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POZNÁVÁME SVŮJ REGION

  
 Znak Vlajka

Symboly Vlkova

Letecký pohled na obec. Foto: Archiv obce
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VLKOV
Představovat jednu z nejbližších samostatných obcí našeho regionu se zdá možná zby-
tečné. Vždyť jí projíždí většina obyvatel obcí severozápadní části Velkobítešska do na-
šeho města za prací, nákupy i za zábavou. Naopak od jara do podzimu se silnice do 
Vlkova stává vyhledávanou trasou pro cyklisty i pěší, chodí po ní i poutníci z V. Bíteše 
na Svatou horu, aby uctili sv. Zdislavu. Příznačná je i blízkost „Osové“, oddělené pou-
ze železničním náspem. Tamní zámek považují vlkováci takřka za svůj. „Vlkov u Tiš-
nova“ je i naše nejbližší železniční zastávka.

Abych nepatrně poodhalil i minulost obce, použiji doslovnou citaci z r. 1900, uvede-
nou ve „Vlastivědě Moravské“ autorů Tiraye a Zavadila pod názvem „Vlkové“:

„Jméno osady bylo dříve Vlkovice. Leží severozápadně v údolí na rovině u Vlkovského ryb-
níka na silnici z Bítýšky do Tišnova, ve výši 513 m. Nemá návsi, nýbrž tvoří jedinou dlouhou 
ulici dosti pravidelnou, uprostřed níž pěkná zvonice. Domy jsou buď průčelím anebo štítem 
na ulici, a některé mají před sebou zahrádky. Stodoly jsou hned za domy.

Osada tato již od XIV. stol. patřila k panství Osovskému a také sdílela s majitelem i osudy.
Obec byla utvořena vyloučením z Osové Bítýšky r. 1875. Má jmění (pastvin z býv. lesů) 

asi 40 jiter. Trati: Pivovarský rybník, Paseky, Záhumenice, Příčky, Poloudily, Ohradisko, Kre-
vlický díl, Královky, Vlkovský rybník, Nad mlýnem.

Rodné domy přes 100 let mají rodiny Válkova, Crhova, Koláčných a Polednová“.

Vývoj osídlení

I když první písemná zmínka pochází z roku 1364, jsou dostupné pouze tyto infor mace:
Po třicetileté válce bylo ve Vlkově 10 domů osedlých a 11 pustých.
Počátkem 17. století to už bylo 21 obydlených domů.
Na přelomu 19. a 20. století žilo v 58 domech 393 obyvatel – historické maximum.
Podle statistických údajů k 1. 1. 2006 žilo v obci 253 obyvatel.

obecní symboly

Na návrh Zastupitelstva obce udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky PhDr. Lubomír Zaorálek dne 5. 12. 2005 obci Vlkov znak a prapor obce.

Znak (viz obr.) tvoří modrostříbrný štít, ve kterém je vztyčený stříbrný rošt, nad dol-
ní modrou vlnitou patou je ve středním stříbrném poli šikmo vztyčený zelený lipový list 
s plodenstvím. Vysvětlení grafických symbolů:
Stříbrný rošt je atributem sv. Vavřince, patrona obce. Ten, původem Španěl, byl ve 3. sto-
letí našeho letopočtu neochvějným hlasatelem křesťanství. Působil jako mladý diakon 
(tehdy přímý spolupracovník papeže) v Římě. Při pronásledování křesťanů císařem Va-
leriánem byl pro svoje názory mučen a nakonec upálen na železném roštu. Stalo se tak 
10. srpna roku 258.
Lipový list je symbolem vlkovských lip.
Modrá vlnitá pata symbolizuje Vlkovský rybník.

V neděli 6. srpna, na svatovavřinecké pouti, byly tyto obecní symboly slavnostně 
představeny občanům a opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově P. Josef Po-
jezdný jim požehnal na slavnostní mši svaté.
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Poloha

Údolní poloha pod vyvýšeným hřbetem Svaté hory, který postupně klesá ze svých 
680 m n. m. přes Skřinářov až na vlkovskou náves – 503 m n. m., skýtá obci ochranu 
před chladnými severozápadními větry a zdejším rybníkům poskytuje hojnost vod. Kro-
mě železnice má Vlkov i výhodné silniční spojení. Setkávají se zde komunikace vedoucí 
od Tišnova, Vel. Meziříčí, Vidonína (Žďárce) a samozřejmě od Velké Bíteše. Tomu od-
povídá i četnost autobusových spojů.

Železnice

Poměrně moderní železniční trať Brno – Havlíčkův Brod se už od zahájení stavebních 
prací stala neodmyslitelnou součástí života obce. Do provozu byla uvedena 26. prosin-
ce 1953 – po 14 letech výstavby. Železniční stanice s oficiálním názvem „Vlkov u Tiš-
nova“ nabízí občanům výhodné dopravní spojení a svým nákladním seřazovacím ná-
dražím a následným vznikem podniků jako jsou „Elektrifikace železnic“ a „Osočkan“ 
i mnoho pracovních míst. Původně projekt počítal se zastávkou ve Velké Bíteši, ale teh-
dejší „moudří a opatrní“ ji odmítli, aby nekonkurovala jejich „povoznictví“ (jaká para-
lela se současností).

Pokračování v příštím čísle Zpravodaje…
Alois Koukola

Vlkovská náves kolem roku 1920. Foto: Archiv obce



Březen 2008 5

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
březen 2008 

PraVidELNÝ ProVoZ mc čLoVíčEK:
pondělí a středa  9.00 – 11.30 hod., vstupné 20 Kč/rodina
čtvrtek  15.30 – 18.00 hod., vstupné 25 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš

2., 9. a 16. března 2008, odjezd v 8 hodin od spořitelny
NEDĚLNÍ PLAVÁNÍ – v Nové Vsi u Oslavan
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 4. března 2008 v 19 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERT – Martina Schulmeisterová
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje BHP

Čtvrtek dne 6. března 2008 ve 14.30 hodin
GRAFOMOTORICKÉ ODPOLEDNE – nácvik správného úchopu tužky, pro všech-
ny děti předškolního věku, vchod z nádvoří, přihlášky – 566 532 244
Mateřská škola, Masarykovo nám. 86

Pátek dne 7.března 2008 v 18 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – výtvarný kurz pro veřejnost
přihlášky a více info na tel. 603 793 709, mcclovicek@seznam.cz, www.clovicek.salixus.cz
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje MC Človíček

Pondělí dne 10. března 2008 v 15.30 hodin
PSYCHOLOGIE BAREV, DĚTSKÉ KRESBY A GRAFOLOGIE
Konzultační seminář, přednáší Mgr. Luboš Novotný. Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Středa 12. března 2008 v 17 hodin
PUTOVÁNÍ PO MAROKU – cyklobeseda s Jiřím Čefelínem
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 15. března 2008, prezentace v 8 hodin
TURNAJ VE FLORBALE – MUŽI
přihlášky na tel.: 737 262 944 nebo 605 330 263
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak
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Sobota dne 15. března 2008 ve 14 hodin
KURZ OPLÉTÁNÍ PEDIGEM – příhlášky – 566 532 244, vchod do budovy z nádvoří
MŠ Masarykovo nám. 86

Neděle dne 16. března 2008 ve 14 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL – Duo Fernando
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

17. 3. – 28. 3. 2008, pondělí–pátek 8–15.30 hodin
VÝSTAVA OBRAZů JANA POKORNÉHO
Výstavní síň Klubu kultury Masarykovo nám. 5

Středa dne 19. března 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB – hostem bude spisovatelka Simona Monyová
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Středa dne 19. března 2008 v 15 hodin
BABY CLUB – vchod do budovy z nádvoří
MŠ Masarykovo nám. 86

Sobota dne 22. března 2008, prezentace v 8 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
přihlášky na tel.: 606 187 569
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Neděle dne 23. března 2008
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ – odjezd v 10 hodin od České spořitelny, zpět 
v 15 hodin z Maršova
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 25. března 2008 v 15–17 hodin
ČERVENÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Mateřská škola, U Stadionu 538

Úterý 25. března – čtvrtek 27. března 2008
BAZÁREK DĚTSKÉHO OŠACENÍ
Více info na www.clovicek.salixus.cz, tel. 603 793 709 a na letáčcích
Organizuje MC Človíček

Středa dne 26. března 2008 v 17 hodin
SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE KU PŘÍLEŽITOSTI 600 LET MĚSTA
Vestibul radnice a Klub kultury
Organizuje město Velká Bíteš
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INFORMACE RADNICE
Usnesení č. 1/08 z jednání rady města VeLKá bíteš 
KOnanéhO dne 7. Ledna 2008

rada města schvaluje:
•	 dohodu	uzavřenou	na	dnešním	 jednání	RM	mezi	 přítomnými	 ředitelkami	mateřských	

školek ve Velké Bíteši, pí. H. Sedlákovou a pí. J. Janíkovou, na základě které budou ře-
ditelky spolupracovat při přijímání dětí do obou školek tak, aby bylo zajištěno efektivní 
využití obou zařízení

	 V	případě	zájmu	rodičů	RM	požaduje	prodloužit	provoz	školek	do	17.00	hod.
•	 zařadit	do	plánu	investic	opravu	střechy	domu	Masarykovo	n.	85,	Velká	Bíteš	za	využití	

dotace	z	ministerstva	kultury	ČR
•	 dodatek	č.	2	k	„Směrnici	k	tvorbě	a	čerpání	sociálního	fondu	města	Velká	Bíteš“	na	zá-

kladě kterého se mění od počátku r. 2008 použití sociálního fondu pro příspěvek na pen-
zijní připojištění, poskytované zaměstnancům města tak, že v případech trvání nemoci po 
dobu celého kalendářního měsíce příspěvek poskytován bude

•	 smlouvu	o	souhlasu	s	povolením	stavby	na	pozemku	ČR-UZSVM,	v	předloženém	zně-
ní,	uzavíranou	mezi	městem	Velká	Bíteš	(stavebník)	a	ČR-Úřadem	pro	zastupování	státu	
ve věcech majetkových, jejímž předmětem je vydání souhlasu se stavbou nájezdu a inže-
nýrských sítí na pozemku p.č. 3020/2, k.ú. a obec Velká Bíteš v rámci stavby „Inženýr-
ské sítě a komunikace pro rodinné domy, Velká Bíteš, Jihlavská ulice – I. etapa“

•	 vyhovět	žádosti	FC	Spartak	Velká	Bíteš	na	pokácení	90	ks	topolů,	nacházejících	se	na	fot-
balovém stadionu z důvodu jejich havarijního stavu. Žádost bude podávat spolu s poža-
dovanými přílohami FC Spartak Velká Bíteš a město Velká Bíteš stanoví podmínky tý-
kající se určení firmy, která bude provádět kácení stromů a určí, jakým způsobem bude 
naloženo s dřevní hmotou. Jelikož i zbývající stromy na stadionu vykazují známky hava-
rijního	stavu,	doporučuje	RM	také	jejich	pokácení

•	 zveřejnění	záměru	města	Velká	Bíteš	pronajmout	nemovitý	majetek	–	nebytové	prostory	
Sadová 579 (bývalá kotelna – budova, nacházející se na pozemku p.č. 1339/4, k.ú. Velká 
Bíteš)	od	1.	4.	2008.	RM	pověřuje	ředitele	ZŠ	uzavřením	dohody	o	ukončení	nájemní-
ho vztahu se stávajícím nájemcem a realizací výběrového řízení na nového nájemce. Vý-
běrová komise bude ve složení: zástupce zřizovatele přísp. org. ZŠ – město Velká Bíteš, 
zástupce ZŠ Velká Bíteš a zástupce fy Encom Brno s.r.o.

•	 projektovou	dokumentaci	pro	územní	řízení	stavby	„MVN	Březka“	a	dále	souhlasí	s	proná-
jmem části pozemku p.č. 1136 o výměře 1112 m2 na dobu od 15. 1. 2008 do 31. 12. 2009 
za cenu 1,0 Kč/m2/rok žadateli

rada města doporučuje:
•	 ředitelce	SOU	J.	Tiraye,	Ing.	M.	Šabacké	zajistit	rozšíření	nabídky	vzdělávání	o	maturit-

ní obory:
– pro dívky: zdravotní a sociální služby
– pro chlapce a dívky: strojírenství

rada města bere na vědomí:
•	 dohodu,	uzavřenou	na	 jednání	 ze	dne	12.	12.	2007,	ve	věci	 stavby	„ZTV	pro	 lokalitu	

8	RD,	Velká	Bíteš,	Za	Kapličkou“	(vodovod	a	kanalizace),	kterého	se	zúčastnili	zástupci	
MěÚ Velká Bíteš, majitel pozemků a zástupci SVK Žďársko a VAS a.s. Žďár n. S.
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•	 na	základě	výše	uvedené	dohody	RM	doporučuje	ZM	ke	schválení	přijetí	finanční	část-
ky, odpovídající ceně vítězné nabídky (bez DPH) zhotovitele stavby, vzešlé z výběrového 
řízení

•	 znění	dopisu	od	TJ	Spartak	Velká	Bíteš,	přijatého	na	MěÚ	dne	18.	12.	2007,	jehož	obsa-
hem je požadavek na vybudování volejbalového hřiště

•	 žádost	 jednatele	TS	Velká	Bíteš	 s.r.o.	 o	pronájem	zařízení	na	výrobu	betonových	 směsí	
v objektu areálu dílen TS Velká Bíteš, lokalita Karlov

•	 záměr	prodeje	24	městských	bytů	v	bytových	domech	U	Stadionu	275,	278	a	280
•	 vyúčtování	hodů	2007	v	předloženém	znění,	zpracované	IC	a	KK	Velká	Bíteš

VaLná hrOmada ObchOdní spOLečnOsti 
ts VeLKá bíteš s.r.o.
schvaluje:
•	 tvorbu	2.	poloviny	rezervy	na	plánovanou	generální	opravu	MST	–	UNC
•	 postupně	řešit	majetkoprávní	a	nájemní	vztahy	k	objektům	a	pozemkům	užívaným	TS	

v návaznosti na možnosti a potřeby jediného vlastníka, s ohledem na nutnost řádné péče, 
zhodnocování a rozvoj tohoto majetku. Dbát při tom dosavadního rozhodnutí valné hro-
mady TS a souvisejících usnesení ZM.

