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ZPOMALOVACÍ PRVEK NA VALECH ZAČAL PLNIT SVŮJ ÚČEL
MALÉ HODOVÉ OHLÉDNUTÍ
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU POPÁTÉ

•
•
•

Pomník padlých. Foto: Miroslav Báňa



POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Náměstíčko v Osové Bítýšce s farou. Foto: Alois Koukola

Nový zásahový cisternový automobil SDH v Osové Bítýšce. Foto: Alois Koukola
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OSOVÁ BÍTÝŠKA
Jak přiblížit čtenářům na malém prostoru sousední, “pár“ kilometrů 

vzdálenou, největší obec našeho regionu? Jak začít neotřele a nenarazit, 
vždyť rivalita mezi sousedy je velká a nekompromisní, jak dřívější
fotbalová derby? Čím začít, aby naši dobří sousedé neřekli: zase ti „frakaři“ do 
nás ryjó? Zkusím s trochou nadsázky použít historických zajímavostí. 

…Je krásně v tom našem koutku - plném pozvolných kopečků, údolí, luk a lesů, 
lidu bodrého i humorného - protékaném potokem „Bítýška“, spojujícím největší 
sídla regionu: „Svérázné“ Křovany, bítešské „frakaře“ a ty, o kterých bude dneska 
řeč – bítýšské „vápeníky“, v minulosti též „vornáty“ nazývané. 

Přezdívka „vápeníci“ se dochovala dodnes a má realný historický základ - viz 
úryvek z almanachu obce Měřína:

„Za pěkného počasí jezdívali vápeníci. To již bylo daleko před vsí slyšet: Vápnóó, 
vápnóóó. Přijížděli koňskými povozy. Byl-li to Luther nebo Musil z Osové Bítýšky, 
pak jejich koně sami zastavili před nějakou hospodou. Lidé se sbíhali s pytli, 
různými nádobami na trakařích, aby si koupili nehašené kusové vápno. To se 
nevážilo, ale odměřovalo se v nevelké dřevěné nádobě, tzv. „ mejtníku“.

Tito obchodníci nakoupili vápno v Čebíně a rozváželi je po obcích až do Jihlavy. 
Na zpáteční cestě koně sami zastavovali u každé hospody, kde byli - včetně 
hospodáře, řádně napojeni. Viz ukázka části textu písně, která se ještě za našeho 
mládí zpívala na zábavách:

Druhá, méně známá přezdívka, „Vornáti“, vznikla mnohem dříve, neboť lidé 
z Osové Bítýšky nosívali kožichy s vyšitými růžemi na zádech, dlouhé až na paty.

(Ornát - bohatě zdobená svrchní část kněžského oděvu). 
Takto jsme se trochu netradičně přenesli do centra další, v pořadí již čtvrté 

farnosti a pomalu uzavíráme putování obcemi našeho regionu, ležícími na sever 
od dálnice a vracíme se z druhé strany ke Svaté hoře, jejíchž jihovýchodních svahů 
se „farní katastr“ Osová Bítýška dotýká. Do farnosti déle patří: Vlkov, Záblatí, 
Jáchymov, Ořechov a Skřinářov.

Stručná charakteristika
V obci, která se svou velikostí a strukturou blíží charakteru „městyse“, žije 832 

obyvatel. Leží v nadmořské výšce cca 524 m. n. m., vzdálena 6 km od Velké Bíteše, 
směrem severozápadním, na důležitých dopravních tepnách: moderní železniční 
trati Brno – Havlíčkův Brod a státní silnici 1. třídy, označené I/37, spojující Brno 
s Hradcem Králové přes Žďár nad Sázavou. K tomu ještě přistupuje frekventovaný 
silniční tah Tišnov – Třebíč, s možným nájezdem na dálnici u Lhotek.

Asi 2 km směrem východním leží osada Osová, patřící do správního obvodu 
obce. Původně byla šlechtickým sídlem se vším, co k tomu patří a bude o ní 
pojednáno v samostatném článku v jednom z příštích čísel. Na severozápadní 

Když přijeli do Měřína,
dali sobě litr vína,

trnčí trňava, růže voňavá
litr vína

Když přijeli na tu Rudu, 
dali sobě litr rumu,

trnčí trňava, růže voňavá
litr rumu

Když přijeli do Bítýšky, 
váleli se jako šišky,

trnčí trňava, růže voňavá
jako šišky
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části katastru, rozkládajícím se na 1030 hektarech, se nachází rekreační oblast Tři 
Dvory se stejnojmenným rybníkem.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba, zmíněný v historických dokumentech již 
ve 13. století. Z té doby pochází i zprávy o faře, která, dnes pěkně upravená, slouží 
jako Diecézní centrum života mládeže (DCŽM). První zmínky o škole pochází 
z roku 1662, sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1883 a tělovýchovná 
jednota Sokol v roce 1919.

Do roku 1850 patřila Osová Bítýška k panství osovskému, v letech 1850 – 1892 
do soudního okresu Velké Meziříčí a od roku 1892 do roku 1960 spadala postupně 
do okresů Velká Bíteš, Jihlava a Velké Meziříčí. Od roku 1960 až do současnosti je 
součástí okresu Žďár nad Sázavou.

Koncem 70 – tých let se stala „střediskovou obcí“ a byly k ní administrativně 
přičleněny sousední obce Záblatí, Ořechov a Skřinářov. Po roce 1990 se tyto obce 
osamostatnily.

14. prosince 1998 převzal starosta obce Josef Mach od předsedy PS ČR Václava 
Klause znak a prapor obce, představující zubří hlavu.

Putování staletími
Původ názvu obce není zcela jasný ani badatelům. Přesto uvedu citaci textu 

z Vlastivědy Moravské z roku 1900, která se zdá být logická:
„Jméno městečka Osovské Bítišky jest zdrobnělé jméno z Bíteše.V latinských 

spisech středověkých O.B. byla prostě nazývána Vitis, později Bítýška a v XVI. 
a XVII. století Bytyška. Přívlastek Osovská dán Bítišce, jednak aby rozeznala 
se od Bíteše Velké a Bítýšky Veverské, jednak aby náležitost k panství Osovému 
osvědčila se již jménem, neboť byla Bítýška vždy přední osadou tohoto panství 
a městečkem již r. 1360. V století XVIII. a nynějším zavládlo říkati a psáti
B. „Osová“, což není správné, neboť má jméno ukázati vlastnost a musí proto býti 
přídavné, t. j. Osovská“. 

I když je ve Vlastivědě moravské také uvedeno:
„…Jako první farář je znám r. 1266 „pan Kuno“ ze Zbraslavi…“,
objevuje se v oficiálních přehledech měst a obcí u Osové Bítýšky letopočet 1349, 
který lze historicky doložit. 

Osová Bítýška byla součástí panství Osovského a v průběhu staletí s ním sdílela 
společný osud. Do roku 1415 patřilo Osové společně s Bítýškou panu Janu 
Staršímu z Meziříčí, kolem roku 1450 byl už jeho majitelem „Smil na Osovém“. Jan 
z Pernštejna je koupil roku 1530. Roku 1555 patřilo Janu Markvartovi na Mírově, 
který je prodal za 15 000 zlatých. Opět prodáno bylo roku 1594, ale už za 22 000 
zlatých panu Jindřichu Humpoleckému z Rybenka. 

V roce 1662 došlo k rozdělení panství, ale již v příštím roce držel obě polovice 
Jan Vít, svobodný pán „Svanenfeld“. Za vysokou cenu 75 000 zlatých bylo v roce 
1708 prodáno Kateřině, svobodné paní z Valdorfa. František Kajetán hrabě 
Chorinský byl jeho následujícím majitelem a ještě téhož roku je prodal hraběcí 
rodině Haugwitzů.

Ing. Alois Koukola, CSc.

Pokračování v příštím čísle Zpravodaje…
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ 

Čtvrtek dne 4. října 2007 v 18 hodin
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V OKOLÍ VELKÉ BÍTEŠE
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Přednáška s promítáním, Mgr. Pavel Holánek

Sobota dne 6. října 2007 v 9 hodin
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V OKOLÍ VELKÉ BÍTEŠE - EXKURZE
Odjezd od školní jídelny ZŠ Velká Bíteš
Mgr. Pavel Holánek

Neděle dne 7. října 2007 v 15 hodin
MICHALOVI MAZLÍČCI - zábavné odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury 

Pátek dne 12. října 2007 
KONCERT TŘI SESTRY
Kulturní dům, Vlkovská 482 
Od 21 hodin kapela MZH, od 22.30 hodin kapela TŘI SESTRY

Neděle dne 14. října 2007 v 8 hodin
PLAVÁNÍ V BAZÉNU V NOVÉ VSI U OSLAVAN
Odjezd od České spořitelny
Organizuje Seniorklub

Neděle dne 14. října 2007 v 10 - 13:30 hodin 
AEROBIKOVÝ MINIMARATON
Kulturní dům, Vlkovská 482
Vstupenky je nutno zamluvit dopředu v Informačním centru, Masarykovo nám. 5 
nebo na tel. čísle 566 532 025. 
Organizuje Informační centrum a klub kultury

Úterý dne 16. října 2007 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86
Organizuje Mateřská škola Masarykovo náměstí

Středa dne 17. října 2007 v 15 hodin
SENIORKLUB - hostem bude ředitel Základní umělecké školy p. Mašek
Kulurní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
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Úterý dne 17. října 2007 v 15 hodin
DRAKIÁDA
Sraz na poli za sídlištěm U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu 

Čtvrtek dne 18. října 2007 v 18 hodin
MINERALOGICKÉ A GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ 
VELKÉ BÍTEŠE
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Přednáška s promítáním, RNDr. Josef Hájek

Pátek dne 19. října 2007 v 18 hodin
„SAVOVÁNÍ“ 
V budouvě SOU Jana Tiraye, Tyršova 
Výtvarný kurz pro veřejnost. Přihlášky a více info na letáčcích, tel. 603793709
a www.clovicek.salixus.cz
Organizuje MC Človíček

Sobota dne 20. října 2007 v 9 hodin
MINERALOGICKÉ A GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ VELKÉ BÍTEŠE
Odjezd od školní jídelny
 - EXKURZE, RNDr. Josef Hájek, Mgr. Pavel Holánek

Sobota dne 20. října 2007 ve 13 hodin
VÝLET NA KOLECH - pouze pro seniorky a seniory do Zbraslavi a okolí
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub

Neděle dne 21. října 2007 v 8 hodin
PLAVÁNÍ V BAZÉNU V NOVÉ VSI U OSLAVAN
Odjezd od České spořitelny
Jízdné včetně zpáteční: senioři zdarma, ostatní 30 Kč, děti 20 Kč, vstupné do 
bazénu si každý uhrazuje: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 23. října 2007 od 15 do 17 hodin
„ZELENÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN“
Mateřská škola U Stadionu 538

Středa dne 24. října 2007 od 10 do 20 hodin
BEAUTY DEN KOSMETICKÉHO SALONU SALOME
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
a SALOME – Mgr. Anna Kopáčková
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Sobota dne 27. října 2007 ve 13 hodin
POSLEDNÍ LETOŠNÍ VÝLET NA KOLECH - na Svatou Horu
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub

Neděle dne 28. října 2007 v 8 hodin
PLAVÁNÍ V BAZÉNU V NOVÉ VSI U OSLAVAN
Odjezd od České spořitelny
Jízdné včetně zpáteční: senioři zdarma, ostatní 30 Kč, děti 20 Kč, vstupné do 
bazénu si každý uhrazuje: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Organizuje Seniorklub

Pondělí dne 29. října 2007 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY KRESEB TÁNI ADAMOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 30. října - pátek dne 9. listopadu 2007 od 8 do 15.30 hodin,
polední přestávka je od 11.30 do 12 hodin
VÝSTAVA KRESEB TÁNI ADAMOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

INFORMACE RADNICE
USNESENÍ Č. 16/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ 
BÍTEŠ, KONANÉHO DNE 29. ČERVNA 2007
Rada města schvaluje:

zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky ev.č. 60007918 „Cisternová 
automobilová stříkačka“ z důvodu nedostatku finančních prostředků
prezentaci města v Obrazovém atlasu turistických výletů a zajímavostí ČR za 
finanční částku 7.000 Kč, vydávaného Klubem českých turistů, Praha 5

USNESENÍ Č. 17/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ 
BÍTEŠ KONANÉHO DNE 30. ČERVENCE 2007
Rada města schvaluje:

cenovou nabídku na vypracování projektu pro stavební povolení a realizaci 
stavby „Vodovod a kanalizace Velká Bíteš, Jihlavská“ od Ing.arch. Vlastimila 
Kunčíka za cenu 494.921 Kč vč. DPH
cenovou nabídku na vypracování projektu pro stavební povolení a realizaci 

•

•

•

•
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stavby „Plynovod, rozvody NN a VO, komunikace, přeložky sítí Velká Bíteš, 
Jihlavská“ od Ing. arch. Vlastimila Kunčíka za cenu 65.688 Kč vč. DPH
uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v před-
loženém znění, uzavírané mezi firmou Elektrowin a.s. Praha 4 (provozovatel 
kolektivního systému) a městem Velká Bíteš (místo zpětného odběru) jejíž 
předmětem je zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupiny 1.,2., a 6. tj. 
velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje na sběrném dvoře města
poskytnutí souhlasu se stanoviskem E.ON Distribuce a.s. k žádosti o připojení 
veřejného osvětlení v ulici K Mlýnům a současně souhlasí s uzavřením 
smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 70002017000010 a uhrazením 
podílu zákazníka ve výši 12.500 Kč
na základě oznámení fy MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou, na základě kterého 
odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení, zrušit výběrové řízení 
pro veřejnou zakázku „Cisternová automobilová stříkačka“ a v důsledku toho 
schvaluje oznámit MV ČR, GŘ HZS nevyužít dotaci ve výši 2 mil. Kč 
vyhovět žádosti ředitelky MŠ U Stadionu, pí. Jiřiny Janíkové, k poskytnutí 
souhlasu s nákupem herního prvku pro dětské hřiště ve školní zahradě za 
cenu 64.000 Kč s tím, že cca 40.000 Kč bude placeno z rozpočtu školy zbytek 
finančními dary od podnikatelských subjektů
na základě zákona č. 107/2006 Sb., občanského zákoníku a příslušných 
tabulek vydaných MMR ČR, zvýšení regulovaného nájemného z bytů 
k 1.1.2008 následovně:

byt I. kategorie: zvýšení z 17,82 Kč/m2/měsíc na 21,29 Kč
byt II. kategorie: zvýšení z 14,35 Kč na 18,43 Kč

Dále bude k 1.1.2008 zvýšeno nájemné u bytu v bytovém domě Masarykovo 
n. 67, Velká Bíteš kde stávající nájemné je ve výši 20,- Kč.

