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BŘEZEN 2007

• ROZPOČET MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ NA ROK 2007
• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O VYTVOŘENÍ LOGA
• JAZZOVÉ PIANO KARLA RŮŽIČKY
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Zákoutí typické pro Borovník.
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Borovnická náves.
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Historická
školní budova.
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BOROVNÍK
Kolik prostých, moudrých a pracovitých lidí žilo skromně a nenápadně v různých
koutech této krajiny, kolik talentu zůstalo skryto v té podhorácké bídě. Předkové ale
dovedli rozpoznat, co je důležité: s láskou a se vztyčenou hlavou předali štafetu života
dalším generacím - tradice a zvyky i potem skropenou rodnou hroudu…
Citlivě, se srdcem na dlani a se schopností vyjádřit to podstatné, kronikář František
Volný před padesáti léty napsal:
„Po staletí už naši dědové zde žili a pracovali. V dědince podle potoka děti se rodily,
mladí se veselili a staří umírali. Za těžkých někdy chvil, ale vždy s vírou a nadějí v lepší časy.
Také jejich život byl někdy bouřlivý a neklidný, jako potok, když za jarního tání divoko
bouří, kalná voda vysoko se zdvihá, pění a s hukotem unáší vše, co urve k Níhovu…“.
Vážení čtenáři, nejsou názvy některých obcí tohoto koutu Vysočiny, připomínající
stromy či rostliny (Borovník, Březí, Březka, Javůrek, Olší aj.), malebné a krásně české?
Myslím, že ano.
Všiml si toho také Jan Tiray, když v roce 1900 napsal:
„Jméno vsi jest dle lesa borového, jakož svědčí i trať „U borkův“. Dnes „Borek“.
V málokteré vesnici jsou ale dosud patrné kořeny symbolů jejich historického názvu, tak
jako v Borovníku. Nechť už se jedná o pěkné zákoutí na severním okraji obce (viz foto na
obálce), či borový lesík opodál. Tato „sesterská“ obec blizoučké Rozseče (viz min. číslo) se
rozkládá po obou stranách poměrně mohutného a pro obec charakteristického potoka
„Halda“, který svými asi osmi menšími přítoky, jak vlásečnicemi sbírá vodu z katastrů obcí
Rozseče a Milešína i z rozsáhlého „Skřinářovského lesa“ pod Svatou horou. Vesnice, která
je poprve písemně zmíněna v roce 1398, leží v údolí, v nadmořské výšce 473 m n. m., vzdálena 12 km severně od V. Bíteše a 18 km západně od Tišnova.
Stavebními i historickými dominantami obce jsou kaple sv. Jana Nepomuckého a zvonice na návsi (viz foto), pamětní deska padlým v obou světových válkách z r. 1949 i škola
na okraji obce (viz foto), která nyní slouží jako obecní úřad, kulturní dům i sportovní areál.
Pozornost si také zaslouží historický kamenný kříž z 18. století na místě, kde podle pověsti
umrzl poutník (možná tulák). Tuto drobnou sakrální stavbu doplňují dva kamenné kříže
na okrajích obce. Z novějších staveb je to potom právě dokončená budova Sboru dobrovolných hasičů. Ve vesnici žije 81 stálých obyvatel ve 41 staveních, zatím co v roce 1900
to bylo 168 obyvatel v 21 domech. „Počátkem 17. století měl Borovník 7 osedlých domů“
- uvádí Jan Tiray a pokračuje o jeho historii:
„Ve stol. XIV. a XV. dle vsi slul zemanský rod „z Borovníka.“ Roku 1451 jmenuje se Bernard
z Borovníka. Roku 1581 patřil Borovník Janu z Nové Vsi a Radkova. V ústech lidu zachovala
se zde pověst o třech svobodných dvořích za starodávna a o siláku Juříčkovi, který, chtěl-li,
zastavil pilu ve mlýně a pod., a který i Švédům, když zde byli, dlouho se bránil kopáčem.
V minulých dobách přifařen byl Borovník do Heřmanova. Obec má jmění (polí, luk a
pastvin) dohromady 43½ jitra.
Trati: U borků, U lištiny, Na dílech, Na padělcích, U vlčí hory. Nejdéle drží rodné domy
Juříčkové a Mudroňové (asi Madronové – pozn. autora)
Samota: mlýn k Rozseči. Roku 1827 byla zde velká povodeň.“
Z novější historie si zaslouží zmínku postavení školy a vybudování silnice. Již v roce
1910 začaly samostatné obce Rozseč a Borovník uvažovat o společné škole, která citelně
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chyběla. Hlavním důvodem byla svízelná docházka dětí do dvoutřídky v Březí, zejména
v zimním období. Postavit ano, ale kde? Po velkých tahanicích byl určen Borovník. Stavitel
Babák z V. Bíteše vypracoval „plány“, ale stavba mu zadána nebyla – Rozsečtí prosadili stavitele Hykrdu z Tišnova. To už ale výuka dávno začala, a to 1. prosince 1911 v soukromém
domě starosty J. Svobody. Na jaře příštího roku se začalo se stavbou a v říjnu 1914 byla
škola slavnostně vysvěcena. Celkové stavební náklady tehdy činily 48 313 Kč.
Současně s úvahami o škole začaly za nadšení většiny občanů také úvahy o stavbě
silnice. Kromě požadavku doby byly dalším důvodem také časté záplavy, ať už při jarním tání, nebo při bouřkách či po přívalových deštích. Problémem bylo určit, po které
straně potoka ji postavit. Komise doporučovala nejdříve stranu levou, ale po dalších jednáních vyhráli zastánci pravé strany. Připravenou stavbu zdržela 1. světová válka, začalo
se až v roce 1922 a stavbu prováděl stavitel Babák. Materiál se navážel koňskými potahy
– kámen z místních polí a mezí, hlína hlavně z „Borku“.
Borovník, který patří do farnosti Březí, je samostatnou obcí opět od roku 1990. Do
roku 2002 ji řídil starosta František Sladký a potom, až do roku 2006, Jiří Crha. Nyní je bez
vlastního zastupitelstva, řízena státním správcem. Volby proběhly koncem února, po uzávěrce tohoto čísla. I v této poměrně malé obci se daří kulturnímu a společenskému životu.
Za necelý rok, 14. února 2008, oslaví Borovník 60. výročí ustavení samostatného Sboru
dobrovolných hasičů, který byl dříve společný s Rozsečí, ustavený úředně, ve válce roku
1943. Zájmovou organizací myslivců je Myslivecké sdružení, společné s Rojetínem. I ženy
nezůstávají pozadu a sdružují se společně se ženami z Rozseče ve Svazu žen. Každoročně,
v neděli nejbližší 16. květnu, jsou slaveny poutě na počest sv. Jana Nepomuckého. Opět
společně s Rozsečí jsou drženy masopustní „ostatky“, doprovázené hudbou a průvodem
masek.
Z nejnovější historie je nutné ještě zmínit:
Založení Jednotného zemědělského družstva v roce 1953. V roce 2000 se uskutečnila
rekonstrukce rozvodů el. energie, současně s telefonizací a v r. 2002 byla dokončena plynofikace. V roce 2004 byl vyčištěn potok a částečně opravena jeho regulace, která, včetně
rekonstrukce mostu, byla provedena v r. 1943.
Několik zajímavostí:
I když Borovník a Rozseč vypadají jako jedna společná vesnice, rozhodli borovničtí
v referendu, že od roku 2004 přejde obec do Jihomoravského kraje – okresu Tišnov.
V něm je Borovník jednou z nejvýše položených osad, má totiž téměř stejnou nadmořskou výšku jako vrchol impozantní Květnice, tyčící se nad Tišnovem. Také jediné letiště
v tišnovském správním obvodě je právě v Borovníku, postavené jako rozšířená součást silnice Borovník - Rojetín i s příslušným zázemím. Jistou získanou výhodou je i začlenění do
IDS JmK (Integrovaný dopravní systém), který poskytuje obci 7 spojů v pracovní dny a 3
o víkendu, které ale paradoxně musí projet naším krajem a vrátit se do JmK. Borovník je
totiž také nejzápadnější obcí Tišnovska. Svou skrytou polohou, klidem a původností, skýtá
Borovník neotřelé možnosti vnímavým turistům. Jako ideální pro kolo, i když po neznačených trasách, nabízejí se „silničky“ směrem do Níhova a do Rojetína. Pěší turisté mohou
použít např. vlak, vystoupit na níhovském nádraží, projít kolem Níhovského rybníka a to
už jsou do Borovníka pouhé 2 km. Nabízí se také žlutá turistická trasa D. Loučky – Věžná.
Také mnoho chalupářů oceňuje klid a pěknou polohu obce.
Vážení borovničtí! Nechť k vám po potoce „Halda“ připlouvá jen pohoda a štěstí a ten
ať odplavuje vaše veškeré starosti.
Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Pátek dne 2. března 2007 v 19 hodin
Farnost Velká Bíteš
PŘEDNÁŠKA O SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍCH – přednáší Anna Kopáčková,
absolventka teologie
Neděle dne 4. března 2007 v 11 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele
PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ, které budou v červnu poprvé přijímat Tělo Kristovo
Úterý dne 6. března 2007 v 19 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
KAREL RŮŽIČKA – JAZZOVÉ PIANO
Šestý koncert X. sezóny BHP
Pátek dne 9. března 2007 od 9.30 do 10.30 hodin
Hala TJ Spartak
CVIČENÍČKO - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání.
„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky s jejich
malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou
Neděle dne 11. března 2007 v 8 hodin
Odjezd od České spořitelny
PLAVÁNÍ V NOVÉ VSI – letošní desáté plavání, další série začne opět v říjnu
Organizuje Seniorklub
Neděle dne 11. března 2007 ve 14 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
KARNEVAL PRO DĚTI
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Pondělí dne 12. března 2007 v 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VERNISÁŽ VÝSTAVY MALÍŘE JANA ODVÁRKY
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 13. března – pátek dne 23. března 2007 od 8 do 15.30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE JANA ODVÁRKY
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
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Středa dne 14. března 2007 od 15 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
METODICKÉ ODPOLEDNE GRAFOMOTORIKY PŘED ŠKOLOU
Odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče.
Bližší informace ve vitríně MŠ a na www.skolkavbites.com
Sobota dne 17. března 2007 ve 14 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST - oplétání pedikem
Vyrobíme si kulatou ošatku, stěny pletené taženou technikou - madeirou
Úterý dne 20. března 2007 od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Středa dne 21. března 2007 v 15 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
SENIORKLUB S ING. JOSEFEM NOVOTNÝM
Organizuje Seniorklub
Pátek dne 23. března 2007 od 9.30 do 10.30 hodin
Hala TJ Spartak
CVIČENÍČKO - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání.
„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky
s jejich malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou
Neděle dne 25. března 2007 v 10 hodin
Odjezd od České spořitelny
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 27. března 2007 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola U Stadionu
„ČERVENÉ ODPOLEDNE“
Středa dne 28. března 2007 od 10 do 20 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
BEAUTY DEN SALOME
V jarním duchu a s kadeřníkem - novinky a trendy v líčení a vlasové kosmetice,
individuální poradenství a proměny. Jak na celulitu a nežádoucí centimetry.
Organizuje SALOME, Mgr. Anna Kopáčková
Středa dne 28. března 2007 v 10 hodin
Sraz u Lékárny U Tří sloupů
„VÝPRAVA ZA ZVÍŘÁTKY NA FARMU“ - s sebou můžete vzít starý chléb, jablka
nebo mrkvičku pro zvířátka
Organizuje „Mateřské centrum Človíček“
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Pátek dne 30. března 2007 v 18 hodin
SOU Jana Tiraye
„NEŽ PŘIJDOU VELIKONOCE“
výroba mýdel, drátkování a korálkování, velikonoční dekorace. Více informací
na www.clovicek.salixus.cz nebo na tel.: 605587457
Organizuje „Mateřské centrum Človíček“
Sobota dne 31. března 2007 ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST - oplétání pedikem
Budeme oplétat dva keramické tácy
Sobota dne 31. března 2007 ve 21 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

INFORMACE RADNICE
USNESENÍ Č. 4/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 8. LEDNA 2007
Rada města schvaluje:
• nedokončenou publikaci vypracovanou autorem Mgr. Jaromírem Kotíkem recenzovat komisí pro vydání publikace a poté zajistit její přepis do digitální podoby
• personální složení komise pro vydání výše uvedené publikace:
předseda: Ing. Alois Koukola CSc.
členové: RNDr. Josef Hájek CSc., p. Jiří Jeřábek, pí. Zora Krupičková, p. Jiří Rauš,
Mgr. Jaromír Kotík
• personální složení komise pro přípravu oslav 600. výročí udělení městských práv
Velké Bíteši:
předseda: Mgr. Ladislav Koubek
členové: Mgr. Marcela Doubková, pí. Silva Smutná, p. Jiří Rauš, Ing. Miroslav
Šabacký, p. Jiří Blaha, pí. Veronika Božková, pí. Radka Kosourová, Bc. Ivo Kříž,
p. Karel Veleba, pí. Zora Krupičková, p. RNDr. Josef Hájek
tajemnice: pí. Zdeňka Špičková
• anketu „600“ v předloženém znění pro iniciaci podání připomínek a podnětů od
veřejnosti k scénáři oslav 600. výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši
• text veřejné soutěže o vytvoření loga pro oslavy 600. výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši
• uzavření smlouvy s heraldikem a vexilologem na zpracování barevného návrhu
vlajky města Velké Bíteše včetně zajištění schválení v Parlamentu ČR
• v rámci oslav 600. výročí udělení městských práv Velké Bíteši opětovné vydání I.
a II. dílu „Dějin města Velké Byteše“ zpracované Janem Tirayem a vydané v r. 1882
a 1888

7

• rozdělení kompetencí pro členy RM z hlediska péče o všestranný rozvoj území
města a místních částí a potřeb občanů a z hlediska veřejného zájmu:
starosta a místostarostka: investice, dotace, evropské fondy, místní části
místostarostka: kultura
Mgr. D. Kolář: školství, sport
MUDr. S. Horek: zdravotnictví, věci sociální
p. J. Šmídek: zemědělství, lesní a vodní hospodářství, životní prostředí
p. J. Rauš územní plánování a regionální rozvoj, cestovní ruch, partnerství
Ing. M. Macholán věci finanční
• vyhovět žádosti na pronájem bytu U Stadionu 276a, za podmínky, že všichni nájemníci bytu budou mít trvalé bydliště ve Velké Bíteši. Byt bude k dispozici po jeho
opravě za vyšší nájemné 40 Kč/m2.
V této souvislosti se doporučuje ZM schválit s žadatelem uzavření smlouvy
o půjčce, která bude umořována prostřednictvím nájemného
• výše úhrad v DD Velká Bíteš platných od 1.1.2007 dle předloženého návrhu, který
předložila vedoucí sociálních služeb pí. Veselá
• výše úhrad od Pečovatelské služby Velká Bíteš za pečovatelské úkony od 1.1.2007
dle předloženého návrhu, který předložila vedoucí sociálních služeb pí. Veselá
• uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem části pozemku
p.č. 1194/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Velká Bíteš
v předloženém znění
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 354/3 v k.ú. Košíkov pro pokládku sdělovacího vedení firmy Telefonica O2
Czech Republic as.
• zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu části pozemku p.č. 65/8, k.ú.
Jindřichov
ve věci požadavků osadního výboru obce Holubí Zhoř, uvedených v zápise ze dne
28.12.2006, následující stanoviska:
náj. sml. k bytu v bývalé škole – ukládá firmě Encom prošetřit ukončení nájemního
vztahu. RM upozorňuje na skutečnost, že pro případ uvolnění daného bytu musí
být zajištěný slušný nájemník
chladicí vitrína v obchodě – je zapotřebí vyzvat nájemce obchodu, aby předložil
cenovou nabídku na řešení opravy nebo výměny chladicí vitríny vč. návrhu spolufinancování
obklady na toaletách – dle sdělení p. Hofmanna jsou veškeré obklady uhrazeny
v r. 2006. V případě jakýchkoliv dalších dokončovacích prací je zapotřebí se dostavit na MěÚ s cenovou nabídkou a projednat záležitost s vedením města
• opravy prostor hasičské klubovny – RM konstatuje, že v současné době se v Holubí Zhoři nachází několik společenských prostor (bývalá škola, kulturní dům) a
požaduje předložit jejich využití za r. 2006. V případě opravy hasičské klubovny
je zapotřebí opět předložit náklady na celou opravu a odsouhlasit je ze strany
města
hřiště v Koňhoře – tato záležitost je předmětem rozpočtu města a z výše uvedených bodů vyplývá čerpání v rozsahu několik desítek tisíc Kč a to ještě nemluvíme
o výkupech pozemků pod stávající místní komunikací a její dovybudování. Proto
bude zapotřebí ze strany OV definovat priority pro r. 2007 z důvodu financování
• platy ředitelů příspěvkových organizací města k 1.1.2007
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Rada města doporučuje:
• ředitelce IC a KK, sl. Z. Špičkové maximálně využít publikací města k prezentaci a
za tím účelem je nabídnout místním firmám a distribuovat je do IC okolních měst
regionu, např. Velkého Meziříčí, Náměště n. O., Žďáru n. S., Bystřice n. P., Nového
Města n. M., Tišnova atd.
• vedení města provést dohodnuté změny v předloženém návrhu rozpočtu města
na r. 2007 a zvážit možnosti některých věcí organizačních, které s rozpočtem úzce
souvisejí: např. úspory u některých služeb od TS, prověřit efektivnost městské
knihovny, přesunutí nákladů na projekt obchvatu do závazné části, do nezávazné
části doplnění požadavků o odstavné parkoviště a smuteční síň atd.
• jednateli TS Velká Bíteš s.r.o., Ing. Gaizurovi řešit parkování autobusů pro zimní stadion v lokalitě Vlkovská, naproti KD. Náhradní řešení v případě nedostatku místa
je podélné stání u fotbalového stadionu
• jednateli TS Velká Bíteš s.r.o., Ing. Gaizurovi umístit zábradlí na schodišti u WC na
novém hřbitově a zábradlí na schodech při vstupu na zimní stadion od Kulturního
domu
• vedení města přizvat na některé z nejbližších zasedání RM předsedy osadních
výborů
Rada města bere na vědomí:
• předložený přehled finančních příspěvků sportovním klubům v letech 1996 –
1998, což dokladuje že v letech 2001 – 2006 město Velká Bíteš poskytuje příspěvky,
které minimálně 5-ti násobně převyšují příspěvky z devadesátých let minulého století bez příspěvku na provoz ZS
• informaci o umístění busty Karla Staršího z Žerotína ve dvorním traktu domu
Masarykovo n. 5 a její odhalení v rámci oslav 600. výročí udělení městských práv
Velké Bíteši. Bustu z žuly vytváří místní sochař p. L. Lacina
• informaci o pamětní desce, která by měla být umístěna ve vestibulu radnice a odhalena v rámci oslav 600. výročí udělení městských práv Velké Bíteši
• znění dopisu od ředitele muzea Vysočiny Třebíč, Ing. J. Martínka, jehož obsahem
je poděkování za vstřícnost a pochopení ve věci poskytnutí prostor v Městském
muzeu ve Velké Bíteši za účelem činnosti detašovaného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu pro kraj Vysočina