Usnesení č. 2/08 z jednání rady města VeLKá bíteš 
KOnanéhO dne 21. Ledna 2008
rada města schvaluje: 
•	 poskytnutí	souhlasu	s	předloženými	změnami	akce	„Velká	Bíteš,	Vlkovská	–	rekonstruk-

ce NN“ s podmínkou, že bude umožněno městu Velká Bíteš připoložit do výkopu kabel 
VO a osazení dvou sloupů

•	 ve	věci	žádosti	o	vyjádření	k	realizaci	komunikace	v	lokalitě	mezi	ulicemi	Jihlavská	a	Pod	
Spravedlností ve Velké Bíteši následující: Město Velká Bíteš v současné době má zadáno 
zpracování zastavovací studie v této lokalitě, jejímž obsahem bude i umístění předmětné 
komunikace. S dalšími stupni PD a realizací akce z vlastních prostředků se v dohledné 
době neuvažuje.

•	 zřízení	věcného	břemene	k	objektu	Masarykovo	n.	88,	Velká	Bíteš	na	pozemku	p.č.	53/1,	
k.ú. Velká Bíteš jímž se zakládá:
– právo, spočívající v umístění a provozu zařízení a možnosti volného přístupu a vstupu 

oprávněného (město Velká Bíteš) na pozemek za účelem zajištění jeho oprav a údržby. 
Rozsah	zatížení	pozemku	povinného	(TS	Velká	Bíteš	s.r.o.)	věcným	břemenem	bude	
vyznačen v geometrickém plánu. Jedná se o tato zařízení – vodovodní, kanalizační, 
elektrickou a plynovou přípojku a jejich zařízení

– právo, odpovídající volnému průchodu a průjezdu po pozemku p.č. 53/1, k.ú. Velká 
Bíteš průjezdem domu Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš

•	 vyhovět	žádosti	MUDr.	Tomáše	Lajkepa	o	zapůjčení	maximálně	3	párů	hodových	krojů	
bez poplatku na období od velikonoc 2008 na 3 měsíce pro divadlo, které je provozová-
no pod hlavičkou České besedy v Bruselu pro herce, kteří jsou vesměs pracovníky evrop-
ských institucí v Bruselu
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•	 jmenování	p.	Tomáše	Maška	ředitelem	ZUŠ	Velká	Bíteš,	příspěvková	organizace,	na	ob-
dobí od 1. 3. 2008 do 28. 2. 2009

•	 vyškrtnutí	 slavnostního	 večera	 z	 programu	 oslav	 600	 výročí	 udělení	 plných	městských	
práv městu Velká Bíteš, který se měl konat 16. 2. 2008. Důvodem je mj. skluz v proce-
duralitách	na	půdě	parlamentu	ČR	

•	 RM	upozorňuje	komisi	pro	přípravu	oslav	600	let	města	na	povinnost	předkládání	plá-
novaných akcí k projednání v radě města

•	 vyhovět	žádosti	produkční	agentury	PART	agency	a.s.	Praha	na	pořádání	Mistrovství	re-
publiky historických kol a Běhu zdraví, který je součástí projektu „Zdravý občan – Zdra-
vý region“ s doprovodným programem na Masarykově náměstí v neděli 15. června 2008 
ve Velké Bíteši 

•	 RM	doplňuje	své	vyjádření	o	informaci	o	investičních	akcích	ve	Velké	Bíteši,	které	jsou	
naplánovány pro tento rok 2008, a které mohou zasahovat do výše uvedeného progra-
mu: jedná se o rekonstrukci křižovatky u kostela a z toho vyplývající objízdné trasy uli-
cemi Tyršova, U Stadionu, Vlkovská a Hrnčířská

rada města neschvaluje:
•	 poskytnutí	kladného	stanoviska	k	předložené	studii	plánované	 investice	„Rodinný	dům	

s provozovnou Velká Bíteš“ na pozemcích p.č. 299/1, 299/2, 298, 297/2, 301/3, k.ú. Vel-
ká Bíteš, předkládaný investory a majiteli uvedených pozemků

•	 RM	svoje	stanovisko	odůvodňuje	tím,	že	plánovaná	novostavba	je	umístěna	v	těsné	blíz-
kosti rušné křižovatky silnic I/37 a 3791A a s bydlením s podnikatelskými aktivitami se 
v tomto prostoru ve schváleném ÚP neuvažuje

•	 Dále	RM	upozorňuje	na	to,	že	ze	stejných	důvodů	nedoporučil	výbor	pro	ÚP,	regionální	
rozvoj a výstavbu v minulém roce stavbu provozovny na pozemcích p.č. 304 a 305, kte-
ré se nacházejí na protější straně přes silnici I/37

•	 využít	 nabídky	Českého	 rozhlasu	 na	 regionální	 vysílání	 věnované	 600.	 výročí	 založení	
města v rozsahu jedné vysílací hodiny, zejména z důvodu finančních

•	 vyhovět	žádosti	p.	 faráře	P.	Bohumila	Poláčka	na	prominutí	poplatku	za	pronájem	KD	
při konání Farního plesu dne 2. 2. 2008

•	 RM	upozorňuje	na	to,	že	příspěvek	se	poskytuje	organizacím	na	takovou	činnost,	při	kte-
ré není tvořen finanční příjem ze vstupného. Dále uvádí, že žádosti tohoto druhu musí 
obsahovat formulaci „žádáme o finanční příspěvek na ..“

rada města ukládá:
•	 vedoucímu	odboru	výstavby	a	životního	prostředí	Ing.	Ladislavu	Homolovi	zajistit,	aby	

součástí projektů na nově povolované stavby pro podnikatelské účely byly parkovací plo-
chy a tyto byly realizovány na náklady investora stavby

rada města doporučuje Zm ke schválení:
•	 vyhovět	 žádosti	 klubu	přátel	 hudby	 „Bítešský	hudební	 půlkruh“	na	poskytnutí	 finanč-

ní částky ve výši 50,0 tis. Kč z rozpočtu města pro r. 2008 na činnost klubu pro sezónu 
2008/2009

rada města bere na vědomí:
•	 zápis	ze	zasedání	osadního	výboru	obce	Holubí	Zhoř	ze	dne	18.	12.	2007
	 Ve	 věci	 požadavku	na	 opravu	uvedené	 přístupové	 cesty	RM	konstatuje,	 že	 Pozemkové	

úpravy v Holubí Zhoři jsou již v právní moci. Dále konstatuje, že budování cest z hledis-
ka pořadí a potřebnosti bylo stanoveno místním výborem. Dle informací vedoucího Po-
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zemkového úřadu Ing. Klusáčka mají být zpracovány projekty na prioritní úseky polních 
cest do konce června s tím, že do konce roku budou vydány stavební povolení a připra-
veny žádosti o státní dotaci na vybudování cest v roce 2009 a dále ve věci oplocení sou-
kromých pozemků, které sousedí s obecním pozemkem, určeným na polní cestu, je za-
potřebí provést vyměření hranic oprávněným geodetem. Dle sdělení Ing. Klusáčka má 
v této věci kontaktovat jeho osobu

•	 jímka	bude	řešena	investičním	úsekem	odboru	výstavby

Usnesení č. 3/08 z jednání rady města VeLKá bíteš 
KOnanéhO dne 28. Ledna 2008
rada města schvaluje: 
•	 vyhovět	žádosti	fy	FILIX,	s.r.o.	barvy	-	laky,	Brno	na	pronájem	nebytových	prostor	v	bu-

dově Lánice 42, Velká Bíteš od 1.2.2008 (dosud pronajímané fě Handl, Zlín) 
•	 vyhovět	žádosti	ředitelky	MŠ	Masarykovo	n.	86,	Velká	Bíteš,	pí.	H.	Sedlákové	na	proná-

jem jedné třídy MŠ v období od 1. 2. 2008 do 1. 6. 2008 za účelem pořádání výuky ci-
zích jazyků v programu „Brána jazyků otevřená“

•	 vyhovět	žádosti	na	změnu	nájemní	 smlouvy	na	část	pozemku	p.č.	1136,	vodní	plocha,	
koryto vodního toku přirozené o výměře 1112 m2, k.ú. Březka u Velké Bíteše. Účelem 
pronájmu je výstavba dvou malých vodních nádrží. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 
určitou od 15. 1. 2008 do 31. 12. 2014. Nájemné činí 1,0 Kč/m2/rok, tj. 1112,0 Kč ročně. 
Pronajímatel umožní uživateli následnou péči a údržbu realizovaných opatření po dobu 
nejméně 5 let od dokončení stavby. Výše uvedenou smlouvou se v plném rozsahu nahra-
zuje	nájemní	smlouva,	uzavřená	na	základě	usnesení	RM	č.	1/08

Usnesení č. 11/08 z řádnéhO zasedání zastUpiteL-
stVa města VeLKá bíteš, KOnanéhO dne 4. únOra 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
•	 rozpočtové	opatření	č.	7/07	k	rozpočtu	města	na	r.	2007,	v	předloženém	znění	
•	 rozpočet	města	na	r.	2008	v	předloženém	znění
 včetně podrobnějšího členění výdajů pro tělovýchovu a zájmovou činnost:
 příspěvek FC Spartak 100 tis. + 25 tis. na trenéry
 příspěvek FC a TJ Spartak na pronájem pozemků 76,9 tis.
 příspěvek HC Spartaku 130 tis.+ 10 tis. na trenéry
 příspěvek TJ Spartak 100 tis. + 35 tis. na trenéry
 příspěvek TJ Sokol 0
 úhrady fa TS za provoz zimního stadionu /tvorba ledu/ 900 tis.
 příspěvek Tenis. clubu 20 tis. + 5 tis. na trenéry
•	 na	základě	výsledku	obálkové	metody,	prodej	bytu	č.	431/2,	1+0,	bytový	dům	U	stadi-

onu 431, Velká Bíteš, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na 
pozemku p.č. 856, k.ú. Velká Bíteš 

•	 prodej	obecních	pozemků	p.č.	1201/3	–	zast.	plocha	a	nádvoří	o	výměře	16	m2 v k.ú. Vel-
ká Bíteš a části p.č. 1201/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře cca 23 m2 v k.ú. Velká Bíteš 
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•	 odkoupení	pozemku	p.č.	2294/29	-	ostatní	plocha,	jiná	plocha	v	k.ú.	Velká	Bíteš	o	vý-
měře 32 m2 od Římskokatolické farnosti Petrovice 13, 67201 Moravský Krumlov za na-
vrženou cenu 120 Kč/m2

•	 revokaci	usnesení	ZM	č.	08/07	z	jednání	ZM	konaného	dne	27.	8.	2007:
 původní znění: ZM schvaluje odkoupení části pozemku, p.č. 718/2 - zahrada, o výměře 

cca 41 m2 (LV č. 2573)
 nové znění: ZM schvaluje odkoupení části pozemku, p.č. 718/2 - zahrada, o výměře 42 m2 

(LV č. 2573) 
•	 následující	revokaci	usnesení	ZM	č.	10/07	z	jednání	ZM	konaného	dne	3.	12.	2007:
 původní znění: ZM ukládá MěÚ zabezpečit zpracování projektů pro podání žádostí o do-

tace z regionálního operačního programu, včetně zpracování vlastních žádostí s příloha-
mi, a to na projekty:

 rekonstrukce křižovatky u kostela ve Velké Bíteši
 rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš
	 Radniční	dvůr,	Masarykovo	n.	88
 s termínem do poloviny února 2008
 nové znění: ZM ukládá MěÚ zabezpečit zpracování projektů pro podání žádostí o dota-

ce z regionálního operačního programu, včetně zpracování vlastních žádostí s přílohami 
a to na projekty:

 rekonstrukce křižovatky u kostela ve Velké Bíteši
 rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš
 rozšíření SOU Jana Tiraye

s termínem do 31. 3. 2008
•	 čestné	prohlášení	o	disponibilitě	dostatečným	množstvím	finančních	prostředků	na	kry-

tí nákladů spojených s realizací předpokládaného projektu, a to formou vlastních finanč-
ních	prostředků	a	bankovního	úvěru	na	projekt	 „Rekonstrukce	křižovatky	u	kostela	 ve	
Velké	Bíteši“	ve	výši	10,6	mil.	Kč,	na	projekt	„Rekonstrukce	Masarykova	náměstí	Velká	
Bíteš“	ve	výši	48	mil.	Kč,	na	projekt	„Rozšíření	SOU	Jana	Tiraye“	ve	výši	15	mil.	Kč

•	 dodatek	č.	2	v	předloženém	znění	ke	smlouvě,	uzavřené	dne	16.	10.	2007,	mezi	městem	
Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, jejímž předmě-
tem	je	financování	stavby	„Rekonstrukce	vodovodu	a	kanalizace	Velká	Bíteš	–	křižovatka	
ulic Kostelní, Vlkovská, Na Valech a Tišnovská“

•	 smlouvu,	uzavíranou	mezi	městem	Velká	Bíteš	a	Svazem	vodovodů	a	kanalizací	Žďársko,	Žďár	
nad Sázavou, v předloženém znění jejímž předmětem je financování stavby „Velká Bíteš, ul. 
Peroutkova, Hrnčířská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace – projektová dokumentace“

•	 členství	města	Velká	Bíteš	v	profesním	sdružení	obcí	a	měst	Sdružení	místních	samospráv	
ČR

•	 svolat	v	únoru	2008	zasedání	ZM	s	následujícím	programem:
•	 zadání	změny	č.	3	ÚP
•	 čestné	prohlášení	k	financování	projektů	z	reg.	operačních	programů
•	 křižovatka	u	kostela	–	výběrové	řízení

