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• 30 LET PROFESIONÁLNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
• HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
• CO SKRÝVÁ BÝVALÁ TASOVSKÁ ŠKOLA

P
K

S
 M

O
N

T,
 a

.s
.

B
rn

û
n

sk
á
 1

2
6
/3

8
, 

5
9
1
 3

9
 Î

ì
á
r 

n
a
d

 S
á
za

vo
u

te
l: 

5
6
6
 6

9
7
 3

1
0
, 

fa
x:

 5
6
6
 6

9
7
 3

9
3

e
-m

a
il:

 m
o

n
t@

p
ks

.c
z

Z
á
ru

k
a
 k

va
li
ty

!
â

S
N

 E
N

 I
S

O
 9

0
0
1

â
S

N
 E

N
 I

S
O

 1
4
0
0
1

w
w

w
.p

k
s.

c
z

V
O

LE
JT

E
Z

D
A

R
M

A

8
0
0
 2

3
 0

0
 2

3

Sp
ec

ia
lis

ta
 n

a 
ok

na
, d

ve
fie

 a
 s

tû
ny

z 
pl

as
tu

, d
fie

va
a 

hl
in

ík
u

P
K

S
 M

O
N

T
, 

a
.s

.

O
d

 p
rá

zd
ni

n 
vy

le
p

‰u
je

m
e 

ce
nu

 n
a‰

ic
h 

o
ke

n!
K

 b
ûÏ

né
 m

no
Ïs

te
vn

í s
le

vû
 (
d

an
é 

ve
lik

o
st

í z
ak

áz
ky

)
Vá

m
 n

ab
íz

ím
e 

je
‰t

û 
m

im
o
fiá

d
n
o
u
 n

ûk
o

lik
ap

ro
ce

nt
ní

sl
e
vu

na
ví

c!

P
rá

zd
ni

no
vá

 a
kc

e 
p

la
tí 

na
 v

˘r
o

b
ky

 s
 t

er
m

ín
em

 m
o

nt
áÏ

e 
1

.7
. 

- 
3

1
.8

. 
2

0
0

6
,

tj.
 v

zt
ah

uj
e 

se
 p

o
uz

e 
na

 c
en

o
vé

 n
ab

íd
ky

 v
yh

o
to

ve
né

 p
o

 1
.5

. 
2

0
0

6
. 

K
ro

m
û 

p
rá

zd
ni

no
vé

 s
le

vy
 p

ro
 V

ás
 m

á
m

e
nû

kt
er

á 
te

ch
ni

ck
á

vy
le

p
‰e

n
í

na
‰i

ch
 o

ke
n 

a 
to

 b
e
z 

p
fií

p
la

tk
u

!

1
.

Z
v˘

‰e
ní

 b
ez

p
eã

no
st

i n
a‰

ic
h 

o
ke

n
b

ez
p

eã
no

st
ní

 k
lik

o
u 

S
ec

us
tik

(z
ab

ra
Àu

jíc
í n

ás
iln

ém
u 

o
te

vfi
en

í o
kn

a 
z 

ve
nk

u)
ve

 s
ta

nd
ar

d
u 

p
la

st
o
v˘

ch
 i 

d
fie

vû
n˘

ch
 o

ke
n!

2
.

Z
le

p
‰e

ní
 t

ep
el

nû
 iz

o
la

ãn
íc

h
vl

as
tn

o
st

í n
a‰

ic
h 

o
ke

n
no

v˘
m

 5
 k

o
m

o
ro

v˘
m

 p
o
d

kl
ad

ní
m

 p
ro

fil
em

ve
 s

ta
nd

ar
d

u 
p

la
st

o
v˘

ch
 o

ke
n!

3
.

N
o
vé

 m
o
Ïn

é 
p

ro
ve

d
en

í
na

‰i
ch

 d
fie

vû
n˘

ch
 e

ur
o
o
ke

n
p

o
m

o
cí

 o
ke

nn
íh

o
 p

ro
fil

u 
S

O
FT

 L
IN

E
se

 z
ao

b
le

n˘
m

i h
ra

na
m

i.

P
rá

zd
n
in

o
vá

 s
le

va
s 

vy
le

p
‰e

n
ím

! 

P
K
S
 
-
 
p
r
á
z
d
n
i
n
o
v
á
 
s
l
e
v
a
 
-
 
V
B
 
 
1
6
.
5
.
2
0
0
6
 
7
:
2
8
 
 
S
t
r
á
n
k
a
 
1 BENVENUTI

Cari amici 
di Torrevecchia Pia



POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Upravená novoveská náves. FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Pro Novou Ves charakteristický rybník „Vesník“. FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

INTERNET
metropolitní internet

Ceník platný od 6 06, změna cen vyhrazena.1. .20

naše řešení pro vaše domy

Ve polus práci
s městem Velká Bíteš si Vás dovolujeme oslovit jako možné zájemce o internetové připojení.

www.iconn.cz
nové webové stránky
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- Používáme podstatně kvalitnější technologii než je všeobecně používaná Wifi 11a/b/g.
- Internetové napojení přímo ve Velké Bíteši na mezinárodní optickou trasu Praha > Brno.
- Nevedeme bezdrátově signál z mnoha kilometrů vzdáleného bodu a nesnižujeme tak kvalitu.
- Jsme místní firma - díky tomu máme kratší reakční dobu na Vaše požadavky i servis.
- Náklady na technické vybavení a tím i riziko neseme my - vy platíte pouze měsíční poplatky.
- Máme pokryto území Velké Bíteše a okolí.99%

Nepoužíváme praktiky typu:

denní limit dat:

fup - fair user policy:

omezování uživatele:

stáhnete např. 1GB dat a rychlost Vám klesne na 64kbit

obdoba denního limitu dat uplatňována v delším časovém horizontu

definováním času kdy může a kdy nemůže linku vytěžovat

sdílené linky
např. 1Mbit linka při sdílení 1:15 je společné připojení pro 15 klientů
při 100% vytížení máte garantováno pouze cca 64kbit ?!?
(rychlost vytáčeného připojení od Telecomu)
při 25% vytížení t.j. 4 aktivní uživatelé máte garantováno cca 256kbit

dynamická agregace:
linka která má tak velké sdílení, že už je prostě nelze zveřejnit - např. 1:90

NEPOUŽÍVÁME!!!

x

NEPOUŽÍVÁME!!!

x

NEPOUŽÍVÁME!!!

x

NEPOUŽÍVÁME!!!

x

NEPOUŽÍVÁME!!!
x

POKRYTO

Než se rozhodnete ověřte si tyto skutečnosti u svého poskytovatele !!!

- garance VOIP telefonie

-

- nesdílená linka bez limitu

- aktivační poplatek vč. instalace

- žádné další poplatky navíc

- pro hráče odezva cca 20ms

- možnost hraní i po lokální sít

žádné omezování stažených dat
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Už nemusíte platit paušál za pevnou linku!!!
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HRADIL MICHAL
info@iconn.cz
tel.: 603 748 563
icq: 495 68 454
www.iconn.czm
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Česká Republika - Kč / Evropská Unie - Kč za minutu hovoru!1 2.00 .00USA - Kč /1.50

rychlost
downloadu

Připojení domácností:

WIFI
256 - 512 kbit 1.500,- 500,-

CANOPY
768 kbit 1.000,- 500,-
1 Mbit 1.000,- zdarma
2 Mbit 1.000,- zdarma

Připojení panelových domů:

KABEL** 5 uživatelů 4 uživatelé 3 uživatelé 2 uživatelé

512 kbit 340,- 380,- 420,- 440,- 1.000,- 500,-
768 kbit 380,- 420,- 460,- 480,- 1.000,- zdarma
1 Mbit 520,- 560,- 600,- 620,- 1.000,- zdarma

Připojení firem:

CANOPY BUSINESS
512 kbit 2.500,- 1.500,-
768 kbit 2.500,- 1.500,-
1 Mbit 2.500,- 1.000,-
2 Mbit 2.500,- zdarma

Volitelné příslušenství:

300,- 200,-
500,- 450,-

2.000,- 1.000,-
3.500,- 2.000,-

Síťová karta - vč.instalace

Switch 5port /kov - vč.instalace

Stinger - parabola - dosah 8km

Reflector - parabola - dosah 16km

650,-
1.100,-

12měsíců* 24měsíců*
měsíční paušál

bez DPH 19%

340,-

500,-

* jednorázový instalační poplatek dle délky trvání smlouvy

základni tarif pro nenáročné uživatele

možnost zřízení pevné telefonní linky

** kabelové rozvody, cena dle počtu současně připojených klientů na jeden vchod

firemní garantovaná linka 1:4

840,-
1.100,-
1.500,-
2.500,-

!!! nesdílené přípojky !!!
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NOVÁ VES HEřmaNOVSkÁ
Je nejsevernější obcí velkobítešského regionu a od Velké Bíteše také nejvzdále-

nější. Patří do heřmanovské farnosti a leží v dolíku u rybníka v nadmořské výšce 548 
m. Tvoří širokou a poměrně plochou náves s domy, které jsou do ní obráceny ponej-
více průčelím, někdy i štíty. Samostatnost získala roku 1882 administrativním vyčleněním 
z  Heřmanova, avšak její skutečná existence je zmiňována v různých historických prame-
nech již ve 14. století. Odpovídají tomu také původní názvy – Nová Ves „Rysovská“, podle 
zaniklého hradu Rysova, který stával směrem k Meziboří a byl zachován až do roku 1617, 
nebo také Nová Ves „Radkovská“, podle blízkého Radkova.

Patří mezi malé obce, charakteristické pro Českomoravskou vysočinu. V současné době 
má 172 obyvatel žijících v 55 rodinných domech, ale na přelomu 19. a 20. století měla 268 
obyvatel ve 30 domech.

Pravděpodobně poprvé je Nová Ves uvedena v písemnostech z roku 1349, kdy náležela 
panu Jindřichu z Osové. Od r. 1398 patřila pánům z Pernštejna jako součást mitrovského 
statku. V polovině 15. století přešla do majetku vladyků Václava a Hynka Radkovských 
z Nové Vsi, kteří ji roku 1528 společně se vsí Radkovem prodali za 950 uherských zlatých 
Janovi z Pernštejna. Chceme-li správně pochopit dějiny i vývoj vesnice, musíme si připome-
nout několik historických souvislostí. Její začlenění do heřmanovské farnosti předurčovalo 
sdílení společného osudu s ostatními farními obcemi. Farnost - tehdy mnohem rozsáhlejší, 
byla až do roku 1625 spravována husitskými kněžími. Pod správu římsko-katolických admi-
nistrátorů přešla až v roce 1640, v rámci silné rekatolizace, která nastala po bělohorské 
porážce roku 1620. V té době začal i tuto odlehlou oblast ovlivňovat cisterciácký klášter 
„Porta Coeli“ (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova. Okolní česká panství začala přechá-
zet do rukou cizí, převážně německy mluvící katolické šlechty. Novovesští společně s Rad-
ňoveskými se stali poddanými svobodného pána Filipa z Toussaintů, pána na Mitrově, 
Moravci a v rakouském Schenau. V Křižanově tehdy vládl hrabě Eugen Teuber a na osov-
ském panství Haugwitzové. Zde chci zdůraznit zajímavou polohu Nové Vsi, jejíž katastr 
tvořil jakýsi svorník mezi panstvím osovským, mitrovským, křižanovským a majetkem tiš-
novského cisterciáckého kláštera. 

Běh času překlenul další stovky roků a dochovaný text kupní smlouvy jednoho 
z předků rodiny Jízdných z hospodářství v č. 12 ukazuje, jak nesmírně tvrdé byly podmínky 
roboty koncem 18. a začátkem 19. století: „Martin, který vlastnil k 46 měřicím polí 2 koně, 4 
hříbata a 6 kusů dobytka, které řádně a hotově zaplatil byl povinen pro svobodného pána 
Filipa z Toussaintu: 
- odpracovat 156 dní roboty 
- odpracovat 13 dní roboty s potahem
- odevzdat na daních: na sv. Jiří 1zlatý a 2 krejcary, na sv. Václava 1zl. a 2 kr., na sv. Martina 
30 kr., na vánoce 1zl. a 22 kr. (za wachtu), tedy celkem 3 zlaté a 56 krejcarů. Kromě toho 
musel odvést z každé 1 zlaté utržené ze zemědělských produktů 3 krejcary. Dále ročně 
dodat na panství 8 slepic a 48 vajec.“

Proběhly další desítky let, ve kterých obec sdílela osudy celého národa: revoluční rok 
1848, zrušení nenáviděné roboty, válka Rakouska s Pruskem s procházejícími a plundru-
jícími vojáky obou armád, 1. světová válka s pomníčky nesmyslně padlých, mladých mužů, 
mnohdy i chlapců, rok 1910, ve kterém začalo vyučování v nově postavené obecní škole, 
1. republika, protektorát během 2. světové války, období socialismu a „sametová revoluce“ 
v r. 1989.

V současné době je Nová Ves moderní, pěkně upravenou obcí, kterou její obyvatelé pod 
vedením obecního zastupitelstva v čele se starostou Josefem Loupem neustále zkrášlují 
a která si zachovala mnohé lidové tradice a aktivní spolkovou činnost. V té vynikají zejména 
místní dobrovolní hasiči, kteří nejenže pořádají tradiční, v širokém okolí oblíbené ostatky, 
ale také se úspěšně zúčastňují hasičských cvičení a soutěží, na kterých hrdě představují 
svého veterána - vzorně udržovanou stříkačku z r. 1927, dosud plně funkční, pojízdnou 
a s platnou technickou prohlídkou. Bylo by možno ještě mnohé napsat o malé dědince, 
která se dokonce přihlásila do soutěže o titul „Vesnice roku“. Je to pouze můj skromný hold 
jejím pracovitým a křesťanské kulturní tradici oddaným obyvatelům. 

Alois Koukola
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Nabídka prOgramů a akcí
Úterý dne 20. června 2006 od 19 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
cHaSa mÁ SVÉ prVNí NacVIČOVÁNí
Další termíny každé úterý a pátek, vždy od 19 hodin

Sobota dne 1. července 2006 od 14 hodin
Kulturní dům Ludvíkov
dĚTSkÝ armY dEN
Odjezd autobusu od Informačního centra na Masarykově nám. 5 ve 13:30 hodin, další 
zastávky Návrší a Košíkov – zpět v 18 hodin
Program: soutěže, hry, prohlídka a jízdy vojenské techniky, občerstvení zajištěno
Organizuje Osadní výbor Ludvíkov pod záštitou MěÚ Velká Bíteš ve spolupráci s vo-
jenským muzeem ARMY PARK Ořechov u Brna

Neděle dne 2. července 2006 ve 14 hodin
Sraz u kašny u skříňky Seniorklubu
VYcHÁZka Na LETNOU
Sváteční, zajímavá vycházka Seniorklubu, při zpáteční cestě nás na Cihelně čekají 
pejskaři
Organizuje Seniorklub Velká Bíteš

Od pondělí dne 3. července 2006 do pátku dne 14. července 2006
Výstavní síň Klubu kultury
VÝSTaVa ObraZů Od JIříHO ŠTaNgLa
Kromě obrazů uvidíte i dřevěnou plastiku či malované židle,
výstava bude zahájena vernisáží
Ve všední dny otevřeno od 8 hodin do 15.30 hodin, sobota od 9 hodin do 12 hodin,
neděle od 13 hodin do 16 hodin
Organizuje Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

Středa dne 19. července 2006 v 15 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
SENIOrkLUb
Pozvali jsme si otce a syna Karly Veleby z Velké Bíteše
Organizuje Seniorklub Velká Bíteš

Sobota dne 22. července 2006 od 8 hodin
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
TUrNaJ V kOŠíkOVÉ – mUŽI
Přihlášky do turnaje přijímá Jiří Nováček – tel. 739 922 834
Organizuje TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota dne 29. července 2006 v 7 hodin
Sraz u fotbalového stadionu Velká Bíteš
cELOdENNí cYkLISTIckÝ VÝLET Na SVraTkU
Na kolech do Tišnova, motorovým vláčkem do Nedvědice a pak přes Loučku na hrad 
Víckov a domů
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Středa dne 16. srpna 2006 v 15 hodin
Kulturní dům Velká Bíteš
SENIOrkLUb
Prázdninové setkání - probereme zážitky z dovolených
Organizuje Seniorklub

Pátek dne 25. srpna 2006 ve 20 hodin – neděle dne 27. srpna 2006
TradIČNí pOUŤOVÉ ZÁbaVY V kOŠíkOVĚ
PÁ: Pouťová diskotéka
SO: F. K. MUSIC
NE: od 9 – 18 hodin - výstava bonsají, od 16 - 23 hodin Bítešská kapela, Lunapark, 
občerstvení zajištěno
Srdečně zve SDH Košíkov

Sobota dne 26. srpna 2006 v 7 hodin
Sraz u fotbalového stadionu ve Velké Bíteši
cELOdENNí cYkLOVÝLET k pramENům OSLaVY
Do Vlkova na kolech, vlakem do Žďáru a pak krásným lesem k prameni Oslavy. Dále 
na rozhlednu Rozsíčka, do Matějova a Radostína, na Bory, přes přírodní památku 
Šebeň k prameni Libochovky, do Křižanova a domů.
Organizuje Seniorklub Velká Bíteš

kUrZY Na kLUbU kULTUrY
JaZYkOVÉ kUrZY

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše bude opět pořádat kurzy 
anglického a německého jazyka. Budou zahájeny v měsíci říjnu 2006 a budou pro-
bíhat v učebně na Klubu kultury. Kurzovné činí Kč 2000,- (může být upraveno podle 
počtu zájemců).