USNESENÍ Č. 5/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 22. LEDNA 2007
Rada města schvaluje:
• neměnit provozovatele zimního stadionu, kterým je obchodní společnost TS Velká
Bíteš s.r.o.
• vyhovět žádosti na přidělení bytu č. 1, 1+KK v bytovém domě Tyršova 239, Velká
Bíteš od 1.2.2007 za nájemné 45 Kč/m2 za podmínky zřízení trvalého bydliště ve
Velké Bíteši, zákazu chovu koček a psů v bytě a možností provádění kontrol ve věci
využívání bytu, zákazu bydlení dalších osob, které nejsou uvedeny v žádosti společně posuzovaných osob atd.
• vyhovět žádosti na přidělení bytu č. 3 2+KK v bytovém domě Tyršova 239, Velká
Bíteš od 1.2.2007 za nájemné 45 Kč/m2 za podmínky zřízení trvalého bydliště ve

9

Velké Bíteši, zákazu chovu koček a psů v bytě a možností provádění kontrol ve věci
využívání bytu, zákazu bydlení dalších osob, které nejsou uvedeny v žádosti společně posuzovaných osob atd.
• vyhovět žádosti na přidělení bytu 2+1 v domě Lánice 42, Velká Bíteš od 1.2.2007 za
zvýšené nájemné za podmínky zřízení trvalého bydliště ve Velké Bíteši
• vyhovět žádosti fy ABRO STAV s.r.o., zastoupené jednatelem p. P. Handlem,
Lánice 42, Velká Bíteš o pronajmutí nebytových prostor v Lánicích 42, Velká Bíteš
formou převedení pronájmu z původního nájemce (Pavel Handl) na novou firmu
ABRO STAV s.r.o. Lánice 42, Velká Bíteš
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro stavbu: V. Bíteš, Návrší – kab. NN, Janda na pozemcích p.č 1578, 1695/1,
1695/4, 1695/5, 1779/1 a 2747 v k.ú. Velká Bíteš pro fu E.ON Distribuce a.s. České
Budějovice
• dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1/7/2006 na stavbu „Cyklostezka ul. Vlkovská,
Velká Bíteš“ s firmou TS Velká Bíteš s.r.o., kterým se snižuje celková cena díla na
1.429.947 Kč
• dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2/7/2006 na akci „Zvýšení bezpečnosti v ul. Kpt.
Jaroše, Velká Bíteš – 2. etapa“ s firmou TS Velká Bíteš s.r.o., kterým se snižuje celková cena díla na 1.122.257 Kč
• vyhovět žádosti P. B. Poláčka o prominutí poplatku za pronájem KD dne 3.2.2006,
kdy se koná farní ples
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění s obcí
Radňoves v předloženém znění
• vyhovět žádosti občanského sdružení Bítešský hudební půlkruh na poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města pro r. 2007
• přesun 2 ks přerostlých okrasných smrčků od pomníku, nacházejícího se na starém hřbitově, k pomníku Na Prajzech
Rada města neschvaluje:
• využití městských pozemků p.č. 4030, 4039, 40003 v k.ú. Velká Bíteš pro zajištění příjezdu k pozemkům p.č. 3996/1 a p.č. 3996/2 a zemědělské stavbě č.p. 283
- Velká Bíteš Janovice, které jsou ve vlastnictví žadatelů a nevyužívá nabídky žadatelů na odprodej pozemku p.č. 4223, k.ú. Velká Bíteš městu Velká Bíteš za cenu
120,0 Kč/m2, kteří tento prodej podmiňují poskytnutím souhlasu města k výše uvedenému
Rada města doporučuje:
• ZM ke schválení investiční záměr výstavby bytových domů na pozemcích v majetku města p.č. 4603, 4604 a 4605, vše k.ú. Velká Bíteš
• TJ Sokol Velká Bíteš odprodat městu Velká Bíteš pozemky p.č. 770/2 a 765/5,
k.ú. Velká Bíteš, nacházející se těsně u Kulturního domu mezi ním a zimním stadionem
• ZM ke schválení program jednání
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení rozpočtu města na r. 2007
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4. Schválení vyhledávací studie silnice I/37
5. Schválení přeložky ulice Kpt. Jaroše
6. Schválení zadání změny č. 3 ÚP
7. Prodej bytu U Stadionu 431/15
8. Přijetí půjček na opravy bytů U Stadionu 276a a U Stadionu 475a
9. Projednání nabytí a převodu nemovitostí
10. Schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZM
11. Volby – dovolení kontrolního výboru a výboru pro ÚP, reg. roz. a výst.
12. Různé
13. Interpelace členů ZM
14. Diskuse
15. Závěr
• ZM ke schválení zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM v předloženém znění
• ZM ke schválení vyhledávací studie silnice I/37
• ZM ke schválení přeložky ulice Kpt. Jaroše
• ZM ke schválení prodej bytu č. 431/15 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 856 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 335 m2 v k.ú. Velká Bíteš ve výši id. 744/10853
žadatelce s podmínkou sjednání předkupního práva pro město na dobu 5 let a to
za původní cenu
• ZM ke schválení směnu částí městských pozemků p.č. 4529 - orná půda, p.č. 2975/3
- orná půda a p.č. 2975/6 – orná půda v k.ú. Velká Bíteš tak, jak je navrženo v GP
č. 1528 - 05/2007 ze dne 11.7.2007, který vypracoval Zemánek – geodetické práce
Braníškov 23 a to:
– schvaluje směnu části městského pozemku p.č. 2975/3 - orná půda o výměře
1594 m2 za část pozemku p.č. 4527 - orná půda o výměře 2557 m2
– schvaluje směnu části městského pozemku p.č.4529-orná půda o výměře 250 m2 za
část pozemku p.č. 4528 - orná půda o výměře 2585 m2
– schvaluje směnu částí městských pozemků p.č. 2975/3 - orná půda o výměře
269 m2 (díl „ap“), p.č. 4529 – orná půda o výměře 234 m2 (díl „aj“) za část pozemku
p.č. 4531 - orná půda o výměře 282 m2, část pozemku p.č. 2975/11 - orná půda
o výměře 13 m2, část pozemku p.č. 2975/14 - orná půda o výměře 433 m2 a část
pozemku p.č. 2975/12 - orná půda o výměře 29 m2
• ZM ke schválení směnu městského pozemku parc. č. 662 - zahrada o výměře 934 m2
v k.ú. Velká Bíteš (směnu id.částí p.č. 662 odpovídajících spoluvlastnickým podílům jednotlivých spoluvlastníků na směňovaných částech pozemků) takto:
– za část pozemku parc.č. 659/2-ost.pl.,zeleň v k.ú. Velká Bíteš (zelený pruh o výměře
cca 51 m2 před domem č.p.350 u silnice ) se spoluvlastníkům zapsaným na LV
č. 1992 (výpis z LV v příloze) směňuje část p.č. 662 o výměře cca 331 m2
– za část pozemku parc. č. 660/2-ost.pl.,zeleň v k.ú.Velká Bíteš (zelený pruh o výměře
cca 41 m2 před domem č.p. 351 u silnice) se spoluvlastníkům zapsaným na LV
č. 2489 (výpis z LV v příloze) směňuje část p.č. 662 o výměře cca 307 m2
– za část pozemku parc.č. 661/2 - ost.pl.zeleň v k.ú.Velká Bíteš (zelený pruh o výměře
cca 38 m2 před domem č.p. 352 u silnice) se spoluvlastníkům zapsaným na LV
č. 994 (výpis z LV v příloze) směňuje část p.č. 662 o výměře cca 296 m2.
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• ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 5357 – zahrada o výměře 181 m2 v k.ú. Holubí
Zhoř za cenu 20 Kč/m2 + náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN žadatelům
• ZM ke schválení zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2645/1 – lesní
pozemek o výměře cca 15000 m2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že prodejní cena bude
činit 150 Kč/m2 + příspěvek na invest. akce města v hodnotě cca 200 tis. Kč/
rok
• ZM ke schválení zadání změny č. 3 ÚP v předloženém znění
• z předložených návrhů vlajky města využít následující a to v tomto pořadí:
– dva stejně velké podélné pruhy s malým znakem města v rohu vlajky
– dva stejně velké svislé pruhy se znakem města uprostřed
– dva stejně velké podélné pruhy
Rada města nedoporučuje:
• ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 2025/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 125 m2 v k.ú. Velká Bíteš žadatelům
Rada města bere na vědomí:
• rozhodnutí MV ČR na poskytnutí dotace městu Velká Bíteš ve výši 2 mil. Kč na pořízení CAS. Spoluúčast města na její pořízení je podmíněna úhradou zbylých finančních prostředků bez možnosti získání jakékoliv jiné dotace, výhradně z vlastních
příjmů. Nelze řešit ani formou leasingu
• informaci podanou starostou města o výzvě směrované sportovním klubům ve
Velké Bíteši o předložení příjmů za r. 2006, rozepsaných na členské příspěvky, pronájmy, dary, popř. vstupné atd. Tyto podklady budou využity pro rozhodování při
stanovování příspěvků na činnost v r. 2007. Toto se netýká FC Spartak, který výše
uvedený požadavek již splnil
Valná hromada TS Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí:
• zápis č. 51 z jednání DR TS Velká Bíteš s.r.o., konaného dne 19.1.2007

USNESENÍ Č. 6/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 29. LEDNA 2007
Rada města doporučuje:
• ZM ke schválení návrh rozpočtu města na r. 2007, dle předloženého znění

ZPRÁVY MĚSTA
ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 5.2.2007 schválilo záměr pořízení změny
č.3 územního plánu města Velká Bíteš. Důvodem bylo především řešení části dopravy
územního plánu, konkrétně spojnici ulic Lánice a Vlkovská řešenou účelovou komu-
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nikací, která by měla být rozšířena o cyklostezku s chodníkem navazujícím na stávající
cyklostezku na ulici Vlkovská. Jedná se o následující body:
1. Vyřadit z návrhových ploch rozšíření areálu ČEPRO – sklady včetně produktů
2. Změnit plochu pro Bp mezi ul. Hybešova a kpt. Jaroše na Bm a současně ji rozšířit o plochu rezervy pro Vd na tvar obdélníku až po ul. Hybešova a vypustit vnitřní komunikaci
3. Plochu rezervy pro Vd zařadit do návrhu Vd na parc.č. 2872, 4065, 4066 a 4067
mezi ul. Hybešova a kpt. Jaroše (Chyba, Borex)
4. Změna plochy Vz (zahradnictví Šmídek) na Bm
5. Lokalitu 18x RD Jihlavská dle návrhu Ing. Kunčíka
6. Spojovací komunikace ulic Lánice a Vlkovská, která bude mít na ulici Lánice přímou návaznost na studii velkého jihozápadního obchvatu města, který vypracovala firma Prodistav (Ing. Strnad)
7. Parc.č. 545 a 546 (ul. Lánice u býv. ČOV) do plochy Ov (Kopáčková)
8. Plochy parc.č. 547/4 a 548 (ul. Lánice) do Bm
9. Vyřadit z návrhových ploch rozšíření areálu ČEPRO – sklady včetně produktů
10. Změnit plochu pro Bp mezi ul. Hybešova a kpt. Jaroše na Bm a současně ji rozšířit o plochu rezervy pro Vd na tvar obdélníku až po ul. Hybešova a vypustit vnitřní komunikaci
11. Plochu rezervy pro Vd zařadit do návrhu Vd na parc.č. 2872, 4065, 4066 a 4067
mezi ul. Hybešova a kpt. Jaroše (Chyba, Borex)
12. Změna plochy Vz (zahradnictví Šmídek) na Bm
13. Lokalitu 18x RD Jihlavská dle návrhu Ing. Kunčíka
14. Spojovací komunikace ulic Lánice a Vlkovská, která bude mít na ulici Lánice přímou návaznost na studii velkého jihozápadního obchvatu města, který vypracovala firma Prodistav (Ing. Strnad)
15. Parc.č. 545 a 546 (ul. Lánice u býv. ČOV) do plochy Ov (Kopáčková)
16. Plochy parc.č. 547/4 a 548 (ul. Lánice) do Bm
17. Market (velkoprodejna) plocha Ov s plochou D u přivaděče I/37 (louky Kulíšková
a další) – Reinvest Corporation Brno, parc.č. 232, 233 do komunikace pro pěší,
demolice RD č.p. 202
18. Parc.č. 1450 do plochy Bm na Karlově (Hotárková)
19. Parc.č. 4471 až 4476 k.ú. Velká Bíteš (nad Rajhradským rybníkem) do plochy Bm
(Bartošková, Čechová, Sedláková, Raušovi, Polach)
20. Parc.č. 875 (u fotbalového hřiště) do plochy D (Kulíšek) – garáže pro osobní automobily
21. Parc.č. 2044/1 k.ú. Velká Bíteš (kpt. Jaroše)– do plochy Bm (Pacasová)
22. Parc.č. 2045/4 (kpt. Jaroše) do plochy Bm (M. Volf)
23. Ulice Pod Spravedlností – 3 dílčí plochy do Bm – parc.č. 2180/20 a 2180/21 (pod
VN a trafostanice), část parc.č. 2180/26, 2180/27, 2180/28, 2180/29 (na konci ulice
vlevo), parc.č. 2225 (zahrada Špačka)
24. Část pozemků parc.č. 2180/26, 2180/27, 2180/28, 2180/29 (pod VN) do plochy Bp
u plotu firmy Stavos
25. Košíkov AG Foods – rozšíření plochy Vd na parc.č. 369/3 místo rezervy jižně od
stávajícího parkoviště
26. Převod z plochy Zr do Bm v ploše mimo ochranné pásmo ČOV na Babinci na parc.
č. 2539/1 a 2538/3, propojení komunikací Sadová a příjezdová komunikace k ČOV
27. Část plochy Os pro budoucí RD převést do plochy Bm (parc.č2921/16)
(pod Rajhradským rybníkem u tenis.kurtů)
28. Rozšířit plochu pro Vp u parkoviště PBS pod vedením VN
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29. V návaznosti na vypuštění úseku I/37 od Chobůtek po okružní křižovatku rozšířit
plochu Ov na parc.č. 336/1 a 336/8 a dále změnit a rozšířit plochu z Ov na Bp na
parc. č. 336/2, 336/4, 336/6, 336/7 a 336/9
30. Truck centrum vpravo u D1 Praha – Brno, km 156,5 parc.č.5541, 5543, 5544, 5573,
5574, 5575 k.ú. Holubí Zhoř převést na plochu D a Ov
31. Rozšíření plochy pro Bm na parc.č. 122/1 k.ú. Jestřabí
Legenda označení ploch:
Bm – bydlení předměstského typu
Ov – občanská vybavenost
Vp – průmyslová výroba, sklady
Vz – zemědělská výroba
Zr – rekreační chaty, zahrádky

Bp
Os
Vd
D

– bydlení s podnikatelskými aktivitami
– plocha sportu
– drobná výroba
– doprava, kapacitní parkoviště

REFERENDUM
Zastupitelstvo města Velká Bíteš schválilo usnesením č. 03/07 ze dne 5. února 2007
- vyhlášení místního referenda ve věci „Přeložky ulice Kpt. Jaroše“.
V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti
obce. Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. K platnosti rozhodnutí
je třeba účasti alespoň poloviny oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily. Rozhodnutí
v místním referendu je pro zastupitelstvo obce a orgány obce závazné.
kancelář tajemníka

ROZPOČET MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE NA ROK 2007
SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA DNE 5. ÚNORA 2007
Rozpočet na r. 2007 se schválil jako schodkový, s tím, že rozdíl mezi příjmy
a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování.

