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ROZSEČ
Z nejvyšších a nejsevernějších poloh bítešského regionu se posouváme níže směrem na jihovýchod – tedy z farnosti heřmanovské do farnosti březovské, která kromě
Rozseče sdružuje ještě sousední Borovník, Březí, Březské, Níhov a Ondrušky. Na rozdíl od jiných vesnic „Velkobítešska“, jejichž středem zpravidla prochází průjezdní
komunikace, má Rozseč odlišnou polohu. Silnice č. 390, vedoucí od Vlkova na křižovatku u Vidonína, se pouze dotýká jejího východního okraje. To je příčinou jistého
„utajení“ středu obce před projíždějícími a přiznám se – že i přede mnou. Zato pěkný
pohled se naskýtá z této silnice z kopce nad Rozsečí, kdy je možné vidět nejenom
její podstatnou část, ale i sousední, nejen geograficky blízký, dnes už „jihomoravský“
Borovník (viz foto).
Je krátké nedělní lednové odpoledne. V nové víceúčelové budově obecního úřadu
je příjemně a staronový starosta pan Alois Zavadil mi skromně a ochotně předává
informace o své obci, na kterou je ale náležitě hrdý. S „úřadováním“ mu pomáhá dcera
s manželem a já si uvědomuji nelehkou situaci těchto neuvolněných starostů...
„Jméno vsi pochází patrně od seče lesní. Leží severně v údolí na přítoku Haldině
ve výši 480 m; tvoří nepravidelnou náves. Domy jsou nejvíce štítem na náves, a mají
před sebou zahrádky.Uprostřed jest zvonička...“…uvádí Jan Tiray v r. 1900.
Ve 14. století dochází k historickému zlomu, který ovlivnil i tvářnost velkobítešska.
Čeští panovníci začali povolávat německé osadníky – kolonisty, kteří jednak zakládali
úplně nové osady žďářením (vypalováním) lesa, nebo byli dosazování na zeměpanské statky, které vznikaly jako statky zemanů a vladyků. Takovýto vladycký statek byl
tehdy i v Rozseči a jeho majitelé používali přídomek „z Rozseče“, jak potvrzuje první
písemná zpráva z roku 1349. Roku 1352 prodal Bedřich z Rozseče půl dvora Mikuláši
z Rožínky a r. 1356 přenechal Jan z Lomnice zdejší dvůr Ondřeji Dunajovi. Téměř
o sto let později (r. 1451) je uváděn jako majitel statku Ondřej z Březí, ale ke konci
tohoto století jsou to zase pánové domácí, např. Jan Osvitín z Rozseče. Posuneme-li se
v čase o dalších 130 let (r. 1581) zjistíme, že Rozseč spolu s Borovníkem patřila Janu
z Nové Vsi a Radkova. Potom se zprávy o Rozseči ztrácejí, je možné, že dokonce i zanikla. Teprve v r. 1617 se uvádí jako nově založená a připadající spolu s Rojetínem
k panství Osovskému. Na sklonku panování rakouského mocnáře Františka Josefa
byla spolu s Borovníkem začleněna do „svazku“ s Březím. Obě obce z tohoto svazku
v r. 1904 vystoupily a vytvořily jeden celek, který se udržel pouze do příštích voleb,
kdy si každá z nich zvolila svého starosty. Obec bývala přifařena do Heřmanova, kam
odváděla i desátek. Historické názvy tratí: Vinohrady, Na myšníkách, Ve skále, Na
dílech, Křiby, Žleby, Na padělcích a Na pustým. Historické názvy rybníků: Cihelník
a Borek.
Nechejme opět vyprávět Jana Tiraye:… „Tam, kde říkají nyní „na pustým“, severně
Rozseče, lze viděti posud rozvaliny zdí a základů, taktéž objeveny byly zbytky vodovodu. Rok 1892 pak vyhrnul tam příval vodní ze stráně staré železné kopí. I staří lidé
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vypravují, že slýchávali od svých předků, na tomto místě že stával hrad, který asi ve
válkách (kterých, nevědí) byl ztroskotán.“
Nyní ale zpět k současnosti - cílem není popsat podrobně všechny události, ale
uvést ty, které mají pro život obce i pro představu čtenáře dominující význam:
V 70tých letech min. století si občané v akci „Z“ postavili prodejnu smíšeného
zboží, kterou dosud vlastní Jednota Velké Meziříčí. V 80tých letech byl revitalizován
rybník „Za Návsí“. Po společenské změně v roce 1990 byla Rozseč znovu ustavena
jako samostatná obec v čele se starostou Ludvíkem Hřebíčkem. Hlavním úkolem bylo
znovuvybudování obecního úřadu. Byla opravena zvonička a zavedeno strojní zvonění, byl opraven pomník padlých a vyměněna část kanalizace. Nové zastupitelstvo
vzešlé z voleb v r. 1994 se starostou Luďkem Hřebíčkem zajistilo především vypracování studií i územních rozhodnutí nutných pro rozvoj obce a zahájilo výstavbu sportovního areálu.
Hlavním počinem ale byla příprava a zahájení stavby víceúčelové budovy obecního úřadu na místě bývalé obecní „pastoušky“, dosud sloužící jako úřad nouzový. To
bylo důvodem pro použití zajímavého postupu stavebních prací, které započaly stavbou obvodových zdí nové budovy kolem pastoušky. Až zdi dosáhly úrovně „glajchy“,
byla původní střecha zbořena a postavena střecha nová s novým horním patrem, do
kterého byl přestěhován obecní úřad. Teprve potom došlo ke zbourání pastoušky
a dokončení celé nové budovy. To už se ale psal rok 2001 a obec od r. 1998 řídil starosta Alois Zavadil. Je nutné vyzdvihnout skutečnost, že převážnou většinu prací provedli občané zdarma. Při pouti v r. 2002, v den otevřených dveří, si potom mohli prohlédnout kancelář OÚ, archív, zasedací místnost, společenskou místnost a hasičskou
zbrojnici. Definitivně byla budova dokončena v r. 2003 fasádou, provedenou TS Velká
Bíteš.
V červenci roku 2000 byl vyměněn vadný zvon ve zvoničce za nový, s nápisem
"Svatý Martin", odlitý rodinnou firmou Dyttrychových z Brodku u Přerova. Byl zakoupen z dobrovolných příspěvků občanů a slavnostně posvěcen P. Poláčkem při cyrilometodějské pouti. V roce 2002 byla provedena plynofikace obce ukončená společnou kolaudací se sousedním Borovníkem, Březím a Ondruškami. V následujících
komunálních volbách byla zvolena starostkou Emílie Tillhonová. S pomocí dobrovolné brigádnické práce se uskutečnily rozsáhlé úpravy na návsi, včetně renovace pomníku padlých. Povodí Moravy opravilo a vyčistilo místní potok Halda, jehož
jedno rameno pramení východně pod Svatou horou, a který se u Kutin vlévá do
Libochůvky. Pozornost si zaslouží i místní aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který
v roce 2009 oslaví 60 let poctivé práce pro bezpečnost obyvatel. Starostou sboru je
Josef Chytka mladší.
Nyní ještě několik zajímavostí: V květnu roku 1955 došlo k hrůzostrašně vypadající havárii autobusu jedoucího z V. Bíteše do Heřmanova, jehož řidič kvůli porouchaným brzdám „nevybral“ zatáčku těsně nad vsí, přerazil zábradlí a skončil na střeše
pod strání u čelní stěny rodinného domku Marynčových, kterou částečně prorazil.
Naštěstí se nehoda obešla bez smrtelných zranění. Že je tato zatáčka krajně nebezpečná potvrdila dne 22. října 2005 nehoda dodávky jedoucí za mlhy stejným směrem.
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Řidič zatáčku nezvládl, opět přerazil zábradlí nedostatečně opravené po havárii autobusu, sjel s prudkého svahu a skončil ve vratech Marynčovy stodoly. Začátkem května
roku 2006 zaplavila obec povodeň z přívalových dešťů. Další zajímavostí je paradoxní
důsledek reformy státní správy, který mezi mezi dvě „sesterská“, asi 100 m od sebe
vzdálené a dějinami společně procházející sousední obce – Rozseč a Borovník, postavil krajskou hranici (viz foto).
Nakonec uvádím zkráceně slova kronikáře Josefa Jambora, kterými se loučí
a kroniku předává starostce:…“Vesnice má upravenou náves s opraveným pomníkem a zvoničkou, upravené a vyasfaltované cesty, vyčistěný a opravený regulovaný
potok. V blízkosti je vodní plocha, která slouží jako požární nádrž i jako rybník pro
chov kaprů; v létě jako koupaliště, v zimě jako přírodní kluziště. Obec má rekonstruovaný rozvod el. energie a dokonalé veřejné osvětlení. Telefonní přípojky jsou
ve všech domech. Rovněž plynové přípojky jsou všude. V obci se staví nové domy,
opravují a rekonstruují se ty starší. V současnosti má obec 42 domů a 116 stálých obyvatel. Několik domů je obýváno sezonně – většinou brněnskými a tišnovskými chalupáři…“
Nyní mi už nezbývá nic jiného, než jménem redakce Zpravodaje popřát pracovitým rozsečským občanům pevné zdraví a spokojený život v jejich pěkně upravené
vesničce.
Alois Koukola

Vlevo Rozseč – vpravo Borovník a mezi nimi krajská hranice.
FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSs.
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Čtvrtek dne 1. února 2007 v 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VERNISÁŽ VÝSTAVY MODELOVÁNÍ NEVIDÍCÍCH
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Pátek 2. února – sobota 10. února 2007 od 8 do 15.30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA MODELOVÁNÍ NEVIDÍCÍCH
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 3. února 2007 ve 20 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
DRUHÝ FARNÍ PLES
Hraje skupina F-Box
Neděle dne 4. února 2007 v 8 hodin
Odjezd od České spořitelny
PLAVÁNÍ V NOVÉ VSI – pokračování tradičního nedělního plavání
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 6. února 2007 v 19 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
JAKUB PUSTINA – BARYTON
Pátý koncert X. sezóny BHP
Pátek dne 9. února 2007 od 9.30 do 10.30 hodin
Hala TJ Spartak
CVIČENÍČKO - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání
„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky s jejich
malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou
Pátek dne 9. února 2007
Kostel sv. Jana Křtitele
MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
Každý druhý pátek v měsíci bude na faře modlitební společenství otevřené všem
generacím. Začátek po mši svaté.
Sobota dne 10. února 2007 ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Vyrobíme si obal na květináč pletený pedikem a šénou diamantovou vazbou
Sobota dne 10. února 2007 ve 20 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Pikárdi
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Úterý dne 13. února 2007 ve 13.30 hodin
Sraz u České spořitelny
EXKURZE DO STŘEDISKA STUDENT AGENCY
Organizuje Seniorklub
Pátek dne 16. února 2007 v 18 hodin
SOU Jana Tiraye
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
více informací na www.clovicek.salixus.cz nebo na tel.: 605 587 457
Sobota dne 17. února 2007 ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Práce s keramickou hlínou a sklem, přípravný kurz, na který navazuje kurz
31. března 2007
Vyrobíme si jednu hranatou a jednu kulatou podložku zdobenou sklem.
Sobota dne 17. února 2007
Hala TJ Spartak
ZIMNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Prezentace od 8 hodin, přihlášky přijímá Ing. Zdeněk Šilhan - tel.: 776 267 471 a
Sportbar Klíma.
Sobota dne 17. února 2007
Kulturní dům, Vlkovská 482
PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY
Hraje Vysočinka a cimbálová muzika VUS Ondráš
Neděle dne 18. února 2007 v 15 hodin
Fara Velká Bíteš
SETKÁNÍ S MISIONÁŘSKOU SESTROU VERONIKOU
Úterý dne 20. února 2007 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Středa dne 21. února 2007 v 15 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
SENIORKLUB S PPLK. ING. IVO STŘECHEM
Organizuje Seniorklub
Pátek dne 23. února 2007 od 9.30 do 10.30 hodin
Hala TJ Spartak
CVIČENÍČKO - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání
„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky s jejich
malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou
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Sobota dne 24. února 2007 v 10 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Šperkovnice – menší hranatý koš pletený na rámu
Náročné na čas – celý den!!!
Úterý dne 27. února 2007 ve 14 hodin
Sraz před zimním stadionem
SENIORSKÉ BRUSLENÍ
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 27. února 2007 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola U Stadionu
„ZELENÉ ODPOLEDNE“¨
Úterý dne 27. února 2007 v 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Z KYJEVA DO JAPONSKA ŠKODOU RAPID - BESEDA
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

