovala si své sny. Jednou z posledních je 
mikropovídka Bloudění, ve které přemýšlí o protikladu omezené časovosti našeho pozemské-
ho žití a nekonečnosti celé lidské touhy. Dokáže však přijmout svou jistotu poznání. Dovolte, 
abych vám ocitovala závěr:

…„ Člověk musí někam patřit, aby přestal bloudit. Konec bloudění znamená počátek hle-
dání. Teprve až když někam patříme, rozlišujeme černou a bílou. Protiklady. Teprve potom ro-
zeznáme dvě strany mince. V bloudění je všechno stejné – jednolité!

Ano, člověk musí někam patřit. Jsme Světlem, které do nás vložili ostatní, a jsme Tmou, 
která nás obklopuje.“

Dovolila jsem si předat Vám k Novému roku poselství této dívky, která uměla rozdávat 
 lidem okolo lásku, radost, potěšení… Využijme daný okamžik. Je to počátek něčeho nového, je 
to dobrá příležitost k tomu, abychom předali své Světlo těm, na kterých nám záleží.

Šťastný Nový rok 2008.
JUDr. Alena Malá
místostarostka města

Foto: Zora Krupičková
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nabídka programů a akcí
leDen 2008

Pondělí dne 31. prosince 2007 ve 24 hodin
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Masarykovo náměstí
Organizuje město Velká Bíteš

PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK:
pondělí, středa 9.00–11.30 hod., vstupné 20 Kč/rodina
čtvrtek 15.30–18.00 hod., vstupné 25 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš

Úterý dne 8. ledna 2008 v 19 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERT – BHP
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Pátek 11. ledna 2008 v 17.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Horácké divadlo v Jihlavě, muzikálová veselohra Donaha
kontakt Draha Tikovská – 732 208 318, tikovska.d@seznam.cz, odjezd od České spořitelny
Organizuje Seniorklub

Sobota dne 12. ledna 2008 ve 20 hodin
PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY, a. s.
předprodej vstupenek v areálu PBS
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje PBS, a.s. Velká Bíteš

Neděle 13. ledna 2008 v 8 hodin
PRAVIDELNÁ NEDĚLNÍ PLAVÁNÍ – v Nové Vsi u Oslavan
odjezd od České spořitelny
Organizuje Seniorklub

Středa dne 16. ledna 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB – hostem besedy bude Mgr. Miroslav Báňa
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Středa dne 16. ledna 2008 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let, vchod z nádvoří
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí 86 a MC Človíček 
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Pátek dne 18. ledna 2008 ve 20 hodin
MAŠKARNÍ BÁL – hraje kapela Fortuna
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše

Sobota dne 19. ledna od 14 hodin, vchod z nádvoří
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST – pletení z pediku – servírovací tác
Přihlášky e-mail: skolka.bites@seznam.cz nebo mcclovicek@seznam.cz
MŠ Masarykovo náměstí 86 a MC Človíček

Pátek dne 25. ledna 2008 v 18 hodin 
UBROUSKOVÁ TECHNIKA TROCHU JINAK – výtvarný kurz pro veřejnost
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje MC Človíček

Sobota dne 26. ledna 2008 ve 20 hodin
HASIČSKÝ PLES
předprodej vstupenek v hasičské zbrojnici od 8 do 17 hodin
Organizuje Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Pondělí dne 28. ledna 2008 od 9.30 hodin v MC Človíček
TESTOVÁNI PLETI S ORIFLAME
povídání s paní Marcelou Menclerovou o typu pleti a vhodné kosmetice
Organizuje MC Človíček, Masarykovo náměstí 85

Pondělí dne 28. ledna 2008 od 15.30 hodin
VÝCHOVA A PSYCHOLOGIE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 
konzultační seminář, přednáší Mgr. Luboš Novotný. Tento projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Organizuje MC Človíček, Masarykovo náměstí 85

Vážení spoluobčané,

Střední odborné učiliště Jana Tiraye Vám přeje krásné prožití vánočních svátků plných pohody 
a do nového roku 2008 pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů. Při vstupu do nového roku 
bych rád poděkoval Vám, spolupracovníkům i kolegům z ostatních škol a školských zařízení 
za celoroční úsilí a obětavou práci při výchově mladé generace.

V pátek dne 11. ledna 2008 od 14.00 do 18.00 h. a v sobotu 12. ledna 2008 od 8.00 do 
12.00 h. pořádá SOU Jana Tiraye dny otevřených dveří v budovách školy Tyršova 239 a Láni-
ce 300. Srdečně Vás zvou žáci a zaměstnanci školy.

Za kolektiv zaměstnanců
Ing. Josef Chytka, zástupce ředitelky školy
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informace radnice
usnesení č. 23/07 z jeDnání raDy města Velká bíteš 
konaného Dne 12. listopaDu 2007

Rada města schvaluje:
•	 vyhovět	žádosti	Lesní	správy	Náměšť	nad	Oslavou	o	spolupráci	při	likvidaci	černých	sklá-

dek směsného komunálního odpadu na lesních pozemcích nacházejících se v k.ú. města či 
místních částí Velké Bíteše. Likvidací konkrétně zmiňované skládky v k.ú. Jindřichov bu-
dou pověřeny TS Velká Bíteš s. r. o.

•	 uzavření	 nájemní	 smlouvy,	 jejímž	 předmětem	 je	 pronájem	 pozemku	 p.č.	 1786/1,	 orná,	
27 m2, k.ú. Velká Bíteš, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

•	 poskytnutí	souhlasu	s	rekonstrukcí	vedení	NN	a	kabelového	vedení	v	ulicích	Lánice,	Tiš-
novská, Tyršova a schvaluje předložený návrh kabelového vedení VN v ulici Nová Čtvrť. 
Podmínky pro provádění budou stanoveny odborem výstavby a ŽP

•	 předloženou	projektovou	dokumentaci	pro	územní	řízení	na	výstavby	bytových	domů	v	lo-
kalitě u Stadionu, Velká Bíteš, na pozemcích p.č. 4604 a 4605, k.ú. Velká Bíteš

•	 vyhovět	žádosti	a	souhlasí	s	podnájmem	bytu	č.	216,	U	Stadionu	548,	Velká	Bíteš	podná-
jemci na dobu 1 roku 

•	 vyhovět	žádosti	o	povolení	podnájmu	bytu	č.	316,	U	Stadionu	548,	Velká	Bíteš	na	dobu	1	roku
•	 vyhovět	žádosti	TJ	Spartak	Velká	Bíteš	na	poskytnutí	finančního	příspěvku	ve	výši	3,0	tis.	Kč	

na ceny do turnajů v sálové kopané, v nohejbalu a v softtenisu
•	 odpisový	plán	ZŠ	Velká	Bíteš,	Sadová	579,	Velká	Bíteš	pro	r.	2007	v	předloženém	znění
•	 vyhovět	žádosti	obchodní	společnosti	PKS	INPOS	a.s.	Žďár	nad	Sázavou	o	prodloužení	ná-

jemní smlouvy na strojní zařízení betonárky a na pozemek p.č. 2729/1, k.ú. Velká Bíteš za 
cenu 100 000,00 Kč/rok 2008 s tím, že cena bude každoročně povýšena o inflační koefici-
ent pro příslušný rok

•	 poskytnutí	finančního	příspěvku	ve	výši	1	500,00	Kč	na	mikulášskou	nadílku	všem	místním	
částem města Velká Bíteš

•	 smlouvy	o	závazku	budoucího	nabyvatele	realizovaného	společného	zařízení	–	Staveb	pol-
ních cest HC - 2 a HC – 4, v předloženém znění uzavírané mezi městem Velká Bíteš a Po-
zemkovým úřadem Žďár nad Sázavou, jejímž předmětem je, že město Velká Bíteš jako bu-
doucí nabyvatel společného zařízení (výše uvedených cest) se zavazuje k provádění nezbytné 
údržby po dobu nejméně 5 let ode dne předání staveb

•	 přidělení	bytu	v	DPS	Velká	Bíteš	
•	 zveřejnění	prodeje	garsonky	U	Stadionu	431,	Velká	Bíteš,	za	minimální	cenu	450	000,00	Kč
•	 odpisový	plán	Polikliniky	Velká	Bíteš	pro	r.	2007
•	 vyřazení	majetku	z	evidence	Polikliniky	Velká	Bíteš	dle	předloženého	návrhu
•	 vyhovět	 žádosti	 předsedy	 osadního	 výboru	 obce	 Březka	 o	 finanční	 příspěvek	 ve	 výši	

2 100,00 Kč za účelem úhrady ledové plochy na zimním stadioně ve Velkém Meziříčí pro 
dvě utkání čtvrtého ročníku ligy města Velkého Meziříčí

•	 zabývat	se	upozorněním	ředitele	ZŠ	Velká	Bíteš	Mgr.	Dalibora	Koláře,	které	vychází	ze	zjiš-
tění KHS, stavebními úpravami tělocvičny, WC a sprchami v 1. budově Tišnovská 115 a šat-
nami v 2. budově
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•	 realizovat	Rekonstrukci	 kuchyně	ZŠ,	Tišnovská,	 dle	 zpracovaného	projektu	okamžitě	po	
zařazení uvedené akce do státního rozpočtu 

Rada města bere na vědomí:
•	 záporné	stanovisko	k	prodeji	pozemků	v	soukromém	vlastnictví	za	účelem	umístění	zábra-

dlí v křižovatce ulic Masarykovo náměstí, Pod Hradbami
•	 vzdání	se	Mgr.	Marcely	Doubkové	členství	a	funkce	předsedkyně	kulturní	komise	k	1.	1.	

2008 
•	 odstoupení	p.	Zdeňka	Hakla	z	členství	v	osadním	výboru	obce	Holubí	Zhoř	
•	 výroční	zprávu	o	činnosti	Základní	umělecké	školy	za	školní	rok	2006–2007
•	 text	žádosti	obcí,	zřizujících	domovy	pro	seniory,	směrované	na	radního	kraje	Vysočina	pro	

sociální	záležitosti	Bc.	Jiřího	Vondráčka,	aby	se	při	zasedáních	na	MPSV	ČR	zasadil	o	pře-
hodnocení	přístupu	MPSV	ČR	k	obecním	provozovatelům	 tak,	 aby	byly	 zajištěny	 stejné	
výchozí podmínky všem provozovatelům bez výjimky

•	 zápis	č.	6	z	porady	osadního	výboru	obce	Košíkov,	konané	dne	11.	10.	2007
•	 zápis	ze	zasedání	osadního	výboru	obce	Holubí	Zhoř,	konaného	dne	3.	10.	2007.	RM	pozi-

tivně reaguje na podnět osadního výboru a doporučuje úseku investorské činnosti odboru 
výstavby a ŽP zajistit projektanta na zpracování projektu na rekonstrukci současných neby-
tových	prostor	bývalé	školy	na	byt(y).	RM	bere	na	vědomí	odstoupení	Ing.	Zdeňka	Hakla	
z	postu	člena	osadního	výboru	a	bere	na	vědomí	členství	pí.	Jany	Roušové	v	osadním	vý-
boru,	a	to	za	odstoupivšího	Ing.	Hakla.	RM	informuje,	že	poskytuje	na	mikulášskou	nadíl-
ku všem obcím f.č. ve výši 1 500,00 Kč.