Příjmy v tis. Kč
Třída 1 - daňové příjmy

14

1111

daň z příjmů FO ze závislé čin.-podíl na dani sdílené se státem (dále jen podíl) a 1,5% motivace

8 300,0

1112

daň z příjmů FO ze SVČ vč.30% dle trvalého bydliště - podíl

4 300,0

1113

daň z příjmů FO z kapitál. výnosu - podíl

1121

daň z příjmů práv. osob - podíl

1122

daň z příjmů práv. osob za obec (z HČ a z hl.č.) zatím předběžně jen hospod. činnost

1211

DPH - podíl

440,0
7 350,0
850,0
13 110,0

1332

popl. za vypouštění škodlivých látek do ovzduší

15,0

1334

odvody za odnětí zeměděl. půdního fondu

16,0

1337

poplatek za komunální odpad

1341

poplatek ze psů

1343

poplatek za užívání veřejných prostor

2 000,0
80,0
160,0

1345

poplatek z ubytovací kapacity

1347

poplatek za výherní hrací přístroj

15,0

1361

správní poplatky

600,0

1511

daň z nemovitosti

2 300,0

380,0

Třída 1 - celkem 39 916,0
Třída 2 - nedaňové příjmy
1031

2131

pěstební činnost - příjmy z pronáj. pozemků - Lesy města 1360 Lesní družstvo 384 tis.

1037

2131

celospolečenské funkce lesů - pronájem les. pozemků (honitba)

2119

2343

zálež. těžebního průmyslu - příjmy z vydobývaného prostoru

2212

2321

silnice - přijatý neinv. dar na úhradu nákl. s vybud. Cyklostezky je smlouva s PBS Turbo /na opravu komunikace vedle cyklostezky/

150,0

2212

2132

silnice - příjmy z pronájmu ost. nemov. a jeji ch částí (mosty)

400,0

3111

2122

předškolní zařízení - odvod přísp. organ. - z odpisů (7,1+104,7)

111,8

3113

2122

ZŠ Velká Bíteš - odvod z odpisů (je včetně ŠJ)

3114

2122

speciální školy - odvod z odpisů

12,7

3123

2122

SOU - odvod z odpisů

51,5

3314

2111

činnost knihovnická - poplatky

40,0

3419

2132

tělových. čin. - příj. z pronáj. ost. nemov. - rekl. plochy

3511

2122

všeobecná ambulantní péče - odvod přísp. org. polikl. - z odpisů

3611

2141

podpora indiv. bytové výstavby - příjmy z úroků a půjček (z poskyt. půjček FRB a SFRB)

3613

2132

nebytové hospod. - pronájem ost.nemov.a jejich částí - TS
- ZUŠ
- Letná

1 744,0
55,0
5,0

72,0

70,0
130,0
42,0
700,0
80,0
48,6

- Poliklinika

676,9

- Agrostar

52,0

3632

2111

pohřebnictví - pronájem hrobového místa - služby

25,0

3632

2139

pohřebnictví - pronájem hrobového místa - pozemek

3639

2131

komunál.služby a územní rozvoj-příjmy z pronáj.pozem.vč.PKS

120,0

3725

2111

využívání a zneškodňování komunál. odpadů-separace odpadů /platby od EKO-KOMU/

750,0

3729

2132

ost. nakládání s odpady - pronájem skládky

64,4

4357

2122

domov důchodců - odvod z odpisů

53,0

6171

2111

činnost místní správy - hlášení míst. rozhlasem, přefa.telefonů

6171

2329

činnost místní správy - ostatní nedaňové příjmy

6310

2141

obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků - ostatní

9,0

7,0
100,0
50,0
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2412

splátky půjček od podnik. subjektů - práv.osob - od TS

151,4

2412

splátky půjček od podnik. subjektů - do SFRB - od SBD

106,0

2460

splátky půjček od obyvatelstva do FRB

2460

splátky půjček od obyvatelstva do SFRB

60,0
200,8
Třída 2 - celkem 6 138,1

Třída 3 - kapitálové příjmy
2321

3121

odv.a čištění odpad. vod - přijatý dar na pořízení DHM je smlouva s PBS

3612

3112

byt.hospodářství - příjmy z prodeje bytů – splátky

425,0
19,5

- příjem za prodej bytu
3612

3113

990,0

byt.hospodářství - příjmy z prodeje ost. HM

67,0
Třída 3 - celkem 1 501,5

Třída 4 - přijaté dotace
4113

neinv.přijaté dotace ze st. fondů - SFRB - na úroky z úvěrů pro byt. domy č. 475 a 548

4112

neinv.přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu

218,4
3 740,6

v tom: školství 1 240 893,- (1 320 na 1 žáka)
výkon st. správy 2 499 705,dotace na soc. dávky budou řešeny v průběhu roku rozpočt.opatř.
4121

922,5

- na Spec. školy

171,0

- na MŠ I.
4131

0,0

neinv.přijaté dotace od obcí - na provoz ZŠ

30,0

převod z vlast. fondů hospodář. činnosti (Encom)

2 482,0
Třída 4 - celkem 7 564,5
Příjmy celkem 55 120,1

Třída 8 - financování
8115

změna stavu krátkodobých peněž. prostřed.na bankov.účtech

8124

uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjček(úroky jsou ve výdajích)

4 797,0

- do úvěru ze SFRB

-364,3

- do PBS

-39,3

- do České spořitelny - hypoteční úvěr - 4 b.j. Tyršova kryto příjmy z pronáj.bytů- viz pol.4131

-49,3

- do České spořitelny - 4 b.j. Tyršova kryto příjmy z pronáj.bytů- viz pol. 4131

-160,8

- do KB - zatepl.a výměna oken č. 475 a 548 kryto příjmy z pronáj.bytů- viz pol. 4131

-880,8

- do KB - infrastruktura Jihlavská

-600,0
Třída 8 - celkem 2 702,5
Příjmy a financování celkem 57 822,6
Výdaje v tis. Kč

10 - zemědělství a lesní hospodářství
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ozdravování hospodářských zvířat - deratizace, služby útulků

60,0

pěstební činnost - pojištění

17,0
Celkem zemědělství a lesní hospodářství 77,0

22 - doprava
silnice - celkem fakturace z TS a ostatní /např. SÚS, ŘSD, E-ON

2 210,0

AG FOODS 48. tis. podíl na údržbě spoj. silnice v Košíkově/
z toho fakturace TS /2 086 tis./:
vodorovné dopravní značení

108

oprava výtluků

263

zimní údržba

844

drobné opravy chodníků vč chod. na Růžové

156

čištění vpustí

78

silnice - OON/ Pánov a ost. /

30,0

silnice - kontejnery na posypový materiál 20 ks - pronájem od TS

40,0

silnice - pasport místních komunikací a označníků ulic -celk. náklady
(plánovaná podpora kr. Vysočina 2007)
provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost

200,0
150,0
Celkem doprava 2 630,0

23 - vodní hospodářství
pitná voda - provozní náklady související se zásobováním pitnou vodou, zdroji pitné vody, kryt studny

20,0

pitná voda - příspěvek DSO Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

100,0

na obyv. tj. 489,5 tis. a DSO Svazu vod. a kanalizací Ivančice 0,4 tis.

489,9

vodní díla v zemědělské krajině
- projekt.dokumentace odbahnění rybníků ve Březce a Hol. Zhoři a projekt pro ÚR - nový rybník

50,0
Celkem vodní hospodářství 559,9

31 a 32 - vzdělávání
předškolní zařízení - MŠ I.Masarykovo nám. - přísp.na provoz

547,0

včetně školní jídelny /467+80/
z toho energie
mzdové náklady
MŠ I. Masarykovo nám. - příspěvek na provoz - odpisy
MŠ II. U Stadionu - příspěvek na provoz včetně šk. jídelny /560+150/
z toho energie
mzdové náklady
MŠ II. U Stadionu - příspěvek na provoz - odpisy
předškolní zařízení - úhrada neinvestičních nákladů obci Březí
základní školy-ZŠ Velká Bíteš - příspěvek na provoz včetně šk.jídelny,družiny /3250+510+130/

210
6
7,1
710,0
365
18
104,7
3,0
3 890,0
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z toho energie

1 555

mzdové náklady

140,5

- ZŠ Velká Bíteš - příspěvek na provoz - odpisy (ZŠ a ŠJ)

72,0

speciální základní školy-základní škola V.Bíteš, Tišnovská 116-přísp.na prov.

504,0

z toho energie

150,0

- příspěvek na provoz - odpisy

12,7

střední odborná učiliště - SOU Jana Tiraye - příspěvek na provoz

1 430,0

z toho energie

740 tis.

mzdové náklady

105 tis.

- příspěvek na provoz - odpisy

51,5

základní umělecká škola -příspěvek na mzdy

100,0
Celkem vzdělávání 7 432,0

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
kino - dotace ZO OS KOVO PBS na opravy budovy kina

50,0

činnost knihovnická - provoz knihovny celkem

500,0

z toho mzdové a ost.osobní náklady

270,0

činnost muzeí - provoz muzea celkem

522,0

z toho mzdové a ost.osobní náklady

220,0

ostatní záležitosti kultury
Informační centrum a klub kultury - příspěvek na provoz - stanovení objemu prostředků na platy ve výši 750 tis.v rámci schval. příspěvku
na provoz
Kulturni dum – prispevek na provoz – stanovení objemu prostredku na platy ve vysi 360 tis. V rámci schval. příspěvků na provoz
kronika - OOV a provozní výdaje
zachování a obnova kult. památek - kašny
rozhlas a televize - místní rozhlas - opravy a údržba, propojení Košíkova

1 380,0
925,0
27,0
20,0
100,0

ostatní záležitosti kultury - sbor pro obč.záležitosti včetně ost.osob. nákladů

150,0

kulturní akce-hody, pouť, družba, propag.materiály
publikace 600 let města /Fond Vysočiny 2007/

500,0
Celkem kultura, církev a sdělovací prostředky 4 174,0

34 - tělovýchova a zájmová činnost
ost. tělovýchovná činnost - celkem

1 300,0

- dotace FC Spartak

100,0

- dotace HC Velká Bíteš

250,0

- dotace HC Velká Bíteš ve výši reklam
- dotace TJ Spartak
- dotace TJ Sokol
- úhrady fa TS za provoz zimního stadionu
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70,0
100,0

v tom úhrada fa XII /2006
- dotace Tenis.clubu
využití vol. času dětí a mládeže - opr.oplocení hřiště na Družstevní a U Stad.

130,0

ostatní zájmová činnost

50,0
Celkem tělovýchova a zájmová činnost 1 480,0

35 - zdravotnictví
všeobec. ambulantní péče - příspěvek na provoz

1 327,0

- příspěvek na provoz – odpisy

130,0

• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 2 700tis. Kč v rámci schvalovaného příspěvku na provoz
lékařská služba první pomoci - příspěvek na provoz

494,0

/o Kč 526 tis. bude rozpočet povýšen během roku - fin. prostř. z kraje/
- dopravní služba

70,0

• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 980tis. Kč v rámci schvalovaného příspěvku na provoz
lékařská služba první pomoci - zubní

10,0

odborné léčebné ústavy - příspěvek DPL

10,0
Celkem zdravotnictví 2 041,0

36 - bydlení, komunální služby, územní rozvoj
bytové hospodářství

60,0

bytové hospodářství - zápočet exekuč. příkazu vůči předpl. nájemného
/přechází z r. 2006/

49,2

nebytové hospodářství - celkem

500,0

včetně provozu kult. zařízení a obecních domů v míst. částech:
Košíkov, Ludvíkov, Bezděkov, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jinřichov,
Březka a ostrah budov 60 tis

60 tis.

z toho OON 50
veřejné osvětlení - provozní výdaje - fakturace z TS

1 041,0

pohřebnictví

150,0

územní plánování - změna ÚP - PD

150,0

komunál.služby a územní rozvoj - zaměřování. zn.posudky.geometr.plány akcí města
výkupy pozemků /vč.převodu z r.2006.-poz.na fotbal.stad./

400,0
1 000,0

odkup domu č. 7 od Č.spořitelny • splátka částečně kryto příjmy z pronáj.bytů a nebytů-viz pol. 4131

654,9

úhrada fa TS za provoz WC

300,0

čl. příspěvek Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko

78,0
Celkem bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 383,1

37 - ochrana životního prostředí
sběr a svoz nebezpečných odpadů - fakturace za TS
sběr a svoz komunál. odpadů - výdaje celkem - fakturace z TS

215,0
3 671,0
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z toho: skládkovné • pouze svoz popelnic

1172,0

skládkovné • uložení velkoobjem. kont.

270,0

svoz SKO

890,0

svoz plastů

650,0

svoz papíru

278,0

svoz skla

66,0

pronájem kontejnerů

256,0

vývoz velkoobjem.kontejn.