INFORMACE RADNICE
USNESENÍ Č. 2/06 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 20. LISTOPADU 2006
Rada města schvaluje:
• v zájmu docílení 5 tis. obyvatel k 1.1.2007 ve Velké Bíteši vyvinout mimo aktivity stanovené na minulém jednání RM další aktivitu mezi chalupáři aj. občany de facto trvale
bydlících ve Velké Bíteši a místních částech. Za tím účelem RM schvaluje zpracování
pobídkového systému v této věci
• iniciovat jednání s firmou Encom – s jednatelem Ing. Vaňatkou ve věci oprav a údržeb
budovy Masarykovo n. 67
• v zájmu zlepšení výhledových poměrů na křižovatkách Růžová a u ZŠ iniciovat jednání
s telekomunikační firmou O2 ohledně umístění, případně likvidaci nosných sloupů
• svolat v polovině prosince pracovní zasedání ZM s ŘSD za účelem projednání řešení
dopravní situace ve městě
• na základě žádosti Ing. M. Šabacké, ředitelky SOU J. Tiraye, Velká Bíteš, zřízení učebny
stolničení za účelem zkvalitnění výuky v oboru kuchař-číšník
• anketu „600“ k oslavě 600. letého výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši,
vypracovanou IC a KK Velká Bíteš, prostřednictvím které budou vyzváni občané k podání podnětů na jejichž základě bude vytvářen scénář aktivit celého jubilejního roku.
RM požaduje tuto věc projednat v kulturní komisi
• využít účelové dotace na r. 2007 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky
požární ochrany, s tím že je úkolem všech členů RM zajistit v rámci svých možností dofinancování tohoto titulu
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• vyhovět žádosti TJ Spartak Velká Bíteš ve věci poskytnutí fin. příspěvku na ceny do turnaje v sálové kopané, který se uskuteční dne 25.11.2006
• následující názvy průmyslových zón ve Velké Bíteši:
- lokalita u Košíkova: Velká Bíteš – Košíkov
- lokalita na ulici Vlkovská: Velká Bíteš – Vlkovská
- lokalita na U Dálnice při sjezdu z ul. Kpt. Jaroše: Velká Bíteš – U Dálnice
- lokalita jižně od dálnice, u lesa směrem na Náměšť nad Oslavou: Velká Bíteš
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění s obcí
Březí, Březské, Heřmanov, Křoví, Milešín, Nová Ves, Osová Bítýška, Rozseč, Skřinářov,
Vidonín, Vlkov, Záblatí v předloženém znění
• ve věci kupní smlouvy na pozemek p.č. 360/2, k.ú. Košíkov uzavřené s firmou Agrostroj
Pelhřimov a.s. prověřit a poté projednat s příslušnou firmou ustanovení smlouvy související s věcným předkupním právem k pozemku
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, uzavírané mezi městem Velká Bíteš (zavázaný) a E.ON ČR České Budějovice
(oprávněný) v předloženém znění, jejíž předmětem je umístění a provozování vedení
VN na pozemcích města p.č. 354/3 a 355/4, k.ú. Košíkov
• na základě požadavku Oblastní stomatologické komory Žďár nad S. navýšení hodinové sazby za lékařskou službu první pomoci v oboru stomatologie na 300,-/hod
• ve věci žádosti odboru výstavby ze dne 15. 11. 2006 „Slepá ulice Za Loukama, umístění
skateboardu“ následující: RM
- souhlasí se zaslepením vjezdu z ulice Za Loukama na silnici I/37
- nesouhlasí s provozováním skateboardu v části ulice Za Loukama – doporučuje
vyhledat jinou vhodnou lokalitu
• následující stanovisko ke stavbě „ZTV pro 8 rodinných domků Velká Bíteš“ na Návrší:
RM požaduje minimální šířku komunikace mezi ploty 6 m, s tím že vedení města a odbor výstavby realizuje s investory jednání ve věci spolufinancování výstavby komunikace městem a ve věci zastavovací studie v této lokalitě
• ve věci pronájmu pozemků za účelem umístění atrakcí na pouť a hody 2007 následující
stanovisko:
- Masarykovo n. pro obě dvě akce pronajmout Pavlu a Josefu Kočkovým za následující poplatky: pouť: 40.000,-, hody 65.000,- prostor u Náměšťského mostu pronajmout p. Jaroslavu Holému za poplatek 7.000,• využití nabídky Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Brno na vypracování urbanistické studie
s prvky regulačního plánu pro lokality Babinec a Pod Spravedlností ve Velké Bíteši za
nabídkovou cenu 110.000,- vč. DPH
• usnesení RM ze dne 3.7.2006 a dne 2.10. 2006, týkající se přestavby stávající prodejny
v Chobůtkách se mění tak, že původní text: „RM souhlasí pouze s přestavbou prodejny na bytový dům v rozsahu max. dvou nadzemních podlaží, včetně půdní vestavby
v podkroví se sedlovou střechou a polovalbami event. druhé nadzemní podlaží řešit
formou mansardové střechy“
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• Dále RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavební úpravy
pro vznik rodinného domu o dvou nadzemních podlažích, která byla vypracována
Ing. P. Šedivým v srpnu 2006
• realizaci oprav bytu č. 2, U Stadionu 276, Velká Bíteš
• poskytnutí kladného stanoviska k projektové dokumentaci novostavby garáže pro
nákladní automobil a kladného stanoviska z hlediska požárně nebezpečného prostoru, který bude zasahovat na pozemek p.č. 1695/1. Dále RM souhlasí s vybudováním sjezdu na veřejnou komunikaci zpevněním - vydlážděním
• cenový návrh na zimní údržbu silnice III/3991 (vrzalka u Košíkova) předložený
SUS Žďár nad S. s předpokládanou fakturační částkou na období listopad 06 – březen 07 ve výši 70.000,-. Fakturace bude realizována na fu AG FOODS s tím, že tato
přefakturuje na město 57 %
• dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS a.s. a nápravě vadného stavu s vlastníkem pozemků, uzavíranou mezi firmou ČEPS Praha
(vlastník vedení) a městem (vlastník pozemků) v předloženém znění s tím, že
bude v této věci kontaktován jednatel společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o. p. Libor Kolář za účelem hospodárného využití dřevní hmoty
• jednací řád RM v předloženém znění s tím, že bude doplněn § 6 novým zněním
bodu 7 s textem: Následně proběhne interpelace členů RM, podněty a návrhy
k projednání na zasedání RM. Stávající body 7, 8 a další v § 6 budou mít číslování
8,9 ad.
• Dále bude doplněn § 12, bod 4: Usnesení RM bude vyvěšeno na WEB stránky
města do 20 dnů po skončení zasedání RM s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů
• ve věci závěrečného vyúčtování hodů 2006 doporučuje:
- DR TS Velká Bíteš s.r.o. provést analýzu fakturační částky fakturované městu TS
- vedení města provést s vedoucí IC a KK sl. Zdeňkou Špičkovou analýzu výsledků
diskotéky a výsledků všech výčepů obecně
• návrh personálního obsazení následujících komisí RM a jmenování tajemníků
komisí:
- bytová komise
- kulturní, školská a sportovní komise
- redakční rada Zpravodaje
- sbor pro občanské záležitosti
- komise k zajištění oslav 600. letého výročí udělení plných městských práv Velké
Bíteši
• že kompetence v minulých volebních obdobích patřící letopisecké komisi (komise
ZM) přechází na základě nových právních norem a rozhodnutí RM na Radu města
Velká Bíteš
• ve věci žádosti o odprodej části obecního pozemku p.č. 1195/1, ost. plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 150 m2, k.ú. Velká Bíteš, následující:
RM neschvaluje prodej, ale doporučuje věc řešit pronájmem uvedeného pozemku,
se specifickými parametry nájemní smlouvy, zajišťující dlouhodobost pronájmu

10

Za tím účelem schvaluje RM zveřejnění pronájmu uvedeného pozemku, pokud
bude výše uvedené akceptováno
Rada města neschvaluje:
• dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi firmou
Český Telecom Praha a.s. (oprávněný) a městem Velká Bíteš (povinný), v předloženém znění, předloženou odborem výstavby dne 15.11.2006. RM požaduje znění
smlouvy dle doporučení odboru výstavby
Rada města bere na vědomí:
• informace podané přítomnými Bc. I. Křížem a pí. S. Smutnou ve věcech souvisejících s ustanovením p. Bc. I. Kříže do funkce ředitele Městského muzea. Za tím
účelem RM vyslovila souhlas s členstvím p. starosty a pí. místostarostky v inventarizační komisi, jejíž úkolem je předání muzea
• výroční zprávu Speciální školy za r. 2005/2006, Tišnovská 116
• výroční zprávu MŠ II, U Stadionu 538, Velká Bíteš
• složení komise města pro projednávání přestupků: předsedkyně: pí. JUDr.
R. Klímová, členové: pí. E. Doležalová, pí. JUDr. A. Malá, pí. E. Lišková, p. Ing.
J. Šilhan, p. Ing. P. Bednář

USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 02/06, KONANÉHO DNE
6. PROSINCE 2006
Zastupitelstvo města schvaluje:
• následující změny jednacího řádu ZM:
- v § 9 se doplňuje nové znění odstavce 8:
U veřejného hlasování se na návrh alespoň dvou členů ZM do zápisu z jednání ZM
uvedou jména všech členů ZM s uvedením, zda hlasovali pro návrh, proti návrhu,
nebo zda se hlasování zdrželi stávající odstavec č. 8 se mění na odstavec č. 9
- § 14 rozšíření odstavce 5: Usnesení a zápis z jednání zastupitelstva města se
vyvěšují na WEB stránky města Velká Bíteš do 15 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů
• uzavřít s firmou ITW PRONOVIA s.r.o. dodatek č. 1 kupní smlouvy ze dne 16.9.2004
v předloženém znění
• vzdání se předkupního práva města k pozemkům p.č. 355/2 – orná půda o výměře
3155 m2, p.č. 355/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1046 m2 v k.ú. Košíkov
pouze pro účel prodeje těchto pozemků firmě G-Team spol. s r.o. Toto vzdání se
předkupního práva se časově omezuje do 31.12.2007
• uzavřít s firmou Laurens Reality spol s r.o. smlouvu o zániku věcného předkupního
práva v předloženém znění
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• prodej bytu č. 429/10 v ulici Vlkovská ve Velké Bíteši včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 843 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 333 m2 v k.ú. Velká Bíteš ve výši id. 727/10983
• bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2729/9 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 4875 m2 v k.ú. Velká Bíteš do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za těchto podmínek: Město Velká Bíteš bude
o pozemek p.č. 2729/9 v k.ú. Velká Bíteš řádně pečovat a bude jej využívat jako
sportoviště, hřiště, a to po dobu 10 let od jeho nabytí. Město Velká Bíteš se zavazuje nevyužívat po tuto dobu výše uvedený pozemek ke komerčním účelům,
nepřenechat jej ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit jej, a to vše po
dobu nejméně 10 let od jeho nabytí. Za porušení výše uvedených závazků se
zavazuje město Velká Bíteš převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti u níž došlo k porušení závazku,
v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu
platného v době bezúplatného převodu. Bude – li takto stanovená částka nižší
než je účetní hodnota nemovitosti uvedená v čl. I. smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se
této účetní hodnotě
• ZM dále schvaluje úplatné nabytí pozemků v areálu TS Velká Bíteš tj. p.č. 2729/17
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 317 m2, p.č. 2729/25 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 2217 m2, p.č. 2729/26 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2 a p.č. 2729/20 – ost.plocha, manipulační plocha o výměře 13 m2 do
majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu
v místě a čase obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu
platného v době převodu
• Pro případ, že by bezúplatný převod pozemku p.č. 2729/9 v k.ú. Velká Bíteš
do majetku města nebyl MF ČR schválen, ZM dále schvaluje variantu úplatného převodu tohoto pozemku na město za cenu v místě a čase obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době převodu
• prodej části pozemku p.č. 1127/1-ost.pl. manipulační pl. o výměře cca 20 m2.
k.ú. Březka u Velké Bíteše (výměra bude upřesněna geometrickým zaměřením)
• prodej části pozemku p.č. 2038-ost.pl. o výměře cca 120 m2, k.ú. Velká Bíteš
(výměra bude upřesněna geometrickým zaměřením). Prodej předmětné části
pozemku se schvaluje s podmínkou, že budoucí sjezd na silnici I/37 nebude
oplocován a že na prodávaném pozemku bude ve prospěch města zřízeno
bezúplatné věcné břemeno, odpovídající právu přístupu a příjezdu k pozemku v souvislosti s plánovaným pokračováním terénních úprav na pozemku
p.č. 2038, k.ú. Velká Bíteš
• Dále ZM schvaluje směnu části městského pozemku p.č. 2045/3-orná půda o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2045/4 zahrada cca 44 m2
v k.ú. Velká Bíteš v majetku žadatelů
• výkup spoluvlastn. podílu ve výši id. 1/11 na následujících pozemcích:
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• p.č. 1762/2-ost.pl., jiná pl. o výměře 59 m2, p.č. 1829/2-orná o výměře 58 m2,
p.č. 1846-ost.pl., neplodná o výměře 3428 m2 a p.č. 1847- zast.pl. o výměře 15 m2
v k.ú. Velká Bíteš
• ZM současně schvaluje výkup zbývajících id. 18/22 od ostatních spoluvlastníků.
• výkup pozemků pod veřejnou komunikaci v Holubí Zhoři a to:
pozemek p.č. 5359 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Holubí Zhoř o výměře 164 m2
pozemek p.č. 5354 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Holubí Zhoř o výměře 296 m2
část pozemku p.č. 5349 - ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. Holubí Zhoř o výměře cca 200 m2
pozemek p.č. 5350 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Holubí Zhoř o výměře 40 m2
• zařazení komunikace na pozemcích p.č. 5372 a 5633 v k.ú. Holubí Zhoř, včetně
mostního objektu (přes dálnici – p.č. 5645) mezi místní komunikace
• následující měsíčních odměny:
I)
Člen ZM
0.400,- Kč
Člen RM
1.300,- Kč
Předsedové výborů a komisí
1.200,- Kč,
s tím že výplata odměny je podmíněna minimálně jedním zasedáním za příslušný
měsíc. Uvedená hodnota je maximální odměnou za měsíc.
Souběh výkonu několika funkcí:
Při souběhu několika funkcí se vyplácí odměna, za kterou se poskytuje nejvyšší
odměna. Toto ustanovení se nevztahuje na předsedu komise k zajištění oslav
600. letého výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši.
Odměny se budou vyplácet od měsíce prosince 2006.
II)
Předsedové osadních výborů
1.200,- Kč
• rozpočtové opatření č. 6/06 k rozpočtu města Velká Bíteš na r. 2006
• rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na počátek roku 2007 v předloženém
znění
• rozpočtový výhled města Velká Bíteš na r. 2008 a 2009 v předloženém znění
• převedení rozpočtového opatření během roku do kompetence rady města Velká
Bíteš pouze v nejnutnějších případech se stanoveným limitem ve výši maximálně
300.000,- Kč na jednotlivý případ. Toto zmocnění se nebude týkat provádění změn
příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz. Ty zůstávají nadále v kompetenci zastupitelstva města
• Přijaté dotace na akce města pro příspěvkové organizace nebo jiné fyzické nebo
právnické osoby mohou být použity okamžitě nebo převedeny neprodleně.
Úprava rozpočtu bude provedena dodatečně na nejbližším jednání zastupitelstva
města
• Dále zastupitelstvo města schvaluje závěrečné rozpočtové opatření ke konci roku
převést do kompetence rady města Velká Bíteš v plném znění
• neměnit sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
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Zastupitelstvo města volí:
• za členy výboru pro ÚP, regionální rozvoj a výstavbu:
p. Mgr. Miroslav Báňa
pí. JUDr. Alena Malá
p. Zdeněk Blažek
p. Ing. Jiří Procházka
p. Karel Navrátil
p. Jiří Rauš
p. Ing. arch. Vlastimil Kunčík
p. Alois Špaček
p. Ing. Václav Rapouch
p. Ing. Ladislav Homola
p. Josef Šmídek
p. Ing. Bronislav Hovadík
tajemníkem výboru je určen: Ing. Pavel Bednář, pracovník odboru výstavby
• za předsedy a členy osadních výborů pro volební období 2006 - 10
1. Březka
předseda: p. Pavel Burian
členové: p. Ing. Josef Šilhan, p. Ing. Josef Janšta, p. Radek Suchánek, p. Jiří Báňa,
p. Josef Burian, p. Ladislav Bureš
2. Holubí Zhoř
předsedkyně: pí. Ludmila Pospíšilová
členové: p. Petr Bárta, p. Ing. Zdeněk Hakl, p. Miloslav Netrda, p. Vít Ondráček
3. Pánov
předseda: p. Zdeněk Jeřábek
členové: MUDr. Stanislav Voborný, p. Vítězslav Habán
4. Jindřichov
předseda: p. Jiří Sedlák
členové: p. Ludvík Marek, pí. Marta Karásková, p. Rudolf Brym, p. Radomír Holík
5. Ludvíkov
předseda: p. Josef Pelán
členové: p. Bohuslav Burian, p. Jaroslav Nehřivý, p. Miroslav Soukup, p. Ludvík
Brychta
6. Jestřabí
předsedkyně: pí. Iva Svobodová
členové: pí. Dagmar Doubková, pí. Miluše Prokešová
7. Košíkov
předseda: p. Miloš Jůza
členové: p. Dušan Brym, p. Martin Brym, p. Stanislav Kocián, p. Pavel Rous, p. Jaroslav Šrámek
8. Bezděkov
předseda: p. Jiří Křikava
členové: p. Jiří Buchta, p. Petr Vondrák, p. Jiří Pecina, p. Zdeněk Borkovec
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9. Jáchymov
předseda: p. Radek Batelka
členové: p. Ing. Pavel Hampl, p. Pavel Kotlan, p. Jaromír Rybníček, p. Ing. Petr
Hofman, pí. Ing. Renata Šefčíková, pí. Kamila Hofmanová
• za člena rady mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko a člena rady MAS Most
Vysočiny, který bude zastupovat město Velká Bíteš, p. starostu města Mgr. M. Báňu
a za člena valných hromad v obou zmíněných organizacích, který bude zastupovat
město Velká Bíteš, pí. místostarostku JUDr. A. Malou
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• prezentaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení v rozsahu realizační dokumentace na akci „Úpravy Masarykova n.“
• požadavek na předložení analýzy průmyslové zóny Velká Bíteš – Košíkov, na příštím zasedání ZM, kde je požadována kalkulace p. z., seznam firem působících
v p. z., charakter výroby, zaměstnanost atd.
• svolání pracovního zasedání ZM na den 14.12.2006, do zasedací síně radnice na
1500 hodinu, jehož předmětem jednání bude řešení dopravy ve Velké Bíteši
• požadavek na rozmístění kontejnerů pro posypový materiál ve městě
• požadavek na radu města ve věci zajišťování péče o všestranný rozvoj místních
částí města Velká Bíteš a péče o potřeby občanů místních částí
• požadavek na poskytnutí seznamů komisí pro členy ZM
• požadavek na vypracování orientační cenové mapy pozemků
• požadavek na realizaci opravy poškozeného chodníku v ulici Za Školou

