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Takhle jsme přivítali rok 2008!
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Zámek Osová, který byl původně vodní tvrzí.

Současný pohled na zámek připravený k rekonstrukci.
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Zpravodaj Velká Bíteš

OSOVÁ
Krajinu ve které žijem a kterou již od dětství – byť nevědomky – velice citlivě vnímáme, krajinu, která tvoří základní prvek naší identity, mnohdy považujeme za prostou,
obyčejnou a pro mnohé nezajímavou. Na příkladu blízké, za železničním náspem a bohatou zelení ukryté Osové si ukážeme, jaká pestrá historie je skryta za zdmi zdejšího
chátrajícího zámku, v kolika stavebních slozích byl přestavován a jaký nádherný krajinářský komplex lze spatřit v jeho nejbližším okolí.
Patří do něho kdysi nádherný anglický park a soustava rybníků, které jsou charakteristickou dominantou krajiny dodnes. Rybniční soustava napájená z lesů kolem Svaté
hory se rozprostírá až ke Křižanovu. Celé toto skvostné místo doplňuje nejen barokní
sýpka na návrší (540 m.n.m.), dominující celému okolí, ale i lipové aleje lemující silnice do O. Bítýšky a Březí. Je možné bez nadsázky, ale s trochou závistí říci, že to muselo
být příjemné zastavení „putujících“, neboť toto panské sídlo se shlukem obytných stavení a hospodářských budov, propletených silničkami z okolních vesnic, tvořilo (a snad
i bude tvořit) regionální venkovské centrum navazující na feudální minulost spojenou se
jmény několika staromoravských rodů.
Stručná historie
Původní hrad na ostrůvku, obklopeném vodami rybníka, založili páni z Ronova,
pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Prokazatelně je zmiňován až v roce 1348.
Jeho významným vlastníkem byl i moravský markrabě Jan Jindřich, který jej koupil roku
1373. Během markraběcích válek na počátku 15. století byl na jeho příkaz pobořen. Tyto
války se významnou měrou zapsaly i do historie našeho města. Paradoxně i jim vděčíme
za udělení plných městských práv v roce 1408 panem Lackem z Kravař, za pomoc Bítešanů markraběti Joštovi při dobývání hradu Náměšti. (Jaká nečekaná souvislost a proto
budiž i tento článek skromným příspěvkem k začínajícím oslavám 600 let statutu města). Vlastníci se střídali až v roce 1529 přišli zámožní Pernštejnové, pro které, při jejich
rozsáhlém majetku, neměla tvrz velký význam. A tak ji zanedbanou kupuje v roce 1552
Jan Polcar jako „tvrz pustou“. Polcarové ji obnovili a přestavěli v renesančním slohu a od
roku 1577 je objekt označován jako zámek. V roce 1638, v období kruté třicetileté války, zámek vyhořel a byl jen provizorně opraven. Definitivní přestavbu, již v barokním
slohu, uskutečnila po roce 1710 Kateřina z Walldorfu.
V roce 1797 koupili zámek Haugwitzové a osada se tak stala součástí náměšťského
panství. Poslední stavební úpravy provedli majitelé po roce 1830. Poslední Haugwitzové odešli ze zámku v roce 1945. Jako občanům německé národnosti jim byl na základě
„Benešových dekretů“ celý majetek zkonfiskován. Zámek s parkem, přilehlými budovami a zelinářskou zahradou zůstal majetkem národního pozemkového fondu. Sýpka s přilehlým lesíkem i škrobárna byly převedeny na Hospodářské družstvo Velká Bíteš. Družstevnímu lihovaru připadly deputátní budovy ve dvoře, Správě lesů kancelářské budovy,
byt ředitele, stáje a garáže.
Po roce 1945 trávili na zámku dovolenou příslušníci Sboru národní bezpečnosti
z Brna se svými rodinami. V té době mohli využívat nádherný anglický park, ve kterém
byly pořádány taneční zábavy ještě na počátku šedesátých let. O park, skleník i zahradu
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se staral zahradník – zaměstnanec JZD Vlkov. Po jeho smrti začaly tyto prostory pustnout. Na zámku byla krátkou dobu umístěna i Rodinná škola, tzv. „knedlofakulta“, která poskytovala děvčatům základní vědomosti a dovednosti nutné při vedení domácnosti.
V roce 1965 byl zámek poskytnut Odboru sociálního zabezpečení ONV ve Žďáře nad
Sázavou a měl sloužit postiženým dětem, umístěným na zámku v Křižanově. Byl vypracován projekt, ale…? Z dříve honosného zámku se stala ruina, která během porevolučních let několikrát změnila majitele.
Zámek možná vstane z mrtvých
Je velkým štěstím pro zámek a okolí, že do jeho zdánlivě pochmurné budoucnosti
svitla naděje. Objekt totiž zakoupila soukromá společnost, jejímž záměrem je na zámku
vybudovat multikulturní centrum. Její jednatel Ing. Petr Čaněk, kterého Osová oslovila
„svým duchem, který z místa vyzařuje“, má jasné představy o jeho budoucnosti:
„V zrestaurovaném zámku a parku by se měly konat výstavy výtvarného umění spojené s tvůrčími dílnami, koncerty alternativní hudby, vše v rámci menšího letního festivalu“. Podle názoru Pavla Polka, předsedy České Händelovy společnosti, by v jedné části mohlo být umístěno i Händelovo museum. Haugwitzové – poslední vlastníci zámku,
měli totiž k hudbě G. F. Händela vřelý vztah. Hrabě Jindřich Vilém Haugwitz ji hrával
a zabýval se jí jako nikdo ve střední Evropě.
Zatím byla ze zámku a přilehlých objektů vyklízena stavební suť, částečně byl vyčištěn i park, okna i dveře jsou zakryta ochrannou fólií. Bylo provedeno kompletní zaměření zámeckého parku a zpracovává se projektová dokumentace na jeho úpravu i na rekonstrukci budovy. Hlavní rekonstrukční i restaurátorské práce, jejichž cena se odhaduje
na desítky milionů, začnou letos na jaře. Rekonstrukci by chtěla firma stihnout zhruba
do pěti let, v omezené míře by však měl být zámek zpřístupněn i dříve.
Neuvěřitelný zážitek
Když 22. července, v pozdním odpoledni, vyšel hajný pan Horáček na zápraží Osovské hájenky, nevěřil, že ho čeká jeden z největších životních zážitků.
Naproti přes silnici stál velký hasičský vůz a na volném místě před hájenkou „parkoval“ luxusní mercedes. Už už se chystal pokárat parkujícího řidiče a tu náhle šok – před
ním stojí „prezidentský“ pár – manželé Havlovi. Prosí ho, zda-li by jim neumožnil odpočinout si po malé dopravní nehodě, ke které došlo nedaleko Osového, v aleji směrem
na Bítýšku. S netajenou radostí a překvapením je pozval dovnitř, kde kromě jídla nabídl
i pravou moravskou slivovici z Vysočiny, kterou pan prezident znalecky ocenil.
Rozpoutala se neformální živá debata, kde se Horáčkovi, i postupně přicházející „sousedé“ dozvěděli, že Havlovi jedou ze závěrečného koncertu filmového festivalu v Uherském Hradišti, že se zastavili v Brně u hrobu tatínka paní Dagmar, a že také navštívili
bývalé letní sídlo rodiny Havlových u Žďárce – zdejšími lidmi zvané „Havlov“. Potom
chtěli najet na dálnici u Lhotek, když došlo k menšímu střetu s hasičským vozem. Pan
Horáček popisuje „exprezidenta“ jako skromného člověka, zajímajícího se o jeho práci, život na vesnici i o myslivost, ochotného pozorně vyslechnout i jeho kritické názory. K budoucnosti „Havlova“ sdělil, že si ponechají pouze hájenku, kterou chtějí opravit
a ostatní ponechají státu, potažmo TOS Kuřim.
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Václav Havel se také ptal, zda pořádají hony se slavnostním „výřadem“ a jestli by ho
p. Horáček nemohl pozvat, protože hony „zbohatlíků“ na zámcích ho moc nezajímají. Vážení čtenáři, není neplánovaná návštěva významné osobnosti určitou symbolikou
i příslibem pro lepší budoucnost tohoto bývalého šlechtického sídla i celé osady? Snad
při některé z příštích návštěv bývalého pana prezidenta už budou moci společně „posedět“ v nově opraveném zámku a projít se po jeho upraveném okolí.
Vlastní osada
Osová, do roku 1924 Osové, je dnes místní částí Osové Bítýšky a proto o její stručné historii bylo pojednáno také v říjnovém Zpravodaji. Přesto mi dovolte citát z Vlastivědy moravské z roku 1900, autorů Tiraye a Zavadila:
„Ves a zámek Osové jest středem jediného panství, které leží celé v okrese. Tvoří o sobě
katastrální obec, k níž náleží zámek, dvůr, hospodářská stavení, hospoda a sýpka. Leží skoro
severně na rovině ve výši 513 m na silnici z Osové Bítýšky do Tišnova. Jméno zámku s oblibou přetvořované na „Osová“, bylo správně ve středověku „Osové“, podobně jako Vlkové,
Hluboké atd.
Po první světové válce je Osová (tak jako dnes) evidovaná jako osada patřící do
obce Osová Bítýška, která má 14 domů, ve kterých žije 138 obyvatel (z toho 6 německé národnosti) v 31 rodinách(!). K 1. červnu 2000 žilo v místní části Osová 46 obyvatel – 27 mužů a 19 žen.
Závěrem mi dovolte, vážení čtenáři, abych i já Vám popřál pevné zdraví v novém
roce a obyvatelům Osové i firmě provádějící rekonstrukci zámku – uskutečnění všech
záměrů.
Zdroje ze kterých jsem čerpal:
– Tiray, Zavadil: Vlastivěda Moravská, 1900
– Malý: Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová, OÚ O. Bítýška, 2000
– Žďárský deník
Alois Koukola

UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ ZPRAVODAJE
Mnozí jste si jistě všimli, že s příchodem nového roku jsme změnili tiskárnu.
Nyní budeme spolupracovat s tiskárnou sídlící v Brně. Právě s touto změnou
souvisí i prodloužená uzávěrka dodávání článků. Na ni jsme Vás upozornili již
v minulém čísle. Termíny uzávěrky najdete vždy na stejném místě a to na zadní
straně Zpravodaje. Své příspěvky můžete tedy dodávat v pozdějších termínech,
např. na měsíc březen je to až do 20. února. Příspěvky můžete zasílat na e‑mail:
miroslava.ondrouskova@vbites.cz nebo osobně předat na Informačním centru,
Masarykovo nám. 5. Podrobnější informace získáte na zmíněném e-mailu nebo
na telefonním čísle 566 532 025.
- red -
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
ÚNOR 2008
PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK:
pondělí a středa	  9.00–11.30 hod., vstupné 20 Kč/rodina
čtvrtek
15.30–18.00 hod., vstupné 25 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš
Sobota dne 2. února 2008 ve 20 hodin
FARNÍ PLES
hraje skupina F-BOX
předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám. 5, tel.: 566 532 025
Kulturní dům, Vlkovská 482
3., 10., 17. a 24 února 2008, odjezd v 8 hodin od spořitelny
NEDĚLNÍ PLAVÁNÍ – v Nové Vsi u Oslavan
Organizuje Seniorklub
Pondělí dne 4. února 2008 v 15 hodin
ZASTUPITELSTVO – program: seznámení s vyhledávací studií dopravního řešení města,
projekt bytových domů U Stadionu a rozpočet města pro rok 2008
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
Úterý dne 5. února 2008 v 19 hodin
WIHANOVO KVARTETO
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje BHP
Čtvrtek dne 7. února 2008 od 16 hodin
OČKOVÁNÍ A NOVÉ VAKCÍNY, PREVENCE PNEUMOKOKOVÝCH
INFEKCÍ
povídání s MUDr. Marií Petrášovou, MC Človíček, Masarykovo náměstí 85
Sobota dne 9. února 2008 v 8 hodin – prezentace
TURNAJ VE FLORBALE – ŽÁCI
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak Velká Bíteš
Každé pondělí a čtvrtek ve 14 hodin
VYCHÁZKA PRO VODU K JAKOUBKU – sraz u pekárny
Organizuje Seniorklub
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Pátek dne 15. února 2008 v 15.30 hodin
SYPANÁ BATIKA – výtvarný kurz pro veřejnost
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje MC Človíček
Sobota dne 16. února 2008 od 14 hodin
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST – pletení z pediku
Mateřská škola, Masarykovo nám. 86
18.–29. února 2008
KRAJINY MYŠLENEK A MY DVĚ – výstava M. Staňové a A. Špánkové
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 20. února 2008 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let, které nenavštěvují MŠ,
Mateřská škola, Masarykovo nám. 86
Pondělí dne 25. února 2008 v 15.30 hodin
RODINNÉ A SOUROZENCKÉ KONSTALACE
konzultační seminář, přednáší Mgr. Luboš Novotný. Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MC Človíček, Masarykovo nám. 85
Úterý dne 26. února 2008 od 15 do 18 hodin
ŽLUTÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Mateřská škola, U Stadionu 538
Čtvrtek dne 28. února 2008 v 19 hodin
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU – divadlo V
Geniálně napsaná komedie Antonína Procházky o životě, která nikoho nenechá chladným
vstupné řada 1–10 řada 80 Kč, 11–20 řada 60 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 20. února 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB – hostem bude Mgr. Renata Pohanková
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
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INFORMACE RADNICE
USNESENÍ Č. 24/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 26. LISTOPADU 2007
Rada města schvaluje:
• zastupováním města na Valné hromadě honebního společenstva Velká Bíteš p. starostu Mgr. Miroslava Báňu
• vyhovět žádosti ředitelky MŠ I, Masarykovo n. 86, Velká Bíteš, pí. Hany Sedlákové,
na uzavření MŠ dne 29. 11. 2007 z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie
• uzavření nájemní smlouvy s FC Spartak Velká Bíteš, jejímž předmětem je pronájem
pozemků p.č. 877/1, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 6326 m2,
p.č. 877/2, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4528 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 7 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
• uzavření nájemní smlouvy s TJ Spartak Velká Bíteš, jejímž předmětem je pronájem
pozemku p.č. 877/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 133 m2 v k.ú. Velká Bíteš za
7 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
• vyhovět žádosti fy Agrostar s.r.o. Velká Bíteš na prodloužení nájemní smlouvy pro
pronajímané nemovitosti na ul. Jihlavská do 31. 12. 2008 s tím, že v průběhu roku
bude nájemné zvýšeno o inflační koeficient
• vyhovět žádosti Kolpingovy rodiny Velká Bíteš o prominutí poplatku za pronájem
kulturního domu dne 11. 11. 2007
• vyhovět žádosti trenérů hokejového oddílu přípravky, Ing. Milana Dvořáka a Ing. Petra Dačeva na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,00 Kč na ceny a organizaci turnajů pořádaných na zimním stadioně ve Velké Bíteši
• využít nabídky a schvaluje pronajmutí pozemku p.č. 718/2, k.ú. Velká Bíteš za nájemné 7,00 Kč/m2/rok za podmínek uvedených v nabídce
• nájemní smlouvu v předloženém znění, uzavíranou mezi obch. společností KWM
PLUS, Deblín (nájemce) a městem Velká Bíteš (pronajímatel), jejíž předmětem je
pronájem budovy č.p. 56, k.ú. Holubí Zhoř od 1. 1. 2008, za účelem provozování
obchodu se smíšeným zbožím
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/9/2007 ze dne 27. 9. 2007 na provedení díla
„Oprava komunikace ve Velké Bíteši, místní části Košíkov“, v předloženém znění,
jehož předmětem je zvýšení rozsahu díla
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. JI/ZR/2007/455 na stavbu „Oprava místních komunikací“, v předloženém znění, jehož předmětem je úprava předmětu díla o vícenáklady
• přidělení sociálního bytu č.1, 1+KK, Tyršova 239, Velká Bíteš.
• přidělení bytu 1+1,v DPS ve Velké Bíteši, od 1. 12. 2007
• v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace „Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská
116, Velká Bíteš, poskytnutí souhlasu s pořízením schodolezu – investice – DHM,
v pořizovací hodnotě 150 000,00 Kč, na kterou získala ZŠ dotaci
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smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zřízení veřejné komunikační
sítě, v předloženém znění, uzavíranou mezi firmou Telefonica O2 Czech republic, a. s.
Praha a městem Velká Bíteš, jejímž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě v rámci stavby s názvem „Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné
domy, Velká Bíteš, Jihlavská ulice – I. etapa“
smlouvu o umístění stavby sjezdu a inženýrských sítí na pozemku p.č. 3020/2,
k.ú. Velká Bíteš v rámci stavby s názvem „Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné
domy, Velká Bíteš, Jihlavská ulice – I. etapa“, v předloženém znění, uzavíranou mezi
městem Velká Bíteš (stavebník) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný hospodařit s pozemkem ve vlastnictví ČR
smlouvu o umístění stavby sjezdu a inženýrských sítí na pozemku p.č. 3011/1,
k.ú. Velká Bíteš v rámci stavby s názvem „Velká Bíteš – stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská – chodníky a VO“, v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (stavebník) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný hospodařit s pozemkem
ve vlastnictví ČR
vyhovět žádosti ředitelky IC a KK Velká Bíteš, sl. Zdeňky Špičkové na převedení
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního ma
jetku
vyhovět žádosti ředitelky IC a KK Velká Bíteš, sl. Zdeňky Špičkové o navýšení ceny
stravenek poskytovaných zaměstnancům IC a KK na cenu 55,00 Kč na stravenku
úpravu výše nájemného pro všechny nově pronajímané byty města Velká Bíteš
k 1. 12. 2007: 45,00 Kč/m2/měsíc