89,0

sběr a svoz komunál. odpadů - úhrada fa za provoz sběrného dvora

369,0

sběr a svoz komunál. odpadů - poplatek za vyúčtování SIPO

22,0

sběr a svoz komunál. odpadů - nákup nádob na třídění komun. odpadu

43,0

péče o vzhled obcí a veřej.zeleň - výdaje celkem - fakturace z TS

1975,0

z toho: sečení travnatých ploch V. Bíteš a přilehlé obce

1184,0

jarní a podzim.příprava trav.ploch,vyhrab.star.listí,vysátí a likvidaci

81,0

prořezávka stromů, údržba okrasných keřů

57,0

výsadba nových prostorů, celoroční zálivka
květináčů na městě

35,0

vývoz odpadkových košů vč.likvidace odpadů

254,0

mechanická likvidace plevelu - ruční (2 400 m2)

76,0

pořízení nových odpadkových košů+opr.stávajících

70,0

opravy a údržby laviček

35,0

provoz kašen na náměstí

17,0

vánoční výzdoba - pronájem

24,0

oprava tarasu v Kostelní ulici

19,0

koše na psí exkrementy

76,0
Celkem ochrana životního prostředí 6 295,0

41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení
42 - politika zaměstnanosti
péče o pomoc rodině a manžel., starým občanům, zdravotně postiženým, dávky nezaměstnaným,dávky občanům postiženým živel. pohromami

0,0

výdaje na soc.dávky budou řešeny během roku rozp.opatřením
43 - sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
pečovatelská služba - příspěvek

680,0

• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 440 tis. Kč v rámci schvalovaného příspěvku na provoz
domov důchodců - příspěvek
• stanovení objemu prostředků na platy ve výši 2 300tis. Kč v rámci schval. příspěvku na provoz
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359,0

domov důchodců - příspěvek na odpisy

53,0

ost.služby a činnosti v oblasti soc. péče - příspěvek klubu seniorů

50,0

Celkem sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení

1 142,0

55 - požární ochrana a integr. záchranný systém
požární ochrana

250,0

požár.ochrana-nákup požár.auta (dotace 2 mil.od MV, celkové nákl. 7,5 mil)

0,0

61 - státní moc, st. správa, územní samospráva a pol. strany
zastupitelstvo obcí • činnost zastupit.orgánů na úrovni města, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy včetně odměn zastupitelům, zdravot. a sociálního pojištění, z toho odměny zast. 1285
pojistné na soc. pojišť.252, pojistné na zdravot. Pojišť. 90
činnost místní správy • vlastní správní činnost míst. orgánů, společné

1627,0

90,0
11 472,0

činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit
v tom provozní náklady radnice:
platy a OOV 6620, pojistné soc. zabezp. 1721, pojistné zdravot.poj. 596,

596

povinné pojistné na úraz.poj.50, knihy, tisk 97, DDHM vč. malého tech. zhodnocení 150, nákup materiálu 240, voda 25, teplo 210, el.energie 120, pohon.hmoty 130, služby pošt 330, služby telekom. a radiokom. 280, nájemné 30, konzult.,poradenské služby 100, služby školení a vzděl.100, nákup ost. služeb 297,
opravy a udržování 100, cestovné 30, pohoštění 60, náj. s právem koupě 141, ostatní poplatky 10, nákup kolků 30, platba daní a popl. 5
činnost místní správy • náklady na výpočet. techniku a program. vybavení
výdaje hrazené ze sociálního fondu 300,0

1 023,0
300,0

Celkem státní moc, st. správa, územní samospráva a pol. strany 14 422,0
63 - finanční operace
obecné údaje z finančních operací • služby peněžních ústavů • popl. účtů

120,0

pojištění funkčně nespecifikované, pojištění majetku, motor.vozidel, osob

300,0

ostatní fin. operace
daň z převodů nemovitosti

35,0

daň z nemovitosti

15,0

daň z příjmů právnických osob za obec (hlavní činnost) stejná částka bude v prijmech pol. 1122
Celkem finanční operace 470,0
64 - ostatní činnosti
Ostatní činnosti j.n.- ostatní dotace, členské příspěvky, dary, propag.mat.
/o ostatních dotacích a darech bude rozhodovat na základě písemných žádostí rada města/
finanční vypořádání se SR • vratka soc. dávek
rezerva
úroky z úvěrů - zatepl. a výměna oken č. 475 a 458 U Stadionu – kryto dotaci ze SFRB
- nástavba 4 b.j.Tyršova - kryto příjmy z pronáj.bytů pol. 4131

350,0
192,2
4 719,9
220,0
82,0
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- infrastruktura Jihlavská

113,0

- provozní do SFRB

37,0
Celkem ostatní činnosti 5 714,1
Mezisoučet 51 070,1

Opravy, investice vyčleněné samostatně:
Roční splátky faktur:
oprava budovy č. 88 - splátka TS

50,0

oprava manipul plochy a komun. v areálu TS - splátka TS50,0

50,0

komunikace pro pěší - Centrum potravin Kučera - zápočet s nájmem

8,3

Akce, které vychází ze smluv o dílo z r. 2006:
oprava hradební zdi - vlastní podíl /předpoklad dotace z MK/

600,0

Základní škola Velká Bíteš- výměna kotlů na ZŠ /2.etapa/

390,0

rekonstrukce Masarykova nám.- inv. akce /projekt/

650,0

průmyslová zóna Velká Bíteš - projekt pro ÚR

145,0

dešťové vpustě a zemní práce - cyklostezka Vlkovská - úhrada fa z r. 2006

230,0

oprava komunikace vedle cyklostezky Vlkovská - částka bude upřesněna

350,0

přísp.DSO Svazu vod.a kanalizací Žďársko - kanalizace Vlkovská
(pod cyklostezkou)

234,0

komunikace Na Valech-dopr.značení, 2 zast.autobusů

267,0

Akce, které se neuskutečnily a převádí se, nebo jsou rozpracované:
generel bezbariér. dopravy a bezbar.tras na úz.města V.Bíteš /dotace z Fondu Vysočiny bude činit Kč 28.560,- a bude zařazena do RO /

47,6

Hrnčířská 117-oprava jímacího vedení hromosvodu po opravě střechy /ZUŠ/

41,0

oplocení sběrného dvora

40,0

Kostelní ulice - chodníky - úhrada pozastávky

314,0

dětské hřiště za tenis.kurty Růžová

33,0

rekonstrukce křižovatky Tišnovská,Vlkovská,Na Valech - projekt

70,0

příspěvek DSO Svazu vod. a kanalizací Žďársko -

400,0

veřejné osvětlení Pod Spravedlností

105,0

veřejné osvětlení Rajhradská

95,0

MŠ II. oprava omítek v suterénu a kuchyni

60,0

rozšíření MŠ I.o prostory v č. 85 - projekt

20,0

inž. sítě - komun. Jihlavská - projekt pro ÚR

69,0

ul. Peroutkova 2. etapa - projekt pro komunikaci , chodník a VO

40,0
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- chodník st. práce

50,0

rekonstrukce kuchyně školní jídelny ZŠ - projekt

80,0

zástavbová studie RD Babinec a Pod Spravedlností

110,0

plynofikace školní družiny ZŠ
Tyršova ul. 2. etapa - projekt komunikace, chodníky, VO

50,0
215,0

Investice hrazené z příjmů z pronájmů bytů a nebytů- viz položka 4131:
dokončení kanalizace vč. stav. úprav pro objekty č.p. 42 a č.p. 300

150,0

rekonstr.terasy a sklepů ve dvoře objektu Masaryk.nám. č.p. 67-projekt.přípr.

50,0

kanalizace a úprava dvorního traktu domu Lánice č.p. 209

782,6

Ostatní opravy a investice:
přeložka II/602 - studie

150,0

muzeum Velká Bíteš-st.úpravy - celkové náklady
/možnost získat dotace z kr.Vysočina 30%/

166,0

autobusové čekárny v obcích - Ludvíkov 60, Březka 60, 2x Bezděkov 120
2x Jáchymov 120 - kryto příjmy z pronájmu lesa

360,0

oprava hřbitovní zdi starý hřbitov - havarijní stav

280,0
Opravy a investice celkem 6 752,5
Výdaje celkem 57 822,6

Rozdíl mezi příjmy,financováním a výdaji
V návaznosti na § 12 zákona č. 250/2000 Sb. se schvalují jako závazné ukazatele celkové částky v rozpočtu u
jednotlivých oddílů a paragrafů (např. silnice, sběr a svoz komunál. odpadů, činnost místní správy), u dávek
a podpor v sociálním zabezpečení oddíl 41 a politika zaměstnanosti oddíl 42 jako celek, částky dotací, příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz, mzdy a investice
Opravy financované v hospodářské činnosti města Velká Bíteš správcem bytových a nebytových prostor firmou Encom z finančních prostředků
získaných z nájemného v r. 2007:
drobné opravy do 45 tis.Kč včetně výměn zařizovacích předmětů

840,0

oprava střechy domu Masaryk. nám 67

210,0

vyzkratování septiků Masarykovo nám. 85 (2ks) a DPS Družstevní 584
včetně nových kanalizačních přípojek a vodovodních přípojek č. 85

130,0

výměna oken a balkónových dveří za plastová v DPS Družstevní 584 nebo
výměna oken v domě č.p. 67 na Masaryk. náměstí
- zastupitelstvo města rozhodne v průběhu roku, která z akcí se bude realizovat

390,0

požadavky z Encomu celkem 1 570,0
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UPOZORNĚNÍ

NA NUTNOST VÝMĚNY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Městský úřad Velká Bíteš upozorňuje občany na nařízení vlády č. 612 ze dne
16.11.2004, kterým se stanoví lhůta pro výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů.
III. termín pro výměnu občanských průkazů vydaných v roce 1997 a v
roce 1998 je do 31.12.2007. Platnost těchto občanských průkazů končí dne
31.12.2007. Výměnu musí provést i občan, který má v kolonce platnost uvedeno „bez omezení„ s výjimkou občanů, narozených do 31.12.1935.
Státní občané České republiky jsou povinni podle tohoto nařízení zažádat o
výměnu těchto občanských průkazů nejpozději do 30.11.2007!
O nový občanský průkaz lze požádat na Městském úřadě ve Velké Bíteši (odbor
správní - matrika) a Velkém Meziříčí (odbor správní, kancelář občanských průkazů
a cestovních dokladů ve staré radnici, mezipatro – dveře č. 107) nebo na příslušném
matričním úřadě. Jedná se o matriční úřady Osová Bítýška, Křižanov, Tasov, Měřín.
K výměně občanského průkazu je třeba předložit dosavadní OP, 1x barevná průkazová fotografie ze současné doby, popřípadě doklady ověřující zápis údajů, pokud
tyto nejsou vyznačeny v dosavadním občanském průkaze (úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy-originály). Žádost o vydání OP obdržíte
na Městském úřadě Velká Bíteš a Velké Meziříčí a na matričních úřadech. V případě
nejasností můžete volat na telefonní čísla 566 50 25 11 Velká Bíteš a 566 50 11 60 Velké
Meziříčí.
Upozorňujeme proto občany, kteří jsou držiteli těchto občanských průkazů, aby
podali žádost o nový občanský průkaz nejpozději do 30.11.2007. Výměna probíhá
bezplatně. Pokud nebude provedena výměna dosavadního občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů, končí platnost tohoto průkazů dnem 31.12.2007.
Žádáme občany ke splnění této povinnosti, aby se vyhnuli případným nepříjemnostem na úřadech, z důvodu neplatného občanského průkazu.
Odbor správní - matrika, Velká Bíteš

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání
k dani z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude možno daňová přiznání podávat až do pondělí 2. dubna 2007.
Na všech finančních úřadech a tedy i na Finančním úřadu ve Velkém Meziříčí
budou v měsíci březnu rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost na všechny pracovní
dny a to:
• 5. 3. – 16. 3. 2007
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podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí, středa
8:00 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 14:00 hodin
pokladna
pondělí, středa
8:00 – 16:00 hodin
pátek
8:00 – 13:00 hodin
• 19. 3. – 30. 3. 2007
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí – pátek
8:00 – 17:00 hodin
pokladna
pondělí – pátek
8:00 – 16:00 hodin
• 2. 4. 2007
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
8:00 – 18:00 hodin
pokladna
8:00 – 17:00 hodin
V rámci zlepšování služeb České daňové správy budou zaměstnanci finančního
úřadu poskytovat ve dnech 21. března 2007 a 28. března 2007 službu pro občany
Velké Bíteš a okolních obcí v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bíteši, a to
v době od 12:00 do 17:00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní informace k vyplnění daňových přiznání včetně společného zdanění manželů, zajistí převzetí daňových přiznání a případně provedou kontrolu jejich formální správnosti.
Tiskopisy daňových přiznání budou k dispozici již od 5. března 2007 na podatelně
Městského úřadu ve Velké Bíteši.
Současně si dovolujeme upozornit na využití nezpoplatněných daňových složenek k placení daní, které jsou k dispozici na všech poštách. Daňové složenky pro placení daně z nemovitostí obdrží všichni poplatníci poštou do svého bydliště.
Za Finanční úřad Velké Meziříčí,
Ing. Karel Štourač, ředitel

VÝZVA

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
„Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007“
Kterých řidičských průkazů se výměna týká?
• řidičské průkazy vydány v období
1. 7. 1964 – 1986
• řidičské průkazy vydány v období
1987 – 1991
• řidičské průkazy vydány v období
1992 – 1993
Proč si mám vyměnit řidičský průkaz již nyní?
– předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
– budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
– výměna řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku
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Kde si mohu vyměnit svůj řidičský průkaz?
– na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo
magistrátu města na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu)
Co musím mít s sebou?
– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
– jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
– řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kdy budu mít vystaven nový řidičský průkaz?
– lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do 15 – 20 dní (dle
počtu žádostí)
Kde najdu více informací?
www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)
odbor dopravně správní a BESIP, oddělení agend řidičů, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy

MALÁ FOTOREPORTÁŽ
1. Poslední pohled ze starého mostu.
2. Potok prozatím schovaly roury.
3. Nastoupila technika. (Najdete věž kostela?)
4. Fotografie z 20. července 2006 - září se blíží!
5. Ještě poslední „kosmetické“ úpravy...
6. ...a je hotovo! (Fotografie z 11.září).
Zora Krupičková
FOTO: JAROMÍR KRUPIČKA

1.
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2.

3.

4.

5.

6.
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
ÚNOR 2007
NA PROJEKTY PŮJDE VÍCE NEŽ 20 MILIÓNŮ
Na prvním zasedání krajského zastupitelstva v roce 2007, které se konalo v úterý
13. února projednali zastupitelé celkem 86 bodů. Pro veřejnost k těm zajímavějším předpokládám patřilo schvalování vyhlášení celkem osmi grantových programů. Celkem
21 miliónů 850 tisíc korun z krajského rozpočtu na podporu malých podnikatelů, kulturních a sportovních akcí, rozvoje informatizace kraje, zlepšení nakládání s odpady a hospodaření s vodou uvolnili krajští zastupitelé.
S přesným obsahem grantových programů Leader Vysočiny 2007 (1,0 mil. korun),
Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech (4,5 mil. korun), Jednorázové akce
2007 (1,5 mil. korun), Sportoviště 2007 (3,0 mil. korun), Diagnóza památek (0,5 mil. korun), Metropolitní sítě VII – 2007 (2,5 mil. korun), Systém sběru a třídění odpadů 2007
(2,35 mil. korun) a Čistá voda (6,5 mil. korun) se zájemci o předkládání projektů mohou
seznámit na webových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz

FINANČNÍ POMOC
Velké množství bolesti, lítosti, soucitu, zklamání, ale i nedůvěry, kritiky a senzacechtivých a často nepříliš přesných zpráv se šíří a ještě zřejmě nějakou dobu bude šířit okolo
tragických událostí v havlíčkobrodské nemocnici. Kdo za co může a kdo je za co odpovědný může rozhodnout pouze soud. Všichni víme, že to rozhodně nebude hned. Právě
naopak, definitivní rozhodnutí soudu může být známo za měsíce, možná i roky.
Co je dnes zřejmé, je fakt, že nejen díky samotné tragédii, ale i díky obrovské medializaci celé události zažívají přeživší poškození a pozůstalí nesmírně těžké chvíle. Neexistuje
jednoduché řešení, jak pomoci. Zastupitelé kraje Vysočina se jednomyslně rozhodli nečekat na rozhodnutí soudu a formou finančního daru pomoci poškozeným překlenout
těžké a bolestné období.
Existuje mnoho názorů na to, kdy a jakým způsobem a zda vůbec pomáhat druhým v neštěstí, v nouzi. Asi všichni moc dobře cítíme, že lidský život má nevyčíslitelnou
hodnotu a cenu a že bychom nikdy neměli připustit, aby se stal předmětem kupčení a
obchodu. V případě heparinového vraha neexistuje pro postižené takové řešení, které by
neštěstí napravilo. O co se ale musíme snažit je nalezení nejlepšího ze špatných řešení. A
to jak víme, je úkol nejtěžší. Kromě jiného také proto, že při každém zvoleném řešení bude
vždy existovat velká skupina nespokojených a nesouhlasících.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

28

HZS KRAJE VYSOČINA
ÚZEMNÍ ODBOR ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PS Velká Bíteš informuje
Požáry:
Ve sledovaném období roku 2006 je evidováno u HZS kraje Vysočina, územního
odboru Žďár nad Sázavou celkem 1454 událostí. Z toho počtu je 181 požárů s vyčíslenou škodou ve výši 6820 400 Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty
vyčíslené částkou 132 007 000 Kč. V aktuální součtové tabulce je uveden celkový
počet událostí 1439, není zde však zahrnuto 15 prověřovacích cvičení, jelikož tato byla
ve většině případech vedena jako požár a tím by došlo ke zkreslení údajů ve všech
dalších případech. Ve výstupních tabulkách není rovněž zahrnuto 11 taktických cvičení, kterým není přidělováno evidenční číslo událostí.
Technické zásahy:
V roce 2006 je evidováno celkem 1258 výjezdů k technickým zásahům. Oproti
roku 2005 došlo ke zvýšení počtu technických zásahů a to o 170 případů.
Největší podíl na celkovém počtu technických zásahů mají technické pomoci –
likvidace obtížného hmyzu, likvidace sněhových převisů, odstraňování překážek na
komunikacích, otevírání uzamčených prostorů atd., dopravní nehody a to především
na úseku dálnice D1, kdy je nejčastěji prováděno vyprošťování osob, zajištění místa
nehody a opatření proti úniku nebezpečných látek (především provozních náplní
motorových vozidel) a ostatní pomoci – např. pomoc při transportu pacienta.
Zranění osob:
Při požárech v roce 2006 došlo ke zranění celkem 8 osob. V jednom případě se jednalo o příslušníka HZS a v sedmi případech se jednalo o civilní osoby.
Úmrtí osob:
V roce 2006 není na našem okrese evidováno úmrtí osob u požárů.
V hasebním obvodu požární stanice Velká Bíteš bylo celkem 149 výjezdů:
Požárů
26
Dopravní nehody 54
Technická pomoc 50
Technologická pomoc
1
Únik látek
7
Živelná pohroma
2
Planý poplach
5
Taktické cvičení
3
Prověřovací cvičení 3
Přehled požárů a technických zásahů od roku 2002 do roku 2006:
Rok