V této souvislosti RM schvaluje fě Encom Brno mimo běžnou správcovskou 
provizi jednorázovou odměnu ve výši 65,- Kč na jeden byt + DPH na pokrytí 
nákladů, souvisejících s vypracováním a doručením oznámení o zvýšení 
nájemného.

vyhovět žádosti vrchní sestry pí. Aleny Nevrtalové z DPL Velká Bíteš 
na prominutí nájemného za pronajmutí KD dne 4.7.2007 pro divadelní 
představení pro děti DPL 
vyhovět žádosti Ing. Jiřího Chadima na prominutí pronájmu KD pro schůzi 
HC Spartak Velká Bíteš
vyhovět žádosti jednatele fy SANTI s.r.o. Vlkovská 334, Velká Bíteš,
p. Radomíra Holíka o změnu nájemní smlouvy na restauraci Máj v KD ve 
věci trvání nájemního vztahu a to z doby určité na dobu neurčitou
následující stanovisko ve věci stížnosti na rušení nočního klidu v noci dne 
30.6.2007 hudbou z herny U Staříka:

celý incident bude projednán s nájemcem
při opakovaném porušení nočního lidu bude řešeno až zrušením nájem-
ního vztahu
informace o řešení stížnosti bude předložena na ZM 

•

•

•

•

•

–
–

•

•

•

•

–
–

–
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na základě požadavků uvedených v zápise z jednání sportovní komise, 
konané dne 21.6.2007, následující:

finanční podpora trenérů mládeže bude řešena v rámci rozpočtových 
opatření města
RM souhlasí s návštěvou stránek jednotlivých klubů prostřednictvím ofi-
ciálních Web stránek města
RM bere na vědomí nabídku komise na spolupráci ve věci oslav
600 letého výročí města

na základě přijatého usnesení Zastupitelstvem kraje Vysočina ze dne 
26.6.2007 ve věci změny v systému organizace lékařské služby první pomoci 
s účinností od 1.1.2008, které vzala RM na vědomí, pověřit ředitele Polikliniky 
Velká Bíteš, MUDr. Svatopluka Horka, provedením analýzy LSPP ve Velké 
Bíteši 
následující stanovisko k činnosti Ing. Aloise Koukoly CSc., související s 
pozemky Ing. Otto Bayera: 

RM konstatuje, že město Velká Bíteš v září 2006 učinilo dotaz na Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, zda-li blíže specifiko-
vané pozemky byly zahrnuty do smlouvy z r. 1974, uzavřené mezi 
Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou. 
Doposud probíhá šetření, a proto RM nepodnikne žádné jiné kroky, 
tedy ani nepodá tzv. společnou žádost na MF ČR, o které je v překladu 
od Ing. Aloise Koukoly CSc. uvažováno
ve věci věcného břemene k plynovodu RM konstatuje, že město není 
v současné době vlastníkem plynovodu a tudíž se touto věcí nebude 
zabývat
RM vyzývá Ing. Aloise Koukolu CSc., člena ZM, aby ukončil veškeré akti-
vity, související se zájmy města ve vztahu k uvedeným pozemkům

ve věci opravy střešního pláště na administrativní budově na ulici Jihlavská 
vyzvat fy z Velké Bíteše a Velkého Meziříčí k předložení nabídek
využít nabídky fy Mihal s.r.o. Velká Bíteš na zhotovení reklamních banerů 
k oslavám 600 let města:
5 x 2,5 m umístěný na budově Masarykovo n. 65 za 12.250 Kč bez DPH
prodloužit nájemní smlouvu o 1 rok na sociální byt Tyršova 239, Velká Bíteš 

Rada města neschvaluje:

zařadit žádost do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS ve Velké Bíteši 
vzhledem k tomu, že žadatelka nesplňuje stanovená kriteria 
prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt Tyršova 239, Velká Bíteš 
nájemníkům, kteří dluží nájemné

Rada města doporučuje:

ZM ke schválení výkup částí pozemků p.č. 40, 37, 86, 81, 79, 84, 42, 46, vše 
k.ú. Košíkov od jednotlivých vlastníků za účelem zřízení veřejné komunikace 
pro budoucí zástavbu RD za jednotnou cenu 70 Kč/m2 za následujících 
podmínek:
Vlastníci pozemků uhradí náklady na vybudování inženýrských sítí a vlastní 
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komunikace.
Město uhradí náklady na projekty a zajistí správní řízení související s komu-
nikací
ZM ke schválení cenovou nabídku od fy Viapont Brno na vypracování 
projektové dokumentace stavby „Silnice II/602 Velká Bíteš, jihovýchodní 
obchvat“ v rozsahu technické studie za cenu 314.160 Kč vč. DPH
ZM ke schválení na základě doporučení hodnotící komise využít návrhu 
na výstavbu bytových domů v lokalitě U Stadionu od fy BYT STUDIO a.s., 
Masarykovo n. 13, Jihlava, včetně realizace stavby. V této souvislosti RM 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 4605, orná o výměře 
cca 1109 m2 a p.č. 4604, orná, o výměře cca 611 m2 obojí k.ú. Velká Bíteš za 
účelem výstavby výše uvedených bytových domů
na příštím zasedání RM řešit problematiku, související s organizací a 
rozpočtem oslav 600 letého výročí založení města

Rada města nedoporučuje:

ZM ke schválení zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 5593, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 194 m2 v k.ú. Holubí Zhoř u Velké 
Bíteše

Rada města bere vědomí:

vyjádření Státního fondu dopravní infrastruktury a Krajské správy a údržby 
silnic ve věci údržby silniční vegetace u průjezdních úseků silnic
výsledek kontroly provedeného pracovníky Finančního úřadu Žďár n. S. 
jejímž předmětem byla kontrola skutečností rozhodných pro stanovení 
možné povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně z důvodu 
nedodržení podmínek pro použití a čerpání státních prostředků v roce 
2004 na akci „Nástavba domu pečovatelské služby, Velká Bíteš“: Kontrolou 
nebylo zjištěno a prokázáno porušení a nesplnění podmínek stanovených 
pro čerpání prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
zápis z osadního výboru obce Holubí Zhoř ze dne 27.7.2007. Ve věci nákupu 
kamen do hasičské klubovny RM vyzývá osadní výbor předložit ke schválení 
typ kamen a prodejní cenu 
zápis č. 4 z osadního výboru obce Košíkov ze dne 27.7.2007. RM doporučuje 
odboru výstavby zajistit dokončení oprav kanálových vpustí a zjištění stavu 
u Sedlákových a Řezaninových
zápis ze 7. setkání komise pro přípravu oslav 600 let města

USNESENÍ Č. 18/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ 
BÍTEŠ, KONANÉHO DNE 13. SRPNA 2007  
Rada města schvaluje:

poskytnutí věcné ceny v hodnotě 3.700 Kč na XIII. ročník střelecké soutěže 
jednotlivců na baterii, kterou pořádá Myslivecké sdružení Velká Bíteš dne 
26.8.2007 
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sponzorskou výpomoc Českému svazu chovatelů, ZO Velká Bíteš, a to ve 
formě vytištění katalogů výstavy drobného zvířectva, jež se bude konat ve 
dnech 8.-9.9.2007
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na vytištění publikace 
pro Český svaz včelařů, ZO Velká Bíteš, ke 110. výročí založení původního 
včelařského spolku Lípa pro soudní okres Velká Bíteš s tím, že v publikaci 
bude umístěno logo města Velká Bíteš
zařazení žádosti do seznamu žadatelů o přijetí do DPS Velká Bíteš 
ořezání větví dvou borovic u domu č.p. 469 v Chobůtkách ve Velké 
Bíteši v nezbytné míře pro zbudování balkonů a jejich následné skácení 
v mimovegetačním období, vše na náklady majitele domu
uzavření smlouvy o dílo č. 73/GDAA-07/2007 „Oprava chodníků Velká Bíteš“, 
zhotovitel STRABAG a.s., Praha, za podmínky vypuštění označených pasáží 
v článku 4, které konkrétně zní:

„Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích sub-
jektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. V opačném případě uhradí 
zhotoviteli náklady vzniklé prostojem strojů a pracovníků. Po dobu prová-
dění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za 
případně škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel 
odpovědnost“, a v článku 6 smlouvy:

„Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a 
byly způsobeny deformací podloží“

dodatek č. 1 smlouvy o dílo, zhotovitel TS města Velká Bíteš,.s.r.o., kterým se 
prodlužuje termín pro osazení dveří v budově Městského muzea Velká Bíteš, 
Masarykovo nám. 5, a to do 20.10.2007
následující stanovisko: RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2921 / 6 
v k.ú. Velká Bíteš pouze za splnění následujících podmínek:

nebude požadováno po městu vybudování technické infrastruktury
(zpevnění polní cesty, VO) nebo toto bude provedeno na náklad sta-
vebníků
městem nebude zajišťována zimní údržba 
popelnice budou dopravovány k vývozu na nejbližší zpevněné komu-
nikace

následující stanovisko: RM souhlasí s předloženými záměry firmy EEIKA 
Brno, s.r.o., Brno, ve věci rekonstrukce NN, Velká Bíteš, Pod Spravedlností, 
kabel NN, Velká Bíteš, Pod Spravedlností, za těchto podmínek:

bude zachováno veřejné osvětlení na sloupech
bude použit kabel s ovládacím vodičem na veřejné osvětlení
sloupy na našich pozemcích od křižovatky u benzinové pumpy po dům 
č.p. 273 budou posunuty mimo plánovanou budoucí komunikaci a 
umístěny v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma 
PROFI Jihlava v srpnu 1999
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zásahy do komunikací budou prováděny na základě pravomocného 
povolení zvláštního užívání komunikace příslušného silničního správ-
ního úřadu ( budou stanoveny standardní podmínky, týkající se zapra-
vení komunikace )
v úseku kabeláže požadujeme umožnit uložení chráničky pro budoucí 
kabel VO
kabely budou rovněž pokládány v souladu s výše uvedenou projektovou 
dokumentací komunikace v ulici
další standardní podmínky budou doplněny odborem výstavby MěÚ 
Velká Bíteš 

Rada města neschvaluje:

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 1945 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15m2 v k.ú. Velká Bíteš. Současně 
RM nedoporučuje ZM schválení prodeje výše uvedené části obecního 
pozemku
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2937 / 4 – vodní plocha,
k.ú. Velká Bíteš, nacházející se pod rybníkem Rajhradský, nájemce 
RYBÁŘSTVÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍ, a.s.

Rada města bere na vědomí:

informaci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny o sečení trávy a údržbě 
dřevin v průjezdních úsecích obcí
vyjádření Městského muzea ve Velké Bíteši a Muzejního spolku Velkobítešska 
k návrhům vlajky města
předběžný program oslav 600. výročí udělení plných městských práv Velké 
Bíteši včetně předběžného rozpočtu
hospodářský výsledek města k 31.7.2007
zápis č. 6/2007 z jednání Výboru pro územní plánování, regionální rozvoj
a výstavbu ze dne 1.8.2007
materiál předsedy Kontrolního výboru ze dne 10.8.2007

Rada města doporučuje:

ZM ke schválení návrh programu jednání ZM dne 27.8.2007
ZM uložit Komisi pro 600. výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši 
úpravu předloženého programu a rozpočtu oslav snížením nákladů rozpočtu 
v souvislosti s vypuštěním akce „Velká jarní party dne 7.6.2008“ 

Rada města vyslovuje poděkování:

panu MUDr. Svatopluku Horkovi za bezplatné provedení povinných 
lékařských prohlídek 15-ti členů zásahové jednotky města Velká Bíteš, což 
představuje sponzorský dar městu ve výši nejméně 8.000 Kč
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USNESENÍ Č. 07/07 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ, KONANÉHO 
DNE 6. SRPNA 2007
Zastupitelstvo města schvaluje:

koupi pozemku p.č. 718/1, k.ú. Velká Bíteš za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že 
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, především 
provizi realitní kanceláře, správní poplatek vkladu do KN, daň z převodu a 
znalecký posudek
koupi pozemků p.č. 4220 a 4221, k.ú. Velká Bíteš za kupní cenu 104.700,- Kč a 
současně schvaluje předložený návrh kupní smlouvy č. 3 002K07/51
nabytí pozemku p.č. 2108/2, trvalý travní porost v obci a katastrálním území 
Velká Bíteš, a to vydražením 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

vyjádření p. starosty ve věci předložení analýzy nákladovosti a tržeb 
souvisejících s distribucí městského Zpravodaje a to v měsíci září
vyjádření p. starosty ve věci umístění informačních tabulí o italském 
družebním městě Torrevecchia Pia 
požadavek ZM na předložení analýzy činnosti zajišťované společností TS 
Velká Bíteš s.r.o. při ošetřování veřejné zeleně 

USNESENÍ Č. 08/07 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ, KONANÉHO 
DNE 27. SRPNA 2007 
Zastupitelstvo města schvaluje:

rozpočtové opatření č. 03/07 k rozpočtu města pro r. 2007 v předloženém 
znění
prodej částí pozemků pod budoucími bytovými domy U Stadionu, p.č. 4604 
o výměře cca 611 m2 a p.č. 4605 o výměře cca 1109 m2 v k.ú. Velká Bíteš 
zájemci BYT STUDIO, a.s. Masarykovo n. 13, 586 01 Jihlava za kupní cenu
2,7 mil. Kč s podmínkou výstavby bytových domů a s předkupním právem 
pro město v případě odstoupení od záměru
prodej pozemků p.č. 1647 – zahrada o výměře 26 m2 a p.č. 1648 – zahrada
o výměře 21 m2 v k.ú.Velká Bíteš 
odložit projednávání prodeje části pozemku p.č. 144 – ostatní plocha,
ost. komunikace o výměře cca 625 m2 v k.ú. Košíkov na příští zasedání ZM 
z důvodu nových informací, které obdrželi členové ZM těsně před jednáním. 
ZM požaduje tuto věc projednat opětovně v RM
obnovu platnosti rozhodnutí ZM ze dne 10.10.2005, kterým byla schválena 
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směna id.podílu ve výši 83/519 na části pozemku p.č. 239 (cca 500 m2)
v k.ú Křoví za id.podíl ve výši 83/519 na pozemku p.č. 640/2 (500 m2)
v k.ú. Křoví, který je v majetku obce Křoví s tím, že náklady spojené s převo-
dem uhradí obec Křoví. ZM souhlasí s upřesněním výměry části směňova-
ného pozemku p.č.239 na 237 m2

odložit projednávání odkupu částí pozemků v k.ú. Košíkov o celkové výměře 
cca 1020 m2 od jednotlivých vlastníků pro účely zřízení veřejné komunikace 
pro budoucí zástavbu RD na dobu, kdy budou k dispozici kladná vyjádření 
všech vlastníků dotčených pozemků
v rámci stavby „Velká Bíteš – komunikace a VO k Mlýnům“, výkup pozemku 
parc.č. 1195/3 o výměře 49 m2 a parc.č. 1198/4 o výměře 29 m2, parc.č. 1195/6 
o výměře 95 m2, parc.č. 1195/7 o výměře 28 m2, parc.č. 1195/8 o výměře
29 m2, parc.č. 1195/9 o výměře cca 7 m2, parc.č. 1195/10 o výměře 59 m2, vše 
v k.ú. Velká Bíteš
Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje výkup pozemku parc.č. 1190/2
o výměře 3 m2, pozemku parc.č. 1192/2 o výměře 7 m2, pozemku
parc.č. 1193/7 o výměře 27 m2 a pozemku parc.č. 1198/7 o výměře 7 m2 vše 
v k.ú. Velká Bíteš
Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
parc.č. 3011/18 – ostatní plocha, komunikace o výměře 71 m2 k.ú. Velká Bíteš 
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Velká Bíteš
v rámci stavby „Velká Bíteš – stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, 
Na Valech, Tišnovská a Vlkovská – chodníky, VO“, výkup pozemku
parc.č. 766/3 – ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc.č. 768/2 – ostatní plocha 
o výměře 9 m2 k.ú. Velká Bíteš
Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku 
parc.č. 3009/1 – ostatní plocha o výměře cca 20 m2, části pozemku
parc.č. 3009/2 – ostatní plocha o výměře cca 4 m2, části pozemku
parc.č. 3009/3 – ostatní plocha o výměře cca 4 m2, části pozemku
parc.č. 3010/1 – ostatní plocha o výměře cca 211 m2, části pozemku
parc.č. 3011/2 – ostatní plocha o výměře cca 221 m2 k.ú. Velká Bíteš, od kraje 
Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš
Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku 
parc.č. 3011/1 – ostatní plocha o výměře cca 120 m2 k.ú. Velká Bíteš od
ČR -Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Velká Bíteš
odkoupení částí pozemků v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře cca 206 m2 od 
jednotlivých vlastníků pro účely zřízení veřejné komunikace a to:

p.č.710 - ovocný sad, část o výměře cca 88 m2 
p.č.712 - zahrada, část o výměře cca 26 m2 
p.č.714 - zahrada, část o výměře cca 24 m2 
p.č.716 - zahrada, část o výměře cca 27 m2 
p.č.718/2 - zahrada, část o výměře cca 41 m2. 

