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MLADÉ BÍTEŠSKO
ZAMĚSNAVATELÉ REGIONU
SOUTĚŽ PRO DĚTI
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•
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BROLN a BÍTEŠAN koncert 14.6.2007

FOTO: SILVA SMUTNÁ



POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Nově upravená náves ve Březském. FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Kaplička z roku 1926, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie.   FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.
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BŘEZSKÉ
Jedna ze čtyř obcí podobného jména v blízkém okolí. Svou nadmořskou 

výškou 469 m je nejníže položenou osadou současného bítešského regionu. 
Málokdo ví, že i sousední, nedaleké Krevlice leží na jejím katastru, který tvoří 
spojité území ve tvaru písmene „T“ s největším zúžením na asi 300 m v ob-
lasti silnice Velká Bíteš – Vlkov, v okolí rybníka „Skříňka“. Tudy také prochá-
zela níže zmíněná „robotní cesta“.

Místopis a historie
„Osada leží severně v údolí na potůčku bezejmenném, přítoku Haldy (viz 

Borovník), po obou stranách jeho… Domy jsou ve dvou řadách po obou bře-
zích potůčka, několik jest ještě dřevěných, a mají před sebou zahrádky; upro-
střed jest zvonička.
Podobně jako Březka patřily i Březské r. 1349 k panství Osovskému, od r. 
1437 patří k Náměšti. Věno vdovy Jana ml. z Meziříčí, o němž jest řeč k r. 
1398 u Březky, bylo i zde zapsáno.
Březské byly do r. 1788 přifařeny do Osové Bítišky. Obec má jmění (polí, luk 
a lesů) 60 1/2 jitra.

Trati: Na křivoších, Padělky, Díly, Prašinec, Pod cestou, Poloudily, Račinec, 
Na hlzách, „Na stráži“, Na horních dílech, Na hrkmancích, Radostny, Kolíbka, 
Klínek, Komory, Vodany, Nad vejhonem...“

…uvádí Jan Tiray v roce 1900 a v záhlaví této stati ve Vlastivědě Moravské 
používá název obce - „Březky“ ve tvaru plurálu (ve Březkách) a dodává, že 
tento se užívá teprve v novějším čase, zejména na úřadě farním a ve škole, 
ale ne všeobecně. Tzn., že i předtím se psávalo „z Březského“, „ve Březském“. 
Svoji definitivní podobu našel název obce teprve v roce 1924, kdy bylo jeho 
úřední znění uvedeno v „Lexikonu obcí ČR.“ Názvy obce v historických 
písemnostech: Brys /u panství Osová/ (1349), Brzeske, též Veliká Brzeska 
(1366), Brzeskiho (1718), Břeskiho, Březky, Břeské (1850). 

I když se nám zdá původ názvu obce zřejmý, přesto uvedu výklad z pu-
blikace „Místní jména na Moravě a ve Slezsku“ doplněný informací z „Ústavu 
pro jazyk český AV ČR“:

„Březské – ves 5 km ssv od Velké Bíteše. Výklad jména je několikerý: 
1. snad z os. jména „Vriesek“, deminutivum (zdrobnělina, pozn. aut.)
k „Vřes“, ale tato os. jména nejsou doložena;
2. novější a přesvědčivější výklad: z apelat. (obecné jm.) „bržiště“,
doloženého ve staré češtině s významem „doupě“. 



2

Sémanticky srov. MJ Brloh, Pelechy, Kotce, Doupě apod.; příklon k bříza 
„Birke“, nářečně „březa“.

Krevlický dvůr - ve jméně této místní části je zachováno jméno obce 
Krevlice (zpustla ve 2. pol. 15. stol.), což je zřejmě poněkud vzdálená podoba 
od Křídlovce (to k osobnímu jménu Křídlo příponou –ovice, tedy „ves lidí 
Křídlových“).

Starší historické prameny uvádějí: „…dvůr Krevlice dostal jméno od krve 
zde potokem tekoucí po bitvě, kteráž prý mezi Bíteší, Novými Sady a Jesenicí 
před dávnými časy svedena byla…“

Jak těžké byly poddanské poměry za hrabat z Werdenberka, když z Břez-
ského chodili a jezdili robotovat po „robotní cestě“ na Krevlický dvůr 
dokládá tento zápis:

„…purkrabí Štefan soužil sedláky v Březské. Jednou, když Jíra Lacinů na 
Náměšti purkrabího prosil o slevení roboty, byl jím holí tak přes hlavu pobit, 
že zemřel do čtvrtého dne (r. 1640).“

Vývoj osídlení: Počátkem 17. století bylo ve vsi 14 domů, po válce třiceti-
leté 9 osedlých a 5 pustých. Na přelomu 19. a 20. století to už bylo 41 domů 
s 305 obyvateli (historické maximum). V roce 1979 je uváděn je uváděn prav-
děpodobně nejmenší počet obyvatel - 178. Poslední údaj: ke dni 28. 8. 2006 
žilo v obci 236 obyvatel.

Škola: Úmysl zřídit obecnou školu pojalo představenstvo obce již v roce 
1897. Podnětem byl záměr c.k. okresní školní rady ve Velkém Meziříčí rozšířit 
školu ve Březí. Stavba započala 4. dubna 1899 a již 25. července téhož roku (!)
proběhlo úřední schválení školní budovy – kolaudace. Výuka byla zahájena 
školním rokem 1899 – 1900, prvním učitelem byl ustanoven p. Adolf Slaný 
- podučitel z Březí.

Tragický konec války: Při všeobecném zmatku, za přítomnosti sku-
pin partyzánů a chaotickém pohybu ustupujících Němců, byla ve vsi dne 
8. května 1945 vyhlášena mobilizaci mužů do 40 let věku. Vyhlásila ji údajně 
vdova po generálu Lužovi, která se ukrývala v domě č.12. Nevycvičení lidé 
se společně s partyzány postavili proti ustupujícím německým vojákům. Po 
divokých přestřelkách čtyři občané padli a díky blížící se Rudé armádě se již 
Němci nestačili pomstít. Ti pojali likvidaci povstání jako normální vojenskou 
operaci za použití tanků a minometů. Situaci nejlépe osvětlí zápis ze školní 
kroniky provedený řídícím učitelem Jaroslavem Dufkem:
„Dne 9. května 1945 v 16 hodin 35 minut vstupuje do naší vesnice Rudá 
armáda – osvoboditelka. Opoždění o 20 minut, znamenalo by zkázu – 
sutiny, trosky a mrtvoly obyvatel.“ 
Památky:

Kamenný kříž. Nachází se na konci obce po pravé straně u silnice smě-
rem na Březí. Popis: Na čtvercové základně je hranolový sokl s rytými rámy, 
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ukončený římsou. Na profilované patce spočívá kamenný kříž s rovně ukon-
čenými rameny a mírně prověšeným tělem ukřižovaného krista. Na přední 
straně soklu je nápis:
Tento sv. Kříž
Wěnowala wubec
Břeskýho ke cti a
Chwale Božj
Roku 1834

Okolo kříže je kamenná ohrádka se čtyřmi nárožními pilíři, na kamen-
ných podnožích. Boční stěny stěny jsou plné, v přední je motiv maltézského 
kříže. V roce 2004 byla památka restaurována nákladem 185 220,- Kč. Je 
zasvěcena „Nanebevzetí Panny Marie“.
Nová obecní kaple. Byla postavena v roce 1926 nákladem 20 000,- Kč.
Stavbu navrhl i provedl p. Karel Babák z Velké Bíteše.
Pomník padlých z roku 1933 je důstojnou upomínkou na občany, kteří ztra-
tili své mladé životy ve světových válkách. Bylo pro něj upraveno prostran-
ství „Pod lipami“ u školy.

Dráha: Novodobá historie obce je úzce spjata s výstavbou a provozem 
nové železniční trati.
Dne 26. prosince roku 1953 byla po 14 letech výstavby zahájena osobní 
a nákladní přeprava na nové „dráze“ Brno – Havlíčkův Brod. Železniční 
trať probíhá za „humny“ obce a přesto zde nebyla zřízena zastávka. Občané 
museli tedy chodit téměř půl hodiny pěšky buď do Vlkova nebo do Níhova. 
„Důvody“ uvádí zápis v hasičské kronice obce vedené od roku 1908: 
„Když při začátku stavby dráhy, vedoucí naší obce se t.č. nezajímali, nao-
pak se proti žel. zastávce, která byla u Březského v plánu, bránili, aby tady 
nebyla, že kdejaký vandrák zde vyleze a bude v obci žebrati neb krást…“.
Po odchodu těchto „sousedů“ z vedení obce byla snaha nového MNV o zří-
zení zastávky již marná i zbytečná. (I my v Bíteši máme své zkušenosti…)

100 let od založení „Dobrovolného hasičského sboru“
Letošní rok je významný zejména pro místní Sbor dobrovolných hasičů, 
který byl založen právě před 100 lety, na ustavující schůzi konané 7. dubna 
roku 1907. Ke členství se tehdy přihlásilo 20 občanů, kteří zvolili náčelníkem 
pana Adolfa Slaného, správce místní školy. V neděli, 6. května 2007, se konaly 
oslavy tohoto slavného výročí. Navzdory pošmournému počasí proběhly 
díky pečlivé přípravě důstojně a jistě se zapíší do historie obce i blízkého 
okolí. Už sama účast pozvaných hostů, hasičských funkcionářů a množ-
ství aktivních hasičů na slavnostní mši svaté, celebrované opatem Královské 
kanonie premonstrátů na Strahově P. Josefem Pojezdným, předznamenala 
vysokou společenskou úroveň. Přítomen byl také místopředseda sněmovny 
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Parlamentu České republiky Ing. Jan Kasal s chotí i tajemník jeho poslanecké 
kanceláře. 

Opat Pojezdný, který se v našem regionu cítí jako doma, nezklamal a hlu-
boké myšlenky o potřebách lidských setkávání a pomoci blížnímu pronesl 
jasně a srozumitelně. Trefně se vyjádřil i Jan Kasal a jistě překvapil i samot-
ného opata, když navrhl, že by při takových příležitostech – vzhledem k bo-
hulibé činnosti dobrovolných hasičů – mohla být liturgickou barvou modrá. 
Po těchto bohoslužbách pozval starosta Ing. Káňa všechny přítomné na malé 
pohoštění do kulturního domu. Odpoledne potom proběhlo hasičské cvi-
čení za účasti 35 sborů.

Novější aktivity a události – chronologický přehled
1974 – slučovací schůze jednotných zemědělských družstev Březského, Březí 

a Vlkova - vznik sloučeného zemědělského družstva s názvem „NIVA“ 
1974 – historické dopravní spojení s Březím prašnou komunikací
1978 – stavba prodejny Jednoty 
1978 – 30. června byl zakončen školní rok, poslední v historii zdejší školy
1981 – oprava komunikace
1990 – vyčištění rybníka „Za dráhou“
1992 – započetí rekonstrukce „hasičského skladiště“
1994 – vyasfaltování komunikace do Březí
1996 – 2002 – přestavba kulturního domu a přístavba budovy obecního úřadu 
1998 – oprava požární nádrže
2000 – plynofikace obce (společně s Níhovem)
2001 – výstavba vodovodu zásobovaného z Mostišťské přehrady
2002 – úprava horní části obce: asfaltová vozovka + pojížděný chodník, 

úprava prostranství na návsi včetně demolice domu č.38
2007 – dokončení rekonstrukce hasičského skladiště s klubovnou 

Obcí prochází zeleně značená turistická trasa vedoucí z Velké Bíteše a pokra-
čující přes Níhov, Lubné, Kutiny, Říkonín do Tišnova. 
Od roku 1990 stojí v čele obce starosta Ing. Bohumil Káňa, starostou hasičů 
je Miloš Sýkora a jejich velitelem Jaroslav Lacina ml.

Pročítání obecních kronik nás přivádí k zamyšlení nad pestrým životem oby-
vatel i tak malé vesnice, nad jejich moudrostí a statečností…

Alois Koukola 
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Pátek dne 1. června 2007 od 8.30 do 11.30 hodin
DEN DĚTÍ U ČLOVÍČKA - otevření Človíčka, přijďte se s námi seznámit
Organizuje MC Človíček

Pondělí dne 4. června 2007 
PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK
pondělí, středa, pátek – 8.30 – 11.30 hodin
Vstupné do MC Človíček je 20 Kč/rodina. Přezůvky s sebou.
Jakékoliv Vaše nápady na program uvítáme na email:mcclovicek@seznam.cz
nebo na tel. 603793709

Pátek dne 8. června 2007 v 15 hodin
Areál MŠ U Stadionu 538
ZAHRADNÍ SLAVNOST – pro děti z města i okolí
Organizuje MŠ U Stadionu

Úterý dne 12. června 2007 v 6 hodin
Odjezd od České spořitelny
DRUHÝ LETOŠNÍ ZÁJEZD SENIORKLUBU
Přihlášky na květnovém Seniorklubu, nebo přímo u Drahy Tikovské, tel.: 732 208 318, 
účastnický poplatek 100 Kč.
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 12. června 2007 v 9.00 hodin
Sraz u lékárny U tří sloupů, Masarykovo nám. 8
„POJĎTE S NÁMI K HASIČŮM“ 
Organizuje MC Človíček

Čtvrtek dne 14. června 2007 v 19 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
PUTOVALI HUDCI – BROLN a BÍTEŠAN
Pořad Českého rozhlasu Brno v cyklu Písničkový místopis Čech, Moravy a Slezska. 
Vystoupí Brněnský orchestr lidových nástrojů a jeho hosté – muzikanti a zpěváci 
národopisného souboru Bítešan. Koncert je současně veřejnou nahrávkou rozhlaso-
vého pořadu. Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám. 5
Organizuje Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska

Pátek dne 15. června 2007 od 9.00 do 11.00 hodin
V MC Človíček, Masarykovo náměstí
„I NA MATEŘSKÉ KRÁSNÁ S MARY KAY“ - seznámení s kosmetikou, letní líčení, 
vizážistika
Organizuje MC Človíček
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Neděle dne 17. června 2007 ve 13 hodin
Atrium domu č. 5, Masarykovo náměstí
MLADÉ BÍTEŠSKO
Přehlídka místních dětských krojovaných skupin. Vystoupí folklorní kroužky obou 
městských mateřských škol Bítešánek a Sluníčko a dětské skupiny národopisného 
souboru Bítešan
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Pondělí dne 18. června – pátek dne 29. června 2007 od 8 do 15.30 hodin,
polední přestávka od 11.30 do 12 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE JIŘÍHO SCHWEMLEINA
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 20. června 2007 v 15 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
SENIORKLUB – kdo bude naším hostem? Na červen máme několik zajímavých nejis-
tých typů, tak se nechte překvapit
Organizuje Seniorklub