Vyučující anglického jazyka je Mgr. Pavla Švihálková a německého jazyka 
Mgr. Libuše Dražanová.

Zájemci se mohou hlásit již nyní osobně v Informačním centru, Masarykovo nám. 5, 
Velká Bíteš nebo na tel. čísle 566 532 025, 566 532 342.

kUrZY HUdEbNí VÝcHOVY

Kurzy hudební výchovy s panem Františkem Kratochvílem budou letos zahájeny 
společně se začátkem nového školního roku, tedy od září 2006 – probíhat budou 
v Kulturním domě. Zájemci se opět mohou hlásit již nyní osobně na Informačním 
centru, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš nebo na tel. čísle 566 532 025, 566 532 342 
nebo přímo u pana Kratochvíla 604 126 379.

Informační centrum a Klub kultury
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INfOrmacE radNIcE
USNESENí radY mĚSTa VELkÁ bíTEŠ ZE dNE 15. kVĚTNa 2006

rada města schvaluje:
• zveřejnit záměr prodeje následujících nemovitostí v k.ú. Velká Bíteš:

- pozemek p.č. 2985, 434 m2, zastavěná pl. a na něm stojící budovu garáže
- pozemek p.č. 2986, 416 m2 zast. pl. a na něm stojící budovu občanské vybavenosti
- pozemek p.č. 2987, 551 m2, zast. pl. a na něm stojící budovu jiné stavby
- část pozemku p.č. 3000/1, ostatní plocha, cca 2585 m2

• smlouvu o společném postupu zadavatelů, uzavíranou mezi smluvními stranami: 
krajem Vysočina (zadavatel č. 1) a městem Velká Bíteš (zadavatel č. 2), v předlože-
ném znění, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností zadavatelů 
k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné 
zakázky „III/3791a Velká Bíteš Kostelní ul.“, jejímž předmětem jsou stavební práce 
spočívající v rekonstrukci pozemní komunikace

• revokaci usnesení RM č. 04/06 ve věci rozdělení kladného výsledku hospodaření 
za r. 2005 SOU J. Tiraye, Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle předloženého 
znění

• vyhovět žádosti MŠ I, Masarykovo n., příspěvkové organizace a schvaluje účetní 
odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku ve výši 7.116,- Kč dle před-
loženého znění

• převod finančních prostředků ve výši 280.000,- Kč na účet hospodářské čin-
nosti, spravovaný firmou Encom Brno, získaných na základě smlouvy města 
s pí. Večeřovou za účelem použití na opravu bytu č. 2, 1.NP, v bytovém domě 
U Stadionu 277, Velká Bíteš

• revokaci usnesení RM č. 04/06 ve věci rozdělení kladného výsledku hospodaření 
za r. 2005 Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle předloženého znění

• revokaci usnesení RM č. 04/06 ve věci rozdělení kladného výsledku hospodaření 
za r. 2005 MŠ II, U Stadionu, příspěvkové organizace dle předloženého znění

• na základě výsledku výběrového řízení malého rozsahu na akci „Parkovací plo-
cha“ u polikliniky využít nabídku fy TS Velká Bíteš s.r.o. za nabídkovou cenu 
399.910 Kč vč. DPH. Výběrového řízení se dále zúčastnily fy Stavos Velké Meziříčí 
a Jiří Loukota Velká Bíteš

• složení hodnotící komise dle předloženého návrhu MěÚ ze dne 11.5.06 pro veřej-
nou zakázku „Rekonstrukce ul. Tyršova, Velká Bíteš“

• předloženou PD pro stavební povolení rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
ul. Tyršova, Velká Bíteš, zpracovanou firmou Pragoprojekt a. s. ateliér České 
Budějovice

• předloženou PD pro stavební povolení vodovodní přípojky pro fu Autoimpex s.r.o. 
Velká Bíteš, za splnění podmínek uvedených ve vyjádření MěÚ ze dne 10.5.06

• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu, 
v předloženém znění, uzavíranou mezi smluvními stranami: městem Velká Bíteš 
(zavázaný) a firmou E.ON Distribuce České Budějovice (oprávněný), jejímž před-
mětem je přípojka NN pro rodinný dům MUDr. Bartuška v ul. Pod Spravedlností, 
Velká Bíteš
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• vyhovět žádosti AČR – Auto klubu elektrárna Dukovany a poskytuje kladné stano-
visko ve věci průjezdu závodních automobilů k.ú. Velká Bíteš, Holubí Zhoř a Jin-
dřichov v průběhu konání Horácké rally Třebíč ve dnech 15. a 16.9.06, při splnění 
podmínek uvedených ve vyjádření odboru výstavby ze dne 10.5.06

• k žádosti na provedení nástavby na polovině dvojdomku podanou žadatelem 
p. Procházkou, následující stanovisko: RM nesouhlasí s realizací nástavby pouze 
na jedné polovině dvojdomku Sadová 524. Poskytnutí kladného stanoviska pod-
miňuje tím, že bude nástavba realizována na celém dvojdomku

• uzavřít smlouvu o dílo na projekt pro stavební povolení v podrobnostech rea-
lizační dokumentace včetně výkazů výměr na akci „Úpravy Masarykova náměstí 
Velká Bíteš“ s Architektonickou kanceláří Burian – Křivinka Brno, za nabídkovou 
cenu 928.200,- Kč vč. DPH

• uzavření dohody o partnerství v předloženém znění, uzavíranou mezi městem 
a Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, krajskou organizací 
Vysočina, Jihlava, jejímž předmětem je podpora účasti občanů s omezenou schop-
ností pohybu a orientace v procesu komunitního plánování při aktivitách souvise-
jících s přístupností městské infrastruktury v kraji Vysočina

• účast členů RM na pátečním jednání s ředitelkou silnic a dálnic Jihlava, se zástupci 
ŘSD Brno a Krajského úřadu, odboru silničního hospodářství ve věci obchvatu 
města

• účast minimálně dalších dvou členů RM mimo starostu a místostarostu města na 
důležitých jednáních města, jako je např. jednání s významnými investory, jednání 
týkající se strategických rozhodnutí atd.

• smlouvu o poskytnutí veřejně dostupné služby elektronických komunikací pří-
stupu k síti Internet, v předloženém znění, uzavíranou mezi městem (uživatel) 
a p. M. Hradilem, Velká Bíteš (poskytovatel)

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu, 
v předloženém znění, uzavíranou mezi smluvními stranami: městem Velká Bíteš 
(povinný) a SvaK Žďársko (oprávněný), jejímž předmětem je kanalizace na ulici 
Vlkovská

rada města bere na vědomí:
• seznam oprav bytů a nebytů za 1.čtv. 06, předložený správcovskou firmou Encom 

Brno. RM doporučuje bytové komisi provést namátkovou kontrolu provedených 
prací

• znění dopisu – reakce náměstka kraje Vysočina pro dopravu na výzvu starostů 
měst okresu Žďár nad Sázavou na akutní řešení kritického stavu komunikací 
v okrese

Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Velká bíteš s.r.o. schvaluje:
• účetní závěrku za r. 2005 včetně návrhu na rozdělení zisku
• výroční zprávu společnosti za r. 2005 včetně podnikatelského záměru na r. 2006 

v předloženém znění

Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Velká bíteš s.r.o. bere na vědomí:
• výši nájemného za lesy v r. 2005
• výši daně z příjmu za r. 2005
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STarOSTa SdĚLUJE
VELkÁ bíTEŠ bYLa OpĚT úSpĚŠNÁ

V květnovém vydání Zpravodaje 
jsem Vás informoval o podaných žádos-
tech města Velká Bíteš na Státním fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI). Během 
měsíce dubna a května administrativa 
SFDI provedla vyhodnocení kompletních 
žádostí a Výbor SFDI, na svém zasedání 
23. května schválil podpořit finančním pří-
spěvkem nejvíce bodově vyhodnocené 
žádosti.

Dopis ředitele SFDI, který jsme obdr-
želi 30. května, nám sděluje, že město 
Velká Bíteš, v  souladu s pravidly na při-
znání příspěvků na výstavbu a údržbu cyk-
listických stezek pro rok 2006, získává pří-
spěvek ve výši 867.000 Kč (59,95 % sta-
vebních nákladů) na akci „Cyklostezka 
ul.Vlkovská, Velká Bíteš“. Současně město 
Velká Bíteš, v souladu s pravidly na při-
znání příspěvků pro zvyšování bezpeč-
nosti dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace pro rok 2006, získává příspě-
vek ve výši 867.000 Kč (74,95 % stavebních 
nákladů) na akci „Zvýšení bezpečnosti 
v ul. kpt. Jaroše, Velká Bíteš - 2. etapa“.

Než uzavřeme smlouvu o poskytnutí příspěvku od SFDI na výše uvedené akce, 
musíme provést výběrová řízení na dodavatele staveb včetně následných podpisů 
smluv o dílo, otevřít bankovní účet u brněnské pobočky České národní banky. Po 
úspěšném zvládnutí všech kroků mohou být zahájeny stavební práce. Samozřejmě, 
že se zahájením  těchto staveb se blíží další omezení provozu na ulici Vlkovská a kpt. 
Jaroše.

rEkONSTrUkcE TYrŠOVY ULIcE 
V průběhu měsíců března až května probíhalo výběrové řízení na dodavatele 

stavby „Rekonstrukce Tyršovy ulice“. V pondělí 29. května proběhlo zasedání komise 
na vyhodnocení nabídek od přihlášených stavebních firem. Tentýž den na svém zase-
dání Rada města schválila uzavřít smlouvu o dílo s firmou Colas, a.s. se sídlem v Jih-
lavě. Stavební práce budou probíhat během školních prázdnin a náklady na rekon-
strukci komunikace a chodníků dosáhnou částky téměř 6 milionů korun. Město obdr-
želo rozhodnutí Ministerstva financí o přidělení dotace ze státního rozpočtu ve výši 
5 milionů korun. Necelý jeden milion korun dokrýváme z vlastních daňových a ne-

Rizikový úsek pro chodce na silnici I.třídy 
bude v letošním roce odstraněn.

FOTO: Mgr. MIROSLAV BÁŇA



�

daňových příjmů. Jelikož se výhradně jedná o venkovní práce, doba výstavby je zcela 
závislá na počasí, které nám zatím nepřeje.

SOUdNí SpOr O NEmOVITOST JE dEfINITIVNĚ UkONČEN
V místní části Jáchymov se nachází nemovitost vedená pod číslem popisným 15. 

Všichni pamětníci už od poloviny minulého století konstatovali, že tzv. “Kulturák“ je 
náš. Nikdo už se ovšem nezajímal o to, zda existuje dokument, který je zapsán na 
katastrálním úřadě. Probíhaly stavební úpravy v rámci brigádnických akcí na nemo-
vitosti, přitom na listu vlastnickém docházelo ke slučování zemědělských družstev. 
V polovině devadesátých let nastal skutečný problém. Zemědělské družstvo Rozvoj 
Osová Bítýška bylo v likvidaci a likvidátor hledal peníze, kde se dalo, takže chtěl pro-
dat i „náš kulturák“. Městu nezbývalo nic jiného, než podat návrh na vydání před-
běžného opatření a následně podat žalobu o určení vlastnictví (psal se rok 2000). 
ZD Rozvoj Osová Bítýška se dostalo do stádia konkurzu a nově jmenovaný správce 
konkurzní podstaty vystupoval velmi suverénně u Okresního soudu ve Žďáru nad 
Sázavou při jednáních v roce 2002 a 2003. O to více nás potěšil, na konci roku 2003 
výrok soudu, který určil vlastníka nemovitosti - město Velká Bíteš. Bohužel, žalovaná 
strana využila svého práva na odvolání ke Krajskému soudu do Brna. V závěru roku 
2005 zahájil Krajský soud jednání a v lednu 2006 vydal rozsudek, kterým potvrdil roz-
hodnutí prvoinstančního soudu. V květnu tohoto roku potvrdil Okresní soud roz-
sudek, který nabyl právní moci 14. března 2006. Městu Velká Bíteš už stačilo pouze 
napsat žádost o zápis do katastru vlastnictví na katastrální úřad a přiložit výše uve-
dený rozsudek s vyznačením nabytí právní moci. Nyní už naši rodáci mohou u skle-
nice piva prohlásit památečnou větu „Kulturák je náš“.

Nemovitost č.p. 15 v Jáchymově. FOTO: Mgr. MIROSLAV BÁŇA
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fOTOgrafIE Z NEdÁVNÉ mINULOSTI
Až si budete v letním Zpravodaji prohlížet tyto fotografie, dění na nich už bude 

minulostí. Přesto stojí určitě zato, aby se staly dokumentem.

1. Uvnitř hradeb klidná idylka…
2. …ale stačí se podívat ven hradební střílnou…
3. …a naskytne se docela jiný obrázek.
4. Co by za to školáci dali, aby se mohli raději dívat, co se děje hluboko pod silnicí!
5.  Takže – kudy, kudy cestička?

Text i foto Zora Krupičková

1

2



�

3

4

5



�0

OdpOVĚď Na dOpIS JEdNaTELE bdS INg. mILOSLaVa 
kLImENTa a INTErpELacE STarOSTY mĚSTa Na kVĚTNOVÉm 

ZaSEdÁNí ZaSTUpITELSTVa kraJE VYSOČINa

Mgr.
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cO NOVÉHO Na VYSOČINĚ – kVĚTEN 2006
drUHÝ NEJVYŠŠí úSTaVNí ČINITEL Na VYSOČINĚ

Ve středu a ve čtvrtek 3. a 4. května navštívil naši Vysočinu předseda Senátu 
Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka. Pokud se budete ptát po účelu 
návštěvy Vysočiny druhým nejvyšším ústavním činitelem, tak lze říci, že odpověď 
je velmi prostá a jednoduchá. Přemysl Sobotka jako bývalý radní Liberce, následně 
obyčejný senátor a nyní předseda Senátu navštěvuje postupně všechny kraje s cílem 
osobně poznat a osobně se přesvědčit. Na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet, to je 
nejlepší způsob, jak neztratit kontakt s voliči, s obcemi, městy, kraji a jejich životem.

Setkání s primátorem, hejtmanem, státními úředníky, starosty obcí se střídala s be-
sedami se studenty, zdravotníky, pracovníky neziskové charitativní organizace nebo 
návštěvou vernisáže, či kladením věnců v rámci oslav květnového vítězství.

Nevím, jestli není trochu škoda, že média ve větším rozsahu návštěva předsedy 
Senátu nezaujala a to i proto, že jsem ze všech společných setkání měl dobrý pocit. 
Měl jsem pocit, že pana předsedu problémy, které máme, zajímají, že říká věci na 
rovinu a neslibuje. „Pokud budete vidět problémy v legislativě, určitě se ozvěte, tam 
umí Senát nejlépe pomoci. Ve všech ostatních případech jsou to spíše možnosti zpro-
středkování kontaktů a otevření dveří.“ To byla poměrně častá reakce pana předsedy 
Senátu Přemysla Sobotky na různé situace, které jsme rozebírali.

„Moc se mi tady líbilo, děkuji za pozvání a věřím, že se určitě nevidíme napo-
sledy,“ s těmito slovy odjížděl Přemysl Sobotka za slunného počasí ve čtvrtek odpo-
ledne zpět do Prahy.

ZaSEdaLO kraJSkÉ ZaSTUpITELSTVO

Potřetí v tomto roce zasedalo v úterý 16. května Zastupitelstvo kraje Vysočina. 
Během svého celodenního zasedání projednali zastupitelé 80 bodů programu. Pokud 
se ptáte na ty nejdůležitější, tak je určitě třeba zmínit schválení tzv. páteřní silniční 
sítě kraje Vysočina. Schválení 26 úseků silnic druhé a ve 2 případech třetí třídy je prv-
ním důležitým krokem k nástupu masivní souvislé údržby a modernizací našich sil-
nic, které jsou rozloženy do patnácti let. Kraj Vysočina by v průběhu těchto patnácti 
let měl kromě běžné údržby proinvestovat do souvislé údržby a modernizací (inves-
tičních oprav) okolo patnácti až dvaceti miliard korun.

Předpokládám, že skoro každého obyvatele Vysočiny ale zajímá, kdy uvidí první 
výsledky přímo na silnicích v podobě nové souvislé údržby a zahájení většího počtu 
rekonstrukcí.

Pokud se týká souvislé údržby (pokládání několika centimetrů silných asfaltových 
koberců), zde věřím, že budou první rozsáhlejší práce zahájeny již na podzim tohoto 
roku (rozsah cca 300 mil. korun), aby v rozsáhlejší podobě potom pokračovaly v le-
tech 2007 a dalších.

Co se týká tzv. modernizací (jedná se o větší rekonstrukce, při kterých se v pod-
statné míře zasahuje i do tzv. kufru, tj. „základů“ silnice a i třeba do jejích šířkových 
a dalších parametrů), tam věřím, že je ve větší míře zahájíme ve druhé polovině roku 
2007 a následně potom v roce 2008 a letech dalších.
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Poslední otázka, která musí přijít, je logická. Kde jste najednou vzali nebo vezmete 
peníze? Odpověď není složitá. Počítáme s penězi z evropských fondů, něco jsme na 
spolufinancování naspořili z vlastního rozpočtu a máme uloženo v tzv. Fondu strate-
gických rezerv kraje Vysočina a počítáme i s tím, že si kraj určité množství peněz úče-
lově na opravy silnic půjčí.

