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V Jinošově.
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Nevíte kam na výlet? Chcete poznávat krásy a zajímavosti České republiky? Chcete si
naplánovat trasu ještě doma? Nemáte dostatek informací?
Firma Aspida® s.r.o. z Brna vydává publikace o krajích České republiky „Cestujeme
po Moravě a Čechách“, která vám jistě pomůže.
Najdete v ní informace o historii a zajímavostech měst a obcí, možnostech rekreace,
zábavy, sportu, kultury a poskytovaných službách . V neposlední řadě mapu cyklotras,
památek a tipy na výlet.
Kostel v Březí zasvěcený „Jménu Panny Marie“ s farou

FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSs.

Nevěnujeme se jen vyhlášeným památkám, které každý určitě navštívil, ale i jiným,
méně známým, zajímavostem.
Kde tyto publikace získáte? Na informačních centrech, městských a obecních úřadech, muzeích, některých památkách, ubytovacích zařízeních, v neposlední řadě na
naší firmě, rádi Vám je zašleme.
Každým rokem v lednu představujeme všechny vydané publikace na BVV Region
Tour, Tourism Expo Výstaviště Flora Olomouc
Vážení občané, věnujte prosím pozornost této informaci. Firma Aspida® s.r.o. v lednu zahájila distribuci publikace „Cestujeme po Moravě a Čechách kraj Vysočina a Liberecký kraj“. Ukončení distribuce bude do 10.2.2007. Přejeme Vám krásné chvíle strávené těmito publikacemi, ať na
výletech nebo jen při večerním odpočinku. Za naše věrné čtenáře děkujeme všem, kteří se podíleli
s námi na vytvoření těchto publikací.

Naše heslo: A spi dál, až se probudíš, vše bude zařízeno!
Březovská náves - horní část - vlevo silnice na Velkou Bíteš, vpravo na Rozseč
FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSs.

BŘEZÍ
„Tam v dálce – vidíte, ta bílá věžička nad obzorem, to je věž březovského kostelíčka“, říkávala maminka, když nás, malé děti, seznamovala s nejbližším okolím...
Ta slova jsem si připomněl v červnu minulého roku, při cestě s italským kameramanem po silnici od Křoví na Vlkov, s cílem ukázat mu okolí města. Uchvátil ho
pohled průsekem lesa za „Syslovou“ hájenkou na vlnící se krajinu s dominujícím
bílým kostelíkem. Ano, bylo to Březí se svým okolím.
O původu názvu této obce, ležící asi 8 km severně od Velké Bíteše, v nadmořské
výšce 527 m, nejsou jistě žádné pochybnosti. Nejvyšším bodem katastru je „Horka“,
kopec severně nad kostelem, se svými 551,9 m n. m. Od „Horky“ potom krajina klesá
všemi směry, pouze na jihozápadě přechází do poměrně vysoko ležící planiny, ve
které se nacházejí Ondrušky.
Každá obec má svůj historický „rukopis“, který jí v průběhu věků vtiskl charakter a
uspořádání:
1. Březí je centrem farnosti, do které ještě patří: Borovník, Březské, Níhov,
Ondrušky a Rozseč.
2. Má dvě místní části – vlastní obec a za horizontem schované Ondrušky.
3. Má dvě centra – prostornou, širokou náves (viz foto) s kulturním domem,
obchodem, hospodou a hasičskou zbrojnicí a severně na kopečku ukryté, pěkně
udržované seskupení historických staveb - kostela, fary a školy (viz foto). 		
Po základním úvodu se podíváme krátce do historie. Jan Tiray v r. 1900 uvádí:
„…Za starodávna byly zde dvě osady, Horní a Dolní Březí Bezprostředně u osady jest
rybník patřící k Osovému. Osada Březí jest stará, neboť již v XIII. a XIV. stol. děje se
zmínka o „Horním Březí“ R. 1348 uvádí se Hroznata z Březí, který koupil od Jana
z Vidonína v této vesnici čtyři lány. R. 1364 měl Březí Jindřich z Ronova se zetěm
Jonášem z Bechyně. Byl zde původně veliký svobodný dvůr, zemanský statek, který
kolem r. 1366 náležel Eberhardovi z Březí. R. 1436 koupil zdejší svobodný dvůr od
Zbyňka z Doubravice Ondřej z Březí, ale již za 10 let postoupil Ondřeji Brábkovi.
Potomek Brábkův Filip dal jej r. 1499 intabulovati (zapsat do pozemkových knih,
pozn. aut.) Jakubu Pivcovi z Habří a z Rojetína. Koncem XV. stol. měl Václav Urban
z Březí dvůr ve vsi Jestřabí. Později byl zdejší svobodný dvůr neustále dělen…“
Bylo by možné ještě dlouze pokračovat o historii vesnice, která téměř celá (ve své
rozloze kolem r. 1900) vznikla dělením zdejšího vladyckého statku. V té době jsou
uváděny jako nejdéle držené rodné domy rodin: Kupských, Hálovy, Hejtmánkovy,
Voborných a Melicharovy - a katastrální trati s názvy (v původním pravopise):
„V ochoze, Na obětinkách, Na horce, Na černých, U jezírka, Pod horkou, U březin, Na
dolinách, Na vrškách, V rybníčkách, Na kalašnici, U okruhlice, Na outratě, Ve žlebě,
Na obecňákách, Ve vlčkách, V bařinách, Na kolujnách, V hadích horách, Na zadních
honech“ aj. Názvy jistě výstižné, jazykově pestré a zajímavé.
Zajímavý byl také vývoj osídlení obce: Koncem XVI. stol. mělo Březí 15 „gruntů a
podsedků“, o dvě století později to již bylo 32 domů a po dalších sto letech, v roce
1890, bylo v obci evidováno již 54 čísel. Při sčítání lidu v roce 1926 uvádí kronikář
363 osob žijících v Březí a 69 na Ondruškách, což bylo asi historické maximum. Při