•	 zápis	z	jednání	kulturní	komise	konaného	dne	30.	10.	2007
•	 zápis	z	9.	setkání	komise	pro	přípravu	oslav	600	let	města,	konaného	dne	26.	10.	2007
•	 zápis	č.	8/2007	z	jednání	výboru	pro	územní	plánování,	regionální	rozvoj	a	výstavbu	ko-

naného dne 26. 10. 2007

Rada města v působnosti Valné hromady TS Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí:
•	 návrh	na	zajištění	veřejně	prospěšných	služeb	pro	město	Velká	Bíteš	a	místní	části	na	r.	2008,	

členěných dle jednotlivých prací a činností s vyjádřením jak z hlediska rozsahu tak z hle-
diska finančního, předloženého jednatelem společnosti Ing. Pavlem Gaizurou

•	 zápis	z	8.	zasedání	DR	TS	Velká	Bíteš	s.	r.	o.

Zprávy města
lékařská služba prVní pomoci V leDnu 2008

Od 1. ledna 2008 se mění ordinační doba lékařské služby první pomoci na Poliklinice ve Vel-
ké Bíteši takto: pondělí – čtvrtek neordinuje se
 pátek  13.00 – 18.00 hod.
 sobota, neděle a svátky 10.00 – 18.00 hod.
Provoz lékařské služby první pomoci je ztrátový, a proto i v roce 2008 musí být dofinancován 
z rozpočtu města Velké Bíteše.

MUDr. Svatopluk Horek, ředitel
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informace Z kraje vysočina
lékařská pohotoVost Ve Všech krajských 
nemocnicích

Každému, kdo potřebuje lékaře mimo běžné ordinační hodiny, se v našem kraji dostane i na-
dále pohotovostní péče. O pacienty se v naléhavých případech postarají profesionální zá-
chranáři, běžnější ošetření s odborným zázemím pak lidé najdou v nemocnicích. Od 1. led-
na 2008 bude lékařská pohotovost (Lékařská služba první pomoci, LSPP) na území kraje 
Vysočina občanům k dispozici ve všech krajských nemocnicích, a to v rozšířených ordinač-
ních hodinách.
Provozní doba pohotovostí v nemocnici Třebíč:
Pracovní dny 17.00 – 22.00 hod. dospělí, děti a dorost
Víkendy a svátky  9.00 – 22.00 hod. dospělí
  8.00 – 21.00 hod. děti a dorost
Stejná provozní doba platí i pro lékařskou pohotovost v nemocnici Havlíčkův Brod, nemoc-
nici Pelhřimov, nemocnici Jihlava a nemocnici Nové Město na Moravě.
Lékařskou pohotovost bude zajištěna prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby kraje 
Vysočina ve Velkém Meziříčí (budova ZZS kraje Vysočina, ulice Nad Gymnáziem č. 17, vchod 
z ulice Čechova) ve všední dny od 18.00 do 20.00 hod., v sobotu, v neděli a ve svátky od 8.00 
do 14.00 hod. Telefonní spojení na pohotovost ve Velkém Meziříčí je 566 523 971.
Lékařská pohotovost bude zajištěna prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby kraje Vyso-
čina i v Náměšti nad Oslavou v prostorách Polikliniky, Husova 898, tel.: 568 620 041 (ústřed-
na). O ordinačních hodinách budou občané informováni prostřednictvím místního tisku.
Mimo provozní dobu pohotovosti jsou k dispozici v obvyklých dopoledních a odpoledních 
časech praktičtí lékaři ve svých ordinacích a ve večerních a nočních hodinách pak dále i ne-
mocniční ambulance.

Odbor sekretariátu hejtmana
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informace ministerstva práce 
a sociálních věcí
státní sociální poDpora po 1. leDnu 2008

Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke 
změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů.

Přídavek na dítě
•	 Nárok	má	nezaopatřené	dítě	do	26	let,	které	žije	v	rodině	s	rozhodným	příjmem	nižším	

než je 2,4násobek životního minima rodiny.

•	 Pro	výpočet	dávky	se	posuzuje	příjem	za	předchozí	kalendářní	rok;	do	příjmu	se	neza-
počítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely 
této dávky společně posuzovanou.

•	 Přídavek	je	vyplácen	ve	třech	výších	podle	věku	dítěte:

Věk nezaopatřeného dítěte Výše přídavku na dítě měsíčně v Kč 
od 1. ledna 2008

do 6 let 500
6 – 15 let 610

15 – 26 let 700

Sociální příplatek
•	 Nárok	má	rodič,	který	se	stará	alespoň	o	jedno	nezaopatřené	dítě,	pokud	rozhodný	pří-

jem v rodině nepřevyšuje 2,0násobek životního minima rodiny.

Úplná rodina 
(oba rodiče) s počtem 
nezaopatřených dětí

Životní minimum 
rodiny

Hranice čistého příjmu v Kč 
měsíčně ro nárok na sociální 

příplatek, od 1. ledna 2008 
(2,0násobek životního minima 

rodiny)
jedno do 6 let  7 080 14 160
dvě 5, 8 let  9 040 18 080
tři 5, 8, 12 let 11 000 22 000
čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 26 500

•	 Pro	výpočet	dávky	se	posuzuje	příjem	za	předchozí	kalendářní	čtvrtletí;	do	příjmu	se	
nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro 
účely této dávky společně posuzovanou.

•	 Sociální	příplatek	se	zvyšuje	v	případech,	kdy	dítě	 je	dlouhodobě	těžce	zdravotně	po-
stižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou 
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také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje 
i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, nebo 
rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole 
v prezenční formě studia.

Příspěvek na bydlení
•	 Nárok	má	vlastník	nebo	nájemce	bytu,	který	je	v	bytě	přihlášen	k	trvalému	pobytu,	jest-

liže 30% (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň 
těchto 30% (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady sta-
novené zákonem.

•	 Normativní	náklady	na	bydlení	jsou	stanoveny	jako	průměrné	náklady	na	bydlení	pod-
le velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájem-
ného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdob-
né náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií.

Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný 
počet osob v nich trvale bydlících.
•	 Výše	příspěvku	na	bydlení	se	stanoví	jako	rozdíl	mezi	normativními	náklady	na	bydle-

ní a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 ( Praze 0,35).

Příspěvek na školní pomůcky
•	 Příspěvek	na	školní	pomůcky	je	zrušen.

•	 Děti,	které	v	roce	2007	začaly	plnit	povinnou	školní	docházku	a	splnily	nárok	na	příspě-
vek na školní pomůcky, ale o tuto dávku si nepožádaly, mohou o ni požádat do konce 
června 2008.

Rodičovský příspěvek
•	 Nárok	má	rodič,	který	po	celý	kalendářní	měsíc	osobně,	celodenně	a	řádně	pečuje	o	dítě,	

které je nejmladší v rodině a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek.

•	 Rodičovský	příspěvek	je	stanoven	ve	třech	výměrách	daných	v	pevných	měsíčních	část-
kách – zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč).

•	 Rodič	si	může	zvolit	čerpání	rodičovského	příspěvku	po	dobu	dvou,	tří	nebo	čtyř	let.

•	 Volbou	doby	čerpání	si	rodič	zároveň	volí	i	k	ní	příslušnou	výši	příspěvku,	a	to:
– rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství, nebo 

peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) 
do	24	měsíců	věku	dítěte;	o	tuto	formu	čerpání	však	může	požádat	pouze	rodič,	kte-
rý	má	nárok	na	PPM	ve	výši	alespoň	380	Kč	za	kalendářní	den;

– klasické čerpání	–	po	PPM	v	základní	výměře	(7	600	Kč)	do	36	měsíců	věku	dítěte;	
o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM.

– pomalejší čerpání – po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) 
v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře 
(3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte.
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Forma čerpání 
rodičovského 

příspěvku

Věk dítěte

0 týdnů až 
22 týdnů

22 týdnů až 
21 měsíců

21 měsíců 
až 24 

měsíců

24 měsíců 
až 36 

měsíců

36 měsíců 
až 48 

měsíců

rychlejší čerpání
PPM

PPM

PPM

zvýšená 
výměra

zvýšená 
výměra

klasické čerpání základní 
výměra

základní 
výměra

základní 
výměra

pomalejší čerpání 
(po PPM)

základní 
výměra

snížená 
výměra

snížená 
výměra

snížená 
výměra

pomalejší čerpání 
(nárok na PPM 

nevznikl)

základní 
výměra

základní 
výměra

snížená 
výměra

snížená 
výměra

snížená 
výměra

•	 O	vybranou	dobu	a	výši	čerpání	rodičovského	příspěvku	musí	rodič	písemně	požádat	
příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři
– o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následují-

cím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém 
současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života (zákon sjednocu-
je dobu pobírání PPM, která je dávkou nemocenského pojištění, pro vdané a osa-
mělé matky na 28 týdnů, PPM v délce 37 týdnů bude náležet pouze po porodu ví-
cerčat);

– o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém 
nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.

•	 Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 
21. měsíci roku věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpá-
ní, tzn. ve snížené výměře.

•	 Dobu	a	výši	čerpání	rodičovského	příspěvku	je	možné	zvolit	pouze	v	rozhodných	obdo-
bích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte) Po učiněném 
rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, 
a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.

•	 U	zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlou-
hodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodi-
čovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na 
dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotní-
ho stavu dítěte).

•	 Rodičovský	příspěvek	náleží,	pokud
– dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 

5	kalendářních	dnů	v	měsíci;
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– dítě, starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro před-
školní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních 
dnů;

– dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo ob-
dobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 
4	hodiny	denně;

- dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné ob-
dobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny 
 denně.

•	 Příjem	rodiče	není	testován,	rodič	může	být	výdělečně	činný,	aniž	ztratí	právo	na	po-
bírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit 
péči o dítě jinou zletilou osobou.

•	 Pobírání	rodičovského	příspěvku	pro	děti,	narozené	před	1.	1.	2008	(před	datem	účin-
nosti nového zákona):
– rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší 22 týdnů se může rozhodnout 

o	rychlejším,	klasickém	či	pomalejším	čerpání	rodičovského	příspěvku;
– rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší 21 měsíců a starší 22 týdnů 

(resp. 31 týdnů u dětí narozených současně), se může rozhodnout mezi klasickým 
a	pomalejším	čerpáním	rodičovského	příspěvku;

– rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let věku bude 
pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a násled-
ně	rodičovský	příspěvek	ve	snížené	výměře	(3	800	Kč)	do	4	let	věku	dítěte;

– rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský pří-
spěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.

•	 Všichni rodiče, kteří měli na rodičovský příspěvek nárok v prosinci roku 2007, si musí 
podat na příslušném úřadě státní sociální podpory novou žádost a doložit všechny 
potřebné údaje pro výplatu rodičovského příspěvku od ledna 2008.

Dávky pěstounské péče
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
•	 Nárok	má	nezletilé	dítě	svěřené	do	pěstounské	péče.	Nárok	na	příspěvek	se	zachovává	

i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku věku dítěte, pokud jde o neza-
opatřené dítě, které trvale žije s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstou-
nem.

•	 Výše	příspěvku	činí	u	nezaopatřeného	dítěte	2,30násobek životního minima dítěte, u za-
opatřeného nezletilého dítěte 1,40násobek životního minima dítěte. V případě zdravotně 
postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměr-
ně stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdra-
votně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte.