vlajku města Velká Bíteš v provedení dle návrhu D2
stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice v přeloženém znění
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zřízení informačních tabulí, umístěných v blízkosti domu Masarykovo n. 5, 
radnice a kostela, kde by byla mapa města a kde by návštěvníci města získali 
základní informace o městě

Zastupitelstvo města neschvaluje:

zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 5593 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 194 m2 v k.ú. Holubí Zhoř u Velké Bíteše a současně 
neschvaluje prodej tohoto pozemku žadateli 
prodej části obecního pozemku p.č. 1945 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře cca 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš 

Zastupitelstvo města nesouhlasí:

se zastavením poskytování finančního příspěvku pro LSPP ve Velké Bíteši od 
1.1.2008 od kraje Vysočina

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

informace, podané přítomným vedoucím oddělení Policie ČR ve Velké Bíteši, 
npor. Bc. Jaroslavem Navrátilem ve věci provozních záležitostí na oddělení 
ve Velké Bíteši. Starosta konstatuje, že je zapotřebí vyzvat rodiče, jejichž děti 
získaly v posledních letech ÚSV, aby se přihlásily do řad policie
informace o návrhu programu oslav 600. výročí povýšení Velké Bíteše na 
město a rozpočtu uvedené akce, podané předsedou Komise pro přípravu 
oslav 600 let města, Mgr. Ladislavem Koubkem
informaci o způsobu řešení stížnosti na rušení nočního klidu silnou hudbou 
z herny „U Staříka“, které navrhla rada města. ZM doporučuje kulturní akce 
ve Velké Bíteši zásadně neomezovat a případné incidenty řešit uvedeným 
způsobem
písemnou informaci Městského státního zastupitelství v Praze, ve věci 
trestního řízení proti společnostem Helvag AG a OVB Allfinanz s.r.o.
písemné informace, podané starostou města, se zkušenostmi některých 
měst z kraje Vysočina s činností městské policie, jejíž zřízení ve Velké Bíteši 
je z finančních důvodů nereálné
vyjádření Státního fondu dopravní infrastruktury a Krajské správy a údržby 
silnic ve věci údržby silniční vegetace u průjezdních úseků silnic
informaci, podanou předsedou Výboru pro územní plánování, regionální 
rozvoj a výstavbu p. Zdeňkem Blažkem o zasedání výboru ze dne 1.8.2007 
a bere na vědomí požadavek p. Zdeňka Blažka, aby na příštím řádném 
zasedání ZM bylo usnesením ZM rozhodnuto o celkovém obchvatu města 
(JV – JZ – SZ), aby byly stanoveny priority a návrh časového rozvrhu realizace 
jednotlivých etap
V souvislosti s tím ZM doporučuje RM projednat a schválit pravidla pro 
přijímání a vyřizování stížností a seznámit s nimi ZM
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Kraj Vysočina vyhlásil v červnu grantový program „Rozvoj vesnice 2007“. 
Každá obec, která má minimálně jednu místní část, se mohla přihlásit s projektem 
opravy místní komunikace v jedné místní části. Rozdělovalo se 6,5 miliónu korun 
a podpora na jednu obec byla maximálně 150 tisíc korun. 

Město Velká Bíteš podalo projekt „Obnova povrchu místní komunikace v místní 
části Košíkov“. Řídící výbor grantového programu „Rozvoj vesnice 2007“ na svém 
zasedání dne 31.8. 2007 vybral náš projekt a z Fondu Vysočiny mu byla přiznána 
podpora ve výši 140.841,-Kč. 

Tímto tempem bychom zvládli opravit po jedné komunikaci v každé místní 
části po hrozivých devíti letech. Proto město muselo z rezervy vyčlenit půl 
miliónu korun, aby se mohlo opravit více komunikací v místních částech. Kromě 
Košíkova se budou opravovat komunikace v Ludvíkově, Pánově a Holubí Zhoři.

OPEVNĚNÍ OKOLO KOSTELA SV.JANA KŘTITELE PO LÉTĚ 
KRÁSNĚJŠÍ

Stavební firma STAVOS úspěšně ukončila druhou etapu opravy opevnění kolem 
kostela. Po dvou letech oprav se dá konstatovat, že máme opravenou asi polovinu 
hradeb. Vzhledem k velkým finančním nákladům máme naplánované ještě dvě 
etapy oprav. Třetí etapu oprav tvoří hradby podél Vlkovské silnice, která by se 
mohla realizovat v příštím roce (pokud budeme úspěšní v žádosti o podporu 
z Ministerstva kultury). Závěrečnou etapou oprav budou hradby, sousedící se 
starým hřbitovem. 

Vnitřní pohled na opravené hradby. Foto: Miroslav Báňa

ZPRÁVY Z MĚSTA
I V ROCE 2007 SE BUDOU OPRAVOVAT KOMUNIKACE 
V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
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Vnější pohled na opravené hradby. Foto: Miroslav Báňa

ZPOMALOVACÍ PRVEK NA VALECH ZAČAL PLNIT SVŮJ ÚČEL 
V pátek 14.září 2007 proběhla kolaudace zvýšeného přechodu (zpomalovacího 

prvku) v ulici Na Valech naproti školní kuchyni základní školy Tišnovská. Ze 
zkušebního provozu jednoznačně vyplynulo opodstatnění umístění zvýšeného 
přechodu. Vedení města připravuje další bezpečnostní prvky v oblasti základních 
škol. 

Zvýšený přechod v provozu. Foto: Miroslav Báňa
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Město Velká Bíteš nabízí k prodeji pozemek parc.č. 65/6 k.ú. Jindřichov
u Velké Bíteše orná půda o výměře 2221 m2. Celý pozemek má tvar lichoběžníku 
o stranách 27x72x35x72m. Pozemek lze rozdělit na dvě případně tři části. 
Pozemek nebo jeho část je vhodný pro stavbu RD případně stavbu s drobnou 
podnikatelskou aktivitou. Žádosti lze podat na podatelně městského úřadu ve 
velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš spolu se způsobem 
využití.” 

Ing. Pavel Bednář 
město Velká Bíteš 

Pohled od severu. Foto: Miroslav Báňa

Pohled od cesty. Pohled od jihu.

MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ A KRAj VYSOčINA

Foto: Miroslav Báňa Foto: Miroslav Báňa
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MĚLI JSME TU HOSTY ZE SLOVENSKA …
Abych řekla pravdu, nemám ráda slovo „družba“. Když si představím, jak 

to všechno kdysi vznikalo, k tomu ty stohy papírů, deklarujících „navázaná 
přátelství…“. Jenže život naštěstí není prvoplánový, usmyslel si, že mi dá lekci.
A o čem že to vlastně chci psát? Oficiálně o kulturních aktivitách v rámci 
družebních vztahů Velké Bíteše se slovenským městem Hanušovce nad Topľou. 
Když jsem dostala na starost pobyt hostů ze Slovenska v rámci letošního hodového 
programu, čekala jsem to nejhorší. 

V sobotu po poledni přijeli. Taneční soubor Oblík spolu se zástupci města. 
Přichystali jsme jim s panem starostou přivítání na radnici, ale myslím, že to, 
co se dělo poté, obřadní síň ještě nezažila. Jeden taneční pár byl v kroji, k tomu 
harmonika, připočtěte ještě východňárský temperament… 

Výsledkem bylo, že se naše starobylá radnice otřásala při jejich zpěvu a tanci až 
v základech. A tak to pokračovalo oba dva dny. Kam přišli, kde se jen na chvilku 
zastavili, tam tančili a zpívali. Nedělní hodový program pak byla už jen ta pověstná 
třešinka na dortu. Celou dobu mi říkali: „Páčili sme sa? To je dobre…“. 

Pár z nich jsem poznala osobně. Vyprávěli jsme si v sobotu večer u cimbálu. 
Čekala jsem děcka, studenty, byli to vesměs dospělí lidé, kteří v civilním životě 
dělali velmi odpovědnou práci. Hodně mě překvapil jeden z tanečníků, který 
je vojákem z povolání, členem mise KFOR. Prošel všechna ta válečná místa, o 
kterých běžný člověk slýchá jen z médií. Za pár dnů odjížděl do Afghánistánu 
a těšil se, jak je tam bude učit zpívat slovenské lidovky. Ale slíbil, že se za rok 
vrátí. Pokud je toto všechno „družba“, tak díky za ni. A už se docela těším na 
Slovensko.

Alena Malá
místostarostka města

CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ - SRPEN 2007 
POČTY STÁTNÍCH POLICISTŮ

V měsíci srpnu jsem několikrát v denním tisku i v médiích zaznamenal informaci 
o naplněnosti stavu policistů v kraji Vysočina. Informace byly dokonce spojovány 
s komentáři, které říkaly, že naplněnost stavu policistů patří k nejlepším v České 
republice. 

Za sebe musím k těmto zprávám poznamenat, že jsou zavádějící, neboť jsou 
všechny vztaženy k tzv. tabulkovým místům, která mají jednotlivá okresní policejní 
ředitelství stanovena, a jež určují maximální počty policistů, kteří mohou v daném 
okrese sloužit.

A právě v tabulkových místech a jejich počtu je zakopán hlavní problém 
počtu policistů v kraji Vysočina. Zatímco průměrný počet sloužících policistů 
v přepočtu na 10 000 obyvatel je v České republice 35, v kraji Vysočina obsluhuje 
v průměru 10 000 obyvatel pouze 21 policistů. To znamená, že kraj Vysočina 
je na 10 000 obyvatel v průměru chudší o službu čtrnácti policistů. Všichni si 
umíme spočítat, že pokud je počet obyvatel Vysočiny 500 tisíc, potom je počet 
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chybějících policistů 50krát 14, tj 700 policistů.
Pokud připustíme, že skutečně v řadách policistů je část vytížena i v rámci 

práce na centrální úrovni, potom jednoduchým, velmi střízlivým a skromným 
výpočtem, při kterém počet chybějících policistů snížíme o více než 50% se 
dostáváme pro kraj Vysočina k deficitu cca 300 policistů oproti sloužícímu 
průměru v necentrálních částech České republiky.

Další argument, který je proti Vysočině při výpočtu potřebného počtu policistů 
používán, je nízká kriminalita našeho kraje. 

K tomu jako příklad uvedu pouze dva argumenty. Ten první argument se opírá 
o tvrzení, že je nesprávné extrémně snižovat stavy policistů tam, kde věci fungují. 
Právě naopak, je třeba dělat vše proto, aby se nízká kriminalita v daných místech 
udržela nebo ještě snížila.

Druhým příkladem je potom dokumentace nesprávnosti této úvahy ve 
vztahu k dopravním policistům. Asi 2,2 dopravní policisté na 10 000 obyvatel 
v kraji Vysočina je druhý nejnižší počet ze všech krajů, zatímco 72 dopravních 
nehod na jednoho policistu ročně řadí Vysočinu na druhou příčku z hlediska 
jejich zatíženosti. Tedy jasný doklad špatného přerozdělení dopravních policistů 
v rámci naší republiky.

Na závěr již mé notoricky známé prohlášení. Nevěřím, že se situace zlepší, 
dokud nebude v kraji Vysočina plnohodnotné krajské policejní ředitelství. Teprve 
potom budeme moci skutečně efektivně a odpovědně pečovat o bezpečnost 
občanů Vysočiny.

ZÁŘÍ 2007

PREZIDENT SE VYJÁDŘIL I K PROBLÉMŮM MĚST A OBCÍ

Je nošením dříví do lesa, pokud napíši, že od 11. do 13. září byl na oficiální 
návštěvě našeho kraje prezident České republiky Václav Klaus s chotí Livií.

Je logické, že ani třídenní – historicky nejdelší – prezidentská návštěva nestačí 
k tomu, aby prezidentský pár navštívil všechny obce a města. Na druhé straně 
problémy obcí a měst celé Vysočiny byly diskutovány velmi často. Na setkání 
se starostkami a starosty dvaceti šesti pověřených obcí byl prezident nejčastěji 
upozorňován na nespravedlivé přerozdělování daňových příjmů obcí, na které 
obce a města na Vysočině v úhrnu každoročně citelně doplácí, neboť oproti 
průměru přichází každoročně o částku okolo jedné miliardy korun. 

Reakce pana prezidenta jako ekonoma byla opatrná, ale souhlasná v tom, že 
současný způsob přerozdělování daňových příjmů obcím není ani spravedlivý, 
ani motivační. Zároveň však Václav Klaus dodal, že optimální způsob přerozdě-
lování daňových příjmů obcím neexistuje. Vždy tomu bude tak, že někdo bude 
spokojen více a někdo méně.

Velmi častou byla také opakující se diskuse o výstavbě větrných elektráren 
na Vysočině. V této věci bylo stanovisko pana prezidenta kategorické. Václav 
Klaus není příznivcem větrných elektráren, neboť energie z nich vyrobená je 
velmi drahá. Provoz větrných elektráren se provozovatelům vyplácí pouze díky 
dotacím, které platí všichni daňoví poplatníci. Dále prezident upozorňoval na 
možnost na dlouhou dobu nevratného narušení krajinného rázu a s ním úzce 
související pokles cen nemovitostí v okruhu větrných elektráren. Europoslanec 
Ivo Strejček k tomu v jedné s diskusí poznamenal, že z průzkumu německých 
realitních kanceláří plyne, že v některých částech Německa poklesly v důsledku 
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masivní výstavby větrných elektráren ceny nemovitostí až o 40%.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis problému je jednoduchý, řešení složité. V minulých letech byl provoz 
pečovatelské služby starším a méně mobilním občanům (dovoz obědů, mytí 
oken, nákupy, koupání apod. ) z velké části hrazen z dotací od obcí, kraje a 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Obce, kraj i Ministerstvo dostávalo prostředky 
na poskytování dotací ze státního rozpočtu. 