Na závěr ještě jednu poznámku. Nevím, zda-li většina z nás ví, že vnitřní dluh kraj-
ských silnic, který vznikl v době, kdy tyto silnice spravoval stát a nikoliv kraj, je okolo 
35 miliard korun (vnitřním dluhem rozumíme částku, kterou by bylo potřeba vyna-
ložit, aby všechny krajské silnice byly relativně v pořádku). Myslím, že je třeba to 
zopakovat už jenom proto, abychom si uvědomili, že ani výše uvedené a napláno-
vané krajské investice nevyřeší všechny naše problémy s kvalitou krajských silnic na 
Vysočině.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

VÝSLEdkY VOLEb dO pS parLamENTU Čr

politické strany pro ČR Velká Bíteš

ODS 35,38 26,02

ČSSD 32,32 34,68

KSČM 12,81 14,49

KDU - ČSL 7,22 14,41

SZ 6,29 4,56

Zpracováno dle časopisu Týden a výsledků volební komise Velká Bíteš.
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HOSpOdÁřSkÁ kOmOra cHcE ZmĚNU
Dne 18.4.2006 proběhla Valná hromada Hospodářské komory Žďár nad Sázavou 

(HK ZR). Z důvodu odstoupení několika členů představenstva komory zvolila Valná 
hromada představenstvo nové.

Již před Valnou hromadou připravilo představenstvo Návrh změn řízení a činnosti 
Hospodářské komory Žďár nad Sázavou. Tento materiál byl projednán Valnou hro-
madou. Cílem činnosti v dalším období je aktivizovat činnost HK ZR, vytvořit systém 
řízení a práce představenstva a managementu. Položit základ pro další rozvoj a zajiš-
tění financování činnosti HK ZR. Tím naplnit poslání HK ZR a nabídnout podnikate-
lům a organizacím požadované služby tak, aby podstatným způsobem vzrostl zájem 
o členství a byla zajištěna prosperita HK ZR.

HOSpOdÁřSkÁ kOmOra mÁ pOdNIkaTELům cO NabídNOUT
Je to přístup ke kvalitním informacím nutným k činnosti firmy, zastupování pod-

nikatelů v regionu, zajištění kvalitního vzdělávání, pomoc při rozvoji a získávání pro-
středků pro rozvoj firem. Do současné doby byla činnost komory limitována nízkým 
zájmem podnikatelů. Nepodařilo se zajistit informovanost podnikatelů o možnos-
tech výhodách členství, nepodařilo se prosadit jako zástupce podnikatelů a získat váž-
nost v regionech, koordinovat a nabízet kvalitní vzdělávací programy.

Před nové představenstvo tím byl položen základní úkol – změnit tento stav. To 
však nedosáhne devět zvolených zástupců, ale je nutná podpora ostatních členů i ne-
členů z řad podnikatelů, škol, institucí a zastupitelstev v regionu. Pouze aktivní prací 
vedení komory, včetně sekretariátu a spoluprací všech subjektů, které v regionu 
působí, se podaří v následujících letech postupně vybudovat a zajistit činnost komory 
tak, jak vyplývá z jejího poslání. Bude nabízet kvalitní a dostupné poradenské a vzdě-
lávací služby, zastupovat podnikatele v regionu a lobovat v jejich prospěch. Vše tak, 
jak je běžné v okolních státech, především Rakousku a Německu.

Nové vedení vyzývá tímto všechny, kterým na činnosti komory záleží a chtějí se 
zapojit ke spolupráci při realizaci uvedených změn.

Veškeré náměty, připomínky a poznámky uvítáme na telefonu 566 628 680 nebo 
e-mailu info@komorazdar.cz

Jiří Novotný
předseda představenstva

kLUb kULTUrY HLEdÁ brIgÁdNíkY
Zájemci o brigádu v průběhu hodů hlaste se!

Jedná se o pomoc v hodových sklípcích, na diskotékách a při výběru vstupného 
v hodovou neděli.
Veškeré informace získáte na Klubu kultury nebo na tel. čísle 566 532 342.

Informační centrum a Klub kultury
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30 let profesionální požární ochrany
VE VELkÉ bíTEŠI 1976 – 2006

Po roce 1972 začala výstavba a rozšiřování průmyslových podniků a dokončovala 
se výstavba dálnice D1 Praha-Brno-Bratislava. Základní organizace Svazu požární 
ochrany (tehdejší název) začala pociťovat nedostatek kvalitní hasební techniky a také 
hasičská zbrojnice svými omezenými prostorami, stářím a nevhodným umístěním 
vzhledem k vyjíždění na komunikace dosluhovala. Začala jednání výboru ZO SPO 
s tehdejším městským národním výborem a dalšími orgány okresního národního 
výboru, ale pro vyřešení situace chybělo mnoho, nejvíce však finance.

O zřízení detašovaného pracoviště v počtu čtyř pracovníků bylo rozhodnuto 
v březnu 1974. Po mnoha složitých jednáních byla požární stanice při Okresním 
veřejném požárním útvaru Žďár nad Sázavou ve Velké Bíteši zřízena 2. srpna 1976 
ve staré budově na Tišnovské ulici. Službu zahájilo prvních pět příslušníků – Tomáš 
Smutný (první velitel stanice), Miroslav Brůža, Jiří Procházka, Josef Jurný a Josef 
Dvořák. Bylo to prozatímní řešení nedostatků v požární ochraně, ale přineslo to 
výrazné zlepšení situace. Na zřízení požární stanice měl velkou zásluhu tehdejší 
náčelník OIPO ve Žďáře nad Sázavou npor. Miroslav Mateja st. z Křižínkova. Ze 
začátku používali příslušníci techniku dobrovolného sboru, a to cisternu CAS-16 
na podvozku ZIL a CAS-16 na podvozku Praga RN. Až v roce 1978 bylo na stanici 
přiděleno vozidlo CAS-25 Škoda - 706 RTHP.

V dalších letech byla požární stanice postupně vybavována modernější technikou. 
Začátky působení útvaru požárníků z povolání byly velice skromné. Ve Velké Bíteši 
nebyly vhodné objekty pro výkon stálé služby. Pro nedostatečné prostory stávající 
požární zbrojnice byl příslušníky a členy DVPS svépomocí zbudován přístavek 
(služebna) u staré požární zbrojnice na Tišnovské ulici. Tento přístavek sloužil od 
roku 1976 až do roku 1992.

Začátek nového úseku práce požárníků znamenal rok 1988, kdy znovu vzešel poža-
davek na novou požární stanici, neboť předchozí byla opravdu nevyhovující. Tehdejší 
velitel však dostal šibeniční termín 14 dní, aby předložil radě tehdejšího městského 
národního výboru návrh na její vzhled. Jemu se to ale podařilo, a tak 1. července 1988 
byla zahájena výstavba nové požární stanice v ulici Za Loukama 583. Toho bylo dosa-
ženo po dlouholetých jednáních a stavba byla rozvržena na několik etap. První etapu 
– do roku 1991 byly vybudovány garáže a základy přístavby za 780 000 Kč – postavili 
příslušníci svépomocí, druhou část firmou STAVOS Velké Meziříčí, která v létech 1991-
1992 stavbu dokončila. Hodnota této části i s vybavením je 3 050 000 Kč. Při příleži-
tosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů dne 20. srpna 1992 byla požární 
stanice předána do užívání. Patří k nejhezčím v republice.

Stanice byla smíšená (požární družstvo VPÚ 1+1 a družstvo DVPS 1+8). Výjezd 
jednotky PO složené z profesionálních a dobrovolných požárníků musel být prove-
den nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu. Počet příslušníků byl malý. Dva 
na směnu, z toho při výjezdu jeden zůstával na ústředně jako obsluha telefonů a ra-
diostanic a druhý po doplnění o dobrovolné požárníky vyjížděl k zásahu. Stálá služba 
na požární zbrojnici (stanici) vyhlásila požární poplach pomocí sirény umístěné na 
Kulturním domě a vyjíždělo se, až se dostavil dostatečný počet dobrovolných požár-
níků. V začátcích profesionální stanice se muselo dojít na náměstí ke staré poště a od-
tud vyhlásit poplach, signál byl slyšet v poměrně malém obvodu města, a to tam, kde 
bydlelo nejméně požárníků.
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V nové požární stanici v počátcích se prováděly opravy požární techniky pro pro-
fesionální a dobrovolné sbory, zvláště nástavby cisteren CAS-32-T 148. V současné 
době nelze tuto činnost provádět. Budova požární stanice je majetkem HZS. Na 
požární stanici HZS je technika jak HZS, tak i dobrovolného sboru. 1. NP využívá SDH 
Velká Bíteš rovněž tak jedno ze tří stání. Spolupráce obou složek při plnění úkolů 
PO i při ostatních společenských úkolech je velice dobrá. Pod požární stanici spadá 
i technické zařízení – sklad CO ve Velké Bíteši. Hasební obvod PS Velká Bíteš má 32 
obcí, s 12.099 obyvatel o rozloze 188,2 km2. Aktivně spolupracují s SDH, plošného 
pokrytí 1 JPO II, 2 JPO III, 30 JPO V. Stanice je kategorie P1-C–Z, skutečný počet je 13 
příslušníků, plný počet 15 příslušníků, tj. 80% obsazenost. Registrační číslo jednotky 
staré 3714013, nové 615013.

STAV PŘÍSLUŠNÍKŮ POŽÁRNÍ STANICE V ROCE 2006

Směna A Směna B Směna C

Hrobař Čestmír, Velká Bíteš
velitel družstva

Volf Miroslav, Velká Bíteš
velitel družstva

Špaček Luděk, Dobrá Voda
velitel družstva

Jurný Jaroslav, Milešín
hasič technik

Urbánek Antonín, Křižínkov
hasič technik

Sís Lubomír, Velká Bíteš
hasič technik

Jurný Josef, Milešín
hasič strojník

Kejda Jiří, Nová Ves
hasič strojník

Musil Milan, Velká Bíteš
hasič strojník

Řezáč Zdeněk, Velká Bíteš
hasič

Petr Hošek, Počítky
hasič

Štursa Pavel, Radněves
hasič

SOUČASNÁ MOBILNÍ TECHNIKA HZS PS VELKÁ BÍTEŠ:
T 815 CAS-32 8200/800-S3R, T 815 CAS 24 3200/500-S3Z s vyprošťovacím nářadím 
(obě vozidla po celkové repasi), DA 8 L1Z (Avia), UL /2900-L1 (vozidlo na dodávání 
PHM), OA Škoda FeliciaUL1,

VELITELÉ STANICE OD R. 1976:
Tomáš Smutný, npor. Milan Špaček, kpt. Karel Benčík a současný velitel PS Velká 
Bíteš por. Miroslav Mateja.

Za dobu trvání profesionální požární stanice zasahovali příslušníci u mnoha 
požárů a technických případů. K největším patřil požár lesa u motorestu Devět křížů 
v okrese Brno – venkov v květnu 1981. Tehdy vzalo požárem za své asi 40 ha lesa. 
Zásahu se zúčastnilo 33 jednotek PO. Příslušnici PS Velká Bíteš zasahovali jako první. 
Velmi často se také vyjíždělo na požáry lesa u železničních náspů u trati v oblasti 
Dolních Louček a Řikonína, kde se do značné míry prověřuje připravenost lidí i tech-
niky ve velice náročném terénu. V současné době převažuje více dopravních nehod 
a technických zásahů s následným únikem nebezpečných látek především na dál-
nici D-1.

Jediné, co zůstalo nezměněno, je moto hasičů „Vlasti ku cti a bližnímu ku pomoci“. 
To znamená, že naše profese byla, je a doufejme vždy bude službou svým spoluob-
čanům v nouzi.

Děkuji touto cestou všem, kteří svou prací dokazují, že hasičská profese není 
zaměstnáním, ale posláním. Současně děkuji i všem manželkám a manželům za jejich 
trpělivost a podporu, bez které by se ani jeden z nás při výkonu tohoto povolání neo-
bešel.

Velitel HZS PS Velká Bíteš
por. Miroslav Mateja
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ZaHradNí SLaVNOST
VE VESELÉ ŠkOLcE U STadIONU

V pátek 2. června 2006 se v naší Veselé školce uskutečnila 
5. Zahradní slavnost v rámci Mezinárodního dne dětí. Konala se 
nejen pro naše žáčky, ale i pro ostatní děti z města Velké Bíteše 
a jeho okolí.

Vzhledem k tomu, že se letošní rok zatím drží rčení: „Jestli to červenec a srpen 
nepokazí, můžeme říct, že se nám letošní zima vydařila“, dlouho jsme se rozhodovali 
mezi „suchou“ a „mokrou“ variantou oslav. Zvlášť poslední týden nám svojí zimou, 
deštěm a větrností naháněl obavy z nepříliš vydařené akce s malou účastí dětí. Na dru-
hou stranu jsme chtěli dostát názvu akce „Zahradní slavnost“. Nakonec se nad námi 
Matka příroda ustrnula a poručila větru, dešti alespoň na jeden den zmizet. Jaká byla 
naše úleva, když dokonce vysvitlo sluníčko. Naše rozhodnutí o místu konání oslav se 
ukázalo jako správné. Školní zahrada byla slavnostně vyzdobena barevnými papíro-
vými květinami, motýly a větrníky.

O úvodní hodinový program se postarala paní Lída Trnková se svým manželem 
Jaroslavem z divadelního Studia Lídy Trnkové. Dokázali navodit příjemnou, úsměv-
nou atmosféru povídáním, písničkami, zapojováním dětí do společného tance 
a pohybu vůbec. Nepřišli zkrátka ani rodiče dětí – jejich aktivní účast v oblíbeném 
„Káčátku“ si vysloužila bouřlivé ovace.

Potom již na děti čekalo soutěžní klání. V sedmi disciplínách s pohádkovými 
tématy postupně získaly sedm razítek na osobní kartu, kterou v závěru vyměnily za 
balíček s překvapením. Aby na 100 dětí mohlo vyhrát svoji cenu, bylo nutné požádat 
o sponzorskou výpomoc místní organizace. Tohoto úkolu se zhostily pedagogické 

Malé nahlédnutí na naši slavnost. FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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pracovnice naší mateřské školy. Ve většině případů se setkaly se zájmem a pochope-
ním podnikatelů. Lhostejnými nezůstali ani rodiče, vždyť snad každý má snahu pro 
svoje potomky udělat něco navíc. Takže díky všem těmto lidem se i nám v naší Veselé 
školce podařila akce pro radost našich dětí. Tímto jim ještě jednou děkujeme.

Naši vstřícní sponzoři:
BDS p. Kliment, Řeznictví – uzenářství p. Sláma, ITW Pronovia, BCS p. Štefek, 
Jeřábkova Pekárna pí. Pöcklová, PBS a.s., Postforming, Lékárna Aura, Obuv p. Janda, 
Nábytek Hikva, Drogerie pí. Pelikánová, Textil v Kostelní ulici, Tabák – Oděvy pí. Vrá-
nová, Mobilní telefony p. Mazánek, MOTEX, Zelenina pí. Drlíčková, REKO p. Kotačka, 
Zverex p. Pelán, Papírnictví pí. Doubková, Bioprodukt, Hračky pí. Stejskalová, Elektro 
p. Pelán, Bytový textil p. Réman, Cafe Jana, Atelier Astra, Papírnictví p. Smutný, Textil 
pí. Hájková, Cukrárna pí. Knotková, Restaurace – pension p. Rauš, Kadeřnictví pí. Kla-
divová, Cukrárna pí. Zdubová, Potraviny p. Janda, Restaurace Lesácká, Lékárna U tří 
sloupů, Hodinářství pí. Kozová, Kadeřnictví pí. Urbánková, Vodoinstalace p. David, 
Autoimpex, Herna p. Kolek, Květiny u Raušů, Zahradnictví p. Šmídek, Zámečnictví 
p. Němec, Rybáři, Restaurace sokolovna p. Klíma, Pojišťovna IRMA, Noviny a časopisy 
u Lékárny Aura, Building Plastics, Potraviny pí. Tesařová, ŠKOFIN p. Prchal, Truhlářství 
p. Neklapil, KDU p. Šmídek, Ing. Vladimír Hovadík.

Zaměstnanci Mateřské školy U Stadionu

prOJEkT mEdVídEk NIVEa
V maTEřSkÉ ŠkOLE U STadIONU

Tak to jsou naše Nivea batůžky, líbí se vám? FOTO: ARCHIV MŠ
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Již třetím rokem se děti z Červené třídy Mateřské školy U Stadionu 
zapojily do projektu „MEDVÍDEK NIVEA“ společnosti Biersdorf spol. 
s r.o, určeného mateřským školám. Cílem tohoto projektu bylo zaměření 
se na širší pojetí péče o zdraví, rodinnou pohodu a harmonii.

Pro školní rok 2005/06 se stalo ústředním tématem zdraví a pohyb. 
Cílem projektu bylo přispět k aktivaci pohybového režimu a podpořit 

zdravý životní styl, v němž mají své přirozené a nenásilné uplatnění i produkty značky 
Nivea.

Stejně jako v předchozích projektech byl i tento projekt vypracován ve spolupráci 
s odborníky předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy. Jeho výtvarné zpracování zajistil tvůrce didaktických materiálů pro MŠ, ilu-
strátor knížek a autor televizních Večerníčků Gabriel Filcík. I tentokrát provázeli děti 
oblíbení medvídci, kteří děti vyzvali k pohybovým aktivitám. Projekt proběhl ve 
dvou kolech. První kolo se naplňovalo v zimě, kdy se děti věnovaly seznamování se 
s vlastním tělem a správnou péčí o ně. Zabývaly se hlavními zásadami správné výživy. 
Druhé letní kolo probíhalo v jarních a letních měsících (i když s neletním počasím) 
a bylo zaměřeno na aktivní pohyb venku. S batůžkem (s logem projektu) na zádech se 
malí turisté vydávali za poznáním přírody, zvířátek a zajímavých míst v našem okolí.