Rada města bere na vědomí:
• Výroční zprávu o činnosti MŠ I, Masarykovo n. 86, Velká Bíteš za rok 2006/2007
• přehled o příjmech a financování města Velká Bíteš k 31. 10. 2007
• písemnou informaci radního kraje Vysočina p. Jaroslava Huláka o přípravě vyhlášení
nového grantového programu „Slavnosti měst a obcí“ v rámci Fondu Vysočiny
• doporučení na umístění zrcadla na křižovatku ulic Na Valech, Tišnovská, Kostelní,
Vlkovská s tím, že v příštím roce proběhne rekonstrukce křižovatky, kdy bude tato
záležitost řešena
• žádost ZO OS KOVO PBS a. s. Velká Bíteš na finanční příspěvek ve výši 50 000,00 Kč
na provoz kina, Lánice 59, Velká Bíteš v r. 2008. Dále bere na vědomí poděkování
odborové organizace za f.p. poskytnutý v r. 2007 a informaci o jeho využití
• žádost obyvatel z ulice Chobůtky, obývajících řadové domky popisných čísel 435-457
o vybudování chodníku před těmito domy
• žádost Mateřského centra Človíček, Velká Bíteš o finanční příspěvek za účelem opravy
podlahy v MC Človíček, Masarykovo n. 85, Velká Bíteš. RM konstatuje, že v příštím roce město předpokládá vynaložení značných finančních prostředků na nutné
investice v mateřských školkách
• realizaci projektu „Příroda okolí Velké Bíteše jako zdroj informací pro environmentální
výchovu, vzdělávání a osvětu“, jehož rozpočet činí celkem finanční částku 74 000,00 Kč,
Základní školou Velká Bíteš, Sadová 579, v rámci podpory z Fondu Vysočina
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Výroční zprávu o činnosti SOU Jana Tiraye, Velká Bíteš za školní rok 2006/2007
udělení čestného uznání za vysokou úroveň praktické přípravy absolventů SOU Jana
Tiraye ve Velké Bíteši Hospodářskou komorou ČR. RM děkuje touto cestou vedení a pracovníkům SOU za vysokou kvalitu výuky na SOU, jehož dokladem je nejen
udělění výše uvedeného čestného uznání, ale i získání řady osvědčení pro nejlepší absolventy středních odborných škol v ČR a umístění absolventů na předních místech
v různých soutěžích

USNESENÍ Č. 25/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 17. PROSINCE 2007
Rada města schvaluje:
• smlouvu o dílo, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (objednatel) a firmou RENARDS
s.r.o. (zhotovitel), v předloženém znění, jejímž předmětem je zhotovení díla, které se
skládá z částí:
– žádost o dotaci z regionálního operačního programu na projekt s pracovním názvem „Velká Bíteš – stavba 2 – Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, N a Valech, Tišnovská a Vlkovská – chodníky, VO“, včetně povinných příloh
– administrace proveditelnosti projektu dle pravidel poskytovatele dotace
• smlouvu o dílo, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (objednatel) a firmou
RENARDS  s.r.o. (zhotovitel), v předloženém znění, jejímž předmětem je zhotovení
díla, které se skládá z částí:
– žádost o dotaci z regionálního operačního programu na projekt s pracovním názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí ve městě Velká Bíteš“, včetně povinných příloh
– příprava a průběh veřejné zakázky
– administrace proveditelnosti projektu dle pravidel poskytovatele dotace
• zařazení žádosti do seznamu žadatelů o přijetí do DPS města Velká Bíteš
• rozpočtové opatření č. 07/07 k rozpočtu města pro r. 2007 v předloženém znění
• u nájemních smluv pro pronájem pozemků pro hrobová místa, uzavíraných
po 1. 1. 2008, zvýšení hřbitovního poplatku u položky nájemné za pozemek ze
4,0 Kč/m2/rok na 7,0 Kč/m2/rok. Položka za služby se nemění
• vyhovět žádosti příspěvkové organizace Poliklinika Velká Bíteš o schválení změny limitů na mzdy pro r. 2007 v rámci schváleného rozpočtu pro jednotlivá střediska polikliniky, v předloženém znění
• výši úhrad v Domově důchodců Velká Bíteš od 1.1.2008 dle předloženého návrhu
• využít cenové nabídky fy Ivan Kopecký, opravy starožitných hodin, Počítky 35, na opravu věžních hodin na radnici města Velká Bíteš za nabídkovou cenu 60 000,00 Kč
• vyřazovací protokol pro IC a KK Velká Bíteš, ze dne 14. 12. 2007, v předloženém
znění
• vyřazovací protokol pro IC a KK Velká Bíteš, středisko Kulturní dům, ze dne
14. 12. 2007, v předloženém znění
• vyhovět žádosti IC a KK Velká Bíteš o ponechání finančních prostředků v organizaci za prodaný majetek (stoly a židle v KD)
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vyhovět žádosti IC a KK Velká Bíteš o schválení fotografické soutěže zpravodaje města pro fotografy – amatéry s tím, že odměny pro vyhodnocené budou projednány
s vedením města
vyhovět žádosti ředitelky SOU J. Tiraye, Velká Bíteš Ing. Marie Šabacké o provedení změny v rozpočtu pro r. 2008 dle předloženého návrhu
dohodu č. O/2007/288 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností, v předloženém znění, uzavíranou mezi
městem Velká Bíteš (poskytovatel místa) a firmou EKOLAMP s.r.o. Praha 10 (provozovatel kolektivního systému)
členství tajemníka MěÚ Velká Bíteš ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, občanského sdružení, podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů a z toho vyplývající plnění úkolů a schvaluje každoroční
úhradu ročního členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.
dodatek ke smlouvě ze dne 26. 11. 2007, uzavírané mezi městem Velká Bíteš a SVaK
Žďársko, v předloženém znění, jehož předmětem je financování investiční akce „Velká Bíteš – zajištění zásobení pitnou vodou – projektová dokumentace“

Rada města neschvaluje:
• nájemci ponechání bytu v domě U Stadionu 280, Velká Bíteš, za účelem podnájmu
jiné osobě
• RM schvaluje vyzvat k ukončení nájemního vztahu a tudíž k předání bytu jeho vlastníkovi tj. městu Velká Bíteš
• vyhovět žádosti o uhrazení nákladů spojených s opravou osobního auta, které bylo
údajně poškozeno na místní komunikaci vedoucí k jejich domu. RM konstatuje, že
povrch této komunikace je neustále průběžně udržován a v roce 2006 na podzim byla
provedena na její části rozsáhlejší oprava s nákladem 233,00 tis. Kč za použití značného množství štěrkové hmoty, která není ve výše zmiňovaných nákladech kalkulována. Dále je nutno konstatovat, že řidič vozidla je povinen přizpůsobit jízdu stavu
a povaze vozovky
Rada města bere na vědomí:
• rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče o uložení pokuty ve výši 7 000,00 Kč městu Velká Bíteš, jako stavebníkovi obnovy opevnění kostela sv. Jana Křtitele, za porušení § 22 odst. 2 památkového zákona spočívající v nesplnění oznamovací povinnosti Archeologickému ústavu v době přípravy
stavební činnosti při obnově opevnění kostela sv. Jana Křtitele
• výroční zprávu ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116, o činnosti školy za r. 2006/2007
• výroční zprávu ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, o činnosti školy za r. 2006/2007
• zprávu o kontrole skutečností rozhodných pro stanovení možné povinnosti obvodu
za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s čerpáním a použitím dotace poskytnuté v r. 2006 na akci „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Tyršova, město Velká
Bíteš“. Kontrolu provedl Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou se závěrem, že nebylo
zjištěno porušení rozpočtové kázně
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protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací: Poliklinika Velká
Bíteš, ZŠ Velká Bíteš Tišnovská 116, IC a KK města Velká Bíteš, MŠ Masarykovo n. 86,
SOU J. Tiraye, ZŠ Velká Bíteš Sadová 579, ZUŠ Velká Bíteš a MŠ U Stadionu 538
zprávu o využití poskytnuté dotace z rozpočtu města v r. 2007 pro Dětskou psychiatrickou léčebnu Velká Bíteš, zpracovanou ředitelem zařízení, MUDr. Jiřím Růžičkou
zápis z jednání sportovní komise, konaného dne 28. 11. 2007 ve Velké Bíteši
písemnou informaci od vedoucího odboru sekretariátu hejtmana kraje Vysočina ve
věci aktivit kraje Vysočina zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na dálnici
D1 a na udržování její průjezdnosti, včetně průjezdnosti objízdných tras
návrh publikace „Jubilejní almanach 600 let udělení plných městských práv Velké
Bíteši 1408–2008“ z hlediska obsahu publikace a z hlediska jmenného přehledu významných rodáků a osobností města

USNESENÍ Č. 10/07 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ KONANÉHO DNE 3. PROSINCE 2007
Zastupitelstvo města schvaluje:
• rozpočtové opatření k rozpočtu pro r. 2007, v předloženém znění
• rozpočtové provizorium města Velká Bíteš pro počátek roku 2008, v předloženém
znění
• odkoupení částí pozemků v k.ú. Košíkov o celkové výměře cca 1156 m2 od jednotlivých vlastníků (popř. jejich právních nástupců) pro účely zřízení veřejné komunikace pro budoucí zástavbu RD a to:
– část p.č. 46/2 – zahrada v k.ú. Košíkov o výměře cca 96 m2
– část p.č.44 – zahrada v k.ú. Košíkov o výměře cca 76 m2
– část p.č.42 – zahrada v k.ú. Košíkov o výměře cca 68 m2
– část p.č.40 – zahrada v k.ú. Košíkov o výměře cca 140 m2
– část p.č.37 – zahrada v k.ú. Košíkov o výměře cca 218 m2
– část p.č.86 – ovocný sad v k.ú. Košíkov o výměře cca 144 m2
– část p.č.84 – ovocný sad v k.ú. Košíkov o výměře cca 158 m2
– část p.č.81 – zahrada v k.ú. Košíkov o výměře cca 80 m2
– část p.č.79 – ovocný sad v k.ú. Košíkov o výměře cca 84 m2
– část p.č.77/2 – zahrada v k.ú. Košíkov o výměře cca 80 m2
– část p.č.47/2 – ostatní plocha, ost.kom. v k.ú. Košíkov o výměře cca 12 m2 Výkup pozemků se schvaluje s tím, že město se nezavazuje k vybudování komunikace a příslušných inž. sítí, a proto si vlastníci budoucích stavebních míst musí
uhradit náklady na vybudování této dopravní a technické infrastruktury
• prodej části pozemku p.č. 144 – ostatní plocha, ost. komunikace v k.ú. Košíkov o výměře cca 418 m2 žadateli, za těchto podmínek:
– tvar a výměra pozemku budou upřesněny geometrickým zaměřením za účasti zástupce města
– bude zřízeno věcné břemeno spočívající v povinnosti kupujícího trpět na odkupované části pozemku p.č. 144 stružku pro odtok povrchové vody z obecního
pozemku p.č. 144
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ZM neschvaluje prodej zbývající části původně požadované výměry pozemku
p.č. 144 – ostatní plocha, ost. komunikace v k.ú. Košíkov v rozsahu cca 182 m2
ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 154 – zahrada v k.ú. Košíkov o výměře
cca 30 m2
prodej části pozemku p.č. 65/6 – orná o výměře cca 2025 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše (výměra bude upřesněna na základě geometrického zaměření). Prodej se
schvaluje s podmínkou zřízení věcného předkupního práva města za kupní cenu, za
kterou bude pozemek prodán, pokud kupující do 5 let od nabytí vlast. práva k pozemku nezahájí zamýšlenou výstavbu či využití anebo se rozhodnou pozemek převést
další osobě
dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko – investorem výstavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Velká
Bíteš – křižovatka ulic Kostelní, Vlkovská, Na Valech a Tišnovská“, v předloženém
znění, jehož předmětem je změna článku IV
smlouvu uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a SvaK Žďársko, v předloženém znění, jejímž předmětem je způsob financování akce „Velká Bíteš, zajištění zásobování
pitnou vodou – projektová dokumentace“
měsíční odměnu členům ZM od 1. 1. 2008 ve výši 399,00 Kč