Od 1. ledna 2007 začal platit nový zákon o sociálních službách, který kromě 
dalších změn způsobil i zásadní změnu ve financování sociálních služeb. 
Zjednodušeně řečeno, nový zákon zastavil nebo velmi omezil poskytování 
finančních prostředků na poskytování výše zmíněných dotací od obcí, měst, 
krajů a ministerstva, ale zároveň umožnil potřebným osobám získat jako svůj 
další příjem tzv. příspěvek na péči. A právě z tohoto příspěvku na péči by si nyní 
občané měli samostatně hradit například i služby, které poskytují pečovatelské 
služby. Jak asi správně tušíte, tento systém úhrad fungování pečovatelské služby 
v letošním roce ve větším počtu míst nezafungoval.

Nacházíme se tedy dnes v situaci, kdy obce, kraje i Ministerstvo nemají peníze 
(protože je nedostaly), které dříve dávaly na fungování pečovatelských služeb. 
Tyto peníze mají jednotliví občané, kteří je však nemohou, neumí, nechtějí 
vložit do financování provozu pečovatelských služeb. Zde si dovolím napsat, že 
kvůli různým byrokratickým a dalším překážkám jsou slova nemohou a neumějí 
skutečně ta, která nejčastěji vystihují stávající situaci.

Pokud se ptáte na okamžité řešení, nedělám si iluze. Vše dopadne nakonec tak, 
že ve většině případů nakonec chybějící finanční prostředky budou muset dodat 
obce a kraj ze svých vlastních příjmů, které byly původně určeny například na 
opravy komunikací nebo třeba škol. Že je vše provázeno zmatky, stížnostmi a 
zbytečnými spory, asi ani nemusím dodávat.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

VÝROčÍ 600 LET
VÝZVA PODNIKATELŮM

Přípravná komise pro 600. výročí povýšení Bíteše na město vyzývá podnikatele 
z Velké Bíteše a okolí, aby vkusnou formou propagovali oslavy 600 let města 
ve svých provozovnách a na svých výrobcích (např. umístění loga na výlohu 
provozovny, vhodné umístění v rámci jídelníčků v restauracích, apod). Možné je 
též využití loga pro výrobu dárkových a upomínkových předmětů (např. tužky, 
trička apod.) 

Pro použití loga oslav stačí učinit následující: 
Požádat o možnost použití loga Městský úřad. 
Použití loga nesmí být v rozporu s platnými zákony, dobrými mravy a nesmí 
snižovat vážnost a estetickou hodnotu loga. 
Pokud je to možné, prosíme o současné zveřejnění internetové adresy
www.vbites.cz/600. 

Mgr. Ladislav Koubek

1.
2.

3.
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NOVÁ DIVADELNÍ SEZÓNA VE VESELÉ ŠKOLCE

„Na mém stolním kalendáři
dýchlo na mě náhle září...“

S nástupem měsíce září skončil čas dovolených, prázdnin a odpočinku, 
skončil čas letních radovánek. Na druhou stranu s příchodem září 
začala škola a s ní doba získávání dalších poznatků, zkušeností a hlavně 
mnohých zážitků.

S novým školním rokem začala pro žáčky předškoláčky naší Veselé 
školky také nová „divadelní sezóna“. Stejně tak, jak nastoupily děti do mateřské 
školy, vrátili se do svých divadel a studií herci a umělci, aby si zvláště pro naši 
nejmladší generaci přichystali spoustu krásných a poutavých, poučných i 
zábavných pořadů a programů.

S prvními hranými pohádkami se ale děti nesetkávají až ve skutečném divadle. 

Ve většině případů již při vstupu do mateřské školy vítají děti spolu s učitelkami 
právě loutky a maňásci, kteří nově příchozím dětem dají zapomenout na 
odloučení od rodičů a pomáhají při jejich adaptaci na nové prostředí. Na řadu 
tak přicházejí pohádky klasické, ale i ty, ve kterých si děti nenásilnou formou 
například připomenou zásady slušného chování.

A potom tu jsou již skutečná setkání s uměním. Mezi kulturní programy naší 
mateřské školy patří divadelní představení, která se odehrávají podle počtu 
dětí v zábavní místnosti, nebo v některé z barevných tříd, za pěkného počasí na 
školním dvoře či zahradě. Za dětmi tak přijíždí Maňáskové divadlo R. Horákové, 
Soukromé divadlo Z. Ševčíka, divadlo Úsměv, Divadelní studio L. Trnkové, 
brněnské písničkové Tetiny, hudebníci a zpěváci nebo třeba kouzelník. Většinou 
hrají pouze pro nás, občas pozveme na návštěvu děti z jiných mateřských škol.

Protože jsme si dobře vědomi toho, že je vhodné pěstovat a vychovávat dětského 

ŠKOLSTVÍ

Nová divadelní sezóna ve veselé školce. Foto: Archiv školy
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diváka a seznamovat naše nejmenší s uměleckým a divadelním ztvárněním, 
vycházíme a vyjíždíme za kulturou i do světa. Nejbližšími kulturními stánky 
za zdmi naší Veselé školky jsou místní kulturní dům a kino Flip, za hranicemi 
našeho města pak velice oblíbená a námi často navštěvovaná brněnská divadla 
Radost a Polárka, jednou v roce i Hvězdárna se svými představeními, pohádkami 
a vyprávěním.

K pěkným estetickým zážitkům v neposlední řadě patří výstavy v Klubu kultury 
ve Velké Bíteši nebo ukázky prací dětí místních škol. Zde vždy načerpáme spoustu 
nápadů a inspirace pro naši další práci. 

Mnohdy se ale stává, že se objednané programy nakumulují do velmi krátké 
doby a ne všichni rodiče mají možnost svým dětem dopřát nadmíru kultury. 
Proto všem dáváme na zvážení, kterých akcí se jejich děti zúčastní a kterých ne. 

Potom je na nich, aby doma dětem vysvětlili, proč na pohádku s ostatními 
nemohou. Pokud by bylo takovýchto odhlášených dětí alespoň deset, zůstaly 
by s jednou paní učitelkou v mateřské škole jako v každý jiný den. Můžeme ale 
konstatovat, že k této situaci zatím nedošlo a nikdo z rodičů tuto možnost dosud 
nevyužil. Spíše jsme mnohokrát z úst rodičů slyšeli větu: „Vždyť v mateřské škole 
je to skoro naposled, kdy se děti dostanou do divadla.“ Pouze neradi jim můžeme 
dát za pravdu. A proto si přejeme, aby vždy měly naše děti možnost kulturního 
vyžití a svět pohádek jim po celou dobu dětství rozvíjel fantazii a představivost.

Za kolektiv učitelek MŠ U Stadionu Jiřina Brychtová

NEBUDE-LI PRŠET NEZMOKNEM…
MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁM 86, VELKÁ BÍTEŠ

Vystoupení hudebně tanečního kroužku sluníčko na podhoráckém festivalu na bítešských 
hodech. Foto: Archiv školy

…tak přesně v duchu této písničky probíhalo celé nacvičování, ale i samotné 
vystoupení na Bítešské hody. Celý týden před hodama jsme s obavami 
pozorovali počasí a říkali si, co nám asi přichystá. Měli jsme naplánované dvě 
zkoušky, jednu ve třídě, jednu pro orientaci na pódiu, ale „díky“ dešti musela 
být ještě třetí, protože ve čtvrtek silně pršelo a pódium nebylo hotové.
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Stejně tak jsme byli v napětí v sobotu… zmokneme, nezmokneme... Nakonec 
nás počasí přece jenom nechalo odtancovat, sice byla zima, ale zůstali jsme suší. 
Děti byly perfektní a na prostranství pódia všechny tance pěkně vynikly.

Letos jsme poprvé vystoupili s pásmem „UŽ TY MLÝNY DOKLAPALY“ 
s našimi školkovými dětmi na folklorním sobotním Podhoráckém festivalu. 
Ony to už vlastně nebyly školkové děti, ale děti první třídy které se s námi před 
prázdninami rozloučily. Ale za první zářijový týden, nejsme s novými dětmi 
schopny nacvičit nové pásmo. Děti se teprve aklimatizují, zvykají si, přicházejí 
nové děti… Proto jsme si půjčily „prvňáky“, kterým tímto děkujeme, ale hlavně 
jejich rodičům, kteří na nás přes prázdniny nezapomněli a opravdu několikrát 
své děti do MŠ na předhodové zkoušky přivedli. Patří jim veliký dík!

Na závěr musím zmínit jednu důležitou věc. Celá tato akce vznikla z iniciativy 
paní učitelky MŠ U Stadionu, Dáši Egerové, ale shodou několika nešťastných 
náhod jsme vystupovali pouze my – z MŠ Masarykova náměstí a ne děti
z MŠ U Stadionu, proto doufám, že při organizaci dalších akcí komunikační 
techniky nezklamou.

Jana Krejčová, Lenka Klimešová
učitelky MŠ Masarykovo n.

U ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZPEČNĚ

Zvýšený přechod u základní školy po osazení zábradlí, které vymezuje prostor pro pře-
chod. Foto: Archiv Školy
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Začátek nového školního roku přinesl po několikaletém úsilí ředitele 
Základní školy Velká Bíteš, podpořeného vedením města, zásadní změnu 
v ochraně a bezpečnosti žáků bítešské základní školy v ulici Na Valech 
v prostoru před školní jídelnou, kudy denně opakovaně přechází takřka 
700 dětí především v ranních a brzkých odpoledních hodinách. 

Opakované úsilí vedení školy a města donutilo zástupce kompetentních 
státních orgánů (Policie ČR a Správa a údržba silnic kraje Vysočina) změnit 
zásadně svoje stanoviska a umožnit zřizovateli školy, městu Velká Bíteš, 
zrealizovat výstavbu vyvýšeného přechodu pro chodce (10-12 cm), který 
nekompromisně zavelí každému řidiči sundat nohu z plynového pedálu 
a včas použít ten, který je vlevo v jeho těsném sousedství. Nainstalované 
zábradlí donutí i neukázněného chodce přecházet silnici v místě, k tomu 
určenému.

Vedení města dokázalo operativně zajistit dílčí změnu projektu 
rekonstrukce celé přilehlé křižovatky (bude realizována v objemu několika 
milionů korun v roce 2008), která vzhledem k negativnímu stanovisku 
kompetentních pracovníků státní ochrany památkové péče zůstane v 
„klasickém“ průsečném provedení. 

Dnes již standardní kruhový objezd, který realizovala v posledním 
období mnohá města v blízkém okolí - Tišnov, Kuřim, Náměšť nad Oslavou 
- navrhovaný v tomto prostoru městem Velká Bíteš, který měl přirozeně 
regulovat rychlost jízdy motorových vozidel na přilehlých komunikacích, 
byl památkáři striktně zamítnut. Vybudování zvýšených přechodů, v ulici 
Na Valech v tomto a v ulici Tišnovská v příštím roce přispějí podle mého 
názoru zcela zásadně k zajištění bezpečnosti nejenom nás, chodců, ale 
také nás řidičů. 

Řešení dopravní situace v našem městě je v posledních měsících často 
zmiňováno v mnoha souvislostech. Věřím, že občan Velké Bíteše, který 
se zajímá o veřejné dění, si s odstupem jistého času uvědomí, co je 
realizovatelnou vizí, co je populistické, co je takřka utopií nebo dokonce 
kamufláží. 

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Bernardu Müllie a jeho firmě Bematech, 
s.r.o. za darovanou stínící techniku do nově vzniklé relaxační 
místnosti. Tato místnost bude sloužit žákům, s různým typem a 

stupněm postižení, k jejich všestrannému rozvoji, stimulaci i odpočinku
Žáci a učitelé 

ZŠ Tišnovská 116
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Oddělení Lékař Ordinační hodiny

Obvodní lékaři: MUDr. Horek Po, út, čt, pá:   7.00 – 12.00
St:  12.00 – 15.00

MUDr. Trnka Po, st, čt, pá:    7.00 – 12.00
Úterý:   12.00 – 16.00

Dětští lékaři: MUDr. Ráboňová

Po: 7.00 – 13.00
Út: 7.00 – 12.00
St: 7.00 – 8.00 8.00 – 12.00
 (prev. prohlídky) 
Čt:  7.00 – 12.00 13.00 – 15.30
 (poradna)
Pá: 7.00 – 12.00

MUDr. Petrášová

Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
 (Os. Bítýška)
Čt: 7.30 – 13.00 (Os. Bítýška)
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
St: 7.30 – 12.30
Pá: 7.30 – 12.30

ORL MUDr. Floriánová Po: 14.30 – 17.30 
St: 10.00 – 13.30

Kožní
MUDr. 
Procházková
MUDr. Havlík

Út: 7.45 – 13.00 13.00 – 13.30 
 (venerologie)
Čt: 7.30 – 12.30 12.30 – 13.30 
 (venerologie)

Ortopedie MUDr. Janík

Po: 9.00 – 14.30 
Čt: 16.00 – 18.00 (16.00 – 16.30
 UZ kyčlí kojenci a děti) 
Ve čtvrtek pouze objednaní pacienti. 

Interní + DIA 
ambulance MUDr. Tichánková St: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Pá: 8.00 – 11.30 12.00 – 13.00

Neurologie
- privátní 
ambulance

MUDr. Štefek
Hrnčířská ulice 
128

Út: 14.00 – 20.00 
Čt: 7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření 
na tel. čísle 566 531 212; 603 574 046

Gynekologie

MUDr. Sládková
Gynekologické 
vyšetření lépe na 
objednání
566 532 411

Po: 7.30 – 17.00 
Út: 7.30 – 14.00 
St: 7.30 – 12.30
Čt: 7.30 – 13.00 
Pá: 7.30 – 13.00

PÉčE O OBYVATELE
ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ VE VELKÉ BÍTEŠI

NADPIS
S PODNADPISEM
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Fyzioterapie Jana Belejová
Po, čt: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, st: 7.00 – 14.00 
Pá: 7.00 – 12.00

RTG Jaroslava 
Vyplašilová

Po: 7.00 – 11.30  12.00 – 16.45
Út: 7.00 – 11.30  12.00 – 13.45
St: 7.00 – 11.30  12.00 – 13.45
Čt: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.45
Pá: 7.00 – 11.30  12.00 – 12.30

Zubní lékaři:
MUDr. Jelínková 
Vladimíra
566 533 092

Po, út: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00 
St: 12.00 – 17.00 
Čt, pá: 7.30 – 12.30

MUDr. Zreika 
Marwan
566 533 129

Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00
St: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00 
 (zubní rovnání)
Čt: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Pá: 7.30 – 12.00

MUDr. 
Ouředníčková
566 531 645

Po – Čt: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
Pá: 7.00 – 13.00

Oční 
ambulance: MUDr. Vrba, CSc. Čt: 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30

Odpoledne na objednání!

MUDr. Klásková Po: 8.00 – 11. 30 12.00 – 15.00
Út: 8.00 – 11.30 12.00 – 13.00

Oční optik
Otto Němec
Hrnčířská ulice
566 531 566

Po, pá:   8.30 – 12.00 13.00 – 16.30
Út:   8.30 – 13.00
Čt: 13.00 – 16.30

Logopedie
(ord. ORL) Mgr. Gaizurová

St: 14.30 – 16.00
Při první návštěvě doporučení od 
ošetřujícího lékaře.

Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra ČR St: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Všeobecná zdravotní pojišťovna Čt: 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30

Biochemická laboratoř Po – pá:           7.00 – 15.30
Odběry krve: 7.00 – 8.30

Lékárna U TŘÍ SLOUPŮ, 
Masarykovo nám. 566 531 416

Po – pá: 7.30 – 17.00
So:          8.00 – 10.30

Lékárna AURA, Tyršova
566 531 707 Po – pá: 7.30 – 17.00

Pohotovost 566 532 411
Po – čt:            16.00 – 22.00
Pá:                    13.00 – 22.00
SO, NE, Svátky 9.00 – 21.00

Poliklinika Velká Bíteš – ústředna 566 532 411

Rychlá zdravotní služba 155

NADPIS
S PODNADPISEM
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KULTURA
HODE BELE...HODE BODÓ!

Kdybychom se zeptali bítešských lékařů, zda je po letošních hodech něco 
překvapilo, patrně bychom uslyšeli tuto odpověď: masivně diagnostikované 
namožení krku! Vysvětlení nehledejte v neznámé epidemii, je daleko prostší: po 
celý týden byly hlavy všech místních zakloněny k obloze, v očích se zřetelnou 
prosbou – ať už neprší!

Největší poděkovaní za letošní hody tak patří Počasí, které nás nakonec přece jen 
vzalo na milost a hlavní program hodů umožnilo uskutečnit tradičně, na náměstí 
pod májou. Další poděkování pak neodmyslitelně patří Technickým službám 
města, mistrům a žákům Středního odborného učiliště Jana Tiraye, kteří odvedli 
velký kus práce a bez kterých by nebylo možné technicky Hody zabezpečit. Velké 
poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli nemalými finančními částkami
a podnikatelům, díky jejichž darům byla letošní tombola obzvláště bohatá. 

Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše měl právě díky 
nevyzpytatelnému počasí organizaci letošních hodů poněkud zajímavější: 
přestože na jejich přípravě pracujeme celoročně a již v této chvíli sestavujeme 
program hodů příštích, přestože zdárnému průběhu hodů věnujeme celé 
prázdniny, letos jsme často pár hodin před vystoupením nevěděly, kde se bude 
konat. Nakonec pouze ve středu a čtvrtek musela být zvolena „mokrá“ varianta a 
Bítešská kapela a Flint vystoupili v přísálí Kulturního domu.

Hody bele, hode bodó…ovšem nejsou jedinou akcí, pořádanou Informačním 
centrem a Klubem kultury, na kterou se stojí zato přijít podívat. Již nyní je na celý 
příští rok nachystána nabídka koncertů, divadelních představení, akcí pro děti, 
výstav, přednášek, sportovních akcí, atd. a nám nezbývá než doufat, že se při nich 
v hojném počtu setkáme. Není nic smutnějšího, než řadu měsíců připravovanou 
akci na poslední chvíli zrušit pro nezájem veřejnosti, jak se nám bohužel často 
stává. Byla by škoda, aby jedinou příležitostí, kdy místní sály praskají ve švech, 
byly výprodeje levného zboží…

Zdeňka Špičková
ředitelka IC a KK

Rychtářský pár, první stárková a stárek. Foto: Matěj Horký

NADPIS
S PODNADPISEM
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VÍTEJTE V „NOVÉM ROCE“
Hody nám skončily a bítešský „nový rok“ začal. Dovolte nám malé ohlednutí 

za tím, jaké ty letošní Hody vlastně byly. Hromada Bítešáků totiž hody zná 
jen podle toho, jak se jim jeví na hodovou neděli, ale ve své podstatě hody 
znamenají soustavnou práci na celé prázdniny. 

Pokud však chcete zažít něco neopakovatelného, máme pro vás skvělý
tip - jděte do toho a zkuste se zapojit!

Všechno úsilí, odříkání a volný čas, který jsme v roli organizátora hodům 
věnovali, se bohatě vrátilo v podobě neopakovatelných zážitků, skvělé party 
i příjemných ohla sů. Každé hody jsou pokračováním tradice a do určité míry 
předznamenávají i hody další. Měli jsme proto v čem navázat na všechno 
dobré, čím naše hody obohatili předcházejí stárci a stárkové, policajti
a cikáni, konšelé a rychtáři. A samozřejmě jsme se snažili do této krásné 
tradice přispět tím nejlepším – aby hody byly zážitkem jak pro nás, tak pro 
všechny návštěvníky. 

Už první stmelovací akce chasy – společný výlet na Pálavu – tentokrát 
proběhla v historicky největším počtu a zcela jsme zaplnili autobus. Nácviky 
taky letos byly poctivé a promítlo se to na výkonu chasy na pódiu. A snažili 
jsme se z tradic našich otců a dědů vrátit i některé drobné prvky – jako jsou 
krušpánky pro stárkové i pro všechny, kdo se na pódiu zúčastnili tradičního 
zavádění. I ve sklípcích snad byla chasa slyšet. 

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat sponzorům a lidem, kteří o letošních 
hodech nezištně nabídli svou pomoc: Klubu kultury děkujeme za poskytnutí 
Kulturního domu na nácviky. Paní Kalová, díky Vám za to, že jsme se dopravili 
na Pálavu. Pane Slámo, díky za to, že jsme se tam dobře najedli. Hasiči, díky 
za poskytnutí hasičky na rychtářskou bečku, Maťo, díky za super muziku, 
pane Brychto, díky za přípravu občerstvení.

Kamaráde Pavle, Tvé dukáty byly k nezaplacení. Pane Koláři, Vám vděčíme 
za krásnou máju, pane Maršík, díky za její dovoz. Pane Noheli, špica od Vás 
byla špica! Kdo nám udělal kruh zas? Přece firma Boretas!

Pánové Spurný a Krupičko, technická pomoc od Vás byla neocenitelná. 
Pane Smolíku, díky za film Roming. Pane Rauši, večeře od Vás byla super. 
Jiříčku Slavíčku, bez Tebe by vína nebylo, paní Sedláková, díky za azyl pro 
hada v MŠ. Františku Drlíčku, dík za pěknou kytičku (a za věnce taky), pane 
Blaho a CRANESERVICE Brno, s.r.o.., bez Vás by mája nestála. Laďo, díky za 
fotodokumentaci, Hanko bez Tvých koláčků by to ani nešlo. A paní Smutná, 
díky za neocenitelné rady! 

Největší dík pak patří letošní skvělé chase. Bylo nám s Vámi dobře!

Rychtář, rychtářka, první stárek a stárková

NADPIS
S PODNADPISEM
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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU POPÁTÉ
V sobotu dne 8. září 2007 pod hodovou májou na zdejším náměstí proběhl 

již pátý ročník festivalu „Setkání na Podhorácku“. Tato folklorní přehlídka je od 
počátku pořádána ve spolupráci Klubu kultury města Velké Bíteše a Muzejního 
spolku Velkobítešska. Tak jako při jiných společných aktivitách, i tentokráte 
klub zajišťoval hospodářsko organizační zázemí, zatímco spolek měl na starost 
programovou část. Letos se na realizaci festivalu podílelo rovněž Muzeum 
Vysočiny Třebíč.

Folklorní festival „Setkání na Podhorácku“ si v průběhu let své existence získává 
stále širší okruh příznivců. Sklízí oblibu jak u místních obyvatel a návštěvníků 
z širokého okolí, tak u samotných účinkujících skupin. Nemalou měrou k tomu 
přispívá atmosféra prostředí, protože se koná v týdnu tradičních bítešských 
hodů. Pozvání k účasti každoročně přijímají soubory z Podhorácka a z Horácka i 
sousedé z Drahan a Brněnska. Záměrem je, aby ve skladbě programu byl prostor 
také pro vesnické skupiny. Pořad byl rozdělen do dvou části. V první vystoupily 
děti a mládež, v druhé dospělí účastníci. 

Děti z folklorního kroužku Sluníčko při mateřské škole na Masarykově náměstí 
předvedly taneční pásmo „Už ty mlýny doklapaly“ – zpívala Barbora Smutná, pás-
mo připravily Lenka Klimešová a Jana Krejčová. Dětská skupina národopisného 
souboru Bítešan, kterou při Základní škole ve Velké Bíteši vede Eliška Hradilová, 
vystoupila s pásmem „Na betešských hodech“ - hudebně doprovodila Dora Hor-
ká a Jana Jeřábková, zpívaly Monika Šídlová a Klára Svobodová. Skupina starších 
dětí Bítešanu, která spolu s ostatními složkami souboru má zázemí v Muzejním 
spolku Velkobítešska, předvedla pásmo žertovných tanců a dětských her nazva-
né “Káča“ – hudební doprovod houslová muzika pod vedením Milana Vlčka
a pěvecký sbor Bítešanu. 

Mladší děti bítešanu vystoupily i v nedělním pořadu „domácí a hosté“. Foto: Silva Smutná
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„Obilí je posečené a do snopků svázané...“. Foto: Jiří Zacha 

V pásmu písní a tanců z Brněnska a Hané „Já su dívčina jako malina“ jsme 
shlédli dětský folklorní soubor Vrčka ze Šlapanic – pracuje pod vedením Hany 
Houšťové. Bajdyšek z Třebíče k nám přijel s pásmy tanců z Horácka, Valašska a 
kopanic „Ten náš švec“ a „Soukám plátno“ – na harmoniku doprovodil Petr Gros. 
Soubor působí při ZUŠ pod vedením Pavly Wolfová. Rovněž Drahánek z Blanska 
funguje při ZUŠ. Pod vedením Miluše Jeřábkové si připravil pásmo „Had leze z 
díry“. První blok uzavřela mládež z Bítešanu se „Sósedskou“ - několik horáckých 
tanců v choreografii Miloslava Brtníka. 

Začátek obou programových bloků patřil pěveckým sborům. V úvodu prvního 
se poprvé představil širší veřejnosti smíšený pěvecký sbor města Velké Bíteše 
vedený učitelem zdejší základní umělecké školy Rudolfem Drozdem. Druhý 
smíšený pěvecký sbor, který několika písněmi z Podhorácka zahájil druhou část 
programu, k nám zavítal z Hrotovic, funguje při tamní ZUŠ a sbormistrem je 
František Malý. Následné taneční vystoupení „Měla jsem holóbka“, připravila se 
skupinou žen z Jinošova Eva Chytková. 

Ketkovské kola, tanečky dětí a plkání tetěnek obsahovalo pásmo Podhoráckého 
folklorního souboru obce Ketkovice nazvané „Na ketkovské návsi“ – připravili 
Libuše Obršlíková a Richard Obršlík. Taneční ztvárnění jednoho dne v hospodě 
v choreografii Pavly Wolfové předvedl folklorní soubor Bajdyš z Třebíče za 
hudebního doprovodu vlastní muziky s vedoucí Karlou Ošmerovou. Když nebude 
pivo, bude kořalička – námět pásma „Karlátka“ v podání folklorního souboru 
Studánka ze Žďáru nad Sázavou - připravila Hana Šteidlová, hudební doprovod 
vlastní muzika vedená Simonou Cvekovou. Folklorní soubor Drahan z Blanska 
předvedl typické tance svého regionu v pásmech „Břitva“ a „Kořenec“ - vedoucí 
Miluše Jeřábková. Dospělá skupina národopisného souboru Vrčka ze Šlapanic 
vystoupila v pásmu „Milá Marjánko, te mně říct mosíš“, které připomnělo zdobení 
májky před prvním májem a její roznášení po dědině milovaným děvčatům - 
připravila Sabina Jánošíková.
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„Panímámo otvíréte vrata, neseme vám věnec ze samého zlata...“. Foto: Silva Smutná

O letošních hodech do našeho města zavítali hosté z družebního 
východoslovenského města Hanušovce nad Topl’ou. Folklorní soubor 
Oblík měl připraveno na hodovou neděli téměř hodinové pásmo v pořadu 
„Domácí a hosté“. Na sobotním festivalu předvedl několik tanců a písní – jako 
pozvánku na svoje hlavní vystoupení.

Domácí soubor Bítešan měl v druhé části festivalu dva vstupy. Hlavní 
pásmo obsahovalo písně, tance a říkadla, vztahují se ke kosení, vázání a 
sklizení obilí s oslavou dožínek a předávání dožínkového věnce hospodáři. V 
„Dožínkách“ spolu vystoupili dospělí a děti, pěvecký sbor a houslová muzika. 
Scénář a příprava byla kolektivním dílem. Poděkování patří panu J. Hájkovi a 
B. Chmelíčkovi za výrobu rekvizit. Rovněž tak společnosti BIKOS za svolení 
pokosit při žních obilí pro snopky na stavění panáka (součást folklorního 
pásma). 

Závěr festivalu „Vítejte sósedé“ stejně jako vloni tématicky navázal na 
hodové dění v našem městě. Při písničce „Čí só hode, naše hode“ se pod 
hodovou máju sešla dospělá mládež Bítešanu, z města a okolních vesnic, 
přišli také kamarádi z Březníka - společně si zazpívali, zatančili, aby se potom 
vydali na obhlídku po jarmarku a do sklípků „okoštovat trochu hodového“.

Letošní ročník festivalu se vydařil, třebaže počasí nepřálo. Program byl 
bohatý a úspěšný - soudě podle četného publika, které setrvalo v chladu a 
pod hrozbou deště až do konce. Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli 
na přípravě a hladkém průběhu této velké akce -  účinkujícím, vedoucím 
souborů, maminkám dětí za přípravu krojů, organizačnímu týmu včetně 
přátel, kteří ochotně pomáhali a samozřejmě věrným divákům.

Za pořadatele festivalu
Silva Smutná
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MALÁ FOTOREPORTÁŽ Z FESTIVALU
1. Při vystoupení Bítešanu ztratila Popelka střevíc.
2. Zachovala se profesionálně.
3. Odkopla druhý a pokračovala v tanci, za to jí tleskáme.

Foto: Táňa Horká, Zora Krupičková

1. 2.

3.
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VÝSTAVA OBRAZŮ ZORY KRUPIČKOVÉ
MALOVAT JE JAKO DÝCHAT A CHODIT PO KRAJINĚ 

V pondělí dne 3. září 2007 byla zahájena v pořadí již třetí samostatná výstava 
obrazů paní Zory Krupičkové. Výstavní sál klubu kultury zaplnili hosté, přátelé, 
zástupci města i rodina. O vytvoření patřičné atmosféry se postarali Ing. Otto 
Hasoň s kytarou a Barbora Bednářová hrou na příčnou flétnu. Vernisáží provedla 
přítomné paní Libuše Dražanová, která dokázala svým oduševnělým projevem 
vyvolat v posluchačích onu touhu nalézat v dílech ukrytá poselství, nechat na 
sebe působit jejich atmosféru. Vždycky jsem záviděla umělcům jejich citlivost. 
Představovala jsem si, že vidí, vědí, cítí víc než my ostatní. Vždyť už, tuším, Byron 
řekl: „ Strom poznání není z tohoto života…“. Paní Zora tento dar má a má k tomu 
ještě další. Umí přenést své pocity na plátno, umí nám je předat. Nechává pro nás 
ve svých obrazech nápovědu a tak možná i my - s její pomocí - dokážeme „svůj 
strom poznání“ nalézt. Vím, že paní Krupičková miluje básníka Jana Skácela, ale 
mně se v souvislosti s jejími obrazy vybavila jiná báseň:

Nevěděl nikdo, kdo ji viděl žít,
jak velmi zajedno byla se vším žitím,
vždyť toto vše: ty hloubky, louky s kvítím
a vody byly její tvář a cit. 
( R.M.Rilke )

Alena Malá
místostarostka města

Zleva autorka článku a. Malá, starosta m. Báňa a z. Krupičková. Foto: Táňa Horká

NADPIS
S PODNADPISEM
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POZNÁVÁME HISTORII NAŠEHO MĚSTA
SOUTĚŽ ZPRAVODAJE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Milí soutěžící, třetí kolo soutěže o znalostech našeho města je za námi.
Zde jsou správné odpovědi:

Ano, hodové postavy – rychtář, písař, konšelé, kdysi opravdu byli 
skutečnými historickými postavami.
Kašny na bítešském Masarykově náměstí pocházejí z roku 1849 
(tolerance 1 rok).
Šlechtic, který v roce 1408 udělil Velké Bíteši městská práva, se jmenoval 
Lacek z Kravař.