USNESENÍ Č. 3/06 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 18. PROSINCE 2006
Rada města schvaluje:
• na základě poznatků získaných se silničním provozem v prostoru křižovatky na
ulicích Růžová – Na Valech, instalaci svodidla nebo zábradlí u rodinného domu za
účelem zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se na přilehlém chodníku
• svolání pracovního jednání RM 3.1.2007 v 15.00 hod., na které budou přizváni
zástupci všech sportovních klubů organizovaných ve Velké Bíteši za účelem projednání finančních příspěvků na r. 2007 z rozpočtu města. Za tím účelem požadují
členové RM poskytnutí přehledu o finančních příspěvcích sportovním klubům za
poslední 4 roky
• využít nabídky fy Daruel s.r.o. na sběr použitého rostlinného oleje ve Velké Bíteši
• darovací smlouvu v předloženém znění, uzavíranou mezi firmou FI Konsult s.r.o.
Praha (dárce) a městem Velká Bíteš (obdarovaný), jejíž předmětem je poskytnutí
finančních prostředků ve výši 43.000,-Kč účelově určených na nákup nádob na třídění komunálního odpadu
• uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a firmou Agrostar
s.r.o. v předloženém znění
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• předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2407/2006 s architektonickou kanceláří Burian – Křivinka jehož předmětem je změna (posunutí) termínu uvedeného
v bodě 2.1 a sice na 30.11.2006
• předložený návrh smlouvy o dílo s firmou GEODIS Brno s.r.o., jejíž předmětem je
zaměření sklepů na Masarykově n.
• využít cenové nabídky fy PRAGOPROJEKT a.s. Praha na dodávku projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova – 2. etapa, Velká Bíteš“ jejíž výše je
211.380,- Kč vč. DPH
• dodatek smlouvy k pronájmu lesní půdy Lesnímu družstvu svazu obcí Březské 46
na r. 2006 v předloženém znění, kde nájemné představuje f.č. 2.400.000,- Kč
• vyhovět žádosti obou ředitelek MŠ, pí. J. Janíkové a pí. H. Sedlákové na uzavření
školek v době vánočních prázdnin
• vyhovět žádosti na povolení oprav v městském bytě U Stadionu 475 s tím, že žadatel složí na účet města předplacené nájemné ze kterých bude oprava hrazena.
Žadatel souhlasí se zvýšením nájemného na 40,- Kč/m2/měsíc. Tímto nájemným
bude umořována poskytnutá f.č.
• vyhovět žádosti a povoluje podnájem bytu č. 18 Jihlavská 282 s tím, že se doporučuje zřídit trvalé bydliště ve Velké Bíteši
• vyhovět žádosti a prodlužuje nájemní smlouvu na byt č. 1 Jihlavská 282 na r. 2007
• vyhovět žádosti fy Jaroslav Jurný na pronájem nebytových prostor Lánice 42, Velká
Bíteš od 1.2.2007
• závěrečné rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města pro r. 2006 v předloženém
znění
Rada města neschvaluje:
• zveřejnění záměru na prodej městských nemovitostí, a to pozemku p.č. 226
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 681 m2 v k.ú. Velká Bíteš včetně stavby
rodinného domu č.p. 202 v ulici Pod Hradbami s příslušenstvím, který se na
tomto pozemku nachází, dále části pozemku p.č. 243 – TTP o výměře cca 1180
m2 v k.ú. Velká Bíteš, části pozemku p.č. 2211/1 – TTP o výměře 3131 m2 v k.ú.
Velká Bíteš a části pozemku p.č. 2212/5 – TTP o výměře 150 m2 v k.ú. Velká Bíteš
(bez částí těchto pozemků nutných pro výstavbu kruhového objezdu) a doporučuje žádost firmy Reinvest Corporation s.r.o., nám. Republiky 1, Brno o odprodej
výše uvedených městských nemovitostí pro výstavbu prodejny potravin ve Velké
Bíteši odložit do doby schválení příslušných změn v územním plánu
• V této souvislosti RM souhlasí se zahájením přípravy příslušných změn v územním
plánu v obou lokalitách
• vyhovět žádosti faráře p. B. Poláčka o poskytnutí finanční podpory kulturních akcí
v kostele sv. J. Křtitele (varhanní koncerty) se zdůvodněním, že není ještě schválen
rozpočet města na r. 2007
• v současné době realizovat akci „Výměna oken v domě s pečovatelskou službou,
Velká Bíteš“ se zdůvodněním, že je nutné preferovat opravu domu Masarykovo
n. 67, Velká Bíteš a tudíž využít finanční prostředky přednostně na opravu tohoto
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bytového domu. Z toho důvodu je výsledek výběrového řízení v této věci nevyužíván
• osazení dalšího dopravního značení s omezením dopravy v ulici Kostelní
• vyhovět žádosti p. V. Kulíška o obnovení a úpravu dohody o ukončení zemědělské
činnosti, ze dne 13.12.2006, ale doporučuje vedení města vést s p. Kulíškem další
jednání v této věci
Rada města bere na vědomí:
• informace podané přítomným Mgr. L. Koubkem ve věci personálního obsazení
komise pro 600. výročí udělení městských práv Velké Bíteši a ve věci náplně práce
komise
• informace podané přítomným zástupcem fy Colas a.s. Ing. Řezníčkem ve věci
kupní ceny pozemků využitelných na rozšíření lomu Křoví
• text zápisů z jednání kulturní komise ze dne 29.11.2006 a 13.12.2006
• umístění reklamního zařízení na rod. domě č.p. 146 v ulici Růžová ve Velké Bíteši
• zápis z jednání komise pro MPZ, konaného dne 21.11.2006
• výroční zprávu SOU J. Tiraye, Velká Bíteš, předloženou ředitelkou Ing.
M. Šabackou
• výroční zprávu ZŠ Velká Bíteš, předloženou ředitelem ZŠ Mgr. D. Kolářem
• žádost předsedy TJ Spartak Velká Bíteš p. O. Blahy, na poskytnutí nebytových prostor v budově SOU Tyršova za účelem zřízení tělocvičny pro japonská bojová
umění. RM konstatuje, že tato věc bude ústně projednána na jednání dne 3.1.2007
• protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města
• vyúčtování prodeje nápojů na hodech 2006 předložené dne 17.12.2006 ředitelkou
IC a KK sl. Špičkovou
Rada města doporučuje:
• vedení města ve věci výše prodejní ceny bytu U Stadionu 431/15, Velká Bíteš, vyjednávat o částce
• řediteli Polikliniky Velká Bíteš p. MUDr. S. Horkovi vypracovat informační článek
do Zpravodaje města o LSPP, RZS a dostupnosti sanitních vozů ve Velké Bíteši
• odboru výstavby zajistit stálou údržbu toků – potok Bítýška, Bílý potok aj toků ve
správním obvodu Velké Bíteše
• častější aktualizaci WEB stránek města
Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
• ceník prací a služeb pro r. 2007 v cenové úrovni r. 2006
• vyřazení a odprodej nadbytečného, nepotřebného a daňově i účetně odepsaného
nákladního vozidla LIAZ 706 MTS a jeho prodej za doporučenou cenu 40.000,- Kč
• splátkový kalendář ze dne 24.11.2006, navržený jednatelem HC Spartak
Ing. Chadimem, v předloženém znění

17

ZPRÁVY MĚSTA
REKAPITULACE ROZVOJE MĚSTA V UPLYNULÉM ROCE
Finanční odbor městského úřadu, dokončil druhý týden v lednu, předběžně
finanční hospodaření kalendářního roku 2006, a proto můžeme provést rekapitulaci
rozvoje města v loňském roce. Příjmy města, po obdržení všech dotací, dosáhly částky
90,404 miliónů korun, financování skončilo ve výši 1,458 miliónu korun a výdaje byly
ve výši 91,861 miliónů korun. Pokud přeskočíme provozní neboli mandatorní výdaje,
kam patří především provoz městského úřadu, všech škol, polikliniky, údržba zeleně,
chodníků a místních komunikací, sběr a svoz odpadů, tak nejdůležitější část, která se
týká technického rozvoje města, se nazývá opravy a investice.
V minulém roce město pokračovalo v obnově kulturní památky ZUŠ v Hrnčířské
ulici, kde byla dokončena oprava střechy. Celkové náklady dosáhly částky téměř 750
tisíc korun a město na tuto akci čerpalo dotaci z kraje Vysočina ve výši 213 tisíc korun.
Na druhé straně náměstí Osvobození byla úspěšně zakončena první etapa obnovy
opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele, ve výši 1,06 miliónu korun a město na tuto
akci čerpalo dotaci ve výši 530 tisíc korun z Ministerstva kultury.
V domově důchodců jsme zrekonstruovali koupelnu, vyměnili dveře, dveřní
zárubně a dokoupili speciální polohovací vozík. Náklady přesáhly částku jednoho
miliónu korun a město čerpalo na tuto akci dotaci ve výši 600 tisíc korun z Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále obdrželo dar ve výši 120 tisíc korun od společnosti
Mero z Kralup nad Vltavou.
U Polikliniky jsme, po předchozí demolici domu č. 224, vybudovali nová parkovací
místa za 600 tisíc korun.
Další parkovací plochy vznikly v ulici U Stadionu mezi bytovými domy č.p. 275 až
č.p. 278 a č.p. 280 až č.p. 386 za téměř 750 tisíc korun. Největší parkovací plocha byla
vybudována na ulici Tyršova u parku pod sokolovnou nákladem 1,2 miliónu korun.
Současně proběhla rekonstrukce první etapy Tyršovy ulice, která spočívala ve vybudování nové komunikace, veřejného osvětlení a chodníků. Celkové náklady dosáhly
částky 6,5 miliónu korun a město čerpalo na tuto akci dotaci ve výši 5 miliónů korun
z Ministerstva financí.
U základní školy jsme Na Valech zrealizovali projekt nových zastávek autobusů,
chodníků a dopravního značení za téměř 1,75 miliónu korun. Další projekt na zvýšení
bezpečnosti dopravy ve městě byl úspěšně dokončen na ulici Kpt. Jaroše. Spočívala
ve vybudování druhé etapy chodníku, která stála více než 1,122 miliónu korun
a město čerpalo na tuto akci dotaci ve výši 839 tisíc korun ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Současně bylo prodlouženo veřejné osvětlení podél nového chodníku
za téměř 250 tisíc korun. Od SFDI jsme čerpali ještě jednu dotaci a to 857 tisíc korun
na další investiční akci - první cyklostezku ve městě na ulici Vlkovská, která stála přes
1,5 miliónu korun. Zde je nutno podotknout, že při této akci probíhaly další stavební
objekty. Nejnáročnější byla stavba kanalizace, na kterou město přispívalo částkou
téměř 1,5 miliónu korun Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
Mnohem nákladnější investicí byla rekonstrukce první etapy ulice Kostelní, která
dosáhla částky téměř 8 miliónů korun. Město financovalo chodníky, veřejné osvětlení a první úsek Peroutkovy ulice částkou 3 miliónů korun. Zbylou část hradil kraj
Vysočina. Další investicí v Kostelní ulici byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve
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výši téměř 5 miliónů korun, kterou město hradilo formou příspěvku Svazu vodovodů
a kanalizací Žďársko ve výši 30%.
Největší dopravní stavbou v loňském roce byla stavba nového mostu přes
potok Bítýška, včetně oboustranného napojení silnice I/37 na nový mostní objekt.
Investorem bylo Ředitelství dálnic a silnic, správa Jihlava a celkové náklady dosáhly
částky 17,5 miliónů korun. Tyto finanční prostředky byly uvolněny ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Město se podílelo nákladem necelých 250 tisíc korun, na
napojení stávajících chodníků na nový most a umístěním světel na nových sloupech
vedení nízkého napětí elektrické energie.
Město obdrželo od kraje Vysočina 50 tisíc na rozšíření a modernizaci elektronické
zabezpečovací signalizace z důvodu rozšíření městského muzea o detašované pracoviště muzea Vysočiny. Celkové náklady přesáhly 130 tisíc korun. V kotelně Základní
školy na ulici Tišnovská proběhla první etapa výměny plynových kotlů v plynové
kotelně. Náklady na výměnu kotlů překročily 500 tisíc korun. Bylo provedeno zastřešení nad vchodem do tělovýchovného pavilonu Základní školy na ulici Sadová a vchodem do M ateřské školy U Stadionu. Náklady na zastřešení výše uvedených vchodů
dosáhly částky 200 tisíc korun. Město vedle oprav a investic vložilo finanční prostředky do projektů, které po jejich realizaci přinesou městu další rozvoj. Do současné doby máme připravené projekty včetně vydaných právoplatných stavebních
povoleních a čekáme na vyhlášení grantových programů, které by umožnily podat
žádosti o finanční podpory.
Závěrem lze říci, že jsme v minulém roce byli úspěšní v těch projektech a výzvách,
které městu zaručovaly maximální výši přidělených finančních prostředků. Vlastními
finančními prostředky jsme přispěli k úspěšným projektům Ředitelství silnic a dálnic (most I/37), kraje Vysočina (Kostelní ulice), Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
(rekonstrukce a novostavby vodovodů a kanalizací).