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ:
• zabezpečit zpracování projektů pro podání žádostí o dotace z regionálního operačního programu, včetně zpracování vlastních žádostí s přílohami a to na projekty:
– rekonstrukce křižovatky u kostela ve Velké Bíteši
– rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš
– Radniční dvůr, Masarykovo n. 88
• s termínem do poloviny února 2008
Zastupitelstvo města volí:
• za členku osadního výboru obce Holubí Zhoř pí. Janu Roušovou, a to za odstoupivšího Ing. Zdeňka Hakla
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• aktuální stav na místním oddělení Policie ČR ve Velké Bíteši, přednesený vedoucím
oddělení, npor. Bc. Jaroslavem Navrátilem
• přehled o příjmech a financování města Velká Bíteš, v předloženém znění
• svolání pracovního semináře ZM na den 12. 12. 2007, 15 hod., za účelem projednání rozpočtu města na r. 2008
• informace podané ve věci řešení bezpečnosti silničního provozu z pohledu rychlosti vozidel. Informace se týkala radarů – informačních panelů pro měření rychlosti
a zpomalovacích retarderů.
• zápisy č. 8/2007 a č. 9/2007 z jednání výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu
• zajištění zkušebního provozu LSPP na Poliklinice ve Velké Bíteši v lednu a únoru
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2008 s tím, že bude provozována oproti minulosti v omezených časech a to:
pátek: 13.00–18.00 hod.
sobota, neděle svátky 9.00–18.00 hod.
v ostatní dny bude zajištěna ordinace minimálně jednoho lékaře (obvodní a dětský)
do 16.00 hod
v rámci oslav 600. výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši, informace o zajištění výroby a financování pamětních desek pro budovu radnice a nádvoří domu
Masarykovo n. 5, o publikaci „Jubilejní almanach“, o reprintu publikace Jana Tiraye
„Dějiny města Velké Byteše“ z konce 19. století, o znaku a vlajce Velké Bíteše
informace o zefektivnění tisku městského Zpravodaje
informaci o vývoji nákladovosti provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a výběru místních poplatků za
výše uvedené v r. 2007
realizaci projektu „Příroda okolí Velké Bíteše jako zdroj informací pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu“, jehož rozpočet činí celkem finanční částku
74 000,00 Kč, Základní školou Velká Bíteš, Sadová 579, v rámci podpory z fondu
Vysočina

ZPRÁVY Z MĚSTA
JAK POKRAČUJE PŘÍPRAVA DRUHÉ ETAPY REKONSTRUKCE
TYRŠOVY ULICE
Projekční společnost Pragoprojekt zpracovala kompletní dokumentaci, která řeší rekonstrukci vodovodu, kanalizace, komunikaci s parkovacími místy, chodníky a veřejné osvětlení.
V úterý 4. prosince loňského roku proběhlo stavební řízení na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. 12. prosince vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí stavební povolení, které nabylo právní moci 12. ledna 2008.
V pátek 11. ledna proběhlo územní řízení na komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení. Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby, vydal 21. ledna územní rozhodnutí.
Investorem rekonstrukce vodovodu a kanalizace je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, který bude žádat o dotaci na rekonstrukci kanalizace. Dotační program na drobné
vodohospodářské ekologické stavby vyhlašuje kraj Vysočina. Termín přijímání žádostí je
do 31. ledna a povinné přílohy jsou projektová dokumentace pro stavební povolení, pravomocné stavební povolení a doklady o výsledcích výběrového řízení na zhotovitele stavby dané rekonstrukce kanalizace. Pokud by vše proběhlo hladce a ve prospěch města, tak
by stavební práce na výměně kanalizace mohly začít na začátku dubna.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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PŘÍPRAVA PŘESTAVBY KŘIŽOVATKY U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
POKRAČUJE DÁL
Ve čtvrtek 17. ledna proběhlo v zasedací síni Městského úřadu ve Velké Bíteši projednávání stavebního povolení na veřejné prostranství (chodníky, místní komunikace, parkoviště) podél komunikací v křižovatce u základní školy. Bude následovat stavební povolení na veřejné osvětlení a dále na stavební úpravy silnic ve vlastnictví kraje Vysočina.
V druhé polovině ledna byla na krajském úřadě uzavřena veřejná obchodní soutěž na
dodavatele celé stavby křižovatky a v únoru, po uplynutí lhůty na odvolání, by měly být
podepsány smlouvy o dílo.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

OBNOVENÍ LINKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
BRNO–VELKÉ MEZIŘÍČÍ A ZPĚT
V prosinci minulého roku došlo ke zrušení autobusové linky Brno-Velké Meziříčí a zpět,
v pracovní dny od pondělí do čtvrtka. Na základě jednání měst a obcí (Velká Bíteš, Ruda,
Jabloňov, Velké Meziříčí) s dopravní společností ICOM transport a.s. Jihlava došlo k dohodě, jejímž výsledkem je zajištění zkušebního provozu na dobu tří měsíců. Autobusová
linka bude obnovena od pondělí 21. ledna. Z Velké Bíteše vyjíždí do Velkého Meziříčí
ve 12.41 hod. a z Velkého Meziříčí se vrací zpět do Velké Bíteše ve 14.10 hod. Po zkušební době, tj. od 14. dubna, na dobu tří měsíců převezme tento závazek Kraj Vysočina.
Pokud dosahované tržby na této autobusové lince budou vyšší než 10 korun na kilometr,
bude její ztrátu dále hradit Kraj Vysočina (v souladu s pravidly Rady Kraje). V opačném
případě dojde ke zrušení autobusové linky. Její vytížení je na cestujících (žácích, studentech, zaměstnancích a důchodcích).
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
V lednovém čísle Zpravodaje byly otištěny informace o lékařské pohotovosti v roce 2008
a přehledu telefonních čísel nemocnic v kraji Vysočina, které zajišťují odbornou lékařskou pohotovost. V žádném případě to ale neznamenalo a ani neznamená, že případný
pacient musí navštívit pouze tato zdravotnická zařízení.
Zákon č. 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, včetně následných změn, dává
pojištěnci právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pacienta (pojištěnce) do své péče pouze tehdy, jestliže
by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči. Důvodem odmítnutí pacienta není příslušnost do jiného spádového území. Každé odmítnutí převzetí pacienta do péče musí být lékařem
pacientovi písemně potvrzeno.
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Vyžaduje-li zdravotní stav pacienta poskytnutí specializované ambulantní zdravotní
péče, doporučí registrující lékař pacientovi takové smluvní zdravotnické zařízení, které je
schopno specializovanou ambulantní zdravotní péči na odpovídající úrovni poskytnout.
Právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení tím není dotčeno.
V případě dopravy do zdravotnického zařízení podle zákona o veřejném zdravotním
pojištění stanoví, že dopravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši, odpovídající vzdálenosti
nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou zdravotní
péči poskytnout. V případě vzdálenějšího zdravotního zařízení, které poskytuje stejnou
požadovanou zdravotní péči, hradí pacient rozdíl nákladů ve vzdálenosti zdravotní dopravní službě nebo si může zajistit jinou dopravu.
Ve Fakultní nemocnici v Bohunicích, vzhledem k zavedení poplatků ve zdravotnictví,
se platí poplatek ve vrátnici při vstupu do nemocnice. Předejde se tím zbytečným sháněním dodatečného potvrzení o zaplacení poplatku na jednotlivých odděleních.
Informace byly shromážděny na základě konzultací se zástupcem VZP a ředitelstvím
Fakultní nemocnice v Bohunicích.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

CZECH POINT
Na MěÚ Velká Bíteš – odbor správní byl spuštěn Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).
Projekt Czech Point by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan –
veřejná správa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Czech Point je místo, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních
řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.
Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Na pracovišti Czech Point je možné žádat o výpis z následujících rejstříků:

1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo
stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle
seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně
musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
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Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana
výpisu 50 Kč.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní
žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana
výpisu 50 Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana
výpisu 50 Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění,
lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad
archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí
mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis
se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od
1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně
zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem
podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy
formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto
papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí
se kolek v hodnotě 50 Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.
Více informací najdete na www.czechpoint.cz
Tomáš Zedník
informatik MěÚ
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
KRAJSKÉ POLICEJNÍ ŘEDITELSTVÍ NA VYSOČINĚ
V pátek 11. ledna se hejtmani všech krajů setkali v Brně s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Kromě dalších bodů programu nás ministr Ivan Langer seznámil s postupem reformy Policie České republiky. Pro náš kraj považuji v této chvíli za nejvýznamnější, že
pan ministr poprvé veřejně potvrdil, že cílem ministerstva je do konce roku 2012 zřídit ve
všech krajích krajská policejní ředitelství jako samostatné organizační a účetní jednotky.
Potvrzení plánu zřídit postupně krajská policejní ředitelství ve všech krajích samotným
ministrem považuji za průlom v přístupu Ministerstva vnitra k budoucímu organizačnímu
uspořádání Policie. Zároveň si troufám říci, že kraj Vysočina bude schopen vytvořit všechny
potřebné podmínky pro ustavení krajského policejního ředitelství v Jihlavě ve velmi krátké
době. Zastupitelstvo kraje Vysočina již několikrát deklarovalo svůj zájem o zvýšení bezpečnosti občanů Vysočiny a je připraveno podniknout potřebné kroky za účelem co nejrychlejšího reálného zahájení činnosti krajského policejního ředitelství na Vysočině.
Bude to právě vznik krajského policejního ředitelství, který odstraní doposud komplikovanou situaci při krizových situacích při komunikaci mezi jednotlivými složkami
integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranka). Rovněž tak dojde k tolik potřebnému sjednocení řízení důležitých krajských institucí.

PODĚKOVÁNÍ
Ke konci roku 2007 a na začátku roku 2008 jsem obdržel mnohá vánoční a novoroční
přání. Protože jsem nestačil na všechna reagovat, dovoluji si i touto cestou všem velmi
poděkovat. Moc si toho vážím.

MĚSTA A OBCE VYSOČINY SE PŘEDSTAVILY
NA REGIONTOURU
Tradičně na začátku roku od 10. do 13. ledna se Vysočina společně s ostatními kraji představila na veletrhu Regiontour 2008 v Brně. Celý veletrh byl jako obvykle zaměřen na propagaci zajímavých míst naší republiky a jednotlivé obce a města se předháněly
v originalitě svých prezentací. Osobně se domnívám, že Vysočina ve Vysoké konkurenci
nabídek dopadla velmi dobře. Její originální program v režii nepřehlédnutelného Petra
Píši z Třeště – toho času hostujícího herce v Národním divadle – zaujal velké množství
diváků a sklidil zasloužený úspěch.
Na veletrhu byla rovněž představena krajem Vysočina nově zřízená příspěvková organizace Vysočina Tourism. Je to právě potřeba koordinace a systematičtější propagace Vysočiny
jako vhodného cíle pro české i zahraniční turisty, která vedla k založení speciální organizace. Bude nyní na podnikatelích v oblasti cestovního ruchu, obcích a městech, aby s pomocí
Vysočiny Tourism spojily své síly a naši Vysočinu lépe a efektivněji propagovali jako přitažlivou turistickou destinaci. Předpokládám, že první dílčí závěry o úspěšnosti tohoto nového
projektu Vysočiny budeme moci učinit za rok právě na Regiontouru 2009.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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ŠKOLSTVÍ
VYBAVENOST ZŠ TIŠNOVSKÁ 116

Relaxační místnost.