2002

2003

2004

2005

2006

Požáry

137

275

149

161

181

Škody

4 923 500,-

7 567 160,-

7 617 520,-

13 885 000,-

6 820 400,-

Uchráněné hodnoty

60 072 000,-

72 718 200,-

66 718 000,-

136 820 000,-

132 007 000,-

Zraněno

21

20

13

23

8

Usmrceno

1

5

0

2

0

1413

1071

1298

1088

1258

Technické škody
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Poděkování:
HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou požární stanice Velká Bíteš
děkuje všem sponzorům, kteří podpořili oslavu 30. výročí založení profesionálních
hasičů ve městě Velká Bíteš, která se konala 29. 9. 2006 na PS Velká Bíteš.
Zemědělské družstvo Niva Vlkov; IBS Velká Bíteš; Řeznictví uzenářství Milan
Sláma; Jeřábkova pekárna Hana Pöcklová; AG Fods Group - výrobní centrum Košíkov;
Italská firma Ebster Košíkov; Restaurace Máj; Cukrárna Knotková; Cukrárna Cafe Jana;
Cukrárna Marie Zdubová; Penzion u Raušů; Restaurant sport Petr Klíma; Alfa Market
Chadim; Potraviny Jiří Janda; Ovoce zelenina Jan Smejkal; Čepro a.s. Velká Bíteš;
ppor. Miroslav Mateja
HZS PS Velká Bíteš

MÁTE DOMA PŘEDŠKOLÁKA?
MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Metodické odpoledne grafomotoriky.
Tento příspěvek je určen především pro rodiče, jejichž „předškoláček“ půjde od
1. září 2007 do základní školy.
Ve spolupráci s PPP Žďár n/Sázavou jsme vytvořili již před několika lety projekt pod
názvem: „Grafomotorika před školou“. Pořádali jsme dlouhodobý kurz nápravy vadného držení psacího náčiní pro děti a rodiče nejen naší MŠ. Kurz byl v roce 2002, 2003
a 2004 realizován na základě poznatků naší přední odbornice na tuto problematiku
PhDr. Yvety Heyrovské.
Přesto, že jednotlivé prvky z tohoto projektu zařazujeme do běžné výchovně vzdělávací práce v průběhu celé docházky dětí do naší MŠ, zjistili jsme a shodujeme se v tom
i s paními učitelkami ZŠ a paní psycholožkou, že se u dětí tyto problémy prohlubují
a mají pak v I. třídě se psaním velké problémy. Problémy se psaním jsou často spojené i s vadnou výslovností dětí, protože jemná motorika se týká jak drobného svalstva rukou, tak mluvidel.
Co může být prvním signálem toho, že se může u dítěte vyskytnout problémy
s psaním?
– dítě nechce kreslit, vybarvovat omalovánky, malovat, stříhat a pokud k této činnosti přistoupí, mnohdy jsou jeho projevy ve srovnáním s vrstevníky nápadně slabší
– tužku nedrží třemi prsty, ale např. v celé dlani, čtyřmi a někdy i pěti prsty, prolamuje prsty,
dítě si stěžuje na bolest ruky při kreslení, vybarvování…
– lze pozorovat i nešikovnost při dalších činnostech, které s jemnou motorikou souvisí, např. těžko si zapne zip, knoflíčky, dělá mu problém jíst lžící i celým příborem,
apod.
Co je cílem tohoto projektu?
– seznámit rodiče předškoláků s tím, jak je důležité ještě před vstupem do ZŠ umět
správně držet tužku nebo jiný psací nástroj (pero, štětec…) tak, aby se při učení psaní v
I. třídě ZŠ dítě netrápilo, nebolela ho ruka a písmo se brzy stalo automatické
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– ukázat, jak se podle odborníků má tužka správně držet a který úchop je zcela nevyhovující a dítě se při něm bude skutečně trápit a v dalším období i chybovat protože
si písmo nezautomatizuje, ale bude se soustředit na to, jak píše a ne na to, co píše
– pomoci překonat dětem problémy s držením tužky – a toto naučit i jejich rodiče
– ukázat rodičům různé tipy a triky při nácviku správného držení tužky, pera…
– seznámit děti a rodiče se cviky na uvolnění celé paže, na koordinaci práce oka a
ruky, posílení jemných svalů prstů
– poradit rodičům, které tužky, pastelky, pera a další nástroje ke psaní jsou pro děti
vhodné
Co jsme pro Vás a Vaše předškoláčky připravili a ve kterém termínu?
– odpolední setkání v naší MŠ dne 14. března 2007 od 15.00 hod. - vchod z průjezdu
od obuvi
– seznámíme Vás s tím, jak správně psací náčiní držet, čeho se vyvarovat, s postupy
nácviku správného držení tužky, pera
– krátkou depistáž – posouzení správnosti držení tužky
– ukážeme Vám a prakticky i s dětmi si vyzkoušíte uvolňovací a posilovací cvičení
celé paže a drobného svalstva prstů
– metodický a praktický materiál pro práci doma
Kdo v MŠ bude?
– Vy a Váš předškoláček
– paní učitelky z MŠ, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
– paní učitelka ze Základní školy Velká Bíteš
Co si vzít s sebou?
– přezůvky pro sebe i pro dítě
– pracovní oděv
– 50 Kč na pracovní materiál (balicí papír, barvy, tuše, metodický materiál …)
Kdo a jak se můžete přihlásit k účasti
na tomto metodickém odpoledni?
– protože se tato činnost se nedá realizovat při velkém počtu lidí, prosíme Vás,
aby jste se nahlásili předem. V případě velkého zájmu Vám ihned nabídneme termín
náhradní
– přihlásit se může kterýkoliv rodič se svým
dítětem - předškoláčkem
telefonicky 566 532 244
nebo e-mail: skolka.bites@seznam.cz
– další informace naleznete na našich webových stránkách „www.skolkavbites.com
Věříme, že se toto odpoledne stane pro
Vás i Vaše děti podnětné a pomůže Vám při
dobrém startu Vašich dětí v I. třídě základní
školy.
Helenka při práci.

FOTO: ARCHIV MŠ

Kolektiv učitelek MŠ,
Masarykovo náměstí
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve dnech 16. a 23. února 2007 se již tradičně uskutečnily na Základní škole Velká
Bíteš Dny otevřených dveří pro předškolní děti z mateřských škol ve Velké Bíteši a
Přibyslavic.
Prvňáčci předvedli mladším kamarádům, co se už ve škole naučili. Předškoláci se
mohli aktivně zapojit do školní výuky.
Věříme, že tato akce přispěje ke snazší aklimatizaci budoucích prvňáčků ve školním prostředí.
učitelky prvních ročníků Základní školy

Děti při práci.
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FOTO: REDAKCE ZPRAVODAJE

SETKÁNÍ DVOU GENERACÍ
Tímto článkem bychom rádi poděkovali panu Hájkovi za čas, který s námi strávil,
za vzpomínky, které nám předal, a za to, že nám přiblížil situaci v době padesátých
let. Své vyprávění doprovázel dobovými fotografiemi a hesly, jež zaznívala v době
socialismu. Také nás seznámil se svými vlastními zkušenostmi a zážitky. Zjistili jsme,
že život nebyl jednoduchý a práce v zemědělství byla tvrdá a náročná. Ještě jednou
bychom chtěli poděkovat panu Hájkovi za vykreslení situace, která tehdy panovala.
Jeho výklad nám posloužil jako perfektní rozšíření našeho učiva.
Lukáš Molin, Ondřej Malý, Libor Suchomel, Martin Havlát - žáci 9.D

Ve středu 20. prosince 2006 nás navštívil díky pozvání našich učitelů pan Hájek,
kterému tímto chceme poděkovat za jeho přednášku a také za čas, který nám věnoval.
Povídání bylo velmi pěkné, dozvěděli jsme se spoustu nového o době, kterou jsme
zrovna probírali v dějepise. Také bychom ho chtěli požádat, zda by byl ochotný a přišel popovídat našim budoucím „deváťákům“ i příští rok. Byla by škoda, kdyby o jeho
přednášku přišli, protože byla opravdu velmi zajímavá a poučná. Srdečně mu děkujeme za žáky a učitele, kteří si jeho povídání mohli vyslechnout.
Kateřina Ráboňová, Iveta Pelikánová - žákyně 9.A

I my, učitelé dějepisu, se připojujeme k žákům naší školy a těšíme se na další inspirující setkání s panem Hájkem.
Mgr. Čermáková Eva, Mgr. Cendelínová Jaroslava

Pan RNDr. Hájek vypráví žákům o období padesátých let.

FOTO: MGR. PAVEL HOLÁNEK
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ČESTNÉ UZNÁNÍ DO VELKÉ BÍTEŠE
SOU JANA TIRAYE
Hospodářská komora České republiky udělila naší škole Čestné uznání za vysokou
úroveň praktické přípravy u oborů
vzdělání Cukrář – výroba a Kuchař číšník pro pohostinství. Čestné uznání
bylo uděleno na základě výborných
výsledků u závěrečných zkoušek
konaných v závěru školního roku
2005/2006, kde museli žáci prokázat profesní dovednosti před zástupcem Hospodářské komory České
republiky. Současně obdrželi i certifikát Hospodářské komory ČR, který
jim slavnostně předal hejtman kraje
Vysočina Miloš Vystrčil. Tento certifikát jim umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru ve státech EU.
Čestné uznání je pro naši školu velmi významným oceněním. Zároveň nás zavazuje k tomu, aby výsledky v oblasti praktické přípravy byly i do budoucna na vysoké
úrovni.
vedení školy

Výrobky žáků oboru cukrář při závěrečných zkouškách..
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FOTO: ARCHIV ŠKOLY

ANKETA SKONČILA, SOUTĚŽ O LOGO
Příprava oslav 600 let povýšení Velké Bíteše na město pokročila: v únoru byla
ukončena anketa mezi občany, jejímž cílem bylo zjistit, jakým způsobem by Bítešáci
významné výročí nejraději oslavili. Zde jsou její výsledky:
Ankety se zúčastnilo celkem 76 lidí. I když
se jedná relativně o malý počet, chtěl bych
Ohňostroj
50
1.
jim jménem přípravného výboru oslav poděPublikace, propagační materiály
45
2.
kovat. Vězte, že pokud jste se zúčastnili, Váš hlas
nebude zahozen a projeví se v programu oslav,
Historický jarmark
44
3.
které budou probíhat po celý rok 2008. Takže:
Historický průvod městem
42
4.
ohňostroj určitě bude, a možná ne jen jeden.
Vystoupení místních umělců
40
5.
Připravíme jistě vhodné upomínkové předměty,
které každému Bítešákovi připomenou, že může
Koncerty profesionálních souborů
30
6.
být na svoje město hrdý. Historický průvod, jarAnketa o nejvýznamnějšího „Bítešáka“
28
7.
mark a koncerty jak místních, tak i celorepubliSetkání významných osobností regionu
28
7.
kově známých umělců nás také neminou.
Pro zajímavost přidávám i návrhy na pozvání
Pozvání slavných osobností
27
8.
známých osobností: zazněla jména Karel Gott,
Konference o dějinách města
26
9.
Petr Bende, Ewa Farná, Aneta Langerová, Peha,
Sportovní utkání
23
10.
Elán, Divokej Bill, Screamers, finalisté Superstar
- Zbyněk Drda, David Spilka, No Name, Iva
Setkání zástupců obcí „Velkobítešska“
13
11.
Bittová, Tara Fuki, Team, Jaromír Nohavica,
Helena Vondráčková, Hradišťan, Čechomor, Vladimír Hron, Olympic, Václav Alois
Náhlovský.
Z dalších nápadů mě zaujali např. trubači na kostelní věži, tenisový turnaj slavných
osobností, zvelebení města, hl. náměstí (fasády, lavičky, parkování), slavnostní otevření
významné stavby (market, dům dětí...), slavnostní bohoslužba, festival kapel alternativní
bítešské scény, velkolepá akce, podobná majálesu p. Rauše loni v květnu a další.
Úplný výpis nápadů si můžete přečíst na speciálně vytvořených webových stránkách, kde se průběžně budete dozvídat spoustu aktuálních informací jak o přípravách, tak později i o samotném průběhu oslav.
Akce

Hlasy

Pořadí

Na adrese www.vbites.cz/600 se můžete také zapojit do diskuse k oslavám –
takže pokud jste nestihli vyplnit anketu, neváhejte a využijte další možnost vyjádření
se. Kromě toho zde najdete i články z dalších médií – o oslavách už psala např. Mladá
fronta Dnes.
Soutěž o logo oslav
Až do 12. března probíhá soutěž o logo oslav povýšení Bíteše na město. Tvůrci nejlepších návrhů získají finanční odměnu, ale především: nejlepší návrh se po celý rok
2008 bude objevovat na všech akcích a tiskovinách s výročím souvisejících. A tak se
jeho autor může proslavit a zapsat do dějin města. Soutěž je otevřená všem – amatérům i profesionálům, hodnotí se především nápad. Podmínky souteže najdete na
další straně Zpravodaje.
Mgr. Ladislav Koubek
Soutěž: logo pro oslavy 600. výročí města
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VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O TVORBU LOGA
PRO OSLAVY 600. VÝROČÍ UDĚLENÍ MĚSTSKÝCH PRÁV
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ A VELKÉ BÍTEŠI
V roce 1408 udělil Lacek z Kravař obcím Velké Meziříčí a Velká Bíteš plná městská
práva, mezi nimž bylo například právo trhu, hradební, várečné nebo hrdelní. Tento
okamžik se stal významným mezníkem v historii obou sousedících měst. Z tohoto
důvodu vznikly přípravné výbory k zajištění oslav výročí, které proběhnou v roce
2008. Při této příležitosti, po společné dohodě, je vyhlášena veřejná soutěž na vytvoření loga oslav, zvlášť pro každé město.
Obsah zadání:
Loga musí sloužit jako jednotný a zapamatovatelný symbol oslav použitelný pro
jejich propagaci.
Loga budou použita především v publikacích, na kulturních, sportovních a společenských akcích, konaných u příležitosti výročí, a dále při propagaci oslav v médiích, případně na veřejných prostranstvích. Není podmínkou, aby byla pro obě města
tvořena ve společném duchu.
Podmínky účasti v soutěži:
Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci z široké veřejnosti, a to i děti a mládež.
Z účasti nejsou vyloučena ani profesionální grafická studia. Autoři vítězných návrhů,
která budou vybráni jako oficiální loga oslav, přenechávají městům Velké Meziříčí a
Velká Bíteš veškerá práva související s používáním návrhu. Soutěžící mohou vytvořit
logo pouze pro jedno město. Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že jeho
návrh může být (po konzultaci) ještě graficky upraven v profesionálním grafickém
studiu.
Termíny soutěže:
Soutěžní lhůta končí 12.3.2007
Hodnocení návrhů končí 31.3.2007
Uveřejnění vítězného návrhu a pořadí dalších návrhů proběhne hned po vyhodnocení soutěže na internetových stránkách (www. mestovm.cz a www.vbites.cz) a
v místním tisku.
Požadavky na předložené návrhy:
Formát předložených návrhů může být jak v papírové podobě formátu A4, tak v digitální podobě v souborech běžných typů (např. jpg, gif, pdf).
Každý návrh musí obsahovat textovou přílohu (tyto údaje neuvádějte na list, na němž
bude samotný návrh loga) s následujícími údaji o autorovi:
• jméno a příjmení
• adresa bydliště
• datum narození
• kontaktní telefon
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Souhlas s uvedenými podmínkami autor vyjadřuje odevzdáním nebo zasláním
svého návrhu.