Zastupitelstvo města neschvaluje:
•	 záměr	společnosti	ENVI	ENERGO	a.s.	realizovat	stavbu	„Větrný	park	v	lokalitě	Záblatí“

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•	 studii	dopravního	řešení	města	Velká	Bíteš	představenou	Ing.	Meluzínem,	zástupcem	fy	

VIAPONT s.r.o. Brno 
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•	 změny	 návrhu	 zadání	Změny	 č.	 3	 územního	 plánu	města	Velká	Bíteš	 v	 představeném	
znění, předložené pořizovatelem Změny č. 3, úřadem územního plánování – odborem 
výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí s tím, že ZM schvaluje 
výše uvedené nejdříve projednat ve výboru pro ÚP, regionální rozvoj a výstavbu a poté 
v ZM

•	 projekty	4	bytových	domů,	spojených	do	dvou	bloků	s	42-44	bytovými	jednotkami	na	
části pozemků p.č. 4604 – orná, cca 611 m2 a pč. 4605 – orná, cca 1109 m2, k.ú. Vel-
ká Bíteš, prezentovaných zástupcem firem BYT STUDIO, a.s. Jihlava (investor) a SOK 
stavební	Třebíč	(zhotovitel	stavby),	p.	Radkem	Číhalem

•	 stav	příjmů,	financování	a	výdajů	města	k	31.	12.	2007
•	 zápis	č.	5/2007	z	jednání	finančního	výboru,	konaného	dne	19.	12.	2007
•	 zápis	č.	10/2007	z	 jednání	výboru	pro	územní	plánování,	 regionální	 rozvoj	a	výstavbu,	

konaného dne 19. 12. 2007
•	 zápisy	č.	9/2007	a	10/2007	z	jednání	kontrolního	výboru,	konaných	ve	dnech	28.	11.	2007	

a 30. 1. 2008

ZPRÁVY Z MĚSTA
prVní státní dOtace V rOce 2008
Dne	22.	ledna	obdrželo	město	Velká	Bíteš	sdělení	z	Ministerstva	financí	ČR,	dle	něhož	byly	
ze schváleného státního rozpočtu České republiky na rok 2008 vyčleněny prostředky ve výši 
4	miliónů	korun	pro	město	Velká	Bíteš	na	akci	„Rekonstrukce	kuchyně	základní	školy“.	Do-
tace bude poskytnuta za podmínky splnění požadavků, stanovených „Vyhláškou Ministerstva 
financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku“.

Nová školní kuchyně bude stát více než 4 milióny korun a město tak bude dokrývat chy-
bějící peníze z rezervy, která se tvořila již během roku 2007. Jelikož jsme také žádali a ješ-
tě budeme žádat o další dotace, u kterých je povinnost spolupodílet se vlastními finanční-
mi prostředky, nebude v letošním roce už příliš velký prostor pro řešení dílčích problémů ve 
městě, včetně jeho místních částí.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

drUhá státní dOtace V rOce OsLaV
Na začátku února obdrželo město Velká Bíteš elektronickou poštou od Ministerstva kultury 
ČR	rozpis	státní	finanční	podpory	z	Programu	regenerace	městských	památkových	rezervací	
(MPR)	a	městských	památkových	zón	(MPZ)	na	rok	2008.

Ve	schváleném	rozpočtu	České	republiky	na	rok	2008	je	pro	Program	regenerace	MPR	
a MPZ vyčleněna částka 144 mil. Kč. Z této částky se vyčleňuje 39,81 mil. Kč na podporu 
obnovy	kulturních	památek	v	MPR	a	100,19	mil.	Kč	na	podporu	obnovy	kulturních	pamá-
tek v MPZ. Zbývající 4 mil. Kč tvoří rezervu.

Pro Velkou Bíteš je navržena částka 685 tisíc korun. Po splnění požadavků stanovených pro-
gramem ministerstva kultury bude dotace použita na opravu havarijního stavu střechy budovy 
na Masarykově náměstí č.p. 85 (zapsané na seznamu nemovitých kulturních památek).
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Výše uvedená částka tvoří minimálně 50 % z celkových nákladů na opravu. Vlastní po-
díl bude město dokrývat z rezervy rozpočtu 2008. Proto bude méně finančních prostředků 
na řešení drobných problémů.

Pro srovnání uvádím výši finanční podpory z okolních měst: Havlíčkův Brod – 440 tisíc 
korun, Náměšť nad Oslavou – 400 tisíc korun, Nové Město na Moravě – 400 tisíc korun, 
Třebíč – 1,430 milionu korun, Velké Meziříčí – 1,150 milionu korun.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

Dům na Masarykově náměstí č.p. 85. Foto: Miroslav Báňa

prOjeKt zásObOVání města pitnOU VOdOU
V lednu proběhlo na Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš řízní o umístění stavby vodovod-
ního přivaděče. Následné rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci v únoru. Inves-
torem připravované akce je Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko. Předmětem investiční-
ho záměru je novostavba vodovodu (o průměru 200 mm) v trase od vodojemu Divišovka 
do Chobůtek podél silnice I/37. Součástí stavby je i výměna stávajícího vodovodu (změna 
jeho průměru z 150 mm na 200 mm), která je naplánovaná podél silnice III/3791 v úrov-
ni naproti od vjezdu na parkoviště PBS po křižovatku ulic Vlkovská a U Stadionu, naproti 
vstupu na fotbalový stadion. Dalším stavebním objektem je cementace stávajícího vodovodu 
(200 mm) v rozsahu od vodojemu Divišovka do začátku výměny výše zmíněného úseku. Je 
na místě touto cestou poděkovat všem vlastníkům pozemků, kteří souhlasili se stavbou a po-
depsali smlouvy, které zakládají právo provést stavbu a na jejichž podkladě bude možno zís-
kat příslušné stavební povolení.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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jaK pOstUpUje přípraVa infrastrUKtUry prO 
násLednOU VýstaVbU rOdinných dOmů
Město Velká Bíteš v minulém roce úspěšně získalo územní rozhodnutí o umístění stavby inže-
nýrských sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, elektrické a telefonní vedení) 
a komunikace s chodníkem a veřejným osvětlením. Na zpracování projektové dokumentace 
byla poskytnuta finanční podpora ve výši cca 200 tisíc korun z Fondu Vysočiny. 

Stavební povolení na výše uvedenou stavbu je trochu složitější. Odbor výstavby Městské-
ho úřadu Velké Meziříčí vydal 4. února stavební povolení na stavební objekty komunikace 
a chodníku. Odbor výstavby Městského úřadu Velká Bíteš vydal v polovině února stavební 
povolení na středotlaký plynovod, veřejné osvětlení, rozvody nízkého napětí elektrické ener-
gie, stavbu trafostanice. Chybí pouze poslední stavební povolení, u kterého předpokládáme, 
že ho získáme od Odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí během měsíce 
března. Zpoždění je způsobené dodatečným dědickým řízením, o které požádalo město Velká 
Bíteš Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. Stavební objekt splaškové kanalizace je totiž veden 
přes pozemek vlastníka, který zemřel před několika lety a pozemek nebyl zařazen do pozů-
stalostního řízení. Vedle zmíněné splaškové kanalizace bude předmětem stavebního povolení 
dešťová kanalizace, hlavní vodovod a přeložka starého vodovodu do zahradnictví.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

reKapitULace úspěšných aKcí V rOce 2007
V uplynulém roce řešilo město společně s krajem Vysočina a Svazkem vodovodů a kanalizací 
Žďársko významné opravy, které úspěšně ovlivnily chod města. 

Nejvýznamnější akcí byla oprava povrchu komunikací krajských silnic II. třídy č. 602 
a	č.	379,	kterou	realizovala	firma	STRABAG	z	Pelhřimova,	nákladem	28	miliónů	korun.	Město	
se	podílelo	na	financování	opravy	chodníků	v	ulici	Růžová	částkou	přes	půl	miliónu	korun.

V rámci Městské památkové zóny byla zvládnuta II. etapa opravy opevnění kolem kos-
tela sv. Jana Křtitele ve výši 1,26 miliónu korun. Z toho 50 % tvořila dotace z Ministerstva 
kultury. Akci prováděla firma STAVOS z Jihlavské ulice.

3,5 miliónovou investicí byla úspěšně provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
v křižovatce ulic Kostelní, Vlkovská, Tišnovská a Na Valech. Město se podílelo na akci spo-
lufinancováním ve výši 30%, bez DPH. Akci prováděla firma JCZ z Maršovic u Nového 
Města na Moravě.

Na jaře provedly TS Velká Bíteš výstavbu chodníku a veřejného osvětlení podél cyklo-
stezky na ulici Vlkovská, nákladem 800 tisíc korun. V druhé polovině roku se podařilo roz-
šířit	veřejné	osvětlení	v	ulici	Rajhradská	a	Pod	Spravedlností	nákladem	přes	300	tisíc	korun.	
Akci prováděla firma TS Velká Bíteš.

TS Velká Bíteš vyřešily výjezd z horní části Masarykova náměstí, včetně plakátovacích 
ploch a stavební úpravy v městském muzeu, s celkovými náklady 370 tisíci korun. V srp-
nu vybudovaly TS Velká Bíteš zvýšený přechod u základní školy v ulici Na Valech nákladem 
300 tisíc korun.

V první polovině roku provedly Lesy města Velká Bíteš vybudování nových autobuso-
vých čekáren v místních částech  Ludvíkov, Březka,  Jáchymov a Bezděkov, celkovým nákla-
dem 360 tisíc korun.
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V místní části Holubí Zhoř byla opravena budova školy, nákladem cca 600 tisíc korun 
firmou STAVOS z Jihlavské ulice. Na akci byla čerpána dotace z Ministerstva vnitra ve výši 
350 tisíc korun.

Firma COLAS ze Žďáru nad Sázavou provedla opravu místní komunikace v místní části 
Holubí Zhoř, za podpory dotace z Ministerstva vnitra ve výši 190 tisíc korun. Firma COLAS 
opravovala rovněž místní komunikace v místní části Košíkov (za podpory Fondu Vysočiny 
přes 141 tisíc korun), Ludvíkov a Pánov a na ulici Návrší ve Velké Bíteši. Celkové náklady 
na opravy místních komunikací dosáhly částky téměř jednoho miliónu korun. Ve spolupráci 
s VAS, a. s., středisko Velká Bíteš byla v měsíci říjnu vyřešena oprava havarijního stavu vodo-
vodu v místní části Košíkov. Svépomocí občanů místní části Jestřabí byly provedeny úpravy 
vzhledu obce. Dále byly odstraněny havarijní stavy obecních domů v místních částech Koší-
kov (střecha) a  Jáchymov (obvodové zdivo). V místní části Jindřichov byla firmou Aqueko 
z Laviček u Velkého Meziříčí vyčištěna struha.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

VýběrOVé řízení na dOdaVateLe staVby UKOnčenO
V průběhu měsíců prosince a ledna proběhlo společné výběrové řízení města Velká Bíteš 
a kraje Vysočina na dodavatele stavby rekonstrukce křižovatky u základní školy. Z deseti při-
hlášených stavebních firem podalo nabídku osm uchazečů. Na základě posouzení a hodno-
cení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové 
ceny a jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče COLAS CZ, a.s., Praha, s cel-
kovou nabídkovou cenou ve výši 16 568 254,77 Kč, bez DPH (z toho dílčí nabídková cena 
pro Vysočinu je 7 655 127,32 Kč bez DPH a dílčí nabídková cena pro město Velká Bíteš je 
8 913 127,45 Kč bez DPH).

Rada	kraje	Vysočina	5.	února	schválila	pořadí	nabídek	na	veřejnou	zakázku	na	stavební	
práce rekonstrukce křižovatky a rozhodla o nejvhodnější nabídce uchazeče, kterým se stal CO-
LAS CZ, a.s., Praha. Stejný postup učinilo i město Velká Bíteš. Znamená to, že kraj Vysočina 
bude investovat do „asfaltu“ 9,109 milionů korun včetně DPH a Velká Bíteš do „chodníků, 
zeleně, parkovacích ploch a veřejného osvětlení“ 10,606 milionů korun včetně DPH. Celko-
vé náklady spolu s DPH jsou tedy 19,737 milionů korun.

Na výše uvedený podíl stavebních nákladů město připraví do konce února žádost o pod-
poru	v	rámci	Regionálních	operačních	programů	(ROP).	Podpora	může	dosáhnout	až	92,5	%	
z	uznatelných	nákladů	10,606	milionů	korun.	V	rámci	první	výzvy	ROP	se	bude	rozdělovat	
270 milionů korun (finanční alokace na roky 2007, 2008 a 2009) a to pro celkem 466 obcí 
a měst (od 500 obyvatel do 5000 obyvatel) obou krajů, tedy jak Vysočiny, tak i Jihomorav-
ského. Konkurence je příliš veliká, rozhodovat by měla kvalita připravených projektů.

Stavba křižovatky by měla být zahájena v červnu, jakmile bude dokončena rekonstruk-
ce silnice III.3791 (průtah obce Vlkov), která byla opakovaně odkládána z důvodu opako-
vaných odvolání jednoho účastníka jak do územního rozhodnutí, tak i stavebního povole-
ní. Smlouva o dílo na dodávku stavebních prací na „asfalty“ ve Vlkově je uzavřena s firmou 
OHL ŽS, a.s. Brno a celkové náklady ze strany Vysočiny jsou 6,7 milionů korun. Obec Vl-
kov bude financovat úpravu veřejných prostranství obdobně jako u nás. Znamená to, že bě-
hem celé stavební sezóny budou probíhat stavební uzavírky, které se budou týkat jak obce 
Vlkov, tak i města Velké Bíteše.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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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 končit lhůta pro podání daňových přiznání 
v pondělí dne 31. března 2008.