sčítání v roce 1961 to už bylo pouze 253 obyvatel. V současné době žije v obci trvale
183 obyvatel v 74 číslech popisných.
Již zmíněnou nepřehlédnutelnou dominantou obce, symbolem historického kulturního dědictví a odkazu předků, je kostel, zasvěcený „Jménu Panny Marie“. Byl
vystavěn společně s farou v roce 1788, v době „josefínských reforem“ - rušení klášterů a regulací farností, kdy zde byla zavedena samostatná duchovní správa a zřízena
škola. Do té doby bylo Březí přifařeno do Osové Bítýšky. Celé vnitřní zařízení kostela
bylo tehdy převezeno ze zrušeného kapucínského kláštera v Jihlavě. V roce 1861 byla
ke kostelu přistavěna štíhlá věž se třemi zvony. Za kostelem je hřbitov a v těsném sousedství zmíněná fara se školou. Škola neměla dlouho vlastní budovu, vyučovalo se
v domě č. 12. Ta byla postavena až v roce 1858, potom zbořena a v roce 1879 znovu
vystavěna a posléze v roce 1881 rozšířena na školu dvojtřídní.
Zejména mladým je nutno připomenout, že Evropa se nevyznačovala pouze kulturností, ale také nesmyslným válečným běsněním, které vyvrcholilo v minulém století.
Vždyť do této malé obce se nevrátilo 17 mladých mužů, mnohdy ještě chlapců, kteří
vykrváceli na bojištích I. světové války v letech 1914–1918.
Jak vypadají stánky kultury a vzdělanosti dnes? (viz foto)
Kostel – letošní rok bude patřit v jeho historii k nejvýznamnějším. Dokončují se
poměrně rozsáhlé opravy, na které naváže událost, která svým významem přesáhne
rámec farnosti. Tou bude primice místního rodáka Mgr. Blažeje Hejtmánka, plánovaná na 6. července 2007. Financování těchto oprav je umožněno zejména díky veřejným sbírkám, které organizují starostové obcí, náležejících do farnosti Březí. Ti také
plánují dary z rozpočtů jednotlivých obcí. (Č. účtu: 1623792379/0800).
Fara – bohužel neobsazena, farnost je spravována naším bítešským knězem
P. Bohumilem Poláčkem. Přesto ale probíhá údržba a modernizace této budovy, která
je příležitostně využívána pro různé aktivity křesťanské mládeže.
Škola – sdílela stejné osudy jako v mnoha jiných malých obcí Vysočiny, jimž byla
škola zrušena, proto byla v roce 1980 přestavěna na školu mateřskou - pro děti
z Březí, Březského a Vlkova, částečně ji využívají i děti z Rozseče a Borovníka. Děti
školou povinné dojíždějí, až na výjímky, do Osové Bítýšky.
Obecní budovy a areály doby současné:
Kulturní dům – slouží jako víceúčelová budova obecního úřadu a obsahuje: společenský sál, kancelář OÚ, veřejnou knihovnu a klubovnu mysliveckého sdružení a
honebního společenství.
Požární zbrojnice – dokončená v roce 2000, kromě nutných prostor pro hasební
techniku nabízí i společenskou místnost. Dle vyjádření starosty jsou místní hasičí nejaktivnější složkou veřejného života obce.
Sportovní areál – dokončením výstavby nového fotbalového hřiště s kabinami
v roce 1995 začala další etapa ve sportovním životě obce, ze které vždy vycházelo
několik talentovaných sportovců, kteří nacházeli uplatnění ve sportovních oddílech
V. Bíteše, O. Bítýšky aj. Oddíl kopané „TJ Březí – Březské“ tak získal kvalitní zázemí
a lze mu jen přát mnoho sportovních úspěchů.
Stručná rekapitulace událostí posledních let:
1956 – založeno jednotné zemědělské družstvo
1975 – výstavba asfaltové silnice Březí – Březské
1980 – přestavba školy na školu mateřskou
1990 – opětné osamostatnění obce (starostou zvolen Jan Štourač 1990 – 2006)