Odměna pěstouna
•	 Nárok	má	pěstoun,	kterému	bylo	svěřeno	dítě	do	pěstounské	péče.
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•	 Výše	odměny	pěstouna	 je	ve	výši	životního	minima	 jednotlivce	za	každé	dítě	 svěřené	
do pěstounské péče. K 1. lednu 2008 činí odměna pěstouna za jedno dítě 3 126 Kč mě-
síčně.

Odměna pěstouna ve zvláštních případech
•	 Nárok	má	pěstoun,	který	se	stará	alespoň	o	tři děti v pěstounské péči nebo je-li pěstou-

novi svěřeno alespoň jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
ve stupni II., III. nebo IV.

•	 Výše	odměny	pěstouna	činí	za	kalendářní	měsíc	součin	částky	životního	minima	jed-
notlivce a koeficientu 5,50. Za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna 
zvyšuje 0,5 životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě a o 0,75 životního mini-
ma jednotlivce, jde-li o další dítě s II., III. nebo IV. stupněm závislosti.

Příspěvek při převzetí dítěte
•	 Nárok	 na	 tuto	 jednorázovou	 dávkou	 má	 pěstoun,	 který	 převzal	 dítě	 do	 pěstounské	

péče.
•	 Výše	příspěvku	při	převzetí	dítěte	je	stanovena	pevnými	částkami	podle	věku	dítěte:

Věk dítěte Výše příspěvku při převzetí dítěte měsíčně v Kč 
od 1. ledna 2008

do 6 let  8 000
od 6 do 15 let  9 000
od 15 do 18 let 10 000

Příspěvek na nákup motorového vozidla
•	 Nárok	má	pěstoun,	který	se	v	pěstounské	péči	stará	minimálně	o	čtyři	děti.	Další	pod-

mínkou je, že toto vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné činnosti.
•	 Výše	dávky	závisí	na	ceně	motorového	vozidla	a	může	činit	až	70	%	ceny,	maximálně 

však 100 000 Kč. Tento příspěvek může být poskytnut též na opravu vozidla.

Porodné
•	 Nárok	na	tuto	jednorázovou	dávku	má	žena,	která	porodila	dítě.	Jestliže	žena,	která	po-

rodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec. Na porod-
né má rovněž nárok osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahra-
zující péči rodičů.

•	 Výše	porodného	činí	13 000 Kč na každé narozené dítě.

Pohřebné
•	 Pohřebné	náleží	jednorázově	osobě,	která	vypravila	pohřeb	nezaopatřenému	dítěti,	nebo	

osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba 
měla	ke	dni	úmrtí	trvalý	pobyt	na	území	ČR.

•	 Výše	pohřebného	je	stanoveno	pevnou	částkou	ve	výši	5 000 Kč.
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cena VoDného a stočného
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na svém zasedání předsednictva dne 
29. 11. 2007 schválilo cenu vodného a stočného na rok 2008 s účinností od 1. 1. 2008:

Vodné Stočné Celkem
Cena s DPH 2008 34,20 Kč/m3 25,00 Kč/m3 59,20 Kč/m3

Cena bez DPH 2008 31,38 Kč/m3 22,94 Kč/m3 54,32 Kč/m3

Cena s DPH 2007 30,60 Kč/m3 22,30 Kč/m3 52,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2007 29,14 Kč/m3 21,24 Kč/m3 50,38 Kč/m3

Nárůst 2008/2007 (bez DPH) 7,7 % 8 % 7,8 %
Absolutní nárůst ceny s DPH 3,60 Kč/m3 2,70 Kč/m3 6,30 Kč/m3

Na zvýšení ceny se nejvíce podílí změna sazby DPH z 5% na 9 %, dále nárůsty cen energií, a to 
zvláště cenový nárůst elektrické energie (+ 17 %) a nárůst ceny surové vody (cena 2007 byla 
3,88 Kč/m3, cena 2008 činí  4,19 Kč/m3).

Pozitivně se v ceně promítá snižování ztrát vody ve vodovodní síti a nárůst technických 
jednotek (m3) ve stočném díky připojování nových odběratelů na rekonstruované či nově vy-
budované čistírny odpadních vod.

V ceně jsou zohledněny finanční potřeby na ekologické investice požadované legislativou 
Evropské unie a standardy pro ochranu životního prostředí.

Úprava ceny vodného a stočného představuje pro rodinu se spotřebou okolo 80 m3/rok 
zvýšení v průměru o 42 Kč/měsíc.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

školství
canisterapie pomáhá

V říjnu tohoto roku jsme ve spolupráci s SPC Březejc začali na naší škole využívat  caniste-
rapii. Jedná se o terapii pomocí psů. Do školy za námi přijela paní Krčálová se speciálně vycviče-
nou fenkou labradora Kesy, kterou děti přijaly opravdu s radostí. Úvodní lekce proběhla za účasti 
rodičů, kteří tak mohli shlédnout, jak terapie probíhá a také sledovat reakce dětí na zvíře.

Tato stimulace pomocí zvířecího kamaráda je vhodná  pro jedince s tělesným či mentálním 
postižením, s epilepsíí, ale také pro dospělé i se-
niory. Pes dokáže pozitivně ovlivňovat psychiku 
jedince a zvyšuje možnosti adaptace znevýhodně-
ných jedinců do společnosti.

V současnosti u nás canisterapie probíhá dva-
krát měsíčně a na každou lekci se děti velmi těší. 
Za tuto dětskou radost děkujeme především paní 
Krčálové a její fence Kesy, a také všem, kteří se po-
díleli na navázání spolupráce.

učitelé a žáci ZŠ Tišnovská 116Canisterapie. Foto: Archiv školy



Zpravodaj Velká Bíteš 15

jak jsme se u nás báli – nebo nebáli?

Tak jako všude, kde jsou děti, tak  i u nás jsme začátkem prosince  připravili adventní 
kalendář, aby děti viděly, jak ten „čas letí“ a kolik dnů zbývá do Vánoc. Ale abychom ne-
předbíhali – nejdříve naší mateřskou školu navštívil opravdový Mikuláš, čert a anděl
(z Klubu kultury Velká Bíteš).

Loni jsme museli Mikuláše hle-
dat, letos přišel sám. Dopoledne na-
vštívil každou třídu, nadělil dětem 
balíčky se sladkostmi, ovocem, ale 
také v předškolních třídách nastáva-
jícím školákům nadělil „něco práce“ 
– děti dostaly omalovánky, pastelky 
fixy...	prostě,	aby	školáci	nezaháleli.

Děti na oplátku Mikuláši slíbily 
poslušnost a pracovitost (zvláště ti, co 
se „vůbec, ale vůbec nebojí“...). Děti, 
protože se na tuto návštěvu pečlivě 
připravovaly, přidaly na závěr něko-
lik písniček a říkanek pro Mikuláše. 

Všichni společně jsme si slíbili, že se příští rok  zase potkáme, a že Mikuláš bude celý rok 
všechno pozorovat...

Předvánoční čekání na Ježíška se dětem zdá mnohdy dlouhé a tak jsme pozvali do 
školky jejich rodiče na posezení u vánočních stromečků, kde shlédli prezentaci naší práce 
s dětmi na dataprojektoru a poté vánoční program jejich ratolestí. Společně jsme se radovali 
z vánoční nadílky. Na dárky nám letos přispěl nemalými finančními dary  fond GE Elfun  
ČR	a	pan	Vondrák z Bezděkova, který ještě přidal zajímavé stavebnice.  DĚKUJEME.

V období Vánoc také navštěvujeme naše seniory v domově důchodců a v domě s pe-
čovatelskou službou. Letos tomu nebylo jinak. Děti vyrobily přáníčka a dárečky z kera-
miky a pod vedením p. Trojanové a Fellingerové  (ve spolupráci  se SPOZ) potěšily ba-
bičky a dědečky krátkým vánočním pásmem, popřály také hodně zdraví do blížícího se 
nového roku.
„Sliby se maj plnit nejen o Vánocích...,“ jak se zpívá v jedné písničce. To, co  jsme si slí-
bili se zástupkyněmi Mateřského centra „Človíček“ ve Velké Bíteši, že se pokusíme navázat 
spolupráci, se zdárně podařilo a domluvili jsme se na následujících společných akcích:
– návštěva maminek s dětmi z „Človíčka“ 19. prosince na  loutkovém divadle: „Vánoč-

ní pohádka“
– návštěva v MŠ v rámci  našeho Baby - clubu –16. ledna od 15.00 do 17.00 hod.
– v sobotu 19. ledna 2008 od 14.00 hod. na kurz „Oplétání pedikem“, kde si vyrobíme 

servírovací tác (mohou přijít i ostatní zájemci, bližší informace v úvodu Zpravodaje 
a na web stránkách MŠ)

kolektiv MŠ Masarykovo náměstí

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Foto: Archiv MŠ
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kultura
slaDká VýstaVa

Na přelomu listopadu a prosince  
nás vánočně naladila výstava včela-
řů, kterou už můžeme právem nazvat  
tradiční. Seznámení s prací a nástro-
ji včelařů, živý včelí roj  za sklem a co 
si budeme namlouvat – nejoblíbenější 
část výstavy – krásné a voňavé perníč-
ky, které určitě budou patřit k výzdobě 
vánočních stromečků v mnoha domác-
nostech, kosmetika a v neposlední řadě 
medovina a pivo. Takže – ať se Vám, 
včelaři, daří, ať se vám vyhýbají cho-
roby, Vám i vašim včeličkám!

Zora Krupičková

Vánoce plné anDělů
Nabídla nám je k vidění a poradování Speciální Základní škola Tišnovská 116 Vel-

ká Bíteš. Chodbou, rozjasněnou třepotajícími se plamínky svíček, nás zavedli andělé 
do takřka nebeské bělosti, která v žádném případě nepřipomínala školní dílnu. V od-
lescích světel vánočního stromečku se třepotali andělé z chemlonu, papíru, pytloviny, 
lepení, šití – a všichni byli milí a voněli po brzkých vánočních svátcích. Modré Váno-
ce, Slaměné Vánoce, Papírové… Na copak asi přijdou na Tišnovské příští rok?

Zora Krupičková

Ukázka vánočních perníčků. Foto: Zora Krupičková

Ústřední motiv výstavy. Nejsou roztomilí? Foto: Zora Krupičková
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poDěkoVání
V měsíci listopadu, tak jako každý rok, pořádal Svaz postižených civilizačními chorobami předvánoč-

ní prodejní výstavu.
Cílem prodejní výstavy byly ukázky ručních prací a dalších dovedností občanů Velké Bíteše a okolí.
Byly zde obrazy, keramika, suchá vazba, adventní věnečky a mnoho dalších výrobků a také medové 

perníčky, které se těší velké oblibě, hlavně u dětí. I tentokrát se výstava vydařila, což potvrzují pochvalné 
zápisy v knize návštěvníků.

Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěšnému zajištění této výstavy.
Miloslava Křížová
předsedkyně SPCCH

plesoVá sezona je tu
Začíná nový rok a stejně jako v předcházejících letech startuje plesová sezona. Jak všichni víte, je to 

čas plný tanců, zábavy a dam v těch nejhezčích večerních šatech. Dovolte mi, abych Vás tímto pozvala na 
jednotlivé večery.

Letošní přehlídku plesů zahajuje Ples První brněnské strojírny, a.s. Bude se konat 
12. ledna 2008 a pro všechny návštěvníky zahraje skupina „Vysočinka“ z Humpolce.

Jako další v pořadí je Ples hasičský. Na něj se můžeme těšit 26. ledna 2008. K poslechu a tanci zde 
bude hrát kapela „Šumichrást“.