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:

10. 3. – 21. 3. 2008
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí, středa 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 15:00
pokladna
pondělí, středa 8:00 – 16:00
pátek 8:00 – 13:00

25.3. – 31.3. 2008 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí – pátek 8:00 – 18:00
pokladna
pondělí – pátek 8:00 – 18:00

sobota 29.3. 2008 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
8:00 – 12:00
pokladna
8:00 – 12:00

Stejně jako v minulém roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy za-
městnanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 19. března a 26. března 2008 službu pro 
občany Velké Bíteše 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 infor-
mace k vyplnění daňových přiznání včetně společného zdanění manželů, zajistí převzetí da-
ňových přiznání, provedou kontrolu jejich formální správnosti a případně odpoví na dotazy 
k novému způsobu zdaňování příjmu fyzických osob podávajících daňové přiznání i majících 
příjmy pouze ze závislé činnosti.

Tiskopisy daňových přiznání budou k dispozici ji od 3. března 2008 na podatelně Měst-
ského úřadu ve Velké Bíteši.

Současně si dovolujeme upozornit na využití nezpoplatněných daňových složenek k pla-
cení daní, které jsou k dispozici na všech poštách. Tyto složenky musí každý poplatník řád-
ně vyplnit.

Daňové složenky pro placení daně z nemovitostí obdrží všichni poplatníci poštou do svého 
bydliště v průběhu měsíce května tak, aby mohli provést úhradu nejpozději v pondělí 2. červ-
na 2008. Složenky budou vyplněny tiskem včetně výše daně nebo zálohy v případě daňové po-
vinnosti vyšší než 5 000 Kč. Složenku obdrží i poplatníci, kteří již v mezidobí (před termínem) 
daň uhradili. V tom případě jim bude složenka sloužit pro kontrolu případně k doplacení roz-
dílu, pokud provedli úhradu nižší. Od letošního roku budou daňové složenky k dani z nemo-
vitostí zpracovávány a rozesílány centrálně a poplatníkům, kteří mají nemovitosti v působnosti 



Březen 2008 17

více správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v jedné obálce doručeny slo-
ženky pro všechny tyto správce. Pokud má poplatník nemovitosti v působnosti více finančních 
ředitelství, obdrží složenky obdobně, ale v obálce zvlášť za každé finanční ředitelství.

Ing. Karel Štourač
ředitel

CO NOVéhO NA VYSOčINĚ
z fOndU VysOčiny schVáLenO K rOzděLení dVacet 
pět miLiOnů
Po loňském prosincovém schválení krajského rozpočtu se postupně rozbíhá standardní projed-
návání podpor pro obce, města, neziskové organizace, podnikatele a mnohé další právní sub-
jekty i fyzické osoby, které působí na území našeho kraje.

Vyhlášení celkem šesti grantových programů v celkovém objemu téměř 25 miliónů korun 
schválili na únorovém zasedání krajského zastupitelstva zastupitelé Vysočiny. 

Metropolitní	 sítě	VIII	(1,2	mil.	Kč),	Rozvoj	malých	podnikatelů	ve	vybraných	regionech	
2008-I (6,0 mil. Kč), Jednorázové akce 2008 (2,5 mil. Kč), Sportoviště 2008 (4,0 mil. Kč), 
Diagnóza památek 2008 (0,7 mil. Kč), Čistá voda 2008 (10,0 mil. Kč) jsou konkrétní názvy 
dotačních titulů, které při jejich využití dávají žadatelům šanci na získání finančních prostřed-
ků na rozvoj podnikání, komunikační infrastruktury, ochrany památek nebo sportovní, kul-
turní či jiné společenské činnosti.

Jak je již obvyklé, lze podrobnější informace o grantových programech a pravidlech o před-
kládání projektů nalézt například na webových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz.

KrajsKá centra taLentOVané mLádeže se rOzVíjejí
Na základě dohody a souhlasu sportovních oddílů a klubů v rámci jejich krajských organiza-
cí se v kraji dlouhodobě postupně rozvíjí podpora kraje Vysočina talentované mládeže v jed-
notlivých sportovních odvětvích. Krajem poskytovaná podpora je podmíněna kromě existence 
dohody sportovních oddílů v daném druhu sportu v rámci celého kraje i existencí kvalitního 
projektu (podpora centra musí přinášet výhody i jednotlivým sportovním oddílům a klubům), 
dostatečně početným mládežnickým zastoupením a souhlasem krajských, případně celostátních 
orgánů v daném druhu sportu.

Na začátku února schválila rada a zastupitelstvo kraje na základě doporučení Komise rady 
kraje pro sport a volný čas finanční podporu pro celkem 10 krajských center talentované mlá-
deže. Podpora v celkové výši 4 425 tis. Kč byla rozdělena mezi již fungující i nově založená 
a schválená krajská centra talentované mládeže.

Z již fungujících center talentované mládeže obdrží finanční příspěvky krajská centra pro 
mladé fotbalisty (1 500 tis. Kč), plavce (300 tis. Kč), basketbalisty (340 tis. Kč), šachisty (100 tis. 
Kč), lyžaře (200 tis. Kč) a volejbalisty (140 tis. Kč). Nově se na poskytnutí podpory mohou tě-
šit krajská centra pro mladé hokejisty (1 300 tis. Kč), orientační běžce (185 tis. Kč), stolní te-
nisty (50 tis. Kč) a házenkáře (310 tis. Kč).

Na konci každého roku je fungování krajských center pravidelně hodnoceno a výsledek 
hodnocení je součástí podkladů, posuzovaných při rozhodování o přidělení krajské dotace 
v dalším roce.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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šKOlSTVÍ
metOdicKé OdpOLedne grafOmOtOriKy

Tento příspěvek je určen především pro 
rodiče, jejichž „předškoláček“ půjde od 
1. září 2008 do základní školy.

Ve spolupráci s PPP Žďár n. Sá-
zavou jsme vytvořili již před několika 
lety projekt pod názvem: „Grafomoto-
rika před školou“. Pořádali jsme dlou-
hodobý kurz nápravy vadného držení 
psacího náčiní pro děti a rodiče nejen 
naší MŠ. Kurz byl v minulých letech 
realizován na základě poznatků naší 
přední odbornice na tuto problemati-
ku PhDr. Yvety Heyrovské. Metodic-
ké odpoledne pro předškolní děti bude 
zcela ZDARMA.

Přesto, že jednotlivé prvky projek-
tu zařazujeme do běžné výchovně vzdě-
lávací práce v průběhu celé docházky 
dětí do naší MŠ, zjistili jsme a shodu-
jeme se v tom i s učitelkami ZŠ a psy-
choložkou, že se u dětí tyto problémy 
prohlubují a mají pak v I. třídě se psa-
ním velké problémy, které jsou často 

spojené s vadnou výslovnosti dětí, protože jemná motorika se týká jak drobného sval-
stva rukou, tak mluvidel.

co může být prvním signálem toho, že se mohou 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, prolamu-

je prsty, dítě si stěžuje na bolest ruky při kreslení, vybarvování…
– lze pozorovat i nešikovnost při dalších činnostech, které s jemnou motorikou souvi-

sí, 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 psa-
ní v I. třídě ZŠ dítě netrápilo, nebolela ho ruka a písmo se brzy stalo automatické

Grafomotorické	odpoledne	pro	předškoláky.
Foto: Archiv školy
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– ukázat, jak se podle odborníků má tužka správně držet, který úchop je zcela nevyho-
vující a dítě se při něm bude skutečně trápit a v dalším období i chybovat, protože 
si písmo nezautomatizuje, ale soustředí se na to, jak píše a ne na to, co píše

– pomoci překonat dětem problémy s držením tužky – a to naučit i jejich rodiče
– ukázat rodičům různé typy 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 6. března 2008 ve 14.30 hod. (přijďte včas, pozd-

ní příchody velmi ruší)
– vchod z průjezdu od prodejny 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

Kdo a jak se můžete přihlásit k účasti na tomto metodickém odpoledni?
– protože se tato činnost nedá realizovat při velkém počtu lidí, prosíme vás, abyste se 

nahlásili předem, v případě velkého zájmu vám ihned nabídneme termín ná hradní
– přihlásit se může kterýkoliv rodič se svým dítětem – předškolákem
– 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 ZŠ

Kolektiv učitelek
MŠ Masarykovo náměstí
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náš náVrat K tradicím

Masopustní průvod. Foto: Archiv školy

V úterý 5. února 2008 se od Veselé školky U Stadionu se vydal průvod masek – od těch 
nejmenších – tříletých – až po ty v seniorském věku na Masarykovo náměstí. Při cestě se děti 
s učitelkami a svými rodiči i dalšími příznivci zastavily u domu pečovatelské služby. První zastáv-
ka průvodu, první veřejné vystoupení.

Obyvatelé DPS přihlíželi na ulici, na balkonech, přišli a přijeli se na děti podívat i někteří kli-
enti Domova důchodců. Těm všem dokázaly děti vyloudit úsměv na tvář. Zpívalo se, halekalo, 
tancovalo. Ale ani malí „maškarádi“ nepřišli zkrátka – babičky měly pro ně připravené, jak jinak, 
než masopustní koblížky. Žádné z dětí je neodmítlo. Ošatky byly během chvilky prázdné. Průvod 
se rozloučil, poděkoval za milé přijetí a masky se vydaly na pochod na náměstí.

Na Masarykově náměstí za celým průvodem přišel pan starosta a paní místostarostka.
Děti je písničkou „My jsme se k vám přišli ptáti,
 smíme-li tu zazpívati …“

a suplikou, kterou přednesla paní učitelka, žádaly o svolení provozovat masopustní veselí.
Po zvážení pan starosta celému shromáždění právo veselit se, z titulu své funkce, udělil.
Potom spolu s dětmi z Veselé školky, mateřské školky Masarykovo náměstí, ze základní ško-

ly i ostatními přihlížejícími pobyli představitelé města v maškarním masopustním reji. Program 
se líbil.

Mladší děti z ostatních škol podělila paní školnice z Veselé školky koláčky, které připravily paní 
kuchařky. Na koho nezbyl koláč, dostal od kamarádů nebo paní učitelky bonbon.

Po malém pohoštění se průvod, již mohutnější o další masky, vydal na cestu po náměstí a zpět 
do Veselé školky.

Učitelky z Veselé školky byly potěšené zájmem mnoha lidí o tuto akci. Zvládnutí organizace 
nebylo nejjednodušší, ale snad to stálo za to. Podle ohlasů veřejnosti, rodičů, zástupců města Vel-
ké Bíteše budou možná uvažovat o obnovení lidového zvyku, a to pořádání masopustních průvo-
dů městem. Tak třeba příští rok zase uslyšíte

„Dneska je úterý, Masopust veselý,
přes Bíteš jdeme, zpívat vám chceme,
zpívejte s námi, budeme rádi.“

Kolektiv zaměstnanců Veselé školky U Stadionu
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KulTuRA
Večer s LUdwigem Van beethOVenem

Pátý koncert BHP byl zcela ve znamení Beethovenových kvartetů. Dílo slavného auto-
ra přednesli neméně slavní interpreti – Wihanovo kvarteto. Tak jako nás by určitě nadchl 
slavný opus samotného Beethovena. Pro svou hluchotu a nemoc jeho provedení nikdy ne-
slyšel, jak nám sdělil v úvodním projevu pan Mašek.

Sdělil nám ještě něco: Jeho známý se prý podivil, že smyčcový kvartet F-dur, op. 135 
obtížný pro poslech i vnímání, chce nabídnout publiku ve Velké Bíteši. Ale pan Mašek se 
nezalekl, kvartet F dur nám nabídl a udělal dobře. My jsme ho nejen vstřebali, ale o přestáv-
ce ještě tu hudební smršť rozdýchávali. A to jsme nebyli seznámeni se skutečnostmi, že

„…opus je slohově vyrovnaný, formálně široký, bohatý obsahovou plností a výrazovou sytos-
tí. Je zcela subjektivní, nesmírně složitý a náročný, i když zachovává formální rozvrh skladby 
– čtyři části (oproti kvartetu A moll op.132, který obsahuje pět částí, kvartetu B dur, op. 130, 
majícím částí šest a kvartet Cis moll op. 131 má dokonce částí sedm)...

Z těžkých bojů svého nitra vychází Beethoven jako vítěz. Odtud pramení síla každého jeho 
tématu a způsobu, jak je dál dramaticky rozvádí. Smyčcový kvartet je komorní dílo, tlumočící 
nejniternější umělcův život, přesto z něho cítíme rozvolněné, daleké prostory. Malé a slabé mu 
bylo cizí. Nepsal, aby pobavil, ale aby dal průchod myšlenkám. A jeho myšlenky jsou silné…

My jsme to z jeho hudby díky Wihanovcům vycítili, aniž bychom byli obeznámeni s výše 
vyjádřenými (nepůvodními) myšlenkami. Už jste si nás, pane Mašku, vychoval.

Zora Krupičková

Wihanovo kvarteto. Foto: Otto Hasoň
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KLaVírní recitáL martiny schULmeisterOVé 4. 3. 2008
Pokud vám jméno protagonistky březnového koncertu BHP zní povědomě, zasloužíte po-

chvalu za pozornost na minulém koncertu. Martina Schulmeisterová je manželka sekundisty 
Wihanova kvarteta a ani ona není v Bítešském hudebním půlkruhu nováčkem. Slyšeli jsme 
ji v sedmé sezóně, tehdy ještě jako Martinu Merunkovou, a vybrali jsme ji z listiny perspek-
tivních umělců Nadace Českého hudebního fondu. Vzpomínáte si na její provedení Liszto-
vých Transcendentálních etud?

Tentokrát nám Martina Schulmeisterová představí autorku, jejímuž dílu věnovala svou 
diplomovou práci na brněnské JAMU.