Foto: Archiv školy

Jak už jsme Vás ve Zpravodaji informovali, byla jedním ze záměrů školy vybavenost
kompenzačními pomůckami a zřízení relaxační místnosti pro naše žáky. Do konce roku
2007 se nám tento záměr podařilo zrealizovat. Na škole vznikla relaxační místnost, která
je vytvořena v prostorách bývalé malé tělocvičny. Její vybavení plně odpovídá potřebám
dětí s lehkou, středně těžkou mentální retardací i s kombinovanými vadami (tělesnými,
příp. autismem). Základ tvoří vyhřívané vodní lůžko s masážní podložkou a terapeutický
bazén s míčky. Dále byl pořízen pohybový trenažér, který je vhodný i pro imobilní děti
a je plně využit ke zvyšování a zlepšování svalové činnosti, pohyblivosti kloubů a zlepšení
krevního oběhu. Pro polohování dětí, fixaci hlavy, vycentrování trupu byl pořízen polohovací had a polohovací vak, který navíc pomáhá k uvolnění bolestivých spazmů, zmírňuje průběh případných epileptických záchvatů a navozuje pocit bezpečí.
Cvičení a uvolňování probíhá na overbalech různých velikostí a tvarů dle potřeb dítěte. Relaxační místnost je využívána všemi žáky v rámci vyučování, školní družiny a též
k probíhající canisterapii.
Dále byly do tříd pořízeny speciální vyučovací boxy, vhodné zejména pro individuální výuku a polohovatelné pracovní plochy. K práci na počítači pro děti s kombinovaným
nebo těžším mentálním postižením se nám osvědčila dotyková LCD obrazovka. A v neposlední řadě je naše škola nově vybavena schodolezem, který plně prozatím řeší bezbariérovost školy, je vhodný pro přesun imobilních dětí na všech typech schodišť.
Finanční prostředky na kompenzační pomůcky jsme získali z mimořádné účelové dotace Kraje Vysočina, drobné položky byly čerpány z finančních prostředků přidělených
v rámci projektu minimální prevence návykových látek.
Zaměstnanci školy Tišnovská 116
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Pozvánka k zápisu

Zápis do ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
se uskuteční v pátek 8. 2. 2008
od 10.00 do 14.00 hod.
v budově školy.
Poskytujeme vzdělávání ve vzdělávacím programu:
Rehabilitační program pomocné školy
Vzdělávací program speciální školy
Vzdělávací program praktické školy
Kontakt:
tel.: 566 532 602
www.webpark.cz/spec-skoly/

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA OCHRANA PŘÍRODY
V pátek 30. 11. 2007 proběhla v naší škole v rámci předmětu přírodopis přednáška na
téma: „Ochrana přírody aneb veselé historky o činnosti ochránců přírody v Brně.“
Přednášel pan Ing. Roman Zajíček, zaměstnanec AOPK v Brně (Agentura ochrany přírody a krajiny). Dvouhodinových přednášek se zúčastnili žáci 7. a 8. ročníků,
kteří v přírodopise ochranu přírody v tomto školním roce probírají. A co jsme se dozvěděli? Spoustu zajímavostí o životě bobrů a jejich odchytu z důvodu vážení, měření
a odběrů vzorků DNA, o zachraňování labutí na Brněnské přehradě, vyslechli jsme
veselou historku o záchraně ledňáčka, kterého sestřelil tenisový míček na kurtech,
a také co ohrožuje život ledňáčků v České republice. Neméně zajímavé byly příběhy
křečků a syslů přizpůsobených k životu na golfových hřištích a letištních plochách
a povídání o zachraňování malých ježečků před zimou (to může být mnohdy bezúčelné, protože v přírodě přežívají ti nejsilnější a často není potřeba příliš zasahovat
do přírodního výběru). Ke konci přednášky dal pan Zajíček prostor dotazům a zase
jsme se mohli zasmát povídání o jeho lovu piraní a boji s krokodýlem v Jižní Americe, o odchytu mývala v Brně, či se podivovat z našeho pohledu možná krutému
rozmnožování kudlanek a některých pavouků.
A co se dětem líbilo nejvíc? Posuďte sami z jejich ohlasů, ale já myslím, že nejvíce u vytržení byly z mladé korálovky, kterou si mohly dokonce pohladit a ze strhujícího vyprávění o životě hadů. A zde slíbené ohlasy žáků:
„Přednáška byla velmi zajímavá, spoustu jsem si z toho zapamatovala a pomohlo
mi to do přírodopisu. Co nejdřív by to chtělo opáčko!“ Míša Škodová
„Bylo to moc dobrý a líbilo se mi, jak pan Zajíček všechny žáky ovládl a přitom
to bylo srandovní“ Iveta Horáčková.
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„Bylo to super a mohlo by se to zopakovat!“ Lucie Bahenská a Dominik Trojan.
„Přednáška byla zábavná, avšak i zajímavá a informativní. Pobavili jsme se a zároveň se něco dověděli“ Markéta Dohnalová a Lucie Holubářová.
„Bylo to vtipné, nejvíc se mi líbilo, jak chytali bobra.“ David Škorpík.
Ing. Renáta Pelánková, uč.

MASOPUST S VESELOU ŠKOLKOU U STADIONU
Masopust patří do přechodného období mezi zimou a jarem po svátku Tří králů
a končí v úterý před popeleční středou. Potom se „maso pustilo“ a následoval čtyřicetidenní půst, který končil o velikonocích. Vzhledem k tomu, že datum velikonoc je pohyblivé, trval i masopust různě dlouhou dobu. V minulosti to bylo klidné období, kdy naši předci dokončovali výmlat obilí a jen zvolna se připravovali na
hospodářský rok. Byl to čas zabíjaček, vepřových hodů, nejrůznějších vesnických zábav a bálů, čas nevázané veselosti. Kromě zábav se konaly také svatby. Lidé věřili,
že o masopustě uzavřené sňatky budou šťastné a dlouho vydrží. Další důvod byl už
ryze praktický. V komorách byla ještě hojnost zásob na pořádnou svatební hostinu
a na výslužky pro svatebčany.
Zvyklosti a způsoby slavení masopustu měl každý kraj jiné.
Masopust vrcholil poslední tři dny, o masopustní neděli, pondělí a úterý, jimž se
říkalo ostatky. Přípravy na ně začínaly už ve čtvrtek, který dostal příznačné jméno
„tučný“. „Často se těsně před ním zabíjelo a vydatné masité jídlo i hojnost ostatního
jídla a pití měly dodat sílu po celý rok. Protože byl i dostatek sádla, zadělávaly hospodyně na koblihy, šišky a boží milosti. Poslední den masopustu, úterý, byl spojen s obchůzkou maškar. Maskovaný průvod obcházel vesnicí, koledovalo se, hrála hudba.
Masopustním veselím skončila doba zimních radovánek a nastal čas a doba příprav
jarních prací. V domácnostech se rozhostilo ticho, zpívaly se jen postní písně a každý
pátek se rodina pomodlila růženec. Lidé odkládali pestré šaty a oblékali se do tmavého. Mnozí muži si odřekli nebo omezili pití kořalky a piva, kouření a šňupání.
Masopust se slavil i ve městech, ale míval odlišný ráz od tradičního chození v maskách známého z vesnic.
Geneze tohoto obyčeje, který je na mnohých místech nejen naší vlasti stále živý,
zůstává zahalena tajemstvím. Kořeny tkví patrně v magických obřadech našich dávných předků.
…připomínat sobě i dětem staré národní tradice a mít povědomí o těchto zvycích dozajista patří k základní vzdělanostní výbavě každého jedince. Přijměte tedy
naše pozvání a přijďte s námi oživit staré dobré tradice.
Jiřina Janíková a zaměstnanci Mateřské školy U Stadionu
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MateĜská škola U Stadionu Vás zve

v úterý 5.února 2008 od 10 hod. na

Program:
¾ PrĤvod vychází od MateĜské školy U Stadionu v 9.30
¾ V 10.00 zahájení na MasarykovČ námČstí pĜed radnicí – suplika
p.starostovi o povolení prĤvodu
¾ Masopustní rýmovaþky, písnČ, taneþky pĜed radnicí
¾ PrĤvod masek prochází mČstem s nČkolika zastávkami, malé obþerstvení
¾ Zakonþení prĤvodu veselým tancem všech masek na nádvoĜí MŠ
Masopust je tady,
je nás slyšet všady,
rýmovaþky, písniþky
i veselé básniþky.
Kominík anebo ras,
po roce jsme tady zas,
nevČsta anebo bába,
každá maska je tu ráda
MedvČdáĜ a hadrnice
už se ženou do svČtnice,
k tanci hraje zvesela
masopustní kapela.
Smrtka nebo Masopust,
do tance se s námi pusĢ!
Koza, kĤĖ a straþena,

prĤvod
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KULTURA
SÓLO PRO KLAVÍR

Předseda BHP Tomáš Mašek vítá Ivo Kahánka.

Foto: Otto Hasoň

Čtvrtý koncert BHP zahájila Jana Rambousková, žákyně osmého ročníku ZŠ. Nadaná
klavíristka v současnosti studuje hru na klavír na brněnské škole Jaroslava Kvapila. Mozartovou Sonátou B-dur nás nenechala na pochybách, že máme před sebou budoucí skvělou pianistku. Byl to skutečně výborný úvod k vlastnímu koncertu.
Představil se nám mladý klavírní interpret Ivo Kahánek. Přednesl skladby Domenica Scarlatiho, Leoše Janáčka a Roberta Schumanna. Snad nejvíc publikum nadchl skladbami Fryderyka Chopina. Jak nám pan Kahánek před provedením skladeb řekl, teprve
Chopin naučil klavír svými skladbami zpívat. Kdybych byla pan Karel Čapek, napsala
bych, že klavír perlil, jásal, burácel, zvonil…sdělím za všechny poznatek jedné z posluchaček: „Až mi šel mráz po zádech.“ A nebyla určitě sama. V těch chvílích jsme docela
zapomněli na své „nepřístojné obutí“, hudba nás úplně pohltila.
Nedá mi to, abych se o tom obutí ještě trochu nezmínila. Ukázněné publikum se jako
jeden muž (i jako jedna dáma!) podřídilo požadavku ušetřit naleštěné parkety pro ples PBS.
Byla to trochu recese a je krásné, jak ji všichni přítomní přijali. Před koncertem a o přestávce si s úsměvem předváděli navzájem svoje různorodé obutí (dokumentované pohotově
fotoaparátem Ing. Hasoně), atmosféra byla uvolněnější a přívětivější než jindy.
V té chvíli jsem dostala nápad: jestli mají bačkory tak kladný vliv na vztahy mezi lidmi, tak, národe, vzhůru do bačkor!
Zora Krupičková
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TO SE TAK NĚKDY NAŠTĚSTÍ SEJDE
WIHANOVO KVARTETO NA PÁTÉM KONCERTU BHP
Nezbývá mi, než začít pozvánku stejně jako vloni: Wihanovo kvarteto, nesoucí jméno zakladatele Českého smyčcového kvarteta, odborníci řadí ke světové špičce. Není třeba soubor obšírně představovat, na zahajovací koncert minulé sezóny se prostě nedá zapomenout.
Nádherný Mozart, ještě hezčí Beethoven a Dvořák. Přídavek – upravené motivy The Beatles
– nás zaskočily. Při večeři U Raušů se povídalo o všeličems, například nás umělci chválili za
návštěvnost a zasvěcenost posluchačů. Tehdy jsem se pýchou neudržel a neprozřetelně pronesl, že v sedmé sezóně jsme objednali u Kvarteta města Brna op. 127 L. van Beethovena,
tedy Smyčcový kvartet Es-dur, jeden z nejzávažních a tedy také nejnáročnějších pozdních
opusů. Wihanovci souhlasně zamručeli a začali se potutelně usmívat. Nebudu to dále rozvádět, jisté je, že asi za tři měsíce volal sekundista, jestli by BHP mělo zájem o kvartet s číslem 135, které je posledním Beethovenovým dokončeným dílem a autor sám jeho provedení neslyšel. Wihanovci totiž natáčejí kompletní Beethovenovu kvartetní tvorbu. Odpověď
byla nasnadě - šlo jen o to, které kvartety zařadit před a za toto vrcholné dílo. Volba padla
na nádherný zpěvný a harmonický raný op. 18 č. 5 A-dur. A po přestávce jeden z rozsáhlých a nádherných kvartetů op. 59, složených na objednávku prince Razumovského, toho
času ruského konzula ve Vídni. Tak zvané Razumovské kvartety jsou tři, my uslyšíme druhý z nich, e-moll. Beethoven raný, zralý a pozdní v jednom večeru. Dramaturgie BHP již
teď předpokládá, že dojde k uměleckému vrcholu sezóny.
Líp se to sejít nemohlo – přijďte posoudit v úterý 5. února v 19 hodin do kulturního domu.
Tomáš Mašek

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU - DIVADLO V
28. ÚNORA 2008 V 19 HODIN, KULTURNÍ DŮM VELKÁ BÍTEŠ
Je pro mne obzvláště příjemnou povinností pozvat vás na
setkání s Divadlem V, pravidelně vystupujícím v Brně, na
ulici Veveří. Právě zde jsem navštívila jejich představení,
zlákána hrou Antonína Procházky, autora vtipem vskutku
sršícího (S mojí dcerou ne, Celebrity s.r.o…).
Autor nezklamal, hra je permanentním útokem na
vaše bránice. Herci Divadla V ji pak dokáží náležitě podat, jejich výkony jsou vskutku profesionální. A hlavně
celé představení naplňují svůj slogan, že hrají pro svou raEda se svou nevěrnou ženou.
dost a naše pobavení.
Foto: Archiv divadla
Ještě jednou vás tedy co nejsrdečněji zvu ve čtvrtek
28. února do Kulturního domu, abychom společně shlédli komedii o životě, která nikoho nenechá chladným. Pojďme nahlédnout do domácnosti čerstvě propuštěného vězně
Edy, nevěrné manželky Niny, koncertního hráče na triangl Erika a jeho ženy Naděždy,
citlivého stvoření se silou řeznického mistra, to vše za asistence policie, ruské mafie, paní
domácí a kamaráda Jardy Skla…
Na shledanou se těší Zdeňka Špičková
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MAŠKARNÍ PLES KLUBU KULTURY
Napsat ohlédnutí za maškarním plesem, který se konal v Kulturním domě 18. ledna, není
nikterak snadným úkolem – pokaždé se mi v hlavě vybaví některá ze vzpomínek a pro
náhlý záchvat smíchu musím psaní přerušit. Ale teď pěkně po pořádku:
Nápad uspořádat maškarní ples vznikl v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto již nepořádat další
Sósedský bál. Chtěli jsme nicméně upořádat ples,
který by se průběhem a atmosférou trochu vymykal plesům ostatním – aby bylo více zábavy a méně
pompéznosti. A kdo na našem plese byl, tak může
potvrdit, že se nám to podařilo. Účast byla sice
nižší, přece jen se jednalo o první ročník (a ohlasy
nás přesvědčují v tom, aby nebyl zároveň i ročníkem posledním), a navíc to chce jistou dávku odvahy a schopnosti zasmát se sám sobě, když se mají
dospělí lidé obléci do nejrůznějších masek a strávit
takto celý večer.
Na tomto plese více věcí bylo jinak, než jsme
zvyklí: u vchodu každého vítaly lepé děvy s dárečkem, zábava se neomezovala na území jednoho stolu, ale celá společnost se změnila v jednu…a mohli
Organizátorky.
Foto: Archiv Klubu kultury jste tak být svědky nevídaných situací, kdy mušketýr ochutnává obsah zkumavek šíleného chemika či marfuška s obelixem při večeři diskutují o kancích. Na všech tvářích pak setrvával permanentní úsměv, což lze snadno doložit, protože tentokrát se fotilo opravdu víc
než na jiných plesech. Dostatek místa na parketě pak přímo vybízel k nejrůznějším tanečním kreacím.
Nezbývá tedy, než pozvat všechny na příští ročník nejzábavnějšího plesu sezóny, kdy
se snad potkáme ještě v hojnějším počtu.
Na shledanou za rok
Sestra jeptiška Zdeňka Špičková

Výběr masek byl opravdu pestrý.