Sobota dne 23. června 2007 ve 21 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
VELKÁ POUŤOVÁ DISKOTÉKA S LEGENDOU BRNA A PIVOVAREM REGENT 
(HODNOTNÉ CENY CELÝ VEČER)
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 24. června 2007
Masarykovo náměstí
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÁ POUŤ
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 30. června 2007
Hala TJ Spartak, Tyršova 219
TURNAJ KOŠÍKOVÁ MUŽI
Kontaktní osoba – Jiří Nováček – tel.: 739 922 834

Sobota dne 30. června 2007 v 7 hodin
Sraz u fotbalového stadionu
CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH NA PÁLAVU
Organizuje Seniorklub
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INFORMACE RADNICE
USNESENÍ Č. 9/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 19. BŘEZNA 2007

Rada města schvaluje:
vyhovět žádosti o převedení nájmu k bytu č. 2, U Stadionu 277a, Velká Bíteš s tím, 
že pohledávka vůči městu se převádí taktéž a nájemné zůstává ve stejné výši 
tj. 40Kč/m2/měsíc 
výsledek hospodaření SOU J. Tiraye, Velká Bíteš za r. 2006 a jeho rozdělení dle 
předloženého znění
výsledek hospodaření Polikliniky Velká Bíteš za r. 2006 a jeho rozdělení dle před-
loženého znění
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění, uzavírané s následujícími 
subjekty:

- Svaz diabetiků ČR, územní organizace Velká Bíteš 10.000 Kč
- ZO OS KOVO PBS a.s. Velká Bíteš 50.000 Kč
- Tenisový club města Velká Bíteš 20.000 Kč
- Muzejní spolek Velkobítešska 40.000 Kč
- ZO Svazu zdr. post. civil. chor. Velká Bíteš 10.000 Kč

projektovou dokumentaci na stavbu „Zvýšení bezpečnosti chodců v křižovatce 
ulic Na Valech - Růžová, Velká Bíteš“, v předloženém znění, zpracovanou projek-
tovou kanceláří dopravních staveb, Ing. M. Zezula, Brno
rozšířit rozsah prací v ul. Tyršova o komunikaci na pozemcích p.č. 664 a 571, 
k.ú. Velká Bíteš
vyhovět žádosti TJ Spartak Velká Bíteš na poskytnutí příspěvku na ceny do tur-
naje ve florbale
vyhovět žádosti na převod nájemního vztahu k bytu č. 15, Jihlavská 282, Velká Bíteš 
smlouvu mezi městem a krajem Vysočina v předloženém znění, zakládající 
právo provést stavbu (chodníky) na částech pozemků p.č. 128 (ul. Lánice), 3015 
(ul. Růžová) a 3017 (ul. Pod Hradbami), které jsou v současné době ve vlastnictví 
kraje Vysočina 
předložit k recenzi prvopis „Letopisů města Velká Bíteš“ Mgr. Martinu Štindlovi 
Ph.D., pracovníku státního archívu, případně po konzultaci s Mgr. Štindlem jinému 
erudovanému odborníkovi. Letopisy byly zčásti vypracovány Mgr. Jaromírem 
Kotíkem a dopracovány Ing. Aloisem Koukolou CSc.

Rada města neschvaluje:
vyhovět žádosti Mighty Shake Zastávka, o.s. Zbýšov na poskytnutí dotace
vyhovět žádosti na umístění reklamní tabule na zábradlí u pošty, informující 
o živnosti žadatele „malířské a natěračské práce“ 

Rada města bere na vědomí:
žádost pionýrské skupiny Velká Bíteš o zajištění klubovny ve Velké Bíteši. RM 
konstatuje, že v současné době nejsou žádné vhodné prostory k dispozici, ale 
žádost registruje a jakmile se najde vhodné řešení bude ho využito
25. 4. 2007 jako den zápisu dětí do obou MŠ ve Velké Bíteši
plán činnosti Mateřského centra „Človíček“ Velká Bíteš na r. 2007, v předloženém 
znění
informace podané Ing. Ladislavem Homolou ve věci aktuálního stavu správního 
řízení 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
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USNESENÍ Č. 10/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 16. DUBNA 2007

Rada města schvaluje:
ve věci pronájmu restaurace Máj, nacházející se v Kulturním domě pověřit správ-
covskou firmu Encom Brno předložením podmínek pronájmu restaurace, pou-
žitelných při zveřejňování záměru pronajmutí restaurace od 1. 6. 2007. V této 
souvislosti RM konstatuje, že firmou SANTI s.r.o. požadovaný termín ukončení 
nájmu, t.j. 31. 5. 2007 bude RM akceptován pouze za podmínky uzavření nové 
nájemní smlouvy k tomuto datu s novým nájemcem. V opačném případě ve věci 
výpovědní lhůty platí podmínky sjednané v nájemní smlouvě
k plnění zakázky „Stavební úpravy – osazení dveří v městském muzeu“ ve Velké 
Bíteši fu TS Velká Bíteš s.r.o. za nabídkovou cenu 94.874 Kč vč. DPH
k plnění zakázek „Chodník Vlkovská: PKS – PBS“ a „VO – Vlkovská“ fu TS Velká 
Bíteš s.r.o. Velká Bíteš, za nabídkové ceny 300 tis. Kč a 250 tis. Kč, obojí vč. DPH
dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 01/2007 „Změny č. III územního plánu města Velká 
Bíteš“, kterým se navyšuje celková cena díla o 29.750 Kč vč. DPH
hlasovací lístek pro místní referendum v předloženém provedení
vyhovět žádosti Kynologického klubu Velká Bíteš na poskytnutí finanční částky 
ve výši 20 tis. Kč na oslavu dne dětí, která proběhne 1. 6. 2007 na cvičišti klubu
výroční zprávu o hospodaření MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové orga-
nizace za r. 2006, v předloženém znění a současně schvaluje rozdělení zisku dle 
předloženého návrhu
výroční zprávu o hospodaření MŠ Velká Bíteš, Masarykovo n. 87, Velká Bíteš, pří-
spěvkové organizace
vyhovět žádosti Bítešské kapely na úhradu nákladů za el. energii čerpanou v ob-
jektu zkušebny na ul. Vlkovská ve výši 3.114,34 Kč
proúčtování výsledku z hospodářské činnosti města Velká Bíteš (správa bytů 
a nebytových prostor prováděná firmou Encom Brno) dle předloženého znění,
objednání a realizaci prohlídek dálničních mostů, které jsou v majetku města od 
fy Viapont Brno
posudek práce „Jubilejní letopisy města Velké Bíteše 1408 – 2008“, který vydání 
uvedeného díla v současné podobě nedoporučuje
vyřazení DHM a DDHM z majetku města (správa - org. 175) dle předloženého 
návrhu podaného finančním odborem ze dne 10. 4. 2007
termín konání hodů 2008 na 13. a 14. 9. 2008
poskytnutí souhlasu s dodatečným povolením stavby studny spolu s povole-
ním odběru vody na pozemku v majetku města, p.č. 2434/40, k.ú. Velká Bíteš 
– zahrádkářská kolonie Na Prajzech
aktualizaci složení sportovní komise: pí. Milenu Janštovou nahrazuje na základě 
sdělení výkonného výboru TJ Spartak p. Ondřej Blaha. Členové této komise si 
zvolili na svém zasedání Ing. Jiřího Chadima za předsedu a Ing. Josefa Jelínka za 
místopředsedu komise.
přistoupit ve spolupráci s firmou Investing Třebíč k přípravě výběrového řízení 
ve věci zajištění investora pro výstavbu bytových domů na pozemcích v majetku 
města p.č. 4603, 4604 a 4605, vše k.ú. Velká Bíteš
ve věci požadavků osadního výboru obce Holubí Zhoř, uvedených v zápise 
ze schůzí, konaných ve dnech 24. 2. a 28. 3. 2007, následující: 

- vytápění společenských prostor - zásobování topivem - je v kompetenci předsedy 
osadního výboru - doporučujeme předjednat se starostou města
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- ve věci nájemního bytu ve škole bude vyzvána správcovská firma Encom Brno 
k provedení revize pronajímaných prostor z hlediska poškození, dodržování 
zásad hygieny atd.

- ve věci místních komunikací je iniciováno na 19. 4. 2007 v Holubí Zhoři jednání 
vedení města, pozemkového úřadu a zástupců obce 

- další uvedené požadavky vzala RM na vědomí
ve věci požadavků Občanského sdružení za zdravé město bez kamionů, násle-
dující:

- informace o vzniku Občanského sdružení a doplňování informací na WEB strán-
kách města: bude zřízen odkaz na WEB Občanského sdružení

- květnový Zpravodaj (uveřejnění článku a placené inzerci): o těchto věcech roz-
hoduje redakční rada Zpravodaje 

- doplnění dvou členů Občanského sdružení do Výboru pro územní plánování 
a územní rozvoj: zástupci Občanského sdružení budou přizváni na jednání RM 
k projednání nejen této věci

Rada města doporučuje:
ZM revokovat své usnesení č. 11/00 z jednání konaného dne 14.6.2000 ve věci 
úpravy nájemného z nebytových prostor. RM doporučuje upustit od jakéhokoliv 
rozlišování nájemného. To znamená, že se doporučuje ukončit rozlišování jak 
z hlediska toho, zda-li se jedná o místního či cizího podnikatele, tak z hlediska 
umístění pronajímaného prostoru v území města či částí města. Rozhodujícím 
kriteriem bude poptávka po konkrétním prostoru a nabídka výše nájemného
ZM na základě mimořádné splátky úvěru Stavebním bytovým družstvem Údolí, 
Velké Meziříčí, schválit rozpočtové opatření v položce příjmové (jistina a úrok od 
bytového družstva) a v položce výdajové (splátka do SFRB)
vydání „Jubilejního almanachu“ k 600. výročí udělení plných městských práv 
Velké Bíteši, dle předložené osnovy

Rada města bere na vědomí:
znění upomínky od správcovské fy Encom Brno ze dne 28. 3. 2007 ve věci uhra-
zení dluhu za vyúčtování služeb fě AG MOTOR s.r.o. v domě Lánice 42, Velká 
Bíteš za r. 2005
zápis z jednání Kulturní komise, konané dne 21. 3. 2007
tiskopis pro členy RM a ZM ve věci oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Valná hromada obch. spol. TS Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí:
informace o činnosti společnosti a na základě diskuse k ní, doporučení dozorčí 
radě společnosti projednat následující témata na svém příštím zasedání: 

- recertifikační audit TS týkající se ČSN ISO 9001:2001 a ČSN ISO 14001
- koncepce výroční zprávy TS za r. 2007 v členění:
- přezkoumání roční účetní uzávěrky
- návrh na rozdělení zisku
- podnikatelský záměr na r. 2007
- obchodně ekonomická kriteria
- navýšení základního jmění TS nepeněžitým vkladem nemovitého majetku
- rámcovou koncepci – odpisy, zisk, investice, opravy

•

•

•

•

•

•
•

•
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USNESENÍ Č. 11/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 30. DUBNA 2007

Rada města schvaluje:
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – restaurace Máj v Kultur-
ním domě od 1. 6. 2007 s tím, že se stanovuje nájemné v minimální výši 405 Kč/
m2/rok. Zájemci mohou zasílat své nabídky v uzavřených obálkách do 21. 5. 2007 
na podatelnu MěÚ
ve věci městské knihovny následující:

- nákup multifunkční černobílé laserové tiskárny
- zrušení poplatků za přístup na Internet 
- zažádat MK ČR o zřízení Internetového připojení ADSL
- zpracovat projekt na grant vypisovaný krajem Vysočina na zpřístupňování infor-

mací pro občany
ve věci žádosti Centra zdravotně postižených kraje Vysočina, Žďár n. S. na 
finanční příspěvek, požadovat předložení přehledu o finančních příspěvcích 
za poslední 3 roky od jiných měst a organizací v rámci okresu Žďár n. S. a kraje 
Vysočina v členění dle času a výše poskytnutých finančních částek
vyhovět žádosti na bezplatné pronajmutí plochy městské tržnice ve dvorním 
traktu Masarykovo n. 88, dne 25. 5. 2007, za účelem pořádání dětského dne
vyhovět žádosti IC a KK na schválení vyřazovacího protokolu v předloženém 
znění, jehož předmětem je vyřazení nepotřebných, nefunkčních a opotřebova-
ných stolů a židlí
zveřejnění záměru na prodej městských pozemků p.č. 59, orná, cca 300 m2 
a p.č. 60, orná, cca 360 m2 v k.ú. Ludvíkov za účelem výstavby rodinného domu
kupní smlouvu mezi městem (kupující) a Úřadem práce Žďár n. S. (prodávající) 
v předloženém znění, jejímž předmětem je kuchyňská linka nacházející se v bu-
dově Masarykovo n. 84, v prodejně mobilních telefonů p. Mazánka
využít nabídku fy Zámečnictví Němec, K Mlýnům 284, Velká Bíteš na dodávku 
vývěsních skříněk, které budou umístěny na náměstí u západní kašny, za nabíd-
kovou cenu 30.000 Kč vč. DPH
ve věci žádosti MS Velká Bíteš o souhlas s umístěním kazatelny na pozemcích 
p.č 3595, 3598 a o souhlas s přikrmováním při okraji lesa a pole p.č. 2858/2 
a 2857, vše k.ú. Velká Bíteš následující: RM nemá námitek k uvedeným požadav-
kům, ale preferuje dohodu v těchto věcech mezi MS a Honebním společenstvem. 
Dále RM upozorňuje na to, že je třeba získat od stavebního úřadu územní sou-
hlas s umístěním kazatelny
zveřejnění záměru na výstavbu bytového domu(ů) na pozemcích v majetku 
města p.č. 4603, 4604 a 4605, vše k.ú. Velká Bíteš, dle zadávacích podmínek sta-
novených městem Velká Bíteš
kroniku města za r. 2005 v předloženém znění, zpracovanou kronikářkou 
pí. Z. Krupičkovou a výplatu smluvní odměny dle příslušné dohody
dodatek č. 6 nájemní smlouvy s obchodní společností Lesy města Velká Bíteš s.r.o.,
v předloženém znění, jejíž předmětem je pronájem pozemků v r. 2007 za 
nájemné ve výši 1.360.000 Kč
smlouvu o vzájemné spolupráci v předloženém znění, uzavírané mezi městem 
a obchodní společností COLAS CZ, a.s.