Ze správných odpovědí vylosovali členové redakční rady tyto tři soutěžící:
Vojtěch Mühlhansl, 6. B, ZŠ Velká Bíteš
Vojtěch Jobánek, 6. A, ZŠ Velká Bíteš
Jaroslava Nehřivá, 9. A, ZŠ Velká Bíteš

Zvláštní pochvala za vypracování odpovědí Vojtěchu Mühlhanslovi.

Ceny, jejichž sponzorem je Klub kultury Velká Bíteš, si mohou vyzvednout 
v kanceláři Informačního centra, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš.
Ostatní správné odpovědi budou uschovány do závěrečného slosování.

Zde jsou další tři otázky na měsíc říjen:
1. Ve kterém roce byla dostavěna budova měšťanské školy – dnes
 Základní škola, Tišnovská 115?
2. Kde je uchovávána vzácná bítešská monstrance?
3. Jak zní hlavní nápis na pomníku padlých?

Své odpovědi na otázky odevzdávejte do kanceláře Informačního centra, 
Masarykovo nám. 5, do poloviny října 2007.

Vaše redakční rada Zpravodaje

1.

2.

3.

4.
5.
6.
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HISTORIE 
VELKOBÍTEŠSKÉ DOMY
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích 
Velké Bíteše, zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající 
přitom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního 
okresního archivu - NYNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, DŮM Č.P. 2 (v koutě 
vedle Kovomatu):

Roku 1414 byl majitelem tohoto domu Marš. Je zapsán v městské knize v 
soupisu sousedů ve variantě: „Marss in d´hell (v pekle) ein halbs haus, ein halbe 
hofstat“. Dalším nám známým vlastníkem domu byl k roku 1494 připomínaný 
Pavel Pekelník. Dodejme, že pojmenování domu „Peklo“ se objevuje i v jiných 
městech. Takto bývaly označovány některé domy, které byly umístěny pod úrovní 
terénu.

Později roku 1593 Jiřík Vrtal prodal „…grunt svůj v městě ležící z jedné strany 
Severína Kubového a z druhé strany Václava Kamasa… …se dvěma kusy rolimi…“ 
za 280 moravských zlatých Gabrielu Cibulkovi. Ten zaplatil závdavek čtyřicet 
zlatých a vejrunky měl platit první čtyři roky po osmi zlatých a poté po devíti 
zlatých. Později roku 1613 koupil grunt po Cibulkovi Duchek Polnický za 200 
moravských zlatých bez závdavku, s vejrunky po osmi zlatých. Toho roku náleželo 
z domu Vrtalovi 115 zlatých a Cibulkovým dědicům 85 zlatých. 

Jeden zápis se ještě zmiňuje o tom, jak byl zřejmě syn Gabriele Cibulky Jiřík 
Cibulka s Pavlem Košařem nařčen mitrovskými poddanými Urbanem Pospíšilem 
a Janem Jamborem z Milešína, že „…léta 1616, času k podzimku se schylujícího… …
jedouc (Pospíšil s Jamborem) z Brna na svobodné cestě, z lesu (Košař s Cibulkou) 
vystoupili, je honili, loupili a nutili s ručnicemi…“. Jelikož to Pospíšil s Jamborem 
nemohli dokázat, museli výše zmíněné bítešské sousedy odprosit z křivého 
nařčení. 

Roku 1619 Polnický prodal grunt za 300 moravských zlatých urozenému 
panu Davidu Ruchierovi (příjmí zde bylo zkomoleno na tvar: Rukýr), který 
zaplatil závdavek šedesát zlatých a byly mu „…k tomu připrodány roli, kteréž on 
Duchek sám při něm přikoupil, žita u Dolního mlejna setýho po 5 měřicích a na 
kousku, ječmene měřici, ovsa dvě měřice, slámy polovici co v domě bylo, krokví 
v páru, prken novejch 50, svině dvě… …A jakož jest Ondřej Kortyn (z domu č.p.1) 
dobrovolně, souce v dobrém srozumění, dovolil Duchkovi Polnickýmu do toho 
stavení na dva šáry šindelu žleb položiti. Však s tou vejminkou, jestli by pak 
hospodář jinej se dostal a s Ondřejem Kortynem srovnávati nechtěl, tehdy aby 
Ondřej Kortyn podle předešlé své věci k těm dvou šárům šindele přistoupiti mohl 
a své zas odníti odtud (dal)…“. A tak z gruntu náleželo Jiříku Vrtalovi ještě 83 
zlatých, dědicům Gabriele Cibulky 85 zlatých a Duchkovi Polnickému 72 zlatých. 
O dva roky později patrně vrchnostenský úředník a též „urozený pan“ David 
Ruchier koupil i sousední dům č.p. 3. Následně roku 1626 pak prodal oba domy. 
Tento grunt za 300 moravských zlatých od něj koupil „slovutný pan“ Johannes 
Francus (3. pád: Johannesu Francovi). Závdavek byl tehdy stanoven na devadesát 
zlatých a vejrunky i nadále na deset zlatých. Téhož roku Ruchier převedl svůj 
podíl na domě osmdesát zlatých, které vyplatil v závdavku, Alexandru Kousalovi 
na umoření dluhu.

NADPIS
S PODNADPISEM
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„Léta Páně 1628. 29. dne měsíce července stal se prodaj gruntu slove Peklo 
vedle domu z jedné strany Pavla Zlatníka a z druhé naproti domu Andreasa 
Cortina od Alexandra Kousala, jakožto jednoho nápadníka, s případnostmi 
k němu náležejícími, totiž se dvoumi kusy rolí, jeden u Rejhradskýho rybníka 
a druhý nad rolí Jana Horkýho k Náměšti a což v domě hřebíkem přibito…“, za 
290 moravských zlatých Kryštofu Hellovi. Ten zaplatil závdavek pět zlatých 
a vejrunky měl nadále stanoveny též na deset zlatých. Z následujícího roku se 
dochovalo zajímavé svědectví nájemníka domu - dříve křižanovského, nyní již 
bítešského faráře P. Matouše Václava Běnčíka. V dopise datovaném 6. dubna si 
postěžoval, že „…dům, jenž slove Peklo, velmi se mi nelíbí tak, že téměř se svými 
věcmi bych tu nehrubě bezpečně býti mohl; jako na poušti v něm jest. Není mi 
možno v něm zůstávati…“ (J.Tiray, Dějiny města Velké Byteše, II.díl, str.124). Hell 
prodal grunt již roku 1631, a to Šimonu Bokrovi, opět za 290 moravských zlatých 
a koupil dům č.p. 4. Roku 1633 vejrunk šest zlatých přijal Jan Vlašínský z Kounic 
náležející jeho manželce (viz č.p. 82); Vlašínský se později mezi lety 1635 - 1637 
přestěhoval z Kounic do Říčan. Následně roku 1641 Šimon Bokr postoupil tento 
dům svému synovi Janu Bokrovi. V dalším zápise z roku 1653 se dovídáme, 
že syn Gabriele Cibulky Jan Cibulka ze Židlochovic daroval svůj dědický podíl 
na domě zdejšímu záduší. Toho roku byl dům po požáru (patrně z roku 1646) 
neobydlený; bez hospodáře byl i v roce 1666.

Až roku 1681 „…s jistou vůlí a vědomím Jeho Vysoce Hraběcí Milosti pána, pána 
našeho milostivého a na dostatečné poručení vzáctně slovutného pana Jana 
Vilíma Ungleicha, ten čas hejtmana hrabství náměšťského, páni starší prodali 
krunt pustý jménem Peklo vedle kruntu Víta Porupky z strany jedné a naproti 
domu Jiříka Staňkovýho z strany druhé v rynku ležící, se vším příslušenstvím, 
což k němu od starodávna přináleží, s rolimi i všemi případnostmi…“, a to 
Havlu Bokrovi. Původní cena 290 zlatých mu byla snížena, poněvadž „…ulevují 
nápadníci, předně Daniel Gchlos na místě manželky své Kristýny po nebožtíkovi 
Jiříkovi Vrtalovi cery vlastní 27 zlatých, Jakub Smutný syn po nebožtíkovi 
Duchkovi Polnickým a Anna vdova po nebožtíkovi Farkasovi na místě všech 
jinších sobě rovných nápadníků 68 zlatých a pan Jan Bokr (Havlův bratr) předně 
svou věc a potom na místě všech svých bratří a sester 25 zlatých. A tak po ulevení 
a srážce 120 zlatých, za hlavní sumu 170 zlatých moravských. Polhoty na pět let 
jemu se uděluje. Placení kruntu po 3 zlatých moravských při soudě vždy rok po 
roku každoročně platiti má až do zaplacení sumy nadepsané…“. Později roku 
1706 „…Havel Bokhr souce již velmi hrubě věkem sešlý, s vůlí manželky svý prodal 
dům jenž Peklo slove, se vším všudy příslušenstvím a s těmi dvoumi kouskami rolí 
tak, jakž jich sám užíval a toliko souce jen místo pustý, svým vlastním nákladem 
vystavěl…“, svému zeti Augustýnu Machotkovi. Ten již roku 1710 prodal grunt 
dále svému švagrovi (či synovci?) Janu Suchánkovi za 170 moravských zlatých. 
A „…mezitím Havel Bokhr nadepsaný, jsouc již velmi hrubě věkem sešlý, tuto 
vejminku sobě činí, by jemu i jeho manželce do smrti bytu přáli a jeho živili…“. 
Roku 1722 Suchánek přikoupil od vdovy po Lukáši Špalkovi „…párník (čili 
stodolu) proti párníkovi Matěje Alta na Malý Straně na obecních gruntech…“ za 
čtyři zlaté a půl míry žita.

Roku 1743 Suchánek prodal grunt kolářovi Christianu Jackerlovi též za 170 
moravských zlatých. Závdavek pět zlatých Jackerle splácel ve dvou termínech 
a vejrunky měl stanoveny na tři zlaté. Již roku 1747 koupil grunt po Jackerlovi 
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S PODNADPISEM



�� Zpravodaj Velká Bíteš

kovář z Budišova Jan Svoboda. Tehdy zbývalo splácet z domu k chrámu Páně od 
Cibulky darovaných 85 zlatých, dědicům Alexandra Kousala 65 zlatých, dědicům 
po Danielu Glosovi 20 zlatých a nějaké další menší dluhy. Roku 1787 zdědila 
dům dcera Jana Svobody Maxmiliána, která jej i s osmi jitry (tj. přibližně čtyřmi 
hektary) rolí v hodnotě 392 zlatých 30 krejcarů nechala vzápětí připsat svému 
nastávajícímu manželovi Ignáci Rosendorfovi. Ten měl vyplatit Maxmiliániny 
dvě sestry – Josefu a Annu – každou 123 zlatými 23 krejcary 2 denáry. Roku 1825 
zdědil dům bednář Tomáš Rosendorf, který jej následujícího roku 1826 prodal 
i s domovní zahradou a polnostmi za 976 zlatých pachtýřovi zdejšího pivovaru 
Janu Krejčímu. Krejčí vzápětí splatil dům ve dvou termínech. Toho roku se 
též vdova po Ignáci Rosendorfovi Barbora, která si tu v domě vymínila obydlí, 
přestěhovala k synovi do domu v Růžové ulici. Od roku 1850 byli vlastníky domu 
Laurenz a Antonia Kallinovi (Vavřinec a Antonie Kalinovi; viz č.p.1). A roku 
1867 dům v hodnotě 1.600 zlatých zdědil Franz Kallina (či František Kalina).

Prameny: SokA Žďár n.S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 91, 110, 135, 229, 268, 
č. 11.788 – fol. 22, 62, 132, 133, 301, č. 11.789 – fol. 87, č. 11.793 – fol. 2, 10, č. 11.795 
– fol. 8 - 13.

Jan Zduba

Foto: Archiv Muzea

Zadní část domu č. P. 2 Z pohledu ze psí 
hory 30. Léta 20. Stol. 

Takto vypadala před sto lety část domu č. 
P. 2, Která zůstala po zásahu bomby při 
osvobozování nedostavěna.
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SPORT
XIII.ROČNÍK STŘELECKÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ NA 
BATERII O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE

Dne 26.srpna 2007 úspěšně proběhl za krásného počasí na střelnici MS Velká 
Bíteš XIII.ročník střelecké soutěže jednotlivců na baterii o putovní pohár města 
Velké Bíteše za účasti 42 střelců.
Zvítězil Prchal Karel, Hustopeče, nástřelem  57 terčů z 60
2.místo  Beníšek Jiří,  Hustopeče   55
3.místo  Bělík Michal, Bystřice n/P.   55 
Oceněno bylo 30 střelců.

 
Myslivecké sdružení Velká Bíteš děkuje starostovi a radě města Velká Bíteš za 

poskytnutý příspěvek na ceny pro střelce.
 

Něco z historie :
I.ročník  10.9.1995 vyhrál Václavek  Jasenice
II.“  25.8.1996 Hradil ml.  Popovice
III.“  7.9.1997  Koza Martin  Velká Bíteš
IV.“  6.9.1998  Krupica Ladislav  Jasenice
V. “  29.8.1999 Kaman Pavel  Bystřice n/P.
VI.“  27.8.2000 Kroupa Vladimír  V.Hostěrádky
VII.“  26.8.2001 Kolář Oldřich  Brno
VIII.“  25.8.2002 Říha Miloslav  Křižanov
IX.“  31.8.2003 Štrublik Karel  Brno
X. “  29.8.2004 Neklapil Pavel  Vlkov
XI.“  28.8.2005 Kolář Oldřich  Brno
XII.“  27.8.2006 Zavadil Libor  Rozseč
XIII.“  26.8.2007 Prchal Karel  Hustopeče

Josef Klapal

Vítezové s cenami. Foto: Archiv MS Velká Bíteš 
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CHCETE UDĚLAT NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ?

Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš zve příznivce jednotlivých sportů 
do svých řad. I tam máte možnost sobě i dětem vybrat sport, který Vás 
zaujal. Provoz sportovní haly lze vyhledat i na našich webových stránkách:
www.tjspartak.pc.cz.

Oddíly začínají svou činnost od 10. září 2007

Provoz sauny

Pátek  – ženy –   17.00 – 20.30 hodin (po naplnění kapacity bude provoz rozšířen
  15.00 – 20.30 hodin)
Sobota  – rodinná – 15.00 – 17.00 hodin
  – muži – 17.00 – 20.00 hodin.(po naplnění kapacity bude provoz rozšířen
 o čtvrtek 17.00 – 20.00 hodin)

Pro uzavřenou společnost lze objednat sauna mimo provozní dobu na telefoním 
čísle 737 743 444.