SPECIÁLNÍ ODPADKOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

Odpadkové koše na psí exkrementy.

Jelikož jsme měli v novém roce stále
pěkné počasí, mohly Technické služby
na začátku ledna pokračovat ve venkovních pracích. Protože problémy se znečištěnými chodníky se nevyhýbají ani
Velké Bíteši, rozmístili pracovníci TS dvacet kusů speciálních odpadkových košů
na psí exkrementy, které jsou vybaveny
i sáčky. Každý majitel psa si pak vezme
jeden sáček na ruku, přes sáček nabere
to, co zanechal jeho miláček na chodníku
nebo v trávníku, a se sáčkem vhodí do
speciálního koše. Jak jednoduché! Pokud
máte rádi své čtyřnohé miláčky, rádi se
kvůli nim jednou na procházce sehnete
k zemi.

FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
PROSINEC 2006, LEDEN 2007
RODINNÉ PASY
Již 12. prosince, tedy na konci roku 2006, byly prvním rodinám z Vysočiny slavnostně přímo na zasedání krajského zastupitelstva předány rodinné pasy.
Pokud se nyní zeptáte, co je to rodinný pas a k čemu je určen, potom nejjednodušší
odpovědí je vás, čtenáře, odkázat na webové stránky s adresou www.rodinnepasy.cz.
Protože si ale velmi dobře uvědomuji, že zdaleka ne všichni na Vysočině máme k dispozici připojení na internet, pokusím se snad stručně a přehledně vysvětlit i v tomto
článku, co je rodinný pas, kdo ho může získat, jak ho může získat a k čemu slouží.
Rodinný pas je vlastně jakousi slevovou kreditní kartou, kterou může získat každý
rodič – občan Vysočiny, který se stará alespoň o jedno dítě mladší osmnácti let.
Rodinný pas, který má opravdu tvar a velikost kreditní karty, lze získat vyplněním a
odesláním velmi jednoduchého formuláře (přesný název je registrační kupón), a to
buď na internetu (www.rodinnepasy.cz) nebo lze formulář získat jako součást informačního materiálu, který je k dispozici volně na většině městských úřadů a také
přímo ve vestibulu vchodu do budovy Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě na
Žižkově ulici 57 (kontaktní telefon 564 602 311).
Jak jsem již naznačil, rodinný pas je slevovou kreditní kartou, která zajišťuje poskytnutí slev ve speciálně označených provozovnách v celé České republice, na Slovensku
a v Dolním Rakousku. Jedná se například o slevy v oblasti nákupu oděvů, elektroniky,
sportovních potřeb, hraček apod. nebo o slevy v oblasti poskytování občerstvení v restauracích, o slevy v ubytování, při objednávkách rodinné rekreace apod. Počet firem
zapojených do slevového systému se postupně rozšiřuje a jejich seznam je opět již
dnes k dispozici na internetu (www.rodinnepasy.cz) a rovněž městské úřady budou
postupně vybaveny katalogy se seznamy poskytovatelů slev rodinám s dětmi.
Na závěr lze snad pouze krátce napsat, že zavedení rodinných pasů je naprosto
konkrétní podporou Vysočiny rodinám s dětmi a že je nyní na každé rodině, zda se
do slevového systému zapojí. Na základě stávajících zkušeností mohu rodinám zapojení jenom doporučit a ujistit, že kraj Vysočina i do budoucna s podporou projektu
rodinné pasy počítá.

VYSOČINA SE PŘEDSTAVILA NA REGIONTOURU
Kromě toho, že všichni již dnes víme, že naše Vysočina je nejpohádkovějším krajem a všem, kteří k tomu přispěli na internetu hlasováním pro zámek v Telči moc
děkuji, tak se můžeme pochlubit i dalšími NEJ. Zejména mám na mysli množství
našich kulturních památek a přírodních krás.
Právě na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour v první polovině
ledna byly kromě desítek propagačních materiálů jednotlivých města a obcí Vysočiny
také představeny a pokřtěny tři nové propagační materiály o Vysočině.
Brožura Památky židovského osídlení stručně popisuje celkem 17 center židovského osídlení na Vysočině.
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Dalším pokřtěným materiálem byla potom publikace s názvem Památky UNESCO,
která upozorňuje návštěvníky Vysočiny na skutečnost, že se nacházejí v kraji, na
jehož území lze navštívit největší počet památek zapsaných na Seznamu kulturního a
přírodního dědictví UNESCO, a to v Telči, Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou.
Třetí nejobsáhlejší publikace nese název Vysočina, kouzlo přírody. Tato publikace
vybízí návštěvníka Vysočiny k návštěvám chráněných krajinných oblastí Žďárské
vrchy a Železné hory, národních přírodních rezervací Mohelenská hadcová step,
Zhejral, Velký Špičák, národních přírodních památek Jankovský potok, Hojkovské
rašeliniště, Švařec a více než čtyřiceti přírodních rezervací.
Téměř sto přírodních památek, deset přírodních parků, desítky naučných stezek,
vycházkových tras a okruhů a sedm veřejně přístupných rozhleden, to je jedna z charakteristik Vysočiny, kterou se ve spojení s kulturními památkami nemůže pochlubit
snad žádný jiný kraj.
Možná, že Vás některé při čtení tohoto článku stejně jako mě při prohlížení výše
zmíněných publikací napadlo, že ačkoliv na té Vysočině již tak dlouho žijete, že ji
pořád ani pořádně neznáte. Pokud máte chuť a čas, lze se k návštěvám pozoruhodných míst Vysočiny inspirovat i na www.kr-vysocina.cz , kde naleznete většinu materiálů alespoň v elektronické podobě.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

STATISTIKA
Počet obyvatel města VELKÁ BÍTEŠ a jeho místních částí k 1. lednu 2007

VELKÁ BÍTEŠ

BEZDĚKOV

DOPĚLÍ

DĚTI

CELKEM

PŘIHLÁŠENO

ODHLÁŠENO

NAROZENO

ZEMŘELO

3.338

874

4.212

75 DOSPĚLÝCH

49 DOSPĚLÝCH

48

37

28 DĚTÍ

10 DĚTÍ

61

3 DOSPĚLÍ

1 DOSPĚLÝ

0

0

47

14

BŘEZKA

71

21

92

1 DOSPĚLÝ

1 DOSPĚLÝ

1

1

HOL. ZHOŘ

116

32

148

0

0

1

2

JÁCHYMOV

76

22

98

5 DOSPĚLÝCH

0

0

1

2 DĚTI
JESTŘABÍ

42

5

47

0

1 DOSPĚLÝ

0

0

JINDŘICHOV

64

13

77

0

1 DOSPĚLÝ

0

1

1 DÍTĚ
KOŠÍKOV

129

35

164

0

0

1

1

LUDVÍKOV

28

7

35

2 DOSPĚLÍ

2 DOSPĚLÍ

0

2

2 DĚTI

3 DĚTI

PÁNOV

13

2

15

0

0

0

1

CELKEM

3.924

1.025

4.949

118

69

51

46

Pozn.: Může dojít ještě ke změně stavu počtu obyvatel k 1.1.2007 (+, -) z důvodu, že
během měsíce února někdy i března přichází oznámení o odhlášení obyvatel, narození dětí i úmrtí obyvatel za loňský rok. Tabulku budeme aktualizovat.
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BLAHOPŘEJEME
Dne 28. února 2007 oslaví významné životní jubileum 90 tých narozenin funkcionář sboru a vzorný požárník Bratr Josef Beránek.
Bratr Josef Beránek se narodil 28. února 1917 v Heleníně u Malého Beranova u Jihlavy. Ve čtyřech letech se rodina přestěhovala do Ořechova, odkud pocházel jeho otec.
Postavili si chaloupku a ve 14-ti letech chudě vybaven nastoupil do učení u řezníka
k Vítešníkům do Křižanova. Z té doby má od nich výuční a tovaryšský list. Byli tam 3
tovaryši a chodili po okolních dědinách dům od domu.
Řemeslo později upadlo – převzala to družstva. Přešel jako řidič k nákladnímu
autu u soukromníka. V roce 1942 se oženil a po dobu 2. světové války byl ve Velké
Bíteši v restauraci u Jelínků. Po znárodnění od roku 1951 přešel pracovat ke zdravotní
záchranné službě jako řidič sanitního vozu ve Velké Bíteši až do roku 1984. V této
době odešel o 1,5 roku dříve do důchodu pro zdravotní problémy. Před dobou stálého zaměstnání pracoval v Olší nad Oslavou, dále byl zaměstnán jako závozník firmy
Šabatský – autodopravce a později jako řidič. Poněvadž projevil zájem o hasičskou
činnost, ve volných dnech svého zaměstnání jezdíval s hasičským autem na schůze
a plesy dle potřeby, i když v této době ještě nebyl členem SDH. Do SDH vstoupil
v Ořechově 1. ledna 1942. Ve sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš prováděl údržbu
hasičské techniky na staré zbrojnici, prováděl preventivní prohlídky domů. Byl také
jeden z těch, kteří se podíleli na výstavbě nové hasičské zdrojnice, která je postavena
v blízkosti benzinové pumpy na silnici od Velkého Meziříčí do Náměště nad Oslavou.
Údržbě hasičské techniky se věnoval velmi intenzivně, aby byla stále připravena
k zásahům, poněvadž se téměř denně vyjíždělo k zásahům hašení požárů od lokomotiv v okolí Níhova. V pozdějších letech svého členství pracoval ve funkci náhradníka výboru 1968 – 1969, revizor účtů 1968 – 1969 a 1980 – 1982, hospodář 1970 –
1971 a 1980 – 1982, pokladník 1970 – 1972, člen výboru 1970 – 1971 a 1978 a 1980,
velitel požární stanice 1972 – 1974, zástupce velitele 1974 – 1977, referent politicko
výchovné práce 1977 – 1980 a referent CO 1977 – 1980. Ve výboru ZO SPO pracoval
aktivně až do svého vysokého věku. Jako vyučený řezník měl na starosti stravování
na všech akcích pořádaných hasiči. Byl postižen třemi srdečními infarkty, potřeboval
klid a často byl v nemocničním ošetření v Brně. Rozhodl se proto odejít do Domova
důchodců ve Velkém Meziříčí, kde je spokojený. Má také 3 vnuky, ale žádný z nich
není zapojen do hasičské činnosti. Měl vždy radost z hasičské práce, když sbor Velká
Bíteš u požáru dobře zasáhl, a hasičská technika a její údržba pro něj byla celý život
koníčkem. Bratr Josef Beránek patří mezi nejstarší členy ve Velké Bíteši. I nyní, přes
své stáří, se neustále zajímá o dění SDH.
V letech 1972 – 1973 byl také ve funkci velitele SDH a následně členem kontrolní
a revizní komise, kde pracoval aktivně až do svého vysokého věku. Jmenovaný je členem aktivu „Zasloužilých funkcionářů“ v okrese Žďár nad Sázavou. Pořádaných akcí
se nemůže ze zdravotních důvodů osobně účastnit.
Za jeho 66-ti letou aktivní práci a dlouholetou činnost ve sboru obdržel následující
ocenění:
• 1. 1. 1950 Čestné uznání od SDH
• 1970 Čestné uznání OSH
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
1. 1. 1980 Medaile „Za příkladnou práci“
1. 1. 1987 Medaile „Za zásluhy“
1992 Čestné uznání ÚSH
1997 Medaile „Za mimořádné zásluhy“
2002 Řád sv. Floriána
Vzorný požárník 3. stupně
1. 1. 1962 Stužka „Za věrnost – 20 let“
1. 1. 1982 Medaile „Za věrnost za 40 let aktivní činnosti“
1. 1. 1992 Stužka „Za věrnost – 50 let“
20. 5. 2002 Stužka „Za věrnost – 60 let“

Při příležitosti jeho 90tých narozenin a 135. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů ve Velké Bíteši ho navrhuje výbor SDH na udělení nejvyššího vyznamenání
SH ČMS titulu „Zasloužilý hasič“.
Naší milou povinností je bratru Josefu Beránkovi jménem výboru SDH poděkovat za jeho dosavadní práci a popřát mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Zájmová skupina historie PO při SDH Velká Bíteš

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
INFORMACE O LÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ PRVNÍ POMOCI
NA POLIKLINICE VE VELKÉ BÍTEŠI V ROCE 2007
Pohotovostní služba ve Velké Bíteši zůstává ve stejném rozsahu jako v minulém roce:
Pondělí – čtvrtek
Pátek
Sobota, neděle, svátky

16.00 – 22.00 hod.
13.00 – 22.00 hod.
9.00 – 21.00 hod.