ZASÍLÁNÍ NÁVRHŮ:
Návrhy můžete zasílat poštou na adresy:
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor školství a kultury, Radnická 29/1, 594 01 nebo
e-mailem: stupka@mestovm.cz nebo Informační centrum, Masarykovo náměstí 5, 595
01 Velká Bíteš nebo e-mailem na adresu „mailto:ic@vbites.cz“ ic@vbites.cz
Na obálku napište heslo: „Logo 600“ nebo s uvedením předmětu „Logo 600“.
Datum odeslání musí být nejpozději do 12.3.2007.
Hodnocení návrhů:
Všechny zaslané návrhy, které splní výše uvedené podmínky, bude hodnotit
Komise pro oslavy 600. výročí ve spolupráci s nezávislými odborníky z oblasti vizuální komunikace, grafiky a designu.
Cena za vítězný návrh:
Autor vítězného návrhu obdrží honorář ve výši 5 000 Kč.
Autor návrhu, který se umístí v soutěži na druhém místě, obdrží honorář ve výši 1 000 Kč.
Autor návrhu, který se umístí v soutěži na třetím místě, obdrží honorář ve výši 500 Kč.
Ceny budou uděleny za každé město zvlášť.

INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE

PŘIJME BRIGÁDNÍKA DO INFORMAČNÍHO CENTRA
MASARYKOVO NÁM. 5, VELKÁ BÍTEŠ
Jedná se o sezónní víkendovou brigádu v měsících červenec až září 2007.
Podmínky:
znalost alespoň jednoho světového jazyka (anglický jazyk výhodou)
dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
komunikativní schopnosti
Životopisy zasílejte do 30.4.2007 na adresu:
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše,
Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš.
Bližší informace:
Zdeňka Špičková • 1. patro Klubu kultury • Masarykovo nám. 5 • 595 01 Velká Bíteš
nebo na tel. 566 532 342
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MASOPUSTNÍ OBRÁZKY

Přibyslavice 10.února.2007.

Skřinářov 10.února 2007.
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FOTO: SILVA SMUTNÁ

FOTO: JAN KUČA

Ořechov 10. února 2007.

Borovník - Rozseč 10. února 2007.

FOTO: SILVA SMUTNÁ

FOTO: LUBOŠ GRUBER
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HORÁCKO NA REGIONTOURU
V druhém lednovém týdnu probíhal na brněnském výstavišti veletrh cestovního
ruchu Regiontour 2007. Vysočina se prezentovala ve spolupráci s osmi největšími městy
svého regionu a její modro-zelený stánek poskytoval pestrou nabídku materiálů lákajících na výlet či dovolenou.
Na druhém konci výstavního pavilonu „V“ mělo svůj stánek Muzeum Vysočiny
Třebíč. Jeho expozice byla zaměřena národopisně - představila Horácko a jeho některé
typické projevy tradiční lidové kultury. Slovem i obrazem bylo prezentováno tkalcovství, modrotisk, hrnčířství, kamnářství, sklářství, lidový nábytek a kroje z různých částí
tohoto rozlehlého regionu. Panenky v miniaturách horáckých krojů, vystavené ve vitríně spolu s ukázkami ručně tkaných kanafasů, lákaly návštěvníky veletrhu, aby vstoupili a prohlédli si vše zblízka. Malovaná truhla, obrázky na skle a starý stůl s lavicí navozovaly prostředí světnice.
Do tvorby výstavy přispělo také bítešské muzeum, prezentovány byly ozdobné talíře
bítešského toufara Františka Zavřela, zmíněna výroba modrotisku Vladimíra Kotíka, mezi
exponáty vystavena modrotisková zástěra a na několika obrázcích z folklorního roku na
Velkobítešsku byla předvedena prostá krása lidových krojů z Podhorácka. V průběhu
výstavních dnů mohli návštěvníci sledovat dokumentární filmy o tradiční lidové kultuře
našeho regionu, mezi nimi několik videozáznamů z Velké Bíteše a okolí. Významným
zdrojem informací pro sestavení kalendáře folklorních akcí na Horácku v roce 2007 byla
folklorní rubrika webových stránek našeho města (www.vbites.cz/folklor).
Silva Smutná
Muzeum Vysočiny Třebíč

Do horáckého stánku zavítalo rovněž několik folklórních souborů, které si různé obce a organizace na veletrh pozvaly. S Hanáky jsme si zazpívali písničku „Čí só hode.“
FOTO: JAN KUČA
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OKÉNKO FARNOSTI
Nedávno jsem při rozhovoru několikrát po sobě slyšel známou větu: „Nemám čas.
Vždyť já už vůbec nemám čas“. Uvědomil jsem si, že podobnou větu také často používám a podvědomě s ní počítám. Proto mě vedla k následující úvaze.
S výrokem se dá oprávněně polemizovat a dokonce vyslovit tvrzení, že času je
dostatečné množství ke každému úkolu, který máme zvládnout. Vždy dostáváme
dostatek času. Nedůležité je správně posoudit, které úkoly máme skutečně neodkladně vykonat a které jsme si sami zvolili. Možná nejsou důležité a svět by se bez
nich docela obešel. Mnozí lidé, kteří byli vytrženi ze životního stereotypu nějakou
neočekávanou událostí shodně potvrzují nový pohled na skutečnost času a na jeho
dostatek. Nemusíme čekat, až nás překvapí nějaká událost, aby nám úplně přehodnotila dosavadní hodnoty.
Nabízí se například 21. února popeleční středa - vstup do svatopostní doby. Může
být vhodným momentem ke kontrole využívání času, velmi vzácné hodnoty života.
BOHOSLUŽBY A PLÁNOVANÉ AKCE:
• každou neděli v 8 a 11 hodin bohoslužby, pobožnost křížové cesty ve 14.30 hodin
• 2. března 2007 na faře v 19 hodin přednáška o světových náboženstvích
- Anna Kopáčková, absolventka teologie
• 4. března 2007 v 11 hodin v kostele - představení dětí, které budou v červnu poprvé
přijímat Tělo Kristovo
• 11. března 2007 farní odpoledne v Kulturním domě - ODLOŽENO!
• 15. - 17. března 2007 konference o diecézi Skalský dvůr u Bystřice nad Perštejnem
Otec Bohumil

BYLA TO HUDEBNÍ POHÁDKA
V úterý 6. února 2007 se mi, pane Mašku, na koncert trošku nechtělo. Přestože
mám hudbu moc ráda, není sólový zpěv mým „šálkem kávy“. Ale slíbila jsem účast, a
to je silná motivace... Proti původnímu plánu jsem však odcházela nadšená a občerstvená setkáním s mladými interprety a melodiemi operních kusů, které jsem neviděla dávná léta.
Mám chuť to přirovnat k pohádce: na scéně našeho kulturního stánku se objevuje
rytíř na koni, ověnčený mnoha vítězstvími doma i v dalekých krajích. Je zvyklý zářit a
vítězit v mnohem větších arénách, ale nepohrdá ani tou naší provinční a nikterak se
nekrotí a nešetří sil. Přivádí neznámou krásnou dívku. Kdo ji spatří, je okouzlen jejím
půvabem a krásným hlasem. Třetí postavou je v příběhu věrný a citlivý společník,
který ty dva věrně doprovází, bez jeho pomoci tolik nezářili. Ale i on má své tajemství:
jak plyne čas, mění se v hodného čaroděje, který odvádí ostatní do krásné říše snů. A
nakonec všechno dobře dopadlo, jak už to v pohádkách a na koncertech BHP bývá.
Já vím, že dlužím očekávané resumé, tak alespoň trošku: barytonista Jakub
Pustina a mezzosopranistka Lucie Slepánková nám připomněli známé a často
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citované árie z oper Mozarta, Rossiniho, Verdiho aj. Říci, že nás umělci oslovili, je
opravdu slabý výraz. Nikdy jsem ale nebyla interpretům tak bezprostředně blízko.
Pomalu mi docházelo, jak obtížné musí být vystoupení bez kostýmů tváří v tvář divákům, kde nelze použít gesta určená velkému jevišti. Nerozumím technice zpěvu,
takže nechápu, kde se v tak mladých a štíhlých lidech bere taková síla hlasu. Obdivuji
nejen jejich talent, ale i úsilí a houževnatost, která je při jejich mládí pozoruhodná.
Nesmím zapomenout na citlivě podané sólové klavírní skladby Mozarta a Chopina
v provedení pianisty Richarda Pohla, které byly v tomto případě krásným kontrastem k dynamice zpěvu a nechávaly nás snít.
Závěr patřil přídavkům - známé písni Granada, kde na sebe strhl pozornost nejen
barytonista, ale neplánovaně i pianista Richard Pohl. Během doprovodu elegantně
řešil situaci s pásem partitury, která se snesla na klaviaturu. Situaci ustál a jeho doprovod podtrhl výkon pěvce. Následovala ukázka dramatických dovedností interpretů
v operním duetu. Domů jsem šla jak vykoupaná v živé vodě. Jenom ten článek, pane
Mašku, asi není, jak jste si přestavoval. Takže já teď napíši, že redakce nemusí zastávat
názor autora článku. Tak, a příště přijdu zas. Už se těším.
Táňa Horká

Sálem zněl závěrečný potlesk pro Jakuba Pustinu a jeho spoluúčinkující.
FOTO: OTTO HASOŇ
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JAZZOVÉ PIANO KARLA RŮŽIČKY
6. KONCERT 10. SEZÓNY BHP
Karel Růžička je výjimečnou osobností na české jazzové scéně. Konzervatoř studoval v letech 1955–59 v oboru bicí nástroje; na obor klavír nebyl přijat, nicméně
hře na tento nástroj se intenzivně věnoval po celou dobu studia. Od roku 1960 působil jako pianista v divadle Semafor, kam ho pozval Ferdinand Havlík, se kterým také
poprvé nahrával.
Roku 1962 nastoupil na vojnu a jako alternativu prezenční služby zvolil Armádní
umělecký soubor. K jazzu se více dostával až když se 1964 vrátil z vojny a nastoupil
zpět do Semaforu. V letech 1968–79 hrál s formací Jazz Cellula Laca Decziho a podílel se na nahrávání všech desek skupiny v tomto období. V období 1967–74 také vedl
vlastní trio, 1974–80 vlastní kvartet. V letech 1970–74 byl členem Velebného formace
SHQ, s níž nahrál album Jazzové nebajky.
V kompoziční oblasti dosáhl Růžička výrazného úspěchu při soutěži o jazzovou
skladbu na konzervatoři v Monaku, jeho skladatelská činnost byla 1978 oceněna
výroční cenou Českého hudebního fondu a 1982 cenou Svazu českých skladatelů a
koncertních umělců.
Roku 1984 nahrál Růžička ve spolupráci s Daškem, polským kontrabasistou
Zbigniewem Wegehauptem a americkým bubeníkem Andrejem Cyrillem album
Mezipřistání / Interlanding, které vybočuje z mainstreamové produkce a zařazuje se
na vrchol tehdejších nahrávek. V současnosti je Růžička považován za jednoho z nejvšestrannějších umělců české jazzové scény. Byl a je vyhledávaným partnerem velké
řady tuzemských i zahraničních spoluhráčů v různých sestavách, kde se představuje
jako přesvědčivý partner pro jazzovou kooperaci a je mu přiznávána dávka generační adaptability. Za své spoluhráče je Růžička schopen akceptovat i generaci, která
nastoupila v devadesátých letech, a to jistě i díky svému synovi, saxofonistovi Karlu
Růžičkovi junioru.
Růžičkova pedagogická dráha započala v Monte Carlu, kde nastudoval se žáky
programy závěrečných koncertů. Roku 1982 na půdě tamního učiliště, kde vedl semináře, prezentoval svůj program Hommage ā T. Monk. Poté byl osloven Státní konzervatoří v Praze a také Karlem Velebným, který jej přivedl do prostředí Letní jazzové
dílny ve Frýdlantu, kde mívá na starosti pianisty. V současnosti je Růžička předsedou
Umělecké rady Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka (2006).
„V jeho hře nacházím vzácnou vyrovnanost mozku a srdce, je nad technickými
problémy, má bohatou imaginaci a vzorně naslouchá sólistovi a podporuje jej. To
není pravidlem vždy, spousta lidí poslouchá sebe a nedokáže vracet, co přijímá od
jiných. Prostě hrát s Kájou je jedna velká radost. A poslouchat ho taky.“
Jan Beránek, všestranný houslista

Své jazzumilovné přátele vezměte s sebou do Kulturního domu ve Velké Bíteši
v úterý 6. března 2007 na devatenáctou hodinu.
Otto Hasoň
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích
Velké Bíteše, zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající přitom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okresního archivu - NYNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, DŮM Č.P. 89 (prostřední mezi
radnicí a Hrnčířskou ulicí):
Roku 1414 byl majitelem tohoto domu na horní straně náměstí zřejmě zedník
Blasko Mavrer. Je zapsán v městské knize v soupisu sousedů ve variantě: „Blasko
Mawrer ein halbs haws“. Další zmínka o Blaskovi je z roku 1422, kdy se uvolil pokládat svého půl dvořiště, které sousedilo na jedné straně s Tylhowenovým domem a na
horní straně se Šimákovým dvořištěm, za půl domu.
Roku 1601 řezník Václav Kousal prodal tento grunt řezníkovi Pavlu Topinkovi
za 300 moravských zlatých. Zároveň mu připrodal „…dvoje hony díl Poláčkovský kousek pod Stelejškem i s vosetím, u Dlouhého ouvaru vosetí na kousku, mázka, poloumázy, třetinka (tj. hospodské cínové nádobí, 1 máz = zřejmě 0,7 l)…“. Topinka zaplatil závdavek 25 zlatých a vejrunky měl nadále platit po osmi zlatých. Škrtnutý zápis
týkající se odílů na gruntě napovídá, že před Kousalem mohl být na gruntě Jakub
Koruna; není to ale příliš průkazné. Kousal se následně odstěhoval na dům č.p. 83
(viz Zpravodaj říjen 2006). Topinka později koupil kromě role i stodolu roku 1608 od
Martina Hejného; byl to vlastně „…jeden párník větčí stodoly a puol piutra…“ za 6 zlatých 7 ½ groše. Druhou polovinu stodoly koupil roku 1610 od Martina Tesaře za stejnou částku. Pavel Topinka býval i řeznickým cechmistrem, a to v letech 1605, 1610,
1613 a 1618.
Roku 1621 koupil grunt po Topinkovi krejčí Jiřík Radkovský (jednou byl zapsán
ve tvaru: Jiřík krejčí z Radkova) za 390 moravských zlatých. Jako závdavek zaplatil
třicet zlatých. K tomu mu bylo připrodáno „…dvoje hony Poláčkovský, kousek pod
Stelejškem s vosetím od Smolaře, od Vondry Medka Lopata na Špimberku, chmelnice,
stodola, mázka, puolmázy, třetinka, koně 2, vůz, radlo, brána, plouh, krájadlo, plech,
ovce 3, sviní jedna, stoly 3, almara 1, lože 2 a co hřebíkem přibito jest…“. Již roku 1624
byla po Radkovským vypořádána pozůstalost. Grunt „…s tím příslušenstvím a těmi
rolimi od něho (Radkovského) přikoupenými, totiž: s dvojimi hony Poláčkovskými,
kouskem pod Strliškem od Smolaře, s Lopatou na Špimberku od Medka, s chmelnicí a
stodolou, s připrodáním na týchž rolích obilí obojího ozimého i jarého k polovičnému
společně klizení, koně jednoho, puol vozu, radla bez železi, plechu s radlicí, ovce
jedný, stolů tří které prve byly, almary jedné, lože jednoho, konve puoldruhýmazní
jedné, kotlu do kamen, plechu železného do komína…“, koupil Mikuláš Katovský též
za 390 moravských zlatých. Jako závdavek složil
dvacet zlatých a vejrunky měl platit i nadále po
osmi zlatých.
Roku 1649 Mikoláš Katovský prodal grunt
Janu Bokrovi za 252 moravských zlatých a
10 grošů bez závdavku. K výše zmíněné částce
Podpis purkmistra Jana Bokra z roku se dospělo tak, že z dědických podílů v celkové
1680 (SOkA Žďár n.S., AMVB, sign. C výši 390 zlatých slevili Jan Kousal, Jiřík Kočent,
Pavel Kostelecký, Kryštof Hell a Saloména i
21, č. 7).
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Mikoláš Katovský celkem 137 zlatých 20 grošů. Vejrunky byly tehdy stanoveny na
čtyři zlaté. Drobností je, že Jan Kousal zbývající podíl na domě 9 zlatých 10 grošů
daroval roku 1653 zdejšímu záduší. Podobně tak darovala roku 1658 Anna Porupková
51 zlatých 21 grošů. Dále roku 1679 Jiřík Bokr daroval na tomto domě dědický podíl
své nastávající manželky Salomény, dcery Pavla Topinky, svému bratrovi a držiteli
gruntu Janu Bokrovi. Později roku 1682 vyměnil Jiřík Staněk dědický podíl na tomto
domě, který získal od své manželky Judity (dcery výše zmíněné Salomény), 25 zlatých
25 grošů za podíl Jana Bokra na svém gruntě (č.p. 3) 23 zlatých 10 grošů, které měl po
Markytě Kortynce. Ještě dodejme, že Jan Bokr byl rychtářem roku 1657 a primátorem
města v letech 1682, 1683, 1686, 1687.
Roku 1692 zdědil dům nejmladší syn Jana Bokra Mates Bokr. Tomu byly vejrunky
stanoveny na tři zlaté. Zajímavostí je, že se roku 1693(?) stal náměšťským hejtmanem Václav Bokr z Bíteše; není zatím ale známo, v jakém byl příbuzenském poměru
s výše uvedenými Bokry (viz Tirayovy Dějiny, II. díl, str. 102). Matěj Bokr během svého
působení odprodal mnohé pozemky. Prodal i roku 1714 „…chmelínek podli zahrady
a naproti nivce Filipa Hausera blíž rybníka Hadra z jedný, pak dle chmelínka vdovy
Špalkový strany druhé, za 3 zlatý hotový, a to Matějovi Marvanovi…“. Roku 1726 zdědil
dům zeť Matěje Bokra Matěj Staněk, který se měl postarat o svého mladého švagra
Václava Bokra. Staněk narozdíl od svého tchána zase ve třicátých letech přikoupil
několik rolí.
Po čtyřiatřiceti letech, roku 1760, Matěj Staněk „…pro sešlost věku…“ přenechal grunt svému zeti Maxi (Maxmilián) Hrabíkovi, který se měl spolu se svou
manželkou Teresií postarat o Teresiinu sestru Annu. Hrabík pak roku 1771 prodal „…v rynku mezi domami Matěje Blahy a Josefa Šoukala stojící várečný dům se
vším plným právem a příslušenstvím jak ho sám užíval a vládl i s kusem gruntovním polem k Březskýmu nad Silnickým rybníkem až do chobotu vedle Ventzla