V letošní sezoně nebude chybět ani Farní ples. Na něm si budeme moci zatančit 2. února 2008 za do-
provodu skupiny „F-BOX“. 
Jako poslední v řadě je připraven Rybářský ples. Večer 9. února 2008 zahrají pro všechny návštěvníky 
„Pikárdi“.

Všechny zmíněné plesy se budou konat v prostorách Kulturního domu. Každý večer Vám bude zpes-
třovat nejen příjemná hudba, ale i tombola či různé přichystané pochoutky.

Pokud jste tedy příznivci dobré hudby, zábavy a tance, přijměte mé pozvání a přijďte navštívit plesy 
roku 2008. Vaše účast potěší nejen všechny pořadatele, ale i účinkující kapely.

Miroslava Ondroušková
redaktorka

maškarní bál
V předcházejícím článku jste se seznámili s letošní plesovou sezonou. Postupně jsem Vám představila 

téměř všechny plesy, na které se můžete těšit. Ptáte se proč „téměř všechny“?  Vynechala jsem totiž Maš-
karní bál. Důvod je jednoduchý. Má letos svoji premiéru a proto mu věnuji samostatné povídání.

Jelikož jde o maškarní bál, srdečně zvu všechny, aby přišli v nejrůznějších kostýmech. I sami pořada-
telé přijdou v maskách! Ale nelekejte se, maska není podmínkou. Přijít můžete i bez ní. I když přestroje-
ní má své malé výhody. Pokud přijdete jako kovboj, kominík, beruška nebo někdo jiný, hned u vchodu na 
Vás čeká malý dáreček. Během večera bude také probíhat soutěž o nejlepší masku! Její vyhlášení proběhne 
přesně s úderem půlnoci. V neposlední řadě je také připravena bohatá tombola. Samozřejmě je postaráno 
i o hudbu. Celým večerem Vás bude provázet skvělá kapela Fortuna, která bude připravená hrát skladby 
podle	Vašich	přání.	Repertoár	kapely	je	široký,	takříkajíc	„tři	na	tři“,	takže	si	na	své	přijde	opravdu	každý.	
A pokud Vás přepadne chuť na něco dobrého, vyzkoušejte rozmanitou kuchyni místní restaurace.

Jste-li milovníky společnosti, hudby a rádi se bavíte, přijďte 18. ledna 2008 do Kulturního domu. 
O skvělou zábavu bude postaráno!

Miroslava Ondroušková
redaktorka 
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třetí koncert jeDenácté sezóny bhp

Žáci kytarové třídy Františka Dudy z bítešské ZUŠ. Foto: Otto Hasoň

V úvodu koncertu, pořádaného 4. prosince, (vzpomínáte na loňskou mikulášskou nadíl-
ku?)	vystoupili	žáci	pana	Dudy	ze	ZUŠ	Lukáš	Veleba	a	Robert	Králík.	Na	kytary	přednesli	Duo	
A-dur F. Sora.

Jaromír Zámečník nám pak představil svůj koncertní nástroj – bajan. (Místní rozhlas zval 
obecenstvo dokonce na banjo.) Vyklubal se z něho rodný bratr akordeonu. Liší se (podle laika) 
barvou	a	hloubkou	tónů	a	jeho	původ	je	v	Rusku.	Jak	nám	pan	Zámečník	sdělil,	odtud	pochá-
zejí nástroje s touto nezaměnitelnou charakteristikou. I jiné státy se je pokoušejí vytvořit, ale 
originálně	zní	pouze	ten	z	Ruska.	Dokázal	nám	to	pan	Zámečník	nejlépe	v	jedné	ze	sólových	
skladeb pro bajan ruského autora Jevgenie Děrběnka – Malá svita.

Ze sólových skladeb pro kytaru odměnili posluchači Vladislava Bláhu nejdelším potles-
kem přednes Moraviany britského skladatele Johna W. Duarta. Dílo vzniklo po skladatelově 
setkání s panem Bláhou v moravské metropoli. Morava okouzlila svými písněmi pana Duarta 
natolik,	že	jim	vzdal	svůj	hold	skladbou	Moraviana.	Navíc	chtěl	od	pana	Bláhy	i	překlad	tex-
tů písní. S humorem nám pan Bláha vyprávěl, jak těžko se mu hledal příslušný výraz pro slo-
va „co se to šupoce…“.

Jednou ze skladeb byla variace na píseň Ještě si já pohár vína zaplatím… V původní ver-
zi autor, neobeznámený se statečností a odolností moravských pijáků vína, končí své dílo opi-
leckým pádem a usínáním mladíka (ve verzi pro orchestr měl dokonce v partituře předepsá-
no chrápání). Na tento závěr musel pan Bláha reagovat. Takže my jsme už slyšeli opravenou 
verzi – mladík, co pije „od večera do rána“, sice trochu zadřímne, ale pak se dá znovu do bu-
jarého zpěvu.
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Třetinu skladeb hráli oba interpreti společně (Vivaldi, Piazolla, Janáček, Martinů…). Na zá-
věr zazněl krásný přídavek – Ave Maria. Posluchači odcházeli s jeho doznívajícími tóny v duši 
domů v docela předvánoční náladě.

O příštím lednovém koncertu určitě napíše zasvěceněji někdo z výboru BHP, ale já k němu 
musím také něco dodat. O přestávce si vyzvedli všichni návštěvníci koncertu igelitové tašky fi-
rem Uzeniny Sláma, Jeřábkova pekárna a lékárna U tří sloupů. Potřebovat je budou až na příš-
tí koncert. Nenechají se totiž vyvést z míry požadavkem, aby se neznečistily parkety sálu, při-
pravené pro akci PBS, a přinesou si v nich přezůvky, aby podlaha zůstala čistá. No, dámy, teď 
se ukáže, která máte raději klavírní skladby v podání Ivo Kahánka, nebo sladěný vzhled své 
garderoby. Trocha recese neuškodí ani vážné hudbě. Pan Mašek sdělil, že si přinese kostkova-
né papučky s přezkou, pan Hasoň pantoflíčky s červenou bambulí. A my se přizpůsobíme. Tak 
nashledanou příště!

Zora Krupičková

Kytara Vladislava Bláhy krásně ladila s bajanem Jaromíra Zámečníka. Foto: Otto Hasoň

mláDí patří leDnoVý koncert… i budoucnost
Klavírní recitál Ivo Kahánka

Na programu prvního koncertu roku 2008 je jméno, které je zatím známé spíše v odbor-
ných kruzích než široké hudební veřejnosti. Klavírista Ivo Kahánek  je na sezna mu mladých 
umělců, který každoročně sestavuje Nadace českého hudebního fondu, s jehož podporou kon-
cert pořádáme.

Ivo Kahánek je poslucha čem doktorandského studia ve třídě prof. Klánského na hudební 
fakultě pražské AMU. V roce 2004 se stal vítězem mezinárodní soutěže Pražské jaro, je třetím 
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českým pianistou v historii, kterému se tady podařilo vyhrát. Zazářil i na dalších prestižních 
soutěžích: F. Chopina v Mariánských Lázních, G. Mahlera v Jihlavě, Vendome Prize. Je držite-
lem Ceny Josefa Hlávky, která je udělována nejlepším studentům pražských vysokých škol, ví-
tězem v soutěži o stipendium firmy Yamaha, své vzdělání neustále doplňuje na mezinárodních 
mistrovských interpretačních kurzech. Koncertoval ve většině evropských zemí, spolupracuje 
s předními orchestry – Filharmonie Köln, Symfonický orchestr českého rozhlasu, Janáčkova fil-
harmonie Ostrava. V roce 2005 debutoval s Českou filharmonií pod taktovkou Zdeňka Mácala 
Čajkovského klavírním koncertem b-moll za mimořádného ohlasu publika.

V	Rudolfinu	může	hrát	každý,	ale	do	Bíteše	se	dělá	konkurs.	Na	koncert	Ivo	Kahánka	jsem	
byl pozván Antonínem Matznerem, dramaturgem Pražského jara, v roce 2006 do sálu České 
národní banky a poté jsem jej slyšel ještě v Brně. „Konkurs“ vyhrál a hned jsme dohodli ter-
mín bíteškého koncertu.

Se správcem kulturního domu jsme si vyšli vstříc – aby BHP mohl dodržet program se-
zóny a zároveň vedení KD dostát svým závazkům vůči plesu PBS, při koncertu se přezujeme. 
Přineste si proto prosím na koncert s sebou papuče v sáčcích nafasovaných v prosinci, aby 
se na nás nemusel zlobit ani pan správce, ani tanečníci plesu. Na shledanou v úterý 8. ledna 
v 19 hodin v Kulturním domě.

Tomáš Mašek

mikulášská naDílka
Ani letos nezapomněl Mikuláš na Velkou 

Bíteš. Ve středu 5. prosince se vydal se svými 
pomocníky – Andělem a Čertem – rozdá-
vat nadílku. Stejně jako minulý rok navští-
vila letos trojice radnici, obě mateřské školy, 
Dům s pečovatelskou službou a Domov dů-
chodců. V letošním roce si na svůj seznam 
přidal Mikuláš i MC Človíček, kam zavítal 
poprvé. Všude rozdával dárečky. Těm, kteří 
byly celý rok hodní, nadělil nějakou dobrotu 
a pro zlobivce bylo připraveno pekelné uhlí. 
Naštěstí byly hříchy jen malé, takže s Čer-
tem do pekla nemusel nikdo. 

Mikuláš, Anděl a Čert dárky nejen rozdá-
vali, ale i dostávali. Ptáte se jaké? Děti z ma-
teřských škol a MC Človíček jim zazpívaly, 
zatančily a pověděly různé básničky. S obyva-
teli Domova důchodců a Domu s pečovatel-
skou službou si zase zazpívali vánoční koledy. 
Vidět bylo i slzy. A to nejen u dětí, které se 
bály, ale i u starších občanů, které návštěva 
z nebe a pekla zároveň potěšila i dojala.

Doufejme, že i za rok nás tyto nadpozemské bytosti poctí svojí návštěvou.
Miroslava Ondroušková
redaktorka 

Pracovnice IC a KK. Foto: Tomáš Zedník



Zpravodaj Velká Bíteš 21

Vánoční koncerty bítešanu
NA SVATÉHO ŠTĚPÁNA DOMA – NA TŘI KRÁLE U SOUSEDŮ

Národopisný soubor Bítešan si pro letošní svátky připravil pásmo složené z lidových písní 
doby vánoční z Podhorácka a Horácka i několik písniček z jiných regionů. Na svátek sv. Štěpá-
na zazněly ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši mimo liturgické zpěvy z kancioná-
lů rovněž písničky lidového rázu. Zvuk nově pořízených kostelních varhan na chvíli vystřídaly 
strunné nástroje – housle, viola, basa. Do pořadu byly zařazeny také dvě písně, které před sto 
lety na Velkobítešsku zapsala sběratelka lidových písní Františka Kyselková. Bylo by potěšují-
cí, kdyby veřejnost přijala tyto již zapomenuté písničky do svého repertoáru – zpěvníčky pro 
účastníky koncertů souboru Bítešan  bývají k dispozici. V pátek dne 4. ledna 2008 se soubor 
představí s obdobným pořadem  na zámku v Třebíči – začátek v 18 hodin. V neděli dne 6. led-
na  v 15 hodin, bude pořad uveden v kapli  Božího milosrdenství v Oslavici u Velkého Meziříčí, 
kde se Bítešané příznivě představili nejen předloni při slavnostním žehnání tamní nově postave-
ného kaple, ale i na počátku loňského roku s vánočním pořadem podobným tomu letošnímu.