Únor 2008

Foto: Zdeňka Špičková
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POZNÁVÁME HISTORII NAŠEHO MĚSTA
SOUTĚŽ ZPRAVODAJE PRO ŽÁKY ZŠ
Milí soutěžící
Redakční rada Zpravodaje v zastoupení starosty a místostarostky města a kronikářky vylosovala za správných odpovědí, shromážděných během celého soutěžního roku, tři vítěze celé soutěže.
Jsou to: Tereza Ondráčková, 6.C, ZŠ Velká Bíteš
Martina Pokorná, 6.A, ZŠ Velká Bíteš
Alena Ševců, 6.C, ZŠ Velká Bíteš
Blahopřejeme a děkujeme nejen jim, ale Vám všem, kteří jste se soutěže zúčastnili. Dokázali jste, že se zajímáte o historii města a nejste líní pro své znalosti
něco udělat.
Přejeme všem soutěžícím hodně úspěchů ve škole a radost ze života.
Vaše redakční rada Zpravodaje

NOVĚ ŘÁDKOVÁ INZERCE VE ZPRAVODAJI
Od nového roku je možné otisknout ve Zpravodaji řádkovou inzerci.
Cena jednoho krátkého inzerátu je 20 Kč.
Inzeráty je nutno odevzdat nejpozději do termínu uzávěrky Zpravodaje na příslušný měsíc (zmíněné datum naleznete na zadní straně Zpravodaje).
Jakékoli další informace získáte v Informačním centru, Masarykovo nám. 5,
telefon 566 532 025 nebo na e-mailu miroslava.ondrouskova@vbites.cz.

Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše
Vás srdečně zve na výstavu

KRAJINY MYŠLENEK A MY DVĚ

svá díla představují: Magdalena Staňová – obrazy a fotografie
Alena Špánková – obrazy
výstava bude probíhat od 18. února do 29. února 2008
místo konání bude Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Těšíme se na Vaši návštěvu
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TIRAYOVY DĚJINY MĚSTA VELKÉ BYTEŠE PO 126 LETECH
Rozhovor s místostarostkou města o reprintu knihy
1. „Světlo světa“ spatřily původní Tirayovy Dějiny v roce 1882. Kdo byl iniciátorem a vykonavatelem rozhodnutí přetisknout originál knihy?
O vydání Dějin města Velké Byteše rozhodla rada města a následně byl tento návrh
v souvislosti s jeho financováním projednán zastupitelstvem města. Jak už jste zmínila,
Tirayovo dílo vydáváme formou reprintu a ten je obohacen o vlastní rukopisné doplňky autora. Zásadním momentem pro vydání je samozřejmě letošní šestisté výročí udělení plných městských práv a také skutečnost, že v mnoha bítešských domácnostech toto
dílo chybí. Vždyť uplynulo více než jedno století od doby, kdy tato dvoudílná publikace vyšla. A přitom se stále jedná o důležitého pomocníka jak pro studenty a pedagogy,
tak především pro zájemce o regionální historii. Nové je také to, že původní dvoudílné
vydání Tirayových dějin bylo edičně sloučeno do jednoho svazku. Tisk provedla Tiskárna Lelka z Dolních Bojanovic.
2. V některých rodinách dosud uchovávají původní výtisk Dějin, někdy i s poznámkami
původních majitelů – Tirayových vrstevníků. Který výtisk byl předlohou pro ten nový?
Jak už jsem naznačila, Jan Tiray v průběhu svého života revidoval text svých Dějin.
Oba dva díly opatřil svými vlastnoručními opravami a vlastně celým novým poznámkovým aparátem, čímž je učinil jedinečnými. Předmětné svazky posléze věnoval do příruční knihovny bítešského městského muzea. A právě ty se staly předlohou pro výrobu reprintu.
3. Kniha, vytištěná před sto dvaceti šesti lety, není asi pro přetisk to nejsnadnější. Bylo nutno překonávat nějaké obtíže?
S realizačním týmem Tiskárny Lelka byla výborná spolupráce. Mají již zkušenosti s podobnými speciálními pracemi a velmi nám pomohli. Dalším garantem a skvělým
poradcem byla paní Silva Smutná, která se na přípravě rovněž podílela. Snažili jsme se,
aby čtenář měl pocit, že v ruce drží autentický dobový výtisk. Samozřejmě jsme museli taky kalkulovat s cenou výtisku. Snad bude výsledné dílo pro čtenáře příjemným překvapením.
4. Od kdy a kde si budou moci zájemci o knihu Dějiny města Velké Byteše koupit? Bylo by
dobré, kdybyste mohla uvést i její cenu.
Kniha by měla být uvolněna k prodeji v průběhu jarních měsíců. Její první představení bude provedeno při některé ze slavnostních akcí, které se právě na jaro 2008 chystají,
např. při odhalení pamětní desky na radnici nebo při předání nového městského praporu. Cena by neměla překročit 300 Kč. Zájemci si knihu budou moci zakoupit v městském informačním centru.
Co byste chtěla reprintu Tirayových Dějin popřát na cestu mezi čtenáře?
Aby je jejich četba těšila tak, jako nás jejich příprava…
Děkuji za rozhovor.
S místostarostkou JUDr. Alenou Malou hovořila Zora Krupičková
Pozn.: reprint – přetisk, nové vydání knihy v původní grafické úpravě.
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RADIOAMATÉR SEZNAMUJE SVĚT S VELKOU BÍTEŠÍ
V rámci oslav 600 roků města Velké Bíteše chci i já přispět k propagaci tohoto významného výročí. ČTÚ to jest Český Telekomunikační Úřad mi vydal
speciální značku OL600VB. Je to vůbec poprvé co byl vydán tento speciální
prefix. Také když jsem se ozval na radioamatérských pásmech s touto značkou
okamžitě vzbudila neobyčejný zájem v celém radioamatérském světě. Během
několika dnů jsem už navázal více jak 600 spojení se stanicemi celé Evropy,
včetně mnoha zájemců z České republiky, ale i USA, Austrálie, Afriky a dalšími stanicemi z Asie. Do skončení trvání platnosti této značky předpokládám,
že navážu více jak 3000 spojení. Městský úřad mi zaplatil tisk QSL, které posílám za tato spojení a které vlastně slouží k propagaci našeho města v celém
světě. Mnoho našich radioamatérů mi při spojení sděluje, že město znají velice
dobře z jejich předchozích návštěv zde. Také i mnozí evropští radioamatéři se
k nám zcela určitě podívají během jejich cest Evropou, zvláště nyní když padly poslední hranice mezi jednotlivými státy Unie. A nebudou výjimkou i radioamatéři z USA, Kanady a dalších vzdálených zemí. Nyní i dokonce z Asie
a dálného východu Ruska. Doufám, že pokud naše město navštíví, že si odvezou jen samé dobré a pěkné vzpomínky.
Občan města Velké Bíteše Jan Sláma OK2JS

Vedení města děkuje panu Slámovi za prezentaci města Velké Bíteše.

28

Zpravodaj Velká Bíteš

TŘÍKRÁLOVÝ VEČER NA ZÁMKU
Vánoční období v Muzeu Vysočiny Třebíč zakončil folklorní pořad v Kamenném sále zámku. V pátek 4. ledna 2008 v 18 hodin národopisný soubor Bítešan
z Velké Bíteše předvedl pásmo složené z lidových písní a zvyků doby vánoční
z Podhorácka a Horácka. Zaznělo i několik koled z jiných regionů. Houslová
muzika, pěvecký sbor a sólisté v pestrém sledu uvedli asi pětadvacet písní, které
spolu s doprovodným dějem vyprávěly betlémský příběh o narození Ježíše. Ježíškovi v jesličkách, kterého letos představovala roční Lenka, nosili dary malí i velcí, chasa přišla dítěti zatančit, poklonili se tři králové. V závěrečné části pořadu
se k instrumentální muzice přidaly hudební nástroje v současnosti již méně známé. Na koledu přišli kluci s bukači. Publikum mělo k dispozici zpěvníčky a byla
příležitost si zazpívat spolu s krojovanými Bítešany. Návštěvníci muzea, které je
mimo jiné proslulé sbírkou Betlémů, si toho pátečního večera s sebou odnášeli
jak hezkou podívanou, tak i hudebně zpěvné zážitky.
Silva Smutná
Muzeum Vysočiny Třebíč
pracoviště tradiční lidové kultury

Tříkrálový večer.
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Foto: Jan Kuča
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

ZPRAVODAJE PRO FOTOGRAFY - AMATÉRY
Máte zálibu ve fotografování? Rádi soutěžíte? Pak je tohle to pravé pro Vás!!
K jubileu 600. výročí města Velké Bíteše vyhlašuje redakce Zpravodaje
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ AMATÉRŮ.
Ptáte se na jaké téma? V tomto směru se Vaší fantazii klade jediná podmínka – fotografie se musí týkat Velké Bíteše a jejího okolí.
Fotografická soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích:
A) fotografie černobílá
B) fotografie barevná
Stejně jako v jiných soutěžích, jsou i zde určitá pravidla:
1. fotografie předkládejte vytištěné na kvalitním fotografickém papíře ve formátu A4 (20 x 30; 18 x 24)
2. do jedné kategorie se zařazují max. 2 ks (s možností zařadit se do obou kategorií)
3. soutěžní fotografie se nevrací – budou archivovány v Klubu kultury
Fotografie budou přijímány od 1. února do 15. října 2008.
Na zadní stranu fotografie uveďte název fotografie, jméno, adresu a telefonní číslo autora. Ale pozor! Údaje pište tak, aby nebyla poškozena fotografie.
Ze všech fotografií bude v době od 3. listopadu do 14. listopadu 2008 uspořádána výstava ve výstavním sále Klubu kultury, Masarykovo nám. 5.
Vyhodnoceny a odměněny budou 3 nejlepší fotografie v každé kategorii. A co čeká na
jejich autory? Pro výherce budou připraveny hodnotné ceny.
Pokud Vás tato soutěž zaujala a chcete se jí zúčastnit tak neváhejte a přineste své fotografie do Informačního centra, Masarykovo náměstí 5. Může vyhrát právě ta Vaše!
Pozn.: Redakce Zpravodaje si vyhrazuje právo fotografie publikovat.
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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 rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okresního archivu – nyní Masarykovo náměstí, dům č.p. 7 (dnes obecní dům s Českou spořitelnou a Úřadem práce):
V roce 1414 vlastnil tento dům na spodní straně náměstí zřejmě Jan, Vítečkův syn. Je
zapsán v městské knize v soupisu sousedů ve variantě: „Jan Wytkeins sun ein gancz haus“.
Dalším a zároveň prvním z nám dnes známé nepřetržité posloupnosti vlastníků domu byl
Mikuláš Firkušný. Roku 1586 prodal dům č.p. 1 a je pravděpodobné, že se sem vzápětí
přestěhoval. Jako majitel tohoto domu je doložen pro léta 1594 a 1610. V dalších zápisech se objevuje roku 1588, kdy koupil od Matouše Hájka zahradu „…ležící vedle Bulčiny zahrady Za Kostelem…“. Následujícího roku prodal Janu Řemenáři „…haltýře půl
za městem…“ za devět zlatých. Poté přikoupil ještě další polnosti. Roku 1595 dále koupil od Matěje Sobotky zahradu „…ležící podle cesty vedle valů městských a zahrady Bulový
i s párníkem a stodolou…“ za 24 zlatých. Následujícího roku dvě výše zmíněné zahrady
scelil, když dokoupil mezi nimi se nacházející zahradu od Markyty (čili Maruše) Bulky.
Ještě zmiňme, že Firkušný zastával veřejné funkce. Býval rychtářem v letech 1597, 1605,
1608 a primátorem města roku 1612. Dalším majitelem domu, doloženým pro roky
1617 a 1618, byl Jan Říman. Tento prodal roku 1619 chmelnici, dále též nějaké další
pozemky a roku 1620 „…dal Janovi Kozlovi za Strnadový zahradu stodolou a se všelikej
příslušenstvím a on zase Jan Kozel otci manželky své Janovi Římanovi vidouc, že čím dělati
neměl, z lásky koupil koně za 24 zlatých a jemu jej daroval…“.
Poté roku 1637 grunt již po Vítu Firkušném „…v rynku, ležící vedle Eliášky vdovy
strany jedné a vedle Doroty Medkový strany druhé, se vším příslušenstvím, rolimi, loukami
co k němu od starodávna přináleželo, s připrodáním 2 krav dojných, 1 volče a dvou svinského plemene…“, v hodnotě 500 moravských zlatých zdědil Václav Firkušný. Václav byl
pravděpodobně zetěm Víta Firkušného, neboť Václavova manželka měla na domě dědický podíl. V červenci roku 1646 se tu pak stala nemilá příhoda, kdy v tomto domě vznikl požár. Ten tehdy zpustošil jedenáct domů ve městě a sedmnáct domů na předměstí
(J. Kotík a J. Hemala – 90 let velkobítešských požárníků, str. 6). Že to způsobilo značné svízele, nelze pochybovat. Tím více, že se tak stalo rok poté, co se Švédi zásobovali –
v Bíteši byli asi třikrát - při dobývání Brna. Následně roku 1651 „…purkmistr a starší
s jistou vůlí vrchnosti milostivé prodali grunt, slove požár, v rynku po nebožtíkovi Václavovi
Firkušným vedle požáru Eliášového strany jedné a vedle druhého požáru Medkovského strany
druhé ležící…“, a to Václavu Pejchalovi též za 500 moravských zlatých. Pejchal měl splácet dům po vejruncích osmi zlatých až po třech letech, „…poněvadž dotčený požár stavěti
a vyzdvihovati bude…“. Později roku 1670 koupil grunt po Pejchalovi Jan Petrčka opět
za 500 moravských zlatých bez závdavku a s vejrunky už jen po šesti zlatých. Poté roku
1676 koupil grunt po Petrčkovi Honspetr Truska (otec Jiřík Truska) „…s připrodáním
2 stolů, 2 stolice dlouhý, polici pro nádobí a římsy, 1 rahno ve světnici, almaru v kuchyni zamykací, šenktyš, sekeru, 1 kohouta a 3 slepice, 1 sud sejpací pro obilí, osetí všelijakého, totiž
ozimní na kousku všechno a co jest s Hnátkem a s Tesařem na pole seto, to aby on sám bez
překážky Mariany Petrčkový s nimi užíval, hnůj v domě všechen…“.
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Podpis bítešského měšťana Honsperta Trusky
(SOkA Žďár n. S., AMVB, sign. C 21, č. 7).