Rada města bere na vědomí: 
informace z výjezdního zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva 
kraje Vysočina, které proběhlo ve Velké Bíteši dne 19.4.2007
informaci o návštěvě hejtmana kraje Vysočina ve Velké Bíteši, která proběhla 
dne 5.4.2007

•
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aktuální stav a doporučení ve věci operačních programů EU pro plánovací 
období 2007 – 2013
problematiku související s činností odboru výstavby MěÚ
oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších změn a doplňků k záměru „Dálnice D1-Mirošovice-Kývalka, zkapa-
citnění“ investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 s tím, 
že město Velká Bíteš požaduje dokumentaci k oznámení dopracovat tak, aby 
v k.ú. Velká Bíteš, Košíkov a Holubí Zhoř, u města Velká Bíteš a částí města 
Jáchymov a Košíkov byla podél dálnice doplněna protihluková opatření tak, aby 
ve výše uvedených zastavěných částech města a obcí byly splněny hlukové limity 
stanovené platnými předpisy.
vyjádření MV ČR k náležitostem místního referenda: MV konstatuje, že ZM Velká 
Bíteš uvedlo všechny náležitosti v souladu se zákonem č. 234/2004 Sb. o míst-
ním referendu
odpověď vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Velká Bíteš, npor. Bc. J. Navrátila 
na žádost p. starosty ve věci dohledu na silniční provoz u křižovatky ulic Vlkovská, 
Tišnovská, Na Valech u ZŠ
odpověď krajského úřadu kraje Vysočina na dotaz starosty města ve věci opravy 
silnice II/602, Velká Bíteš – křižovatka II/390
záznam z jednání ve věci realizace společných zařízení vyplývajících ze schváleného 
návrhu KPÚ Holubí Zhoř, konaného dne 17. 4. 2007 v Holubí Zhoři, kterého se zúčast-
nili starosta a místostarostka města, zástupce Pozemkového úřadu, zástupce projek-
tanta KPÚ (Agroprojekt AG Třebíč) a členové osadního výboru obce Holubí Zhoř
prohlášení o společném postupu HHK Velké Meziříčí a HC Spartak Velká Bíteš 
v oblasti mládežnického hokeje v regionu Velké Meziříčí – Velká Bíteš. Tímto 
dochází ke společné účasti obou klubů v žákovské lize a přeboru dorostu s plat-
ností od sezony 2007-2008

Rada města doporučuje:
ZM ke schválení smlouvu o společném postupu zadavatelů (kraj Vysočina– zada-
vatel č.1 a město Velká Bíteš-zadavatel č.2), v předloženém znění, jejímž předmě-
tem je společné zadávání veřejné zakázky „III/3791a Velká Bíteš – křižovatka“. 
V souvislosti s tím též doporučuje ke schválení plnou moc, kde zmocnitel (město 
Velká Bíteš) zmocňuje zmocněnce (kraj Vysočina) k zastupování ve všech úko-
nech, které jsou nezbytné nebo vhodné k řádnému provedení zadávacího řízení 
na výše uvedenou zakázku

Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
pozastavení procesu recertifikace TS Velká Bíteš s.r.o. a provádění pouze inter-
ních auditů a přezkoumání systému řízení dle ČSN – EN členem DR nebo RM za 
obvyklých podmínek
roční účetní závěrku za r. 2006
nepřevádět nerozdělený zisk na nerozdělený zisk předchozího období
vyplatit městu jako jedinému společníkovi podíl na zisku ve výši 282.673 Kč na 
účet města č. 19 -1726751/0100
zprávu mezi ovládající a ovládanou osobou
výroční zprávu TS za r. 2006 včetně podnikatelského záměru a kritérií TS Velká 
Bíteš s.r.o. na r. 2007 v předloženém znění

Rada města bere na vědomí: 
výsledek volby předsedy a místopředsedy DR TS Velká Bíteš s.r.o.:

- předseda  - Ing. Bronislav Hovadík
- místopředseda - Ing. Libor Buchta

•
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ZPRÁVY MĚSTA
NA NOVOU CYKLOSTEZKU NAVAZUJE OPRAVA 
CHODNÍKU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Na začátku května zahájily Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. opravu chod-
níku na ulici Vlkovská. Chodník podél nové cyklostezky v celkové délce přes 400 
metrů bude proveden ze zámkové dlažby. Současně zrekonstruovaly veřejné osvět-
lení tak, že staré sloupy vyměnily za nové s úspornými svítidly. Nakonec se provede 
podél chodníku a cyklostezky úprava terénu a osetí trávní směsí. Stavební práce potr-
vají přibližně pět až šest týdnů. 

PRVNÍ ETAPA ČEKÁREN SE DOKONČILA

Lesy města Velká Bíteš provedly v průběhu dubna a května výměnu starých čeká-
ren u autobusových zastávek za nové. Podle požadavků osadních výborů v Bezdě-
kově, Březce, Jáchymově a Ludvíkově z roku 2005 se na výměnu čekáren dostalo až 
nyní, protože se přednostně řešila oprava nemovitosti na Letné a kalamitní stavy v le-
sích, které nešlo předvídat. Čekárny jsou celodřevěné doplněné výplněmi z průsvit-
ných polykarbonátových desek.

Čekárna v Ludvíkově před dokončením. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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VÝSTAVBA BYTŮ U STADIONU VELKÁ BÍTEŠ

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš vyhlašuje 
záměr na výstavbu bytů formou bytového domu popřípadě více menších bytových 
domů U Stadionu ve Velké Bíteši.
1) Lokalita: 

Pozemky parc.č. 4603, 4604 a 4605 k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká 
Bíteš
Počet bytových domů je jeden až tři, případně se může jednat o řadové bytové 
domy.
Doporučený celkový počet nových bytů je 30 až 45.
Plocha určená pro výstavbu: 4.800 m2

Počet podzemních podlaží: bez omezení
Počet nadzemních podlaží: nejvýše 4
Maximální výška budovy nad stávajícím, neupraveným terénem: 15 m
Parkování vozidel : vnitřní garáže, venkovní parkoviště

2) Požadovaný minimální obsah nabídky uchazeče o realizaci záměru:
Oprávnění k podnikání – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku na před-
mět nabídky (projektování, realizace staveb, atd.), postačí prostá kopie. 
Reference uchazeče, zkušenosti s realizací bytových domů
Návrh řešení – studie v rozsahu : zastavovací situace, půdorysy všech různých 
podlaží, schematický řez, pohledy ze všech stran se stávající okolní zástavbou, 
návrh komunikací a zpevněných ploch, hřišť a dalšího vybavení
Návrh financování
Návrh majetkoprávního vypořádání

3) Podklady:
Katastrální mapa
Technická mapa území (polohopis, výškopis, inženýrské sítě)
Fotodokumentace stávajícího stavu
Výřez z územního plánu

4) Financování: 
Uchazeč navrhne způsob financování celého záměru. Město Velká Bíteš neuva-
žuje s žádným finančním podílem na realizaci záměru.
Město poskytne své pozemky par.č. 4603, 4604 a 4605 k.ú. Velká Bíteš k realizaci 
záměru. Převod pozemků bude uskutečněn po kolaudaci stavby, aby bylo zaru-
čeno splnění záměru.
Město uzavře smlouvu (o výstavbě, o budoucí kupní, popř. jinou, na které se 
strany dohodnou) pro vydání stavebního povolení.

5) Podmínky města Velká Bíteš:
Odsouhlasení projektové dokumentace před podáním žádosti o vydání územ-
ního rozhodnutí.
 Dodržení minimální osmimetrové odstupové vzdálenosti od společné hranice 
s pozemkem parc.č. 708 a dalších navazujících až po stávající komunikaci parc.č. 
2294/39 z důvodu možnosti budoucí realizace místní komunikace.
Předložení návrhu uchazeče do 16. července 2007 do 11.00 hodin v uzavřených 
zapečetěných obálkách se zřetelným označením uchazeče a opatřené textem : 
„VÝSTAVBA BYTŮ U STADIONU VELKÁ BÍTEŠ“ „Neotvírat!“.

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

a)

b)
c)

d)
e)

a)
b)
c)
d)

a)

b)

c)

a)

b)

c)
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VELKÁ BÍTEŠ OBDRŽELA DOTACI NA PASPORT MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání 15. května 2007 rozhodlo poskyt-
nout dotaci na pasporty místních komunikací obcím, jejichž žádosti splnily podmínky 
stanovené v zásadách Zastupitelstva kraje. Podmínky splnilo 42 z celkem 47 obcí. 

Město Velká Bíteš, na základě výběru zpracovatelské firmy, požádalo o 50% pod-
poru z celkových cca 80 tisíc korun. Po vypracování, schválení a úhradě nákladů na 
pasport město vypracuje závěrečnou zprávu, kterou zašle na Krajský úřad. Teprve 
poté obdrží město schválené finanční prostředky ve výši cca 40 tisíc korun. Pasport 
místních komunikací je zákonná podmínka provozování pozemních komunikací 
v majetku města a je jedním ze základních podkladů pro přípravu žádostí o podporu 
na opravy místních komunikací (např.druhá etapa Tyršovy ulice) z Regionálních ope-
račních programů, které se připravují na období 2007 až 2013. 

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY U KOSTELA VE VELKÉ BÍTEŠI

Akce rekonstrukce křižovatky u kostela ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkov-
ská v sobě zahrnuje rekonstrukci vlastní plochy křižovatky, ale i navazující nejbližší 
okolí. 

Celé akci bude předcházet stejně jako u ulice Kostelní kompletní rekonstrukce kana-
lizace a vodovodu v dotčených plochách komunikací uvedených ulic.
Předmětem stavby je 3 300 m2 zpevněných ploch silnic, 2 000 m2 chodníků, 13 par-
kovacích míst na parkovištích před základní školou a u základní umělecké školy 
a 8 podélných stání, veřejné osvětlení včetně nových svítidel v provedení stejném jako 
v ulici Kostelní. Dále je předmětem stavby zárubní zeď u základní školy, která se zčásti 
odbourá a část se zrekonstruuje, přitom se provede úprava obnažené části základní 
školy. Mimo tyto hlavní objekty jsou řešeny další související části jako např. přeložka 
telefonních kabelů, ochrana kabelů NN, přeložka vzdušného vedení NN, místo pro 
kontejnery. Projektantem stavby je PRAGOPROJEKT a.s., České Budějovice.

Samostatně je řešena otázka ploch veřejné zeleně, kterou projekčně zpracovává 
Ing. arch. Zdeněk Sendler. Jedná se o plochy před hlavním vstupem do základní školy 
z ulice Tišnovská, u ZUŠ (nám. Osvobození) a dvě dílčí plochy severně a jižně od 
opevnění kostela sv. Jana Křtitele. Návrh zeleně včetně pěších tras a mobiliáře těchto 
ploch bude představen v příštím vydání Zpravodaje.

Mapa v barvě je uprostřed Zpravodaje.
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VYHLEDÁVACÍ STUDIE SILNICE I/37 V K.Ú. VELKÁ BÍTEŠ 
- POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY

Pro zpracování výše uvedené studie zakoupil projektant soubory základních map ČR 
1 : 10 000, které poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální. 
Na základě vašeho dotazu na jejich aktuálnost nám CÚZK sdělil, že aktualizace těchto 
souborů je prováděna postupně pro celé území ČR, takže „stáří“ jednotlivých listů je 
různé.
Konkrétně mapové listy, zobrazující katastrální území Velké Bíteše, jsou z roku 2004 
(tehdy byly vytvořeny), ale podklady k nim (zachycení stavu) pocházejí z roku 2002.
V době zpracovávání studie silnice I/37 prošel zpracovatel postupně stávající trasu 
i lokality související s nově navrhovanými přeložkami (obchvaty) měst a obcí.
Konkrétně v případě Velké Bíteše nejsou objekty uvedené v letáku občanského sdru-
žení v kolizi s navrhovanými trasami.
Kromě základních map používáme při zpracování projektů (dokumentace pro 
územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) zákres stavby do ortofoto-
map, které mají značnou vypovídací schopnost především pro veřejnost.
Ortofotomapy získáváme převážně od firmy Geodis s.r.o. Brno, která se fotogramme-
trií dlouhodobě zabývá. 
Podle jejich informací bylo poslední snímkování provedeno a vyhodnoceno v roce 
2004 v západní části k.ú. Velká Bíteš a v roce 2004 a 2006 v části východní. Vlastní 
ortofotomapy však lze v projekční činnosti použít pouze omezeně, protože některé 
objekty jsou překryty zelení a nelze odpovědně stanovit jejich polohu nebo průběh. 
Používají se tedy převážně jako podklad doplňkový.
Podrobné zaměření území pro vlastní projekční činnost odpovědná geodetická firma 
zpravidla ve fázi příprav dokumentace pro územní rozhodnutí.

V Brně 15. 5. 2007 Ing. Stanislav Skřička
 VIAPONT s.r.o., Brno

SEZNAM PODNIKATELŮ MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

Městský úřad Velká Bíteš společně s Informačním centrem a Klubem kultury 
města Velká Bíteš by měli zájem vytvořit seznam podnikatelů a firem, kteří mají sídlo 
nebo provozovnu ve Velké Bíteši, popřípadě v blízkém okolí. Sebrané údaje kontaktů, 
loga, fotky a krátké prezentace od každého podnikatele by byly k dispozici široké 
veřejnosti na webových stránkách města a současně také na Informačním centru 
města Velká Bíteš.

Prosíme tedy touto cestou podnikatele, aby si vyzvedli a vyplnili formulář (ke 
stažení na www.velkabites.cz, osobně možno vyzvednout na sekretariátě Městského 
úřadu Velká Bíteš nebo na Informačním centru města Velká Bíteš). Chtěli bychom tyto 
informace zpracovat a do konce června zveřejnit.