Silva Smutná
Poznámka:

Vánoční pořad „Svatoštěpánskou koledu“ v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši připravilo a reali-
zovalo několik desítek účinkujících – houslová muzika, pěvecký sbor, mládež a dětská složka souboru Bí-
tešan. Tímto odpovídáme na četné dotazy veřejnosti způsobené nesprávnou informací o tomto pořadu 
v	prosincovém	vydání	měsíčníku	Exit.

Snímek z loňského vystoupení v Oslavici. Foto: Silva Smutná
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POZNÁVÁME HISTORII NAŠEHO MĚSTA
SOUTĚŽ	 ZPRAVODAJE	 	 PRO	 ŽÁKY	 ZÁKLADNÍCH	 ŠKOL

Milí soutěžící, poslední  kolo soutěže o znalostech  našeho města je za 
námi.

Zde jsou správné odpovědi:

1. Sokolovna byla postavena v roce 1928.
2. Současně s Velkou Bíteší bude slavit 600 let Velké Meziříčí.
3. Vlastenecký učitel se jmenoval Jan Tiray.

Ze správných odpovědí vylosovali členové redakční rady tyto tři soutěžící:

1. David Běloch, 6.A, ZŠ Velká Bíteš
2.	 Radek	Březina,	6.C,	ZŠ	Velká	Bíteš
3. Hana Křepelová, 6.A, ZŠ Velká Bíteš

Ceny, jejichž  sponzorem je Klub kultury města Velké Bíteše, si mohou vy-
zvednout v kanceláři Informačního centra, Masarykovo nám. 5,  Velká Bíteš.
Ostatní správné odpovědi budou  uschovány do závěrečného slosování.

Jak víte, proběhlo poslední kolo soutěže a teď nás čeká jen závěrečné loso-
vání. V něm jsou zařazeny všechny správné odpovědi. Závěrečné losování 
proběhne v měsíci lednu.

Jména vítězů najdete ve Zpravodaji  na měsíc únor.

Vaše redakční rada Zpravodaje
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historie velkobítešskÝch domů
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bí-

teše, zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih, ulo-
žených v bítešském depozitáři státního okresního archivu – nyní Masarykovo náměstí, 
dům č.p. 6 (dnes se zelenou fasádou a Lesáckou restaurací):

Roku	1414	byl	majitelem	tohoto	domu	zřejmě	řezník	Plyml. Je zapsán v městské knize 
v soupisu sousedů ve variantě: „Plyml Fleischakk´ ein ganczes haus“. O mnoho let později, 
roku 1594, vlastnil dům Jakub Vřava. Ten býval rychtářem v letech 1593 a 1606. Dále roku 
1620 koupil dům po Vřavovi Jakub Duminy za 550 moravských zlatých. Závdavek nemu-
sel složit a vejrunky měl platit prvních pět let po pěti a poté po patnácti zlatých. Bylo mu 
připrodáno „…žita 5 měřic, ovsa 10 měřic, stoly všecky kromě malýho, kotel pro šaty, puol-
mázy odlévací a třetinku, kotel v kamnech, polici, s rolimi všemi, s rybníčkem a co k tomu 
domu přísluší…“. Ale již následujícího roku 1621 Duminy prodal tento grunt, „…kterýž 
leží podle uličky a panskýho domu…“, dále Eliáši Adrianovi (otec Beneš Adrian) za 750 
moravských zlatých. Eliáš zavdal devadesát zlatých a vejrunky mu zůstaly stanovené jako 
v předešlém převodu. Duminy roku 1623 zplnomocnil svého švagra Joba Hozlpocha, aby 
Eliášovi prodal podíl na domě 105 zlatých za 35 zlatých hotově, což se stalo. I Eliáš Adrian 
býval rychtářem, a to v letech 1627 a 1633. Poté roku 1638 koupil grunt po Eliášovi Pavel 
Kostelecký za 500 moravských zlatých bez závdavku a s vejrunky po osmi zlatých. Koste-
lecký pak prodal tento dům roku 1641, a to Šimonu Bokrovi. Připrodal mu též „…stoly 2, 
stolice 4, tabule dlouhá 1, šentyš 1, kotel v kamnech 1, police v kuchyni, štok dubový 1, řeb-
řík 1, seno sláma co v domě se najíti může, podzednici a žleb dáti vtáhnouti po dvouch šá-
řích šindelem novým zapobíjet a druhého naplatit tak, jakž tesaři smluveno jest, stodolu blíž 
haltýřu a sádek ležící dáti ji spraviti na místě kromě vrchu pokrývání, hnůj co ho zůstává, 
ovsa na zrně patnácte mír, osetí na díle ozimní za Lánicemi a na kousku k Bahnivýmu Žlíb-
ku, šindele dva tisíce, i se vším příslušenstvím, co od starodávna k domu přináleží a co hřebí-
kem přibito jest…“.	Bokr	si	tento	dům	také	neponechal	dlouho.	Roku	1644	jej	prodal	Janu 
Baštářovi za 508 moravských zlatých sedmnáct grošů a jeden denár. Následně roku 1646 
dům vyhořel a od té doby zůstal zřejmě bez hospodáře.

Až roku 1680 jej chtěl koupit Matěj Vlk. Dům byl tehdy „…pustý z kruntu…“ a Vlk ho 
měl koupit za 447 moravských zlatých 7 grošů a 3 denáry. Tehdy patřilo z domu 247 zlatých 
ke zdejšímu záduší, které byly odkoupeny od Jiříka Vřavy jinak Kubáta z města Vyškova 
a 200 zlatých Pavlu Adrianovi po jeho otci Eliášovi. Ale roku 1682 „…z přístného poručení 
Jeho Vysoce Hraběcí Milosti pána, pána našeho milostivého (titul) a z jistého nařízení vzáct-
ně slovutného pana Jana Vilíma Ungleicha hrabství náměšťského zvoleného hejtmana, Jejich 
Opatrnosti pan purkmistr a páni radní prodali krunt pustý, který v roku 1646 skrze nešťast-
ný oheň k zhoření přišel, jménem Eliášovský jinak Baštářovský, ležící vedle obecního domu 
z strany jednej a vedle Honspetra Trusky z strany druhé v rynku…“, a to Danieli Keblovi (či 
Gebl). „…Jsouce pak (dům) velmi hrubě zpustlý, z poručení pana hejtmana z nadjmenova-
ný sumy 308 zlatých počtu moravského se leví, a tak za sumu 200 zlatých počtu moravského, 
však bez závdavku, se všemi rolimi a nivou svobodnou, loukou pod městěm a rybníčkem (Ku-
batovským) i což od starodávna k témuž přináleží. A to na ten způsob, aby on takový pustý 



24 Zpravodaj Velká Bíteš

a toliko místo s pomocí Boží neodkládajíc náležitě vedle městského řádu a způsobu vyzdvi-
hl a vystavěl…“. Ale „…Tento zápis jest v nic, poněvadž kupitel nevystavěl, nýbrž z poručení 
vrchnosti milostivý vězením ztrestán byl a jinší hospodář hledati musil…“.

Podpis sedláře a měšťana Daniela Kebla, který se pro nedodržení smluvních podmínek při koupi domu ocitl 
na čas v bítešském vězení (SOkA Žďár n.S., AMVB, sign. C 21, č.7).

A tak již roku 1684 se domu, který „…jsouce velmi zruinirovaný…“, ujal Jakub Bokr 
(otec Jan Bokr, tchán Tomáš Šandera, švagr Kristian Fila) za podmínek, jaké měl předtím 
Kebl. Splácet jej měl až po osmi letech, aby „…takový pustý a toliko místo…vyzdvihl a vy-
stavěl…“. Vejrunky měl poté platit po čtyřech zlatých. Ze zajímavějších převodů nemovi-
tostí zmiňme, že Bokr prodal roku 1719 Matěji Hnátkovi rybníček Kubatovský patřící ke 
gruntu za patnáct zlatých. Tento rybníček pak roku 1743 Václav Bokr pronajal Tomáši Ju-
ráčkovi na deset let za roční nájem pět zlatých. Dále Jakub prodal roku 1711 jednu roli, 
aby zaplatil neočekávaný dluh, „…totižto ztratíce se nočního času 23. Aprilis Anno 1710 vo-
jenskéch 300 zlatých peněz kaprálovi Antonínovi Bartoš od pana slavného Steinwillisch-regi-
mentu, ležícímu na vartýře u Jiříka Hýže (č.p. 135 na náměstí), na kteroužto ztrátu on Ja-
kub Bokr jistou sumu položiti musel…“. Zřejmě v tom hrála roli skutečnost, že byl v té době 
primátorem města.

Roku	1734	 Jakub	Bokr,	„…jsouc věkem velice sešlý, poustupuje grunt Eliášovský, ležící 
z strany jedné domu obecního a z strany druhé pana Jana Jiříka Alta v rynku…“, svému sy-
novi Václavu Bokrovi, „…by on Václav otci svému každoročně, dokať živ bude, jednu míru 
osetí do každej trati svým obilím zasel. A dyby jej Pán Bůh z tohoto světa povolal, průvod 
jemu vypravil aneb roli pod 3 míry na něj odprodal a bratry, kteří až dosaváte na vojně jsou, 
podle svej možnosti něčím na penězích fedroval…“. Vejrunky měl Václav nadále platit po pěti 
zlatých. Václav Bokr poté roku 1747 prodal grunt Petru Škubalovi za 230 rýnských zlatých 
hotově a „…z ohledu pak veliké domu zpustlosti a že nákladem nemalým takový reparírován 
bejt musí, tehdy Jejich Opatrnosti páni se tak dalece naklonili a jemu nynějšímu držiteli od 
maršův jak vojenských tak i od robot všelikých obecních do 3 let pořád vyběhlých polhocně 
jsou poudělili…“. Ale následujícího roku 1748 již vdova po Petru Škubalovi Anna nechala 
připsat dům „…nákladnický v okršlku městským…“, který byl „…již ode všech nápadníků 
docela osvobozený…“ (tj. splacen), svému novému manželovi Bernardu Drlovi.

Dále roku 1754 koupil grunt po Drlovi Jakub Forman za 350 zlatých hotově. Tomu se 
tu zřejmě příliš nedařilo, neboť si roku 1762 půjčil 65 rýnských zlatých od svobodného dvo-
řáka z Jestřabí Martina Jaše a zastavil mu roli. Podobně si půjčil následujícího roku stejnou 
částku	za	stejných	podmínek	od	Pavla	Dvořáka	též	z	Jestřabí.	Roku	1764	tu	první	roli	zcela	
prodal Jašovi za 105 rýnských zlatých (z této sumy byla odečtena předchozí částka) a roku 
1767 mu prodal další dvě role za 100 rýnských zlatých. Osud se u něj završil roku 1782, jak 
dosvědčuje zápis z 29. září. Tehdy „…paní Rozara Formánková předstoupivše před počestný 
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Dům čp. 6 na vedutě města 
z roku 1728.