Dům č. p. 89 v roce 1728. (AMB, fond U 21 - Dům v době, kdy tu bylo Rudolfovo sklenářSbírka rukopisů knihovny A. B. Mitrovského, sig. ství..
A 260, veduta Velké Bíteše).
ARCHIV MUZEA

45

Pakosty a Pavla Jersenskýho rolima ležícím pod 1 ½ míry a zahradu při domě
beze všech závad za smluvenů sumu 167 zlatých 30 krejcarů…“ mydláři Karlu
Richterovi. Ten zavdal padesát zlatých a dále měl vyplatit 17 zlatých a 30 krejcarů z kupní sumy Anně vdově po Matěji Staňkovi a zbytek Hrabíkovi. Dodejme
drobnost, že Anna Staňková v té době užívala „…v tomž domě zadní světničku…“
jako výměnek. Richter již následujícího roku celý grunt doplatil.
Brzy nato roku 1775 Richter prodal tento grunt mydláři Janu Elblovi za 500 zlatých
hotově. Elbl pak roku 1792 poté, co koupil dům č.p. 86 (viz Zpravodaj leden 2007), prodal tento dům „…s domovní zahrádkou a s rolima, totiž v 5 ritu Za Kostelem proti farský
stodole topografické numero 16 na 1.167 ½ kvadrátních sáhů (pozn.: 1 čtvereční sáh =
3,6 m2 – tehdy státem prosazená dolnorakouská míra platná do roku 1871) a v 7 ritu u
Dvouch Kamenů k Radostínu topografické numero 7 na 809½ kvadrátních sáhů i s zasetým žitem, jakož také stodolu v Lánicích za mostem pod silnicí…“, Josefu Hegerovi za
1.050 zlatých. Roku 1799 Heger dále prodal grunt Tomáši Ventrubovi za 1.320 zlatých.
Poté roku 1833 zdědil dům v hodnotě 1.320 zlatých a se 702 zlatými dluhů syn Tomáše
Ventruby stolař Jakub Ventruba. Tento měl pro matku Marianu zajistit „…v tom domě
seknicu,… …plac ve sklepě pro její jabloška a plac na půdě pro obilí…“. Roku 1860 zdědili dům Jeroným (Hyronimus) a Karolína Ventrubovi. Poté jej roku 1868 získal v
hodnotě 3.000 zlatých Jan Dokulil. A od roku 1871 grunt v hodnotě 3.800 zlatých vlastnili Josef a Marie Rudolfovi. Dodejme, že dům byl později v roce 1945 bombardován
a v troskách zahynulo pět členů Rudolfovy rodiny (J. Kotík, Velká Bíteš za okupace, str.
121). Dnešní podoba domu vychází z následné přestavby.
Prameny: SOkA Žďár n.S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 29, 53, 100, 120, 132,
195, 208, 240, č. 11.788 – fol. 40, 52, 58, 74, 75, 110, 208, 252, 253, 254, 327, 325, 326,
330, č. 11.789 – fol. 6, 8, 259, 272, č. 11.793 – fol. 38, 50, č. 11.795 – fol. 244 - 249.
Jan Zduba

ZADÁNO PRO SENIORKLUB
TACENT: SATIS LAUDANT
Tím, že mlčí, dostatečně chválí.
Tarentius
Březen, to je měsíc jara,
budí všechny květinky.
„Vstávejte a rozkvétejte,
i když jste jen malinký!“
Touto hezkou básničkou, kterou se v mateřských školách učí děti, je
řečeno všechno. Těm ostatním připomínáme, že středa 21. března je podle
kalendáře prvním jarním dnem. Tento den trvají den i noc stejně dlouho, sluníčko vychází a zapadá v 6 hodin. To samozřejmě všichni ví, tak trochu přitvrdíme. Na první jarní den sluníčko na své ekliptické dráze po obloze protíná
nebeský rovník. Kdybychom mohli se sluníčkem vidět na obloze současně i
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hvězdy, spatřili bychom, že sluníčko se právě potuluje v souhvězdí Ryb. Pro
březňáky, co hledají osud ve znamení hvězd, špatná zpráva. V měsíci svých
narozenin svoje Rybičky na obloze nemají šanci vidět. Ledaže by se se sluníčkem domluvili, aby na chvíli zhaslo. Nakonec i to je možné, až jednou, může
to trvat hodně dlouho, bude u nás zatmění Slunce.
Jako Seniorklub, máme tentokrát štěstí. Naše posezení ve třetí středu
vychází právě na první jarní den. To bychom měli trochu oslavit.

CO JSME PŘIPRAVILI NA MĚSÍC BŘEZEN:
Až do neděle 11. března 2007 pokračuje plavání v krytém bazénu v Nové Vsi.
Připomínáme, že odjezdy jsou vždy v 8 hodin od České spořitelny. Pobyt v bazénu je
od 9 do 10 hodin. V neděli 11. března 2007 to už bude letos desáté plavání. Série dalších letošních plavání začne opět v říjnu. Za možnost výhodných plavání patří poděkování vedení města a dopravní společnosti Student Agency.
Třetí středu v březnu, tj. 21. března 2007, v 15 hodin, v přísálí Kulturního domu, se
koná náš pravidelný Seniorklub. Zaradujeme se z příchodu jara a pobudeme v příjemném prostředí a s dobrými přáteli. Vždy se těšíme na našeho hosta. Tentokrát to bude
Ing. Josef Novotný z Bystřice nad Pernštýnem, senátor pro volební obvod, kam patří
také naše město. Rádi blíže poznáme našeho senátora. Určitě bude o čem hovořit.
Třetí akcí v březnu bude už tradiční Vítání jara na Šmelcovně, v neděli 25. března 2007.
Pro zájemce o tuto událost bude připraven v 10 hodin u České spořitelny autobus, který
nás zaveze do Javůrku. Odtud se půjde asi 2 km k Bílému potoku na Šmelcovnu, kde
kolem 11. hodiny začne kulturní program dětí ze ZŠ v Domašově. Společně si pak
všichni zazpíváme, už tradičně, píseň „Přijde jaro, přijde“. Zpáteční cesta povede do
Maršova, vzdáleného 2 km, kde bude čekat autobus. Odjezd v 15 hodin.
Bližší informace jsou v samostatném článku.

Jako korálky na šňůrce je na Bílém potoku od Šmelcovny do Velké Bíteše 11 mlýnů. Hezký
mlýn je Ve Žlebě, který je zrestaurován, včetně mlýnské technologie a kde o víkendech
podají i malé občerstvení.
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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CO PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC DUBEN:
– středa 18. dubna 2007, Seniorklub s cykloturistou Janem Vlasákem o cestě na Sibiř
– úterý 24. dubna 2007, zájezd „ Známe dobře Brno?“
– sobota 28. dubna 2007, první výlet na kole
INFORMAČNÍ OKÉNKO:
– seniorky a senioři, abyste si mohli zkoordinovat vaše celoroční aktivity, sdělujeme:
zájezdy : - úterý 24. dubna 2007, zájezd do Brna
- úterý 12. června 2007, zájezd na jih Moravy
- úterý 25. září 2007, zájezd na Pardubicko
– divadlo: - středa 23. května 2007, Horácké divadlo v Jihlavě, Višňový sad
– každou poslední sobotu v měsících 4 – 10, výlety na kolech, celodenní standardní
– každou předposlední sobotu v měsících 4 – 10, výlety na kolech, odpolední lehčí
– 7. až 16. září 2007, pobytový zájezd do Chorvatska, Biograd na Moru
seniorky a senioři, víte o někom, kdo by mohl být naším zajímavým hostem
v našem Seniorklubu? Poptejte se a sdělte.

Aktiv Seniorklubu

PODĚKOVÁNÍ PEKAŘCE HANCE
Ano, poděkování patří šéfce Jeřábkovy pekárny, paní Hance Pöcklové. Vyhověla
žádosti našeho Seniorklubu a umožnila nám exkurzi v její pekárně, v úterý
23. ledna 2007. Asi jsme ji trochu zaskočili, přišlo nás téměř čtyřicet. Paní šéfová nás

Návštěva v pekárně.
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FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU

poutavě seznámila s historií pekárny, jejím současným provozem, technologií a vyráběnými produkty. Mohli jsme vidět, jak zručné pekařky vyráběly oblíbené koláče s různou náplní, obdivovat obouruční koncert pekaře při hnětení dvou bochníků najednou.
Práce pekařů není lehká a pekařské umění je opravdu tak trochu uměním.
A recept na dobrý chleba? Tak jednoduché. Dobrá mouka, dobrá voda, dobrá pec
a dobrý pekař. To je základ. Naše jazýčky jsou mlsné. V prodejnách je možno si vybrat,
podle vzhledu, chuti, velikosti, s různou kvalitou. Každý máme zaručeně ten svůj oblíbený. Já jsem se rád přišel podívat, jak se dělá ten můj.
Přejeme sympatické pekařce paní Hance a jejím šikovným spolupracovníkům, ať
se stále daří. Ještě jednou děkujeme.
Za aktiv Seniorklubu Karel Smolík

VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Tradičně každoročně, už postopáté,se bude na Bílém potoce u osady Šmelcovna
konat Vítání jara. V neděli 25. března 2007. Seniorklub každoročně organizuje na tuto
akci zájezd, určený všem zájemcům. O Vítání jara na Šmelcovně toho bylo v minulosti ve Zpravodajích už napsáno hodně. Stručně rekapitulujeme a sdělujeme tyto užitečné informace.

Jaro je tady, smrtky se hází do Bílého potoka.

FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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Doprava:
- odjezd tam v 10 hodin od České spořitelny
- odjezd zpět v 15 hodin z Maršova od hospody
- cena za obě cesty: 20 Kč dospělí, 10 Kč děti
- z Javúrku na Šmelcovnu 2 km, ze Šmelcovny do Maršova 2 km - pěšky
Tradice: založil básník Petr Bezruč (1867 – 1958), který se v období 1902 až 1942 každoročně Vítání jara na Šmelcovně zúčastňoval
Šmelcovna: stará hutnická osada, v okolí jsou doposud patrné stopy po těžbě
železné rudy a tavení železa, které zde probíhalo v letech 1725 až 1825
Příroda: za normálních klimatických podmínek bude možno spatřit první posly jara.
Kytičky: modrý jaterník podléška, fialový kopytník evropský, žlutá orsej jarní, bílá
sasanka hajní, fialový plícník lékařský, žlutý petrklíč a další.
Turistika: tradičně mnozí Bítešáci jdou domů pěšky
– podél potoka po modré kolem 11 mlýnů, 18 km
(mlýn Chomoutův, Kuchyňkův, Absolínův, Pavlovcův, Spálený, Urbánkův, Čermákův,
Porupkův, Knollův, Hlouškův, Hejtmánkův)
– potokem Stříbrnice přes Lesní Hluboké, 15 km
– Přibyslavickým potokem přes Přibyslavice, 16 km
Zpívání:
Přijde jaro přijde, zase bude máj,
Stříbrné své vlny hora vyleje,
usmívá se slunce, usmívá se háj.
rozkvete se růže, slavík zapěje.
Občerstvení: Šmelcovna – uzeniny, limo, pivo, káva, grog, svařák
Restaurace na Hálově mlýně a v Maršově
Informační centrum ve spolupráci se Seniorklubem

ZNOVU ZAČÍNÁME

Od listopadu loňského roku probíhá nábor dívek (ročníky 1997 – 1998) do nově
založeného basketbalového týmu mini – dívek pod vedením TJ Spartak Velká Bíteš.
Tréninky, které jsou každé pondělí (17 – 18 hodin) a sobotu (13.30 – 14.30 hodin),
nejsou zaměřeny čistě na zvládnutí jednotlivé individuální činnosti a dovednosti basketbalového hráče, ale v daleko širším záběru je zaměřen tréninkový proces na složky
poznávací, rozhodovací a především na tělesnou zdatnost tak, aby nebyl omezen
vývoj sportovce. Především zábavnou a soutěžní formou jsou dívky nuceny poznávat základy gymnastiky, atletiky, aerobiku a basketbalu. S basketbalovým klubem jsou
spojeny i mimo tréninkové aktivity, mezi které patří pořádání pravidelných zájezdů
na zápasy Euroligy Basketbalu Žen, účast na mezinárodních turnajích, pořádání každoročních soustředění a plánovaný zájezd NBA Europe Live Tour.
Vedení týmu, které je složeno z aktivních hráčů basketbalu s trenérskou licencí,
připravuje dívky pro vstup do soutěže ČBF již pro sezónu 2007, což se neobejde
bez nemalých finančních nákladů pro TJ Spartak Velká Bíteš. Prostřednictvím tohoto
článku tedy žádáme o sponzorské příspěvky pro tuto neziskovou organizaci.
Webová prezentace basketbalového klubu je www.cubs.unas.cz.
Za TJ Spartak Velká Bíteš - oddíl basketbalu
trenér Stanislav Pol
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POSLEDNÍ CESTA PANA PELÁNA
V sobotu 17. února 2007 jsme se v kostele rozloučili s bítešským občanem, panem
Jaroslavem Pelánem. Mnozí jsme ho znali ze zaměstnání, ale také hlavně ze společných
aktivit, kterými byl jeho život bohatě naplněn. Tělovýchova, turistika, zájezdy, fotografování,
zahradničení a další, kde jsme se s ním setkávali,
to byly šťastné chvíle jeho života.
Jaroslav Pelán se narodil 8.12.1925 ve Velké
Bíteši, ve skromné rodině listonoše, bývalého
ruského legionáře. Dvanáct sourozenců, to
nebylo snadné živobytí. Vystudoval brněnskou
obchodní akademii a po vojenské službě byl ve
svém oboru zaměstnán u Okresního stavebního
podniku, od roku 1963 pak v První brněnské
strojírně, kde pracoval až do důchodu. V roce
1956 se oženil s paní Miladou, se kterou vychovali dvě děti, Evu a Pavla.
Manželé Milada a Jaroslav Pelánovi.
Co všechno při svých zájmech Jara Pelán
dokázal, je obdivuhodné. V mládí několikrát, sám nebo s kamarádem, objeli na kole celou
republiku, na tehdejších kolech a cestách. Do školy v Brně si občas, tam i zpět, došel
pěšky. Výborný gymnasta, nářaďovec, dlouhodobý cvičitel, účast na Všesokolském sletu
v roce 1948, čtyřikrát na celostátní spartakiádě v Praze. Bohatá turistika, pěšky, na kole, na
motocyklu, autem. Ani jednou nevynechal Jinošovské studánky. Dobrý společník na všech
těchto akcích. Se svou ženou v trabantu projeli téměř celou Evropu, jen v Jugoslávii byli
dvanáctkrát. Fotografování - jeho vášeň - několikeré ocenění v soutěžích, zahradničení, chovatelství, vedoucí zájezdů, vycházek, kultura, šachy, asi jsem na dost věcí zapomněl.
Slovenské hory, hlavně Tatry, to byla jeho slabost. Naposledy tam byl v roce 2000, když
mu bylo 77 let. Na tu jeho poslední túru si dobře vzpomínám. Poslední den, za krásného
srpnového odpoledne, jsme vystoupali ve Velké Fatře, nad starobylou vesničku Vlkolinec,
zapsanou v seznamu světových kulturních památek UNESCA. Šli jsme otevřenou horskou
polanou, s krásnými výhledy na okolní kopce. Ostatní nám utekli, a tak jsme šli s Jarou sami
a povídali si. Hovor začal váznout, najednou jsem si uvědomil, že za sebou neslyším kroky.
Otočil jsem se. Jara stál kus za mnou, už trochu shrbená postava a díval se nahoru na tu
všechnu krásu kolem. Hned mi to došlo. Jara se loučí se svými milovanými horami. Mlčky
jsme došli k lanovce.
Léta ubíhala. Jarovy vycházky se krátily, byly pro něj stále více namáhavější. Již jsme ho
také často nepotkávali. Při jedné z mých posledních návštěv u něj Jara s velkým úsilím došel
od prahu svého domu k nedalekému skleníku. Na cestě byly i schody. Nabízenou pomoc
odmítal. Byla to jedna z jeho nejtěžších životních túr. Ta radost v jeho očích, že to dokázal,
byla stále stejná.
Jeho životní putování skončilo. Až po létech bude někdo v archivních pramenech pátrat
po významných občanech našeho města, možná se zastaví u mého neumělého příspěvku.
Život Jary Pelána byl skromný, bohatý tím, co v životě dokázal.
Nezapomeneme.
Za všechny přátele, sportovce, turisty, fotografy a další
Karel Smolík
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KDYŽ JE NÁM ČTYŘICET A VÍCE
POZVÁNKA NA BEAUTY DEN