Tomáš Zedník
Administrátor města
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FOND VYSOČINY

Výzva k předkládání projektů
vyhlášená v souladu

se Statutem účelového Fondu Vysočiny

1) Název programu:

ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ VE VYBRANÝCH REGIONECH 2007 – II.
Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině 
formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření 
podnikatelských prostor
pro vybrané oblasti kraje Vysočina – ORP Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, 
Jihlava, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Velké Meziříčí

2) Celkový objem finančních prostředků:  4.500.000 Kč

3) Cíl, dílčí cíl a opatření Programu rozvoje kraje Vysočina:

Cíl 1: Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky
Dílčí cíl 1.2.: Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP)
 s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit

Opatření 1.2.1. Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP) 

4) Cíl programu:
Podpora malých podniků je standardní součástí hospodářské politiky zemí EU. 
Podpora je cílena na překonávání objektivních nevýhod malých podniků ve srovnání 
s velkými podniky (zejména horší přístup ke kapitálu a relativně vyšší náklady vstupu 
na nové trhy). Význam podpory malých podniků je dán jak jejich často rozhodující 
rolí v zaměstnanosti obyvatelstva, tak jejich flexibilitou (přizpůsobivostí) a potenciá-
lem rozvoje do podoby velkých firem.
Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na domácích i za-
hraničních trzích poskytnutím příspěvku na pořízení nových technologií a výrobních 
prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor. Podpora je určena malým 
podnikům ve vybraných regionech kraje Vysočina.
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ 
KVĚTEN 2007

ZASTUPITELSTVO ODSOUHLASILO CELOROČNÍ HOSPODAŘENÍ KRAJE BEZ 
VÝHRAD

Na svém třetím zasedání v úterý 15. května 2007 odsouhlasilo Zastupitelstvo kraje 
Vysočina celoroční hospodaření kraje za rok 2006 bez výhrad a zároveň schválilo 
závěrečný účet včetně návrhu na rozdělení zůstatku kladného výsledku krajského 
hospodaření. Stalo se tak jednomyslně všemi hlasy členů krajského zastupitelstva.

Alespoň pro hrubou orientaci o tom, s jakými prostředky kraj Vysočina hospodaří, 
je možná vhodné uvést, že celkové příjmy kraje v roce 2006 byly asi 8 miliard 200 mili-
ónů korun s tím, že výdaje kraje za rok 2006 byly zhruba o 200 miliónů korun nižší.

Pokud však z těchto čísel vyvodíme, že hospodaření kraje skončilo za rok 2006 
s přebytkem 200 miliónů korun, nebude to zcela pravda, neboť součástí tohoto klad-
ného hospodářského výsledku nebo přesněji řečeno účetního zůstatku 200 miliónů 
korun jsou i státem poskytnuté a krajem a obcemi nespotřebované státní dotace ve 
výši asi 17 miliónů korun a dále také některé finanční závazky kraje, které měly být 
kryty v roce 2006, ale z různých důvodů bylo krytí odloženo až na rok 2007 (nedo-
končené stavby, pozdě vykryté objednávky apod.). 

Pokud tedy mám psát o skutečně ušetřených penězích, dostáváme se za rok 2006 
k částce asi 80 miliónů korun, která byla celá rozhodnutím zastupitelstva převedena 
do Fondu strategických rezerv a měla by v příštích letech sloužit zejména k realizaci 
strategických investic kraje a spolufinancování a předfinancování evropských pro-
jektů.

V současné době má kraj Vysočina ve Fondu strategických rezerv díky dlouho-
době dodržované finanční strategii uloženo zhruba 400 miliónů korun s tím, že naše 
odhady potřeb kraje na spolufinancování a překlenutí předfinancování evropských 
projektů se pohybují zhruba okolo 500 miliónů korun. Je tedy zřejmé, že připrave-
nost Vysočiny na financování projektů částečně realizovaných i za evropské peníze 
je slušná a zaručuje nám velmi dobrou výchozí pozici pro postupné vyčerpání těch 
zhruba 10 miliard korun, které jsou pro Vysočinu v „evropské bance“ na roky 2007 
až 2015 připraveny.

BYLY SCHVÁLENY DALŠÍ GRANTOVÉ PROGRAMY
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém květnovém zasedání také rozhodlo podpo-

řit další rozvoj informatizace kraje a rozvoj malých a středních podnikatelů ve zbývají-
cích lokalitách kraje dle schváleného systému. Zastupitelé rovněž podpořili i obnovu 
infrastruktury v příměstských částech a péči o životní prostředí motivací obcí pro 
vytvoření uceleného systému likvidace odpadů.

Byly schváleny grantové programy Veřejně přístupný internet IV – 2007 (1,0 mil. 
Kč), Rozvoj vesnice 2007 (6,5 mil. Kč), Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regi-
onech 2007 – II (4,5 mil. Kč), Bioodpady 2007 (0,7 mil. Kč).

Potenciální zájemci mohou získat více informací na webových stránkách kraje 
www.kr-vysocina.cz

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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PĚSTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH 
DŘEVIN UŽ NIC NESTOJÍ V CESTĚ

Zemědělci, kteří se rozhodnou pěstovat energetické dřeviny, už nemusejí svou 
půdu vyjímat ze zemědělského půdního fondu (ZPF), protože dosud se tím připra-
vovali o dotace. Po dřívějších marných pokusech se mně podařilo přesvědčit nynější 
ministry, že je důležité nejen zvedat cílová procenta výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, ale je tomu třeba také pomoci. Jsem rád, že vláda zareagovala nejrychlejším 
možným způsobem, tj. vydáním vyhlášky, která zemědělcům pěstování dřevin umož-
ňuje. Jedná se o vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 26/2007, kterou se pro-
vádí zákon 265/1992 Sb., o zápisech do katastru nemovitostí. Pozemky pro plantáže 
k pěstování energetických dřevin se nově nebudou muset vyjímat ze zemědělského 
půdního fondu, a proto zemědělci dotace na půdu mohou nadále dostávat a nebu-
dou tak znevýhodněni. 

Dosavadní sedmileté zkušenosti v pěstování dřevní štěpky v regionu Bystřice n. P. 
jsou velmi slibné, výnos je sto třicet tun sušiny z jednoho hektaru, což je čtyřikrát více 
než z obilí. Stromky se nemusejí každoročně vysazovat, stačí je nad zemí ořezat a zase 
obrostou až v pěti cyklech za sebou. Zemědělec sice musí několik let porostům věno-
vat zvýšenou péči, ale pak získá perspektivní a snadno prodejnou komoditu, plantáže 
si udržují vysokou plodnost až 30 let.

Vláda ještě chce svým nařízením stanovit podmínky pro zakládání porostů ros-
toucích energetických dřevin na zemědělské půdě, ve kterém budou stanoveny pod-
mínky pěstování, dotace na výsadbu, ale vynětí ze zemědělského půdního fondu 
už povinností nebude. Následně budou ještě letos uvedené úpravy promítnuty do 
zákona 334/1992 Sb. o ZPF, ale zemědělcům už nyní nic nebrání, aby se na energe-
tické dřeviny orientovali.

Je to určitě velmi dobrý signál i pro současné odběratele dřevní štěpky, kteří 
mohou zemědělcům nabídnout rámcovou smlouvu a ti získají, kromě dosavadních 
dotací na výměru zemědělské půdy, ještě dotace na pěstování energetického paliva 
a výhledově i slušnou prodejní cenu. Za uplynulé 2 roky se díky zákonu o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (180/2005 Sb.) cena štěpky zvýšila o 50% a je 
předpoklad, že nově zakládané plantáže už budou svou produkci schopni normálně 
uplatnit na trhu. Pro naše zemědělce tak konečně může vzniknout jeden ze stabilních 
základů dlouhodobého podnikání. Jedinou překážkou, kterou je třeba odstranit, je 
přesvědčit vlastníky půdy, aby se plantáží nebáli a nepovažovali je za znehodnocení 
svého majetku, ale naopak za trvalou hodnotu, která jim každých 5 až 7 let bude při-
nášet slušný výnos.

Josef Novotný
senátor

novotnyj@senat.cz
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BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 86

Letošní jaro nám propuklo docela brzy a jak je známo, jaro je také spo-
jeno s velkým úklidem. I my v mateřské škole jsme se za pomoci rodičů 

vrhli do všech koutů naší školní zahrady.
Brigáda byla plánována na 18. dubna 2007, ale ten den bylo ráno zataženo a vypadalo, 
že bude pršet celý den, proto jsme ji odsunuli o týden později.
Pracovali jsme celý den a postupně jsme se snažili upravit celou zahradu. Maminky 
natíraly nový zahradní nábytek, natíraly houpačky, vytrhávaly plevel z chodníku, oko-
pávaly záhonek, prořezávaly dřeviny a keře u pískoviště… Tatínci pomáhali s úpra-
vou terénu pod houpačkami, aby se děti mohly bezpečně houpat, naváželi písek pod 
skluzavku a houpačky, vykopávali dělicí obrubníky mezi naší zahradou a pozemkem, 
který jsme získali. Také se kácel starý strom, který ohrožoval bezpečnost dětí.
Během dne nás také vyrušily dvě dešťové přeháňky, ale nakonec se počasí umoud-
řilo a vše jsme dokončili.
Naše mateřská škola se nachází přímo v centru města, proto na zahradě trávíme za 
příznivého počasí hodně času, odehrávají se zde také různá soutěžní klání, pečení 
buřtíků, rej čarodějnic, karneval, pasování na školáky…
Proto touto cestou děkujeme všem rodičům a také starším sourozencům, 
kteří přispěli svou prací ke zvelebení naší zahrady

 Kolektiv mateřské školy 

Pan Ventruba pomáhá upravit terén školní zahrady. FOTO: ARCHIV MŠ
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GRATULACE MALÝM FLÉTNISTŮM
 Na stránkách Zpravodaje bych ráda pogratulovala dětem z mateř-

ské školy U Stadionu ve Velké Bíteši, které reprezentovaly naši Veselou 
školku na 9. ročníku celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu. 
Pod vedením paní učitelky Dany Neklapilové v rámci semifinále obsadily 
krásné 2. místo. 

 Děkuji a blahopřeji
 Jiřina Janíková, ředitelka školy

SPOLUPRÁCE VESELÉ ŠKOLKY SE ZŠ
 Poslední návštěva dětí z Veselé školky U Stadionu se v ZŠ Velká Bíteš 

uskutečnila u příležitosti čarodějnic, a to 26. dubna 2007. Děti ze Žluté 
třídy MŠ se převlékly spolu s učitelkami do čarodějných kostýmů a na 
dvoře ZŠ se ocitly v čarodějném reji se školáky. 

To ale byl jen malý zlomek ze vzájemné spolupráce obou škol. Na základě projektu 
„Spolupráce MŠ a ZŠ“ děti ze školky navštívily školáky před zápisem, kdy ve třídách 
zasedly do lavic, vyzkoušely si počítání, čtení…

Společně prožitá Drakiáda MŠ i Sportovní den ZŠ také přispívá k těsnější spolupráci.
Školáci se svými učitelkami navštívili školku během jejích oslav 30. výročí založení. 

Prohlédli si Veselou školku i její výstavu na Klubu kultury.
Děti z výtvarného kroužku Šikovné prstíky se zúčastnily vánoční soutěže, pořá-

dané základní školou.
Děti ze školky si s malými prvňáčky zazpívaly při jejich vánoční besídce a shlédly 

krásné pohádky a výstavu prací žáků.
 Spolupráce probíhá i v oblasti výtvarné – keramice.

Čarodějnický rej.  FOTO: ARCHIV ŠKOLY



21

Dětem i učitelkám z Veselé školky se moc líbila výstava prací žáků ZŠ v Klubu kultury, 
kde jsme načerpali inspiraci pro další práci.

Na červen je plánovaný společný pobyt v přírodě, kdy se učitelky obou škol dětem 
postarají o zajímavý program.

Po zkušenostech, které máme, se těšíme na další vzájemnou spolupráci.

Za kolektiv MŠ U Stadionu Dáda Neklapilová

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Dne 21. května 2007 proběhla ve výstavní síni Klubu kultury vernisáž výstavy čer-
nobílých fotografií Otto Valeše a manželů Němcových. Na této výstavě bylo možné 
také shlédnout veškeré návrhy log k oslavám 600 let města Velké Bíteše.

-red-

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
JANA TIRAYE

Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš

Pozvánka
Přijměte pozvání na výstavu závěrečných prací žáků 3. ročníků oboru vzdělání 

Obráběč kovů, Kuchař-číšník a Cukrář-výroba (přehlídka slavnostních tabulí a ukázky 
cukrářských výrobků). Výstava se uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek. 

Pro veřejnost bude výstava otevřena:
ve středu 6. června 2007 od 14:30 – 18:00 hod. 
ve čtvrtek 7. června 2007 od 08:00 – 12:00 hod. 
v prostorách SOU Jana Tiraye, Velká Bíteš, Lánice 300.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy

Vernisáž výstavy.  FOTO: CTIBOR VELEBA
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EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PRAXI
V pátek 20. dubna 2007 proběhl na Základní škole ve Velké Bíteši 

Den Země. Smysl akce spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci 
a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí. Proto se v rámci 
tohoto dne již po několikáté připojujeme k akci Clean up the world – Ukliďme svět, 
pořádané v ČR pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody, který nám dodal 
pytle na sběr a propagační materiály. 

 Sběr probíhal v okolí Velké Bíteše na předem vytipovaných místech. Bohužel i le-
tos bylo nasbíráno nezanedbatelné množství odpadu, přesněji 1,39 tuny! Proč bohu-
žel? Protože odpad, nasbíraný v přírodě, měl být uložen úplně na jiném místě. Je tu 
ale i kapka naděje, poněvadž si řada dětí i učitelů všimla, že to není již takové množ-
ství, jaké jsme nacházeli před několika lety. I tak zůstává evergreenem např. cesta 
k Letné pod Karlovem se starou skládkou, kterou někdo stále čile zásobuje, i když 
sběrný dvůr je odtud vzdálen pouhých 200m. Co se s nasbíraným opadem dále stalo? 
Ve spolupráci s Technickými službami byl roztříděn a nerecyklovatelný odpad odve-
zen na skládku.

 Dalším cílem akce bylo získat informace i praktické zkušenosti související s pro-
blematikou odpadů a životního prostředí. Proto kromě sběrové akce byl pro děti při-
praven další zajímavý program. Pro žáky 1. stupně si jejich starší spolužáci z 9. roč-
níků připravili aktivity v podobě přírodovědné stezky a sportovních činností. 6. roč-
níky absolvovaly exkurzi do sběrného dvora, kde se seznámili s tříděním a uklá-
dáním odpadů. 7. ročníky navštívily čistírnu odpadních vod, kde byly obeznámeny 
s její funkcí.
Akce se nadmíru zdařila a odměnou nám může být čistší životní prostředí v okolí 
našeho města.