Lékařská služba první pomoci na poliklinice je ambulantní – tel. číslo je 566 532 411.
Sanitní vůz je přivolán pouze ve výjimečných případech k návštěvě lékaře – s dojezdem do 1 hodiny nebo k odvozu nemocného k hospitalizaci.
Život ohrožující akutní případy, jako jsou těžká zranění, stavy bezvědomí, akutní respirační dušnosti, je vhodné řešit přivoláním rychlé záchranné služby na tel. čísle 155.
MUDr. Svatopluk Horek
ředitel polikliniky
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ZUBY, ZOUBKY, ZOUBEČKY…
MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

…že pracujeme podle Školního vzdělávacího rámcového plánu, už
víte. Jeho součástí jsou tzv. “výpravy“ po celé zeměkouli. Jednou z nich,
kterou jsme koncem listopadu absolvovali, byla „Výprava po těle“. Její
hlavní linií je seznámit děti (samozřejmě s ohledem na věkové kategorie) s nejdůležitějšími orgány lidského těla, jejich funkcemi, prevence proti úrazům, nemocem…
V rámci této „výuky“ jsme si také povídali o našem chrupu. A protože máme v předškoláku chlapečka, jehož maminka je zubní lékařka, domluvili jsme si u ní návštěvu v ordinaci v Osové Bítýšce.
Některé děti již mají zkušenosti se „zubaři“, a proto se také trochu bály a byly plné
očekávání, co že se to bude vlastně dít.
V úterý dopoledne jsme se všichni vypravili přistaveným autobusem do Osové
Bítýšky k paní doktorce Evě Brázdilové. Ta nás již očekávala, ale sestřička v čekárně
dětem sdělila, že musíme chvíli počkat, protože přišel pán, kterého moc bolel zub a děti
už rozvíjely teorie, proč, a který…
Zanedlouho jsme se dočkali.
Paní doktorka nás mile přivítala a při krátké přednášce, na
modelu lidských čelistí plných
zubů, nám předvedla, jak máme
o zoubky pečovat – jak je čistit, čím je čistit a hlavně proč je
čistit. Krásné bylo přirovnání,
že zoubky jsou hrbolaté jako
hory a údolí. Děti paní doktorku
zaujatě poslouchaly, odpovídaly na otázky a bylo vidět, že
péče o zoubky jim není cizí. Po
tomto výkladu nás paní doktorka Brázdilová pozvala do své
ordinace, ukázala dětem jezdící
křeslo, plivátko, ale také nástroje:
např. zrcátko, kterými zoubky
prohlíží, proklepává a zjišťuje,
zda jsou zdravé.
Bylo nás hodně, ale některé
děti si také zkusily, jak se na
takovém zubařském křesle sedí
a paní doktorka jim elektrickým kartáčkem krásně vyčistila
zoubky a ukázala jak se to dělá.
Dokonce objevila, že už některým rostou „dospělácké“ zuby
Návštěva u paní doktorky Evy Brázdilové.
FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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a o ty se už musíme opravdu dobře starat, protože – a to děti věděly – jiné nám nenarostou!!!
Na rozloučenou ještě děti dostaly žvýkačku a „kouzelnou tabletku“, která umí odhalit, jak si dobře čistíme zoubky, kde máme přidat či přitlačit. Po vyčištění zoubků se tabletka rozžvýká, a tam, kde jsou zoubky špatně vyčištěné se zabarví do červena … a proto
znovu a pořádně, ať nás žádný nebolí a narostou nám krásné dospělácké zuby.
Děkujme paní doktorce Brázdilové za krásnou a poučnou návštěvu.
Jana Krejčová,
učitelka mateřské školy

ZIMNÍ VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

MATEŘSKÁ ŠKOLA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 86

Výtvarné kurzy pro veřejnost pořádáme již od roku 2003 a mysleli jsme si, že již
nebudeme pokračovat , protože naše „pletařky“ jsou již tak zručné, že je nebude mít
čemu učit. Na podzim právě uplynulého roku 2006 jsme pořádali dva cykly seminářů
- pro začátečníky a pro pokročilé a na podnět jejich absolventek pořádáme následující kurzy.
Takže co nás čeká, se dozvíte o kousek níže, jsou to již složitější techniky, např.: pletení na rámu, diamantová vazba, tažená technika.
Pro úplné začátečníky je určen asi pouze kurz – tác s keramickou podložkou,
který má dvě části, dne 17.2.2007, kdy si budeme podložky vyrábět a 31.3.2007, kdy
je budeme oplétat pedikem, a pak také kurz před Velikonocemi 7.4.2007 – který jsme
nazvali „Dva v jednom“.
Termíny a náplně jednotlivých kurzů:
1) sobota 10.2.2007 - oplétání pedikem a šénou
- obal na květináč s diamantovou vazbou, cena 280Kč
2) sobota 17.2.2007 - práce s keramickou hlínou a sklem
- přípravný kurz, který navazuje na kurz, který bude 31.3.2007,
doba trvání asi 3 hod.
- 1 hranatá podložka zdobená sklem a 1 kulatá podložka
- příprava pro kurz, který bude 31.3.2007 – oplétání táců
3) sobota 24.2.2007 - oplétání pedikem, dle zájmu účastníků možno kombinovat
s mořskou trávou, kukuřičným provázkem
- šperkovnice – hranatý koš pletený na rámu, cena 400 Kč
- náročné na čas!!! - celý den - začátek v 10.00 hod.
4) sobota 17.3.2007 - oplétání pedikem
- kulatá ošatka, stěny pletené taženou technikou cena 280 Kč
5) sobota 31.3.2007 - oplétání pedikem (podmínkou je absolvování kurzu dne
17.2.2007)
- tác - 1 kulatý, 1 hranatý se sklem - oplétání keramických podložek vyrobených 17.2.2007, cena 400 Kč
6) sobota 7.4.2007 - „Dva v jednom“ – zdobení kraslic
- kraslice děrované-madeira, kraslice drátované, příp. dle
zájmu
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- zvoneček na formě
- s sebou si přineste – bílá vyfouknutá vajíčka - asi 5 ks, využijeme formu zvonečku z Vánoc, kterou si přineste s sebou;
cena 240 Kč.
Další informace:
Kurzy jsou určeny:
Místo konání:
Čas konání:
Délka trvání:
S sebou:
Přihlásit se můžete:

Další informace:
Cena kurzu:
Bonusová cena:

pouze pro dospělou veřejnost
Mateřská škola, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš (vchod
z průjezdu)
vždy od 14.00 hodin, pouze 31.3.07 od 10.00 hod.
asi 4 - 5 hodin podle techniky, dne 31.3.2007 asi 7 - 8 hod.
přezůvky, prac. oděv, svačinu, starší ručník, příp. kleštičky
a nůžky (nemusí být)
nejpozději 3 dny před zahájením kurzu, osobně na MŠ nebo
telefonicky na čísle 566 532 244 nebo e-mailovou adresu:
skolka.bites@seznam.cz
naleznete i s obrázky na internetových stránkách MŠ
www.skolkavbites.com
cena za jednotlivé kurzy - viz.výše. Cena je stanovena podle
náročnosti techniky a ceny materiálu.
pokud se přihlásíte na celý cyklus všech pěti seminářů (17.2.
a 31.3.2007 se považuje za jeden seminář), poskytujeme
slevu: celková cena pak bude 1.450 Kč
Na příjemné a tvůrčí setkání s Vámi se těší zaměstnanci
MŠ, Masarykovo náměstí

Keramický tác.
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FOTO: ARCHIV MŠ

ZASTŘEŠENÍ VSTUPU
VESELÁ ŠKOLKA U STADIONU

Léto 2006.

FOTO: ARCHIV MŠ Prosinec 2006.

FOTO: ARCHIV MŠ

…tak jste se dočkali, čekat se vám vyplatilo
Přesně tato slova před dvěma měsíci pronesl na mou adresu pracovník stavebního
odboru Městského úřadu Ing. Rada. A měl pravdu. Čekat se opravdu vyplatilo.
Na sklonku roku 2005 byla v naší školičce provedena komplexní rekonstrukce
vstupu do budovy (Zpravodaj 2006). Objekt tím získal pěkný a svěží vzhled. Chybělo
pouze zastřešení vstupu. Byť jsme byli s přestavbou vstupních prostor spokojeni
a byli jsme si vědomi velké finanční částky vynaložené na tuto akci, přesto jsme chtěli
ještě něco navíc. Zastřešení vstupu nám bylo přislíbeno, nicméně má prosba a přání
směřovala ještě kousek dále. Požadovala jsem zastřešení vstupu rozšířit pro případné
kočárky maminek, přivádějících k nám své ratolesti. Často totiž rodiče své nářky na
nemožnost uschování kočárků před deštěm či sněhem směřovali na mou adresu.
A tak se licitovalo - …“buď zastřešíme pouze vstup, nebo musíte počkat“. Měla jsem
obavy – bude lepší vrabec v hrsti, nebo holub na střeše? Uvěřila jsem slibu pana starosty a vyplatilo se. Vstup je zastřešen, kočárků se zde uschová hned několik a my
můžeme pouze děkovat. Firmě Zámečnictví Němec za bezproblémovou realizaci
zastřešení a především Vám, pane starosto a páni „radní“, za to, že plníte sliby … a to
nejen o Vánocích.
Janíková Jiřina
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SOU JANA TIRAYE

V rámci 2. ročníku Dne otevřených dveří SOU Jana Tiraye se dne 14. prosince 2006
uskutečnila velkolepá Školní show. Akce, kterou uváděla agentura Bára, byla zahájena
v 9.30 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Všichni přítomní byli přivítáni a seznámeni s bohatým programem a mohlo se začít!
Své dovednosti zde prezentovaly obory vzdělání – kadeřník, cukrář, kuchař – číšník a obráběč kovů.
Nabídka byla opravdu pestrá… Kolem celého sálu nabízely ukázky svých prací
žáci jednotlivých oborů a na prodlouženém pódiu – místě hlavního dění – se konala
módní přehlídka, kde žáci Středního odborného učiliště Jana Tiraye předváděli pracovní, společenské a sportovní oděvy. Program dále zpestřovala taneční vystoupení.
Na pódiu zatančila skupina Dynamic studio 6 z Brna a „Kosatky“ z Velkého Meziříčí.
S taneční vsuvkou z muzikálu "Tajemství" se představily žákyně školy Lucie Bazalová,
Eva Brychtová, Nicola Dostálová a Aneta Menclerová.
Dále jsme mohli vidět kadeřnickou
proměnu vybraných žáků ze Základní
školy Velká Bíteš, vystoupení hudební
skupiny „Sklípkani“, jejíž členem je žák
2. ročníku SOU Jana Tiraye J. Horák,
aerobikové vystoupení Základní
školy Velká Bíteš pod vedením paní
Topinkové a mnoho dalšího.
Překvapením bylo vystoupení
populární osobnosti – italského zpěváka Davida Mattioliho!
Návštěvnost byla nad očekávání
vysoká. Do Kulturního domu zavítaly
stovky lidí, mezi nimiž byl pan starosta
a členové rady Velká Bíteš, generální
ředitel a zástupci společnosti První
brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., pracovníci školského úřadu Velké Meziříčí,
ředitelé základních a ostatníchškol a zástupci smluvních pracovišť.
Přišli samozřejmě také žáci základních škol z města i okolí, ale také
rodiče, výchovní pracovníci a senioři.
Tato akce sloužila k prezentaci školy,
ale zejména k přispění náborové činnosti.
Zahraniční host.
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FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Celou show zajišťovali pedagogičtí pracovníci a žáci SOU Jana Tiraye, kteří přípravy
pojali svědomitě a s nadšením, za což jim určitě patří velký dík.
Poděkování si ale také zaslouží sponzoři, kteří přispěli ke zdaru celé akce.
Mezi ně patří: Textil „MLADÁ MÓDA“ Velká Bíteš paní Romany Holíkové – sportovní oblečení, Textil REMAN Velká Bíteš – propůjčení společenského oblečení,
Fit centrum DENISA – propůjčení prostor na nácvik, Nehtové studio paní Ireny
Katolické – zdobení nehtů, ORIFLAME – p. Menclerová – líčení, AUTOŠKOLA Velká
Bíteš – p. Jiří Liška a Květinářství FLOUMA Velké Meziříčí.
Myslím, že za všechny mohu říci, že se Školní show velice vydařila a pomohla
zájemcům o některý z učebních oborů při jejich rozhodování.red -

Ukázky prací žáků.

FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI…
Vánoční výstava prací žáků ZŠ Tišnovská 116, která se opět otevírala pro návštěvníky ve sklepních prostorách školy, tentokrát nesla název „Ledové Vánoce“. Výstava
probíhala od 10. prosince 2006. Jak sám název napovídá, bylo možné shlédnout
střípky ledu, mrazivé rampouchy, bílý sníh, zasněženou krajinu – prostě vše co k zimě
a hlavně k vánočnímu času patří. Ten, kdo výstavu navštívil, si připomněl, jak vypadají opravdu bílé Vánoce.
Příští rok (vlastně už letos) se na Vás opět těší
žáci a učitelé ZŠ Tišnovská 116

Výstava „Ledové Vánoce“.
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OKÉNKO FARNOSTI
V rámci roku diecéze nás zve pan biskup na pouť do katedrály, ke kořenům naší
víry do Mikulčic, na diecézní pouť rodin do Žďáru nad Sázavou a na další připravované akce v jednotlivých děkanátech.
Proběhne také vědomostní soutěž o diecézi. Pan biskup nás vyzývá k modlitbě za
diecézi vedoucí k prohloubení vzájemné sounáležitosti.
Letošní teplá zima umožňuje pokračování generální opravy farního kostela Jména
Panny Marie v Březí. Dokončení všech prací interiéru kostela a terénních úprav prostranství kostela vyvrcholí primiční slavností Mgr. Blažeje Hejtmánka 6.7.2007 v odpoledních hodinách. Plánovaná akce přesahuje rámec života místní církve a blízkého
okolí. Není výjimkou, že podobných akcí se zúčastňují poslanci i vládní představitelé
a média jim věnují dostatečnou pozornost. Celkový rozpočet rozsáhlých oprav přesahuje částku 600 000 Kč proto jsme vděčni za každou podporu a finanční pomoc
nejen od místních obyvatel, podnikatelů a rodáků, ale i od široké veřejnosti a všech
lidí dobré vůle.
Vedle pravidelných bohoslužeb v domově důchodců probíhají také bohoslužby
slova. Vede je Mgr. Anna Kopáčková (absolventka teologie) od podzimu loňského
roku. Je to cenná služba pomáhající našim spoluobčanům a obyvatelům Domova
důchodců a penzionu zvládat náročnou etapu svého života. Biblická setkání obnovují zdroje vnitřní síly.