Agnes Tyrrellová je brněnské rodačka anglického původu, skladatelka a klavíristka dru-
hé poloviny 19. století. Narodila se 20. 9. 1846 v Brně v rodině Henryho Tyrrella, který zde 
působil jako učitel angličtiny. Vystudovala klavír na Vídeňské konzervatoři a skladbu u Otto 
Ritzlera.	Její	křehké	zdraví	jí	však	zabránilo	v	aktivní	koncertní	činnosti,	proto	veškeré	své	úsi-
lí nasměrovala ke skladbě. Jejím velkým podporovatelem byl hrabě Karl Wilhelm Haugwitz 
z Náměště. F. Lisztovi dedikovala cyklus svých dvanácti velkých etud. Z korespondence vy-
plývá, že mistr hodnotil etudy velmi pozitivně. Kompletní klavírní tvorba Tyrrellové obsahu-
je	16	číslovaných	klavírních	opusů	a	23	jiných	klavírních	děl.	Rukopisy	jsou	uloženy	v	Mo-
ravském zemském muzeu v Brně.

Mimořádnou příležitost vyslechnout skladby málo známé brněnské autorky 19. stole-
tí a porovnat je s opusy Beethovena a Bacha budeme mít na šestém koncertu BHP v úterý 
4. března v 19 hodin v sále Kulturního domu ve Velké Bíteši. 

Otto Hasoň

Krajiny myšLeneK a my dVě
V pondělí dne 18. února proběhla ve Výstavní 
síni Klubu kultury vernisáž výstavy s názvem 
KRAJINY	 MYŠLENEK	 A	 MY	 DVĚ.	 Výsta-
vu, za spolupráce Klubu kultury, zde společně 
uspořádaly dvě dlouholeté přítelkyně – Magda-
lena Staňová a Alena Špánková. 

Tyto ženy pojí nejen dlouholeté přátelství, ale 
i společná vášeň v malování a chuti tvořit.

Celou výstavu spojuje motiv přírody, což ply-
ne již ze samotného názvu. Paní Špánková nám 
představila své obrazy a paní Staňová své obrazy 
a fotografie. Přesto, že obě umělkyně pocháze-
jí až z Brna, na vernisáži se sešlo mnoho jejich 

příbuzných a přátel a dokonce tuto vernisáž navštívil i starosta města Velké Bíteše, Mgr. Mi-
roslav Báňa, s místostaroskou města, JUDr. Alenou Malou. Život těchto dvou žen nám na 
začátku večera přiblížil country zpěvák Waldemar Plch. Výstavní síní zazněly také tóny saxo-
fonu v podání pana Františka Bartla, při kterých se mnohým tajil dech. Dalším kulturním 
zpestřením	bylo	klavírní	vystoupení	učitelky	ZUŠ	Náměšť	nad	Oslavou	paní	Radky	Heišelo-
vé a její žákyně slečny Martiny Pelcové. Vřele tuto výstavu všem doporučuji a věřím, že kaž-
dému, kdo ji navštíví, zůstanou v srdci nezapomenutelné vzpomínky.

Miroslava Ondroušková
Informační centrum a Klub kultury

Umělkyně. Foto: Archiv Klubu Kultury
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Pondělní vernisáž. Foto: Archiv Klubu kultury

dětsKý KarneVaL
Uplynul celý rok a opět přichází čas pro naše děti. Letos jim 
bude patřit nedělní odpoledne dne 16. března 2008. Právě v ten-
to den pořádá Informační centrum a Klub kultury města Velké 
Bíteše	DĚTSKÝ	KARNEVAL.	Letošní	karneval	navštíví	umělci,	
kteří si říkají Duo Fernando. Jak samo jméno napovídá, půjde 
o kouzelníky. Předvedou nám např. kouzla Escopolodi či Ma-
gic cube. No řekněte, neláká Vás to? Při některých tricích bu-
dou moci děti asistovat nebo si je dokonce zkusit. V průběhu 
odpoledne přijde také na řadu Balónková show a jistě nás poctí 
návštěvou i nějaký ten klaun. A to ještě zdaleka není vše! Mů-
žete také vyzkoušet své štěstí v tombole. Výher bude opravdu 
hodně, a to jak hraček, tak sladkostí. Nebude chybět tančení, 
soutěže, písničky … Pokud chcete vidět na vlastní oči nějaké 
to kouzlo a jste zvědaví, co se skrývá pod symbolickými třemi 
tečkami, neváhejte a přijďte společně se svými dětmi na karne-
val. Začátek je ve 14 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši. 
A nezapomeňte, že jde o karneval, takže přestrojte své ratolesti 
(a třeba i sebe) za princeznu nebo nějaké zvířátko. Uvidíte, že 
přijít v masce má určitou výhodu.

Takže nashledanou na karnevalu! 
Miroslava Ondroušková
Informační centrum a Klub kultury

Balónková show.

Escopolodie.
Foto: Archiv DF
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histOrie VeLKObítešsKých dOmů
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíte-
še, zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih, ulože-
ných v bítešském depozitáři státního okresního archivu – nyní Masarykovo náměs-
tí, dům č.p. 8 (dnes levá polovina samoobsluhy – Potraviny Janda):

V roce 1414 vlastnil dům patrně krejčí Jesk. V městské knize v soupisu sousedů je za-
psán ve variantě: „Jesk Sneyder ein halbs haus“. Později roku 1589 koupil grunt „…v ryn-
ku podle Jana Pilného…“ od Michala Stloukala „…s rolimi těmito: ječmena s jedním dí-
lem od Holka, též s rolí od Vydry…“, mlynář Václav Maněk za 455 moravských zlatých. 
Maněk zavdal šedesát zlatých a vejrunky měl platit po deseti zlatých. Stloukal si přitom 
vymínil stodolu a „…při ní roli za Mrštíkový ležící…“; Maňkovi však zůstalo na ni před-
kupní právo. Z gruntu měli být vyplaceni ještě zřejmě dřívější majitelé domu – Jiřík Fu-
čík 280ti zlatými, dědici po Marku Stloukalovi 100 zlatými a Michalu Stloukalovi poté 
náleželo	 ještě	patnáct	zlatých.	Roku	1600	byla	od	Václava	Maňka	skoupena	pohledáv-
ka 110 zlatých za kostelní peníze. Téhož roku 1600 Maněk prodal i grunt „…s dílem od 
Holka a s rolí od Vydry s osetím za rybníkem na krajince, kotlík, mázka, žejdlík, šentyš, to se 
připrodává…“, a to Danieli (či Daňkovi) Peckovi též za 455 moravských zlatých. Pecka 
zaplatil závdavek nadvakrát po třiceti zlatých a vejrunky mu zůstaly na deseti zlatých.

Již roku 1603 Pecka prodal grunt Janu Mezřickému (či Mezeřícký, Mezřickej, od 
roku 1605 psaný též jako Johann) za 510 moravských zlatých. Mezřický zavdal devade-
sát zlatých a vejrunky měl nadále stanoveny na dvanáct zlatých. Vzápětí Daniel Pecka 
prodal řeznickému cechu svou pohledávku na domě 51 zlatých za 15 zlatých 22 a půl 
groše. Od Mezřického koupil grunt roku 1608 řemenář Mates Trenner za 505 morav-
ských zlatých. Z té částky náleželo Mezřickému skoupených 90 zlatých a dalších 43 zla-
tých (tyto odkázal roku 1634 k záduší), řeznickému cechu 47 zlatých, Joannesovi a Anně 
Albínovým	z	Rosic	100	zlatých,	dědicům	Michala	Stloukala	15	zlatých	a	chrámu	Páně	
110 zlatých. Trenner vzápětí roku 1610 prodal grunt s připrodáním „…polovici setí, dví 
prasat, vůz sena, polovici slámy…“, dále Mikuláši Krupičkovi za 500 moravských zla-
tých.	Roku	 1615	 Jiřík	Tobola	 na	místě	 své	manželky	Apolény	 prodal	Krupičkovi	 po-
díl na domě patnáct zlatých za dva zlaté sedm a půl groše. Podobně roku 1617 Trenner 
prodal Krupičkovi pohledávku na domě 51 zlatých za sedm zlatých hotově. A ještě té-
hož roku 1617 Krupička prodal grunt Vlachovi Ferdinandu Kareriusovi (či Carerius) 
též za 500 moravských zlatých. Karerius složil jako závdavek sedmdesát zlatých a vejrun-
ky měl nadále platit po dvanácti zlatých. Ale již následujícího roku 1618 (v neděli sed-
mou po sv. Trojici) již pozůstalý Ferdinandův syn Daniel prodal grunt urozenému panu 
Valentýnu Augustu Šenbegovi ze Šenbegu (varianta jména podle Pilnáčkova díla Staro-
moravští rodové: Valentin August Šimpek ze Šinbachu) za 500 moravských zlatých. Ze 
závdavku sto zlatých náleželo 82 zlatých Kareriusovi a osmnáct zlatých chrámu Páně. Vej-
runky zůstaly na dvanácti zlatých. „…K tomu připrodáno obilí všecko, co jest přiseto, s ro-
limi, které nebožtík při něm přikoupil, s truhlou pro mouku sypání, stoly dvěma a s tím se 
vším, co hřebíkem přibito jest…“. A ještě téhož roku 1618 (v pátek den sv. Tomáše) Šin-
beg prodal tento grunt řezníkovi Janu Medkovi a sám koupil od téhož Medka nejdraž-
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ší dům ve městě (č.p. 67).
„Léta Páně 1664. dne 4. Augusti na poručení a jistou vůlí vrchnosti milostivé prodán jest 

krunt pustý Medkovský v rynku ležící, strany jedné Václava Pejchala a druhé Pavla Kostelec-
kého…“, a to Matěji Jelínkovi za 50 moravských zlatých. Tyto peníze náležely k chrá-
mu Páně a jelikož měl Jelínek stejný podíl na domě svého otčíma Jana Jeřábka (č.p. 66), 
tyto peníze měly být vypláceny po každoročních vejruncích tří zlatých výše zmíněným 
Jeřábkem. Hned dva dny po zápisu domu Matěj Jelínek přikoupil od Jíry Mlynářova 
roli za devět zlatých. Dále roku 1669 koupil od Matěje Staňka půl stodoly čili „…pár-
ník jeden s polovičním mlatem a půl piutra…“ za deset rýnských zlatých. A i nadále před 
rokem 1677 přikupoval polnosti. Ještě zmiňme, že Matěj Jelínek byl rychtářem, a to při-
nejmenším v roce 1670.

 
Podpis měšťana Matěje Jwlínka z roku 1660
(Soka Žďár n. S., AMVB, sing. C 21, č. 2)

Roku	1726	nechal	již	Jan Suchánek starý připsat grunt, který „…pohořelý vystavěl…“ 
(asi po roce 1690), svému synovi Josefu Suchánkovi. Po delší době roku 1773 „…po čast-
né smrti v Pánu zesnulýho držitele domu tohoto pana Josefa Suchánka takový právem a ří-
zením zemským pozůstalému nejmladšímu synovi Matesovi by byl připatřil, poněvadž však 
on Matěj druhejm spolu-erbům nápady dědičné z domu toho najednou a hotovejma penězi 
spláceti sobě netroufá, pročež odstupuje on od práva toho a přednost svou nejstaršímu bratru 
svému panu Václavovi zadává…“, a tak grunt v hodnotě 450 zlatých zdědil Václav Suchá-
nek (Václav Karel Suchánek). Ten měl Matějovi vyplatit za vynaloženou správu (opravy) 
na dům 107 zlatých 42 krejcarů, „za setí a oračku domovních rolí“ 50 zlatých 17 krejcarů 
a za „práci v opatrování“ 8 zlatých. Dále měl vyplatit dědice po svém bratru Antonínu 
Suchánkovi a své sestry Annu Šmídovou, Josefku Kosovou a Teresii Ventrubovou. Ná-
sledně roku 1781 Suchánek prodal grunt s deseti jitry rolí za 160 zlatých pekaři Šimo-
nu Sladkému. Ten s manželkou Veronikou prodal dům i se stodolou v Janovicích roku 
1788 za 935 rýnských zlatých splatných do tří let Josefu Ščasnému. Ale již roku 1790 
Ščasný prodal grunt dále Jakubu Ježkovi z Ivančic za 1.148 zlatých 30 krejcarů. Od ob-
chodníka Ježka koupil grunt roku 1802 účetní(?) z Brna Josef Trinks za 3.100 zlatých. 
Trinks prodal grunt roku 1823 Augustýnu Kalivodovi za 1.280 zlatých. Ten jej však ješ-
tě téhož roku přenechal kupci(?) Jiříku Jelínkovi za 1.000 zlatých. A roku 1867 grunt 
v hodnotě 2.000 zlatých zdědil František Jelínek s manželkou Marií rozenou Jandovou. 
Kupecká rodina Jelínkova tu setrvala do roku 1945, kdy byl dům při osvobozování Vel-
ké Bíteše bombardováním zasažen. Poté až do sedmdesátých let na tomto místě zela pro-
luka, než byla znovu zastavěna.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 19, 43, 187, 231 
– 233, č. 11.788 – fol. 10, 19, 221, 222, 301, 324, 382, č. 11.789 – fol. 92, 273, č. 
11.793 – fol. 8, 9, č. 11.795 – fol. 40, 41.

Jan Zduba
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ZÁJMOVÁ čINNOST
bazáreK dětsKéhO Ošacení a nOVé ObLečení 
Od česKéhO VýrObce
Na březen připravujeme Bazárek dětského ošacení, a to v termínu od 25. 3. do 27. 3. 
2008, veškeré podrobné informace najdete na stránkách našeho MC (www.clovicek.sa-
lixus.cz) nebo na letáčcích a na tel. 603 793 709.

Přijďte i vy nabídnout oblečení po Vašich dětech k prodeji a třeba i něco pro své 
děti koupit.

Dále nabízíme k prodeji nové oblečení od českého výrobce, jedná se o čepice, teplá-
ky, teplákové soupravy, mikiny, pyžama, šatové zástěrky. V současné době máme obleče-
ní do velikosti 134 a vše za příznivé ceny. Přijďte se podívat.

Za MC Človíček 
Zdenka Švandová

Před sto lety dům č.p. 8 s do-
chovaným renesančním štítem 
patřil obchodnické rodině Je-
línkově. Za první republiky 
vlastnil dům Ladislav Jelínek, 
kterému se pro barvu jeho re-
gálů a dalšího zařízení 
v krámě říkalo „Červený Je-
línek“.