Mgr. Pavel Holánek
Základní škola Velká Bíteš

ZHODNOCENÍ DNE ZEMĚ ŽÁKY:

„Víme, že i my můžeme přispět k ochraně naší Země - třídíme odpadky, neházíme je 
do přírody a pomáháme uklidit naše okolí. 
Dozvěděli jsme se, co je to Den Země a akce Clean up the World. Naše třída nasbí-
rala dva velké pytle odpadu a našli jsme i kuriózní věci - starou botu, konvici, dvě 
křesla a rozlámané zářivky. Jeden pán, který jel kolem na kole, nás pochválil a řekl, že 
je to dobrý nápad. Žáci devátých tříd pro nás připravili úkoly a soutěže, za které jsme 
dostávali body. Moc se nám tento den líbil.“ 

Žáci 4. A
 

„V rámci exkurze do sběrného dvora jsme se dozvěděli, že se zde nachází kontej-
nery na různý odpad, např. na sklo, dřevo, plasty, elektrospotřebiče, nebezpečný 
odpad a každý z nich se odváží na jiné místo k dalšímu zpracování nebo k likvidaci. 
Aby některé odpady měly co nejmenší objem, lisují se do balíků strojem nazývaným 
kompaktor. Sklo, plasty a papír se recyklují. Některé odpady se odváží do spalovny 
a slouží k výrobě tepla pro domácnosti, jiné se odvezou na skládku. Nebezpečné 
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odpady, jako například barvy, baterie, kyseliny a další jsou likvidovány ve speciálních 
provozech. Odpad do sběrného dvora odkládají lidé z obce zdarma, firmy za popla-
tek. Už víme, že třídění odpadu má smysl.“

Žáci 6. B

„Navštívili jsme čistírnu odpadních vod ve Velké Bíteši. Při exkurzi jsme byli informo-
váni o chodu čističky, o způsobu čištění odpadních vod a o mnoha dalších zajímavos-
tech souvisejících s jejím provozem. Dozvěděli jsme se např. že čistírna odpadních 
vod je v provozu už od roku 1993. Za den vyčistí 1500 - 2000 kubíků vody. Proces čiš-
tění odpadních vod je velmi složitý, ale i zajímavý. Probíhá biologicky pomocí bakte-
rií. Je skoro neuvěřitelné, že ze znečištěné vody, která je vypouštěna z našich domác-
ností, se opět může stát voda čistá.“ 

7.A, Eva Nováčková a Marcela Ráčková

„Děti byly nadšené, spolupracovaly, snažily se, pracovalo se nám s nimi dobře. 
Zlepšila se i naše vzájemná komunikace. Jsme rádi, že jsme pro ně mohli připravit 
zajímavý program.“

9. třídy - přírodovědná stezka

Ukliďme svět.  FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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DEN PLNÝ SPORTU A KULTURY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ 

V pondělí 23. dubna 2007 prožili žáci naší základní školy trochu jiný den, než je 
obvykle ve škole čeká. Uskutečnil se totiž již druhý mezinárodní sportovní den, zavr-
šený kulturní akcí – slavnostní vernisáží výstavy školních prací s názvem „Setkání 
civilizací“. Celá akce se konala pod záštitou programu „Comenius – Socrates“ – pro-
gramu partnerské spolupráce škol z různých zemí. V našem případě jde o partnerství 
se základní školou v Györu a v Senci.

Nejprve se žáci bítešské a senecké školy utkali v nejrůznějších sportovních odvět-
vích. Za příznivého počasí se věnovali atletickému čtyřboji, kopané a basketbalu. 

Bohužel domácím tentokrát štěstí příliš nepřálo, možnou příčinou neúspěchu je 
patrně i skutečnost, že v tento soutěžní den zároveň probíhaly přijímací zkoušky na 
střední školy, a tudíž se soutěží nemohli zúčastnit talentovaní žáci devátých ročníků. 
Většinu medailí si tedy odvezli hosté. Třeba to bude správná motivace ke zvýšení 
snahy a pokusu o odvetu v příštím roce.

Mezinárodní sportovní den. FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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Odpoledne jsme se sešli v prostorách Klubu kultury ve Velké Bíteši. Průvodní slova 
pronesl pan ředitel základní školy Dalibor Kolář. Slavnostní akce se zúčastnil i starosta 
Velké Bíteše Miroslav Báňa. V čele slovenských hostů jsme rádi přivítali paní ředi-
telku, paní Boženu Venerčanovou a místostarostku Sence, paní Helenu Němcovou. 

Úvodní vystoupení žáků šestých tříd navodilo správnou atmosféru a evokovalo 
zaměření výstavy - setkávání různých epoch, různých národů a ras. Hlavní orga-
nizátorka výstavy, Veronika Bártová, přítomným sdělila, že výstava je složena pře-
vážně z prací bítešských žáků, ale nechybí ani práce slovenských a maďarských dětí. 
O šikovnosti žáků svědčí, že většina vystavených děl vznikla v rámci běžné výuky 
výtvarné výchovy, a přesto byl výsledek velmi pestrý a zdařilý.

Činnost a chod školy dokreslovaly fotografie z různých akcí, diplomy za účast 
v soutěžích a články o společných návštěvách divadelních představení.
Věříme, že zejména rodiče žáků naší školy si našli malou chvíli a výstavu navštívili. 

Mgr. Eva Čermáková

Vernisáž výstavy. FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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ASFALTOVÁ VOZOVKA

LEGENDA BAREV:

CHODNÍKY-BET.DLAŽBA TL.60mm

��������	
�����

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, PRÁH- ŽULOVÁ DLAŽBA 120X120mm

CHODNÍKY- KAMENNÁ DLAŽBA -KOSTKY 60X60mm

�����	���
�������
���������
�
����������
���� !!

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS

SITUACE
1 : 250
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ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116

Schyluje se ke konci dalšího školního roku, proto bychom se rádi podělili opět 
o malé hodnocení našeho ročního školního života.

Zdravý den. FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Výuka byla v tomto školním roce opět zpestřena mnoha akcemi, např.: 
Vystoupení dětí pro obyvatele Domova důchodců a DPS
Vánoční výstava Ledové Vánoce, návštěva vánočních trhů Brno, besídky
Exkurze – zahradnictví, Hasičský sbor Velká Bíteš, matrika MěÚ Velká Bíteš
Zdravý den, Dny dílen
Plavecký výcvik, účast na Sportovních hrách mládeže Velké Meziříčí
Projekty: minimální prevence návykových látek „Rozhodni se správně - Škola je
 tu pro nás“

 Ekologický
 Brána jazyků dokořán
A mnoho dalších...

Umístění žáků 9. ročníku
V letošním roce z naší školy vyjde 6 žáků. Všem se podařilo umístění do učilišť 

v 1. kole přijímacího řízení. 4 žáci budou dále pokračovat v SOU v oborech auto-
mechanik a kuchař-číšník, 1 žák ve dvouleté praktické škole a 1 žákyně v OU obor 
zahradnické práce.

 Přejeme hodně zdaru!

•
•
•
•
•
•
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Práce na ŠVP
V květnu jsme dokončili rok a půl trvající náročnou práci na vytvoření Školního 

vzdělávacího programu naší školy. V současné době je verze ŠVP po konečných úpra-
vách nachystána na schválení Školskou radou. V září 2007 se podle ní začnou učit žáci 
1. a 6. ročníku.

Velké poděkování všem spolutvůrcům a především koordinátorce Vlaďce!!! 

A ještě malé těšení na školní rok příští
Vzhledem k tomu, že naši školu navštěvuje čím dál více dětí s kombinovaným 

postižením, plánujeme postupně školu upravovat. V současné době budou zahájeny 
úpravy – vytvoření bezbariérového přístupu v zadní části budovy. Již v tomto roce 
jsme se začali dovybavovat relaxačními a terapeutickými pomůckami – např. vodní 
lůžko s masážním programem, polohovací pomůcky, terapeutický bazének (viz foto), 
kterými bude vybavena v příštím roce nově vzniklá relaxační místnost. To je tedy 
jedna z mnoha naších vizí do budoucna.

A teď už nezbývá nic jiného, než popřát krásné prázdniny!

Zaměstnanci ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116

Budoucí relaxační místnost. FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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SETKÁNÍ V TŘEBÍČI

V Třebíči ve dnech 13. a 14. dubna 2007 proběhlo již 4. regionální setkání mateř-
ských center kraje Vysočina. Mateřské centrum Človíček na setkání zažilo svoji premi-
éru, neboť se členem Sítě mateřských center stalo teprve počátkem letošního roku.

Setkání proběhlo za účasti maminek – zakladatelek mateřských center - z Havlíč-
kova Brodu, Hrotovic, Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, Třebíče, Velké Bíteše 
a Velkého Meziříčí. Pozvání na setkání přijalo i několik významných hostů: víceprezi-
dentka Sítě mateřských center Klára Rulíková, starosta Třebíče Ing. Ivo Uher, koordi-
nátorka projektu Zdravé město Jindra Stříbrská a RNDr. Jana Matesová. Všichni hosté 
obdivovali nadšení, souhru a obětavost maminek z mateřských center. 

Daria Čapková, krajská koordinátorka Sítě MC pro kraj Vysočina, řekla: „Mateřská 
centra mohou vzkvétat pouze díky toleranci a obětavosti svých členů.“ Tuto větu v zá-
pětí potvrdila „ředitelka“ Třebíčského centra Iveta Ondráčková a doplnila: „Sešly se 
u nás samé skvělé ženy, které kromě vlastních dětí ještě zvládají pracovat ve svém vol-
ném čase pro dobro ostatních. A to bez nároku na honorář.“ 

Maminky z Třebíčského „mateřského“ centra pro nás připravily bohatý program 
- besedu o příležitostech finanční podpory z fondů  EU, přednášku o možnostech 
a způsobech vzdělávání maminek na mateřské dovolené, besedu s psycholožkou na 

Společné foto.  FOTO: ARCHIV MC ČLOVÍČEK
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téma – Dětská kresba, návštěvu památek UNESCO a kurz Výroby šperků technikou 
smaltování. 

Během těchto dvou dnů jsme získaly spoustu informací, inspirace a námětů, které 
jistě zúročíme při naši další práci.

Za Mateřské centrum Človíček Pavla Hekalová, Jitka Chmelíčková a Zdenka Švandová

OHLÉDNUTÍ - UBROUSKOVÉ KOUZLENÍ
Dne 20. dubna 2007 se, tentokrát pod vedením Majky Svobodové, sešlo šestnáct 

párů šikovných rukou při výrobě obrázků a dárkových sáčků pomocí ubrouskové 
techniky – decoupage. 

Po krátkém seznámení s technikou jsme se vrhly do práce. U všech nastal pro-
blém – Co si vybrat za ubrousek? Ono vybrat cca z 50 druhů není lehká věc. Ale po 
tříhodinovém boji jsme si všechny odnášely nádherné obrázky, které teď zdobí naše 
kuchyně, chodby, obývací či dětské pokoje.

Na závěr bych chtěla poděkovat panu Bernardu Chmelíčkovi - Truhlářství - za poskyt-
nutí sololitových desek k vytvoření obrázků a ředitelce SOU Jana Tiraye Ing. Marii 
Šabacké za poskytnutí prostor pro tvoření.

Za Mateřské centrum Človíček Zdenka Švandová

Ubrouskové kouzlení.  FOTO: ARCHIV MC ČLOVÍČEK
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PUTOVALI HUDCI
VEŘEJNÁ ROZHLASOVÁ NAHRÁVKA VE VELKÉ BÍTEŠI

Kdo by neznal Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který byl po mnohá 
léta stálou součástí Českého rozhlasu a šířil na jeho vlnách lidové písně pro publikum 
i pro znalce?  Nedávno, po odmlce z devadesátých let,  začal znovu vystupovat jako 
malé, ale hráčsky velice kvalitní hudební těleso. Jeho prostřednictvím se Český roz-
hlas rovněž snaží podporovat regionální a lokální lidovou kulturu novou aktivní for-
mou. V cyklu písničkového místopisu Čech, Moravy a Slezska „Putovali hudci“ pořádá 
společné koncerty BROLNu s místními interprety v různých částech republiky. 

Prozatím hudci putovali po střední a východní Moravě. Velká Bíteš se stane jejich 
první „misií“ směrem na západ. Ve čtvrtek dne 14. června BROLN (v němž na housle 
hraje bítešský muzikant Jaroslav Smrž) koncertně vystoupí pod vedením zpěváka 
a primáše Františka Černého v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Tentokrát jejich hosty 
budou muzikanti a zpěváci národopisného souboru Bítešan. Připravili si lidové písně, 
pocházející z místa a okolí – zaznamenané v Bíteši, Březí, Křoví, Křižínkově, Pánově, 
Ondruškách, Vidoníně, Heřmanově, Holubí Zhoři - ale i pár dalších z jiných částí 
Podhorácka a Horácka. Některé písně v podání Bítešanu zazní v premiéře. Koncert 
bude současně veřejnou nahrávkou, která se stane podkladem pro tvorbu rozhlaso-
vého pořadu. Úvod a průběh večera slovem doprovodí redaktor a dramaturg Českého 
rozhlasu Jiří Plocek, kterého obyvatelé našeho města znají z jeho dětství – vždyť do 
svých deseti let žil ve Velké Bíteši.

Z poskytnutých materiálů ČrO Silva Smutná

BROLN: Ludmila Malhocká a František Černý. FOTO: JIŘÍ PLOCEK
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MLADÉ BÍTEŠSKO 

V neděli 17. června 2007 proběhne na nádvoří čp. 5 na Masarykově náměstí ve 
Velké Bíteši přehlídka místních dětských krojovaných skupin „Mladé Bítešsko“, 
v níž vystoupí folklorní kroužky obou městských mateřských škol Bítešánek, Sluníčko 
a dětské skupiny národopisného souboru Bítešan. Začátek je v 15 hodin.

Bítešan: M. Vlček, V. Pokorný, V. Chmelíček, J. Hájek, J. Vlček ml., J. Vlček, M. Vlček ml.

Bítešánek si vloni připomenul 20 let od založení. FOTO: MATĚJ HORKÝ
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké 
Bíteše, zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající přitom z grun-
tovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okresního archivu - NYNÍ 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, DŮM Č.P. 134 (na východní straně náměstí mezi prodejnou 
hraček a bankou):

Roku 1414 byl majitelem tohoto domu Levo, Vítkův syn. Je zapsán v městské knize v sou-
pisu sousedů ve variantě: „Lewo Wytkeins sun ein halbs haus“.