Foto: Silva Smutná

ouřad uctivě žádajíc, poněvadž její pan manžel Jakub Forman již před rokem podle svý živ-
nosti odejdouc, až dosaváde se nenavracuje, ona ale sama dálejíc hospodařiti sobě netroufá, 
že ona pro své ulehčení dům svůj svému vlastnímu synovi Johannesovi Formánkovi jakož-
to pravýmu dědicovi odevzdává a popouští za sumu pět set zlatých… … s rolima, zahrádkou 
a se stodolou…“. Jan měl nadále vyplatit své sestry Barboru a Veroniku po padesáti zlatých 
a ještě asi 300 zlatých dluhů. Formánek prodal grunt se stodolou v Janovicích a polnostmi 
roku 1790 Jiříku Bečkovi za 1.340 zlatých. Bečka zaplatil Formánkovi hotově sto zlatých 
a zbytek se uvázal splácet čtvrtletně po menších částkách. Dlužnou částku ale splatil zaráz 
roku 1793, když prodal tento grunt se stodolou a téměř čtyřmi jitry rolí Tomáši Pelikánovi 
z městečka Křižanova za 1.160 zlatých. Pelikán vyplatil Bečkovi hotově 430 zlatých, dále se 
uvázal splatit nějaké dluhy a zbývajících 528 zlatých měl splatit během čtyř týdnů. 

Roku	1811	kovář	Tomáš	Pelikán	postoupil	„…várečný dům, verkštat při jednom ohni 
a jedno kovářské nádobí…“ a přes tři jitra rolí, 130 sáhů zahrad a 1.561 sáhů luk v hodnotě 
9.000 zlatých svému synovi Antonínu Pelikánovi. Antonín měl poté vyplatit svého mladší-
ho bratra Františka a pět sester. Otec Tomáš si vymínil, kromě roli v trati Nad Lipami, „…
obydlí v domě, totiž v horním štoku dvě setnice, kuchyň a komoru…“. Poté roku 1822 získal 
dům v hodnotě 2.672 zlatých Josef Kaiser.	Roku	1839	jej	zdědil	v	hodnotě	2.384	zlatých	
dále František Kaiser. Následně roku 1845 byl dům v ceně 2.920 zlatých připsán Antonínu 
Skryovi (Skrya). A již následujícího roku 1846 jej získali za 3.000 zlatých Jan a Magdale-
na Paznochtovi. Poté jej roku 1859 koupili za 5.355 zlatých Jan a Teresie Vorlovi. A roku 
1881 byl dům v hodnotě 4.000 zlatých připsán Eduardu a Josefíně Vorlovým.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 67, 183, č. 11.788 – fol. 34, 
46, 51, 91, 170, 193, 194, 196, 252, 356, 370, č. 11.789 – fol. 90, 156, 166, 199, 212, 213, 
216, č. 11.793 – fol. 6, č. 11.795 – fol. 28 - 33.

Jan Zduba

V domě č.p. 6 se před sto lety nacházel hotel a hostinec U Černého Orla 
provozovaný rodinou Vorlovou.

Foto: Archiv muzea.



26 Zpravodaj Velká Bíteš

Zájmová činnost
než přijDou Vánoce

Z vánočního tvoření. Foto: Archiv MC

Na další tvořivý večer v předvánočním čase, jsme se sešly před první adventní nedělí, abychom 
se společně vánočně naladili a vyrobily si pro své domovy adventní a vítací věnce. Tentokráte jsme 
zvolily suchou vazbu.

Jen co jsme si promyslely do jakého barevné tónu naladit své věnečky, hned jsme se pustily do 
práce. Všichni si domů odnášeli dobrý pocit a krásné věnečky.

Opět děkujeme paní ředitelce SOU Jana Tiraye za poskytnutí prostor pro naše tvoření. Také děku-
jeme květinářství paní Drlíčkové za vstřícnost, ochotu a pomoc při výběru dekoračních předmětů.

mikuláš V mateřském centru
I k nám si našel cestu Mikuláš s Andělem a Čertem. Některé děti ani nedutaly, některé trochu 

poplakávaly, ale všechny se hlavně držely maminek. Poslechly si od Mikuláše a Anděla krátké poví-
dání o tom, jak je důležité poslouchat a mít se rádi. Poté dostaly dárečky a na oplátku společně s ma-
minkami předvedli „Kolo kolo mlýnské…..“

Nám nezbývá nic jiného, než poděkovat zaměstnankyním z Klubu kultury za tři kouzelné po-
stavičky.	Pak	 také	poděkovat	 za	dárečky	pro	děti	–	 zdravé	mlsání	od	Lékárny	AURA	a	 firmy	AG	
FOODS Group a.s., píšťalky a balónky od společnosti Building Plastics s.r.o. a pastelky od PBS Vel-
ká Bíteš a.s.
Další poděkování patří paní Oldřišce Práškové za bezplatné ušití návleků do MC. Děkujeme.
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Výuka jazyků V mateřském centru čloVíček
V druhé polovině ledna plánujeme zahájit kurz anglického jazyka. Kurz bude probíhat ve ve-

černích	hodinách	1x	týdně	ā	60	minut,	celkem	bude	23	lekcí	do	konce	června,	pak	budou	prázd-
niny a od září opět znovu začneme. V úrovních začátečník, mírně pokročilý a pokročilý – dle 
vstupního pohovoru. Lektorkou bude Ing. Jana Procházková.

Nutno se přihlásit do 12. ledna 2008 v MC Človíček, na e-mail: mcclovicek@seznam.cz. Více 
informací	naleznete	na	www.clovicek.salixus.cz	a	nebo	na	tel.	603793709.

Kurz není jen pro maminky na mateřské dovolené. Je určen i pro širokou veřejnost, s tím, 
že cena kurzu pro veřejnost je od 10% vyšší. V ceně kurzu není učebnice. Cena kurzu (1 850 – 
2 450 Kč), bude se odvíjet podle počtu frekventantů (3–5 frekventantů v kurzu).

Výroba ozdob pro človíčkův vánoční stromeček. Foto: Archiv MC 

zamyšlení
Dovolte nám malé zamyšlení a trochu bilancování naší činnosti v neziskové organizaci Ob-

čanské sdružení Matka a dítě (dále jen OS), které je zřizovatelem místního Mateřského centra 
Človíček (dále MC).

Nyní v lednu slavíme „dvojí narozeniny“, první narozeniny od registrace MC do Sítě MC 
ČR	a	druhé	narozeniny	oficiálního	vzniku	OS.	Naše	práce	je	dobrovolná	bez	nároku	na	honorář	
a jsme neziskovou organizací, závislou na dotacích města, sponzorských darech, grantech a pří-
spěvcích členů.

V roce 2007 jsme odvedli velký kus práce při  rekonstrukci prostor pro „našeho Človíčka“ – 
zajištění financí na rekonstrukci a provoz, při organizaci samotného provozu, při přípravě pro-
gramu i tvořivých večerů.
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MC je místem pro setkávání rodičů s jejich malými dětmi, umožňuje jim vyjít z izolace, do 
které se díky celodenní péči o dítě dostanou. 

Nabízíme pravidelný provoz třikrát týdně, dále další volnočasové aktivity – tvořivé ve-
čery pro širokou veřejnost nebo besedy se zdravotní tématikou. Veškeré naše aktivity nalez-
nete každý měsíc v přehledu akcí, na našich letáčcích a také na našich webových stránkách 
www.clovicek.salixus.cz.

Zveme všechny k návštěvě MC Človíček, aby se mohli přesvědčit, zda to u nás stojí za to…
za OS a MC – členky OS 

PŘÁNÍ
Úplně na závěr chceme všem popřát úspěšný nový rok, plný zdraví a osobní pohody.

MC Človíček

Zadáno pro seniorklub
Půdu tvrdou vzdělávám.
Skromnou sklizeň uschovám.
Komu dílo zanechám ?
( ……………..)

Tož ať nám všem v novém roce 2008 slouží dobré zdraví!
A ať se nám nikomu nestane nějaká nepříjemná událost!
Tečka. Žádné další rozumné přání nás nenapadá. Všechno ostatní už záleží hlavně na nás. 

Zdolávání těch menších nepříjemných událostí a životních překážek nás jenom posílí.
 
Chceme naši seniorskou rubriku v novém roce oživit něčím novým. Končíme s citá-

ty antických filosofů, už nám toho řekli dost. Celý tento rok budeme v záhlaví naší rubri-
ky uvádět verše od našich i světových básnířek. Kviz pro naše seniory a seniorky. Kdo na 
Senior klubu sdělí správně autorku, dostane malou odměnu. Ale pozor. Odměna bude je-
nom jedna. Takže když správných odpovědí bude víc, budou se muset podělit.

Kromě toho si vždy v úvodu  připomeneme nebo doporučíme, seniorkám a seniorům, 
na co by v tomto měsíci neměli zapomenout.

Co jsme připravili na měsíc leden:
V pátek 11. ledna 2008 pojedeme do Horáckého divadla v Jihlavě na muzikálovou vese-

lohru Donaha, které slavilo úspěchy na pražských jevištích. Je to veselý muzikál o neveselých 
věcech podle jednoho z nejúspěšnějších britských filmů z r. 1997, který v nadsázce a s velkým 
smyslem pro humor vypráví o partě nezaměstnaných kamarádů a životních smolařů, kteří tak 
dlouho nemohou zavadit o práci, až se rozhodnou založit si vlastní striptérskou skupinu.
Kontakt: Draha Tikovská, tel.: 732 208 318 nebo e-mail: tikovska.d@seznam.cz.
Cena 100 Kč, včetně vstupenky a jízdného.
Odjezd v pátek 11.1. v 17.30 hod. od České spořitelny.
Zkuste kontakt, třeba bude ještě volné místo.
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Pokračují pravidelná nedělní plavání v bazénu v Nové Vsi u Oslavan. Začíná se ne-
dělí 13. 1. 2008. Odjezdy v 8 hodin od České spořitelny, plave se od 9 do 10 hodin, od-
jezd v 10.30 hodin, je tam i chvilka na příjemné osvěžení v místním bufetu. Vstupné do 
bazénu: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč. Jízdné: senioři zdarma, ostatní 30 Kč, děti 20 Kč.

Účast bez předběžných přihlášek, stačí přijít k autobusu. Dopravu nám tradičně za-
jišťuje společnost Student Agency.

Třetí středu v lednu 16. 1. 2008, v 15 hodin se koná v Kulturním domě, v 15 hodin 
naše pravidelné klubové posezení. Hostem bude, jako už tradičně začátkem každého 
roku, starosta města Mgr. Miroslav Báňa. Od r. 2000 přijde mezi nás už podeváté, ani 
jednou nevynechal. Jsme mu za to vděčni a věříme, že i on rád mezi nás dochází. Vždy 
to jsou zajímavé informace a beseda.

S místostarostkou našeho města a s hejtmanem Vysočiny jsme si v listopadu pěkně povykládali.   Foto: Archiv Seniorklubu

Co připravujeme na měsíc únor:
– pokračují pravidelná nedělní plavání 3.,10.,17. a 24.2.
– středa 20.2. Seniorklub s naším hostem (sledujte naši skřínku)

Aktiv Seniorklubu
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informační okénko:
– upřesňujeme a doplňujeme naši zprávu v minulém zpravodaji v článku Letošní a budoucí      

cyklistika. Při závěrečném hodnocení cyklistické sezony  bylo za dobrou účast na akcích pře-
dáno 20 diplomů: zlaté za účast na všech akcích, stříbrné při jedné absenci, bronzové při dvou 
absencích.