BOHOSLUŽBY A PLÁNOVANÉ AKCE
• 3. února 2007 - Druhý farní ples - začátek ve 20 hodin v Kulturním domě
• 18. února 2007 v 15 hodin na faře setkání s misionářskou sestrou Veronikou.
Devět měsíců strávila v Africe (Zambie a Etiopie) a rok a půl v Indii. V Africe pracovala
s HIV a AIDS nemocnými; v Indii s malomocnými. S adopcí na dálku se setkala v Africe i v Indii.
• Každý druhý pátek v měsíci bude na faře modlitební společenství otevřené všem
generacím. Začátek po mši svaté.
Otec Bohumil

LEDNOVÝ KONCERT BHP

ANEB O TOM, JAK DOMA NENÍ PROROKEM ANI SMETANA...
Vyjmenujte tři české skladatele... a netvrďte, že mezi nimi chybí Bedřich Smetana.
V tom případě požádejte o vrácení školného, jak říkával můj pan učitel.
Prochladlý sál Kulturního domu prohřála večer 9. ledna 2007 klavíristka Jitka
Čechová - zpočátku ne tóny, ale příjemným hlasem, kterým nám osvětlila důvody
svého vztahu ke Smetanovu klavírnímu odkazu. Ne, že bychom na slovní doprovod nebyli zvyklí, pan ředitel Mašek nás posluchače zná a ví, že jsme rádi, když se
o skladbách něco dozvíme, takže nám často komentář ke skladbám dojedná...
Myslela jsem, že o tomto skladateli cosi vím – no jasně: Dalibor řekl Libuši
Tajemství ...a dál přece Vltava... ale tady slyším o skladateli, který sedal ke klavíru jako
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duté vrbě, kam sděloval neopakovatelným způsobem své city tehdy, když byl plný
štěstí, ale i tehdy, když byl smutný, žárlil nebo se vztekal. Věřte, že s tímhle pocitem se
hudba vnímá úplně jinak, Slyšíte i to, co by vám jindy unikalo.
S překvapením jsme naslouchali informaci o malém zájmu interpretovat Smetanovo
klavírní dílo nejen u nás, ale i v cizině, a to i přesto, že se Smetana svým pojetím klavírní tvorby a také množstvím skladeb mohl směle rovnat svým současníkům, jako je
Chopin, Liszt, Brahms či Schumann.
Paní Jitka Čechová hovořila velmi přesvědčivě, takže nás nadchla ještě před tím,
než usedla ke klavíru. Čekaly nás dvě řady Smetanových stylizací tanců a intermezzo
v podobě Sonáty a moll W. A. Mozarta. Klavíristka ji uvedla, aby uctila 101. výročí jeho
narození, protože, jak vysvětlila, po loňských oslavách nebude letos tak „v kurzu“.
Mozart byl příjemným zklidněním po překrásné první řadě Smetanových polek,
plných energie a barev, kdy jste se těšili na každou další skladbu, hudební nápad.
Navozovaly pocit podobný setkání s dávnými přáteli: dlouho jste se neviděli, ale
teď vzpomínáte na společné zážitky, poznáváte stará místa... Ve Smetanově hudbě je
něco, na co „slyšíme“,cosi známého, nač už předem se těšíme, až zazní. Melodie zapomenuté lidové písničky, souzvuk tónů, rytmus... Těšili jsme se tedy na další řadu tanců
- a bylo to skutečně něco úžasného. Čtverácký Furiant, Slepička s něžnými trylky, těžkopádný mateník Medvěd a další... kdysi jsme je určitě slyšeli, ale zvlášť a zprostředkovaně, z hudebních médií. Ale teď tu zněly společně, jeden krásnější, než druhý, jen
pro nás!
Mašek nám odpusť, stejně jako to velkoryse a s úsměvem učinila paní Jitka
Čechová – neudrželi jsme se, prohřešili se proti pravidlu správné chvíle pro potlesk
a odměňovali každý kus. Byl to z mnoha pohledů opravdu jedinečný zážitek a já bych
ráda na závěr citovala interpretku (nemám tak úžasnou paměť, tato slova cituji z rozhovoru pro týdeník Rozhlas):

Po bouřlivém potlesku Jitka Čechová přidává.
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„ Jsem šťastná, že mohu pronikat do tajů Smetanovy hudby. Je tam skryto tolik neuvěřitelné životní energie, radosti ze života i osobních smutků a rodinných tragédií!
Vtiskly do jeho skladeb ojedinělou notu, která člověka dokáže emočně semlít a zároveň obohatit, rozšířit jeho hudební nazírání. Chci do své interpretace vtisknout duši,
kterou tam autor uložil.“
O duši toho moc nevím, o té své – natož o Smetanově. Jsem však z duše ráda, že
jsem byla přítomna. Mám dušičku v peří a v přehrávači první CD ze Smetanovské
řady, kterou Supraphon postupně vydá. Příště přijdu zas. A včas. Na mou duši!
Táňa Horká

BARYTON Z VYSOČINY

KONCERT PODPOROVANÝ NADACÍ ČHF
Baryton – střední mužský hlas - uslyšíme poprvé na scéně BHP na pátém koncertu
10. sezóny. Je jako stvořen k zpěvnému přednesu písňové tvorby i operních árií.
Jakub Pustina se narodil v Novém Městě na Moravě v roce 1982, žije střídavě ve
Žďáru nad Sázavou a v Praze a ve Velké Bíteši zpívá v úterý 6. února 2007. Od počátku
pěvecké kariéry je veden exbarytonistou Národního divadla Václavem Zítkem, synem
legendárního basisty Viléma Zítka. Je absolventem Mistrovských pěveckých kurzů
Petra Dvorského i dalších.
V roce 2004 i 2005 získal první cenu mezinárodní soutěže „Pražský pěvec“, konané
pod záštitou Národního divadla v Praze. Čestné uznání získal také na Mezinárodní
pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Začátkem dubna 2006
se stal finalistou mezinárodní pěvecké soutěže Ferruccia Tagiavini v rakouském
Deutschlandsbergu, získal první místa ve dvou mezinárodních soutěžích na Slovensku.
Zúčastnil se řady festivalů a soutěží zvučných jmen: na festivalu W. A. Mozarta v rakouském Salzburgu, turné po Francii, Dánsku, Austrálii a Novém Zélandě. Jeho ušlechtilý, barevně podmanivý hlas velkého rozsahu, výmluvné a přesvědčivé herecké gesto
i strhující dramatický výraz mu umožňují vyniknout také v nejnáročnějších rolích světového operního repertoáru. Od ledna 2007 hostuje ve Státní opeře Košice. Dále pak
bude hostovat ve Slovenském národním divadle v Bratislavě.
Ani světoví pěvci nezpívají bez oddechu celý koncert. Buď si přizvou hosta nebo
je jejich program proložen sólovým vystoupením klavíristy. Jakub Pustina pozval
mladou sopranistku Janu Doležílkovou, která vystoupí jak sólově, tak v duetu. Jana
Doležílková je absolventkou ostravské konzervatoře, v letech 2002 – 2006 studovala
operní zpěv na Synchrono Odeio v Athénách. Zúčastnila se řady mistrovských pěveckých kurzů, v roce 2005 debutovala ve Slezském divadle v Opavě v roli Rusalky.
Richard Pohl (*1983) Ostrava. Je absolventem brněnské konzervatoře, obor hra na
klavír, ve třídě prof. Evy Horákové. Od roku 2004 je posluchačem Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně. Získal mnohá ocenění za klavírní doprovod a komorní hru
(1. místo na soutěži Carla Ditterse z Dittersdorfu, čestné uznání na Concertino Praga).
Věřím, že pěvci přes své mládí dokáží ztvárnit dramatické postavy například
Leonory a hraběte Luny či Otce Germonta a Violety.
Pěveckých koncertů u nás není mnoho – využijte proto příležitost v úterý 6. února
2007 v 19 hodin v sále Kulturního domu.
Tomáš Mašek
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TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER
Národopisný soubor Bítešan přijal pozvání od paní Anežky Pánkové, oslavických
farníků a velkomeziříčského děkana Jana Peňáze na „Tříkrálový podvečer“, uspořádaný v kapli Božího milosrdenství v Oslavici v neděli dne 7. ledna 2007. Bítešané si
pro tuto příležitost připravili pořad vhodný pro dobu vánoční. Byl sestavený asi ze
čtyřiceti písní a říkanek většinou horáckých a z Podhorácka. Přívětivé prostředí nové
kaple, jejíhož žehnání jsme se minulého léta zúčastnili, vytvářelo pěknou atmosféru
pro společně prožívané chvíle. Hudba, zpěv i mluvené slovo se neslo prostorem pod
dřevěným trámovím velmi dobře. Mikrofonů nebylo zapotřebí, výborně bylo slyšet
i ty nejmenší zpěváčky. Ve sledu písní v doprovodu houslové muziky a písní podaných sborovým zpěvem dostali příležitost také mladí sólisté, aby získali zkušenost
s vystoupením před publikem. V lavicích seděli nejen místní, ale i hosté z okolních
vesnic. Osou pořadu byl příběh narození Ježíše: doba očekávání, příchod Marie,
Ježíšek v jesličkách (tentokráte půlroční Lenka Chmelíčková), darovníci, klanění třech
králů, koledníci, kluci s bukačem a společný zpěv. Na závěr podvečera děkan J. Peňáz
obdaroval všechny koledníky, malé i velké a řekl: „Obdarováni jsme byli všichni tady
v kapli. Jsem rád, že jsme dobu Narození Páně zakončili adventními i vánočními písněmi z našeho kraje, z našeho milého Horácka a Podhorácka. Čím více se Evropská
unie rozšiřuje, tím víc bude důležité, abychom byli hrdi na svůj kraj a uchovávali si
svoji vlastní tradiční kulturu“.
Silva Smutná

Bítešan s paní A. Pánkovou a J. Peňázem (vlevo).
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NÁRODNÍ KROJOVANÝ PLES

Součástí předtančení na národním bále bude „Sousedská“ v našem městě předvedená v pořadu „Na bítešském jarmarku 2006“ (Lída Raušová a Petr Řezanina).
FOTO: SILVA SMUTNÁ

V sobotu dne 3. února 2007 zavítají do našeho vysočinského kraje hosté z celé naší
vlasti. Dům kultury ve Žďáře nad Sázavou ožije již podesáté Národním krojovaným
plesem. Pořádá jej Folklorní sdružení ČR ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou,
pod záštitou krajské samosprávy a předních osobností parlamentu naší republiky.
Letošní jubilejní ročník programově a organizačně připravují Horáci a Podhoráci.
A co mohou očekávat návštěvníci této významné kulturní události? Společné veselí
krojovaných a civilních účastníků v tanci i ve zpěvu při několika dobrých lidových
muzikách. Jako první rozezvučí svoje strunné nástroje muzikanti národopisného souboru Bítešan. Po slavnostním zahájení bude vyhrávat dechová kapela Božejáci střídavě s muzikou Vysočanu z Hlinska. Vystřídají je muzikanti Vysočanu z Jihlavy a Bajdyše z Třebíče. Potom přijde na řadu cimbálová muzika VUS Ondráš z Brna a muzikanti souboru Gaudeámus.
V úvodním komponovaném programu se představí členské soubory Horáckého
folklorního sdružení. Společně s nimi zatančí také mládež z Bítešanu. V průběhu
večera vystoupí kolem čtyř stovek účinkujících z Vysočiny a dalších sto padesát krojovaných hostů z různých částí Čech a Moravy. Sál má kapacitu kolem 1200 míst na sezení
a o vstupenky veřejnost projevuje veliký zájem. Předprodej zajišťuje Dům kultury ve
Žďáře nad Sázavou, paní Ludmila Konířová, tel. 566 502 254, e-mail: dkzdar@dkzdar.cz.
Silva Smutná
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích
Velké Bíteše, zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající přitom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okresního archivu – NYNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, DŮM Č.P. 88 („Stará pošta“):
Roku 1414 byl majitelem tohoto domu na horní straně náměstí Hank Tylhoven. Je
zapsán v městské knize v soupisu sousedů ve variantě: „Hannk Tylhowen ein halbe haus“.
Roku 1587 sládek Filip Vydra prodal zahradu Severínu Kubovi za 20 zlatých. A již
následujícího roku 1588 prodal i grunt „ležící podle rathausu v rynku s rolimi těmito:
s nivou Venclovskou díl za zahradami s ouvarem a na něm hony žita za Křivou cestů,
s poloudělím na Králový Hoře, s zahradou a stodolů za městem, s haltýřem v městě
a což hřebíkem v domě přibito jest…“ kramářovi Antonínu Vlachovi (od roku 1595
pravidelně psaného jako Antoš Vlach) za 540 moravských zlatých. Po zaplacení
závdavku třiceti zlatých a prvního vejrunku dvaceti zlatých náleželo na domě ještě
Matěji Sobotkovi 350 zlatých a Vydrovi 140 zlatých. Vydra prodal ještě téhož roku
1588 svoji pohledávku Vlachovi za 38 zlatých hotově.
Po jedenácti letech, roku 1599, byla vypořádána po Vlachovi pozůstalost; měly se
tehdy zaplatit nějaké dluhy, např. vrchnostenskému krejčímu Markusovi 24 zlatých 20
grošů 4 denáry; následujícího roku byla zaplacena i nějaká částka písaři na Náměšti
jakémusi Pavlovi. Grunt „…se dvěma koňmi, fasuňkem (tj. žebřinový vůz), kocem (lehčí
vůz - bryčka), vornejmi železi, dobytkem a rolimi všemi, kteréž k tomu domu předešle
náležely, stodolou i sumou se všemi svršky, kteréžkoli a jakkoli v domě byly, s obilím
na poli i s těmi věcmi, které v krámě sou,…“ zdědil Jan Zlatník, který se oženil s vdovou Rejnou Vlaškou. Jakožto otčím měl později vyplatit na gruntě Kryštofa devadesáti
zlatými a patnácti groši. Roku 1603 Matěj Sobotka daroval Rejně ze své pohledávky na
gruntě 25 zlatých. A již pět let nato byl Sobotka vyplacen. Ze zajímavějších Zlatníkových
kupů nemovitostí zmiňme, že pořídil mj. od Vondry Medka „…chmelnici za Lánicemi
vedle chmelnice Mikuláše Firkušnýho…“ za 23 zlatých. Dodejme, že Jan Zlatník byl rychtářem v roce 1596 a primátorem města v letech 1605, 1608(?), 1611 a 1615. Roku 1619 zdědil dům mydlář Job Hozlpoch, který se sem přiženil. Již roku 1626 prodali grunt dědicové po Hozlpochovi, kterými byli jeho bratři Alexander a Václav Hozlpochovi a jejich
„mateř“, Janu Liškovi ze Zvole (v originále: Stwolenský). Liška zaplatil závdavek 60 zlatých a vejrunky měl nadále platit po patnácti zlatých. Následně ve dvacátých letech přikupoval polnosti a též i roku 1627 „…zahradu s chmelnicí vedle zahrady strany jedné
Tobiáše Červenkova a druhé Ondřeje Cortina i s průjezdem svobodným, kterýž byl koupil (Pavel Kopřiva) od Jana Římana…“.
Roku 1643 na den Tří Králů chtěl koupit grunt po
Liškovi Matěj Hauser (nebo Houser?), „…ale kupec
jeho jest toho (úředního zápisu o kupu) nezdržel a se
nedostavil“. A tak jej koupil „…se všemi rolimi, loukami a týž zahrady, chmelnice a se všema přikoupePodpis vlastníka pivovaru nýma rolima…“ ještě téhož roku na podzim Kliment
Klimenta Kryštofa z roku 1660 Kryštof (či Kryštofů) za 685 zlatých moravských 21
(SOkA Žďár n.S., AMVB, sign. grošů a 3 denáry. Bylo mu „…připrodáno: pánev pivovarní, 2 klisny, pluh s krájadlem,
C 21, č. 2).
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Radlice, radlo, brány dvě, vůz s fasuňkem, váhy, kopáč, hever, ližně, stoly dva,
měděnec v kamnách (tj. kotel - hrnec k přípravě teplé vody na mytí vestavěný v kamnech), šenktyš (výčepní stůl na pivo), sekera, kladiva, kosy kovaný, pila, průboj, halapartna (obojí vojenské zbraně, které ještě v té době bývaly běžnou součástí městských domů), obruč železná tři kusy na káď pivovarní, dvě obruče na vinný bečky
a k tomu žita v slámě, co po osetí zůstalo 12 mandelů, ječmena v slámě co se najde,
ovsa 14 mandelů, též ozimní osetí všechno…“. Závdavek 70 zlatých měl zaplatit na tři
termíny a vejrunky mu byly stanoveny na patnáct zlatých. Kliment Kryštof byl rychtářem v roce 1663 a primátorem města v letech 1652 i 1671. Roku 1673 zdědil dům
jeho syn Jeremiáš Kryštof. Po Kryštofovi koupil grunt roku 1683 Tomáš Odvářka
za 600 moravských zlatých. Závdavek nemusel zaplatit, neboť dům byl „…hrubě zpustlý…“, a vejrunky mu
byly stanoveny na osm zlatých. Dodejme drobnost,
že grunt byl prodán mj. i s „…párem koní, kterýžto
Podpis bítešského měšťana se vedle prvnějších zápisů tím podobně vždycky
Tomáše Odvářky z roku 1680 obmezují a při kruntu zůstávati mají.“. Významný
(SOkA Žďár n.S., AMVB, sign. dědický podíl na domě patřil v té době Františku
Špalkovi. Roku 1695 koupil grunt po Odvářkovi
C 21, č. 7).
též za 600 moravských zlatých Václav Postupa,
který následně přikupoval nějaké polnosti. Roku 1731 zdědil dům Matěj Postupa,
ale ten se již následujícího roku odstěhoval na dům č.p. 70 v Kostelní ulici, a tento
grunt prodal ještě téhož roku 1732 Josefu Odvářkovi za 600 moravských zlatých. Závdavek tehdy činil 20 zlatých a vejrunky zůstaly na čtyřech zlatých. Roku
1742 Josef Odvářka koupil veškeré zbývající dědické podíly za 60 rýnských zlatých.
A asi v této době získal dům Josefův syn Franz Odvářka mladší. Ten pak v roce
1758 prodal „…pro nedostatek zdraví a jiných příčin…“ půl gruntu „…vedle starých
krámů z jedné a Matěje Staňka z druhej strany v rynku ležící…“ Bernardu Pekalovi;
„…když ale už dosaváte on Bernard Pekal své obydlí až do výrostu svého syna Jana
v domku v Kostelní ulici má a do domu stěhovati jse budoucně míní, tak tehdy on
Franz Odvářka sám v tom domě meškati bude…“. Následujícího roku 1759 vdova
Kateřina Odvářková postoupila svému novému manželi Karlu Gallovi druhou polovinu gruntu. Galle se tak stal otčímem Martina Odvářky. Roku 1767 prodali zároveň
Bernard Pekal i Karel Galle každý svou polovici gruntu Karlu Růžičkovi za celkovou
částku 650 zlatých. Galle naproti tomu koupil od Růžičky dům na náměstí č.p. 66
za 200 zlatých.
Již roku 1770 Růžička, který byl tehdy důchodním ve Žďánicích, prodal grunt
Matesu Blahovi za 1.070 zlatých vyplacených ve dvou termínech. A „…u zahrady
pak, kde předtím někteří sousedi zahrádky mívali, mají se skasírovati, aby on hospodář svobodný příjezd a výjezd míti mohl…“. Roku 1774 dědicové po Blahovi –
Jiřík Fiala a Matěj Dvořák - prohlásili před městským úřadem, „…že jak ten skrze již
třetí rok bez hospodáře pozůstavající dům po nebožtíkovi panu Matouš Blahovi
nejenom v stavení den ode dne pustne, anobrž také pole bez mrvení již docela
k vymrtění přijdou, kdežto nejenom děti nedospělý škodu trpí, i obec také k obávání jest by dům ten celý nezpustl, a tak potom na velmi levný peníz přijít nemusel…“, tak jej koupil syn Václav (Wentzl) Blaha za 850 rýnských zlatých. Václav
měl zaplatit dluhy, „…a sice k chrámu Páně do Křižanovských Borů 350 zlatých
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a k chrámu Páně zbraslavskému 150 zlatých…“ a jiné. K tomu měl na starosti ještě
svého bratra Johannesa. Blaha prodal grunt „…se všemi k němu přináležejícíma
rolima, loukami, lesami, stodolou, zahradou, v kamnech železným kotlem, plechovou okeničkou a troubou…“, tedy se šedesáti mírami rolí a zahradami u stodoly a u domu roku 1780 Janu Františku Bohardovi (Johann Franz Bohard)
za 1.000 zlatých hotově. V zápisech je i zmínka, že toho roku neměl Blaha ještě
zaplaceno za obecní dřevo určené zřejmě na opravu domu po požáru. Následně
roku 1786 koupil grunt císařský a královský poštmistr Josef Franz Svoboda za
1.070 zlatých. Poté roku 1815 zdědil dům Anton Eduard Svoboda, který byl také
c.k. poštmistrem. Následně od roku 1857 vlastnili grunt v hodnotě 19.200 zlatých
Josef a Adéla (Adelheid) Hromatkovi. A roku 1864 byla vlastníkem gruntu již
jen vdova Adéla Hromatková.
Prameny: SOkA Žďár n.S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 5, 28, 95, 102, 103, 106,
110, 132, 151, 162, 192, 254, 269, č. 11.788 – fol. 36, 37, 52, 199, 237, 372, č. 11.789 – fol. 1,
2, 4, 6, 29, č. 11.793 – fol. 49, č. 11.795 – fol. 237 - 243.
Jan Zduba