Takto patrně vypadal 
dům ze zadní strany 
v roce 1728 (AMB, 
fond U 21 - Sbírka 
knihovny A.B.Mitrovs-
kého, sig. A 260, vedu-
ta Velké Bíteše)

Archiv muzea.
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OčKOVání a nOVé VaKcíny, preVence 
pneUmOKOKOVých infeKcí
Ve čtvrtek 7. 2. 2008 odpoledne se sešly maminky při povídání o očkování. Všichni víme, 
že základní očkování hradí každému z nás stát. Ale co ty nadstandardní? Právě o tom 
nám přišla povídat MUDr. Marie Petrášová.

Paní doktorka nás seznámila se všemi „nadstandardy“, včetně termínů vhodného oč-
kování a cenové relace. A nyní je na každém z nás se rozhodnout, zda necháme sebe či 
své děti naočkovat. 

Děkujeme paní doktorce za milé povídání.
Za MC Človíček 
Zdenka Švandová

Z besedy s paní doktorkou. Foto: Archiv MC
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foToGraficKÁ SouTĚŽ
SOUTĚŽ	ZPRAVODAJE	PRO	FOTOGRAFY	-	AMATÉRY
Máte	zálibu	ve	fotografování?	Rádi	soutěžíte?	Pak	je	tohle	to	pravé	pro	vás!!

Při příležitosti jubilea 600. výročí města Velké Bíteše vyhlásila redakce Zpravodaje 

FOTOGRAFICKOU	SOUTĚŽ	AMATÉRŮ

Ptáte se na jaké téma? V tomto směru se Vaší fantazii klade jediná podmínka – fotogra-
fie se musí týkat Velké Bíteše a jejího okolí.

Fotografická soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích:

A) fotografie černobílá
B) fotografie barevná

Stejně jako v jiných soutěžích, jsou i zde určitá pravidla:

1. fotografie předkládejte vytištěné na kvalitním fotografickém papíře ve formátu A4
2. do jedné kategorie se zařazují max. 2 ks (s možností zařadit se do obou kategorií)
3. soutěžní fotografie se nevrací – budou archivovány v Klubu kultury

Fotografie jsou přijímány od 1. února do 15. října 2008. 

Na zadní stranu fotografie uveďte název fotografie, jméno, adresu a tel. číslo autora. Ale 
pozor! Údaje pište tak, aby nebyla poškozena fotografie.

Vyhodnoceny a odměněny budou 3 nejlepší fotografie z každé kategorie. A co čeká na 
jejich autory? 
Pro výherce budou připraveny hodnotné ceny.

Pokud vás tato soutěž zaujala a chcete se jí zúčastnit, neváhejte a přineste své fotografie 
do Informačního centra, Masarykovo náměstí 5. 
Může vyhrát právě ta vaše!

Pozn.:	Redakce	Zpravodaje	si	vyhrazuje	právo	fotografie	publikovat.
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ZADÁNO PRO SENIORKluB

Slunce z jara nelenoší,
jak by se snad zdálo.
Po zimě je ještě slabé
a tak hřeje málo.
(………………)

Současné hlavní události: potřetí jsme se vrátili dnes od Jakoubka – bylo nás 8, stále je krás-
né slunečné počasí, sníh žádný, že by přece jen globální oteplování? V sobotu prý byl pěkný 
rybářský ples, minulý týden jsme dva dny volili prezidenta, ale nezvolili, ach, to byla pro ob-
čany mediální masáž, tento pátek se pokračuje, snad to přežijeme.

Pokračuje náš básničkový kviz. V minulém čísle to byla česká básnířka Zuzana Nováko-
vá. Pro tento měsíc jsme to udělali lehčí, verš je od oblíbené autorky pro děti. Tak seniorky, 
babičky, či prababičky, třeba vám pomohou vaše vnoučata, pravnoučata.

Slíbená dvě doporučení seniorům a seniorkám pro tento měsíc:
– Vítaní jara na Šmelcovně v neděli 23. 3., odjezd v 10 hodin od České spořitelny
– středa 12. 3. v17 hodin v KK na náměstí beseda s cykloturistou Jiřím Čefelinem o Maroku

co jsme připravili na měsíc březen:
Tento měsíc končí oblíbená nedělní plavání v Nové Vsi u Oslavan. Jede se ještě o ne-

dělích 2., 9. a 16. 3. Odjezdy v 8 hodin od České spořitelny, plave se od 9 do 10 ho-
din,potom je chvilka na občerstvení v lázeňském bufetu, v 10.30 se jede domů. Koncem 
minulého roku nám plavčík dal k Ježíšku dárek, poslední plavání bylo zdarma. Že by se 
to při posledním jarním plavání zopakovalo? Uvidíme. Plavání v březnu končí, v dubnu 
začnou kola. Po celý rok vám nabízíme možnost aktivního vyžití.

Ve středu 19.3., v 15 hodin, v KD, máme náš Seniorklub. Naším hostem bude br-
něnská spisovatelka Simona Monyová. Bude autorské čtení, beseda, autogramiáda. Zkuste 
si na internetu zadat její jméno, má tam toho hodně a píše hlavně o mezilidských vzta-
zích. Zajímavá temata. Je to moderní emancipovaná hezká žena, tak trochu i filosofka, 
dokáže zřejmě mluvit o všem. Připravme se na ni, ať ji trochu zaskočíme.

Třetí akcí v březnu, jak jinak, bude Vítání jara na Šmelcovně. V neděli 23. 3., v 10 ho-
din je sraz u České spořitelny. Autobus nás zaveze do Javůrku, odtud je to asi 2 km na 
Šmelcovnu. Program jako vždycky: vystoupení dětí ze ZŠ z Domašova, házení Smrtek do 
Bílého potoka, společný zpěv Přijde jaro, přijde, atd. Odjezd je v 15 hodin z Maršova, 
kam to je ze Šmelcovny také 2 km. Obě cesty: pro dospělé – 20 Kč, děti 10 Kč.

Bližší informace o této akci jsou v samostatném článku.

Co připravujeme na měsíc duben:
– středa 16. 4., Seniorklub s naším hostem
– koncem dubna, první letošní zájezd
– poslední sobota 26. 4., první letošní výlet na kolech
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Výlety na kole se už zase blíží. Kde byla tato zastávka, to určitě poznáte.
Foto: Aktiv Seniorklubu

Vítání jara na šmeLcOVně
Přijde jaro, přijde, zase bude máj,
usmívá se slunce, usmívá se háj.
Stříbrné své vlny hora rozleje,
rozkvete se růže, slavík zapěje,
rozkvete se růže, slavík zapěje.

Tato slova písně se dobře naučte. Každým rokem, první neděli po prvním jarním dnu, všich-
ni sborově vítáme touto písní jaro na Šmelcovně. Do rozvodněného Bílého potoka letí ho-
řící Smrtky. Jaro začíná.

Na Šmelcovně určitě. Bude-li počasí jen trochu vlídné, tady to už kvete. Schází se nás 
tady hodně a všichni máme radost, že už je zase jaro. Mnozí se zde po roce opět setkáváme, 
tolik se toho za rok událo a tolik toho zase na další rok plánujeme. Je o čem povídat.

Co pořád o Vítání jara na Šmelcovně psát? V každém březnovém Zpravodaji už toho 
bylo napsáno hodně. Nakonec, pojďme s dobou: zadejte si na internetu „Vítání jara na Šmel-
covně“ a máte na dost dlouho čtení.
Telegraficky opakujeme tyto základní informace :
– Šmelcovna je stará hutnická a hornická osada, v letech 1725 až 1825 se zde těžilo a ta-

vilo železo, pozůstatky hutních staveb a štol jsou dodnes patrné
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– Jaro tady zpravidla opravdu začíná, je možno tady spatřit první jarní květinky: azurové 
podléšky, bílé sasanky, žluté orseje a křivatce,fialové plícníky a kopytníky i vzácné cizo-
pasníky – podbílek šupinatý atd.

– Tradici Vítání jara na Šmelcovně založil básník Petr Bezruč (1867–1958), který sem 
s přáteli docházel každoročně v letech 1904 až 1942

– Krásné údolí Bílého potoka s mnoha mlýny. Jen z Velké Bíteše až na Šmelcovnu jich je 
11: Hejtmánkův, Hlouškův, Knolův, Porupkův, Čermákův,Urbánkův, Moučkův, Vildom-
cův, Absolínův, Kuchyňkův a Chomoutův. Na mapách jsou uvedeny i jiné názvy těchto 
mlýnů, podle polohy, jiného majitele, události či blízké vesnice.

– Výzva pro turisty: z Bíteše na Šmelcovnu to je podél potoka po modré značce 18 km, je 
hodně těch, kteří to ušli tam i zpět, nebo alespoň jednu cestu. Je to i zkouška odvahy, 
na cestě je asi 15 lávek (více jenom klád) přes rozvodněný potok.

Karel Smolík, st.

OChRANA OBYVATEl
hzs Kraje VysOčina, územní OdbOr 
žďár nad sázaVOU ps VeLKá bíteš infOrmUje
Požáry
Ve sledovaném období roku 2007 je evidováno u HZS kraje Vysočina, územního odboru 
Žďár nad Sázavou celkem 1352 událostí. Z toho počtu je 172 požárů s vyčíslenou škodou 
ve výši 159 296,10 Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty vyčíslené částkou 
165 076,10 Kč. V aktuální součtové tabulce je uveden celkový počet událostí, není zde však 
zahrnuto 13 prověřovacích cvičení, jelikož ta byla ve většině případech vedena jako požár 
a tím by došlo ke zkreslení údajů ve všech dalších případech. Ve výstupních tabulkách není 
rovněž zahrnuto 12 taktických cvičení, kterým není přidělováno evidenční číslo událostí.

Technické zásahy:
V roce 2007 je evidováno celkem 1352 výjezdů k technickým zásahům. Oproti roku 2006 
došlo ke zvýšení počtu technických zásahů a to o 94 případů.

Největší podíl na celkovém počtu technických zásahů mají technické pomoci – likvida-
ce 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 2007 došlo ke zranění celkem 11 osob. V jednom případě se jednalo 
o zranění hasiče.

úmrtí osob:
V roce 2007 není na našem okrese evidováno úmrtí osob u požárů.
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V hasebním obvodu požární stanice Velká Bíteš bylo celkem 149 výjezdů.
Požárů 34
Dopravní nehody 65
Technická pomoc 27
Technologická pomoc 2
Živelná pohroma 2
Únik látek 7
Planý poplach 7
Prověřovací cvičení 4
Taktické cvičení 3

Přehled požárů a technických zásahů od roku 2003 do roku 2007
Rok 2003 2004 2005 2006 2007

Požáry 275 149 161 181 172

Škody 7 567 160,- 7617 520,- 13 885 000,- 6 820 400,- 7604 10,-

Uchráněné hodnoty 672 718 200,- 66 718 00,- 136 820 000,- 132 007 000,- 7 60410, -

Zraněno 21 20 13 23 165 076,10,

Usmrceno 5 0 2 0 0

Technické škody 1071 1298 1088 1258 1352

ppor. Miroslav Mateja 
velitel stanice HZS kraje Vysočina
P.S. Velká Bíteš

pOLicie infOrmUje
V minulém vydání Zpravodaje jsem se zmínil o krádežích finančních prostředků z kance-
láří firem, ke kterým v našem služebním teritoriu dochází. Jeden z případů bude pravděpo-
dobně možné dotáhnout až k soudnímu potrestání, je to však odvislé od vypátrání pacha-
tele v celostátní pátrání.

Nepříjemnou skutečností se stávají ve Velké Bíteši krádeže osobních vozidel, v posledním 
měsíci	se	jedná	o	jeden	VW	Golf	a	dvě	Škody	Octavia.	Do	současné	doby	pachatelé	nebyli	
zjištěni, ani nebyla vypátrána vozidla.

Každý týden jsou nám oznámeny nějaké případy krádeží vloupáním do vozidel. Mnoh-
dy škoda na vozidle je vyšší, než hodnota odcizených věcí. Pachatelům stačí vidět na sedač-
ce odloženou kabelku a neváhají rozbít sklo, aby ji odcizili. Z posledních případů víme, že 
doba činu nepřesáhla řádově několi desítek vteřin. Po dlouhé době došlo k vloupání do re-
kreační chaty nedaleko V. Bíteše.

Kromě typické policejní činnosti se naši policisté v podstatě nepřetržitě věnují opako-
vaným oznámením jednoho starého pána, který asi  nemá co na práci a neustále zatěžuje 
státní orgány svými dopisy, kdy se dožaduje různých šetření, zásahů a zákroků. K naší prá-
ci to ale také patří.

npor. Jaroslav Navrátil
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techniKa sbOrU dObrOVOLných hasičů
Technika před založením sboru
Město Velká Bíteš vlastnilo „hasičskou techniku“ od nepaměti. Nejstarší prostředky k haše-
ní ohně byly koše a kožené vaky na vodu, obrovské žebře a těžké háky ke strhávání střech 
a stavení. Postupem doby měla Bíteš též své přenosné stříkačky, které se vlastně více podo-
baly čerpadlům a o nich se činí několikrát zmínka v různých starých městských zápisech, 
zvláště v listu z roku 1772. Obecní hasičské náčiní z roku 1817 a sice 1 velká dřevěná čtyř-
kolová stříkačka dle původního vzoru Jakuba Leopolda Plánického. Tato stříkačka se udr-
žela až do poloviny 18. století a prodejem se stala majetkem hasičského sboru v Přibyslavi-
cích. Dále 2 ruční stříkače, 1 žebř, 4 košů kožených a 8 košů slaměných na vodu, 4 vozy 
na vodu, 4 škopky, 5 žebrů, 1 hák, 3 tyče a 1 lucerna, uložené byly ve zvláštních, každé-
mu přístupných místech, jakož i poplachový zvonek byl umístěn – na radnici. Později byla 
zakoupena nová stříkačka od Adalberta Hillera, zvonaře v Brně za 550 zlatých. Podobná, 
ale vylepšená stříkačka v kočárové formě jednoproudní od firmy Vojtěcha Hillera, zvona-
ře	a	zhotovitele	stříkaček	v	Brně,	byla	koupená	v	roce	1861	za	obnos	1100	Korun.	Roku	
1892 předělána na sací soustavu s hadicemi za obnos 310 zlatých.