 Potěšitelné bylo, že 12 diplomů obdrželi senioři a seniorky,a zvláště pak překvapily naše seni-
orky, které získaly 8 diplomů:
– zlatý: Marie Valachová, Alena Urbánková, Jiřina Dudová
– stříbrný: Hana Sedláková, Jiřina Smolíková, Hana Smolíková
– bronzový: Stanislava Rousová, Marta Doubková

– v únoru jsme vždy mívali tradičně seniorské bruslení. Od této aktivity upouštíme, bylo nás 
málo, boty tlačily, pády byly nepříjemné. Zkusíme do budoucnosti něco jiného, třeba stolní te-
nis apod. Sledujte další zprávy.

– ohňostrojem na Silvestra budou zahájeny celoroční oslavy 600 let  města Velké Bíteše. Mezi 
našimi seniory a seniorkami je dost pamětníků na minulé oslavy 550 let. Pomozte a zapojte 
se do přípravy oslav. Vaše zkušenosti budou užitečné.

– a co internet? Současná statistika říká, že už 35 % domácností je napojeno. Zdá se že je to hod-
ně, ale Slováci už mají napojení 46 %, v Nizozemsku to je 80 %. Valí se na nás internetová doba, 
nový  životní fenomén. Říkají, že např. nákupy po internetu jsou až o 30 % levnější a mnoho 
dalších výhod. V městské knihovně je internet zadarmo, běžte si zatrénovat.

Aktiv Seniorklubu

ochrana obyvatel
policie informuje

Policisté zdejšího oddělení řešili případ, kdy muž oznamoval krádež vozidla. Šetřením bylo 
zjištěno, že vozidlo sám parkuje „za rohem“, používá je přesto, že má stanovený zákaz řízení 
pro předchozí prohřešky pod vlivem alkoholu a navíc s vozidlem předchozího dne způsobil 
dopravní nehodu, od které ujel předtím, než se na místo dostavili policisté z dopravního in-
spektorátu. Kromě postihu za dopravní nehodu je řešen i v trestním řízení a to hned pro více 
trestných činů naráz. 

Rovněž	naši	policisté	šetří	případ	krádeží	z	neuzamčeného	vozidla,	kterých	se	dopustil	dva-
náctiletý chlapec. Část odcizených  věcí se podařilo policisty zajistit a vrátit poškozené, další 
včetně finanční hotovosti nikoliv. Případ bude pro nedostatek věku pachatele odložen.

Rozpracovaný	máme	případ	vychytralého	mladého	muže,	který	si	v	prodejně	ve	Vel.	Bíte-
ši na finanční pronájem odebral pračku a lednici. Splátky však nesplácí a odebrané zboží prav-
děpodobně prodal.

Stálým problémem jsou krádeže věcí z vozidel, o tom se zmiňuji pravidelně v příspěvcích, 
stejně jako krádeže platebních karet. V některých případech ale pravděpodobně musí nastat až 
praktická zkušenost poškozených, aby zjistili, že napříště nemají nechávat ve vozidlech žádné 
cenné věci, už vůbec pak platební karty – dokonce s přiloženým PIN kódem.

Npor. Jaroslav Navrátil
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péče o obyvatele
klienti DD a pečoVatelské služby Velká bíteš myslí 
na Druhé

Klienti DD a PS Velká Bíteš se rozhodli zapojit do projektu PANENKA Českého výboru pro 
UNICEF a pomoci tak potřebným dětem v rozvojových zemích. Vlastními silami vyrobili krás-
né panenky. Každá panenka má svůj rodný list, ve kterém je uvedeno její jméno, rok „narození“ 
a také kontakt na jejího zhotovitele a představuje konkrétní dítě, které potřebuje pomoc. Panen-
ky byly odeslány UNICEFu, který zajišťuje jejich prodej. Cena panenky je 600 Kč a právě tolik 
stojí očkování jednoho dítěte v rozvojových zemích.

Tyto panenky si bylo možno prohlédnout spolu s dalšími výrobky našich klientů na prodej-
ní výstavě SPCCH ve Velké Bíteši. I když naše výrobky nebyly na prodej, velice nás potěšilo, že 
se líbily. To je ta nejkrásnější odměna pro naše klienty i pro nás.

Eva Dosadilová

Panenky. Foto: Eva Dosadilová Výrobky klientů DD. Foto: Eva Dosadilová

Poděkování
Jsem ráda, že se stále najdou lidé, kteří ochotně pomáhají našemu Domovu důchodců. Patří 

mezi ně paní Marta Doubková, která pravidelně ve svém volném čase klienty v DD navštěvuje, 
společně si vyprávějí a zpívají písničky.

Paní Milada Pelánová věnovala našemu domovu antidekubitní matraci a masážní křeslo, kte-
ré naší klienti hojně využívají.
Manželé Hibšovi nám přispěli finanční částkou, za kterou bude, na přání klientů, zakoupen ro-
toped a která byla také využita k pořízení zástěn na pokoje pro zajištění většího soukromí na-
šich klientů. 

Vážím si jakékoli podpory našeho DD a všem, kteří nám pomáhají chci co nejsrdečněji po-
děkovat.

Petra Veselá
vedoucí sestra Domova důchodců Velká Bíteš
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Zaměstnanci a klienti
Domova důchodců

a Pečovatelské služby Velká Bíteš
Vám přejí vše nejlepší

a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

Vážení spoluobčané,
přeji  vám všem jménem vedení akciové společnosti První 
brněnská strojírna Velká Bíteš i jménem svým do nového 
roku 2008 pevné zdraví, kupu štěstí, mnoho osobních a pra-
covních úspěchů.
Současně vyjadřuji upřímné poděkování Vám, zaměstnan-
cům a spolupracovníkům První brněnské strojírny za celo-
roční úsilí a obětavou práci, tvořivou a příjemnou spoluprá-
ci, stejně jako za dobré vzájemné vztahy.
Mé poděkování patří také všem Vašim blízkým a Vašim ro-
dinám.

Ing. Milan Macholán
Generální ředitel a předseda představenstva
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

společenská rubrika
narození Dítěte:
24. listopadu 2007 Michal a Iveta Koppovi Jihlavská 282, Velká Bíteš

Významná jubilea:
Dne 8.  prosince 2007 se dožil významné-
ho jubilea pan Ing. Karel Smolík. Obklopen 
svou rodinou a přáteli oslavil 70. narozeni-
ny.                                              Blahopřejeme!

Dne 24.11.2007 uplynulo již celých šedesát 
let,  kdy se manželé Libuše a Jaroslav Nováč-
kovi poprvé  podepsali společným příjme-
ním. K „diamantové svatbě“,  kterou man-
želé  oslavili na bítešské radnici jim mimo 
členů rodiny popřál i starosta města a členky 
Sboru pro občanské záležitosti. Přesto však 
ještě jednou blahopřejme a přejeme přede-
vším hodně zdraví a spokojenosti. Manželé  Nováčkovi. Foto: Archiv SPOZ.
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sport
5. ročník turnaje V sáloVé kopané o putoVní pohár

Sportovní hala TJ Spartak přivítala dne 17. listopadu 2007 účastníky v pořadí již 5. roč-
níku Turnaje v sálové kopané o putovní pohár TJ Spartak Velká Bíteš. Sportovního klání 
se nakonec z původně devíti přihlášených družstev zúčastnilo sedm. Sportovce přivítal na 
úvodním nástupu předseda TJ Ondřej Blaha a starosta města Mgr. Miroslav Báňa s přá-
ním: „Hodně úspěchů - a ať vyhraje ten nejlepší!“

Turnaj probíhal v příjemné atmosféře, bez emocí, korektně dle pravidel, avšak bojov-
nost nechyběla. Po všech odehraných utkáních (hrálo se systémem „každý s každým“) se 
stal vítězem tým Chobůtek Velká Bíteš ve složení: Šilhan Z., Dvořák T., Skula J., Navrátil 
L., Hudec M., Kliment M., Jaško a Dvořák. Na druhém místě skončilo družstvo s vtipným 
názvem „Jitrnice“ a třetí místo obsadil tým PSJ. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen 
Tomáš Dvořák z vítězného družstva. Při slavnostním zakončení byly předány ceny a di-
plomy	za	první	tři	místa.	Putovní	pohár	tedy	po	dvou	letech	putoval	z	Rosic	opět	do	Vel-
ké	Bíteše.	Mrzelo	nás,	že	se	loňský	držitel	poháru,	tým	„BÍLÝ	BALET“	Rosice,	tohoto	tur-
naje poprvé v historii nezúčastnil. K pětiletému výročí přichystali pořadatelé překvapení: 
zásluhou příspěvku od Města Velká Bíteš zakoupili k putovnímu poháru ještě poháry pro 
první tři týmy.

Dalšími sponzory turnaje byli: PBS, a.s., Postforming, Labara, Starobrno, a.s., Sportbar 
Na základně, Sportbar Klíma, Jeřábkova pekárna, Lahůdky Slámová. Dovolte nám, aby-
chom jim touto cestou ještě jednou poděkovali, neboť i oni se svými příspěvky zasloužili 
o dobrou atmosféru turnaje.

Poděkování patří i všem těm, kteří se podíleli na jeho zajišťování a přípravě. 
Závěrem nám do-

volte popřát do nové-
ho roku všem sportov-
ním příznivcům hodně 
zdraví a pohody, aktiv-
ním hráčům co nejví-
ce výborných sportov-
ních výsledků a všem 
našim sponzorům, 
kteří nás v průběhu 
roku 2007 podporova-
li, mnoho úspěchů při 
jejich podnikání!

Hana Holíková 
TJ Spartak Velká Bíteš

Nejlepší družstvo turnaje (Chobůtky). Foto: Mgr. Věra Bočková
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
JANA	TIRAYE

Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš

přijímá žáky pro školní rok 2008/2009 do tříletých oborů vzdělání ukončených výučním listem

65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství
29-54-H/002 Cukrář-výroba
26-51-H/001 Elektrikář
69-51-H/001 Kadeřník
31-58-H/001 Krejčí (dámská i pánská)
23-51-H/001 Zámečník
23-56-H/001 Obráběč kovů
66-51-H/004 Prodavač-smíšené zboží
36-67-H/001 Zedník

Cizí jazyky: NJ, AJ

Teoretická výuka probíhá v budově na Tyršově ulici.

Odborný výcvik je zajištěn:
– v odborných učebnách školy
– u podnikatelských subjektů ve městě a okolí
– v učebnách PBS Velká Bíteš, a. s.
– absolventi vyučení pro PBS Velká Bíteš, a.s., mají garantovanou pracovní smlouvu a další 

výhody (např. kapesné, pracovní oděv a obuv)

Požadavky:
– ukončení povinné školní docházky
– přijímací zkoušky se nekonají, přihlíží se k prospěchu a chování na ZŠ
– možnost studia pro žáky s tělesným postižením ano – podle vyjádření lékaře
– školné se neplatí

Dny otevřených dveří:
pátek 14. prosince 2007 14.00–18.00 hodin
sobota 15. prosince 2007  8.00–12.00 hodin

pátek 11. ledna 2008 14.00–18.00 hodin
sobota 12. ledna 2008  8.00–12.00 hodin

Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci školy při osobní návštěvě  nebo telefonicky 
na čísle  566 532 321
e-mail: info@sou-velkabites.com web: www.sou-velkabites.co
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růZné

psi a kočky – karDiak

Onemocnění srdce a oběhového systému se nejčastěji projevují u starších psů a ko-
ček. Provází je typické příznaky: dýchavičnost, časté funění a ztráta vitality, které zin-
tenzivňují v horku nebo za dusného a parného počasí.