Později okolo roku 1586 vlastnil dům Jan Moudrý. Po něm jej zdědil před rokem 1591 
Mikuláš Moudrý. Ten byl v zápisech zmíněn ještě k roku 1600, kdy prodal Mandaleně 
Řemenářce „…chmelnici za Lánicí ležící podle chmelnice Jana Dusíka…“ za osmnáct morav-
ských zlatých. Následným majitelem domu se stal zedník Martin Horecký, který se v grun-
tovních zápisech objevuje od roku 1607. Tehdy totiž začal nakupovat role a zahrady. Horecký 
zastával i veřejné funkce. Byl rychtářem v letech 1613, 1618 i 1624 a primátorem města v le-
tech 1629 a 1638. Po Martinovi Horeckém zdědil dům jeho syn mydlář Alexander Horecký. 
Ten však byl v té době již brněnským měšťanem. A tak prodal tento grunt roku 1648, kdy 
mu byl při prodeji svědkem mj. i brněnský měšťan Rudolf Helmut, Matěji Hauserovi (či 
Houser) pocházejícímu z městečka Náměště nad Oslavou. Grunt „…dle Jakuba Žemličky 
strany jedné a gruntu Jana Plačka druhé ležící, a to se všemi rolimi, loukami, ouvary, 
zahradami, stodoly dvě a což k němu od starodávna přináleží, s připrodáním na zrně žita 
20 měřic, krávy dvě, k tomu osetí na díle Za Kostelem ležící, aneb kdekoliv víceji osetí se 
najde, k polovičnému užívání…“, stál 700 moravských zlatých. Hauser nemusel zaplatit 
závdavek a vejrunky mu byly stanoveny na patnáct zlatých. A „…víceji, což dle testamentu 
nebožtíka otce Alexandra nadepsaného, roli všelijaké, zahrady, stodolou za hotové peníze 
skoupený a za svobodné vykázaný byly, svej dobré vůle a smlouvy podobně za dvěstě a tři-
ceti zlatých moravských prodal…“. A tak na gruntě náleželo Pavlu Zlatníkovi po mateři 88 zla-
tých 13 grošů, Jiříku Slováčkovi 170 zlatých a Alexandru Horeckému 447 zlatých 17 grošů. 
Dodejme drobnost, že roku 1652 byl Matěj Hauser řeznickým cechmistrem.

Roku 1654 (20. března) přijel z Brna Alexander Horecký a snažil se vypořádat svoji pozů-
stalost. „…Předně a nejprve žádal dotčený Horecký na ouřadu města Veliké Byteše 88 kusů 
širokých tolarů, totiž 132 zlatých rejnských, kteréž mlatci v Horeckýho stodole najíti měli. 
Naň ouřad odpověděli, že ty nalezené peníze do důchodu Jeho Hraběcí Milosti složiti museli, 
načež od pana Jana Račického, ten čas Jeho Hraběcí Milosti písaře důchodního, kvitanci 
mají a ji předložili, však jedině na 119 zlatých rejnských 38 krejcarů (i nebudouce jich více). 
Pročež ouřad jemu Horeckému tuto ničímž povinen nejni a on svého při Jeho Hraběcí Milosti 
pohledávati bude věděti… …Blažeji Dvořáku z Dolních Louček zůstali dlužní za klejt sousedé 
a hrnčíři Veliké Byteše, totiž Jan Kalina 60 zlatých rejnských 22 grošů 7 denárů, Mikuláš 
Smíšek 74 zlatých rejnských 7 grošů 2 denáry, kteréž Alexander Horecký zdědil a s pokojem 
bejti žádal. Vynalezlo se, že Kalina hotovými 13 zlatých 15 grošů (vyplatil), jich pak nápad-
níci vejrunkem připrodají domu Kalinového 15 zlatých a klejtím hrnčířskejm zůstalým po 
témž Kalinovi 27 zlatých 20 grošů, a tak dvě kopy 27 a půl groše víceji vyplatili. To vše při-
jal Martin Horecký, otec Alexandra. Mikuláš Smíšek také něco vyplatil, nápadníci jeho Krista 
se neznají, nýbrž všemu na odpor jsou, nemajíce Alexander podstatných průkazů a cedule 
řezané, při tom se pozůstavuje, aby dostatečně proukázal a ceduli řezanou předložil…“. 
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Posléze roku 1657 Matěj Hauser přenechal dům „…s připrodá-
ním pár koní, vůz, vorný nádobí, dvě krávy, jednu svini, obilí ozim-
ního i jarého na všech polích, i na svobodnejch polovici připrodal…“ 
svému synovi Adamu Hauserovi. 

Dodejme drobnost, že během svého působení oba Hauseři část pozemků odprodali. 
Roku 1692 zdědil „…krunt po nebožtíkovi Adamovi Hauserovi ležící z strany jedný Jakuba 
Žemličky a z strany druhý Jiříka Skály v rynku…“ Adamův syn Filip Hauser. Tehdy nále-
želo na gruntě ještě synům po Pavlu Zlatníkovi 65 zlatých 28 grošů, dědicům po Slováčkovi 
158 zlatých 15 grošů, synovi Kašpara Horeckého brněnskému mydláři Gabrielovi 441 zlatých 
17 grošů (ten je později odkázal zdejšímu záduší) a Filipovým sourozencům Dorotě a Fran-
tiškovi každému po 11 zlatých 10 grošech. Později roku 1719 již vdova po Filipu Hauserovi 
Voršila nechala připsat grunt svému zeti Pavlu Bartlovi z Loděnice za 930 zlatých bez 
závdavku, s vejrunky po dvou zlatých. Bartl si přitom přivedl jako svědky znojemského hos-
podářského hejtmana Leopolda Karla Troppa a přísežného advokáta města Znojma Václava 
Gerovského(?). Jako drobnost uveďme, že bratr jeho manželky Terezie Josef byl tehdy na 
učení kožešnickému řemeslu. Posléze roku 1734 zdědil grunt Pavel Pachel. 

Brzy na to, roku 1736, koupil grunt za 1.085 zlatých Engelbert Matěj Zehenmarck. 
Ten jej však prodal již roku 1738 za 1.260 zlatých Karlu Fromovi (či Fromb). A Karel From 
jej následně roku 1740 postoupil svému synovi Václavu Fromovi. Ten však prodal grunt 
ještě téhož roku, a to Janu Jiříku Šeclainovi za 1.470 zlatých. Dodejme, že onoho již zmí-
něného roku 1740 zůstalo Šeclainovi k vyplácení ještě 610 zlatých k chrámu Páně, 185 zla-
tých Adrianovským dědicům, 60 zlatých sirotkům po Pavlu Bartlovi, 20 zlatých Terezii jejich 
mateři, 18 zlatých Janu Hauserovi, 10 zlatých Marianě Hauserce a 20 zlatých Pavlu Pachelimu. 
Poté roku 1743 již vdova Šerclainka z Velkého Meziříčí prodala tento grunt Sebastianu 
Kolouchovi za 1.470 zlatých. Později roku 1780 dům „…s rolimi a lukami, zahradou a sto-
dolou, se vším k němu patřícím právem…“ koupil od Tobiáše Šeclaina za 850 zlatých hotově 
Josef Rosička. Ale ještě téhož roku 1780 Rosička prodal tento grunt se 42 jitry rolí Václavu 
Blahovi za 775 zlatých. Poté roku 1813 Václav Blaha postoupil grunt v hodnotě 3.500 zlatých 
svému synovi Karlu Blahovi. A od roku 1867 vlastnili dům v hodnotě 2.000 zlatých Karel 
a Marie Blahovi.

Prameny: SOkA Žďár n.S., 
f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 
– fol. 4, 5, 9, 13, 52, 61, 97, 98, 
117, 129, 136, 140, 209, 229, 
248, č. 11.788 – fol. 52, 127, 
135, 204, 205, 215, 221, 257, 
281, 282, 382, č. 11.789 – fol. 
148, 150 - 153, č. 11.793 – fol. 
82, č. 11.795 – fol. 465 - 471.

Jan Zduba

Podpis měšťana Adama Hausera z roku 1660 (SOkA Žďár n.S., AMVB, sign. C 21, č. 2).

Takto vypadal dům č.p. 134 před rokem 1902.
ARCHIV MUZEA
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POZNÁVÁME HISTORII NAŠEHO MĚSTA
SOUTĚŽ ZPRAVODAJE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Milí školáci!
V příštím roce 2008 oslaví Velká Bíteš 600 let od povýšení na město. K výročí pro-
běhne spousta zajímavých akcí, pořadů a oslav. Abyste se v předstihu dozvěděli něco 
z minulosti svého bydliště, rozhodla se redakce Zpravodaje vyhlásit pro Vás soutěž 
„Poznáváme historii svého města“.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol, ti mladší mohou soutěžit s pomocí 
rodičů.
Od června do prosince 2007 budou v každém čísle Zpravodaje vycházet soutěžní 
otázky. 

Tady jsou první tři pro měsíc červen:

Kolik obranných obloukových bašt mají hradby kolem kostela?
Ve kterém místě před kostelem býval padací most a jaké jsou po něm dodnes 
pozůstatky?
V jakém stavebním slohu jsou barevná skleněná okna za kostelním oltářem?

Své očíslované odpovědi na lístku nejlépe formátu A5 označte svým jménem, adre-
sou, rokem narození a připište nad odpovědi měsíc, ve kterém se soutěže účast-
níte. Nyní to bude „červen“. Odpovědi přineste nebo pošlete do Informačního cen-
tra Velké Bíteše na Masarykově náměstí č. 5. do 10. dne měsíce, tedy v tomto případě 
do 10. června.
Redakční rada vybere všechny správné odpovědi a vylosuje z nich tři výherce, jejichž 
jména zveřejní v dalším Zpravodaji, kde budou také další soutěžní otázky a samo-
zřejmě správné odpovědi na ty předešlé. Zveřejnění jmen výherců bude samozřejmě 
pro ně pozvánkou do IC, kde si převezmou ceny. Tím ale možnost výhry nekončí.
Všechny lístky se správnými odpověďmi budou po každém kole uchovány a po-
stoupí do závěrečného slosování v lednu 2008. Čím více kol se zúčastníte, tím máte 
větší šanci na výhru v jednotlivých měsících i v závěrečném losování. 
Přejeme Vám, abyste našli co nejvíce správných odpovědí, abyste vyhráli a samo-
zřejmě abyste se dozvěděli něco dalšího z historie svého města!

Pozn. Zpravodaj města Velká Bíteš je k dispozici ke stažení na internetových strán-
kách města - www.vbites.cz/infocentrum.

Vaše redakční rada Zpravodaje

1.
2.

3.
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
 OMNIUM ENIM RERUM PRINCIPA PARVA SUNT

 Začátky všech věcí jsou nepatrné.
Cicero

Červen má rád květiny,
ale není jediný.
Se sluníčkem dovádí,
tváře vánkem pohladí.

Jaké asi bude počasí v červnu? Teď, koncem dubna, kdy chystáme tento náš příspě-
vek do Zpravodaje, všichni naříkáme na teplo a sucho. Teploty šplhají k pětadvacítce, 
přes den se oblékáme jako v létě, ráno a večer jako v zimě. Stromy a keře ale pěkně 
odkvetly, je pěkně nasazeno, pokud počasí dál přírodu nějak nezaskočí. Že by na tom 
globálním oteplování Země něco bylo? Uvidíme.

CO JSME PŘIPRAVILI NA MĚSÍC ČERVEN:
První červnovou akcí bude druhý letošní zájezd Seniorklubu, a to v úterý 

12. června 2007, na jižní Moravu, do oblasti Lednicko – valtického areálu. To nejsou 
jen krásné zámky v Lednici a ve Valticích. Lednicko – valtický areál, to je rozsáhlé 
území mezí Dyjí u Lednice a Valticemi, které v 19. století prošlo rozsáhlou, ekolo-
gicky vyváženou a harmonickou přírodně krajinářskou úpravou, jaká nemá ve střední 
Evropě obdoby. Od roku 1996 je na seznamu památek UNESCO, jako kulturní krajina. 
To je soustava rybníků, řada starých alejí a drobné romantické stavby, zámečky, kaple, 
hospodářské budovy atd.

Anežka a Hela, vedoucí zájezdu, se pokusí vybrat a vychutnat z tohoto kraje to nej-
hezčí a nejlepší. Chceme to tentokrát udělat trochu jinak, než je obvyklé. Přihlášky 
na květnovém Seniorklubu, nebo přímo u Drahy Tikovské, tel.: 732 208 318. Odjezd 
v 6 hodin od České spořitelny. Účastnický poplatek 100 Kč.

Ve středu 20. června 2007, v 15 hodin v Kulturním domě, máme náš pravidelný 
Seniorklub. Vždy si máme navzájem o čem povídat a vždy tam máme někoho zají-
mavého. Kdo bude naším hostem? Přiznáváme se, že právě kromě června, máme pro-
gram na celý rok zajištěný. Na červen máme několik zajímavých nejistých typů, tak 
se nechte překvapit.

Další dvě červnové akce jsou sportovní - kola. Předposlední sobotu, 23. června 2007, 
je výlet na kolech pouze pro seniorky a seniory. Sraz ve 13 hodin u fotbalového stadi-
onu. Kam pojedeme, to si zase domluvíme až na místě. V květnu jsme výlet na kolech 
pro seniory vynechali a doporučili účast na Jinošovských studánkách.

Poslední sobotu v červnu, 30. června 2007, je standardní celodenní výlet na kolech 
na Pálavu. Pozor, sraz je již v 7 hodin u fotbalového stadionu. Pojedeme do Vlkova na 
nádraží, kde se kola naloží na Avii a my nasedneme v 8.20 hodin do vlaku a bez pře-
sedání pojedeme až do Šakvic. I když pojedeme na skupinovou slevu, doporučujeme 
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všem seniorkám a seniorům, pokud nemají vyřízenou průkazku ČD na 50 % slevu, 
aby tak učinili. Na nádraží provedou na počkání.