Podpis z roku 1660 Václava Kejchala, který býval
v Osové Bítýšce častým svědkem při různých smlouvách(SOkA Žďár n. S., AMVB sign. C21, č. 2).

V roce 1707 Honspetr Truska postoupil dům svému zeti Janu Noklovi (či Nogl). Přitom si vymínil „…v tomž příbytku s manželkou svou aby se jeho chránili, pokud jeho Pán
Bůh všemohoucí na tom bídným světě zanechati ráčí, do smrti přichránění, item po 3 mírách
ozimního a po 2 mírách jarýho obilí v každý trati aby jemu vseti povoleno bylo…“. Roku
1721 byl grunt prodán opět Honspetrem Truskou, který si i nadále vymínil v domě světničku, dcerou Lidmilou a Rudolfem a Tomášem Truskovými (možná i na místě dalších
dědiců), a to Janu Jiříku Altovi za 500 moravských zlatých. Alt byl tak povinen platit
z domu Honspetru Truskovi jedenáct zlatých, jeho dceři Lidmile a jejím šesti sirotkům
osmdesát zlatých, za pár koní dvěma sirotkům (Francovi a Šebestovi) dle kšaftu třicet
zlatých, dluhy za obecní pivo 27 zlatých, a další. Následně roku 1727 odprodal nějaké
polnosti. Býval též primátorem města v letech 1731 až 1734. Johannes Alt sepsal svůj
testament 17. srpna 1776, v němž odkázal otcovský podíl po dvaceti zlatých dcerám Elisabetě (vdova po Václavu Porupkovi), Rozálii (provdaná za Ignáce Markového) a třicet
zlatých Anně (provdané za Matese Pokorného) a ještě dvacet zlatých svým vnukům Francovi a Michalovi (pozůstalí po Jakubu Altovi).
Roku 1778 zdědil tento pohořelý dům Karel Šandera s manželkou Marianou. Grunt
byl tehdy nezadlužený, Šandera se jen uvázal splatit výše zmíněné podíly. Později roku
1798 Šandera nechal připsat dům v hodnotě 1.100 zlatých dále svému zeti Josefu Raisteterovi (či Reisteter). Z této částky Raisteter vyplatil hotově 350 zlatých Karlu Šanderovi
a po 250ti zlatých náleželo Kláře provdané Holíkové, Helence provdané Tirayové a Verunce Raistetrové. Šandera si vymínil jako výměnek kromě roli též „…světnici, kterou pan
Šandera se svou manželkou až dosaváde má, jakož i také chlív pro dobytek do obouch smrti
k užívání…“. Roku 1814 Josef Raisteter prodal grunt se stodolou, zahradou při domě,
přes osm a půl jiter rolí, necelým jitrem zahrad a téměř dvěma jitry luk, i „…2 krávy,
2 míry ječmena, 45 mír ovsa, 1 míru hrachu, všechno seno a slámu, šindel, desky, lenu 35
otepí, 2 rejče, 2 motyky, 1 špičák, 1 senný vidle, 1 sekeru, 4 lopatky, 4 řičice, 1 moučný truhlu, 2 obilný truhle, 1džber, 4 putýnky, 1 kopáč a dvoje hnojný vidle…“ purkrabímu v Říčanech Karlu Vybíralovi za 7.000 zlatých. Již roku 1816 Vybíral prodal dům dále, a to
Jakubu Kuklovi za 9.000 zlatých. Součástí prodeje byly tehdy i „…dvě krávy, tři špalky
včel i s včelníkem, všechno seno, votavu a slámu, cokoliv až do dnešního dne se vynachází,
pět sáhů dříví v obecním lesi, tři plné klády u pile, kameny na flastrování dvora, hašený vápno…“. Kukla zaplatil hotově 5.000 zlatých a zbytek se zavázal splatit co nejdříve v půlročních splátkách. Raistetrovi měl i nadále vydržovat výměnek, totiž „…na svým chlebě
míti, potřebným teplem a světlem zaopatřiti, jakož i taky beze všeho platu prádlo a všechno
službu v domě taky…“. Roku 1825 řezník Jakub Kukla prodal grunt Martinu Halačkovi za 7.000 zlatých (patrně ve vídeňské valutě). Halačka si jej však neponechal dlouho,
roku 1830 jej prodal Janu a Marianě Kosteleckým za 2.000 zlatých (zřejmě konvenční mince). Poté se roku 1867 stali vlastníky domu Jan a Marie Horcí (Horký) a násled-
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ně roku 1878 Eduard a Kateřina Kallinovi. A tak se tu uskutečnila jedna z historických
podobností. Totiž kupec Eduard Kallina – tak trochu podobně jako tři sta let před ním
Mikuláš Firkušný – provozoval svou živnost nejprve ve svém rodném domě č.p. 1, než
se odstěhoval na tento dům. Kallina, který starostoval mezi lety 1877 a 1886, má pak
velkou zásluhu na zahájeném vyjednávání o zřízení bítešského soudního okresu. Na podporu tohoto vyjednávání byla tehdy zbourána stará budova radnice, aby na jejím místě
byla postavena radniční budova nová, vhodná pro výkon tehdejší státní správy soudního okresu. Ta stojí dodnes.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 6, 25, 38, 121,
141, 142, č. 11.788 – fol. 109, 110, 137, 171, 187, 249, 250, 347, č. 11.789 – fol. 91,
č. 11.793 – fol. 5, 7, 25, č. 11.795 – fol. 34 - 39.
Jan Zduba

Před sto lety kupecký dům č.p. 7 patřil rodině Kallinově, ve dvacátých
letech 20. století byl pak přestavěn pro účely Spořitelny města Velké
Bíteše. Foto: Archiv muzea

Takto patrně vypadal dům ze zadní strany v roce 1728 (AMB, fond
U 21 - Sbírka rukopisů knihovny
A.B.Mitrovského, sig. A 260 veduta Velké Bíteše)

BRIGÁDA
Jste doma a máte spoustu volného času? Chcete si navíc přivydělat?
Právě pro Vás je tu příležitost! Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše hledá brigádnici. Jedná se o úklidové práce v budově Kulturního domu.
Brigáda potrvá jeden až tři měsíce dle domluvy. Práce bude platově ohodnocena.
Pokud máte zájem, obraťte se osobně nebo telefonicky na Klub kultury města Velké
Bíteše – sl. Špičková, tel.: 566 532 342.
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Bez břehů není žádný sen,
beze dna není žádná hlubina,
i smutek jednou končí,
i žádost jednou začíná.
( …………… )
V minulém Zpravodaji jsme v úvodu naší rubriky uvedli první verš našeho kvizu.
Měli jste určit, která česká básnířka je jeho autorkou. Vyhodnocení jsme provedli na minulém Seniorklubu. Autorkou verše byla Anna Pammrová (1860–1945),
česká básnířka z našeho kraje, pohřbená se svou dcerou na hřbitově ve Žďárci. I do
našeho města zajížděla koncem 19. století z nedalekého Jinošova jako učitelka francouzštiny a němčiny. V kvizu budeme pokračovat celý rok. Nahoře uvádíme další
veršík. Vždy se bude jednat o českou básnířku. Není to lehké, těch českých básnířek není moc. Musíte zkoumat v knihovnách a na internetu. Autorka dalšího uvedeného verše se narodila v r. 1943 v Praze a vydala deset sbírek básní. Vyhodnocení bude opět v Seniorklubu s malou věcnou odměnou.
Slíbili jsme, že v úvodu naší rubriky vždy upozorníme, na co bychom v tomto
měsíci neměli zapomenout. Tak tedy:
– bílá zima vrcholí, stoupající sluníčko vše zkrášluje a zvýrazňuje, každodenní vycházka pro nás starší by měla být samozřejmostí. Nabízíme možnost pravidelných vycházek pro vodu k Jakoubku. Další informace níže.
– zimní večery jsou stále dlouhé a není co dělat, k televizi často usedáme už jen
z nouze. Na plesy my starší jsme se odnaučili chodit, dříve bylo jinak. Zkuste,
vy co jste ještě nebyli, v úterý 5. 2. navštívit koncert Bítešského hudebního půlkruhu. Úspěšný propagátor a milovník krásné hudby, pan Tomáš Mašek, ředitel
místní ZUŠ, vám představí světoznámé Wihanovo kvarteto. Třeba se zaháčku
jete.
Co jsme připravili na měsíc únor:
Pokračují tradiční nedělní plavání, tj. 3.,10.,17. a 24.2., odjezdy vždy v 8 hodin
od České spořitelny. Plavání probíhá od 9 do 10 hodin v pěkném bazénu v Nové
Vsi u Oslavan. Přihlášky se nedávají, stačí přijít k autobusu. Cestovné tam i zpět :
pro seniory zdarma, děti 20 Kč, ostatní 30 Kč. Vstupné do bazénu si hradí každý individuálně: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
Ve středu 20.2., v 15 hodin v Kulturním domě se koná náš Seniorklub. Naším
hostem bude učitelka místní ZŠ, Ing. Renáta Pelánková. Beseda bude mít zajímavý
námět: „Zdraví z přírody“. Tato tematika nás starší vždy zajímá. Určitě se něco zajímavého a nového dovíme.
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Jaro se blíží, tak abychom něco v přírodě nepromeškali.
Už se stalo naším dobrým zvykem, že každý měsíc máme tři akce.Tentokrát tou
třetí akcí, jsme si, milé seniorky a vážení senioři, na vás políčili. Bude test vaší vůle
a pohodlnosti. Odměnou vám bude, že něco uděláte pro svoje zdraví a možnost
shodit nějaké to vánoční kilo. Tak tedy: v únoru, každé pondělí a čtvrtek, ve 14 hodin, se bude od pekárny vyrážet k Jakoubku pro vodu.Chodit se bude tou nejkratší
cestou, za každého počasí. Jedna cesta trvá 40 až 50 minut. Únor nabízí ty nejhezčí
zimní vycházky. Celkem to bude 8 vycházek. Voda od Jakoubka je opravdu dobrá,
vhodná pro chutné kafíčko a čajíček. Místní tvrdí, že voda má i léčivé účinky, hlavně na zrak. Povedeme evidenci, ti nejvěrnější dostanou dárek.

Pramen s dobrou vodou U Jakoubka.Vydatnost 0,1 ls , dusičňany 31,8/50 mg l, dusitany 0,01/0,5 mg l, pH 6,3/6,5-9,5. Není vhodná pro kojence (limit dusičňanů je 15 mg
l). Hodnoty ve jmenovateli jsou limitní.
Foto: Archiv Seniorklubu

Co připravujeme na měsíc březen:
– pokračují pravidelná nedělní plavání 2., 9. a 16. 3. 2008
– středa 19. 3. 2008 Seniorklub s autorským čtením spisovatelky paní Simony Mo
nyové
– neděle 23. 3. 2008 Vítání jara na Šmelcovně
Aktiv Seniorklubu

Únor 2008

35

SILVESTR U VLKA A NA NÁMĚSTÍ
Stejně jako minulých dvanáct let vedla 31. prosince
cesta bítešské příznivce silvestrovské turistiky po červené značce na jih směr Bělizna, cíl – pomníček posledního vlka. Zastavení u něj stálo opět zato. Kdo chtěl,
mohl sice pokračovat dál k rybníku, ale vůně medového čaje a skořice ze svařeného vína, podávané s přátelstvím a dobrou vůlí zástupci chatařů od Bělizny, nás
opět zastavily.
Ti, kteří dorazili dříve, radostně vítali další příchozí,
mnozí Bítešáci se po delší době setkali právě až u Vlka.
Z hrnečků v rukou stoupala voňavá pára, řeč plynula,
prokládaná přáními k novému roku, na hlavy se snášely spršky jíní z větví stromů, které ohřálo svátečně vykukující sluníčko. Na závěr se ozvala hymna chatařů,
podporovaná Bítešáky a pak už vzdalující se kroky poutníků umlkaly a okolní bělostné
lesy se v tichu připravovaly na silvestrovskou noc.
Večer se zaplnily restaurace a kavárny, stále více živo bylo na náměstí. Před půlnocí
se otevřela okna bítešské radnice a zazněly slavnostní fanfáry na počest nového roku, pro
naše město výjimečného. To potvrdil i nádherný ohňostroj (viz titulní strana), zakončený ohnivým letopočtem 2008 a číslicí 600, která připomněla Bítešákům budoucí oslavy
města. Ať je tedy rok 2008 po všech stránkách úspěšný!
Zora Krupičková

Cesta k Vlkovi.
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VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
Deset kilometrů severozápadně od Velké Bíteše přechází mírně zvlněná krajina Bítešské vrchoviny do nadmořské výšky nad 600 metrů. Vrcholek, který dominuje
tomuto uskupení lesnatých kopců nese název Svatá, přesněji Svatá hora (679,3 m
n.m.). Nachází se v katastru obce Kadolec. Toto nejvýše položené místo je nejen
oblíbený horopisný cíl pro turisty, avšak především, jak napovídá název, známé
křesťanské poutní místo. Traduje se pověst, že se zde v dětství zázračně zachránila
před rozzuřeným medvědem sv. Zdislava, (1215–1252) z nedalekého Křižanova.
Legenda v povědomí zdejších obyvatel ožívá pravidelně v květnu před svátkem
světice a koncem srpna. Na Svatou horu se vydávají věřící z okolí i vzdálenějších
míst, pouť vrcholí bohoslužbou ke cti a slávě významné rodačky.
Horský vrchol Svaté, skýtající za dobrého počasí pěkný výhled do širého kraje,
čistý vzduch, zachovalá příroda a místní zajímavosti lákají návštěvníky k výletu
i mimo zmíněné poutní dny. Například z Velké Bíteše se na Svatou horu chodívá
již po mnoho roků první den (pracovní) po vánočních svátcích. Počátky těchto
vánočních pochodů spadají do poloviny sedmdesátých let. Počet a skladba účastníků, stejně tak jako trasa a program, nebývají pokaždé úplně stejné.