1993 – rekonstrukce elektrické sítě
1993 – 1995, výstavba fotbalového hřiště s kabinami
2000 – výstavba veřejného vodovodu (společně s Ondruškami) z most. přehrady
2000 – dostavba nové požární zbrojnice s klubovnou
2003 – plynofikace obce včetně „místní části“ Ondrušek
2004 – oprava fasády kulturního domu
2005 – oprava místní komunikace náves – kostel
2006 – oprava komunikace v Ondruškách
2006 – 2007, oprava kostela (vnitřní omítky, zpevnění obvodových základů, jejich
isolace a odvětrání, svedení okapů do kanalizace atd).
V loňských komunálních volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které postavilo
do čela obce nového starostu Ing. Ladislava Melichara.
V současné době se obec potýká se stejnými problémy, jako mnoho jiných:
Odliv pracovníků ze zemědělství a z toho plynoucí vylidňování vesnice, i když na
většině zemědělské půdy dosud poměrně úspěšně hospodaří původní, v akciovou
společnost transformované zemědělské družstvo „NIVA a.s.“
Přesto je třeba zmínit dva prosperující podnikatele, a to pana Urbánka, zabývajícího se dřevovýrobou a p. Miloše Tučka, úspěšného soukromého zemědělce, obdělávajícího nejmodernější technikou 180 hektarů.
Co může Březí nabídnout návštěvníkům?
Kromě pestré krajiny, která v blízkém okolí nabízí v létě pěší túry, koupání i houbaření a v zimě pak lyžování, si může turista v obci nakoupit, případně posedět v útulné
hospůdce, poskytující i stravování.
Potom si může prohlédnout kostel i ostatní drobné sakrální stavby jako např.:
Boží muka, kříž u silnice do Rozseče, kříž u polní cesty a smírčí kámen stojící vlevo u
silnice do Milešína, za křižovatkou na Ondrušky, vedle barokního kříže.
Za redakci Zpravodaje chci popřát Vám Březovákům hlavně zdraví a prosté lidské
štěstí. Na svoji upravenou obec můžete být právem hrdi!
Alois Koukola

Březovská náves – dolní část.

FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSc.



NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Pondělí dne 2. dubna 2007
Kulturní dům, Vlkovská 482
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Úterý dne 3. dubna 2007 v 19 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
BRNO BRASS BAND
Sedmý koncert X. sezóny BHP
Pátek dne 6. dubna 2007 od 9.30 do 10.30 hodin
Hala TJ Spartak, Tyršova 219
CVIČENÍČKO - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání.
„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky s jejich
malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou
Sobota dne 7. dubna 2007 v 8 hodin
Hala TJ Spartak, Tyršova 219
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
Kontakt – Lucie Zezulová tel. 606 187 569
Sobota dne 7. března 2007 ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí 86
VELIKONOČNÍ KRASLICE – výtvarný kurz pro veřejnost
Vyrobíme si kraslice dírkované (madeira) a drátkované
Bližší informace ve vitríně MŠ a na www.skolkavbites.com
Úterý dne 17. dubna 2007 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí 86
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Středa dne 18. dubna 2007 v 15 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
SENIORKLUB
Jako hosta jsme si pozvali známého světového cykloturistu Jana Vlasáka z Moravských Knínic
Organizuje Seniorklub
Čtvrtek dne 19. dubna 2007 v 15 hodin
Kino Flip, Lánice 59
AKADEMIE
Organizuje MŠ U Stadionu
Pátek dne 20. dubna 2007 od 9.30 do 10.30 hodin
Hala TJ Spartak, Tyršova 219
CVIČENÍČKO - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání.



„Mateřské centrum Človíček“ zve všechny maminky, babičky, tetičky a tatínky s jejich
malými ratolestmi, přezůvky a dobrou náladu s sebou
Pátek dne 20. dubna 2007 v 17 hodin
Hala TJ Spartak, Tyršova 219
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Pátek dne 20. dubna 2007 v 18 hodin
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
“UBROUSKOVÉ KOUZLENÍ“ - výroba obrázků ubrouskovou technikou.
Více informací na www.clovicek.salixus.cz nebo na tel.: 605 587 457
Organizuje Mateřské centrum Človíček
Sobota dne 21. dubna 2007 v 17 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
MINIMISS - soutěž pro dívky od 8 do 12 let
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 21. dubna 2007 ve 13 hodin
Odjezd od fotbalového stadionu
VÝLET NA KOLECH – pojede se max. 20 km, jen za pěkného počasí. Kam to bude,
si vždy na místě domluvíme
Organizuje Seniorklub
Neděle dne 22. dubna 2007 v 15 hodin
Hřiště naproti Dětské psychiatrické léčebně
KULIČKIÁDA – soutěžit se bude ve skupinách podle věku, na děti čeká spousta
zábavy a odměn
Organizuje Kolpingova rodina
Pondělí dne 23. dubna 2007 v 15 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 24. dubna – pondělí dne 7. května 2007 od 8 do 15.30 hodin,
polední přestávka od 11.30 do 12 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
VÝSTAVA PRACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 24. dubna 2007 v 8 hodin
Odjezd od České spořitelny
PRVNÍ LETOŠNÍ ZÁJEZD
Nepojedeme daleko, Brno je veliké a pořád máme dojem, že jsme tam hodně zajímavých věcí ještě neviděli. Určitě si tam projdeme střed města, je zde hodně zajímavých
historických budov
Organizuje Seniorklub