Za práci v předcházejících létech na projektu „MEDVÍDEK NIVEA“ byly děti prů-
běžně odměňovány – například stavebnicí k vytváření trojrozměrných velkých 
domečků, magnetickou tabulí, dárky pro maminky ke Dni matek či metrem k mě-
ření výšky dětí.

Velký dík patří i rodičům dětí, kteří se spolupodíleli na plnění některých nároč-
nějších úkolů. Doufáme, že spolupráce mezi námi, dětmi a rodiči zůstane na stejné 
vynikající úrovni.

Ředitelka Jiřina Janíková a učitelky pí. Rousová a Trnková

Malí turisté musí také pravidelně doplňovat své síly. FOTO: MARIE TRNKOVÁ



��

Již 53 let slavíme mezinárodní den dětí
maTEřSkÁ ŠkOLa maSarYkOVO NÁmĚSTí

Dnes již málokdo ví, proč byl vyhlášen Mezinárodní den dětí. Proto si 
jeho vznik krátce připomeňme. V roce 1952 na vídeňské konferenci týka-
jící se ochrany dětí byl stanoven první červen jako den, kdy bude vyhla-
šován každoročně Mezinárodní den dětí. Následující rok se k oslavám 
Dne dětí připojilo celkem 60 zemí světa. Je vcelku logické, že po hrůzách 

války, kterými nejen děti musely projít, byl vyhlášen s cílem mobilizovat veřejnost 
k tomu, aby děti již nemusely tyto útrapy snášet. Ne všude na světě se tento cíl poda-
řilo realizovat. Neméně důležitým důvodem ke vzniku Mezinárodního dne dětí byla 
i výzva k všestrannému pečování o jejich zdraví a aby byly vychovávány a vzdělávány 
v souladu s principy demokratického života.

… v naší mateřské škole proběhla také oslava Mezinárodního dne, a to hned celý 
týden, který již - dá se říci - tradičně nazýváme „TÝDNEM DĚTSKÝCH RADOVÁNEK“. 
Letos nám jej trošku narušilo deštivé a studené počasí, ale i tak bylo zážitků…

Celý týden jsme si všichni užili, i když počasí bylo opravdu „aprílové“. Co jsme 
si naplánovali, to jsme také stihli. K největším zážitkům patřilo opékání buřtíků na 
školní zahradě. Vůně buřtíků se linula do celého okolí. Některé děti tento „akt“ zažily 
úplně poprvé, takže jsme se také zasmáli… Děkujeme panu SLÁMOVI za výborné špe-
káčky.

Další krásný zážitek byl na Bítešské dopravní společnosti, když nás povozil úplně 
nový, krásně modrý kamion. Prohlédli jsme si také dílny, kde se opravují nejen kami-
ony, ale také autobusy. U pana ředitele, Ing. KLIMENTA, kterému tímto děkujeme, 
jsme všichni dostali pohoštění a ještě krásná auta. A abychom nezmokli po cestě 
zpátky, na náměstí nás svezl autobus … bylo to fajn.

Aby oslava byla jak se patří, ve čtvrtek odpoledne za námi přijeli herci divadla 
RADOST se Špalíčkem pohádek. Počasí nám opět nedovolilo tyto pohádky shlédnout 
na školní zahradě, jak jsme plánovali, ale museli jsme zůstat ve třídě.

Děti před projížďkou novým kamiónem. FOTO: SEDLÁKOVÁ HANA
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Na závěr týdne jsme si naplánovali „cestu plnou překvapení“ spojenou se sto-
povanou a s hledáním pokladu. Do posledního okamžiku jsme doufali, že vyrazíme 
plánovanou trasou ke mlýnům, ale zima a déšť opět zapracovaly… Cesta plná pře-
kvapení se proto odehrávala v prostorách školy – zde přišla na řadu fantazie pí. uči-
telek, a tak děti odjely na cestu imaginárním vlakem, letěly letadlem, přistály u ryb-
níka, byly v lese…, kde hledaly dopisy, plnily úkoly, soutěžily, dostávaly odměny… i tak 
jsme „cestu“ absolvovali, i když měla „mokrou variantu“. Tu „suchou“ jsme si společně 
slíbili, až vyschnou všechny cesty, louky a lesy, kterými jsme chtěli jít. Po této náročné 
„akci“ nám přišly vhod koláčky a preclíčky z naší JEŘÁBKOVY PEKÁRNY, děkujeme, 
byly výborné.

Stejně tak děkujeme za sladkosti a drobné dárky, které děti dostávaly právě při 
plnění úkolů a to p. JANDOVI - Potraviny, p. ZDUBOVÉ - Cukrárna U Zdubů, firmě 
PBS a.s., Velká Bíteš, p. KUBÍČKOVI a také p. Mihalovi za zhotovení razítkového loga 
naší mateřské školy.

Kolektiv Mateřské školy Masarykovo nám.

TÝdEN pLNÝ ZÁŽITků
Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky, které nám, uči-

telům a žákům, přinesl týden od 22. května do 26. května 
2006. Během něj se uskutečnily dvě akce pro žáky 9. roč-
níku, které spojovalo velmi závažné téma - holocaust.

Dne 22. května navští-
vila naši školu paní Erika 
Bezdíčková, žena, která pro-
šla Osvětimí - největším kon-
centračním táborem 2. světové 
války. Lehkou, nenásilnou for-
mou nám vyprávěla o hrůzách, 
které jako děvče prožívala 
v Osvětimi. Bylo až s podivem 
sledovat ženu, která toho tolik 
prožila, a přesto dokáže kolem 
sebe rozdávat lásku, porozu-
mění a dobrou náladu.

V návaznosti na besedu jsme 
ve středu 24. května brzy ráno 
do Osvětimi vyrazili. Cesta byla 
dlouhá, všichni jsme se neu-
stále ptali, kdy už budeme na 
místě, nikdo z nás si totiž nedo-
kázal představit, jak takový 
tábor smrti vypadá.

Paní Erika Bezdíčková s ředitelem ZŠ Mgr. Kolářem.
FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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Na místě, které dnes ve stínu vzrostlých stromů působí docela přívětivě, nás prů-
vodkyně provedla a vyprávěla nám o krutých podmínkách, které zde panovaly. 
Později jsme přejeli do nedaleké Březinky (Birkenau), která sloužila jako vyhlazovací 
tábor zejména pro židovské obyvatelstvo. Ještě dnes jsou zde k vidění pozůstatky 
železnice, která dovážela oběti až na samý konec jejich životní cesty. V Březince 
jsme položili kytice květin k českému památníku a povšimli jsme si i ostatních, psa-
ných anglicky, polsky, německy, italsky, řecky, slovensky, rusky, dánsky... všechny tyto 
evropské národy vzpomínají na své občany, kteří zde zahynuli.

Návštěva těchto míst v nás vyvolávala velké množství myšlenek a neustále nové 
otázky. Jak zde lidé mohli žít a přežít. Jak je možné působit druhému zlo jen proto, že 
je jiného vyznání či jiné barvy pleti.

Asi po tříhodinové exkurzi jsme znovu nasedli do autobusu a odjeli do Wadovic, 
rodného města zesnulého papeže Jana Pavla II.

Den byl velice náročný a doufáme, že jsme si z něho všichni odnesli hluboký záži-
tek, takový, na jaký se nezapomíná.

Mgr. Jaroslava Cendelínová, Mgr. Eva Čermáková

Zde nabízíme několik postřehů našich žáků:
Procházeli jsme se táborem v Osvětimi, kde nám již při průchodu bránou začal 

běhat mráz po zádech. Celý tábor byl obehnán dráty s elektrickým proudem, které 
měly zabránit vězňům v útěku. Cítil jsem, jak na nás ze všech těchto věcí dýchaly 
hrůzy, které se v těchto místech odehrávaly. Tato exkurze v nás zanechala hluboké 
zážitky, na které určitě dlouho nezapomeneme.

Žáci třídy 9.C

Z exkurze v Osvětimi. FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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Z návštěvy Osvětimi jsme si přivezli nové poznatky, díky kterým můžeme říci, že 
jsme rádi za život ve svobodném světě a za to, že nemusíme snášet nelidské hrůzy, kte-
rých se na nevinných lidech dopouštěl A. Hitler a jeho stoupenci.

Žáci třídy 9.D

Od této exkurze jsem nevěděl, co očekávat. O 2. světové válce jsem věděl něco 
ze školy, z filmů a něco z vypravování. Měli jsem průvodkyni, která nás provedla 
Osvětimí a Březinkou. Osvětim byla spíše pracovní tábor, kde byli lidé vězněni v ne-
lidských podmínkách. Celá exkurze na mě velice zapůsobila. Netušil jsem, že na světě 
někdy mohlo být tolik lidského utrpení. Ani nevíme, jak jsme šťastní lidé, že jsme 
neprožili 2. světovou válku a žijeme v této době.

Prohlíželi jsme tábor v Osvětimi a Březince a udivovali se, jak věznění lidé, mezi 
které patřila i paní Bezdíčková, mohli v těchto nelidských podmínkách žít a vůbec 
přežít. U pomníku obětem nacismu jsme položili kytici a uctili jejich památku.

Žáci třídy 9.B

dObYLI JSmE praHU
Když v dubnu loňského roku přišla na Základní školu 

Velká Bíteš výsledková listina z celostátní soutěže v anglic-
kém jazyce s názvem „Video pohlednice z mého města“, 
byli jsme v první chvíli z celkově 6. místa, na kterém se 

Hlavní protagonisté soutěžního snímku před budovou ministerstva.
FOTO: Mgr. DALIBOR KOLÁŘ
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umístil soutěžní snímek žáků tehdejší 6.A třídy, trochu zklamáni. Toto zklamání 
však bylo podnětem pro přípravu a realizaci nového videopořadu pro následující 
rok. Dříve než přiblížím tvorbu tohoto pořadu, alespoň heslovitě k vlastní soutěži. 
Celostátní soutěž v anglickém jazyce vyhlašuje Anglický klub Základní školy Mládí 
135, Praha 5 - Stodůlky pod patronací velvyslankyně Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska v České republice a pod záštitou Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR).

Do soutěže mohly být zaslány videosnímky v anglickém jazyce v délce do 5 minut, 
které vytvořili žáci a pedagogové ZŠ a víceletých gymnázií, volně zachycující město, 
kde se škola nachází.

Teď zpět k tvorbě vlastního soutěžního snímku.
Žáci letošní 7. A třídy naší školy, vedeni třídní učitelkou Ing. Věrou Poláchovou, 

opět jako v předchozím roce oslovili pana Romana Zmrzlého, DiS., který je na naší 
škole také koordinátorem projektu „Film a škola“, a který přes své mládí má již značné 
zkušenosti z práce v ČT Brno (např. Četnické humoresky).

Děti přišly s námětem, který pan Zmrzlý převedl do podoby scénáře. V lednu 
a únoru následovalo natáčení jak v interiérech, tak v exteriéru.

Výsledkem víkendových natáčení byl 7 minutový pořad, pro soutěž sestříhaný 
na necelých 5 minut. Název „News“ vystihuje jeho charakter. Až při předávání cen 
jsem pochopil, proč byl tak úspěšný. Ve srovnání s ostatními nominovanými snímky 
vytvářel vtipné situace jako... šílená učitelka angličtiny na naší škole (Ing. Poláchová?) 
několik dní terorizuje žáky tím, že je nepustí z vyučování... nebo... známý podnikatel 
Krejčíř byl v bítešské bowlingové herně nevědomky knokautován starostou města...

Ve třech kategoriích kolektivů žáků ZŠ a víceletých gymnázií se sešlo celkem 51 
soutěžních snímků. Soutěžní porota V. ročníku nominovala v každé kategorii 3 z nich.

Kopie diplomu.
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Vlastní vyhlášení proběhlo v dopoledním čase 24. května v budově MŠMT ČR v ulici 
Karmelitská na Praze 1.

Po vyhlášení pořadí na třetím a následně druhém místě bylo jasné, že si naši žáci 
v doprovodu své učitelky odnesou místo první. Věcné ceny včetně digitální videoka-
mery jsou pro všechny aktéry zaslouženou odměnou.

Jsem velice rád, že jsme našli další činnost pro naše žáky, motivující a podporující 
výuku cizího jazyka.

Poděkování kromě žákům 7. A třídy (všichni se učí také francouzštinu) patří jejich 
třídní učitelce a zároveň učitelce anglického jazyka, Ing. Věře Poláchové a zapále-
nému mladému filmaři z nedalekých Přibyslavic, panu Romanu Zmrzlému, Dis.

Náměty pro příští rok se už rodily v autobuse při zpáteční cestě do Velké Bíteše.
Mgr. Dalibor Kolář

ředitel ZŠ Velká Bíteš (a také jeden ze statistů úspěšného snímku)
¨

dEN dĚTí
Ve čtvrtek 1. června čekal na žáky I. stupně základní 

školy den bez výuky, aby tím oslavili svůj svátek. A protože 
všechny děti rády slaví se svými blízkými a kamarády, 
pozvali jsme i rodiče a kamarády - předškoláky z MŠ U Sta-
dionu do školy.

Naši malí Večerníčkové. FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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V první části dopoledne bylo pro děti připraveno přírodovědné pozorování, fyzi-
kální pokusy, beseda s myslivci, policisty a rybářem, vystoupení pěveckého sboru, 
divadlo a poradna pro dívky - o péči a úpravě vlasů. Druhou část vyplnilo vystou-
pení aerobiku a tanečního souboru Bítešan. Také jsme zhlédli přehlídku postav z ve-
černíčků, nových účesů kluků a holek a ukázku z tréninku oddílu juda. Součástí Dne 
dětí bylo otevření výstavy výtvarných tříd „Pohádky na dobrou noc“ a výstavy školní 
družiny „Tvoříme po celý rok“.

I když tento den neprobíhala „klasická“ výuka, děti odcházely ze školy s novými 
poznatky a zážitky.

Ke zdárnému průběhu celého dne přispěli svou besedou a pomocí policisté ze slu-
žebny ve Velké Bíteši, děvčata ze Středního odborného učiliště ve Velké Bíteši, pan 
F. Havlát, O. Blaha, J. Smutný a v neposlední řadě i kolegové a žáci z II. stupně naší 
školy.

Mgr. Milada Sklenářová

ZaHraNIČNí VÝJEZdY ŽÁků
Jedním ze strategických cílů naší školy, založeném na 

jasné vizi, je nadstandardní podpora výuky cizích jazyků. 
Mezi dominantní součásti této podpory patří výjezdy žáků 
a pedagogů naší školy do zahraničí. Ty jsou vždy spojeny 
s dalšími výchovně - vzdělávacími aktivitami. Na přelomu 
měsíců května a června se uskutečnilo celkem pět výjezdů, s počtem více než 170 
žáků (celkový počet žáků školy je 753) . Směřovali jsme vlastně do všech světových 
stran. Posuďte sami.

Polská Osvětim a Brezinka - návštěva těchto míst navazovala bezprostředně na 
besedu s paní Bezdíčkovou, žijící dnes v Brně, která jako tehdy třináctileté dítě prožila 
v tomto nechvalně známém koncentračním táboře více než dva roky.

Senec - město naší partnerské slovenské školy - jsme navštívili dokonce dvakrát. 
Poprvé jako aktéři olympijského týdne seneckých škol, kde družstvo starších žáků 
v košíkové získalo po čtyřech vítězstvích první místo. Paralelně pracovala skupina 10 
děvčat, navštěvujících naši školní keramickou dílnu, v místní ZUŠ, tentokrát s hedvá-
bím a barvami. Třetí skupina především těch, kteří navštívili Senec poprvé, poznávala 
centrum města a především blízká Sluneční jezera z kolového vláčku.

Podruhé jsme se v Senci ocitli o 14 dnů později počátkem června při školním výletě 
tříd 7.A a 7.B. Stejně jako loni nám vedení města vyšlo vstříc a bezplatně poskytlo uby-
tování ve svých bungalovech na břehu zmíněných jezer. Dunajská Streda s termálním 
aquaparkem, výstava výtvarných prací v senecké ZUŠ, jeskyně Driny nebo návštěva 
farmy s chovem sibiřských tygrů přinesly poměrně silné prožitky.

Paříž, jižní Anglie, Londýn - tato místa navštívili naši žáci v rámci devítidenního 
poznávacího zájezdu již popáté. Vždy jsou ubytováni většinou po dvojicích v rodi-
nách. Jak se asi domlouvali…
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Vítězné družstvo basketbalistů. FOTO: MGR. DALIBOR KOLÁŘ

Ve výtvarné dílně ZUŠ Senec. FOTO: MGR. DALIBOR KOLÁŘ
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Makarská riviéra - 7 dnů turisticko - pobytového výjezdu na rozdíl od počasí v tu-
zemsku prohřívaly skupinu našich žáků sluneční paprsky. Chorvatské pobřeží střední 
Dalmácie, chráněné pohořím Biokovo, je opravdu subtropickou oblastí.

Závěrem poznámka. V první části apeluji na rodiče žáků naší školy, kteří mají o za-
hraniční výjezdy zájem. Podmínkou účasti vašich dětí na těchto výjezdech pořáda-
ných školou je samozřejmě jejich platný cestovní pas. Vzhledem k tomu, že se popla-
tek za jeho vyřízení od 1.9.2006 násobně zvýší, zvažte jeho včasné vyřízení (lhůta do 
30 dnů). Letošních výjezdů se zúčastnili žáci 2. až 9. ročníku.