Dům č.p. 88 v roce 1728 (AMB, fond U 21 –
Sbírka rukopisů knihovny A.B.Mitrovského,
sig. A 260, veduta Velké Bíteše).
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Vyobrazení domu v době, kdy sloužil jako
c.k. poštovní úřad.
ARCHIV MUZEA

ZADÁNO PRO SENIORKLUB
TEMPORA LABUNTUR, TACITISQUE SENESCIMUS ANNIS
Čas se kupředu řítí tiše léty tu stárnem.
Ovidius
Druhý měsíc - ÚNOR krátký,
pouští zimu svými vrátky.
“Moje milá, přišel čas,
jaro přijde mezi nás!“
Je téměř půl ledna za námi, když píšeme tento náš příspěvek do Zpravodaje,
a po sněhu ani památka. Sluníčko pěkně svítí, v trávě se sem tam ukáže sedmikráska, kdosi prý dokonce viděl rozkvetlou pampelišku, meteorologům
padají rekordy.
V přírodě nastává zmatek. Ale ta pravá zima, jak jsme na ni zvyklí na
Vysočině, musí přece přijít. Jenže, kdo ví. Za měsíc v našem příspěvku už
budeme zvát na tradiční Vítání jara na Šmelcovně. A tam, když je příhodný
rok, už všechno kvete.
Tak uvidíme.

Silvestrovská vycházka k Poslednímu vlkovi byla dobrou přípravou na příjemně strávený
silvestrovský večer.
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU

CO JSME PŘIPRAVILI NA MĚSÍC ÚNOR:
Každou neděli úspěšně pokračuje plavání v Nové Vsi. Vše beze změny. Odjezdy
vždy každou neděli v 8 hodin od České spořitelny. Je to paráda. Je třeba něco dělat
pro svoje zdraví a plavání je příjemný, vydatný a zdravý pohyb. A taky je to tak trochu společenská událost. Zajímavé rozpravy v lázni, to už úspěšně praktikovali staří
Římané, kteří těch lázní po celém tehdejším známém světě postavili stovky. Zájem
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o plavání je. A je určeno pro všechny, starší i mladší, za výhodných podmínek. Plavat
se bude až do 11. března 2007.
V úterý 13. února bude exkurze do střediska Student Agency, v bývalé traktorce
na Jihlavské. Sraz ve 13.30 hodin u České spořitelny, kam pro nás přijede autobus ze
Student Agency.
Existence této úspěšné společnosti je známá nejen u nás, ale i v zahraničí. Její šéf,
třicetišestiletý svobodný pán Ing. Radim Jančura byl v r. 2005 vyhlášen nejlepším podnikatelem roku. Náplň společnosti není jen doprava osob, ale i zajišťování letenek, cestování s pobyty po celém světě, studentské pobyty atd. Na exkurzi budeme mít možnost se o společnosti Student Agency dozvědět ještě hodně zajímavých informací.
Ve středu 21. února se bude konat náš pravidelný Seniorklub, v 15 hodin v Kulturním domě. Jako náš host účast přislíbil bítešský rodák pplk. Ing. Ivo Střecha, velitel mechanizovaného praporu v Hranicích, absolvent prestižní vojenské akademie
v USA, účastník několika misí v zahraničí. Doufejme, že mu to i nám vyjde. Znáte to.
Voják není nikdy úplným pánem svého času. Takže 21. února 2007 pan pplk. Střecha
bude buď na nějaké zahraniční misi, v Bruselu nebo v Bíteši. Bude o čem povídat.
Poslední akcí v únoru bude už tradičně seniorské bruslení na zimním stadionu.
V úterý 27. února 2007, sraz ve 14 hodin před zimním stadionem. Neplatíme, každým
rokem Technické služby města tuto službu našemu Seniorklubu sponzorsky poskytují. Děkujeme. Bruslení je určeno pro seniorky a seniory, jejich vnoučata a pravnoučata s jejich rodiči. Seniorky a senioři po bruslení budou mít rekonvalescenční posezení v blízké restauraci.

CO PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN:
-

v neděli 4. a 11. března 2007 pokračuje plavání v Nové Vsi
středa 21. března 2007 Seniorklub s naším hostem
neděle 25. března 2007 vítání jara na Šmelcovně
Aktiv Seniorklubu

CHORVATSKO PRO SENIORKY A SENIORY
Cestovní kancelář Cílka ve Velké Bíteši opět pro tento rok nabízí seniorkám a seniorům zvýhodněný pobytový zájezd do Chorvatska za těchto podmínek:
- výhodný termín: odjezd z Velké Bíteše v pátek večer 7. září 2007
odjezd z Chorvatska v sobotu odpoledne 15. září 2007
příjezd do Velké Bíteše v neděli dopoledne 16. září 2007
- výhodná cena: pouze pro seniory – 5190 Kč
(ubytování, doprava, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta)
- výhodné místo: Biograd na Moru, v penzionu Mirko
(tam, co jsme byli vloni, 15 minut od pláže)
- výhodné aktivity: k dispozici zapůjčení kola, výlet lodí do Národního parku
Kornati, ostrov Pašman, zájezdy do Zadaru, Šibenik, NP Paklenica atd. Tyto akce za
příplatky…
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Přihlášky a platby přímo v kanceláři CK Cílka, Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 82 (vedle kanceláře pojišťovny Irma), p. Kamil Růžička (kontakt
– tel.: 604 919 422)
Přednost mají seniorky a senioři, dle
situace i ostatní.
Pořadí přihlášek bude určující pro
umístění v autobuse.
Aktiv Seniorklubu

CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI
Každou středu od 16.30 do 17.30 hodin probíhá cvičení rodičů s dětmi v hale
TJ Spartak.
Do cvičení chodí děti, aby si zaběhaly, zahrály si na zvířátka, seznámily se a zacvičily si na nářadí. Rády si také skáčou na gumových zvířátkách, na trampolíně, ale také
chodí po lavičkách a na koberci prolézají tunelem. Některé si hází s balónem, hrají si
kuželky nebo přeskakují přes švihadlo. Ke konci si ještě zahrajeme Kolo, kolo mlýnský a další básničky. Na rozloučenou dostanou děti obrázek.
Přijďte se podívat. Děti se vydovádějí a poznají nové kamarády.
Těším se na Vás.
Jitka Chmelíčková, vedoucí oddílu

Ivetka ve cvičení.

FOTO: JITKA CHMELÍČKOVÁ
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KUTINY 2006

ZÁHADA HLAVOLAMU
Jak sám název napovídá, loňskou podzimní akci, odehrávající se na sklonku října
a listopadu, jsme zasvětili odkazu Jaroslava Foglara.
Kde jinde mohlo začít naše putování než před jídelnou ZŠ ve Velké Bíteši. Odtud
také vyrazila skupina asi 25 dětí a 20 vedoucích na každoroční víkendovku nabitou
nevšedními zážitky a dobrodružstvím. Ještě než jsme dorazili na vlkovské nádraží,
potkali jsme asi pětičlennou skupinku, kterou nebyl nikdo jiný, než všemožnými
legendami opředené Rychlé šípy. Právě byly na odjezdu do Stínadel ve snaze vyřešit záhadu ježka v kleci. Když nám v zápětí zapůjčily jejich časopis Tam-Tam, ve
kterém byly všechny dosud známě informace o ježkovi, neodolal ani ten největší
strašpytel. O víkendovém programu bylo rozhodnuto. Naše první kroky po příjezdu vedly do svatyně Uctívačů
ginga, ve které se měla nacházet Kronika Vontů. Bohužel jsme
zde nalezli pouze indicii, že kroniku je třeba hledat pod pětibokým kamenem na Červených
schodech. Skutečnost, že Stínadla
jsou velmi nebezpečným místem,
se potvrdila hned při následné
cestě na ubytovnu. V dálce jsme
zahlédli na první pohled podezřelou postavu, která nám cosi
signalizovala. Když jsme se ale
snažili přijít blíž, začal v temné
kápi oděný muž s výsměchem
utíkat. Cestu na ubytovnu jsme
pak zbytečně neprotahovali a raději jsme se v klidu navečeřeli.
Následné zhlédnutí filmu Záhada
hlavolamu
objasnilo
všem
skryté souvislosti a poměry ve
Stínadlech. Nicméně Rychlé šípy
neustále naléhaly, abychom ještě
téhož večera zašli pro hledanou
kroniku. Kdo z Vás byl někdy
ve Stínadlech, musí uznat, že je
to velmi nebezpečné místo na
večerní procházku. S všude přítomnými partičkami Vontů jsme
také museli svést hned někoÚčastníci víkendové akce LT Prosatín krátce po dopa- lik bojůvek, ovšem naše odvaha
dení Široka.
FOTO: ARCHIV TÁBORA PROSATÍN nakonec slavila úspěch. Když
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jsme vykopali kroniku, nemělo sebemenší smysl se zde déle zdržovat. Po návratu
domů Rychlé šípy navrhly, že v sobotu ráno kroniku prostudují a seznámí nás s výsledky svého bádání.
V sobotu dopoledne jsme chvíle čekání zabíjeli hraním nejrůznějších her a soutěží. Po obědě před všechny předstoupily Rychlé šípy a sdělily nám spoustu zajímavých a tajuplných skutečností. Například jak vzniklo Vontství, kdo to byl Vojtěch
Vont a tak dále. Rychlé šípy se rozhodly ještě jednou prozkoumat svatyni Uctívačů
ginga, navíc také klubovnu Rezavých klíčů. Když uplynula smluvená doba, vyrazili jsme po jejich stopách. Rychlé šípy se sice dozvěděly spoustu nových informací o ježkovi v kleci, bohužel padly do léčky, kterou na ně nastražili Vontové.
Atmosféra pomalu houstla, mladí Prosatíňáci však prokázali, že se na našich akcích
také něčemu přiučili. V průběhu této záchranářské výpravy dokázali Vonty několikrát obelstít a porazit v přímých a náročných soubojích. Nicméně ta největší a nejzávažnější zkouška nás ještě čekala. Před půl devátou večer jsme společně s Rychlými
šípy odešli na nebezpečnou honbu za Širokem do Stínadel. Obec Řikonín takové,
pravda předem domluvené, pozdvižení snad ještě nezažila. Někteří místní občané
dokonce odhodili svoji jinak „seriózní“ masku a honby se sami aktivně zúčastnili.
Možná i právě proto se nakonec potvrdilo otřepané rčení: „mnoho psů, zajícova
smrt“. Široko byl dopaden! V klubovně Rychlých šípů jsme pak zasedli před hlavolam, z něhož pak Mirek Dušín dokázal ježka osvobodit. V neděli ráno nám Rychlé
šípy poděkovaly sladkou odměnou za naši pomoc a po uklízení ubytovny a obědě
jsme se vydali domů.
Touto cestou také zveme všechny zájemce z řad dětí na naši zimní akci, která se
uskuteční o víkendu 9.2.2007 – 11.2.2007 na Klečanech. Jako tradičně mohu slíbit
dobrou zábavu, spoustu her a nějaké to nevšední dobrodružství. Navíc v průběhu
března zahájíme „kampaň“ na letní tábor Prosatín 2007, kdy budeme na základní
škole rozdávat dětem přihlášky. Rádi vás na našem táboře uvidíme.
Za PS Velká Bíteš
Marek Loucký a Tereza Bendeová