Úterý dne 24. dubna 2007 od 15 do 17 hodin
Mateřská škola U Stadionu 538
„ŽLUTÉ ODPOLEDNE“
Středa dne 25. dubna 2007 od 8 do 16 hodin
MŠ Masarykovo náměstí 86 (vchod z nádvoří)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa dne 25. dubna 2007 od 8 do 16 hodin
V ředitelnách obou mateřských škol
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A MŠ U STADIONU
Sobota dne 28. dubna 2007 ve 13 hodin
Odjezd od fotbalového stadionu
VÝLET NA KOLECH
Pojedeme se podívat na první jarní kytičky. Kam jinam, než na Bílý potok, tam vždy
vykvetou nejdřív
Organizuje Seniorklub

INFORMACE RADNICE
USNESENÍ Č. 03/07 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ, KONANÉHO DNE 5. ÚNORA 2007
Zastupitelstvo města schvaluje:
• za ověřovatele zápisu Ing. B. Hovadíka a Mgr. D. Koláře
• za členy návrhové komise Mgr. L. Koubka a Ing. A. Koukolu, CSc.
• návrh na změnu předloženého programu jednání ZM:
bod 3: diskuse s občany ve věci přeložky ulice Kpt. Jaroše a obchvatu města
bod 4: schválení vyhledávací studie silnice I/37
bod 5: schválení přeložky ulice Kpt. Jaroše
bod 6: schválení rozpočtu města na r. 2007
dále dle předloženého programu.
program jednání ZM:
Zahájení
Schválení programu jednání
Diskuse s občany ve věci přeložky ulice Kpt. Jaroše a obchvatu města
Schválení vyhledávací studie silnice I/37
Schválení přeložky ulice Kpt. Jaroše
Schválení rozpočtu města na r. 2007
Schválení zadání změny č. 3 ÚP
Prodej bytu U Stadionu 431/15
Přijetí půjček na opravy bytů U Stadionu 276a a U Stadionu 475a
Projednání nabytí a převodu nemovitostí
Schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZM
Volby – dovolení kontrolního výboru a výboru pro ÚP, reg. roz. a výst.
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Různé
Interpelace členů ZM
Diskuse
Závěr
vyhlášení místního referenda ve věci „Přeložky ulice Kpt. Jaroše“
na základě vyhlášení místního referenda odsunutí projednání bodů 4. a 5. na jiné
zasedání ZM
ve výdajové části návrhu rozpočtu města na r. 2007 u položky 61 – státní moc,
st. správa, územní samospráva a pol. strany – činnost místní správy, snížení
finanční částky 11 550,0 tis. Kč o fin. č. 78,0 tis. Kč. Tato f.č. je použita pro navýšení rezervy
ve výdajové části návrhu rozpočtu města na r. 2007 u položky 61 – státní moc, st.
správa, územní samospráva a pol. strany – náklady na výpočet. techniku a program. vybavení, snížení finanční částky 1 200,0 tis. Kč o 178,0 tis. Kč. Tato f.č. je
použita pro navýšení rezervy
ve výdajové části návrhu rozpočtu města na r. 2007 u položky 33 – kultura, církve
a sdělovací prostředky – IC a KK – příspěvek na provoz, snížení finanční částky
1 423,0 tis. Kč o fin. č. 43,0 tis. Kč. Tato f.č. je použita pro navýšení rezervy
ve výdajové části návrhu rozpočtu města na r. 2007 u položky 33 – kultura, církve
a sdělovací prostředky – kulturní dům – příspěvek na provoz, snížení finanční
částky 953,0 tis.Kč o fin.č. 28,0 tis. Kč. Tato f.č. je použita pro navýšení rezervy
v části návrhu rozpočtu města na r. 2007 – Opravy financované v hospodářské
činnosti města Velká Bíteš správcem bytových a nebytových prostor firmou
Encom z finančních prostředků, získaných z nájemného v r. 2007: výměna oken
a balkónových dveří za plastová v DPS Družstevní 584 se doplňuje: nebo výměna
oken v domě č.p. 67 na Masarykově n. – ZM rozhodne v průběhu roku, která akce
se bude realizovat
rozpočet města Velká Bíteš na r. 2007 v předloženém znění včetně výše uvedených změn. Na základě výše zmiňovaných změn se zvýšila rezerva o 326,0 tis. Kč.
Tento schválený rozpočet částečně řeší rozdělení části finanční částky ve výdajové části - kapitola 34 – tělovýchova a zájmová činnost:
dotace FC Spartak 				
100,0 tis. Kč
dotace HC Velká Bíteš s.r.o.				
250,0 tis. Kč
dotace HC Velká Bíteš s.r.o. ve výši reklam		
70,0 tis. Kč
dotace TJ Spartak					
100,0 tis. Kč
zařazení změn v předloženém znění do zpracování zadání č. 3 územního plánu
města Velká Bíteš včetně následujících změn:
bod č. 6 zní: Spojovací komunikace ulic Lánice a Vlkovská, která bude mít
		
na ulici Lánice přímou návaznost na studii jihozápadního obchvatu města,
		
který vypracovala firma Prodistav (Ing. Strnad)
původní bod 14. Silnice I/37 se vypouští
původní znění včetně výše uvedené změny, rozšířené o nové body:
bod 22.Truck centrum vpravo u D1 Praha – Brno, km 156,5 parc.č.5541,
		