Ve druhé části chci poděkovat všem svým kolegům, a nebylo nás málo, za orga-
nizaci, vynaložený čas a veškeré úsilí (věřte, že ho bylo hodně), bez kterých bych 
o výše sděleném, které rozšiřuje obzor poznání a vědění našich dětí, nemohl psát. Ne 
všechny takto velké školy přichází s obdobnou nabídkou.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

SpOrTOVNí dEN Na NaŠí ŠkOLE
Všichni jsme se velmi těšili na čtvrtek 27. dubna, kdy měl 

na naší Základní škole ve Velké Bíteši proběhnout mezi-
národní sportovní den za účasti žáků škol ze slovenského 
Sence a maďarského Györu. Na závody jsme se pilně při-
pravovali. V hodinách tělocviku jsme soutěžili ve skoku do 
výšky, běhu na 60 a 600 m, skoku do dálky a také jsme tré-
novali basketbal, vybíjenou a fotbal.

Učitelé tělocviku vybrali ty nejlepší sportovce, kteří měli reprezentovat naši školu, 
ale i my ostatní jsme nezůstali stranou. Naše třída 8. B pomáhala s přípravou občer-
stvení pro soutěžící a ostatní hosty a samozřejmě jsme se také chystali mohutně fan-
dit.

Ve čtvrtek po druhé vyučovací hodině jsme všichni šli pomáhat chystat nářadí 
a sportoviště a také jsme vyhlíželi naše hosty. Čekání se trošku protáhlo, protože 
Maďaři asi zabloudili a přijeli o dvě hodiny později. Konečně mohl program začít. 
Fandili jsme všem závodníkům, ale těm našim přece jen trošku hlasitěji.

Mezi disciplínami jsme pomáhali naší paní učitelce, která měla na starosti občer-
stvení. Vodili jsme do cvičné kuchyně vyhladovělé a dehydrované sportovce, které 
zničily nejen náročné disciplíny, ale i nesnesitelné horko. Jsme rádi, že občerstvení 
všem velmi chutnalo a nezbyl ani drobeček.

Po skončení soutěží a ocenění nejlepších sportovců (musíme se pochlubit, že 
skoro ve všech disciplínách zvítězili ti naši) dostali hosté ještě výborný oběd a spo-
kojeně odjeli domů.

Setkání se slovenskými a maďarskými dětmi často opakujeme. Teď připravují spor-
tovní den v Senci a určitě se bude konat také v Györu. Budeme našim závodníkům 
držet palce a někteří z nás s nimi určitě pojedou, aby jim mohli fandit. Také se těšíme, 
až se zase setkáme s našimi slovenskými a maďarskými kamarády.

Vlasta Bartošková, žákyně 8.B
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soU Jana tiraye má za seBoU dalŠí roK
Není to tak dlouho, co ředitelce školy, Ing. Marii Šabacké, přáli pozvaní hosté na 

malé slavnosti k pátému výročí existence školy kromě jiného hodně dalších úspěchů. 
Můžeme s potěšením konstatovat, že se jejich přání vyplnilo.

Ve čtvrtek 8. června proběhlo slavnostní zahájení výstavy závěrečných prací žáků 
3. ročníku oborů Kuchař – číšník, Cukrář – výroba, Krejčí, Obráběč kovů. Samozřejmě 
nemohli návštěvníci vidět mnoho ukázek šikovných obráběčů, více mohli obdivo-
vat výsledky práce budoucích krejčích, ale málo platné, nejvíce toho mohli předvést 
budoucí kuchaři s číšníky a cukrářky.

Perfektně nazdobené tabule k různým příležitostem, výstavu cukrářských výrobků 
včetně svatebního dortu – to všechno si mohli prohlédnout hosté ze školského 
odboru Velké Meziříčí, zástupce města, ředitelé škol, zástupci pracovišť, kde vykoná-
vají žáci praxi a další hosté.

Raut, připravený na závěr setkání, byl také dílem žáků pod vedením odborných 
učitelů, stejně jako vzorná obsluha byla součástí závěrečných zkoušek.

Jak se všichni přítomní hosté shodli, obstála škola (i díky reprezentaci v mnoha 
soutěžích), opět na výbornou.

text Zora Krupičková, foto Klára Jelínková
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bíTEŠSkÉ praŽSkÉ JarO
Jedná se samozřejmě o jaro hudební, které tady připadlo na úterý 25. května. 

Na vysvětlenou: proč bychom si nemohli v malé Velké Bíteši v době Pražského jara 
také užít trochu krásné hudby? Samozřejmě, co do rozsahu bylo Velkobítešské jaro 
poněkud skromnějších rozměrů a obsahovalo pouze jeden koncert – vystoupení 
Tišnovského komorního orchestru. Co se však týče jeho působivosti – jako v Rudol-
finu!

Soubor, složený převážně z amatérských hudebníků, v současné době slaví deset 
let od svého založení. Za tu poměrně krátkou dobu se dostal do povědomí poslu-
chačů klasické hudby v mnoha místech republiky: Tišnov, Lomnice, Velká Bíteš, 
Prostějov, Předklášteří, Veverská Bítýška, Bystřice pod Hostýnem i nad Pernštejnem, 
Jaroměřice, Valašské Klobouky, Doubravník, Křížovice, Zámek v Lysicích, Olomouc, 
Jedovnice, Černá Hora, Rájec, Dobruška, Vilémov, Lažany, na Slovensku v Humen-
ném, Snině a Seredi.

Zúčastnili se několika festivalů amatérských hudebních skupin, třikrát již hráli na 
festivalu Setkání v Olomouci, jejich hudba se dostala k nejširším vrstvám posluchačů 
díky záznamům Českého rozhlasu a České televize.

Společně vystupovali i se známými osobnostmi světa umění, jako jsou Gabriela 
Vránová, Alfréd Strejček, Ladislav Lakomý, František Derfler, Štěpán Rak, Jiří Stivín, 
Vítězslav Drápal,Vlastislav Bláha.

Mgr. Drápal – flétna a Tišnovský komorní orchestr. FOTO: KLÁRA JELÍNKOVÁ
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Pro svůj koncert v Bíteši si orchestr pod vedením uměleckého vedoucího Jaroslava 
Kolesy nemohl zvolit lepší program. V úvodu zazněla Vivaldiho Sinfonia č. 2. Pod 
tímto laikům málo říkajícím názvem se skrýval gejzír jásavých melodií, které poslu-
chače naladily do radostné nálady a natěšily na další program.

Tím byl Mozartův Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C-dur. Smyčcový orchestr 
posílily dvě horny a dva hoboje. Sólisty byli Pavla Bartoníková, studentka pražské 
AMU - harfa, Mgr. Vítězslav Drápal – flétna. Co říci o jejich vystoupení? Nerada pou-
žívám mnoho superlativů, jako pan Mašek bych to hodnotit nedovedla, takže mohu 
jen dodat: líbezná krása, harmonie, řeka hudby, která nás na chvíli odnese do lep-
šího světa.

Po přestávce (občerstvení zahrnuto ve vstupném – jak milé!) kraloval sálu kul-
turního domu Leoš Janáček a jeho šestivětá Suita pro smyčce. A zase jsem v koncích. 
Musím se opakovat, byla to nádhera. Ještě něco mě kromě hudby samotné upoutalo. 
To, že je vidět na hudebnících radost z muzicírování a že hrají pro své (a tedy i naše) 
potěšení, nehrají z povinnost (a už vůbec ne za vysoké honoráře).

Spokojen byl i vzácný host koncertu, profesor Zdeněk Pololáník, náš významný 
současný hudební skladatel. S potěšením setrval i se svou paní po koncertu na malém 
posezení s hudebníky a dalšími hosty. Byly to příjemné chvíle zvláště i proto, že 
nástroje nezůstaly dlouho v pouzdrech. Při dobrém víně zněla jedna písnička za dru-
hou. Bylo poznat, že hudebníci nemají k moravskému folkloru daleko. Vždyť mnozí 
v lidových kapelách, dokonce v BROLNu hráli.

Posezení probíhalo pod jevištěm, v „pekle“. Jestli je ve skutečném pekle taková 
muzika a tak dobří lidé, už se tam těším.

S použitím části textu A.Trkana v programu koncertu
Zora Krupičková

Mladá harfenistka všechny okouzlila. FOTO: KLÁRA JELÍNKOVÁ
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cO SkrÝVÁ bÝVaLÁ TaSOVSkÁ ŠkOLa
Ve staré tasovské škole sídlí Mezinárodní 

výukové centrum Axmanovy techniky mode-
lování. Výsledky práce Štěpána Axmana 
a jeho „slepíšů“ vítají návštěvníka již před 
budovou, která by nutně potřebovala nový 
kabát (ach, ty peníze…). Její vstupní prostory 
krášlí nejrůznější nápadité tvary žardiniér, 
váz, milých i bizarních postaviček, jejichž pře-
hlídku uzavírají Moudré hlavy, ponořené do 
tichého rozhovoru.

Za vchodovými dveřmi vám pohled na 
spoustu plastik, kterým neubírají půvab dvě 
monumentální sochy otce pana Axmana, aka-
demického sochaře, vezme trochu dech. Ten 
prostor, plný výtvorů lidských rukou, člověka 
zastaví. Nechá ho užasnout a naplnit pozi-
tivní energií, která vyvěrá ze všech nádob, 
postaviček lidí i zvířat. Energií, kterou do 
všeho vložily tvořivé lidské ruce – ruce těch, 
jejichž dlaně učí pan Axman svírat kolem 
hrudky hlíny a vytvářet krásu pro sebe i pro 
druhé, modelovat vzkaz: jsem tady, počítejte 
se mnou!

Výukovému centru a především tvůrci 
jeho techniky modelování panu Axmanovi 
patří díky za to, že Slepíši mají svůj život o je-
den rozměr bohatší.

Text i foto Zora Krupičková

V únoru příštího roku bude možno 
„nahlédnout“ do výtvarné dílny ve 
Výstavní síni Klubu kultury ve Velké 
Bíteši.
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SpOLEČENSkÁ STarOST
STÁrNOUcí pOpULacE

Není pochyb o tom, že světová populace stárne. Lidé se dožívají vyššího a vyso-
kého věku a současně klesá počet narozených dětí. Klasický strom života (věková 
pyramida), který vyjadřuje vzájemný poměr různých věkových skupin populace, se 
dramaticky změnil a „převrátil“. V souvislosti se stárnoucí populací je možné hovořit 
o celospolečenské starosti o to, jak zajistit každému starému člověku základní a dů-
stojné materiální předpoklady pro kvalitní prožívání stáří a jak zajistit dostupnou 
a kvalitní péči o nemocné a nesoběstačné staré občany.

Klasická forma péče na lůžku s důrazem na sociální potřeby starých lidí je realizo-
vána v domovech důchodců, v domovech – penzionech, v domech s pečovatelskou 
službou a v domovinkách. Poměrně dobře je rozvinut také systém domácí pečova-
telské služby (především donáška obědů, podle možností další služby). V současné 
době probíhá v celém systému sociálních služeb výrazná transformace, a to v oblasti 
organizační i obsahové.

Do „našeho“ domova důchodců přicházejí klienti, kteří z mnoha důvodů nemo-
hou pobývat ve svém bydlišti ani u svých rodinných příslušníků. Bývají to důvody 
rodinné, sociální, ale především zdravotní. Klienti mnohdy přicházejí z léčeben dlou-
hodobě nemocných nebo nemocnic a pro svůj zdravotní stav nejsou schopni sobě-
stačnosti.

Není pochyb o tom, že člověku je nejlépe v rodině, a to jak ve zdraví, tak i v ne-
moci. Proto se u nás snažíme vytvořit příjemné prostředí všem našim klientům a s po-
mocí jejich nejbližších rodinných příslušníků prožít skutečně kvalitní stáří.

Veselá Petra
vedoucí soc. služeb

kdO SpraVOVaL mĚSTO
Každoročně vídáme v hodovém průvodu postavy, které skutečně vykonávaly svou 

funkci v dávných dobách: rychtář, konšelé, písař. Nahlédněme proto do Tirayových 
Dějin, abychom se dozvěděli něco bližšího o nich a jejich správě města.

Městský úřad se skládal z osmi přísežných konšelů, každoročně volených občany 
města, kteří byli už tenkrát zváni na projednávání důležitých věcí. (Zdalipak bývala 
účast větší než dnes?) Radou byla nápomocna „stará rada“ (rada starších), která se 
skládala z občanů, volených do  úřadu v minulých letech.

V čele městského úřadu stál purkmistr. Nebyl volen, ale stával se jím každý z osmi 
konšelů střídavě po šesti týdnech. Purkmistru a konšelům náleželo starat se pouze 
o hospodářské záležitosti, kdežto občanskoprávní spory vedl rychtář. V menších spo-
rech mohl rozhodovat sám, ve větších rozepřích byl pouze prvním ze sboru soudců, 
který tvořili konšelé a rada starších. Tento sbor měl právo soudit i hrdelní zločiny 
a odsuzovat ke „ztrátě hrdla“.

Rychtářství se dědilo v rodině, majitelé sídlili na městské rychtě (dům číslo 83) 
a úřad se dědil z otce na syna, nebo se rychta prodávala dalšímu movitému zájemci. 
Ne vždy byl vhodným kandidátem, svářil se s konšely, šlo mu o vlastní prospěch víc 
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než o blaho města. V jednom případě dokonce přiměli nehodného rychtáře, aby obci 
rychtu prodal a mohlo být odděleno rychtářské právo od rychtářského domu. To 
se podařilo v roce 1427, kdy se zachovala listina o zakoupení rychtářství pro město 
a bylo zrušeno rychtářské právo dědičné (nebo odkoupené) ve prospěch rychtářství 
volebního. Známe i osobu, která pro město právo rychtářské koupila: Jan Václav, syn 
sladovníka. Sám si však za to vymínil, že povede rychtářský úřad až do své smrti a sku-
tečně byl rychtářem po celých třicet let.

Kolem roku 1450 si pořídila Velká Bíteš „Knihu městských práv“, sestavenou podle 
práv brněnských a jihlavských. Po dvě stě let se jí město řídilo. Nyní dávám slovo Janu 
Tirayovi a po jeho úvodu i samotné Knize městských práv:

„…Mnohé hodilo by se i na naše časy s podivením doznati třeba, kterak zkušenosti 
předkův našich, zvyky a obyčeje jejich pravými zlatými zrnky spořádaného ústrojí 
obecního i života jednotlivců jsou a podnes býti by mohly:“

Citace z Knihy, nejprve z kapitoly O konšelích: „…Ó, kterak drahá jest věc jedné 
každé obce, aby přísežní (rozuměj konšelé) byli jednomyslní neb svorní a jedné vůle 
k dokonání všelijaké spravedlnosti!“

O volbě rychtáře: „…Člověk, který má za rychtáře volen býti, nemá býti křivopří-
sežník, ani psanec, (ze země vypovězený), ani vyobcovaný (z církve); nebuď také 
žid ani pohan, ani kacíř, buď také syn dobrého lože (manželského), nebuď také hru-
bec, v mravích hrubý a hloupý…Má také býti těla zdravého, zvláště pak na rukou aby 
nedostatku netrpěl. Nemá býti ani slepý ani hluchý, ani němý a na letech jedenme-
citma let aby přesáhl (21 let), osmdesáti let aby nedocházel. Na duši pak má se skvěti 
čtyrmi ctnostmi stěžejnými. Nejprve spravedlností… druhé silou - zmužilý býti na 
mysli….třetí, má se skvíti opatrností… čtvrté: má se skvěti skromností… Má také rych-
tář nezbedné zkrocovati a zvláště času nočního na překážku krádeží a zlých činův 
se svou čeledí zde onde po městě chodě ostříhati…“

Po volbě konšelů a rychtáře se musel starý úřad sejít na radnici, aby nově zvolení 
byli poučeni o svých povinnostech. Na druhé poradě pak byly mezi nové konšely roz-
děleny odbory obecní správy: jedni obdrželi dohled nad řemeslnickými cechy, dva se 
stali „přelévači“, neboli „úředníky nad picími mírami“ (to mohla být docela zajímavá 
funkce, dohlížet v šenku na správné míry), jiní měli bdít nad městskými stavbami, 
opravami hradeb, příkopů a městských zdí, další dbali o „bezpečnost města v pádu 
ohně“, jiní se starali o čistotu ulic, mohli i pokutovat nepořádníky. Další dva konšelé 
měli za úkol v neděli navštěvovat vězení a vyslýchat vězně.

Každoroční obměňování městské rady, (purkmistra a konšelů) se dělo do roku 
1787 v den sv. Kateřiny, 25. listopadu.

Za vlády Ferdinanda I. Habsburského nastaly různé změny ve státě a jedna se 
dotkla i města Velké Bíteše. Z městské rady, čítající osm konšelů, rychtáře a starší 
(volené v minulém období) , byl nyní volen jeden na celý rok. Primasi, či prima-
toru podléhali všichni členové rady. Prvním primasem velkobítešským se stal v roce 
1546 Jan Buchta. Protože Ferdinand I. přísně požadoval kontrolu městského majetku 
i městských práv, musela si i bítešská rada nechat potvrdit znovu svá práva. Mnohá 
totiž shořela při požárech. Nejprve si dala znovu potvrdit „právo na dva jarmarky“. To 
bylo pro hospodaření města velmi důležité potvrzení. Takže víme, že sám Ferdinand 
I. potvrdil Bíteši právo na dva jarmarky, a to v den svátku sv. Františka, druhý na 
Hromnice v trvání osmi dnů. Městské právo dali konšelé znovu potvrdit u Oldřicha 
z Lomnice a na Náměšti.