Cesta z Kadolce na Svatou.
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Zastavení pod vrcholem hory.

Foto: Silva Smutná

Letošní vánoční putování se konalo ve čtvrtek 27. prosince 2007, zúčastnilo se ho asi dvacet lidí z města a okolí. Skupina ve Velké Bíteši nasedla do autobusu a vystoupila na křižovatce u Kadolce. I přes počáteční obavu z šedé oblohy
bylo počasí celkem příznivé - teplota mírně pod nulou, bezvětří, sníh ležel až ve
vyšších polohách. Zádumčivá krajina odhalovala svoji krásu po troškách. Vynořovala se z mlžného závoje kolem cesty, po níž se stoupalo vzhůru, v překrásných
scenériích vegetace jakoby zahalené v plášti utkaném z krystalků bělostné jinovatky. K cíli skupina dorazila kolem 10. hodiny. Již od roku 2001 stojí na vrcholu
hory altánek, který zbudovali občané Kadolce a Lesy ČR. Uvnitř na kamenném
stole stojí socha sv. Zdislavy – dílo pana Luboše Laciny z Velké Bíteše.
Po krátkém odpočinku jeden ze zakladatelů vánočních pochodů a rodák z nedalekého Heřmanova Ing. Alois Koukola připomenul historii místa a život světice. Potom byl učiněn zápis do sešitu pro poutníky a vzhůru na další pochod.
Někteří se vraceli domů individuálně, většina se však vydala po naučné stezce,
kterou nedávno vytvořily Lesy ČR. Stezka měří 17 km a na jednotlivých zastávkách jsou umístěny naučné panely o přírodních zvláštnostech a zajímavostech.
Zastávka na oběd byla domluvena v Heřmanově - v místním hostinci jsme si
pochutnali na vynikajících zvěřinových hodech. Pěší trasa zpět do Velké Bíteše
vedla přes Ondrušky, Osovou a Vlkov.
Silva Smutná
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OCHRANA OBYVATEL
POLICIE INFORMUJE
V posledních dnech šetří policisté na Velkobítešsku několik krádeží vloupáním
do rodinných domků, krádeže z odemknutých kanceláří firem ve Velké Bíteši,
krádeže osobních vozidel, i krádeže vloupáním do vozidel.
Několik posledních týdnů, nás zásobují trestnou činností mladíci z Velké Bíteše a okolí, kteří okradli dalšího mladíka o všechna kola z vozidla BMW, vykradli byt ve Velké Bíteši, ukradli jízdní kolo, dopustili se další krádeže v místě,
kde se ubytovali. V současné době se případem zabývá služba kriminální policie
a vyšetřování, která zahájila proti mužům trestní stíhání.
Policie se zabývá také oznámeními, které nejsou trestnými činy, ale není možné je přejít bez dalších opatření. Jedním z takových věcí bylo oznámení, že se do
domku ve Velké Bíteši na návštěvu snaží dostat za jistou slečnou neznámý muž.
Přestože mu bylo vysvětleno, že zde nikdo takový nebydlí, že se popletl, s kyticí
květin se stále dožadoval zavolání své známé.
Policie zjistila, že se jedná o 36letého muže z Příbrami. Ten nám vypověděl,
že dne 16. ledna jej „magická síla“ vytáhla z jeho bydliště ven. Proto nasedl do
osobního vozidla a vyrazil do světa. Jiné "magické síly" určovaly směr jeho jízdy,
až dojel do Velké Bíteše. S názorem policistů, že se jedná o duševně chorou osobu, se velmi rychle ztotožnil lékař a muž skončil v rukou psychiatrů v Jihlavě.
Snad se podařilo zabránit hrozícímu nebezpečí, které tento řidič pokračováním
jízdy mohl způsobit. V době, kdy jsme se s mužem loučili, jej magické síly táhly
na severní Moravu za svou dívkou, kam se chtěl přesunout svým vozidlem.
npor. Jaroslav Navrátil

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ BÍTEŠ
se chystá vybudovat ve svých prostorách na hasičské zbrojnici trvalou expozici,
mapující vznik, vývoj a současnost místní požární ochrany. Touto cestou prosí
občany města o zapůjčení soukromých fotografií a historických předmětů vztahujících se k této tématice. Věci můžete předat na služebně. Bližší informace na
tel.: 607 546 143.
Za případnou spolupráci předem děkujeme
David Dvořáček, DiS.
zájmová skupina historie PO při SDH Velká Bíteš
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ROZLOUČENÍ
V hlubokém smutku a s pocitem oddané úcty
jsme se přišli poklonit dne 19. 1. 2008 památce zesnulého bratra Františka Lišky, dlouholetého
člena Křižínkovského hasičského sboru, který nás
tak náhle a nečekaně opustil. Z pověření okrskového výboru SH ČMS okrsku Velká Bíteš a výboru základní organizace SDH ČMS Křižínkov,
jsme společně vzdali čest našemu zesnulému bratru, Františku Liškovi.
Bratr František Liška se narodil 5. března 1935.
Do základní organizace svazu požární ochrany Křižínkov byl přijat v roce 1952. Pracoval velmi aktivně jako člen zásahové jednotky. Zúčastňoval
se všech akcí sboru a byl příkladem pro ostatní
členy. Pro svoji mimořádnou aktivitu byl v roce
1963 navržen a zvolen do funkce referenta prevence. Tuto práci prováděl velmi svědomitě, školil prohlídkové skupiny a jako vedoucí preventivní skupiny v obci projednával s místním národním výborem odstraňování zjištěných závad. Tuto funkci vykonával plných
10 roků. Od roku 1974 byl zvolen velitelem sboru dobrovolných hasičů v Křižínkově
a v této funkci pracoval až do roku 1982. Prováděl odbornou přípravu členů zásahové
jednotky, přípravu požárních družstev na celostátní soutěž. Účast v soutěžích zajišťoval
s dobrými výsledky, jak v okrsku, tak i v okresním kole. Velmi často a rád vzpomínal
na soustředění v Biskupcích, kde soutěžní družstvo cvičící za 1. brněnskou strojírnu
Velká Bíteš, pod jeho vedením dosahovalo toho nejlepšího umístění. Za jeho vedení
společně s řidiči a strojníky se vzorně staral o svěřenou požární techniku a zajišťoval
její stálou akceschopnost. Pro dobré organizační schopnosti byl od roku 1982 zvolen
starostou sboru dobrovolných hasičů v Křižínkově. Tuto funkci zastával velmi zodpovědně a svědomitě do konce života.
Jeho příkladný přístup k plnění úkolů v místním sboru v různých funkcích využíval i okrsek Velká Bíteš, ve kterém pracoval od roku 1963. Od roku 1967 byl zvolen
okrskovým preventistou.
V roce 1968 absolvoval odborné školení velitelů v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany. V roce 1984 se stal okrskovým velitelem a tuto funkci vykonával 23 roků, jak
nejlépe dovedl až do posledních chvil svého života.
František Liška byl organizátorem okrskových zájezdů po krásách v naší vlasti. V letošním roce to měl být v pořadí již 16.zájezd. Za dobu, co jsme bratra Františka Lišku
znali, se nikdy nestalo, že by někdy zklamal, byl vždy tam, kde měl být. Nikdy jsme
od něho neslyšeli slova, nemůžu, nechci, však ono to nějak dopadne, byl vždy připraven jít a plnit poslání, které mu bylo vším.
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Od roku 1995 byl členem odborné rady velitelů při Výkonném výboru OSH ve
Žďáře nad Sázavou za okrsek Velká Bíteš. Od roku 2005 se zapojuje do činnosti výboru aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů v OSH ve Žďáru nad Sázavou. Bratr František Liška svojí celoživotní prací přispěl k rozvoji hasičstva v rámci okrsku Velká Bíteš
i sboru dobrovolných hasičů Křižínkov a stal se jeho příkladným funkcionářem.
S úctou jsme vzdali čest našemu bratru Františku Liškovi, který se v Křižínkovském
sboru podílel na výstavbě hasičské zbrojnice, údržbě hasičské techniky, provádění preventivních prohlídek domů a chat. Nechyběl ani u námětových a okrskových cvičení,
kde jako velitel okrsku, vždy plnil úkoly na něho kladené, jak se patří. Prováděl pořadatelskou službu na ostatkových a tanečních zábavách, které sbor každoročně pořádal.
Byl to člověk s přátelskou, srdečnou a upřímnou povahou. V bratru Františku Liškovi ztrácí okrsek Velká Bíteš a hasičský sbor Křižínkov dobrého kamaráda, obětavého
člověka a celá hasičská obec vzorného hasiče.
I přes jeho zdravotní potíže, které ho několikrát v poslední době zastihly, zůstal hasičům věrný do posledních minut svého života.
Ve čtvrtek 3. ledna. 2008 v 18.00 hod. kdy bylo jednání okrsku, jsme se mnozí z nás s Františkem Liškou viděli naposledy. V neděli 13. ledna v den výroční valné
hromady přišla zpráva, že František Liška v nočních hodinách v bohunické nemocnici
v Brně ve věku nedožitých 73 let zemřel. Byla to ta nejhorší zpráva, která nás ten den
mohla potkat. Bezvládně jsme stáli s myšlenkou, co se to vlastně stalo. Navždy zůstane zachována památka na našeho bratra Františka Lišky, který pracoval v dobrovolném
sboru hasičů Křižínkov a který nás tak nečekaně opustil.
Za svoji aktivní činnost pro rozvoj hasičstva bylo uděleno bratru Františku Liškovi několik vyznamenání.
V roce 1962
Čestné uznání sboru
1967
Čestné uznání OV SPO Žďár nad Sázavou
1972
Čestný odznak „Za příkladnou práci“
		
Čestné uznání KV SPO
1985
Medaile „Za zásluhy“
1991
Medaile „Za mimořádné zásluhy“
1999
Titul ,,Zasloužilý hasič“
		
Medaile „Za věrnost za aktivní činnost v PO za 30 a 40 let“
2003
Řád sv. Floriána
2006
Medaile SH ČMS u příležitosti 140. výročí založení dobrovolného
		
hasičstva v ČR
Jeho odchodem jsme ztratili kamaráda, který zůstane navždy v našich srdcích a na
kterého nikdy nezapomeneme, tak jako on, nezapomněl na heslo, patrona hasičů sv. Floriána „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.
starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš
Ludvík Zavřel
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JUBILEUM
Dne 19. ledna 2008
se dožil věku 89 let čestný občan
Velké Bíteše
prof. Jaromír Kotík.
Blahopřejeme!
A tak „Profesore“
za vše děkujeme,
bude-li to možné,
zas rádi příjdeme…
Profesor Jaromír Kotík s gratulanty. Foto: Marie Kotíková