5543, 5544, 5573, 5574, 5575, 5576 Holubí Zhoř převést na plochu pro
		
dopravu(D), občanskou vybavenost (Ov) a pro výrobu a sklady (Vp)
bod 23. Rozšíření plochy pro bydlení venkovského typu (Bv) na
		
pozemcích parc.č. 122/1 (102, 101/1, 95/1, vše dle PK) k.ú. Jestřabí
prodej bytu č. 431/15 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a na pozemku p.č. 856 – zastavěná plocha
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a nádvoří o výměře 335 m2 v k.ú. Velká Bíteš ve výši id. 744/10853 s podmínkou
sjednání předkupního práva pro město na dobu 5 let a to za původní cenu
uzavření smlouvy o bezúročné půjčce č. 1/2007 v předloženém znění
uzavření smlouvy o bezúročné půjčce č. 2/2007 v předloženém znění
směnu částí městských pozemků p.č.4529-orná půda, p.č.2975/3-orná půda
a p.č.2975/6–orná půda v k.ú. Velká Bíteš tak, jak je navrženo v GP
č. 1528-05/2007 ze dne 11.7.2007, který vypracoval Zemánek – geodetické práce a to:
schvaluje směnu části městského pozemku p.č.2975/3-orná půda
		
o výměře 1594 m2 za část pozemku p.č.4527-orná půda o výměře 2557 m2
schvaluje směnu části městského pozemku p.č.4529-orná půda o výměře
		
250 m2 za část pozemku p.č. 4528-orná půda o výměře 2585 m2
schvaluje směnu částí městských pozemků p.č.2975/3-orná půda
		
o výměře 269 m2 (díl „ap“), p.č.4529 – orná půda o výměře 234 m2
		
(díl „aj“) za část pozemku p.č.4531-orná půda o výměře 282 m2, část
		
pozemku p.č.2975/11-orná půda o výměře 13 m2, část pozemku
		
p.č.2975/14-orná půda o výměře 433 m2 a část pozemku p.č.2975/12-orná
		
půda o výměře 29 m2
směnu městského pozemku parc.č. 662-zahrada o výměře 934 m2 v k.ú. Velká
Bíteš (směnu id.částí p.č. 662 odpovídajících spoluvlastnickým podílům jednotlivých spoluvlastníků na směňovaných částech pozemků) takto:
za část pozemku parc.č. 659/2-ost.pl., zeleň v k.ú. Velká Bíteš (zelený pruh
		
o výměře cca 51 m2 před domem č.p.350 u silnice) se spoluvlastníkům
		
zapsaným na LV č.1992 (výpis z LV v příloze) směňuje část p.č.662
		
o výměře cca 331 m2
za část pozemku parc.č. 660/2-ost.pl., zeleň v k.ú.Velká Bíteš (zelený pruh
		
o výměře cca 41 m2 před domem č.p.351 u silnice) se spoluvlastníkům
		
zapsaným na LV č.2489 směňuje část p.č.662 o výměře cca 307 m2
za část pozemku parc.č. 661/2-ost.pl. zeleň v k.ú.Velká Bíteš (zelený pruh
		
o výměře cca 38 m2 před domem č.p.352 u silnice) se spoluvlastníkům
		
zapsaným na LV č.1994 směňuje část p.č. 662 o výměře cca 296 m2
ZM schvaluje zřízení bezplatného věcného břemene, kterému bude odpovídat
právo na průchod a průjezd přes části pozemků p.č.662 a p.č.659/2 (stávající
cesta o šířce 4 m při východní hranici pozemků), pro město Velká Bíteš, jakožto
oprávněného z věcného břemene
výkup části pozemku parc.č. 663 - zahrada v k.ú. Velká Bíteš (pruh o výměře cca
7 m2 u silnice)
prodej pozemku p.č. 5357 – zahrada o výměře 181 m2 v k.ú. Holubí Zhoř
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2645/1 – lesní pozemek o
výměře cca 15000 m2 v k.ú. Velká Bíteš
uzavřít s firmou NTC s.r.o. smlouvu o zániku věcného předkupního práva
k pozemkům p.č. 360/3, 360/6, v k.ú. Košíkov v předloženém znění
zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM v předloženém znění
následující: ZM určuje p. starostu Mgr. M. Báňu zastupitelem pověřeným spoluprací s pořizovatelem při zpracování návrhu zadání ÚP města Velká Bíteš a místních částí, při vyhodnocení výsledků projednání a při zpracování rozhodnutí o
námitkách uplatněných ke konceptu a návrhu ÚP ve smyslu §§ 47 a 53 zák.
č. 183/2000 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
vlastní podíl finančních prostředků na dofinancování nákupu CAS ve výši minimálně 3 mil. 250 tis. Kč, které město obdrží formou daru od firmy MERO a.s.
Kralupy nad Vltavou

•

investiční záměr výstavby bytových domů na pozemcích v majetku města
p.č. 4603, 4604 a 4605, vše k.ú. Velká Bíteš