��

Zastavme se u Jana Staršího ze Žerotína, který se stal pánem na Náměšti od roku 
1568, po vymření rodu pánů z Lomnice. Jan ze Žerotína se rázně pustil do správy 
svěřených měst. Přijal od radních přísahu věrnosti, zavedl další úředníky, a to „nad 
důchody obecními“, (obecní hospodáře) a „úředníky posudné vybírající“ (mimo-
řádné daně, např. z piva).

Jím byly vydány také „Artikule obecní“, dnes bychom řekli místní zákoník chování 
občanů. Protože jsou jednotlivé body velmi zajímavé, nedá mi, abych neuvedla citaci 
některých z nich, vybrané již Janem Tirayem:

„Nejpřednější artikul (ještě před prvním) přikazuje, aby veškeří sousedé na rad-
nici do „hromad“ beze všech výmluv chodívali. 3. Zakazuje se konšelům bez povolení 
z města se vzdalovati. 6. V určitý den bez průtahů a odkládání souditi, nečekati až 
by nedbalí svědkové se sešli, z čehož nepořádky povstávají. 8. Zakazuje se všetečné 
a opovážlivé mluvení proti vrchnosti. 11. Zakazuje se nositi veřejně zbraň….Kdo přes-
polní se zbraní do města přišel, musel ji hostinskému odevzdati, spíše vína neb piva 
nedostal. 18. Zakazuje se hromadění dříví / zvláště při domech várečných/ pro nebez-
pečí ohně. 32. Vdově, které by grunt jaký náležel, a takový grunt ať prodá, neb vdov 
krátce na gruntu trpěti nechci, leč by se za osobu vhodnou vdáti chtěla, kteráž by mně 
i obci hoditi se mohla.“ …Počet artikulí se vyšplhal na 46. Že vám něco připomínají? 
Ano, jsou předlohou pro „hodové paragrafy“. Tenkrát byly míněny ale vážně.

Musím se aspoň stručně zmínit o tom, že městská rada vykonávala také soudy. 
Poté, co zločinec byl vyslýchán nejprve „v dobrovolnosti“, pak „právem útrpným“, 
následovalo „ortelování“. Když se všichni shodli na rozsudku, byl ortel rychtářem 
před celou radou přečten.

Tak například zaznělo 25. srpna 1636 z úst rychtáře následující rozhodnutí: 
„… Poněvadž týž Václav Konvický, vedle svého útrpného vyznání k tomu se přiznal 
a duší svou zpečetil, násilníkem a mordířem se nachází, mají pro zlé a nešlechetné 
přečinění jemu kolem hnátové polámáni a zpřeráženi býti a jsa roztažen i do kola 
vpleten, tak také vzhůru s týmž kolem k přestrašení jiných mordýřů vyzdvižen…“ 
Snad ještě informaci, že městský kat vydělal za tuto popravu čtyři kopy grejcarů. On 
na to existoval ceník. Víte, co bylo nejdražší? Čtvrcení nebo skutečnost, když se „…člo-
věk sám zabí neb oběsí..“

Zájemcům o další podrobnosti doporučuji Smolnou knihu, vydanou v roce 1973 
a Černou knihu vydanou r. 1979.

Úřady jako primátorství, purkmistrovství a konšelství byly do 50. let sedmnáctého 
století čestné, úředníci pouze dostávali slevu z pronájmu obecních luk. Naopak rych-
tář dostával plat. Např. v roce 1702 bylo zaznamenáno, že mimo jiné dostával padesát 
rýnských, dvacet měřic žita apod. Vyplacen býval i městský písař. V roce 1661 dostal 
ročně 20 zlatých, dva „špíchy“ soli, (věc tehdy ještě vzácná a drahá), jindy míry pše-
nice, žita nebo ječmene.

Ve dvacátých letech sedmnáctého století nahrazuje písaře tzv. syndik, který byl zří-
zen v Bíteši při opravách hrdelních práv Karlem VI.

Za zmínku stojí ještě, že hodně vysoko, hned za písařem či syndikem stál v hierar-
chii služebníků obce varhaník a rektor,dále pak právní posel, který byl lépe placen 
než písař, dostával i obuv. Jeho funkce zanikla při zrušení hrdelního práva a nahrazen 
byl poslem obecním. Výhodnou „funkcí“ byl i hlásný na věži. Za své hlídkování od kaž-
dého občana vybíral v den sv. Jiří a sv. Václava poplatek, pokud „zvonil proti mrač-
nům“, bral další plat. Často prý se o tuto výnosnou funkci zajímali i rektoři. Zajímavé 



bylo povolání „fišmajstra“ – rybného, který kromě správy rybníků mohl prodávat 
ryby v domku na Sádkách (bývaly poblíž Lipové ulice), občas i u kašny na náměstí. 
Vodák opatroval vodovod od Studánek - dnes kapličky sv. Antonína. Voda se přivá-
děla dutými vyvrtávanými kládami na náměstí do kašen (a byla vynikající!) Město také 
zaměstnávalo dva hajné a později k němu přibyl jeden obecní myslivec, také hodinář 
byl obecním zaměstnancem.

Kominář chodil do Velké Bíteše z Brna nebo z Velkého Meziříčí. Ponocný se v Bí-
teši nazýval hlásný. Od roku 1704 dostali instrukci, aby v zimě od 21 hodin do 4 hodin 
ráno, v létě pak od 22 hodin do dvou v noci na sedmi místech hlasitě zpíval. Dalšími 
zaměstnanci byli dva obecní pastýři a nakonec je jmenován kat, který bydlel v Bí-
teši od roku 1657. Plat dostával od celého panství, město mu občas koupilo červené 
sukno na šaty.

Od roku 1753 do roku 1764 kontrolovali hospodaření obce „obecní inspektoři“. 
Každý člen rady vedl účty v některém oboru činnosti, už ne ale v češtině. Úředním 
jazykem se stala němčina. Starý obyčej, obnovovat městský úřad každoročně 25. lis-
topadu, vymizel.

Města se dotýkaly i další reformy - cechů, řemeslníků, kuřáků na veřejnosti, také 
dostaly jednotlivé cechy konkrétní úkoly při vypuknutí požáru: tesaři a kováři měli 
strhávat střechy, řezníci dostali na starost stříkačky, ševci žebříky a háky, krejčí a tkalci 
nádoby na vodu. (Možná se to zdá úsměvné, ale vzhledem ke katastrofálním důsled-
kům požárů ve městě byla tato opatření velmi důležitá).

Seznámila jsem vás díky Janu Tirayovi s dalším úsekem života města Velké Bíteše, 
tentokrát trochu obsáhleji, máme dvojčíslo. Na shledanou v září!

(Poznámky v kulatých závorkách doplnila autorka článku.)
Zora Krupičková
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Rychtářské „právo“.  FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ



na chvíli ve světě loUteK a pohádeK
VÝSTaVka prací ŽÁků VÝTVarNÉHO ObOrU bíTEŠSkÉ ZUŠ

Návštěvníci výstavy v ZUŠ si měli 
opravdu co prohlížet. Proti vchodu do 
třídy se třpytí postava rytíře v životní veli-
kosti a v plné zbroji, vytvořená reliéfně 
z alobalu. Zbytek rozsáhlé plochy vypl-
ňuje celá galerie těch nejpůvabnějších 
princezen. Všechny Růženky svědčí o fan-
tazii i o schopnosti dětí umět si poradit 
s celou plochou obrázku a tvarově i ba-
revně ji vyřešit.

Na poměrně malém prostoru učebny 
výtvarné výchovy dokázala paní učitelka 
Tomková shromáždit ukázky prací žáků 
od těch nejmenších až po absolventské 
práce nejstarších. Ty už nesou známky 
zrajícího talentu i odpovědného přístupu 
k tématům, která si individuálně zvolili.

Při vstupu zaujme pozornost rozměrný 
dekorativní „koberec“ v příjemných tep-
lých barvách, jednoduché spirály jsou 

dekorovány pomocí tiskátek a nechce 
se věřit, že jednotlivé díly vypracovali ti 
nejmladší.

Zajímavou grafickou technikou, kte-
rých je zastoupeno více, je počítačové 
zobrazení rukou či ucha, dodatečně 
nápaditě zdobené motivy, které připo-
mínají tetování indiánů.

Středem řady stolů prochází - kromě 
jiných keramických objektů - průvod 
glazovaných figurek z  hlíny. Na nich je 
poznat, že jejich tvůrci již vědí o kera-
mice své. Ač tematicky rozdílné, nesou 
všechny známky invence, fantazie a ob-
ratných rukou.

Svět loutek zastupovala pimpr-
lata, pověšená tak jako dávno u Matěje 
Kopeckého pěkně v řadě, bez ohledu 
na hodnosti: nafrněné princezny vedle 
povídavých tetiček, čerti, králové, 
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„Potetované“ ruce - počítačová grafika.

Grafická počítačová technika plus fantazie.
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vodníci… Jak mi sdělila paní učitelka 
Tomková, k jejich vytvoření nebylo třeba 
ani nástrojů, ani jehel, nití – jsou pouze 
vyvázané z barevných hadříků, doplně-
ných korálky, chemlonem a třeba i brý-
lemi z drátků, ale především šikovnými 
prstíky, vedenými fantazií. Jsou milé, lid-
ské, a už na první pohled je vidět, že 
mají i svůj charakter. Takže jejich tvůrci 
popírají známé rčení o tom, že se někdo 
chová neobratně či nemastně neslaně 
jako loutka. Tyhle vypadají díky tvůrcům 
naopak jako lidé.

Ještě mnoho vystavených prací by 
zasloužilo pozornost a pochvalu. Takže:

Milí žáci výtvarného oboru bítešské 
základní umělecké školy, píšu vám i vaší 
paní učitelce velkou jedničku za to, jak 
jste šikovní a plní tvořivých nápadů. 
Možná se z vás všech nestanou výtvarní 
umělci, ale tím, co dokážete, budete umět způsobit radost sobě i svým blízkým 
a možná předávat svou dovednost dál. Věřte mi, že až vytvoříte jednou svému dítěti 
takovou loutku, jaké jsem si prohlédla na výstavě, určitě po ní sáhne dřív než po „bar-
bíně“ nebo po dokonalém autíčku. Takže vám přeji život plný takových milých a lí-
bezných lidiček kolem vás, podobných těm, jaké jste vytvořili. A hezké prázdniny!

text a foto: Zora Krupičková 

Ukázka z řady nápaditých loutek. 

Práce nejmladších žáků je velmi působivá.
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HISTOrIE VELkObíTEŠSkÝcH dOmů
přEd pOLOVINOU 19. STOLETí

Vzhledem ke skutečnosti, že historie je jedna ze silnějších stránek Velké Bíteše 
a zároveň je ještě vcelku málo poznaná, uznal jsem za vhodné a kupodivu též napí-
navé více poodkrýt pohled na vývoj města. Jeden z nejobsáhlejších pramenů, jehož 
poznáním je možno se přiblížit stanovenému cíli, jsou tzv. gruntovní knihy. Tyto slou-
žívaly k právnímu zaznamenávání převodů nemovitostí. Zakládal je městský úřad 
a zapisovatelem býval městský písař. V Bíteši se dochovaly všechny gruntovnice se 
zápisy počínajícími rokem 1586, a tak dnes můžeme sestavit posloupnost majitelů 
většiny bítešských domů od konce 16. století. Určování jednotlivých zápisů k jednot-
livým domům není ovšem bez obtíží. Starší zápisy nemají často všechny náležitosti, 
některé zápisy chybí a jelikož byla Bíteš malá na používání domovních znamení, 
bývaly domy označovány obvykle jen měnícím se jménem majitele. S větší jistotou 
lze domy určit až od roku 1775, kdy proběhlo jejich první číslování. Tehdy bylo v Bí-
teši trojí číslování – město, Lánice a Růžová ulice s Janovicemi. Až roku 1804 bylo usta-
noveno dvojí číslování tak, jak je známe dnes – Velká Bíteš a Janovice.

Domy a jejich parcely (tzv. městiště) přinejmenším na náměstí mají svůj původ 
zřejmě již v první třetině 13. století. Co se týká jejich výstavnosti, předpokládám, že 
na počátku 15. století byly domy v Bíteši ještě ponejvíce dřevěné. Zděny ve větší míře 
- alespoň na náměstí - by mohly být asi až od druhé poloviny 15. století. Jako nápo-
věda o výstavnosti domů může sloužit jejich prodejní cena, ale ani ta není příliš spo-
lehlivá - její nemalou část tvořily polnosti. Nelze ještě nezmínit, že domy byly před 
polovinou 18. století kupovány tak, že kupec složil hned tzv. závdavek, který předsta-
voval zhruba deset procent celkové částky a následující roky platil tzv. vejrunky – při-
bližně dvě procenta z celkové částky. Peníze tak bývaly vyplaceny často až vnukům 
prodejců. Později se prosazovala snaha zaplatit dům naráz.

Odkazy na konci jednotlivých článků znamenají místo uložení knih (všechny jsou 
v archivu v Bíteši), inventární číslo knihy a číslo listu knihy (tzv. folio). Je tak možno si 
údaje ověřit a případně i doplnit přímo ze zdroje. Ne zcela spolehlivé jsou v následu-
jících článcích jen data týkající se vykonávání veřejných úřadů. Neúplná vyváženost 
příspěvků je zapříčiněna především použitím jen jednoho archívního pramene, pře-
sto tato sada článků představuje první ucelený soupis majitelů bítešských domů do 
šedesátých let 19. století. Dále zůstává možnost rozšiřovat poznání tohoto tématu z ji-
ných pramenů, např. ze soupisů pozůstalostí, městské korespondence, aj.

Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí,

dům č. p. 81 (dnes pošta):

Nejstarším doloženým majitelem tohoto domu byl Hanuš, Jakubův syn, v roce 
1414. Je zapsán v městské knize v soupisu sousedů ve variantě: „Hanus Jacobs sun 
ein ganczes haus“.



Před rokem 1610 vlastnil 
tento dům Jáchym (Joachym) 
Hozlpoch (další varianta pří-
jmení: Hoselpoch), o kterém 
víme, že byl roku 1592 primá-
torem města. Lze předpoklá-
dat, že měl i řeznickou živnost. 
Onoho výše zmíněného roku 
1610 zdědil grunt Jáchymův 
syn alexander Hozlpoch. 
Grunt byl ceněn na 1.000 zla-
tých moravských a Alexan-
der měl nadále platit vejrunky 
první tři roky po 20ti zlatých, 
poté po 25ti zlatých. Alexander 
Hozlpoch byl řezník; v roce 
1616 se stal dokonce řeznickým 
cechmistrem. O jeho profesní 
zdatnosti svědčí též kup haltýře 
roku 1621. Haltýř totiž býval buď 
proutěnou stavbou nad prame-
nem vody sloužící jako lednička 
nebo - v tomto případě prav-

děpodobnější - sádka na ryby. Lze předpokládat, že v domě tehdy nebyl krám, neboť 
řezníci v té době obvykle prodávali svou produkci v tzv. mastných krámech. Tyto se 
nacházely zřejmě za radnicí v uličce dnes zvané V Krámích. Hozlpoch měl zároveň 
jako rynčan (čili měšťan – vlastník domu na náměstí) právo výroby a prodeje piva 
i destilátů a též k prodeji vína. K výrobě piva, ač sám pivovar zřejmě neměl, používal 
vlastní suroviny. Přesvědčuje nás o tom kup chmelnice roku 1625. Tato chmelnice byla 
pozdějším vlastníkem domu zase odprodána roku 1694. Další fakt, že během svého 
života více pozemků prodal než nakoupil, nasvědčuje tomu, že se Hozlpoch věno-
val spíše svému řemeslu než zemědělské obživě. Navíc byl roku 1617 rychtářem a bý-

val opakovaně i primátorem města, a to v letech 
1622, 1625, 1630, 1634 a 1635. Bez zajímavosti 
není ani zmínka, že Alexandrův bratr Václav 
Hozlpoch žil v blízkém městečku Náměšti nad 
Oslavou. Po Alexandrovi získal dům jeho zeť 
a též řezník Jan bartošek (asi roku 1650), který 
byl roku 1670 cechmistrem řeznického cechu, 

a poté Bartoškův zeť a zřejmě též řezník pavel kostelecký. Roku 1682 zdědil grunt 
„…na rohu ulice, co se jde ku kostelu 
a z strany Martina Porupky v rynku 
ležící…“ syn Jana Bartošky Jáchym 
bartošek v ceně 800 zlatých morav-
ských. Vejrunky měl platit po 10ti zla-
tých.

��

... okolo r. 1940. ARCHIV MUZEA

Podpis měšťana Jana Bartošky z roku 1660. 
SOkA Žďár n/S., AMVB spisy sign. C21, č. 2

Podpis měšťana Pavla Kosteleckého z roku 1680. SOkA Žďár 
n/S., AMVB spisy sign. C 21, č. 7.
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Roku 1699 byl dům 
„…kterýž v tom nešťast-
ným pádu ohně roku 
1690 k shoření přišel…“ 
připsán františku 
(psán též jako Franz) 
Horákovi. Ten jej měl 
začít splácet až po šesti 
letech, aby jej mezitím 
vystavěl. Poté měl pla-
tit vejrunky po 6ti zla-
tých do vyjití sumy 700 
zlatých moravských. 
Jeden zápis z roku 1703 
se zmiňuje o tom, jak 
městský úřad urovnal 
spor mezi Františkem 
Horákem a Tomášem 
Plačkou týkající se užívání „…louky mezi rybníkem Silnickým k Březskýmu a Skalním 
obecními ležící…“. Oba zmíněné rybníky jsou již dávno vysušené a nacházely se při 
dnešní tišnovské silnici poblíž dnešní zahrádkářské kolonie „Na Prajzech“.