NAŠE PLEŤ PO ČTYŘICÍTCE
V kosmetické praxi pleť po čtyřicátém roku klasifikujeme jako pleť zralou. Zralost
je rozhodně věc pozitivní, ale spíše ji jako pozitivní přijímáme, pokud se týká charakteru nebo červených jablíček. V případě naší pleti zralost mnohdy vnímáme více či
méně s obavami. Zvláště v dnešní době, kdy i ženy v pokročilejším věku se cítí mladé
a aktivní a touží to dát najevo nejen svou činností, ale také svým zevnějškem.
Nejnovější poznatky o stárnutí nám nabízí mnoho rad a doporučení, jak si uchovat mládí a svěžest co nejdéle. A stejně tak už dnes nestojíme tváří v tvář bezradně
nad prvními vráskami. Víme, že stárnutí je dáno geneticky pouze ze 30% a zbytek je
dílem vnějších vlivů a životního stylu. Rovněž to platí pro stárnutí pleti, a tak se nám
tu nabízí široké pole možností tento proces efektivně ovlivňovat.
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Z vnějších faktorů, které nesou vinu za vrásky a ochablost pokožky, se nejvíce
uplatňuje UV záření, znečištěné životní prostředí, nevyvážená strava, nikotin, alkohol a stres. Z vnitřních vlivů způsobují stárnutí hormony a látková výměna.
Dnešní věda stále hledá nové prostředky pomáhat tam, kde je to možné, a jít
přímo k příčině problému. Je to samozřejmě lepší, než jen působit na projevy
stárnutí. Snížením produkce hormonů se zpomaluje dělení buněk, které zajišťuje
obnovu kůže. S přibývajícím věkem se rovněž snižuje látková výměna, a to během
jedné životní dekády až o pět procent. V kůži se to pak projeví tím, že v dermis
zůstává stále více „starých“ buněk. Kolagenová a elastinová vlákna jsou postupem
času více ztuhlá a méně pružná. Následkem je snížená schopnost přirozené regenerace a schopnost dermis vázat vodu. Tím pleť ztrácí svoji vláčnost, pružnost, pevnost a povolují její kontury.
Nejdůležitější strategií proti stárnutí pleti je ochrana a regenerace kolagenových
vláken, protože právě produkce kolagenu se po dvacátém pátém roku snižuje zhruba
o jedno procento ročně. V našem těle se nachází 14 různých typů kolagenu, v kůži se
vyskytují typy I a III. Pokud si představíme kůži jako matraci, která se skládá ze sítě
vláken a z výplně, potom typ I představuje výplň a typ III strukturu vláken.
Cílem moderní kosmetické péče je stimulovat pleť k maximální možné regeneraci a dodávat jí to, co již sama nedokáže dostatečně produkovat. Mezi nejnovější objevy patří komplex směsí atelo - kolagenu a kyseliny hyaluronové. Obě tyto
látky dohromady mají dokonalé omlazující účinky, protože díky speciální úpravě
a pomocí nanočástic se transportují do vrstev kůže, kde je jich nejvíc zapotřebí.
V dermis posilují kolagenová vlákna a hydratací zabezpečují dostatečnou výplň
mezi nimi. Produkty proti stárnutí pleti jsou finančně nákladnější, protože jsou
výsledkem náročného vědeckého výzkumu a obsahují kvalitní a drahé účinné látky,
zato však můžeme být bez obav, zda své pleti poskytujeme opravdu tu nejlepší možnou péči.
Mgr. Anna Kopáčková

PSI A KOČKY
BLECHY

Blechy bývají často příčinou mnoha nepříjemností našich čtyřnohých kamarádů. Pro
správnou a účinnou likvidaci blech by chovatelé měli znát několik biologických aspektů
jejich života a výskytu, neboť blechy patří k mimořádně houževnatým živočichům.
Délka života blech je přibližně 6 -12 měsíců, kdy dovede jeden pár blech vyprodukovat asi 500 vajíček, ze kterých se za 1 až 5 týdnů mohou stát dospělé blechy,
které se opět množí geometrickou řadou. Ze známých 130 druhů blech v 90% případů parazituje v srsti psa blecha kočičí. Častým zdrojem pro nákazu psů a koček
jsou však i ježci, veverky, králíci či slepice.
Vývojový cyklus blech sestává ze 4 článků: dospělá blecha – vajíčka - larva kokon. Při likvidaci blech je nezbytné přerušit jejich vývojový cyklus - zlikvidovat
všechny dospělce a vývojová stádia a důsledně používat prevenci. Dospělé blechy
relativně dobře zničí aplikace protibleších přípravků - spoty, spreje či obojky s insekticidními složkami. Vajíčka, která kladou dospělci do pelíšků a vnějšího pro-
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středí, kde pes/kočka žije, jsou dalším cílem aplikace insekticidních postřiků. Proto
se doporučuje pro účinnou likvidaci blech zakročit komplexně – v první řadě ošetřit psa/kočku (dospělé blechy) a v druhé prostředí (vajíčka).
Zdravotní problémy způsobené blechami:
1. alergie na bleší kousnutí: úporné škrábání a neklid, trvající mnohdy až 3 týdny,
často komplikované zánětem kůže s vypadáváním srsti
2. přenos zárodků tasemnice psí (Dipylidium caninum) - blecha je mezihostitelem
a pes konečným hostitelem tasemnice (nakazí se při vykusování blech v srsti)
3. chudokrevnost při masivním zablešení
V současnosti nejoblíbenější formou přípravku pro prevenci (i léčbu) blech jsou
tzv. spoty (kapky) s účinnou látkou fipronyl, které se aplikují mezi lopatky v intervalu 2-3 měsíce a po tuto dobu spolehlivě ochrání psa/kočku před znovunapadením blechami.
MVDr. Klára Dvořáková

Ilustrační foto.

FOTO: MVDR. KLÁRA DVOŘÁKOVÁ

INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE
ROZPRODÁVÁ ZA SYMBOLICKOU CENU STARŠÍ STOLY Z KULTURNÍHO DOMU.

ZÁJEMCI SE MOHOU INFORMOVAT NA TEL. ČÍSLE 566 532 342.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 31. ledna uplynul rok ode dne, kdy nás zasáhla krutá
zpráva o úmrtí našeho syna Petra.
Odešel nečekaně a pro nás dosud nepochopitelně ve věku 31
roků, uprostřed rozdělané práce a nenaplněných plánů.
Velice miloval život, lidi, přírodu.
Vždyť i jeho poslední slova, kterými se osudný den s námi
v nemocnici loučil, zněla:
„A nezapomeňte krmit ptáčky“.
Za vzpomínku děkuje rodina Doubkova

NAROZENÉ DĚTI
Pavel Šustáček

13. prosince 2006

U Stadionu 281, Velká Bíteš

ROZLOUČENÍ
V neděli 3. prosince zemřel ludvíkovský občan pan Karel Brychta. V šestnácti
letech prodělal jako jeden z prvních v republice operaci srdce. Přesto pracoval léta
v První brněnské strojírně Velká Bíteš a nezahálel ani ve volném čase. Sám neměl
rodinu, a tak svůj volný čas věnoval ostatním, kteří to potřebovali. Třicet let byl členem Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ Velká Bíteš jako zástupce obce Ludvíkov.
Za ta léta jsme ho poznali ve SPOZ jako skromného, vlídného a společenského člověka, který si nikdy nepostěžoval na své problémy, naopak byl ještě ochotný pomáhat druhým.
Za to všechno Ti, Karle, patří dík. Odešel dobrý člověk a my na něj nezapomeneme.
Členové SPOZ při MěÚ Velká Bíteš

PODĚKOVÁNÍ
Ke konci roku 2006 odchází ze Sboru pro občanské záležitosti do „ muzikantského
důchodu“ pan František Kratochvíl st.
Od roku 1961 slýchali svatebčané a rodiče při vítání dětí jeho hudbu, kterou podtrhoval slavnostní chvíle v obřadní síni městského úřadu. Nejprve hrál na stařičké šlapací harmonium, později na elektrofonické varhany.
Své místo ve SPOZ přenechává dalšímu nástupci, ale věříme, že jeho harmonika či
varhánky“ spolu s nepřebernou zásobou vtipů a historek budou dále těšit hosty na
oslavách a setkáních s kamarády.
Městský úřad ve velké Bíteši a členové SPOZ
vyslovují panu Františku Kratochvílovi poděkování za jeho záslužnou práci.
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ÚNOR 2007

Pátek 2. února 2007 v 19.30 hodin
CASINO ROYALE (Caysino Royale)
Daniel Craig jako nový James 007 Bond,
Eva Green jako nová Bondgirl…
Premiéra – 147 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Neděle 4. února 2007 v 17.30 a v 19.30 hodin
ASTERIX A VIKINGOVÉ
(Astérix et les Vikings)
Asterix a Obelix dostali velký úkol: předělat Zničehonixe na správného muže… To
nemůže skončit dobře! Francouzský kreslený film v českém znění.
Premiéra - 80 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Pátek 9. února 2007 v 19.30 hodin
KUPEC BENÁTSKÝ
(The Merchant of Venice)
Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes
a Lynn Collins v adaptaci slavné hry
Williama Shakespeara. Drama i komedie
o dluhu ve výši jedné libry masa z vlastního těla…
Premiéra – 138 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 11. února 2007 v 19.30 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Černá
komedie
Karla
Janáka
(Snowboarďáci) o muzice, penězích a gangsterech. V hlavních rolích V. Kotek, J. Mádl,
M. Písařík, V. Postránecký, J. Hrušínský,
K. Jandová…
Premiéra - 104 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Projekt 100
Pátek 16. února 2007 v 19.30 hodin
TSOTSI (Tsotsi)
Snímek Jihoafrické republiky, který se bude
líbit i fanouškům promyšlených krimifilmů
mimo okruh festivalu. Film získal Oscara
2006 pro nejlepší neanglicky mluvený film,
Zlatý globus a Cenu diváků na MFF v Torontu.

Premiéra – 94 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59 Kč
Neděle 18. února 2007 v 19.30 hodin
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
(Perfume: The Story of Murderer)
Základní esencí nové vůně bude vůně
mladé dívky, nevinné a čisté… Od dob
Edgara Allana Poea nikdo nenapsal
tak dokonalý thriller. V hlavních rolích
B. Wishaw a D. Hofmann
Premiéra - 147 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 23. února 2007 v 19.30 hodin
BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ
KULTŮRY NA OBĚDNÁVKU SLAVNOJ KAZAŠSKOJ NÁRODU
(BORAT: Cultural Learnings pf America for
made benefit glorious kazachs nation)
Nejlepší kazašský reportér se vydává do
Ameriky natočit reportáž o zemi netušených možností…a taky si najít manželku,
protože tu starou mu roztrhal medvěd…
Brilantní komedie, ve které nebude ušetřen nikdo!
Premiéra – 85 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Projekt 100
Pátek 2. března 2007 v 19.30 hodin
CESTA DOMŮ
Okouzlující příběh o lásce a ztrátě… Čínský
poetický sníme oceněný Velkou cenou MFF
v Berlíně.
Premiéra – 89 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59 Kč
Neděle 4. března 2007 v 19.30 hodin
PŘÍBĚH ZROZENÍ
(The Nativity Story )
Jeden z největších příběhů lidstva…
Dramatický a podmanivý příběh o cestě
do Betléma.
Premiéra - 101 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
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FOTOATELIÉR ASTRA ZAVÁDÍ
V SOUČASNÉ DOBĚ NOVOU SLUŽBU

PŘEPIS VIDEO ZÁZNAMŮ
Z KAZET VHS NA DVD NOSIČE
V PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ.
KONTAKT:

CTIBOR A ZDENKA VELEBOVI
ATELIÉR TEL.: 566 532 850
MOBIL: 604 231 026
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Jiří Košťál - Jinošov 83

LYŽAŘSKÝ SERVIS
OV
Č
NA
J
Ů
P

PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek: 15.00 - 19.00 hodin, Sobota: 10.00 - 18.00 hodin, Neděle: 10.00 - 16.00 hodin

Zakázky na počkání nebo dle dohody Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095

Nově otevřená kancelář společnosti Benefita, a. s.
ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 7
Poskytujeme komplexní řešení vašich finančních potřeb

úvěry
hypotéky
půjčky
pojištění
spoření
investice
Otevřeno:
Pondělí, úterý, středa a pátek od 9.00 hodin do 17.00 hodin
Hana Holánková, tel.: 776 778 851, 542 212 280
e – mail: hana.holankova@benefita.cz, www.benefita.cz
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