Mnozí se už dnes domnívají, že život začíná teprve po čtyřicítce. Nová generace
silných a sebevědomých žen to potvrzuje. Mnohé v životě zažily a mají toho hodně
za sebou. Práce, výchova dětí, partnerský vztah a často také rozličné nemoci. A tak je
už v životě hned tak něco nepoloží. Většinu konfliktních životních situací řeší pragmaticky a méně impulzivně.
Samozřejmě ruku v ruce s pracovní kariérou chtějí vypadat co nejlépe, ale zároveň
nechtějí trávit dlouhé hodiny před zrcadlem. Místo divokých experimentů dávají přednost tomu, co je již prověřené a vyzkoušené. Mají svůj styl v oblékání a v jejich šatníku
nalezneme převážně to, co vyjadřuje jejich osobnost a životní styl. Většinou je vše pečlivě vybráno a nakoupeno, pokud se jí něco líbí, je ochotna zaplatit i více peněz. Podobně
je tomu i v kosmetické péči. Zralé ženy jsou více náročné a chtějí pro sebe odpovídající
péči. Tato skupina se již nedá tak snadno ošálit stále novými trendy a lacinou reklamou.
Ví přesně co chtějí: rozsáhlé poradenství, odbornou a kvalitní péči, produkty, které cíleně
odpovídají jejich individuálním přáním a potřebám. Ženy po čtyřicítce dobře ví, že jejich
pleť mnohem výrazněji odráží celkový zdravotní stav, životní styl a velmi citlivě reaguje na
momentální extrémy. Potřebuje dobrou výživu zevnitř i zvenčí a delší čas na regeneraci.
Proto by měly dávat přednost kvalitním přípravkům s vysokou koncentrací pěstících a
proti vráskám účinných látek, jako je například mikrokolagen a retinol. Nepodceňujeme
důkladné čištění a tzv. malé domácí ošetření pleti, které obohatíme o peeling a masku
s krátkou relaxací. Velmi důležitý je dostatek pravidelného spánku a pohybu. Je tedy
nezbytné udržovat v rovnováze práci a volný čas a vhodně jej využít k aktivní rekondici a
péči o sebe.
Protože se na nás v dnešním uspěchaném světě valí ze všech stran nové a nové úkoly
a zvyšuje se jejich náročnost, je dobré tento fakt brát jako výzvu a více se zaměřit na promyšlenou organizaci času. Protože hrozí nebezpečí stresu z odkládaných a stále se hromadících úkolů a my si zbytečně kromě pocitů napětí, že nestíháme, vytváříme stres i
z toho, že máme málo času nebo spíše, že nemáme čas vůbec. A pak už je jen krůček
k tomu, vypouštět to, co právě naše tělo a naše pleť zrovna nejvíc potřebuje.
Přitom si zrovna moc neuvědomujeme, že jsme to my, koho šidíme o to, co je
zrovna moc důležité. Konečným výsledkem je pak frustrace nad tím vším chaosem.
A někdy stačí jen mít trochu víc odvahy se na hodinku zastavit a vše nechat plynout
bez našeho zásahu a dopřát si něco příjemného. Nezřídka až na masáži si ženy (velmi
často také muži) uvědomí, jaký úžasný odpočinek přináší relaxace s příjemnou hudbou a péčí, kdy necháme všechny starosti plynout mimo nás bez povšimnutí. Mimo to
psychologové uvádí, že v mnohých případech si 90% starostí a obav vytváříme uměle,
že opravdu podstatných a důležitých je oněch zbývajících 10%. Nebojme se tedy
delegovat úkoly, které nás zatěžují a nepokoušejme se zvládnout vše samy. Občas si
dovolme nějakou tu slabost, přece nikdo nemůže neustále perfektně fungovat.
Snažte se naplánovat každý týden pro sebe něco příjemného - návštěvu bazénu,
salonu či fitness. Hlavně nezapomeňte přijít, starosti nechat venku a užít si to. Také
nezapomeňte přijít na jarní BEAUTY DEN. V rámci již zmíněného komplexního poradenství jsme pro vás tentokrát připravily nejen novinky a typy pro péči a líčení, ale
k dispozici s poradenstvím a stylingem vám bude i kadeřník. Aby se vám snáze plnilo
přání každé ženy: stále se cítit a vypadat mladě a svěže.
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Jarní BEAUTY DEN bude probíhat ve středu 28. 3. 2007. Seznámíme s možnostmi
boje proti celulitě a jak na přebytečné centimetry. Jako vždy vám představíme nové
trendy pro nastávající jaro a léto a tak nás jistě čekají zářivě hřejivé barvy. Poradíme v
individuální pěstící péči o pleť a vlasy. Pozvání přijala kadeřnice Romana Langerová,
školitelka ALCINA AKADEMY. Spolu s vizážistkou se bude stříhat, česat a líčit. A
mnohá z vás zažije malou jarní proměnu.
Mgr. Anna Kopáčková

PSI A KOČKY
KLÍŠŤATA
S přicházejícím jarem se pomalu blíží i období zvýšeného výskytu klíšťat. Jejich
hlavní sezona trvá od dubna do října.
Klíšťata se vyskytují a pohybují po trávě, stromech i křovinách, kde na stéblech či
větvičkách čekají na pobíhající psy a kočky. Pomocí háčků a klíšťového tmelu zůstávají po přisátí na zvířeti několik dní. Každý chovatel by měl umět svému psovi/kočce
správně odstranit přisáté klíště. Nejlepší cestou je s pomocí pinzetových kleštiček
na klíšťata: uchopit a pak jemným tahem vytočit libovolným směrem. Nutno se vyvarovat vytrhávání, kdy snadno dojde k přetržení těla, a hlavička zůstane v kůži. Před
i po manipulaci doporučuji ošetřit místo přisátí sprejem s dezinfekcí (např. Jodisol,
Septonex).
Zdravotní potíže
způsobované klíšťaty:
1. alergie na sliny klíštěte
(zarudnutí, bulka, popř. zánět
kůže)
2. přenos závažných onemocnění bakteriálních a virových (borelióza, encefalitida,
atd.) a krevních parazitóz
(babezióza, hemobartonelóza,
atd.)
Účinnou prevenci proti napadení klíšťaty představují různé
preparáty s repelentním účinkem (obojky, spreje, kapky na
kůži = „spot on“). Během sezóny
tedy doporučuji zvolit vhodný
preparát a dodržovat intervaly
v jeho aplikaci, a tím významně
omezit riziko výskytu onemocnění vyvolaná klíšťaty.
Ilustrační foto.

FOTO: MVDR. KLÁRA DVOŘÁKOVÁ

MVDr. Klára Dvořáková
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SLEPÍŠI VYSTAVOVALI
V BÍTEŠSKÉM KLUBU KULTURY
Počátkem února měli možnost Bítešáci shlédnout ve výstavní síni Klubu kultury
neobvyklou výstavu plastik. Neobvyklou proto, že se jednalo o tvorbu nevidomých
a mentálně retardovaných občanů. Byly to práce žáků z dílny Štěpána Axmana v Tasově.
Výstava nebyla co do kvantity příliš obsažná. Měla spíš jiný úkol – seznámit veřejnost s tak zvanou Axmanovou technikou, kterou učí nevidomé modelovat z hlíny.
Prostřednictvím paní Axmanové se mohli na vernisáži přítomní seznámit se způsobem, jak si osvojují žáci práci s hlínou a jak vznikají jejich díla - zahradní nádoby a
plastiky, hlavy a nakonec celé postavy.
A ještě několik zajímavostí:
– plastiky vznikají pouze doteky prstů bez jediného nástroje
– základním měřidlem jsou „hadi“, - hliněné v rukou vytvořené válečky, z kterých
vzniká základ modelovaného předmětu a jejichž počet si tvůrce může snadno ověřit, aby zachytil správné proporce
– vyučený talentovaný žák se může uplatnit buď ve vlastní samostatné tvorbě nebo
získá v Axmanově ateliéru místo jako učitel

Paní Axmanová na zahájení vernisáže.
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FOTO: MATĚJ HORKÝ

Paní Axmanová vysvětluje postup při modelování.

FOTO: MATĚJ HORKÝ

– metoda modelování s nevidomými je patentově chráněna, neboť pan Axman je
jejím objevitelem i propagátorem. Práce z jeho střediska znají již i v zahraničí a
vznikla také spolupráce s Jihlavou, kde mají v galerii Slepíši již svou stálou expozici
– výtvarné objekty je možné si v ateliéru objednat a koupit
– a ještě jedna „perlička“: když se setmí, máte pocit, že je objekt dílny opuštěný. Omyl!
Slepíši tam pilně pracují. Žárovky jsou pro ně totiž nepotřebné.
Zora Krupičková

POLICIE INFORMUJE
V současné době je zdejším Obvodním oddělením prováděno šetření k případům
vloupání do sklepních kójí ve Velké Bíteši, odkud si neznámý pachatel odnesl příklepovou vrtačku s příslušenstvím a horské jízdní kolo v hodnotě 40.000 Kč.
Rovněž došlo k vloupání do objektu Agropodniku na ulici kpt. Jaroše. Zde nezvaný
noční host způsobil několikanásobně větší škodu na zařízení než odcizením věcí.
O nenapravitelnosti místního řidiče se přesvědčili místní policisté, kteří jej opakovaně v průběhu 14 dnů realizovali pro trestné činy řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí.
Dosud neznámý „vtipálek“ v obci Ořechov umístil do kolejiště dvě lavičky, do kterých v noční době narazil nákladní vlak, čímž došlo k poškození lokomotivy. Naštěstí
nedošlo k vykolejení vlakové soupravy ani ke zranění.
ppor. Roman Tomšík
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
BŘEZEN 2007
Projekt 100
Pátek 2. března 2007 v 19.30 hodin
CESTA DOMŮ
Okouzlující příběh o lásce a ztrátě…
Čínský poetický snímek oceněný Velkou
cenou MFF v Berlíně.
Premiéra – 89 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59 Kč
Neděle 4. března 2007 v 19.30 hodin
PŘÍBĚH ZROZENÍ
(The Nativity Story)
Jeden z největších příběhů lidstva…
Dramatický a podmanivý příběh o
cestě do Betléma.
Premiéra - 101 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 9. března 2007 v 19.30 hodin
ZAJATCI MLHY (Polumgla)
O lásce, nenávisti, odpuštění a absurditě války… Ruský snímek oceněný
na filmovém festivalu v Montrealu a
Viborgu…
Premiéra - 104 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 11. března 2007 v 18 hodin
SPLÁCHNUTEJ
(Flushed Away)
Někdo skončí tam dole…aneb když
Shrek potkal Wallace s Gromitem.
Brilantní animovaná komedie v českém
znění o tom, jak rozmazlený myšák
proti své vůli skončí v městské kanalizaci…
Premiéra - 86 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 16. března 2007 v 18 hodin
HAPPY FEET (Happy Feet)
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Pokud neumíte zpívat, jste mezi tučňáky nikým! Animovaný film o dobrodružstvích malého tučňáka - pro celou
rodinu, český dabing.
Premiéra - 108 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 18. března 2007 v 17 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA
(Open Season)
Do života zdomácnělého medvěda grizzlyho vtrhne upovídaný jelen Elliot…a
převrátí mu ho naruby. Animovaný snímek v českém znění.
Premiéra - 85 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Projekt 100
Pátek 23. března 2007 v 19.30 hodin
TAXIDERMIA
(Taxidermia)
Vybroušená kronika dvacátého století
anebo kýč, který sotva stojí za pozornost? Každopádně vás čeká úchvatný
zážitek při sledování snímku režiséra
Gyorgyho Pálfiho.
Premiéra - 91 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč
Neděle 25. března 2007 v 19.30 hodin
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
V hlavních rolích snímku režiséra Jiřího
Menzela podle knihy Bohumila Hrabala
O. Kaiser, I. Barnev, M. Huba, M. Labuda,
M. Lasica, J. Abrhám, J. Lábus, P. Nový a
další…
Premiéra - 120 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 30. března 2007 v 19.30 hodin
PRÁZDNINY
(The Holiday)
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si
život… Cameron Diaz, Kate Winstletová
a Jude Law v romantické komedii od
Nancy Mezera (Po čem ženy touží, Lepší
pozdě nežli později).
Premiéra - 135 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 1. dubna 2007 v 19.30 hodin
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského
o sexu, penězích a dobrém člověku… V hlavních rolích A. Geislerová,
J. Brejchová, J. Abrhám, E. Vášaryová,
J. Schmitzer, J. Hrušínský, J. Macháček a
další…
110 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 49 Kč

Jiří Košťál - Jinošov 83

LYŽAŘSKÝ SERVIS
OV
Č
NA
J
Ů
P
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ

Montáže a seřízení vázání, opravy skluznic,
brus hran a skluznic, preparace
Pátek: 15.00 - 19.00 hodin, Sobota: 10.00 - 18.00 hodin,
Neděle: 10.00 - 16.00 hodin
Zakázky na počkání nebo dle dohody

Tel.: 568 646 639 Mobil: 604 989 095
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INFORMAČNÍ CENTRUM
A KLUB KULTURY
MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE
POŘÁDÁ ZÁBAVNOU SHOW

„MINI MISS“ PRO DÍVKY
OD 8 DO 12 LET,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ 21. 4. 2007 V 17 HODIN
Hlavní program se skládá ze čtyř klasických kol:
Představení a rozhovor s moderátory
Každá soutěžící se tak představí porotě a divákům.
Promenáda na plovárně
Může být pojatá klasicky i komicky.
Volná disciplína
Taneční, pohybová, herecká, pěvecká i playbacková vystoupení.
Ke zpěvu bude k dispozici řada doprovodů populárních hitů domácích
i zahraničních.
Seznam bude na požádání v Informačním centru, Masarykovo nám. 5,
Velká Bíteš. Možno použít i přinesený zvukový nosič.
Módní přehlídka
Přehlídka vlastních přinesených modelů finalistek.
Jméno, příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Věk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Třída: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záliby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volná disciplína: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vybraná skladba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihlášky přijímá Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše,
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš do 30. 3. 2007. Předkolo, kterého se zúčastní všechny přihlášené dívky, se uskuteční 4. 4. 2007 v 15 hodin ve výstavní síni Klubu kultury, Masarykovo nám. 5,
Velká Bíteš. Zde se dívky představí a předvedou dvouminutovou ukázku volné disciplíny.
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