Roku 1717 koupil grunt od Františka Horáka Jindřich Odvářka za 900 zlatých 
moravských. Odvářka zaplatil Horákovi 100 zlatých hned hotově za jeho náklady 
na vystavění domu a dalších 100 zlatých mu měl splácet po vejruncích 6ti zlatých. 
Zbylých 700 zlatých nadále patřilo Bartoškovským dědicům. Jindřich Odvářka zřejmě 
kladl větší důraz na zemědělství, neboť přikupoval nějaké polnosti. Roku 1762 Jindřich 
postoupil „…pro sešlost věku, nemocnost velikou…“ v té době již splacený dům a po-
lovinu hospodářství svému synu franci Odvářkovi. Roku 1771 chtěl Franz Odvářka 
navzdory zemskému zřízení připsat grunt staršímu synu Martinovi, poněvadž mlad-
šímu synu Leopoldovi pro jeho „…rozličný veřejný vejstupky a nedbandlivost…“ toho 
nepřál. Přesto Leopold Odvářka roku 1783 tento grunt zdědil. Neponechal si jej 
však dlouho. Roku 1787 jej prodal Jakubu Šabackému a přestěhoval se na bývalý 
Šabackův dům č. p. 66 též na náměstí. Šabacký mu doplatil hotově 136 zlatých a 6 
krejcarů. Z téhož roku se v gruntovnici nachází zápis o zadních vratech, které vedly 
směrem k pivovaru. Následně roku 1818 koupil grunt s 5 mírami rolí Josef Trinks 
za 6.995 zlatých. Roku 1847 zdědil dům alois Trinks. Po Aloisovi získala grunt roku 
1854 vdova(?) Anežka (Agnes) Trinksová v hodnotě 3.200 zlatých. Ještě téhož roku 
nechala Anežka připsat polovinu domu svému manželi Janu Valentovi.

Prameny: SOkA Žďár nad Sázavou, f. AM Velká Bíteš, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 9, 86, 
90, 111, 122, 137, 200, 213, 233, č. 11.788 – fol. 2, 55, 125, 126, 127, 128, 131, 180, 242, 
246, č. 11.789 – fol. 1, 186, 187, 188, č. 11.793 – fol. 42, č. 11.795 – fol. 195 - 200.

Jan Zduba

Výřez z náčrtku zhotoveného Janem Vorlem dle rozpad-
lých kousků původního obrazu z roku 1596(?). Dům čp. 81 
vpravo. FOTO: ARCHIV MUZEA
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ZadÁNO prO SENIOrkLUb
TRIA GENERA BONORUM:

MAXIMA ANIMI, SECUNDA CORPORIS, EXTERNA TERTA
Existují tři druhy bohatství: největší ducha, druhé těla a třetí to vnější.

 Cicero (1.stol.př.n.l.)

Zpravodaj dvouměsíčníkem - červenec a srpen. Doba dovolených, prázdnin, zají-
mavých prožitků, nových přátel, nabídek a možností, co dělat, jak si příjemně užít, 
je hodně. Také něco uděláme pro zvelebení životního prostředí kolem sebe, plánů 
máme určitě všichni hodně. Dům, zahrada, byt, chata. Nepřehánějte to ale, všeho s mí-
rou! Nechte si také něco na později, nikdo vám to nevezme…

co na prázdniny Seniorklub připravil?

Červenec:
Neděle 2. července 2006, sraz ve 14 hodin u kašny u naší skříňky. Bude sváteční 

zajímavá nedělní vycházka. Zajdeme se podívat na Letnou, prý je to tam už všechno 
hotové. V pátek 7. července 2006 se tam bude večer konat posezení s Italy z partner-
ského města Torrevecchia Pia. Tak se podíváme, pár dnů před tím, jak to tam vypadá. 
Provázet nás bude představitel města, který nám to tam všechno ukáže a vysvětlí. 
Možná, že se tam budeme moci i občerstvit. Na zpáteční cestě se zastavíme v Cihelně, 
budou tam na nás čekat „pejskaři“, kteří nám o svém koníčku povykládají a před-
vedou, co jejich mazlíčkové umí. Závěr určitě uděláme na nějaké pěkné zahrádce ve 
městě, pokud nebude pršet.

Ve středu 19. července 2006 v 15 hodin, v Kulturním domě, bude náš Seniorklub. 
Prázdniny -neprázdniny. Už sedmý rok se poctivě scházíme každou středu v měsíci 

Takovýto most se klenul nad hlubokým kaňonem říčky Halda u tunelů.
FOTO: Z KNIHY TUNELY PRO MESSERSCHMITTY – A. CHYBA
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na Seniorklubech, ani jednou jsme nevynechali. Pozvali jsme si mezi nás otce a syna 
Karly Veleby z našeho města. Starší Karel je také senior a má zajímavého koníčka: 
sbírá a vyhodnocuje všechny informace o podniku Diana, který za osm měsíců - 
od září 1944 do dubna 1945 - dokázal se 4000 zaměstnanců vyrobit v tunelech na 
Tišnovsku poblíž Kutin, asi 850 stíhacích letadel Messerschmitt Bf 109 G. Karel starší 
o tom ví hodně a Karel mladší, úspěšný filmař, nám promítne něco na plátně.

Jinak jako vždy, posedíme, povykládáme, zavzpomínáme, mezi dobrými přáteli při 
příjemném občerstvení.

Poslední sobotu 29. července 2006, bude celodenní výlet na kolech na Svratku.
Pozor, sraz bude tentokrát už v 7 hodin u fotbalového stadionu. Zkusíme pěknou 

akci. Do Tišnova sjedeme z kopce, zde nasedneme s kolama na romantický moto-
rový vláček „Tišnovka“, který nedávno oslavil 100 let svého trvání a necháme se zavést 
krásným údolím Svratky do Nedvědice. Prohlédneme si město a dlouhým stoupákem 
vyrazíme na Sejřek. Vpravo budeme mít pořád na očích nejzachovalejší hrad v našem 
státě - Pernštejn. Budeme pokračovat na Olší, Drahonín, sjedeme k Loučce k pohád-
kové Trenckově rokli. Přebrodíme Loučku a lesem vystoupáme k hradu Víckov, ti co 
to už absolvovali, ať nešíří poplašné zprávy. Z Víckova pojedeme rovnou do Žďárce, 
kde se zastavíme v příjemné hospůdce u paní Jeřábkové a pokračovat budeme na 
Rojetín, Níhov... Bude to trochu fuška.

Srpen:
Třetí středu, 16. srpna 2006 v 15 hodin v KD, bude Seniorklub. Tento měsíc si kaž-

doročně rezervujeme na povídání o dovolených, o tom, kde jsme už kdo byli a kam 
ještě kdo pojede. Budeme plni dojmů, bude o čem vyprávět a budeme si prohlížet 
fotografie. Prožijeme příjemné seniorské odpoledne při poslechu reprodukované 
hudby a milém občerstvení.

A zase zájezd! V úterý 22. června 2006, zájezdové manažérky Anežka a Hela už na 
zajímavém programu pracují. Ale teď, kdy chystáme příspěvek do Zpravodaje, vám 
toho zatím moc neřekneme, je to hodně v předstihu. Co víme jistě, že odjezd bude 
v 6 hodin od České spořitelny, cena 100 Kč, přihlášky jako vždy u Drahy Tikovské, na 
Seniorklubech nebo když se s ní potkáte. Počásí jako obvykle jsme také už zajistili.

Kdo pozná, kde a kdy jsme tam byli? A jak se jmenoval pramen, u kterého stojíme?
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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Třetí akcí v srpnu bude celodenní výlet na kolech na Vysočinu k pramenům Oslavy.
Poslední sobotu, 26. srpna 2006, sraz v 7 hodin u fotbalového stadionu (pozor, na žlu-
tém programu je omylem odjezd v 8 hodin). Do Vlkova dojedeme na kolech, tam 
nám kamarád naloží kola na Avii a my pohodlně v 8:53 pojedeme vlakem do Žďáru. 
Senioři, máte vyřízenou průkazku na poloviční jízdné? Ve Žďáru u nádraží nased-
neme na kola a vyrazíme po modré krásným lesem k prameni Oslavy. Pokračovat 
budeme kolem rybníků Matějovský a Veselský do Matějova, kde odbočíme na roz-
hlednu Rozsíčka. Když bude dobrá viditelnost, budeme mít Vysočinu jako na dlani. 
Vrátíme se do Matějova, kde nasadíme na cyklostezku, která nás povede na Nové 
Veselí, Březí, Pokojov do Radostína, kde překontrolujeme jak nám Oslava povyrostla. 
Pokračovat budeme na Bory, kde se zastavíme na místě, kam chodí sběratelé sbírat 
vzácné minerály, dál pak na Cyrilov, přes přírodní památku Šebeň, kde se nachází asi 
1200 mravenišť, jedno z největších výskytů ve střední Evropě, u nás druhé největší po 
Alfrédce v Jeseníkách. Nedaleko odtud je pramen Libochovky, kde se zastavíme a po-
kračovat budeme do Křižanova a domů.

Informace pro účastníky zájezdu Seniorklubu do Chorvatska
ve dnech 8. – 17. září 2006

• sledujte průběžné informace v naší skříňce u kašny
• jedeme s CK Cílka, s.r.o. Brno, která má nově otevřenou pobočku i ve Velké Bíteši, 

na poště v prostorách firmy IRMA. Kontakt: Růžička – 604 919 422, úterý 14 – 16 
hodin, středa 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin, čtvrtek 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin

• všem přihlášeným účastníkům sdělujeme, že doplatek 50 % je nutno zaplatit do 
čtvrtka 20. července. Jak? Buď na Seniorklubu 19. července nebo kontaktem na 
aktivisty - Víťa, Draha a Karel.

Aktiv Seniorklubu

��

Takové opravy jsou pro nás maličkostí nebo že by …? Nezavoláme ještě pátého…?
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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ZÁkLadNí pÉČE O SUcHOU pOkOŽkU
V minulém příspěvku jsme si objasnili příčiny a projevy suché pleti. Problémem suché 

kůže se zabývá věda xerodermie, která rovněž zohledňuje jednotlivá stádia suchosti. Od 
normálního stavu kůže po suchou až velmi suchou pokožku se sklonem k různým onemoc-
něním. Suchá pleť jako taková není nemocí, ale je symptom, který je dán jednak genetickou 
výbavou, vnitřními a vnějšími vlivy.

Z vnitřních příčin je to hlavně nedostatečná hydratace organismu, která se projeví pře-
devším na naší pokožce. A tak péči o pleť můžeme začít pitným režimem, o kterém se stále 
a hodně mluví, přesto však pro mnohé i dnes je to velmi častý a ne ojedinělý problém. 
Jenom si připomeneme, že ideálem je zhruba příjem 3 l tekutin během dne. Z toho by měla 
třetina obsahovat vodu a minerálky, pít bychom měli průběžně, ne nárazově.

Z vnějších příčin nás v tomto období zajímá hlavně ochrana před slunečním zářením 
a dostatečná regenerace po slunění. Také si připomeneme, že jednou z příčin suché kůže 
je příliš časté mytí nevhodnými přípravky a nedostatečná regenerace po mytí. U suché pleti 
je tedy prvním krokem šetrné čištění kvalitními kosmetickými přípravky. Vhodné jsou čis-
tící pleťová mléka se zpětným promašťujícím efektem a bezalkoholová pleťová voda s bylin-
nými výtažky na osvěžení a zklidnění, protože právě přecitlivělost je jedním z projevů suché 
pleti. Avšak i suchou pleť musíme dostatečně, důkladně a pravidelně čistit.

Odborná kosmetická péče o suchou pleť má za cíl přivádět suchou pleť znovu ke své 
přírodní rovnováze a s ní spojené obranyschopnosti. Suchá pleť trpí sníženou schopností 
tvorby lipidů a látek podobných tukům. Také u této pleti je snížená schopnost vázat vodu 
a tím dochází k jejímu vysychání. Naším úkolem je tedy tyto látky dodávat pleti z vnějšku 
kosmetickou cestou.

V nejhornější vrstvě pokožky se tvoří v buňkách lipidy, které jsou vytlačovány do mezi-
buněčných prostor. Kromě lipidů jsou to látky tukům podobné: asi 30% tvoří našemu tělu 
vlastní ceramidy, dále cholesterin, který můžeme částečně ovlivnit složením přijímané 
stravy, a volné mastné kyseliny. Přirozený hydratační faktor pokožky pak tvoří látky jako 
urea, laktát, cukry a další, které umožňují pokožce vodu na sebe vázat. Právě tyto látky 
pokud chybí, nebo jsou v nerovnováze, jsou příčinou vysychání. Proto jsou také nejčastěji 
používány v kosmetických přípravcích pro suchou pleť. U některých látek je velmi důležitá 
jejich koncentrace (zvláště urea), protože v malém množství téměř nepůsobí a ve větší kon-
centraci zase mohou škodit. Ještě můžeme zmínit další účinné látky pro suchou pleť jako 
alantoin, který zvlášť dobře napravuje škody vysušení pokožky; glycerin a pantenol, omega 
mastné kyseliny (kyselina linolová a linoleová), vitamím A – retinol. Velmi často je to kyse-
lina hyaluronová, která se zachycuje v horních vrstvách pokožky, velmi dobře zklidňuje 
a efektivně působí proti tvorbě vrásek.

U kosmetických přípravků je velmi důležité transferovat účinné látky do vrstvy kůže, 
kde je potřebujeme, a zajistit, aby tam patřičně působily. Tímto procesem se zabývá věda 
galenika. Sleduje vlastnosti základu, neboli emulze, která je nosičem těchto účinných látek. 
U suché pleti volíme typ emulze či krému V/O (voda v oleji), který má tu vlastnost, že účinné 
látky prostoupí do kůže a přitom na povrchu zůstane jemný film, který pleť chrání. Opačný 
typ krému O/V (olej ve vodě) není pro suchou pleť dlouhodobě vhodný, jelikož nezane-
chává na povrchu onu ochranou vrstvu. Je sice příjemný, rychle pleť zvlhčí, ale sekundárně 
ji naopak ještě více dehydratuje. Pro suchou pleť tedy tyto typy krémů s vysokým obsahem 
vody používáme jen jako okamžitou pomoc v létě, nebo jako doplňkovou péči.

Ideální je forma koncentrovaných doplňků péče o pleť: ceramidové kapsle, lipidové 
ampule, hydratační fluidy a séra. Používají se po určitou dobu, aplikují se pod krém pro 
suchou pleť, mají jedinečnou schopnost prostupovat v žádané koncentraci do patřičných 
vrstev pokožky a zde efektivně působit. Jednotlivě se s nimi seznámíme příště.

Příjemné léto a zdravou dovolenou Vám přeje

Mgr. Anna Kopáčková
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pSI a kOČkY
LETNí NÁSTraHY

S přicházejícím létem se mohou u našich psů a koček vyskytnout zdravotní pro-
blémy typické pro toto roční období. V dnešním příspěvku tedy v několika bodech 
nastíním potenciální „letní nástrahy“.

1. úpaL - Přehřáté uzavřené prostory (např. nevětrané auto), nadměrná fyzická 
aktivita v dusném počasí a fyziologická nepřítomnost potních žláz u psů - to jsou 
faktory, které výrazně nahrávají vzniku přehřátí a úpalu. Zvířata jsou v takových situ-
acích dezorientovaná, rychle funí, mají zvýšenou teplotu a často i křeče. První pomoc 
spočívá v ochlazování těla studeným ručníkem popř. vodou postupně od nohou po 
celém těle. Poté nabídneme pitnou vodu. Pokud záhy nedojde ke zlepšení, neod-
kladně vyhledáme odbornou pomoc, neboť ne zřídka takové stavy končí letálně.

2. OSINY - Luční trávy v květu na loukách a strništích znamenají vždy hrozící riziko 
„osiny“ u psů. Tyto osiny se mohou jako jehla vpíchnout do podkoží - nejčastěji v me-
ziprstí a ve vnějším zvukovodu - a způsobují bolestivé záněty. Neodstraněná osina 
může vzestupně cestovat z tlapky tunýlkem nahoru a její odstraňování a léčba se tak 
stávají mnohem náročnější.

3. mOkVaJící EkZÉmY - „hot-spots“ trápí zejména dlouhosrsté a hustě-osrstěné 
psy v oblasti krku a na zádech. Psi se intenzivně olizují a škrábou, čímž se problém 
rozšiřuje dál. Takový ekzém vždy musí ošetřit veterinární lékař.

4. průJEm a ZVracENí - lze někdy eliminovat jednodenní hladovkou s pří-
stupem k pitné vodě a následně dietou (kuře, rýže, tvaroh - malé dávky častěji).
Těžší případy spojené s nechutenstvím a celkovými změnami zdravotního stavu však 
nezbytně vyžadují rehydrataci a lékařský zásah.

5. ZÁcpa - důsledkem grilovacích večírků, ale i obyčejného „nedělního kuřete“ 
k obědu bývá ucpání střev minerály z kostí a obtížné vyprazdňování. Takový proces 
je pro zvíře velmi bolestivý, a proto se doporučuje kosti vůbec nepodávat.