Srdeční slabostí však  mohou trpět také psi mladí. Všeobecně ale riziko srdečního 
onemocnění roste s věkem  a také s každým nadbytečným kilem. Kromě toho bohu-
žel	existují	plemena,	která	mají	problémy	se	srdečními	onemocněními	častěji,	mnoh-
dy dokonce vrozené. Jsou to například jezevčíci, knírači, teriéři, kavalírci, dogy nebo 
boxeři...	Vrozené	srdeční	vady	u	velkých	a	velmi	velkých	plemen	se	projevují	většinou	
slabostí srdečního svalu, malá a střední plemena naproti tomu častěji trpí onemocně-
ním srdečních chlopní. 

Důležitým faktorem, podporujícím vznik srdečních onemocnění, je nadváha. U vro-
zených i získaných nemocí srdce hraje roli i věk psa. S přibývajícím věkem ztrácí srdce 
na síle. Toto zcela normální opotřebení věkem se opět posiluje, jestliže s sebou pes vlá-
čí nadbytečné kilogramy. Tím důležitější tedy je každého psa živit vyváženou stravou 
již od štěněčího věku a udržovat ho v dobré kondici.

Onemocnění srdce nebývají vždy patrná na první pohled. Proto by měl být každý 
pes v rámci každoroční zdravotní prohlídky (očkování) vyšetřen také z hlediska srdce 
a ledvin. Prvními příznaky slabosti srdečního a oběhového systému je postupné sníže-
ní přirozené aktivity a rychleji a snadněji se unavující pes. Dalšími projevy jsou noční 
neklid, dušnost, funění a pokašlávání.  Kašel je následkem srdeční slabosti, kdy srdce 
nemůže čerpat krev potřebnou silou cévami psa a dochází k městnání krve. Takto na-
hromaděná krev je vytlačována z cév do tkání, pak se shromažďuje v plicích, a to vy-
volává kašel.

I psi s nemocným srdcem mohou s odpovídajícími léky vést „normální“ život. Po-
hybová aktivita však musí být redukována na kratší vycházky s častější frekvencí.

Jaká léčba je pro psa s nemocným srdcem nejvhodnější  vždy záleží na diagnóze 
veterináře a rozhodnutí o léčbě. Díky moderní medicíně prožije řada psů s nemocným 
srdcem několik šťastných let.

Prvotní krok při léčbě je předejít nadváze! Kromě toho může pomoci speciální di-
eta s nízkým obsahem soli, předepsaná zvěrolékařem. Ta odstraňuje nadbytek teku-
tin, které se shromažďují následkem srdeční slabosti ve tkáních. Záleží taktéž na tom, 
jak vážné je onemocnění srdce a jakého je druhu, jaké velikosti je nemocný pes, které-
ho je plemene a zda trpí ještě dalšími nemocemi. V neposlední řadě také na tom, kdy 
je onemocnění srdce odhaleno – čím dříve začne majitel s vhodnou léčbou, tím lep-
ší jsou vyhlídky psa.

MVDr. Klára Dvořáková 
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pro Dokonalou pleť

Která žena by si nepřála mít krásnou a dokonalou pleť? Zvláště pokud začnou při-
bývat roky a pomalu začínáme objevovat na své tváři první drobné vrásky či různé ne-
dostatky. Ale není nutné začít propadat panice, že se s tím nedá nic dělat, nebo že nás 
může zachránit pouze plastická operace, na kterou si ovšem finančně netroufáme.

Díky moderní kosmetologii má dnes každá žena možnost svoji pleť systematicky 
omlazovat díky kosmeticko-farmaceutickým přípravkům, tedy těm, které mají zřetelně 
viditelný účinek na pokožku. Poslední takovou novinkou je kúra s ovocnými kyselinami, 
kterou jsme představily návštěvnicím na našem podzimním BEAUTY DNU.

Ovocné kyseliny se neskrývají pouze v ovoci, jak by se dalo soudit z jejich názvu, 
tedy v plodech jako jsou jablka, citrony a hrozny, ale také v mléce a cukrové třtině. Nej-
více se používá kyselina glykolová z cukrové třtiny, která má nejmenší molekulu, a pro-
to se obzvlášť dobře vstřebává do pokožky. Při použití přípravků s AHA kyselinami je 
velice důležitá jejich koncentrace. Přípravky s ultravysokou koncentrací – až 70 % patří 
pouze do rukou dermatologů a jedná se o tzv. chemický peeling. Při použití přípravků 
s nižší  koncentrací ovocných kyselin, která vylučuje vedlejší nežádoucí účinky (olupo-
vání pokožky, jizvičky nebo pigmentové skvrny), je potřeba delší kúry, avšak výsledek 
je srovnatelný.

Přípravek	s	obsahem	maximálně	10	%	ovocných	kyselin	je	dobré	používat	pravidelně	
jako kúru po dobu dvou obnovovacích cyklů pleti - to je  8 týdnů. Právě pro pozvolný 
účinek je tato omlazující kúra určena ke každodennímu domácímu použití a neprová-
dí se na kosmetickém salonu. Zde ji ovšem  můžete se správným doporučením získat. 
Pro působení ovocných kyselin je důležitá také správná hodnota pH, proto je důleži-
té zvolit rovněž správnou kombinaci s ostatní kosmetickou péčí a krémy podle vašeho 
typu pleti. 

Kúra s AHA kyselinami v podstatě působí jako účinný mikropeeling – pomalu a jistě 
omlazuje pleť aniž by ji mohl poškodit. Z povrchu pleti nám pomáhá rychleji odstraňovat 
odumřelé pleťové buňky, které tak otevírají cestu pro nové. Je to signálem pro zárodečnou 
vrstvu kůže, která je tak stimulována k tvorbě nových buněk, jež vysílá k povrchu. Kro-
mě spuštění dalších biologických procesů je toto základní princip omlazování pokožky. 
Po osmi týdnech je pleť viditelně jemnější, napjatější a zářivější. Téměř dokonalá! 

Domácí omlazující kúra je vhodná pro mnoho typů pleti. Ideální je pro nečistou pleť 
a zralou pleť se silnou rohovou vrstvou, nebo pro pleť stresovanou a dehydratovanou. 
U citlivé a suché pleti je dobré provést test snášenlivosti. Pro optimální výsledek může-
me kúru používat dvakrát do roka – na jaře a na podzim, jelikož během aplikace je pleť 
citlivější na sluneční záření. 

A tak už začátkem roku je dobré mimo speciální zimní péči (o které jsme hovoři-
li již mnohokrát) začít s omlazováním pleti, aby se nám do jara probudila v nové krá-
se a půvabu.

Krásný a šťastný nový rok vám přeje Mgr. Anna Kopáčková
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program kina flip velká bíteš
leDen 2008

Pátek 11. ledna 2008 v 19.30 hodin
Hvězdný prach (Stardust)
Příběh, který stvořila sama Fantazie. 
Pohádkové fantasy pro všechny bez ohledu 
„na počet letokruhů“, v hlavních rolích 
Ch.	Cox,	R.	De	Niro,	C.	Danes,	 S.	Miller,	
M. Pfeiffer… 
Premiéra – 128 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 13. ledna 2008 v 19.30 hodin
Gympl
Komedie o studentech, učitelích, rodičích 
a grafitti režiséra Tomáše Vorla. V hlavních 
rolích J. Mádl, E. Holubová, J. Kraus, 
J. Schmitzer, T. Matanoha, M. Šteindler, 
Z. Bydžovská, I. Chýlková, T. Hanák 
a další…
Premiéra – 105 minut,  mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 18. ledna 2008 v 19.30 hodin
30 dní, dlouhá noc (30 Days of Night)
Každý rok se sever Aljašky noří do tmy… 
a čerstvá krev láká predátory a úsvit 
nepřichází… V hlavní roli akčního hororu 
Josh Harnet
Premiéra – 116 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 20. ledna 2008 v 17 a 19.30 hodin
Ratatouille
Je tak těžké stát se kuchařem v restauraci, 
když už jste se narodili jako krysa…
Animovaná komedie pro celou rodinu 
v českém znění.
Premiéra – 110 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 25. ledna 2008 v 19.30 hodin
Kurs negativního myšlení
(Kunsten a Tenke Negativt)
Všechno, co potřebujete vědět k přežití! 
Sarkasticky černá komedie norského režiséra 
Barda Breiena, která se stala hitem MFF 
v Karlových Varech.
Premiéra – 85 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 27. ledna 2008 v 19.30 hodin
Skóruj (Balls of Fury)
Jediným pravidlem je: žádná pravidla nejsou! 
Je třeba infiltrovat ilegální ping-pongovou 
organizaci a zneškodnit zločinného bose. 
Americká situační komedie.
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 1. února v 19.30 hodin
Pokoj 1407 (1408)
Nikdo nepřežil déle než hodinu, Stephen 
King vám přeje dobrou noc… V hlavních 
rolích John Cusack, Samuel L. Jackson…
Premiéra – 94 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 3. února 2008 v 19.30 hodin
Poslední plavky
Nová česká komedie s Petrem Čtvrtníčkem 
a monstrsumcem v hlavních rolích, dále hrají 
R.	Hrušínský,	J.	Lábus,	J.	Polášek...
Premiéra – 90 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Kino Flip Velká Bíteš přeje svým 
návštěvníkům hodně zdraví 
a spokojenosti v roce 2008.
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NÁBYTEK NEKO Velké Meziříčí
Děkujeme všem svým zákazníkům za přízeň, kerou jste nám 

prokázali v roce 2007.

Věříme, že i nadále se budeme těšit z Vašich návštěv v nábytku 
NEKO, ať již v kuchyňském studiu, na akcích zdravého spaní nebo 
každý běžný den. Připravili jsme si pro Vás spoustu novinek, jak 

částečnou změnu sortimentu, tak i poskytovaných služeb.

DO NOVÉHO ROKU 2008 VÁM VŠEM PŘEJEME 
HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY.

KOLEKTIV NÁBYTKU NEKO

Plocha pro vaši reklamu

Ceny reklamy ve Zpravodaji

Půl vnitřní černobílé strany 600 Kč
Vnitřní černobílá strana 1 200 Kč
Půl černobílé předposlední strany obalu 800 Kč
Černobílá předposlední strana obalu 1 500 Kč
Barevná předposlední strana obalu 2 500 Kč
Barevná zadní strana obalu  4 000 Kč
Černobílá zadní strana obalu 2 000 Kč

Zpravodaj Velká Bíteš vychází na začátku každého měsíce. Vydává se 
v počtu 2 000 ks výtisků. Dodává se do všech domácností Velké Bíteše 
a jejích přilehlých obcích. K zakoupení je na obvyklých místech.
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Projekt dvou rodinných domů o třech 
bytových jednotkách na venkově 3 km 
od Velké Bíteše.

Bytové jednotky 3+1 o velikosti 60 až 
68 m2 s komorou, halou, samostatným 
WC, parkovacím stáním pro dvě auta 
a zahradou.

Zahájení výstavby jaro 2008 – kolau-
dace XII. 2008.

Bytové jednotky s vyšším standardem 
za rozumnou cenu.

Cena od 1 260 000 Kč nebo od 6 900 Kč 
měsíčně.

neváhejte a rezervuje již nyní 604 320 136, 777 824 822

40
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2
Nové bydlení u Velké Bíteše 3

4
Projekt dvou rodinných dom  o t ech bytových 5
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7
Bytové jednotky3+1 o velikosti 60-68 m2 s 8

komorou, halou, samostatným WC, parkovacím 9
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