Závěrem přejeme cvičitelům a trenérům k zabezpečení plynulého chodu 
tělovýchovné činnosti v jejich náročné práci hodně zdaru a elánu.
Patří jim velké uznání a dík.

Ceny - basketbalový turnaj mužů. Foto: Archiv Tj Spartak
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JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK MP 2007 SE VYDAŘIL 
Ve dnech 23. srpna až 1. září 2007 uspořádal Tenisový club města Velká Bíteš 

jubilejní 20.ročník „Městského přeboru (MP) v tenise“. Hrálo se o tituly ve dvouhře, 
čtyřhře a letos podruhé i ve smíšené čtyřhře.Všech disciplín se zúčastnilo 32 
hráčů - hráček. Nejprestižnější titul ve dvouhře si odnesl Ondřej Pirochta z TK 
Nové Sady, který ve finále porazil překvapení turnaje, Petra Jandu ze Žďáru nad 
Sázavou 6:2, 6:3. 

Na třetím místě skončil loňský finalista, hráč TC Velká Bíteš Pavel Klimeš a další 
hráč TK Nové Sady Daniel Ventruba. Ve čtyřhře šampionem na rok 2007 se stal 
pár David Ventruba - Milan Dvořák, který ve finále přehrál pár Bohumil Kudláček 
(Čechie Zastávka) - Ondřej Pirochta 6:3, 6:2. Před branami finále a tedy na třetím 
místě skončily páry Vladimír Marek-Luboš Bajer (oba TC Velká Bíteš) a Jiří Prešer 
– Jiří Havelka (TC Velká Bíteš - Jiskra Měřín).

Druhý ročník mixu, kterého se zúčastnilo pět párů, vyhrál bez porážky pár
L. Balášová - M. Pospíšil. Na dalších místech skončily páry: 2. A. Belejová, L. Urbánek,
3. H. Křípalová,M. Marek,4. O. Čermáková,A. Geisselreiter,5. V. Geisselreiterová
–I. Geisselreiter.

Pro všechny hráče i diváky tenisový club připravil při turnaji pěkné prostředí, 
bohaté občerstvení a pro nejlepší díky sponzorům pěkné odměny. TC Velká 
Bíteš jménem všech hráčů děkuje sponzorům a přeje jim, ať se jim vše podaří, 
tak jak tenisovému clubu jubilejní 20. ročník MP. Letos to byli: Město Velká Bíteš,
Student - Agency, Sportbar Na Základně, PBS a.s., PBS Turbo, BDS s.r.o., 
Restaurace u Raušů, Jeřábkova pekárna, Sportbar Klíma, Bortex, Starobrno, AG 
Foods, Postforming, ZV OS Kovo PBS, Truhlářství Svoboda, Foto Astra, Rytectví 
Mihal, Stavebniny Krupička, Železářství Žaloudek, Potraviny Janda, Grilovaná 
kuřata Urbánek, Počítače - mobily Mazánek, Barvy P. Krupička a osoby Karásek 
P., Marek Vl.

Za TC Velká Bíteš
Marek Vladimír

Závěrečné foto po turnaji. Foto: Marek Vladimír
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
CO JSME PŘIPRAVILI NA MĚSÍC ŘÍJEN:

TEMPORIS ARS MEDICINA FERE EST
Čas všechno hojí.

Ovidius

Říjen, to je definitivní konec letního období. I když, kdo ví, co mimořádný 
letošní rok s počasím udělá. Hodně se píše o globálním oteplování. Asi bychom 
všichni takovou normální standardní zimu uvítali. Se všemi těmi zimními 
radovánkami. Pro nás, seniorky a seniory, končí říjnem naše oblíbená letní 
aktivita, výlety na kolech nahrazujeme pro zimní období pravidelným plaváním 
v pěkném bazénu v Nové Vsi u Oslavan.

Počínaje nedělí 14. října 2007, a pak každou neděli až do 16. prosince 2007, 
budou pravidelná nedělní plavání v hezkém krytém bazénu v Nové Vsi u 
Oslavan. Zájezdy organizuje Seniorklub, zúčastnit se mohou všichni zájemci 
z řad občanů a dětí. Odjezdy budou vždy v 8 hodin od České spořitelny, plavání 
bude od 9 do 10 hodin. Vstupné do bazénu si uhrazuje každý sám, dospělí 
40 Kč, děti 20 Kč. Po koupání je k dispozici posezení v restauraci s možností 
občerstvení. Jízdné včetně zpátečního je pro seniorky a seniory zdarma, pro 
ostatní 30 Kč, děti 20 Kč.Vybírá se u autobusu, přihlášky se předem neprovádí. 
Organizátorkou těchto akcí za Seniorklub je už tradičně Víťa Štefková.

Ve středu 17. října v 15 hodin, v Kulturním domě, bude náš oblíbený 
Seniorklub. Naším hostem bude ředitel Základní umělecké školy, pan Tomáš 
Mašek, který letos s rodinou navštívil Japonsko. Přivezl si odtud krásné zážitky 
s mnoha fotografiemi. Pana Maška známe jako dobrého vypravěča a tak se na 
jeho vystoupení těšíme. Určitě se i na hodně věcí zeptáme.

Předposlední sobotu v říjnu, 20. října 2007, bude poslední letošní výlet na 
kolech, určený pouze pro seniorky a seniory. Sraz ve 13 hodin u fotbalového 
stadionu. Pojedeme se podívat ke Zbraslavi. I tam je dost zajímavých věcí. Vracet 
se budeme kolem bývalých raketových základen, krásným lesem s borovicemi 
douglaskami, přes Újezd domů. V Ludvíkově prý je útulná hospůdka se samo-
obsluhou, tak to tam také prozkoumáme. Letošní seniorský ročník byl první. 
Moc nás nejezdilo, ale hodně zajímavých věcí jsme viděli a z nabídky přírody 
také ochutnali : třešně, hrách, hrušky, švestky. Zmokli jsme jen jednou.

Poslední sobotu v říjnu, 27. října 2007, ukončíme naši letošní kolařskou 
sezonu, která byla určena pro všechny zájemce. Sraz je ve 13 hodin u 
fotbalového stadionu. Tradičně se pojede na Svatou horu za Zdislavou, která 
je naší patronkou bezpečných jízd. Svatou horu jsme již zdolali z různých 
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stran, tentokrát si zopakujeme cestu přes Milešín Heřmanov, zpět pak tradičně 
přes Ondrůšky a Osovou. Tak, jako každým rokem, provedeme vyhodnocení 
letošních výletů na kolech v Herně U staříka a oceníme naše věrné účastníky. 
Povykládáme si také o tom, kam by se dalo jet v příštím roce, už v 8. ročníku.

Při hudbě Fr. Kratochvíla st. mnozí neodolali a dali se do tance. Foto: Archiv Seniorklubu 

CO PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC LISTOPAD:

každou neděli pokračují plavání v Nové Vsi
středa 21. listopadu 2007 Seniorklub s hejtmanem a místostarostkou
návštěva Horáckého divadla v Jihlavě

Aktiv Seniorklubu
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ZÁjMOVÁ čINNOST
TRANSKONTINENTÁLNÍ ŽELEZNICE 

Děti na letošním prosatíně postavily transkontinentální železnici napříč severní 
a jižní amerikou. Postavit nejdelší železnici světa napříč Severní a Jižní Amerikou. 
Pokořit zrádné Kordillery, nepřátelsky vypadající domorodce a vypořádat se 
s nesnesitelnými vedry jihoamerických pamp. Právě takové mety jsme si my, 
odvážní dělníci, vytyčili v doprovodu ochotných a oddaných investorů dne 15.7. 
2007 ve 14:00 středoevropského času před školou ve Velké Bíteši. Jelikož zbývala 
necelá hodinka do odplutí zaoceánské lodi s cílovou stanicí kanadský Montreal, 
bylo zapotřebí zkontrolovat již předem zaslané pasy a cestovní víza a potvrdit je 
patřičnými razítky. Čas se nachýlil a nám, dobrodruhům, nezbývalo nic jiného, 
než se rozloučit s našimi blízkými a vydat se na dobrodružnou cestu za oceán.
Takže, milí přátelé, přetočte si hodinky, dobrodružství začíná…

Mořské nemoci a jiné neduhy se naší výpravě naštěstí vyhnuly a my jsme se 
mohli v plném počtu vylodit na kanadskou půdu, kde nás opět čekala vstupní a 
vízová kontrola. Pašování a jiné nelegální počiny se neprojevily, a proto se mohlo 
začít s plánováním stavby. Uznejte sami, 14 dní není zase až tak dlouhá doba na 
otálení.

Kanada si pro nás přichystala nelehké úkoly v podobě dřevorubeckých soutěží, 
které však slibovaly lákavou vidinu vstupního kapitálu k uskutečnění stavby. 
Vrhli jsme se s plným nasazením do práce, ale brzy jsme zaslechli podivný hukot 
a dunění. Přirovnala bych to k valení se obrovské masy vody ze závratné výšky 
několika desítek metrů. A skutečně… Niagarské vodopády se zprvu zdály jako 
nepřekonatelná překážka. Ale jak to tak bývá, více hlav více zmůže, a zdolání 
vodopádů se naopak ukázalo jako dobrá zábava. Nejedny šaty zůstaly suché a 
bez újmy. Co bylo ale důležitější, překročení americké hranice a stanutí na území 
Nového světa. 

Pro přežití a vypořádání se s drsnou krajinou plnou rudých tváří, ohnivé vody 
a pastvin s bizony jsme byli nuceni naučit se střeleckým dovednostem, které 
se proměnily ve slušný adrenalin. Na scéně se totiž objevili sázkaři a účastníci 
soutěže si mohli vsadit na své vyvolené šampióny a tím své finance pohádkově 
zvýšit nebo ztratit vše. Je pravda, že člověk musel občas zatnout zuby, protože ani 
tato hra se neobešla bez fyzických kontaktů, které někdy docela bolely. Nikdo 
z nás však nepočítal s problémy, spojenými s objevením mrtvého indiána. Večer 
jsme byli vzbuzeni s tím, že náš velevážený a ke stavbě potřebný investor byl 
unesen indiány jako pomsta za zastřeleného druha. 

Rozbíhá se proto rychlá záchranná akce, při které se vydáváme za zdivočelým 
kmenem původních obyvatel Ameriky. Jak je ale přelstít? Jak vysvobodit našeho 
přítele? Nakonec se nám podaří za pomoci léčky architekta osvobodit a přivést ho 
zpět do našeho tábora. Do druhého dne se probouzíme s úlevou, že jsme všichni 
a jako dík dostáváme mapu s vyznačenými pastvinami otylých a dobře rostlých 
bizonů. Malé, klidně se pasoucí stádečko je spatřeno poblíž našeho tábořiště. 
Matka bizonice starostlivě hlídá své mládě a zbytek stáda se líně pase kolem. 
Nejlepší čas začít lovit. Zvířata marně prchají a za chvíli se můžeme spokojit 
s úctyhodným úlovkem. Čas se nachýlil a my se neúprosně blížíme k hranicím 
dalšího státu, Mexika.

Stát, ve kterém si konečně můžeme trochu odpočinout, kde se nebudeme muset 
bát o holý život a kde nám bude umožněno nasát vůni tradic a zvyků. Mexičané, 
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hlavně potom náš mexický průvodce Juanes Carlos Salinas, nás zasvětili do 
výroby světoznámého moku tequily, naučili nás, jak správně sázet fazole nebo 
jak si vyrobit nefalšovanou rostlinu agáve. Stavba železnice pokračuje, ale je 
zapotřebí důkladně zmapovat terén a vyhodnotit, kudy bude nejvýhodnější 
stavbu vést. Opuštění Mexika a přechod do dalšího státu je narušen obrovskou 
horou, která nám stojí v cestě. Nic jiného se nedá dělat, než prostřílet si cestu 
za pomocí dynamitu, zakoupeného od J. C. Salinase za námi vyrobenou tequilu. 
Pokračujeme směrem k Latinské Americe. 

Honduras, země, v jejíž historii bylo zaznamenáno několik útoků upíry na lidi. 
Z vlastní zkušenosti může celá naše výprava potvrdit, že se upíři v této končině 
opravdu nacházejí. Dokonce jsme v noci našli zardoušeného dělníka s dírkami 
v krku úplně vysátého do poslední kapky. K pokračování v naší cestě jsme se 
s nimi museli utkat v nočním souboji, ve kterém se štěstí postavilo na naši stranu. 
Tímto soubojem jsme pomohli Honduraské policii, protože se zjistilo, že nejde o 
krvežíznivé živočichy, ale o náboženskou sektu uctívající krev.

Stavba železnice se pomalu přesouvá na území Jižní Ameriky. Život je plný 
překážek a nástrah, které nám mohou podkopnout nohy a další takovou 
překážkou se stala Panama. Hádanka pro Vás. Co vám říká stát Panama? Ano, 
přesně tak. Panamský průplav. Naše expedice byla nejprve nucena vykopat, 
pořádně upravit a vyztužit koryto, které muselo být schopno pojmout hektolitry 
vody pro obrovské zaoceánské lodě. Nebáli jsme se ničeho. Umazaných kalhot 
od bláta, utvářejících se mozolů na dlaních a tropických nemocí. 

Polovina cesty byla za námi a my se pomalu blížili ke konci naší budovatelské 
výpravy. Všichni jsme se těšili na odměnu za vynaložené úsilí, kterou byla oslava 
na všude známém karnevalu Rio de Tasov. Nechci ale předbíhat a radši se budu 
držet přísloví „Bez práce nejsou koláče“. Tak rychle za dalším dobrodružstvím…

Mnoho států po celém světě je zavaleno ilegálními omamnými látkami, 
ale bohužel naše cesta vedla i přes Kolumbii, stát, který je nejvíce s drogovou 
manipulací spojený. Rychle a tajně jsme jím procestovali, abychom nepadli 
do rukou pašeráků a nebo Kolumbijské policii, která podezírá z této nelegální 
činnosti každého cizince. 

Konečně jsme dorazili do tajemného Peru. Neznámé obrazce, plno šrotu a 
pár podivných individuí, to vše jsme našli po obrovské ráně, která nás vyrušila 
z plánování trasy stavby. Když jsme ale doběhli na místo činu, uvědomili jsme 
si, že část pracně postavené železnice chybí. Marťánci, kteří na planetě Zemi 
havarovali, sebrali kus naší železnice a byli ochotni ji vrátit pouze v případě, že 
jim pomůžeme získat ztracené součástky od tamních obyvatel Peru, Inků. Kde 
ale Inky hledat? 