6. paraZITÉ a jejich možný dopad na organizmus (např. klíště - borelióza; blechy 
- přenos tasemnic; roztoči a škrkavky - riziko přenosu na člověka) vyžadují důsledná 
preventivní opatření zejména v období jejich nejvyššího výskytu. Sezóna klíšťat trvá 
od března do října - prevencí jsou kapky (spoty), spreje či obojky. Preventivní odčer-
vení dospělých psů se provádí 2 - 4x za rok, u štěňat častěji. Před cestou do zahra-
ničí doporučuji navštívit se psem veterinární ordinaci pro preventivní ošetření proti 
srdečním červům popř. jiným tropickým parazitózám.

Ačkoliv období prázdnin tráví spousta z nás na dovolených, naši čtyřnozí kama-
rádi ani jejich trable prázdniny nemají. V nutných případech je pro vás k dispozici 
veterinární pohotovost 24 hodin denně na tel. čísle 732 761 681.

MVDr. Klára Dvořáková



SpOLEČENSkÁ rUbrIka
Paní Mileně Koukolové, dlouholeté aktivní člence SPOZ pře-

jeme k jejímu životnímu jubileu hodně zdraví, pohody a chuť do 
další prospěšné práce.

Členové SPOZ při MěÚ Velká Bíteš

Klub kultury i Informační centrum Velká Bíteš se k tomuto 
přání rozhodně připojuje a přejeme paní Koukolové, aby zůstala 
tak usměvavá a milá, jak ji všichni známe, ještě další spoustu spo-
kojených a šťastně strávených let.

- red -

pOdĚkOVÁNí
Poděkování všem, kteří se zúčastnili pohřebního obřadu našeho otce Aleše 

Tepery.
Doufáme, že bez ohledu na obsah pohřebního projevu zůstane ve vašich vzpomín-

kách takový, jakého jste ho sami znali.
Helena a Irena

pOLIcIE INfOrmUJE
V minulém příspěvku jsem konstatoval, že pachatelé trestných činů se na Bítešsku 

zaktivizovali. Tato situace trvá i do současné doby. Vloupání do vozidel je zcela běž-
nou trestnou činností, jak pravidelně informuji. Některé případy vykazují ze strany 
pachatelů jistou dávku profesionality. Zejména v rychlosti, během které jsou schopni 
se do vozidla dostat, či když během několika minut dokáží vymontovat palubní 
desku, odcizit navigační zařízení apod.

Policii byl oznámen případ, kdy cestou z druhé části republiky byl po dráze poslán 
žací stroj, aby poté zákazník zjistil, že na něm chybí jedna z jeho důležitých částí. 
Atraktivní jsou stále krádeže barevných kovů. Zdejší policii byl hlášen případ krádeže 
renovované měděné části střechy včetně měděných či hliníkových kabelů, litinových 
umyvadel a podobných věcí.

Oznámen na policii byl také případ znásilnění mladé dívky na WC jednoho míst-
ního pohostinství ze strany jistého blonďáka sportovní postavy. Přestože se brzy uká-
zalo, že si dívka celou událost vymyslela, převzala si věc k dalšímu šetření služba kri-
minální policie a vyšetřování ve Žďáře nad Sázavou.

Přímo ve Velké Bíteši došlo k vloupáním do několika objektů, kdy škoda činí 
kolem třičtvrtě milionu korun. Šetření provádíme ve spolupráci s kriminalisty.

K trestnímu stíhání jsme poslali pachatele pokusů několika podvodů, kterých 
se chtěl dopustit ve Velké Bíteši v místních prodejnách, obdobně pak i ve Velkém 
Meziříčí. Stejný postup byl zvolen u pachatele, který se dopustil trestného činu zpro-
nevěry. Chci věřit, že v některém z příštích příspěvků Zpravodaje budeme moci kon-
statovat, že byli odhaleni a usvědčeni pachatelé zejména u těch závažnějších případů, 
o kterých jsem se dnes zmínil.

mjr. Bc. Jaroslav Navrátil
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Neděle 13. srpna v 18 hodin a ve 20 
hodin
úČaSTNícI ZÁJEZdU
Autobusem za novými zážitky! 
A. Polívková, E. Holubová, J. Štepánková, 
K. Fialová, J. Kočárová, P. Liška a další 
v nové komedii podle románu Michaela 
Viewegha.
Premiéra – 113 minut, mládeži pří-
stupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 20. srpna v 17 hodin a v 19.30 
hodin
dOba LEdOVÁ 2: ObLEVa
(Ice Age 2)
Nechcete zmrznout? Zkuste se smát! 
Mamut, lenochod, tygr a smolařka kryso-
veverka znovu v našem kině v českém 
znění.
Premiéra – 91 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 27. srpna v 19.30 hodin
TrISTaN a ISOLda
(Tristan & Isolde)
Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalu-
jící vášně, bezmezné oddanosti a kruté 
zrady… Ve vedlejších rolích historic-
kého velkofilmu M. Vašut, B. Kodetová, 
M. Šimůnek…
Premiéra – 126 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 3. září v 19.30 hodin
ŠIfra mISTra LEONarda
(The da Vinci Code)
Vražedná tajemství zakódované do nej-
známějšího obrazu Leonarda da Vinciho 
sahá až do dnešních dnů. Ve hře není 
nic menšího než Svatý grál… V hlav-
ních rolích amerického dramatu podle 
bestselleru Dana Browna Tom Hanks, 
Audrey Tautou, Jean Reno…
Premiéra – 148 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

prOgram kINa fLIp VELkÁ bíTEŠ
ČErVENEc/SrpEN 2006

V mĚSícI ČErVENcI kINO fLIp NEprOmíTÁ!!!

Vstupenky nyní můžete objednávat jak telefonicky, tak formou SmS
na tel.čísle 604 305 806!

krÁSNÉ LÉTO pLNÉ SLUNíČka 

a Na dOVOLENÝcH JEN příJEmNÉ ZÁŽITkY

přeje
Informační centrum a Klub kultury
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k prodeji v Informačním centru, cena 27 Kč

dřevěná pohlednice Velké bíteše

DĚKUJE VŠEM, kteří byli tak laskavi 
a sponzorovali 28. ročník Jinošovských studánek.

Z Velké Bíteše jsou to tito sponzoři:
Autodíly + autobaterie, Cukrárna + výrobna Knotková, Hračky 
„Vše dětem“ Zachoval, Horácké autodružstvo, Jeřábkova pekárna, 
Káva čaje - Oxalis, KTL elektro, Květinářství Drlíčková, Lékárna 
„U tří sloupů“, Ovoce zelenina Smejkal, Slámovo uzenářství, Textil 
galanterie Hájková, Zahradnictví Šmídek, Železářství Žaloudek

Český zahrádkářský svaz
základní organizace Jinošov
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L - TRUCK, s.r.o. 
partner profesionál  v doprav , zem d lství,
stavebnictví, lesnictví 

 www.l-truck.cz

PROVOZOVNA:
Jihlavská 282, 595 01 
Velká Bíteš, 
bývalý areál STS 
tel: 566 531 613 

Prodej techniky: havlát@l-truck.cz   tel. 739 013 015 
Prodej náhr. díl : loup@l-truck.cz      tel. 739 082 399   , 739 013 731 

pro osobní, nákladní vozidla,zem d lskou, stavební techniku, stroje a za ízení

FILTRCENTRUM

       

Akumulátory

hlavy motoru, t sn ní motoru, vložka válce, písty, ……. 

 Desti ky, kotou e, st ra e, vst ikova e, senzory, …….. BOSCH
 Autožárovky  12V, 24V za velmi p íznivé ceny 

Prodej zem d lské a stavební techniky.
AKCE:  kv ten 2006 p i koupi akumulátoru Banner 
  sleva 20% plus dárek pro Vás AKCE: červenec - srpen 2006 při koupi akumulátoru Banner 

sleva 20%

DĚKUJE VŠEM, kteří byli tak laskavi 
a sponzorovali 28. ročník Jinošovských studánek.

Z Velké Bíteše jsou to tito sponzoři:
Autodíly + autobaterie, Cukrárna + výrobna Knotková, Hračky 
„Vše dětem“ Zachoval, Horácké autodružstvo, Jeřábkova pekárna, 
Káva čaje - Oxalis, KTL elektro, Květinářství Drlíčková, Lékárna 
„U tří sloupů“, Ovoce zelenina Smejkal, Slámovo uzenářství, Textil 
galanterie Hájková, Zahradnictví Šmídek, Železářství Žaloudek

Český zahrádkářský svaz
základní organizace Jinošov



Společnost SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. 
hledá zaměstnance pro pracovní pozici

Finanční účetní
Pracovní činnost: 

•	 platební	příkazy,	styk	s	bankou,	pří-
kazy	plateb	v	rámci	koncernu

•	 správa	pokladny
•	 účtování	bankovních	výpisů
•	 řešení	pohledávek	a	závazků
•	 spolupráce	na	programech	zvyšujících	

produktivitu	a	zlepšovacích	návrzích

Vzdělání:
•	 SŠ	s	maturitou	případně	VŠ	ekonomic-

kého	zaměření
•	 komunikativní	znalost	anglického	

nebo	německého	jazyka
•	 práce	s	PC	uživatelsky
•	 znalost	práce	s	SAP	výhodou
•	 řidičský	průkaz	skupiny	B

Praxe
•	 Na	této	nebo	podobné	pozici	výhodou

Požadujeme:
•	 odborné	znalosti,	dovednosti	a	osobní	

požadavky:
•	 efektivní	komunikace
•	 silná	orientace	na	výsledek	a	kvalitu	

práce
•	 chuť	učit	se	novým	věcem
•	 komunikace	a	spolupráce
•	 pečlivost	a	důkladnost
•	 schopnost	pracovat	v	týmu
•	 flexibilita

Nástup:
•	 možný	ihned

Nabízíme:
•	 úspěšnou	kariéru	v	rámci	mezinárodní	

společnosti
•	 kariéru	ve	velmi	dynamicky	se	roz-

víjející	firmě
•	 atraktivní	různorodou	práci	s	mo-

derními	technologiemi	a	informačním	
systémem

•	 další	odborný	a	osobnostní	rozvoj	(ja-
zykové	kurzy,	odborné	semináře)

•	 zahraničních	stáže	a	vzdělávací	pobyty
•	 motivující	hodnocení	podle	výkonnos-

ti	a	kvality	odváděné	práce,	podíl	na	
plnění	cílů	společnosti

•	 sociální	výhody	a	benefity	–	pět	týdnů	
dovolené,	možnost	kompenzace	do-
pravy,	sportovní	vyžití,	příspěvek	na	
stravování,	penzijní	připojištění

Pokud	Vás	tento	inzerát	oslovil,	pošlete	nám	Váš	strukturovaný	životopis	nebo	nás	
kontaktujte:
SEM	Drásov	Siemens	Electric	Machines	s.	r.	o.	,	Drásov	126,	664	24	Drásov
lackova.hana@siemens.com
nebo	na	telefonu	+420/549	426	801
další	informace	www.semd.cz
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Plocha pro vaši reklamu
Ceny reklamy ve Zpravodaji
Půl vnitřní černobílé strany 400 Kč
Vnitřní černobílá strana 800 Kč
Půl černobílé předposlední strany obalu 500 Kč
Černobílá předposlední strana obalu 1 000 Kč
Půl barevné předposlední strany obalu 1 000 Kč
Barevná předposlední strana obalu 2 000 Kč
Půl barevné zadní strany obalu 1 500 Kč
Barevná zadní strana obalu 3 000 Kč
Černobílá zadní strana 1 500 Kč
Vkládání letáčků (již hotových) 800 Kč
Zhotovení letáčků a vložení 1 500 Kč
Zpravodaj Velká Bíteš je měsíčník, který je vždy nejpozději prvního dne v měsíci na 
obvyklých prodejních místech

Služby v oblaSti údržby travních 
ploch a zahrad

•	 sečení	trávy	na	udržovaných	i	neudržovaných	
plochách

•	 stříhání	okrasných	živých	plotů	a	keřů
•	 kácení	a	pořez	starých	ovocných	stromů	

i	s	likvidací	hmoty

Kontakt: tel/fax 566 536 744, mobil: 602 233 184
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PRODEJ	A	OPRAVY	JÍZDNÍCH	KOL
PAVEL DOLEŽAL

VLKOV 95

· prodEj Kol
· oprAvy Kol
· stAvBA Kol nA zAKázKu
· prodEj Kol nA splátKy

KontaKtní adresa:
Pavel doležal tel.: 566 536 824
vlKov 95 603 582 163
594 53  osová BítýšKa
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INTERNET
metropolitní internet

Ceník platný od 6 06, změna cen vyhrazena.1. .20

naše řešení pro vaše domy

Ve polus práci
s městem Velká Bíteš si Vás dovolujeme oslovit jako možné zájemce o internetové připojení.

www.iconn.cz
nové webové stránky
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- Používáme podstatně kvalitnější technologii než je všeobecně používaná Wifi 11a/b/g.
- Internetové napojení přímo ve Velké Bíteši na mezinárodní optickou trasu Praha > Brno.
- Nevedeme bezdrátově signál z mnoha kilometrů vzdáleného bodu a nesnižujeme tak kvalitu.
- Jsme místní firma - díky tomu máme kratší reakční dobu na Vaše požadavky i servis.
- Náklady na technické vybavení a tím i riziko neseme my - vy platíte pouze měsíční poplatky.
- Máme pokryto území Velké Bíteše a okolí.99%

Nepoužíváme praktiky typu:

denní limit dat:

fup - fair user policy:

omezování uživatele:

stáhnete např. 1GB dat a rychlost Vám klesne na 64kbit

obdoba denního limitu dat uplatňována v delším časovém horizontu

definováním času kdy může a kdy nemůže linku vytěžovat

sdílené linky
např. 1Mbit linka při sdílení 1:15 je společné připojení pro 15 klientů
při 100% vytížení máte garantováno pouze cca 64kbit ?!?
(rychlost vytáčeného připojení od Telecomu)
při 25% vytížení t.j. 4 aktivní uživatelé máte garantováno cca 256kbit

dynamická agregace:
linka která má tak velké sdílení, že už je prostě nelze zveřejnit - např. 1:90

NEPOUŽÍVÁME!!!

x

NEPOUŽÍVÁME!!!

x

NEPOUŽÍVÁME!!!

x

NEPOUŽÍVÁME!!!

x

NEPOUŽÍVÁME!!!
x

POKRYTO

Než se rozhodnete ověřte si tyto skutečnosti u svého poskytovatele !!!

- garance VOIP telefonie

-

- nesdílená linka bez limitu

- aktivační poplatek vč. instalace

- žádné další poplatky navíc

- pro hráče odezva cca 20ms

- možnost hraní i po lokální sít

žádné omezování stažených dat
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PH
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Už nemusíte platit paušál za pevnou linku!!!
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HRADIL MICHAL
info@iconn.cz
tel.: 603 748 563
icq: 495 68 454
www.iconn.czm
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Česká Republika - Kč / Evropská Unie - Kč za minutu hovoru!1 2.00 .00USA - Kč /1.50

rychlost
downloadu

Připojení domácností:

WIFI
256 - 512 kbit 1.500,- 500,-

CANOPY
768 kbit 1.000,- 500,-
1 Mbit 1.000,- zdarma
2 Mbit 1.000,- zdarma

Připojení panelových domů:

KABEL** 5 uživatelů 4 uživatelé 3 uživatelé 2 uživatelé

512 kbit 340,- 380,- 420,- 440,- 1.000,- 500,-
768 kbit 380,- 420,- 460,- 480,- 1.000,- zdarma
1 Mbit 520,- 560,- 600,- 620,- 1.000,- zdarma

Připojení firem:

CANOPY BUSINESS
512 kbit 2.500,- 1.500,-
768 kbit 2.500,- 1.500,-
1 Mbit 2.500,- 1.000,-
2 Mbit 2.500,- zdarma

Volitelné příslušenství:

300,- 200,-
500,- 450,-

2.000,- 1.000,-
3.500,- 2.000,-

Síťová karta - vč.instalace

Switch 5port /kov - vč.instalace

Stinger - parabola - dosah 8km

Reflector - parabola - dosah 16km

650,-
1.100,-

12měsíců* 24měsíců*
měsíční paušál

bez DPH 19%

340,-

500,-

* jednorázový instalační poplatek dle délky trvání smlouvy

základni tarif pro nenáročné uživatele

možnost zřízení pevné telefonní linky

** kabelové rozvody, cena dle počtu současně připojených klientů na jeden vchod

firemní garantovaná linka 1:4

840,-
1.100,-
1.500,-
2.500,-

!!! nesdílené přípojky !!!



POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Upravená novoveská náves. FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.

Pro Novou Ves charakteristický rybník „Vesník“. FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.
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Ceník platný od 6 06, změna cen vyhrazena.1. .20
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www.iconn.cz
nové webové stránky
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V roce 2005 jsme navázali partnerství s italským městem Torrevecchia Pia. FOTO: CTIBOR JANŠTA

Zpravodaj města Velké Bíteše vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše. 
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, PSČ 595 01, tel.: 566 532 025, 566 532 342, e-mail: infocentrumvbites@iol.cz. 

Odpovědný redaktor: Klára Jelínková
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. 

Předtisková úprava a tisk: PROTISK Velké Meziříčí, tel.: 566 520 387, protisk@protiskprchal.cz.
Uzávěrka pro září 10. 08. 2006, říjen 10. 09. 2006. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

ČERVENEC/SRPEN 2006www.vbites.cz

• 30 LET PROFESIONÁLNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
• HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
• CO SKRÝVÁ BÝVALÁ TASOVSKÁ ŠKOLA
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Cari amici 
di Torrevecchia Pia