Program Pálava – to je letošní kolařská chuťovka. Na dalekou tajemnou Pálavu 
jsme se vždy na našich výletech na kole toužebně dívali od Javůrku, od Maršova, od 
Babylonu. Konečně je tady, pojedeme si ji prohlédnout zblízka. Všichni říkají, že je 
kouzelná. Do Šakvic a ze Šakvic pojedeme vlakem. Vyrazíme kolem novomlýnské 
nádrže, pořád kolem vody, bude to paráda. Nové Mlýny s památníkem na 31 utope-
ných dětí v Dyji na školním výletě v r. 1936, Mílovice, Pavlov, vinařská ves, památková 
rezervace se zdobenými statky. Zde odbočíme od vody a pojedeme kolem kopců 
Pálavy na Klentnici a Mikulov. Vpravo budou výhledy na Dívčí hrad, nejvyšší vrchol 
Děvín (549 m), Nový hrad, Sirotčí hrádek, Stolová hora, Turold. A jsme v Mikulově. 
Vezmeme to přes Svatý Kopeček, malovanou křížovou cestou dolů do města. Zde je 
toho moc: zámek s vinařským muzeem, pěkné domy na náměstí, Kozí hrádek, syna-
goga atd. Nedá se to stihnout, jen se podíváme a rychle pryč. Směr Bavory, Perná, 
Horní a Dolní Věstonice, po hrázi do Strachotína a do Šakvic na nádraží.

CO PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ČERVENEC:
středa 18. července 2007, Seniorklub s plukovníkem Ing. Ivošem Střechou
sobota 21. července 2007, výlet na kolech jen pro seniorky a seniory
sobota 28. července 2007, výlet na kolech na Žďársko

INFORMAČNÍ OKÉNKO:
na první výlet na kolech, jen pro seniorky a seniory, v dubnu, nás za pěkného 
počasí jelo deset. Spojili jsme příjemné s užitečným. Na Bílém potoce mezi 
Urbánkovým a Spáleným mlýnem to pořád ještě kvetlo. Při zpáteční cestě jsme 
se stavili u studánky U Jakoubka a natankovali jsme vodu na kafe. Co ostatní seni-
orky a senioři? Je jich v Bíteši 800. Většinou asi nemají čas.

první letošní zájezd do Brna se také vydařil. Vyšlo počasí a s příjemným krátkým 
deštíkem v Senticích. Tam prý prší vždycky. Program jsme splnili. Pochvala patří 
19 účastníkům, kteří vystoupali na vrchol Klucaniny v Tišnově a 17 jich zdolalo 
i 134 schodů na rozhlednu, včetně nejstaršího Pepy. Všem patří blahopřání, těm 
ostatním, kteří na nás počkali dole, omluva za čekání.

na prvním letošním standardním výletě na kolech na Bílý potok, jsme udělali 
rekord v účasti. Bylo nás 46, z toho 15 seniorů. Zdolali jsme Bílý potok od mlýna 
Ve Žlebě až domů. Na kolech jsme přebrodili 6 brodů, i s několika chladivými 
pády do vody. Bylo to dobrodružství. Hodnocení bylo U Karla ve Křoví.

tak kam na dovolenou, milé seniorky a vážení senioři? Nepromeškejme náš dra-
hocenný čas života, za rok může být jinak. Je tolik krásných možností a míst. 
Přejeme všem příjemnou dovolenou a na Seniorklubu potom povykládáme.

Aktiv Seniorklubu

–
–
–

–

–

–

–
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Honza Vlasák na kole projel celý svět. Na besedě na našen dubnovém Seniorklubu.
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU

Byla to fuška, 134 schodů na rozhlednu Klucanina v Tišnově, krásný závěr našeho dub-
nového zájezdu do Brna.

FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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NA CO SE MŮŽEME SPOLEHNOUT
DŮSTOJNÝ ZÁVĚR JUBILEJNÍ SEZÓNY BHP

Když jsme s Tomášem Maškem psali pozvánku na mimořádný koncert BHP, říkali 
jsme si, že na pány Strejčka a Raka se můžeme spolehnout, že „zajistí“ pěkné počasí. 
Něco v lidských silách je, něco není. Skutečností bylo, že v den koncertu bylo ráno 
zataženo a pršet začalo krátce po druhé – k obrovské radosti zahrádkářů a země-
dělců.
Rok a den po kulatých narozeninách Karla IV. v úterý 15. května 2007 se tedy mimo-
řádný koncert 10. sezóny BHP Vivat Carolus Quartus konal v sále ZUŠ místo plánova-
ného nádvoří. Alfred Strejček a Štěpán Rak nám však na nepřízeň počasí dali rychle 

zapomenout. Alfred Strejček udě-
lal z životopisu Otce vlasti strhující 
pořad, který musel nadchnout i ty, 
pro které byl dějepis vždy jen sou-
hrnem nudných dat. Výběr nadča-
sových moralit a názorů největšího 
českého panovníka dal pozorným 
posluchačům mnohý podnět k za-
myšlení.
A Štěpán Rak? Ten hrál jako vždycky 
– citlivě dotvářel svou virtuozitou 
celek pořadu. Mnozí možná ani 
nezaregistrovali vrcholně obtížné 
pětiprsté tremolo či dvojhlasé fla-
žolety. Vše bylo tak přirozené, jak 
to dokáží jen opravdu velcí umělci. 
Hudba, kterou hráli spolu (Alfred 
Strejček použil snad všechny druhy 
zobcových fléten), nás přenesla 
do čtrnáctého století definitivně. 
Závěrečný dlouhý potlesk ve stoje 
si oba pánové zasloužili vrchovatou 
měrou.
Na co se tedy můžeme opravdu 
spolehnout? Na to, že každý pro-
gram těchto dvou umělců nás obo-
hatí krásou i moudrostí.

Otto Hasoň

P.S.: Vyhodnocení dětské sou-
těže a odměna našim nejmladším 
návštěvníkům se mi do článku při 
nejlepší vůli nevešlo. Věříme však, 
že děti mají z koncertů stejnou 
radost, jako my z jejich účasti.

Pocta Karlu IV. v podání Alfreda Strejčka a Ště-
pána Raka.

FOTO: OTTO HASOŇ
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ZAMĚSTNAVATEL REGIONU 2007 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. se umístnila v soutěži 

„Zaměstnavatel regionu 2007“ v Kraji Vysočina na třetím místě

Cenu Zaměstnavatel roku pořádá společnost Fincentrum Media, generálním part-
nerem je společnost AXA. Akce probíhá za podpory agentury na podporu investic 
Czechinvest. Padesát oceněných společností ze 14 krajů postupuje do celostátní sou-
těže AXA Zaměstnavatel roku 2007, jejíž výsledky budou oznámeny 27. května 2007 
v Praze. Výsledky 3. regionálního kola ocenění AXA Zaměstnavatel regionu byly vyhlá-
šeny 19. dubna 2007 v Brně.
V této prestižní soutěži se na 3. místě umístila První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 
Ocenění převzal generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. pan Ing. 
Milan Macholán.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. zaměstnává v současnosti 780 pracovníků 
a tímto počtem se řadí k významným zaměstnavatelům v regionu. Porota soutěže při-
hlížela i k personální politice firmy, vychází mimo jiné i z údajů Českého statistického 
úřadu. 
Na prvním místě se umístnil BOSCH DIESEL s.r.o. a na místě druhém společnost 
MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
Akce probíhala pod záštitou ministra pro místní rozvoj a vícepremiéra pana 
Jiřího Čunka.

Bc. Jarmila Veverková
vedoucí personálního útvaru 

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

Generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., pan Ing. Milan Macholán, pře-
bírá ocenění. FOTO: ARCHIV SPOLEČNOSTI
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OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Dne 20. dubna 2007 se v 17 hodin konala pod taktovkou Tělovýchovné jednoty 

Spartak Okresní tělovýchovná akademie. Své sportovní dovednosti zde předvedlo 
146 účinkujících v 17 ukázkách. 
Úvodní slovo si vzal pan Ondřej Blaha, předseda TJ Spartak a mohlo se začít.
Návštěvníci mohli ocenit umění mažoretek z Nového Města na Moravě, našich 
nejmenších z oddílu rodiče a děti pod vedením Jitky Chmelíčkové, oddíl sportovní 
gymnastiky TJ Spartak pod vedením Jiřiny Loupové, oddíl SG TJ Spartak, povinné 
sestavy moderní gymnastiky z Nového Města na Moravě, ukázku tréninku juda 
a další.

Nezbývá než poděkovat TJ Spartak a všem účastníkům za příjemně prožité odpo-
ledne a těšit se na další tělovýchovnou akademii. 

-red-

Jedny z účastnic Okresní tělovýchovné akademie. FOTO: CTIBOR VELEBA

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš pořádá pro všechny příz-

nivce chovatelství výstavu drobného zvířectva. Na výstavě se představí především krá-
líci, a to jak chovatelů místní organizace, tak i okolních organizací. Součástí výstavy 
bude samostatná klubová expozice nejlepších chovatelů králíků stříbřitých malých. 
Drůbež, holubi a exotické ptactvo bude vystaveno jako ukázkové expozice bez 
odborného posouzení a hodnocení. 

Výstava bude pro veřejnost přístupna v chovatelském areálu Lánice č. 55 v sobotu 
23. června 2007 od 13 do 18 hodin a v neděli 24. června 2007 od 8 do 16 hodin. Na 
výstavě bude možno zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění svých chovů. 

Na setkání se všemi návštěvníky se těší členové místní organizace.
Josef Klíma 
Jednatel ZO
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Je dobře, že děti mají svůj den. Svůj svátek. Už méně se mi líbí, že jeden jediný den 

(díky kalendáři a médiím) společnost, rodiče, prostě „dospělci“ udělají akci Dětský 
den. Většinou je to odpoledne plné her, soutěží, písniček. Děti dostanou sladkosti, 
opečou buřtíky. Ano, je to dobře, děti si hrají, jsou spokojené…, organizátoři akce una-
veni, rodiče o nějakou korunu chudší. Taky se synem na takové akce chodím. Co se 
mi tedy nelíbí? Že do jednoho odpoledne se snažíme vměstnat co nejvíc. Co nejvíc 
zážitků, radosti, lásky. Ale co další den? A příští? Třeba by naše děti potěšil víc dárek, 
který by k nim přicházel po kapkách, ale dlouhodobě a vytrvale. Každý den kapka 
radosti, kapka zážitků, kapka lásky… Malé střípky tepla a světla.

Mám pro nás tip na dárek pro naše děti. Myslím, že z něj budou mít radost. Kolik 
nás to bude stát? Jenom trochu času, nic víc, nic míň. 

Darujme jim VIDITELNOST.

NEVIDITELNÉ DĚTI

Potkáváme je dnes a denně a je jich čím dál víc. Ptáte se, jak je poznáte? Liší se od 
tzv. normálních lidí. Oblečením, chováním, stylem života. Piercing, tetování, oblečení 
pestré, vrstvené, hlučný projev.

Namítáte, tohle je neviditelnost? Vysvětlím to. Tohle jsou totiž bývalé neviditelné 
děti. Každý člověk si přeje, aby ho okolí vnímalo. Těmhle dětem chyběl zájem okolí. 
Dokud se dobře učily, slušně zdravily, nevyčuhovaly z davu, byly neviditelné. Protože 
to je přeci normální, slušně se oblékat, chodit do školy, klanět se autoritám, poslou-
chat na slovo. Tak si řekly: „Nikdo mě nevidí? Nikdo mě nechválí? Nikdo se mnou 
nemluví, nikdo se na mě neusmívá? A co to zkusit jinak? Obarvit vlasy nazeleno, krou-
žek do nosu, pointa za ucho. A hele, každý se za mnou otočí, všichni v okolí o mě 
mluví, někdo si sice odplivne… To je skvělý, je ze mě hvězda! Je mi jedno, že nega-
tivní, hlavní je, že jsem zaujal!“

Já osobně neposuzuji nikoho podle oblečení na první pohled. Ten totiž může 
někdy klamat. Někdo nosí hadry na sobě, jiný je má místo srdce a mozku. A to se 
opravdu nepozná na první pohled.

Dnes se všechno zjednodušuje. Bez PC se nikdo neobejde, určitě i bez mobil-
ního telefonu, faxu, auta… Ale lidskou ruku, úsměv a slovo nenahradí žádná technika. 
Nechtějme si zjednodušovat i lidské vztahy, city a lásku. Vím, mnohem jednodušší je 
někoho odsoudit, než pochopit. 

Mějme, prosím, pochopení pro všechny, co to potřebují. Udělejme si čas na své 
děti, vyslechněme si jejich starosti, obavy, přání. Taky nemám příliš čisté svědomí, 
ale myslím, že jsem se včas zastavila a snažím se napravit to, co jsem pokazila. Jak? 
No přece láskou! Tu totiž potřebuje přijímat každý. A ten, kdo tvrdí opak, ji potřebuje 
nejvíc.

Ivana Odehnalová
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PSI A KOČKY
ZÁNĚT UCHA

Velmi častým důvodem návštěvy veterinárního pracoviště bývají záněty vnějšího 
zvukovodu (otitis externa). Faktorů, jenž predisponují psy pro vznik zánětu zvuko-
vodu, existuje spousta: např. nadměrné osrstění ucha (typicky u kokršpanělů, pudlů, 
teriérů), zavěšené uši (např. baset), klima - vlhko, teplo apod. 

Zčervenání zevního ucha, nepříjemný zápach a nadměrná tvorba mazu provází 
většinu zánětů ucha. Zvířata se drbou, intenzivně potřepávají hlavou a reagují boles-
tivě na dotek ucha. V takových případech doporučuji provést odborné klinické - oto-
skopické vyšetření, které určí pravděpodobnou příčinu zánětu. 

U koček a psů, kteří jsou v kontaktu s dalšími zvířaty, bývají velmi častou příčinou 
ušní roztoči. Neméně důležitým faktorem vzniku zánětu jsou alergie. Kromě zmíně-

ných roztočů mohou aler-
gickou reakci vyvolat i vde-
chované látky - např. domácí 
prach, pyly, plísně (atopie) 
anebo senzibilizující látky 
z potravy. V létě a na pod-
zim mohou do ucha pro-
niknout cizí tělesa - osiny 
obilovin, které se proje-
vují typicky akutním jed-
nostranným zánětem ucha. 
Zmíněné příčiny a predis-
poziční faktory narušují při-
rozenou rovnováhu orga-
nismu. Přítomné bakterie 
popř. kvasinky, které se zde 
normálně vyskytují, se pře-
množí a vytváří ve vnějším 
zvukovodu tmavý pách-
noucí výpotek.

Časná diagnostika pří-
činy zánětu a posléze cílená 
léčba vedou většinou k rych-
lému uzdravení. Neléčené 
záněty ovšem mohou pře-
jít do chronické fáze a stát 
se tak těžko řešitelným, pro 
psy velmi nepříjemným pro-
blémem.