Již nedávno objevené Machu Picchu napovídá, že se Inkové umí výborně 
schovávat. Tento problém však vyřešili naši podivní přátelé, kteří věděli, kde 
obyvatelé Peru sídlí a na nás už jen bylo součástky získat. Marťánkům jsme pomohli 
sestavit jejich loď, popřáli šťastnou cestu při jejich návratu domů a vydali se i přes 
čtrnáctidenní únavu dál. Konečně cíl naší cesty, stát Brazílie. Ale ani tento gigant 
mezi zeměmi Latinské Ameriky nám nedal průchod svým územím zadarmo. Před 
námi byla poslední a nejtěžší zkouška, která nespočívala ve fyzické zdatnosti, ale 
ve vědomostech o zemi, přes kterou jsme měli v plánu vést stavbu. Dosáhli jsme 
našeho vytouženého cíle a postavili nejdelší železnici světa. Odměnou nám byla 
již zmíněná oslava na karnevalu Rio de Tasov, kde se samozřejmě i naše výprava 
zúčastnila soutěže škol samby a přichystala si pestrou škálu obleků a tanečních 
kreací, kterou by nám mohli leckteří Brazilci závidět.
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Máme za sebou 14 dní, plných krásných zážitků a jistě chápete, že není v lidských 
silách vměstnat vše do pár řádků, které máme k dispozice. Tábor sice skončil, ale 
během roku se s námi můžete zúčastnit i dalších akcí, které stojí za povšimnutí. 
Další dobrodružství na víkendové akci v rekreačním středisku Kutiny s námi 
můžou děti zažít koncem října. Za plného chodu jsou i naše nové webové stránky 
www.prosatin.cz., na kterých se dozvíte více informací o dění okolo Prosatína 
a za přečtení určitě stojí nadšené ohlasy ze strany dětí. Závěrem bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se společně s námi podíleli na organizaci letního tábora 
Prosatín 2007 a pomohli nám jak po finanční stránce, tak i po stránce materiální. 
Děkujeme hlavně: městu Velká Bíteš, firmě Bematech, řeznictví a uzenářství 
Sláma, Jeřábkově pekárně a okennímu obchůdku v Tasově.

Za kolektiv vedoucích LT Prosatín 
Hana Walowa

Stavitelé železnice (fotomontáž). Foto: Archiv Tábora

RŮZNÉ
JAKOU MASÁŽ PRO PLEŤ

Profesionální kosmetická péče je dnes velmi rozmanitá díky široké nabídce 
kosmetických přípravků. Vrcholem kosmetického ošetření zůstává ruční masáž. 
Je nejúčinnější a nenahraditelnou fází procedury a pokud je prováděna dobře, je 
její efekt prokazatelný.

V salonech krásy se nejčastěji provádí tzv. klasická masáž. Ta obsahuje základní 
roztírací tahy a hlazení, potom kroužkové a hnětací hmaty. Je dynamická, klidné 
a pomalé tahy střídají hluboké a povrchové vibrace, poklepová část a po té 
zklidnění. K masáži se většinou používá olej, nebo mastný neutrální masážní 
krém.

Většina zákaznic dává přednost masáži v klidnějším relaxačním tempu. Tato 
relaxační masáž má tu výhodu, že při ní používáme výživné krémy určené pro 
noční péči. Pleť je schopna během masáže vstřebat až desetinásobné množství 
jako při běžném nanesení. Taková dávka vitamínů a ostatních účinných látek 
už je na pleti hezky dlouho patrná. Relaxační pleťová masáž salonní kosmetiky 
ALCINA je prováděna v pomalém jemném tempu a zahrnuje tahy lymfodrenáže, 
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mikromasáže očního okolí a tzv. masáže ve tkáni, která umožňuje rychlé 
vstřebávání krému. Protože je zaměřena na uklidnění a uvolnění pomocí 
akupresurních bodů v obličeji a na úpravu krevní a mízní cirkulace, je vhodná 
pro všechny typy pleti včetně mastné a smíšené. Zde záleží na volbě krému pro 
masáž. U zralé pleti ideálně podporuje látkovou výměnu, pružnost a pevnost, 
účinně vyhlazuje drobné vrásky.

Poslední novinkou je liftingová masáž, která je speciálně určena pro použití 
v rámci kosmetického ošetření zralé pleti podle kolagenového systému. Jednotlivé 
tahy jsou zaměřeny na nejproblematičtější partie obličeje a na již stávající mimické 
vrásky. Masáž zároveň působí jako obličejová gymnastika - při aktivním zapojení 
klientky se prokrví napjaté obličejové svaly. Po liftingové masáži přikládáme 
jako masku vliesové pláty s kolagenem. Pleť po masáži je vyhlazená, posilněná a 
odpočatá. Ošetření je vhodné cca od 35 let, velmi se hodí jako startovací kúra při 
domácím používáním kolagenového systému.

Salonní intenzivní kúrové ošetření zahrnuje aktivační masáž. Exkluzivitou 
tohoto ošetření je použití několika ampulkových kúr a sér najednou, které na 
sebe postupně vrstvíme a zapracováváme pomocí speciálních masážních tahů. 
Závěrečná masáž je pak v klidnějším tempu, po ní se aplikuje bioaktivní maska. 
Ošetření je vhodné vyjma aknózní pleti pro všechny typy, nárazově v období 
stresového zatížení a nemoci, výborné po letním a zimním období. Výsledkem je 
intenzivní vyhlazení a regenerace pleti s dlouhodobým efektem. 

Doufám, že Vás některá masáž oslovila. Pokud znáte z našeho salonu všechny,  
mohu Vás pozvat na přehlídku nového líčení pro nadcházející sezonu, kterou 
představíme na podzimním BEAUTY DNU SALOME, 24. října 2007. Jako vždy 
budeme hlavně líčit. A nově je připravena prezentace originálních šperků pierre 
lang. Protože se pomalu budou blížit Vánoce, nenechte si to ujít.

Srdečně Vás všechny zveme! 

Mgr. Anna Kopáčková 

POLICIE INFORMUJE
Přítomnost místních policistů byla vyžádána při několika požárech, z nichž dva 

stojí za zmínku. V prvním případě došlo při provozu, z dosud nezjištěných příčín, 
k požáru filtračního odvětrání v místní firmě. Požárem byla způsobena předběžná 
škoda okolo 400.000 Kč. Ve druhém případě se jednalo o požár ve sklepních 
prostorách rod. domu. Přítomný vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru 
konstatoval jako příčinu  samovznícení prachu uhelných briket. Vyšetřovatel 
doporučuje: neuskladňovat nové uhelné brikety na staré. Při obou 
požárech nedošlo ke zranění. 

V měsíci srpnu došlo na silnici č. 602 k tragické dopravní nehodě, kdy řidič 
osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin havaroval na rovném úseku  
pozemní komunkace.  Posádku vozidla tvořili čtyři mladíci, z nichž dva na místě 
svým zraněním podlehli, zbývající jsou hospitalizováni. Krátce po nehodě na 
místo přijel řidič osobního motorového vozidla, kterému policista nedokázal 
vysvětlit neprůjezdnost silnice. Dechovou zkouškou a odběrem krve byla u řidiče 
zjištěna hladina  alkoholu 2,8 promile.

V minulém Zpravodaji jsem se zmiňoval o zvýšeni majetkové trestné činnosti. S 
nelibostí musím konstatovat, že tento trend pokračuje i nadále (krádeže kabelek, 
peněženek, platebních karet, stavebního materiálu, ručního nářadí atd.).

ppor. Bc. Roman  Tomšík
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PSI A KOČKY - CUKROVKA

Fena Cane Corso. Foto: Eva Hemalová

Cukrovka (diabetes mellitus) představuje nejčastější hormonální onemocnění fen. 
Jedná se o nemoc zvířat středního a vyššího věku, přičemž feny jsou postiženy asi 
dvakrát častěji než psi.

Cukrovku způsobuje nedostatek inzulinu nebo jeho nízký účinek. Hlavní funkcí 
inzulinu je ukládání a přeměna cukrů, bílkovin a tuků. Příznaky diabetu se vyvíjejí 
obvykle pozvolna. Dochází ke zvýšenému močení a žíznivosti. I přes dobrou chuť
k příjmu krmiva zvíře hubne a postupně se objevuje celá řada zdravotních komplikací. 
Neléčená cukrovka vede nakonec k úhynu. 

Příčin vzniku diabetu je několik. U fen jsou to především pohlavní hormony -
progesteron a jeho derivát, které přirozeně vznikají ve vaječnících a způsobují 
zvýšenou produkci růstového hormonu v mléčné žláze. Ten pak významně snižuje 
účinek inzulinu na glukózu. Slinivka břišní, kde se inzulin tvoří, musí výrazně zvýšit 
jeho produkci, aby se krevní cukr udržel na normální hladině. Takový stav nakonec 
může vést k úplnému vyčerpání a nevratné degeneraci slinivky. Ta už pak není 
schopna inzulin tvořit, a je proto nutné ho každý den podávat formou podkožních 
injekcí. Exogenní (do těla dodané) pohlavní hormony používané např. v preparátech 
na potlačení hárání jsou z hlediska vzniku cukrovky (ale i hnisavého zánětu dělohy 
anebo nádorů mléčné žlázy) vysoce rizikové a jsou poměrně častou příčinou
tzv. iatrogenního (lékařem způsobeného) diabetu. 

Významným preventivním opatřením před onemocněním cukrovkou je u fen 
kastrace. Pokud se diabetes objeví v období po hárání a příznaky netrvají déle 
než tři týdny, může být kastrace i jediným terapeutickým zákrokem bez nutnosti 
celoživotního podávání inzulinu.

MVDr. Klára Dvořáková
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Pátek 5. října 2007 v 19.30 hodin 
EDITH PIAF (Edith Piaf)
Přivítejte nesmrtelnou osobnost… žila 
naplno, a ničeho nelitovala… V hlavní 
roli Marion Cotillart
Premiéra -140 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 7. října 2007 v 19.30 hodin 
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
(Die Hard 4.0)
Bruce Willis jako hrdina se srdcem na 
správném místě a přebytkem černého 
humoru…
Premiéra - 128 minut, přístupno od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 12. října 2007 v 19.30 hodin 
DANNYHO PARŤÁCI 3 (Ocean´s 13)
Pomsta je sladká! V hlavních rolích
G. Clooney, B. Pitt, A. Garcia, M. Damon, 
Al Pacino atd.
Premiéra - 122 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 14. října 2007 v 19.30 hodin
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
(The Messengers)
Děti vidí to, co dospělí nevidí. Věří 
v to, co dospělí popírají. A snaží se nás 
varovat… Americký horor. 
Premiéra - 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 19. října 2007 v 19.30 hodin 
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK 
(Quentin Tarantino´s Death Proof)
Kurt Russell za volantem nezná 
slitování! Nejnovější thriller režiséra 
Quentina Tarantina (Pulp Fiction)
Premiéra - 110 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 21. října 2007
v 18.00 a 20.00 hodin 
SIMPSONOVI VE FILMU
(Simpsons Movie The)
Homer provedl nejhorší věc ve svém 

životě… Legendární seriál poprvé na 
plátnech kin se stejným dabingem 
jako v TV…
Premiéra - 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 26. října 2007 v 19.30 hodin 
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER 
SURFER (Fantastic Four: Rise of the 
Silver Surfer) 
Spider-Man? Superman? …slabej odvar! 
Legendární komiksové superhrdiny 
čeká dosud nejtěžší protivník! 
V hlavních rolích I. Gruffudd, J. Alba a 
další…
Premiéra - 92 minut, mládeži 
přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 28. října 2007 v 19.30 hodin 
VRATNÉ LÁHVE
Reprízujeme skvělou komedii Zdeňka 
a Jana Svěrákových! V hlavních rolích 
Z. Svěrák, J. Kolářová, T. Vilhelmová,
J. Macháček, P. Landovský, J. Budař, 
O. Vetchý, M. Táborský a další…
95 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65

Pátek 2. listopadu 2007 v 19.30 hodin 
HEZKÉ SNY (The Good Night)
Doma má Gwyneth Paltrow, ale zdá 
se mu o Penélope Cruz… V další rolích 
komediální love story M. Freeman,
D. de Vito…
Premiéra - 94 minut, mládeži 
přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 4. listopadu 2007 v 15.00 hodin 
KAMARÁD KRTEČEK
Pásmo s oblíbeným hrdinou: Krtek 
zahradníkem, malířem, fotografem, Jak 
ke kalhotkám přišel, Krtek a autíčko, 
koberec, telefon, lízátko, tranzistor…
75 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ŘÍJEN 2007
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Zuzka Doňková

- Roman Ondrášek

- Roman Ondrášek

Roman Ondrášek
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DODÁM
SPOTřEBNÍ MATERIÁL PRO VAŠÍ KANCELÁř

I DOMÁCNOST

papír, kancelářské potřeby a tiskopisy
náplně do inkoustových i laserových tiskáren
renovace inkoustových kazet a tonerů – úspora 
až 50% z ceny
datová media a spotřební materiál pro počítače
hygienické potřeby pro výrobu, kuchyně
a toalety

Distributor firem: ecotoner, lama plus s.R.O.,
Lawcz s.R.O., Compact servis
Pro stálé odběratele smluvní ceny
Záruka na veškeré dodané zboží

Platba hotově i fakturou
Zajišťuji náhradní plnění
Jsem plátce DPH
Doprava zdarma!
Termín plnění dle dohody

Objednávky: tel./Fax: 566 532 772
   Mobil: 737 554 428

e- mail: b.vlcek@seznam.cz 

•
•
•

•
•
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NÁBYTEK NEKO VELKÉ MEZIřÍčÍ
ZE STUDIA ZDRAVÉHO SPANÍ

 
V našem studiu si můžete vybrat z široké nabídky matrací. 
Od těch nejlevnějších, které jsou vhodné pouze na přiležitostné spaní, 
až po luxusní matrace. 
Matrace se také dají rozdělit na několik základních typů. 
Pružinová matrace - Vhodné uložení na pevný poklad - na pevnou 
desku nebo pevný laťkový rošt. Nejsou však vhodné na polohovatelné 
rošty. 
Matrace s taškovou pružinou - V taškovém jádru jsou pružiny samostatně 
uloženy v textilních sáčcích. Sáčky jsou propojeny a fixovány vrstvou 
netkané textilie. Tyto matrace mají velmi dobrou bodovou elasticitu. 
Matrace z polyuretanové pěny - Tyto matrace doporučujeme uložit na 
lamelový rošt, který podpoří jejich anatomické vlastnosti. Matrace z 
PUR pěny se dovájaí většinou jako sendviče, kde se kombinují různé 
gramáže pěn. Složení sendviče má vliv na tuhost, ortopedické a 
relaxační vlastnosti matrace. 
Matrace ze studené pěny - Jedná se o luxusní sendviče. Doporučujeme 
uložit na lamelový pevný a polohovací rošt. Tyto matrace mají větší 
póry. Jsou proto prodyšnější a mají lepší elastické vlastnosti. Tvarovou 
stálost, jsou komfortnější a lépe kopírují křivky těla než matrace z PUR 
pěny. Spánek je a vždy bude nejpříjemnější, nejrychlejší i nejlevnější 
cestou ke stavu tělesné a duševní pohody. 

DNY ZDRAVÉHO SPANÍ
11. - 12.10. 2007 v nábytku NEKO

Budete mít možnost vyzkoušet matrace a poležet si na speciální 
podložce, která společně s počítačem ERGO CHECK pro Vás vybere 
nejvhonější typ matrace. 
V těchto dnech bude při objednávce matrace poskytnuta sleva 
Prodejní doba: PO - PÁ 8:00 - 17:30, SO 8:00 - 11:00



POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Náměstíčko v Osové Bítýšce s farou. Foto: Alois Koukola

Nový zásahový cisternový automobil SDH v Osové Bítýšce. Foto: Alois Koukola
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ZPOMALOVACÍ PRVEK NA VALECH ZAČAL PLNIT SVŮJ ÚČEL
MALÉ HODOVÉ OHLÉDNUTÍ
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU POPÁTÉ

•
•
•

Pomník padlých. Foto: Miroslav Báňa