Technika po založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů byl ustaven a bylo potřeba k úspěšné práci sboru opat-

řit potřebné pomůcky. Stará hasičská kronika říká mnoho o prvních krůčcích sboru: 
jak byly úspěšné, ale přesto mužové náčelnictva nebyli spokojeni: primitivní dvoukolo-
vá jednoproudní stříkačka nebyla výkonným strojem ani na tehdejší dobu. A tak sbor 
pilně střádal peníze, aby si obstaral výkonnější. 24. srpna 1874 byla obcí od města Brna 
zakoupená Stříkačka dvouproudní od firmy W. Knaust ve Vídni do vínku hasičskému 
sboru. 1873 Hydrofor dvoukolový sundavací. Od r. 1874 čtyřkolový stříkač od brněn-
ské Tramvaje. 16. prosince 1894 usneseno koupit novou stříkačku dvouproudní s příslu-
šenstvím za 1000 zlatých od firmy R. A. Smekal, Čechy u Prostějova. Po první světové 
válce doba motorů nahradila dřinu u táhel vozových stříkačů, a dřívější inventář vesměs 
zastaral. V roce 1921 byla prodána dvouproudní stříkačka firmy W. Knaust do Níhova. 
Náš sbor nezůstal pozadu za pokrokovým vývojem, v požární zbrojnici bylo vykázáno 
čestné místo dvoukolové motorové stříkačce, jejíž výkon byl na úseku likvidace případ-
ného požáru – oproti dřívějšímu mnohonásobný. 30. září 1928 koupil sbor na své ná-
klady novou motorovou stříkačku firmy Hrček a Neugebauer, Brno za cenu 41 000 Kč. 
Nová dvoukolová motorová stříkačka dostává jméno: pokřtili ji sami hasiči. Měla ženské 
jméno	–	Rézinka,	Réza.	K	požáru	dopravovali	Rézinku	po	vlastní	ose,	na	gumových	(pl-
nopryžových) pneumatikách, avšak jen v těch případech, byl-li požár v místě. Přes pole 
byla dopravována na nákladním automobilu.

23. února 1930 o 2. hodině odpoledne prodal hasičský sbor ve Velké Bíteši hasičskému 
dobrovolnému sboru v Krokočíně čtyřkolovou stříkačku firmy Smejkal za 7 050 Korun. 
Dvoukolka ale nezaujímala dlouho ono čestné a přední místo ve zbrojnici. Sbor nelenil, 
střádal korunku ke korunce, a za pomoci města 25. května 1934 zakoupili hasiči auto-
mobilovou	stříkačku	typu	R	19,	velmi	praktickou	a	levnou	za	50	tisíc	a	zaplatili	hotově	
z našetřených peněz. Přestavbu autostříkačky na dodaný podvozek Walter PN pro Sbor 
dobrovolných hasičů Velká Bíteš u Brna provedla firma Hrček a Neugebaue, Brno-Krá-
lovo	Pole.	Vedle	skromné	Rézy	stála	moderní	vyleštěná	autostříkačka.	Stará	vozová	čtyř-
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kolová jednoproudní stříkačka „Hiller“ s příslušenstvím byla prodána nově založenému 
sboru v Jindřichově. Od roku 1942 byl hasičský sbor přímo pod kontrolou a dozorem 
obecní rady města Velké Bíteše a veškerý inventář se stal majetkem města. V roce 1948 
bylo z provedené sbírky po okolních obcích a za spoluúčasti ČSČK zakoupeno sanitní 
auto Škoda Tudor. V roce 1953 požárníci z Velké Bíteše předali své vozidlo Waltr do 
Katova, kde ještě s úspěchem sloužilo. Dne 2. listopadu 1954 přidělilo OIPO Velká Bí-
teš požárnímu sboru na tehdejší dobu moderní požární vozidlo PRAGA RN, technické 
označení DVS 8. – „Irenu“ s kompletním vybavením. Dvoukolová motorová stříkačka 
byla přidělena požárnímu sboru v Nových Sadech. Bítešská jednota dostala v roce 1956 
do od IOPO Velká Bíteš vínku požární vozidlo se zamontovaným čerpadlem – značky 
Praga RN, technické označení ASC 16/1,5 (automobilová stříkačka cisternová); kdy ve 
staré požární zbrojnici zaujal své místo tehdy moderní cisternový vůz s dokonalým vyba-
vením. 11. září 1968 obdržel hasičský sbor od OIPO Žďár nad Sázavou novou pojízd-
nou motorovou stříkačku PPS 12. Dne 6. března 1973 převzal Měst. NV Velká Bíteš od 
Požárního útvaru Praha starší CAS 16 ZIL. V hasičské zbrojnici byly nyní dvě automo-
bilové cisterny. Od roku 1973 měli „dobrovolní“ vozidlo ZIL CAS 16 a „placení“ vlast-
nili od roku 1978 cisternu CAS 25 Š-706-RTHP (šestimístná). V roce 1979 bylo zru-
šeno	 vozidlo	 cisterna	CHJ	16	PRAGA	RN	 (Anča).	Výraznou	 etapou	 pro	 funkci	 obou	
útvarů bylo v roce 1981 dovezení moderní automobilové cisterny CAS 32 na podvoz-
ku TATRA 148.

Dnes už historické foto. Poznáte své známé? Foto: Archiv SDH

Nyní mohli dobrovolní zrušit nevyhovujícího ZILa a převzali od „placených“ CAS 25 
jako náhradu. V roce 1982 byla zrušena cisterna CAS 16 na podvozku ZIL pro špatný 
technický stav a nedostatek náhradních dílů. Tento vůz byl nahrazen požárním vozidlem 
DVS-12 AVIA 30 s přenosným agregátem PS 12. Toto vozidlo se však již do „hasičky“ 
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nevešlo a muselo být parkováno mimo její prostory. Dřívější PPS 12 byla převedena do 
požárního sboru Košíkov. Od 8. srpna 1984 se před požární zbrojnicí, zde je naše „Let-
ní garáž“, protože auta nemají kde být garážována stěhuje též kropička MěNV CAS 16 
Š AKV /CAS-25 Š-706 je ve špatném technickém stavu a nesmí vyjíždět mimo území 
města Velké Bíteše/.

V roce 1985 bylo převedeno terénní vozidlo GAZ 69 z PS Křoví do Velké Bíteše. 
28. prosince 1986 byl zakoupen pro naši organizaci nový výsuvný 12metrový žebřík v Čes-
ké Lípě. 3. září 1986 přidělila rada Měst. NV garáže pro potřebu požárního sboru v uli-
ci Kpt. Jaroše, kterou ke dni 1. října 1986 uvolnilo ČSAD. Do této doby sloužila sboru 
garáž na bytovkách. Sbor ji využíval jako sklad. V roce 1987 byla Sboru dobrovolných 
hasičů v Katově přidělena od ONV Žďár nad Sázavou motorová stříkačka PPS 12 a sbor 
odevzdal PS 8 na požární stanici do Velké Bíteše. V roce 1990 byl do naší ZO SPO při-
dělen stroj PPS 12. 23. listopadu 1993 přibyla na výjezd automobilová cisterna CAS 25 
Škoda 706 RTHP (čtyřmístná) převedená od DZPS PBS a.s. Dne 21. října 1996 byl člen-
skou schůzí SDH Velká Bíteš odsouhlasen prodej 2 ks hasičských cisteren CAS 25 Ško-
da, za něž je k dispozici CAS 32 Tatra 148. Čtyřmístná CAS 25 Škoda 706 byla prodá-
na SDH Sentice, šestimístná převedena SDH Křižanov. V červenci 1997 jsme převzali 
cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 na podvozku T-148/2 PL 1 z SDH Svato-
slav. Toto vozidlo je účinným pomocníkem při likvidaci lesních a žňových požárů. 6. pro-
since 2005 bylo z ÚO Žďár nad Sázavou PS Velká Bíteš ze skladu HZS kraje Vysočina 
předán 1 ks PPS 12 r.v. 1975 včetně podvozku motorového přívěsu r.v. 1969.  Poslední 
automobil dostal náš sbor 9. listopadu 2007 od HZS kraje Vysočina PS Velká Bíteš vo-
zidlo AVIA 31-DA 12-L1Z.

David Dvořáček, DiS.
zájmová skupina historie PO při SDH Velká Bíteš

SPOlEčENSKÁ RuBRIKA

pOděKOVání

Děkujeme všem přátelům a známým za květinové 
dary a slova útěchy při rozloučení s naší maminkou 
a babičkou paní Martou Krupičkovou. 

Rodina	Krupičkova	a	Pokorných.
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narOzené děti
1. prosince 2007 Jakub Svoboda  Masarykovo nám. 14, Velká Bíteš
7. prosince 2007 Matyáš Kaláb Nová čtvrť 621, Velká Bíteš
2. února 2008 Pavel Müller Návrší 259, Velká Bíteš

Vzpomínka
7. března uplyne 20 roků od tragického úmrtí

LADISLAVA KLÍMY.
Vzpomeňte s námi na velkou osobnost Bítešska.

Kamarádi Staňa Mihal, Ota Borkovec

OSTATNÍ
aKtiVně V péči O pLeť
Jaro se již pomalu hlásí o svou vládu a my netrpělivě čekáme na příjemné slunné dny a těšíme 
se na proměnu přírody. Většinou v tomto čase nalézáme v sobě novou energii a máme chuť se 
sebou začít něco dělat a něco na sobě vylepšit. A co by se dalo udělat pro naši pleť?

Chceme-li vědět, co potřebuje naše pleť pro dobrou výživu, je dobré seznámit se s je-
jím složením. Kůže se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a podkožního vaziva. Z kosme-
tického hlediska nás zajímají především dvě horní vrstvy.

Vrchní část – pokožka obsahuje póry, které slouží k dýchání kůže a odvádění plynů 
a kapalin z organismu. Současně také tyto póry umožňují vstřebávání výživných látek, kte-
ré jí dodáváme formou kosmetických přípravků. Pokožku tvoří šest vrstev buněk, které po-
stupně dozrávají, rohovatějí a odlučují se z povrchu. Odlučování odumřelých buněk mů-
žeme urychlit pomocí peelingu. Má to však jedno úskalí. Při častém používání a nebo při 
volbě nevhodného přípravku, může dojít k odstranění zdravých buněk a na povrch se tak 
dostanou buňky příliš mladé a nepřipravené plnit svoji ochranou funkci. Také nešetrným 
peelingem můžeme způsobit porušení povrchu a tím vytvoříme mikroskopické trhlinky – 
vstupní bránu pro infekci. Výsledkem potom může být šupinatá, citlivá a velmi zranitelná 
pleť často navíc se sklonem k akné. 

Buňky pokožky jsou také nejvíce vystavené působení nečistot a volných radikálů z ovzdu-
ší. Pokud ji dobře nechráníme a nečistíme, škodlivé látky napadají lipidy obsažené v buněč-
né stěně a dochází tak k rozpadu buněčné membrány, která je přirozenou obrannou barié-
rou buňky. Tato pak ztrácí svoji funkčnost a pleť je opět velmi zranitelná, což se projevuje 
zarudnutím, zrohovatěním, přecitlivělostí a sklonem k ekzémům.
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Druhá vrstva se nazývá škára a je nejdůležitější částí kůže, která významně ovlivňuje 
vzhled pokožky. Tvoří ji voda, bílkoviny a tuky. Podle poměru jednotlivých složek se pak 
mění i vzhled kůže. Ve škáře se nacházejí potní a mazové žlázy, cibulky chloupků a vlasů, 
krevní kapiláry.

Když mluvíme o aktivní péči o pleť, zahrnuje to nejen důkladné a pravidelné čištění, ale 
i dobrou výživu. Nejdříve musíme z pokožky odstranit to, co jí škodí a potom dodat látky, 
které pro svou regeneraci velmi potřebuje. Tzv. aktivní látky, obsažené v některých pleťo-
vých krémech, dodávají do kůže jednotlivé dílčí molekuly nezbytné pro biosyntézu bílkovin 
a látkovou výměnu buněk. Tak podpoří poměr a funkci jednotlivých složek a tím i zdraví 
a vzhled pokožky. Pleť se udržuje pružná a vláčná, je vyrovnaná a dobře odolná vůči nega-
tivním vlivům. Vitamíny umožňují pleti odolávat působení volných radikálů. 

Při dobré aktivní péči o pleť zvlášť dbáme na dostatečnou ochranu pleti během dne, 
kterou přizpůsobíme prostředí, v němž se pohybujeme. A hlavně bychom neměli zapomí-
nat na ochranu pleti před slunečním zářením. Jarní paprsky slunce jsou sice velmi příjem-
né, ale nezapomeňme, že mohou být pro naši pleť i velmi nebezpečné.

Krásné jarní dny a hodně sluníčka vám přeje
Mgr. Anna Kopáčková

… až se tObě třásti bUde rUKa

Návštěva dětí v našem „Domě“. Foto: Archiv DPS

V úvodu jsem použila slova jednoho klasika a jestli bude mít čtenář tolik trpělivosti 
a dočte moje zamyšlení do konce, jistě pochopí proč.

V poslední době se stala hezkou tradicí spolupráce Mateřské školy U Stadionu a Soci-
álních služeb ve Velké Bíteši. Myslím, že je to nejen velmi hezká, ale také prospěšná tradi-
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ce. Je milé vidět, jak děti společně s babičkami malují nebo, jak jsme podnikli v poslední 
době, batikují trička. Když vezmete šikovnost a fantazii malých dětí a zkušenosti a rozum-
ný přístup babiček, výsledek nemůže být jinak, než vynikající a to také byl, jak se můžete 
sami na fotografiích přesvědčit. Ale nejsou to jenom tyhle dvě konkrétní akce. Děti s paní 
učitelkou Dádou Neklapilovou k nám chodí pravidelně. Vždy, když si připraví nějaké to 
vystoupení nebo se naučí novou pohádku, jejich premiéra je většinou u nás na Domě s pe-
čovatelskou službou.