Zastupitelstvo města neschvaluje:
• návrh na změnu předloženého programu jednání ZM:
• odsunutí projednávání bodů: schválení vyhledávací studie silnice I/37 a schválení přeložky ulice Kpt. Jaroše, na mimořádné zasedání ZM, které by se konalo
do konce měsíce února
• prodej pozemku p.č. 2025/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 125 m2 v k.
ú. Velká Bíteš
• návrh na zveřejňování zápisů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru
pro ÚP, regionální rozvoj a výstavbu na WEB stránkách města Velká Bíteš
Zastupitelstvo města volí:
• za předsedu výboru pro ÚP, regionální rozvoj a výstavbu p. Zdeňka Blažka
• za člena kontrolního výboru Ing. Miloše Brychtu, který nahrazuje Mgr. L. Koubka,
který se členství ve výboru vzdal
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• návrh Mgr. L. Koubka a starosty města Mgr. M. Báni na využití § 9 odst. 8
Jednacího řádu ZM Velká Bíteš u bodu 4. a 5. programu jednání ZM: „U veřejného
hlasování se na návrh alespoň dvou členů ZM do zápisu z jednání ZM uvedou
jména všech členů ZM s uvedením, zda hlasovali pro návrh, proti návrhu, nebo
zda se hlasování zdrželi“
• vzdání se Mgr. L. Koubka členství v Kontrolním výboru ZM
• zápis č. 1/2007 z jednání výboru pro ÚP, regionální rozvoj a výstavbu ZM, konaného dne 24.1.2007
• zápis z jednání finančního výboru ZM konaného dne 10.1.2007
• rozpočtové opatření města č. 7/06 k rozpočtu města na r. 2006
• žádost o vybudování veřejného osvětlení
• analýzu průmyslové zóny Velká Bíteš – Košíkov, v předloženém znění
• evidenční list nemovité kulturní památky – budovy radnice, Masarykovo n. 87
• zápis č. 1/2007 z jednání kontrolního výboru ZM, konaného dne 31.1.2007
• přehled cen používaných při prodejích městských pozemků popř. při nabytí
pozemků do vlastnictví města

USNESENÍ Č. 7/07 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
KONANÉHO DNE 19. ÚNORA 2007
Rada města schvaluje:
• smlouvu o poskytnutí finančních prostředků v předloženém znění, uzavíranou
mezi PBS Velká Bíteš a.s. (poskytovatel) a městem Velká Bíteš (příjemce), jejímž
předmětem je poskytnutí 380 tis. Kč, které město dále poskytne SOU J. Tiraye,
Velká Bíteš na zajištění výuky obráběčů kovů
• na základě schváleného investiční záměru - výstavba bytových domů na pozemcích v majetku města p.č. 4603, 4604 a 4605, vše k.ú. Velká Bíteš zahájit jednání
s majiteli pozemků (sousedních zahrad) ve věci odkupu částí zmiňovaných
pozemků za účelem získání optimální plochy pro výstavbu místní komunikace
• text zápisu č.5/07 z jednání RM, konaného dne 22.1.2007 a zprávu o plnění
usnesení
• text zápisu č. 6/07 z jednání RM, konaného dne 29.1.2007 a zprávu o plnění
usnesení
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požadavek na Ing. A. Koukolu, CSc. na předložení pracovní verze publikace
„Dějiny města Velká Bíteš“ na CD všem radním k recenzi
využít cenové nabídky fy Truhlářství Neklapil, Velká Bíteš na dodávku 9 ks stolů
a 38 ks židlí pro zasedací síň na radnici za celkovou cenu 103.280 Kč vč. DPH
využít nabídky fy Truhlářství Neklapil, Velká Bíteš na dodávku 130 ks stolů do
KD Velká Bíteš za celkovou cenu 188.734 Kč vč. DPH
uzavření smlouvy o dílo č. 01/2007 v předloženém znění, uzavíranou mezi městem a Ing. arch. A. Košťálovou, jejímž předmětem je změna č. III územního plánu
města Velká Bíteš
odpisový plán pro KD Velká Bíteš na r. 2007 v předloženém znění
pronájem pozemku p.č. 65/8, k.ú. Jindřichov, o výměře cca 720 m2 na dobu 30 let
za cenu 1,0 Kč/rok firmě Labara, Jindřichov 20, za účelem vybudování firemního
sportovního hřiště, které bude k dispozici všem občanům obce Jindřichov
hospodářský výsledek za r. 2006 MŠ I, Masarykovo n. 86 v předloženém znění a
odpisový plán na r. 2007 v předloženém znění
dodatek č. 1 Směrnice k tvorbě a čerpání sociálního fondu města Velká Bíteš,
jejímž předmětem je penzijní připojištění a jeho změna od r. 2007, související se
změnou zákonů č. 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb., konkrétně řešící případy MD, RD
a případy trvání nemoci po dobu celého kalendářního měsíce
dodatek č. 3 Směrnice pro vedení účetnictví města Velká Bíteš, jejímž předmětem
je změna textu související se zákonem č. 262/2006 Sb.(zákoník práce)
ve věci žádosti fy EPIK CZ, Brno, následující vyjádření: RM souhlasí s realizací
pokládky kabelů NN v ulici Hrnčířská s tím, že budou v této ulici současně řešeny
opravy a rekonstrukce všech ostatních sítí. Za tím účelem se doporučuje odboru
výstavby řešit současně projekty všech sítí s tím, že vlastní realizace připadá
v úvahu nejdřív v r. 2009. Dále je doporučeno tuto věc zařadit do programu jednání výboru pro ÚP
smlouvu e.on/1340/102006 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
v předloženém znění, uzavíranou mezi městem (povinný) a E.ON ČR a.s. (oprávněný) jejímž předmětem je kabelové vedení NN vedené přes pozemky města
1280/1, 2539/13, k.ú. Velká Bíteš
přesunutí kompetencí ve věci věcných břemen souvisejících s elektrickým a telekomunikačním vedením na vedení města (starosta, místostarostka)
Zpravodaj města Velká Bíteš distribuovat do všech domácností města a místních
částí za měsíce březen – květen zdarma. V této souvislosti se schvaluje zvýšení
cen reklam ve Zpravodaji města dle návrhu předloženého ředitelkou IC a KK
sl. Z. Špičkovou. Po uplynutí uvedeného časového období bude provedeno
vyhodnocení této věci a případně přijato příslušné usnesení, např. rozpočtové
opatření
návrh na rozdělení zisku za r. 2006 u p.o. města IC a KK Velká Bíteš v předloženém znění, předložený ředitelkou IC a KK sl. Z. Špičkovou. Dále schvaluje
použití prostředků z rezervního fondu na rekonstrukci topení v KD. Tuto věc
organizačně zajistí investiční pracovníci odboru výstavby MěÚ. Návrh řešení
předloží RM ke schválení
vyhovět žádosti občanského sdružení Matka a dítě na poskytnutí finanční dotace
ve výši 50 tis. Kč na opravy a vybavení pronajatých prostor Masarykovo n. 85 a
na úhradu energií
uzavření dohody o provedení práce na sepsání Kroniky města pro r. 2007
přemístění obrazu Velké Bíteše od malíře Lukáška z KK do obřadní síně radnice