SPORT
1. ROČNÍK TURNAJE VE VOLEJBALU
Tělovýchovná jednota SPARTAK Velká Bíteš pořádala v sobotu 5. ledna 2008 turnaj ve
volejbalu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme měli k dispozici pouze jedno hřiště, upřednostnili jsme menší počet družstev (4), protože cílem nebylo porazit co nejvíce soupeřů, ale především si zahrát.
Klání zahájil předseda TJ Spartak Ondřej Blaha a netajil se přáním, aby se tato akce
konala i v dalších letech a navázala na tradici bítešského volejbalu (v minulosti se volejbalové družstvo našeho města účastnilo soutěží).
Utkání probíhala v příjemné atmosféře, ale současně se bojovalo o každý bod a výsledky byly někdy až nečekaně těsné. Soutěž probíhala systémem „každý s každým“. Zápasy se hrály na dva sety a v případě nerozhodného stavu o vítězi rozhodovalo skóre.
Tato situace nastala pouze jednou, a to v boji o 3. místo, kdy družstvo Františkovci těsně podlehlo Šnekům.
Na 3. místě tedy skončilo družstvo Šneci (Pavel Burian, Jan Smolík, Mário Rous,
Michal Rous, Ondřej Machola), na 2. místě Holki (Tomáš Smutný, Viktor Procházka,
Rostislav Stráník, Milan Kříž, Hana Koubková) a vítězství vybojovali Muži (Petr Světlík,
Miroslav Pospíšil st., Zdeněk Vrbka, Marek Navrátil a Miroslav Pospíšil ml.).
Závěrem bych ráda poděkovala sponzorům, jimiž jsou: Starobrno, a. s., Jeřábkova pekárna Velká Bíteš, Labara, s. r. o. a Město Velká Bíteš.
Hana Koubková
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OSTATNÍ
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
JANA TIRAYE
Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš
přijímá žáky pro školní rok 2008/2009 do tříletých oborů vzdělání ukončených výučním listem
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství
29-54-H/002 Cukrář-výroba
26-51-H/001 Elektrikář
69-51-H/001 Kadeřník
31-58-H/001 Krejčí (dámská i pánská)
23-51-H/001 Zámečník
23-56-H/001 Obráběč kovů
66-51-H/004 Prodavač-smíšené zboží
36-67-H/001 Zedník
Cizí jazyky: NJ, AJ
Teoretická výuka probíhá v budově na Tyršově ulici.
Odborný výcvik je zajištěn:
- v odborných učebnách školy
- u podnikatelských subjektů ve městě a okolí
- v učebnách PBS Velká Bíteš, a.s.
- absolventi vyučení pro PBS Velká Bíteš, a.s., mají garantovanou pracovní smlouvu
a další výhody (např. kapesné, pracovní oděv a obuv)
Požadavky:
- ukončení povinné školní docházky
- přijímací zkoušky se nekonají, přihlíží se k prospěchu a chování na ZŠ
- možnost studia pro žáky s tělesným postižením ano – podle vyjádření lékaře
- školné se neplatí
Návštěva školy možná kdykoliv.
Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci školy při osobní návštěvě nebo telefonicky na čísle 566 532 321
e-mail: info@sou-velkabites.com
web: www.sou-velkabites.com
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TYP NA ÚNOR
Dá se říct, že v letošní zimě, ač je poněkud mírná, přesto mnozí z nás nelibě pociťují
nedostatek sluníčka, nebo nás sužují nemoci z nachlazení. Také velmi často jsou to vánoční kila navíc, které nám dělají starosti. Tak mám pro vás jeden dobrý typ jak si nejen vylepšit náladu, odpočinout si a navíc velmi dobře prospět svému tělu.
S vibrosaunou jsem vás seznámila již na jaře minulého roku a od té doby se její příznivé účinky potvrdily rovněž v praxi. Právě toto období je velmi příhodné k tomu, udělat si před příchodem jara ozdravnou kúru. Nejen, že posílíme imunitní systém a máme
větší předpoklad ubránit se nepříjemným chřipkovým nákazám, ale při úpravě jídelníčku a dobrém pitném režimu velmi prospějeme svému organizmu očistnou kúrou a zbavením se přebytků tukových zásob. Pak se už nemusíme obávat jarní únavy, ale naopak
toto krásné roční období můžeme přivítat s novou vitalitou a v dobré kondici.
Vibrosauna je dobrá právě v tom, že jednoduchým a nenáročným způsobem pomáhá řešit hned několik problému najednou. A to díky tomu, že si proceduru můžeme přizpůsobit individuálně našim potřebám a cílům. Právě proto uspokojí mnoho skupin klientů.
Základní aplikace jako preventivní ošetření spočívá v příjemné vibrační masáži
s teplotou kolem 60 °C. Milovníci klasické sauny si teplotu zvyšují až na 82 °C, přičemž se během půlhodinového ležení krásně zapotí, což má velmi dobrý detoxikační
efekt a posílení imunity.
Pokud chceme snadno a rychle shodit přebytečné kilogramy, doporučuje se vibrosauna v kombinaci s vakuovou masáží. Nejdříve absolvujeme půlhodinové ležení ve
vibrosauně, kde se nastartuje metabolismus spalování, podkožní tuk se prohřeje a následnou masáží snadněji uvolní. Tím, že vibrosauna vyvolává ve svalech efekt podobný
aktivnímu cvičení, dochází hned k zužitkování uvolněné energie a výsledek celé procedury je mnohonásobně větší.
Většinou se doporučuje pro všechny indikace intenzivní kúra 10 aplikací v kratším
časovém intervalu 2x–3x do týdne a poté můžeme přejít na léčebně preventivní kúru,
která spočívá v pravidelných návštěvách jednou za týden, eventuelně jednou za čtrnáct
dní během celého roku s možnou tříměsíční letní pauzou, kdy využíváme předností
tohoto období ke zdravému pohybu v přírodě.
Ještě připomínám, že vibrosauna jako multifunkční moderní zařízení s výhodou
několika léčebných procedur najednou velmi pomáhá při bolestech zad (v tomto případě ji můžeme zkombinovat s ruční masáží), při nespavosti, vysokém krevním tlaku,
při bolestech kloubů a po úrazech. Velmi dobrá je na relaxaci a uvolnění stresového
napětí. To podporuje příjemná relaxační hudba a ventilátor s ionizovaným vzduchem
s aromaterapeutickými esencemi. Pro svoji mnohostrannost je hojně využívána v některých našich lázních. Pokud nemáte možnosti a čas na wellness v lázních, máte jedinečnou příležitost absolvovat „malé lázně doma“. Nepotřebujete ani moc času a peněz, chce to jenom zkusit.
Hodně zdraví a pohody vám přeje
Mgr. Anna Kopáčková
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ÚSMĚV
„Úsměv nestojí nic, ale znamená mnoho. Obohatí každého, komu je určen, aniž
ubere těm, kteří jej dávají. Je odpočinkem unavenému, denním světlem pro sklíčeného, sluneční září pro smutného a přirozenou protilátkou na potíže života.“
D. Carnegie
Není úsměv jako úsměv. Může být velmi přátelský („od ucha k uchu“) nebo služební, z povinnosti či ironický úšklebek. Nejkrásnější a nejupřímnější úsměv mají
malé děti. Jejich chování je bezprostřední, reakce upřímné. Tváří se tak, jak se cítí.
Myslím, že bychom se od nich občas mohli učit. Usměvavý člověk ze sebe vyzařuje cosi, co nás oblaží a přinutí úsměv většinou opětovat. Když potkáte naštvaného a hrubého člověka, zkuste se na něj usmát. Vím, občas to dá pěknou práci. Ale
stojí to za to, úplně ho totiž vyvedete z míry. I když vám úsměv neopětuje, přinejmenším přestane křičet.
S úsměvem jde všechno lépe. Tato moudrost je často citována. V mezilidských
vztazích, jistě. Ale v profesním životě by měl být úsměv jenom šperk, ozdoba, která výborně doplní příjemný vzhled a znalosti. Co je vám platné, že ta krásná slečna v Informačním centru se na vás nádherně usmívá, ale nedokáže vám vysvětlit
cestu ani na nádraží? Nebo sympatický pan doktor vám předvede v úsměvu svůj
bezchybný chrup, ale nedokáže pomoci vašemu dítěti.
Zkusili jste se usmívat, když jste ztratili někoho blízkého? Když se s vámi rozešel partner nebo když sledujete zprávy ze světa o přírodních katastrofách? Nejde
to. Tady jsou namístě slzy, vztek, pocit beznaděje.
Slzy u druhých vyvolávají většinou soucit, touhu pomoci, pohladit. Úsměv vyvolává úsměv, jistě. Ale i pomluvy a závist. Vidíte, a přesto se raději usmívám!
A proto usmívejme se často a rádi. Ale ne vždy a všude, za každou cenu.
Ivana Odehnalová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu nebytové prostory (vhodné jako kancelář, sklad) cca 30 m2 - Velká Bíteš.
Tel.: 739 125 403
Zlepšete svoji finanční situaci.Vyšší příjmy a práce spojená se zábavou, to vše nabízí švédská kosmetická firma Oriflame. Více informací 607 909 462, menclerova@quick.cz
Přijmeme brigádnici na občasnou výpomoc – Bar U Staříka. Tel.: 604 305 806.
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program kina flip velká bíteš
ÚNOR 2008
Pátek 8. února v 19.30 hodin
Halloween (Halloween)
Zlo má svůj osud… Jeden z neslavnějších
hororů odhaluje pozadí patologicky narušené mysli…
Premiéra – 109 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 10. února v 19.30 hodin
Crash Road
Příběh rebelky, která hledá dobré lidi. V hlavních rolích nové české komedie A. Hanychová, P. Tomicová, B. Tůma, K. Hádek,
M. Táborský…
Premiéra – 90 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Pátek 15. února v 19.30 hodin
Breakout (Breakout)
Příběh hudby, break dance a útěku z mizerného života… Hudební teenager komedie.
Premiéra – 94 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 17. února v 19.30 hodin
Královna Alžběta
(Elizabeth: The Golden Age)
Obětovala svou lásku, nechala popravit příbuznou, postavila se největší armádě světa… V hlavních rolích historického dramatu Cate Blanchett, Clive Owen…
Premiéra – 114 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
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Filmová přehlídka Projekt 100
Pátek 22. února v 19.30 hodin
Nový svět (The New World)
Dobrodružná a romantická výprava do prvních dní nové Ameriky. Snímek plný krásných
poetických obrazů režiséra Terrence Malicka
byl nominován na Oscara.
Premiéra – 135 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59 Kč
Neděle 24. února v 19.30 hodin
Těsně vedle (The Heartbreak Kid)
Na svatební cestě našel tu pravou…ale jeho
žena to není! V hlavních rolích skvělé komedie bratří Farrellyových Ben Stiller, Eva
Longoria…
Premiéra – 115 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 29. února v 19.30 hodin
Občan Havel
Václav Havel – pohled do zákulisí s rozluštěním několika záhad (např. kdo dostal
Václava Klause do jazzového klubu?). Celovečerní film, u kterého se ale rozhodně
nudit nebudete.
Premiéra – 119 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59 Kč
Neděle 2. března v 19.30 hodin
Chyťte doktora
Komedie o lásce a jejích následcích…
V hlavních rolích M. Malátný, T. Vilhelmová, I. Janžurová, K. Hádek, L. Sobota a další…
Premiéra – 95 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč
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VIBROSAUNA
ABSOLVUJTE NċKOLIK LÉýEBNÝCH PROCEDUR NAJEDNOU !

 nahrazuje fyzickou aktivitu a zrychluje hubnutí
 uvolĖuje svalové napČtí pĜi bolestech zad
 pomáhá pĜi artritidČ a revmatu
 upravuje vysoký krevní tlak
 þistí lymf atické cesty, posiluje imunitu
 podporuje péþi o pokožku
 efektivnČ detoxikuje organizmus
 snižuje napČtí a stres, pomáhá pĜi poruchách spánku
TEPLO – MASÁŽ- HUDBA- AROMATERAPIE
Vše najednou je úžasným zážitkem!
REZERVACE: stud io SALOME -Mgr. Anna Kopáþková, tel. 566 531 894

Projekt dvou rodinných domů o třech
bytových jednotkách na venkově 3 km
od Velké Bíteše.
Bytové jednotky 3+1 o velikosti 60 až
68 m2 s komorou, halou, samostatným
WC, parkovacím stáním pro dvě auta
a zahradou.
Zahájení výstavby jaro 2008 – kolaudace XII. 2008.
Bytové jednotky s vyšším standardem
za rozumnou cenu.
Cena od 1 260 000 Kč nebo od 6 900 Kč
měsíčně.

Neváhejte a rezervuje již nyní
Únor 2008

604 320 136, 777 824 822
49

Vám píše ze Studia zdravého spaní
Urÿitě všichni známe pőíjemný pocit, kdy po celodenní námaze mţžeme veÿer ulehnout
do svého lţžka a odpoÿinout si. Nejen rošty a matrace, ale také polštáőe a pőikrývky nám
zajišt‘ují komfort pői spaní.
Proto je dţležité dbát na správný výběr lţžkovin.
Pőed nákupem ložního výrobku zvažte, která z jeho vlastností je pro Vás nejdţležitější:
hőejivost, materiálové složení, možnost vyváőení, vysoká schopnost absorpce potu nebo
pachu, zvýšené relaxaÿní úÿinky apod. Každý ÿlověk je originál, a proto je potőeba si
uvědomit jaké jsou naše potőeby a v jakém prostőedí bude výrobek používán (ložnice,
chata, dětský pokoj, chladnější nebo teplejší prostőedí).
Na naší prodejně si mţžete vybrat z široké nabídky pőikrývek od firmy KLINMAM
Czech. V tomto sortimentu se nachází jak luxusní, tak i zdravotní ložní soupravy,
soupravy pro děti, a také pőikrývky z prachového peőí. Každý výrobek je rozlišen podle
povrchového materiálu.
Mţžete si vybrat povrch z vysoce jemné a husté tkaniny z dlouhovláknité bavlny,
z ÿesané bavlny, dále z jemné 100 % bavlny, která je ošetőena pőírodní substancí z rostliny
Abc Vera.
Dţležitou vlastností pőikrývek je hőejivost. Ta je rozdělena do ÿtyő stupłţ, kterým
odpovídá vždy pőíslušné nejnižší teplotní rozmezí vnějšího prostőedí v místnosti.

Pìijd‘teȱaȱvyberteȱsi!
ZȱnašichȱpeìinȱseȱVámȱur²it»ȱnebudeȱchtítȱvstávat.ȱ
NÁBYTEK NEKO VELKÉ MEZIěÍýÍ
PRODEJNÍ DOBA:

PO – PA

8.00 – 17.30

SO 8.00 – 11.00
TEL.: 566 52 46 62
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jsme vedoucí mezinárodní síť realitních
kanceláří založená v roce 1973 v USA
působíme po celém území České
republiky a v dalších 67 zemích světa
naše realitní síť počítá přes 7 000 poboček
sdružujeme více než 113 000 makléřů
poskytujeme kvalitní služby na vysoké
úrovni v oblasti nemovitostí
řídíme se nejvyšším etickým kodexem

RE/MAX prodává
nejvíce realit na světě.
Prodáme i tu Vaši.
Ing. Michal Brázdil
773 500 753
RE/MAX Center,
IBC Centrum,
Příkop 6, 602 00 Brno
michal.brazdil@remax-czech.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 110 109
Únor 2008

www.remax-czech.cz

Svěřte prodej/pronájem
nemovitosti svému
osobnímu realitnímu makléři.
Oblast Vysočina, Jihomoravský kraj
Proč prodávat nemovitost přes RE/MAX
 Vaši nemovitost svým klientům nabízí všichni makléři
společnosti RE/MAX ve všech pobočkách v České republice. Kontakt s Vámi udržuje jediný z nich – Váš
osobní makléř.Tím šetříte čas.
 RE/MAX má propracovaný systém inzerce. S námi
máte mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že najdete kupce, který za Vaši nemovitost nabídne nejvyšší
možnou cenu.
 Počítačový systém páruje všechny adekvátní nabídky
a poptávky společnosti RE/MAX v celé Evropě. Díky
naší velikosti a celosvětové působnosti máme největší
databázi poptávek na světě. Oslovíme i klienty, které
jinak nemáte možnost oslovit.

51 korektně,
 Budeme k Vám přistupovat individuálně,
profesionálně, nevěříte, přesvědčte se

Jak jste si jistě mnozí již všimli, na pulty Informačního centra přibyla nová publikace. Jedná se o knihu s názvem VELKOBÍTEŠSKÁ KOSTELNÍ TVRZ.
Tato publikace má formu historického průvodce a skládá se z několika částí.
V první části se seznámíte se základními informacemi o Velké Bíteši a postupně
se dozvíte i o historii kostela. Poté následuje povídání o samotné stavbě a v neposlední řadě obsahuje kniha popis vnitřního vybavení. V samotném závěru najdete několik pověstí, kterými je kostel opředen.
Kniha je také doplněna velkým množstvím barevných fotografií.
Přijďte navštívit Informační centrum na Masarykově náměstí 5 a na vlastní oči
se přesvědčte, že Velkobítešská kostelní tvrz, jejímž autorem je Petr Holánek, by
opravdu neměla chybět ve Vaší knihovně.
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