A že my jsme publikum velmi kritické, dosvědčuje nějaká ta sladkost, kterou babič-
ky dětem za jejich snažení a námahu připraví. Ať už to bylo hodové vyprávění a zpívání 
v krojích, kde se i děti od babiček dozvěděly mnoho nového nebo pohádka O Sněhurce, 
kterou nám děti krásně sehrály. Nesmíme zapomenout ani na Vánoce ve školce – setká-
ní tří generací, kdy jsme na oplátku my navštívili mateřskou školku a krásně jsme si spo-
lečně zakoledovali. A naposledy, jak jsem se již zmínila – batikování triček. Děti si trička 
vyrobily na připravovanou akademii a my jsme jim je tak záviděli, že jsme si je pod jejich 
„odborným vedením“ udělali také a už se těšíme, až se v nich v létě sejdeme na jak jinak 
než tradiční návštěvě seniorů ve školce. A moje zamyšlení? Myslím, že je velmi prospěšné, 
když si děti odmala zvykají na nutnost a potřebu pomoci. A vůbec to nemusí být vlastní 
babička nebo dědeček, jak jsem si všimla na posledním setkání, kdy paní vzala malou hol-
čičku za ruku a šly společně kreslit se slovy: „Pojď já ti budu dnes dělat babičku.“ Jenom 
tak si můžeme i my být jisti, že až nám se třásti bude ruka, najde se někdo, kdo nás za ni 
vezme a pomůže.

Za dům s pečovatelskou službou
Lenka Cyprisová

Batikování triček. Foto: Archiv DPS
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nárOdní památKOVý ústaV zřídiL disLOKOVané 
pracOViště Ve VeLKé bíteši
K 1. lednu 2003 vznikl Národní památkový ústav jako státní příspěvková organizace 
s celostátní působností, která je odbornou organizací státní památkové péče podle záko-
na č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změ-
ně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Čin-
nost této organizace upravuje nejen výše zmíněný zákon, ale také vyhláška MK České 
republiky č. 66/1988 Sb.

Národní památkový ústav je odbornou organizací státní památkové péče pro výkon 
a koordinaci veškeré odborné činnosti v oboru státní památkové péče k zabezpečení jed-
noty kulturně politických záměrů a ideově metodických, ekonomických a technických hle-
disek, jakož i perspektivního rozvoje státní památkové péče. 

Národní památkový ústav zpracovává rozbory stavu a vývoje státní památkové péče, 
podklady pro prognózy, koncepce a dlouhodobé výhledy rozvoje státní památkové péče; 
Organizuje, koordinuje a plní vědeckovýzkumné úkoly státní památkové péče, rozpracovává 
teorii a metodologii státní památkové péče a metodiku společenského uplatnění kulturních 
památek, plní úkoly odborně metodického, dokumentačního a informačního pracoviště pro 
úsek státní památkové péče a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních 
památek, památkových rezervací a památkových zón; vede ústřední seznam kulturních pa-
mátek, připravuje odborné podklady pro ministerstvo kultury, zejména pro prohlášení věcí 
za kulturní památky. Zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní pa-
mátkové péče, metodicky usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bez-
platnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče, zabezpečuje 
odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad jejich soustav-
ným využíváním, sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci 
a zabezpečuje kulturně výchovné využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hos-
podaří, zabezpečuje další vzdělávání pracovníků v oboru státní památkové péče, plní další 
úkoly na úseku státní památkové péče, kterými ho pověří ministerstvo kultury.

1. ledna 2008 vzniklo nové územní odborné pracoviště Národního památkového ústa-
vu pro kraj Vysočina. Toto pracoviště má sídlo v Telči na ul. Slavatovská č. 98.

NPÚ ú.o.p. v Telči, ve spoluprácí s Městem Velká Bíteš, vytvořil pro zajištění činnos-
tí pro výkon státní památkové péče dislokované pracoviště v Klubu kultury města Vel-
ké Bíteše, na Masarykově náměstí č. 5. Cílem vzniku dislokovaného pracoviště má být 
především přiblížení odborné pomoci při péči o kulturní dědictví občanům. Od března 
bude každý pátek (8:00–16:30) v kanceláři Klubu kultury konzultační den pro veřejnost. 
Je vhodné se vždy na termínu konzultace předem telefonicky dohodnout.

Mgr. Bc. Tomáš Vícha
garant památkové péče pro kraj Vysočina
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ZAPOJTE SE DO TVORBY KULTURNÍHO ŽIVOTA 
VE VELKÉ BÍTEŠI 

 
Nyní máte jedine nou možnost vyjád it sv j názor týkající se kultury 

ve Velké Bíteši a tím pomoci pozvednout její celkovou úrove ! 
 

CHCETE, ABY SE VE MĚSTĚ POŘÁDALA ZÁBAVA, 
KONCERT ČI DIVADLO? 

 NEBO BYSTE RADĚJI UVÍTALI FOLKLORNÍ AKCI? 
SDĚLTE NÁM SVÁ PŘÁNÍ! 

 
Vypl te následující lístek, odst ihn te jej a poté p ineste do 

Informa ního centra, Masarykovo nám. 5 
 

K výsledk m ankety bude p ihlíženo p i tvorb  programu kulturních 
akcí. 

 
-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------ 

 
ANKETA

Jaké akci by jste se nejrad ji zú astnili?

A) diskotéka   B) Superstar  C) koncert  

D) divadlo   E) tane ní zábava       F) folklorní akce 

JINÉ: ( zde prosím napište Váš další komentá i návrh na jinou 
akci)
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PROGRAM KINA FlIP VElKÁ BÍTEš
březen 2008

Neděle 2. března v 19.30 hodin
Chyťte doktora
Komedie o lásce, provalené nevěře a jejích ná-
sledcích… V hlavních rolích M. Malátný, T. Vil-
helmová, I. Janžurová, K. Hádek, L. Sobo-
ta a další…
Premiéra – 95 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 7. března v 19.30 hodin
Václav
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan 
Trojan lítá z jednoho průšvihu do druhého… 
Dále hrají: E. Vášáryová, J. Budař, J. Lábus…
Premiéra – 97 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 9. března v 18.00 hodin
Pan Včelka (Bee Movie)
Včela vždycky v čele… aneb včelí bzučení je zá-
bavné! V hlavních rolích animovano-hrané ko-
medie	pro	celou	rodinu	J.	Seinfeld,	R.	Zellwege-
rová, M. Broderick a další. Český dabing.
Premiéra – 90 minut,mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Projekt 100
Pátek 14. března v 19.30 hodin
Želvy mohou létat (Lakposhtha hâm parvaz mi-
konand)
Magickým realismusmem režiséra Bahmana Ghoba-
diho viděný příběh dětí minových polí u turecko-
írácké hranice… 
Snímek byl oceněn na MFF Berlín – zvláštní uzná-
ní, MFF Mexico City – cena diváků a cena za nej-
lepší film, MFF Rotterdam – cena diváků, MFF 
San Sebastian – nejlepší film, MFF Tbilisi – nej-
lepší film, MFF Tromsø – nejlepší film.
Premiéra – 94 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59 Kč

Neděle 16. března v 19.30 hodin
Vetřelci vs Predátor 2	 (Alien	vs.	Predator:	Re-
quiem)
Když se dva perou, spousta lidí umře. Na Zemi 
vypukne peklo… 
Premiéra – 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 21. března v 19.30 hodin
…a bude hůř
Generační	film	o	hledání	životních	hodnot	a	jis-
tot, o střetu s policií a měšťáky… Syrový film 
režiséra Petra Nikolaeva podle kultovní under-
groundové předlohy Jana Pelce.
Premiéra – 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 23. března v 19.30 hodin
Zlatý kompas	(The	Golden	Compass)
Náš svět je jen jedním z mnoha, a my jsme 
s nimi spojeni… V hlavních rolích krásného 
fantasy dobrodružství N. Kidman, S. Elliott, 
E.	Green,	D.	Craig…
Premiéra – 113 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 28. března v 19.30 hodin 
P.S. Miluji Tě (P.S. I love you)
Slova, pro něž stojí za to žít… Miluji Tě! Jen 
jeho dopisy ji drží při životě… V hlavních rolích 
řádně slzopudné romances jemným humorem 
H.	Swank,	G.	Butler,	L.	Kudrow…
Premiéra – 117 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 30. března v 19.30 hodin
Svatba na bitevním poli
Slunce, seno, Napoleon aneb Moravská ko-
medie Dušana Kleina s hvězdným obsazením: 
B. Polívka, Z. Adamovská, J. Somr, J. Budař, 
R.	Vojtek,	J.	Doležalová,	M.	Šimůnek,	M.	Va-
šut, J. Pecha…
Premiéra – 95 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč
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řÁDKOVÁ INZERCE

Mladý pár hledá pronájem bytu / domku. Tel.: 603 336 857

Zajímáte se o kosmetiku a chcete si přivydělat peníze? Pro více informací volej-
te 607 909 462, e-mail menclerova@quick.cz

Hledám spolubydlící do bytu 3+1 na Jihlavské ulici. K nastěhování ihned. Tel.: 
777 186 589

Prodám byt 1+0 k okamžitému nastěhování na ulici Jihlavská. Tel. 776 103 191
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KOSMETICKÉ	PORADKYNĚ	ORIFLAME	VáS	SRDEČNĚ	ZVOU	
NA	DEN	OTEVřENÝCH	DVEří	VE	STřEDU	5.	BřEZNA, 
KTERÝ	SE	BUDE	KONAT	VE	VÝSTAVNíM	SáLE	KLUBU	

KULTURY	NA	MASARYKOVĚ	NáMĚSTí	5	VE	VELKÉ	BíTEŠI 
OD 14.00 DO 19.00 HODIN

Zjistíte jaké líčení Vám bude slušet v jarních dnech a jaké nás čekají módní trendy
Speciálním přístrojem určíme typ pleti a doporučíme Vám nejvhodnější přípravky

Seznámíte	 se	 s	 charitativním	 projektem	 ORIFLAME	 DĚTEM,	 patronkou	 je 
Tereza Maxová

Host	ze	ZDRAVÉ	VÝŽIVY	Vám	poradí	jak	snadně	žít	zdravě	–	ochutnávka	čajů	
a kávy

Ten,	kdo	5.3.	slaví	narozeniny	a	toto	doloží,	získá	DáREK

Čeká na Vás zajímavá TOMBOLA a navíc ještě nějaké to překvapení

PŘIJĎTE NAČERPAT INSPIRACI A ENERGII NA JARO!!

VSTUP ZDARMA

40

1

2
Nové bydlení u Velké Bíteše 3

4
Projekt dvou rodinných dom  o t ech bytových 5
jednotkách na venkov  3km od Velké Bíteše. 6

7
Bytové jednotky3+1 o velikosti 60-68 m2 s 8

komorou, halou, samostatným WC, parkovacím 9
stáním pro dv  auta a zahradou. 10

Zahájení výstavby jaro 2008 - kolaudace XII. 2008. 11
Bytové jednotky s vyšším standardem za rozumnou 12

cenu.13
Cena od 1,260 000,- nebo od 6.900,- m sí n .14

15
Neváhejte a rezervuje již nyní 16
604 320 136         777 824 822 17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42



Březen 2008 45



46 Zpravodaj Velká Bíteš

Prodáváme naše vlastní produkty:
 stromkové růže
 parkové a popínavé růže
 sortiment okrasných keřů
 habry, skalníky

Březen – měsíc vřesovců

Rozjasněte své jaro
záplavou barev

 ze zahradnictví Matúšů

Přijeďte k nám
na nákupy,
jsme jiní!!!

Adresa:
Horní Lhotice,
Kralice nad Oslavou
tel.: 728 015 574
e-mail: zahradamatusu@seznam.cz

Otevírací doba:
St – Pá    10:00 – 17:00
        So       8:00 – 13:00

V naší nabídce od dubna naleznete
i speciální substráty a kůru

Produkty českých pěstitelů:
rododendrony  jehličiny
skalničky  trvalky

A to vše za ceny, které mile překvapí!!!
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prodává nejvíce realit na světě,
prodáme i tu Vaši!

Ing. Michal Brázdil
   773 500 753

RE/MAX Center,
IBC Centrum,

Příkop 6, 602 00 Brno
michal.brazdil@remax-czech.cz

Proč prodávat nemovitost přes RE/MAX
 makléři RE/MAX prodávají Vaši nemovitost rychle 

a efektivně díky zadávání a sdílení zakázek 
v celosvětovém sytému RE/MAX – všechny nemovito-
sti jsou nabízeny a prodávány všemi makléři v Česku 
i v zahraničí. To je možné jen díky fungujícímu sys-
tému sdílení nabídek a poptávek. Využití obrovské 
distribuční sítě umožňuje prodat Vaši nemovitost ry-
chleji.

 RE/MAX má propracovaný systém inzerce. S námi 
máte mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že naj-
dete kupce, který za Vaši nemovitost nabídne nejvyšší 
možnou cenu.

 budeme k Vám přistupovat individuálně, korektně, 
profesionálně, nevěříte, přesvědčte se.

VOLEJTE ZDARMA

800 110 109
www.remax-czech.cz

Pro naše významné
klienty hledáme k rychlé
koupi ve Vašem okolí:

byty
rodinné domy
pozemky
chaty
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HRAJETE	RáDI	PEXESO?
PAK	SE	PřIJĎTE	PODíVAT	DO	INFORMAČNíHO	CENTRA	

NA	MASARYKOVĚ	NáM.5
PRáVĚ	ZDE	JE	NYNí	V	PRODEJI	

PEXESO	VELKá	BíTEŠ
VYDANÉ	KU	PříLEŽITOSTI	600	LET	MĚSTA