 
MVDr. Klára DvořákováIlustrační foto.

FOTO: MVDr. KLÁRA DVOŘÁKOVÁ
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V LÉTĚ DO VIBROSAUNY?
V tomto letním období, kdy nás hřeje dostatek sluníčka a čeká nás možná letní rekre-

ace, asi nezní tato nabídka nijak zvlášť přitažlivě. I když zrovna v létě nás často zaskočí 
rozmary počasí náhlým ochlazením a máme chuť se pořádně prohřát až zapotit. 

Nebo selhaly všechny osvědčené metody na zhubnutí a stále nás trápí ještě nějaká 
kila navíc a nevíme, jak se jich spolehlivě zbavit. Nebo nás stále pobolívají záda a po-
třebujeme se uvolnit a načerpat novou energii. A nebo si chceme příjemně odpo-
činout, zrelaxovat a zbavit se každodenního stresu. Je tu hned několik důvodů, proč 
vyzkoušet tento moderní vynález, který je výsledkem dlouhých a intenzivních studií 
prováděných skupinou vysoce kvalifikovaných odborníků – na projektu vibrosauny 
se podíleli praktičtí lékaři, chiropraktici, fyzioterapeuti, osteopati a designéři. 

Vibrosauna je úžasné multifunkční zařízení s výhodami několika léčebných pro-
cedur najednou. Díky tomu patří k pasivním metodám udržování kondice, snižování 
nadváhy, udržování stálého zdraví a sebevědomí. Mimo to je prospěšná i v mnoha 
dalších případech – poskytuje úlevu při nachlazení, při zdravotních potížích pohybo-
vého aparátu (artritida, revma, úrazy), bolestech zad, vysokém krevním tlaku, nespa-
vosti a únavovém syndromu.

Vibracemi kombinovanými s teplem se zvyšuje činnost ledvin a lymfatického sys-
tému, což zaručuje silný a rychlý detoxikační účinek. Uvolňuje se svalové napětí a pů-
sobením vibrací se následně zlepšuje svalový tonus a zpevňuje se svalstvo. V těle se 
tímto vyvolává efekt podobný efektu vyvolanému fyzickou aktivitou, a proto můžeme 
vibrosaunou nahradit cvičení, a tak rychleji hubnout.

Vibrosauna je modul pro jednu osobu, fungující jako suchá sauna, kterou tvoří 
polstrované vibrující lůžko, suchý horký vzduch a chladivý záporně nabitý vzduch 
(ionizací zbavený všech škodlivin) doplněný aromaterapií pro oblast šíje a hlavy a re-
produktory pro poslech relaxační hudby. Délka jedné procedury se většinou pohy-
buje od 20 do 40 minut, dle individuálních potřeb a přání klienta. Velkou výhodou 
je možnost vlastního ovládání jednotlivých funkcí (teplota, lokalizace a intenzita vib-
rační masáže, síla proudění vzduchu a hlasitost relaxační hudby) v průběhu apli-
kace. Mnohostranný účinek této „sauny“ právě spočívá ve spojení několika podnětů 
– postupné zahřívání, aromaterapie a příjemná hudba, jemná masáž, jejíž vibrace jsou 
nastaveny na frekvenci pohybů příjemné pro podvědomí. Díky tomu mozek přijímá 
tuto proceduru velmi pozitivně a konečný efekt je trvalý.

Na březnovém BEAUTY DNU jsme vám vibrosaunu představily a mnozí si ji hned 
mohli vyzkoušet. Také první klienti využívající toto nové zařízení nám mnohé účinky 
potvrzují. Vibrosauna není ještě moc rozšířená a známá, ale je fakt dobrá, a tak Vás 
srdečně zveme. Přijďte se k nám na salon ohřát. A nejen to! 

Léto s dobrou kondicí Vám přeje 
Mgr. Anna Kopáčková
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Pátek 1. června 2007 v 19.30 hodin 
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
(Bridge to Terabithia)
Zavřete oči a vstupte do světa fantazie… 
Nové fantasy od tvůrců Pána prstenů 
a Letopisů Narnie v českém znění.
Premiéra - 95 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 8. června 2007 v 19.30 hodin 
PRÁZDNINY MR. BEANA
(Mr. Bean´s Holiday)
Katastrofa dostala svůj vlastní pas! 
V hlavních rolích Rowan Atkinson, 
J. Rochefort, Karel Roden, W. Dafoe 
a další…
Premiéra - 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 10. června 2007 v 19.30 hodin 
300: BITVA U THERMOPYL (300)
Připravte se na slávu! Slavná bitva znovu 
ožívá za přispění nejmodernějších tech-
nologií a dávný příběh odvahy opět 
povstává v celé své síle!
Premiéra - 117 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 15. června 2007 v 19.30 hodin 
GOYOVY PŘÍZRAKY (Goya´s Ghost)
Konečně nový film režiséra Miloše 
Formana, držitele dvou Oscarů a tří 
Zlatých glóbů. V hlavních rolích Javier 
Bardem a Natalie Portman…
Premiéra - 114 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

POLICIE INFORMUJE
V posledním měsíčníku jsem si dovolil čtenáře informovat o případech vloupání do 

chat kolem Velké Bíteše a okolí. Ve věci byl zjištěn pachatel, který má trvalé bydliště na 
okrese Tachov. Dalším šetřením mu byla prokázána další rozsáhlá trestná činnost. 

Často se zmiňuji o vykrádání aut. K tomu dochází skutečně velmi často. Naši poli-
cisté ve Velké Bíteši zadrželi pachatele, který se dopustil mnoha obdobných krádeží 
v rámci České republiky. Při následné kontrole jeho vozidla  bylo nalezeno mnoho 
mobilních telefonů, digitální fotoaparáty apod. Pachatele si převzali k dalšímu řízení 
pracovníci Služby kriminální policie a vyšetřování z Třebíče, neboť obdobné trestné 
činnosti se dopustil i v Náměšti nad Oslavou.

Využiji možnosti požádat čtenáře o spolupráci v pátrání po pachateli, který už nej-
méně ve třech případech odcizil z osobních vozidel ve Velké Bíteši všechna kom-
pletní kola.  V případě, že někdo na ulici bude z vozidla demontovat kola, popř. vozi-
dlo pokládá následně buď na cihly či rovnou na pozemní komunikaci, zavolejte na 
linku l58 a poskytněte informaci. Děkuji. 
K této trestné činnosti dochází i v denní době.

npor. Jaroslav  Navrátil

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ 
ČERVEN 2007
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Čtvrtek 28. června 2007 v 19 hodin
ZŠ VELKÁ BÍTEŠ PŘEDSTAVUJE 
FILMY O VELKÉ BÍTEŠI
Naše filmy právě přicházejí do kin, buďte 
u toho! Premiéra s doprovodným progra-
mem a za účasti tvůrců. Poprvé pro veřej-
nost uvedeme tyto filmy:

ŠUMNÁ VELKÁ BÍTEŠ
Videoprůvodce naším městem. 
Dozvíte se pravdu.

CHILDREN TV NEWS
Fiktivní televizní noviny ještě fik-
tivnější Dětské Televize. Jako bonus 
dokument o udělování cen a našem 
vítězství.

1945: BITESH APPENDIX
Poznejte pravdu o konci 2. světové 
války a už nevěřte tomu, co se učí ve 
škole. Jako bonus film o filmu.

Po projekci bude pro diváky a novináře 
občerstvení zdarma.
Světová premiéra – asi 75 minut, mládeži 
i rodičům přístupno
Vstupné: dobrovolné

Neděle 17. června 2007 v 18 a ve 20 hodin 
VRATNÉ LÁHVE
Nejnovější komedie Zdeňka a Jana 
Svěrákových! V hlavních rolích Z. Svěrák, 
J. Kolářová, T. Vilhelmová, J. Macháček, 
P. Landovský, J. Budař, O. Vetchý, 
M. Táborský a další…
Premiéra - 95 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 22. června 2007 v 17 hodin 
O ZLATÉ RYBCE
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší 
diváky: O zlaté rybce, O líném Honzovi, 
O bílé princezně, Cvrček a pavouk, 
Krtek chemikem, Jak se Žofka postarala 
o svatbu a Mikeš – Překvapení v Hru-
sicích.
65 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč
 
Neděle 24. června 2007 v 19.30 hodin 
BESTIÁŘ
Nejlepší je se učit na jiných mužích… 
Nový film režisérky Ireny Pavláskové na 
motivy bestselleru Barbary Nesvadbové. 
V hlavních rolích Danica Juričová, 
Karel Roden, Marek Vašut, M. Etzler, 
T. Matonoha, K. Hádek, J. Čvančarová, 
M. Dočolomanský a další…
Premiéra - 113 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 29. června 2007 v 19.30 hodin 
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO 
KRÁLE
Pro velký úspěch opakujeme film reži-
séra Jiřího Menzela podle Bohumila 
Hrabala, v hlavních rolích O. Kaiser, 
I. Barnev, M. Huba, M. Labuda, M. Lasica, 
J. Abrhám a další…
110 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

V MĚSÍCI ČERVENCI KINO FLIP VELKÁ 
BÍTEŠ NEPROMÍTÁ!!!

Vstupenky je možno rezervovat na tel.: 604 305 806 - nejlépe formou SMS.
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Ing. Roman Brůžička – 731 755 960

Ing. Pavel Štěpán      – 603 793 053

Projekty rodinných domů -  klasické, nízkoenergetické, pasivní, rekonstrukce
     - zajistíme stavební povolení
     - autorský dozor, organizace výběrového řízení
     - individuální přístup ke každému zákazníkovi

Projekty průmyslových staveb a administrativních budov

Poradenství při poruchách a vadách staveb

Konzultace technologických postupů staveb

Stavíme rodinné domy, bytové domy, provádíme rekonstrukce budov

Lesní Hluboké 24                                                                                           Sloup

Dřevo do vašich krbů, kamen, kotlů 

Libor Vít
Lomnička, areál ZD
608 827 301
vitlibor@centrum.cz

Nabízíme:

•  štípané v metrech
•  štípaná polínka (25, 33, 50 cm)
•  neštípané válečky (25, 33, 50 cm)
•  odkorky
•  řezivo stavební (trámy, desky, střešní latě)
•  řezivo listnaté BUK, DUB, 
•  palivo vyrábíme z BUKU, HABRU, DUBU, JASANU a dodáváme
  v paletách či volně. 

Doprava zajištěna!
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NÁBYTEK NEKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VÁM PÍŠE
Nábytek NEKO má již dlouholetou tradici. Naše prodejna nabízí velký výběr sedacích 
souprav, obývacích stěn, dětských pokojů a různých bytových doplňků. Vyrábíme 
i na zakázku dle Vašeho přání. 

Nejvíce se naše prodejna specializuje na postele, matrace, rošty a vše co potřebujete 
pro zdravý spánek. Další naší prioritou je kuchyňské studio. 

Kuchyně z  NEKA od A do Z: zaměření, ruční i počítačový návrh zdarma, rozmístění 
elektrických zásuvek, přívod vody, cenová kalkulace, vybavení elektrospotřebiči za 
zajímavé a výhodné ceny, drátěný program, doprava až do domu, montáž zdarma, 
krátké dodací lhůty.

Těší nás, že přibývá zákazníků z Velké Bíteše a okolí, a proto jsme se rozhodli, že Vás 
rádi budeme pravidelně informovat ze studia zdravého spaní a také z kuchyňského 
studia.
Doufáme, že Vás naše články zaujmou a brzy navštívíte naši prodejnu, která se 
nachází ve Velkém Meziříčí na náměstí vedle kostela.

Ze studia zdravého spaní

Co je to spánek?
Spánek je velice důležitou součástí našeho života, je to přirozený způsob, jak si naše 
tělo může odpočinout, uvolnit se a načerpat nové síly.
Právě při spánku je člověk schopen zregenerovat až 90% svých fyzických i duševních sil.

Kvalita spánku závisí nejen na jeho délce a hloubce, ale důležitým faktorem je i pro-
středí ve kterém spíme. Je to správná teplota a vlhkost, vizuální působení interiéru 
a především lůžko se všemi nezbytnými prvky, vytvářejícími vhodné podmínky pro 
zdravé spaní. 

Mnoho lidí podléhá klamavé reklamě, která jim nabízí „zdravotní matrace“ s vidi-
nou uzdravení. Tato informace je mylná, matrace neléčí, ale zaručuje ideální polohu 
páteře a uvolnění zádového svalstva.

Pojem „zdravotní matrace“ znamená, že je vyrobena ze zdravotně nezávadných mate-
riálů, které splňují nejpřísnější evropské normy.
Matrace v kombinaci s podkladem zaručuje dostatečnou vzdušnost a dokonalé roz-
ložení hmotnosti.
Správným výběrem se dá předejít zdravotním potížím, jako jsou například bolesti 
hlavy a zad, které mohou být způsobeny například současným životním stylem.

Chcete-li poradit s výběrem vhodného lůžka, navštivte naši prodejnu Nábytku 
NEKO ve Velkém Meziříčí, kde Vám nabídneme to nejlepší pro Váš zdravý spánek 
a příjemný osobní pocit.

V příštím článku Vás paní Pokorná seznámí s naším kuchyňským studiem.
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BARVY    LAKY    TELURIA
ZAVÁDĚCÍ CENY

malířské a fasádní barvy
omítky, malířské doplňky 
tmely, silikony atd.

 

AKCE!
REMAL   – malířská barva 25% zdarma
Fasádní barvy a omítky – sleva až 15%

Otevřeno 7 – 16 hodin  Lánice 45
Sobota 8 – 10 hodin  Velká Bíteš
      Tel.: 723 832 934

•
•
•
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Firma Růžička
                 nabízí

Garážová vrata a pohony

Otevírací doba:
   pátek od 9.00 - 11.30 12.30 - 16.00

sobota od 8.00 - 12.00

Nově otevřeno od 1.6.2007

 LÁNICE 51  Kontakt: tel. 777 974 453
 VELKÁ BÍTEŠ tel. 776 586 680
 595 01  info@vrata-rd.cz
    www.vrata-rd.cz



POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Nově upravená náves ve Březském. FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Kaplička z roku 1926, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie.   FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.
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MLADÉ BÍTEŠSKO
ZAMĚSNAVATELÉ REGIONU
SOUTĚŽ PRO DĚTI

•
•
•

BROLN a BÍTEŠAN koncert 14.6.2007

FOTO: SILVA SMUTNÁ