•

realizovat dokončení obložení WC v hasičské klubovně v Holubí Zhoři za cenu
cca 15.000 Kč

•
Rada města doporučuje:
• ZM ke schválení vypuštění úseku Lánice z přeložky silnice I/37 z ÚP města
v rámci změny ÚP č. III
• ZM ke schválení vyhledávací studii silnice I/37
Rada města bere na vědomí:
• nabídku kraje Vysočina na převedení silnice Velká Bíteš – Vlkov do majetku
města a doporučuje vedení města pokračovat v jednáních s krajem v této věci.
RM doporučuje tuto věc zařadit do jednání výboru pro ÚP
• znění textu usnesení č. 07/06 a zápisu č. 07/06 z jednání RM konaného dne
15.5.2006 zejména znění bodu týkajícího se jednání ve věci obchvatu města
• udělení čestného uznání SOU J. Tiraye Hospodářskou komorou ČR za vysokou
úroveň praktické přípravy učňů v oborech Cukrář – výroba a Kuchař − číšník pro
pohostinství. RM vyslovuje poděkování ředitelce SOU Ing. M. Šabacké
• ve věci místního referenda následující návrhy:
• navržené termíny konání: 11., 18. květen nebo nejlépe 25. květen
• den a čas konání: pátek, 12.00 – 20.00 hodin
• označení území: město Velká Bíteš včetně místních částí
• co by měla otázka obsahovat:
• přeložka silnice I/37 – jasné vymezení, které části se týká
• jasně definovat vypuštění úseku Lánice z přeložky silnice I/37
• jasné vyjádření, že předchozí dva body vůbec nebrání realizaci tzv. velkého
obchvatu města
• složení komisí: vycházet z personálního obsazení komisí pro parlamentní volby
2006
• odměny členů komisí: předseda 1.100 Kč, zapisovatel 1.000 Kč, členové 800 Kč
• žádost ve věci zajištění parkovacích míst před hotelem Jelínek s tím, že tato žádost
bude postoupena Ing. arch. A. Burianovi – projektantovi Masarykova nám.
• námět na zřízení recyklačního zařízení na stavební suť v lokalitě bývalé cihelny.
RM výše uvedené zamítá z následujících důvodů: jedná se o velmi drahé zařízení
navíc významně zatěžující životní prostředí. Uvedená činnost není vhodná pro
Velkou Bíteš - město této velikosti
• informaci starosty o havarijním stavu zadní zdi KD Jáchymov a střechy na obecním domě v Košíkově
Valná hromada společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o. schvaluje:
• realizaci výstavby altánu na Letné
Valná hromada společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí:
• zápis z 25. schůze DR společnosti
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ZPRÁVY MĚSTA
ZPRAVODAJ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI

Z důvodu zajištění informovanosti všech obyvatel města, bylo Radou města rozhodnuto distribuovat Zpravodaje bezplatně do každé domácnosti.
První měsíčník měl být takto řešen v měsíci březnu, ale došlo k opožděné roznášce na
území města a v místních částech nebyly Zpravodaje rozneseny vůbec. Bylo to způsobeno chybným nahlášením celkového počtu domácností ve Velké Bíteši ze strany
České pošty, která nás o tomto ani neinformovala.
Při snaze zajištění nápravy jsme oslovili tiskárnu s požadavkem dotisku cca 300 ks,
bohužel samostatný dotisk malého počtu kusů byl finančně ale i časově poměrně
náročný, takže celá snaha by vyšla naprázdno (informace ve Zpravodaji by byly více
jak 15 dnů staré).
Redakční rada se tímto všem obyvatelům, kteří do svých domácností neobdrželi
Zpravodaje - hlavně v místních částech, omlouvá. Chyba nebyla na straně Městského
úřadu ani Klubu kultury. Předpokládáme, že dubnový Zpravodaj obdržíte všichni
k 1.4.2007.

MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ OBDRŽELO NABÍDKU STÁTNÍ
FINANČNÍ PODPORY NA ROK 2007

Kostel sv. Jana Křtitele.
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FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen Program) projednala a schválila
dne 16. 2. 2007 rozdělení státní finanční podpory v Programu pro rok 2007. Na základě
dopisu Ing. arch. Hany Šnajdrové, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a
památkově chráněných území v odboru památkové péče, Ministerstva kultury, jsme
obdrželi nabídku státní finanční podpory na rok 2007 ve výši 595 tisíc kč. Podmínkou
je spoluúčast města minimálně ve stejné výši, jako jsou poskytnuté finanční prostředky.
V letošním roce bychom měli pokračovat druhou etapou oprav opevnění (hradeb) okolo kostela sv. Jana Křtitele. Dle schváleného rozpočtu počítáme se spoluúčastí vlastních finančních prostředků ve výši 600 tisíc korun. To znamená, že pokud
splníme všechny podmínky, dané Ministerstvem kultury, tak v letošním roce provedeme obnovu druhé třetiny opevnění za téměř 1,2 miliónu korun. Stavební práce
bude realizovat firma STAVOS spol. s r.o. z Velké Bíteše, na základě výběrového řízení
z loňského roku.
Mgr. Miroslav Báňa

NENÍ ŽÁDNÉ HC KONTRA TS VELKÁ BÍTEŠ
Aby bylo ve věcech trochu jasno, je potřeba uvést pro veřejnost základní fakta.
Zimní stadion je v plném rozsahu majetkem města a s ohledem na státní dotace i
nadále musí být. Toto specifické zařízení má sloužit veřejnosti a pochopitelně též
sportovnímu klubu HC a ostatním sportovcům.
Technické služby na základě smluvního vztahu – tzv. smlouvy o výpůjčce – toto
zařízení pro město provozují, zajišťují jeho základní chod a funkčnost. Je nutné zdůraznit, že TS jsou ze zákona samostatným právním a ekonomickým subjektem a musí
se tudíž dle platných zákonů chovat a respektovat je! Nejsou zde od toho, aby zabezpečovaly vlastní sportovní činnost jednotlivých oddílů a řešily jejich vnitřní problémy
a jejich provozní náklady.
Jak bylo zmíněno úvodem, jedná se o zabezpečení služby veřejnosti a její dostupnost,
jejímž předpokladem je řádné hospodaření a funkčnost svěřeného zařízení.
Celá koncepce není tudíž postavena na tvorbě zisku za každou cenu, ale na vyrovnaném hospodaření s tím, že přiměřený zisk je tvořen pouze z prodeje volné kapacity
ledové plochy externím zájemcům, v žádném případě pak na úkor HC.
Dokladem toho je i skutečnost, že TS hradí za HC nájemné za kabiny pronajaté od
TJ Spartak, ve výši 58 000 Kč ročně a přispívají na rozvoj mládeže (přípravka, žáci a
dorost) částkou 200 - 280 tis. Kč ročně tím, že jim hradí 50% nákladů na tvorbu a provoz ledové plochy.
Při průběžné kontrole rozsahu finanční podpory ze strany města Velká Bíteš vůči
HC bylo zjištěno, že město formou finančních příspěvků poskytlo HC za období
2002 – 2006 cca 8 mil. Kč. Z tohoto objemu uhradilo HC za uvedené období TS za
ledy (a nic více) 2,6 mil. Kč. Vzhledem k průběžným finančním problémům HC přijalo proto město v roce 2006 opatření, které spočívá v tom, že hradí poměrnou část
nákladů na tvorb u a udržování ledové plochy po dobu cca 28-30 týdnů ve výši cca
700 –750 tis Kč. Tím město zabezpečuje možnost řádného využití ZS jak pro veřejnost, tak i pro všechny oddíly HC a ostatní sportovce.
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Zbývající náklady, tj. na:
- tvorbu a údržbu ledové plochy
pojištění a revize
údržbu technologie
- elektrickou energii, plyn, vodu, PB, PHM
drobnou údržbu
- provozní média
- mzdy, odvody a daně
musí dokrýt TS z prodeje volné kapacity ledové plochy cizím – externím subjektům
a z veřejného bruslení. Výnosy ze vstupného na mistrovská a přátelská utkání jdou
mimo TS přímo do pokladny HC.
O všech příjmech a výdajích na středisku ZS je vedena předepsaná podrobná evidence a průkazné účetnictví. Hospodaření ZS je každý rok uzavřeno roční účetní uzávěrkou a kontrolou externí auditorské společnosti. Hospodaření rovněž podléhá kontrole dozorčí radou a podrobná zpráva je předkládána a projednávána radou města.
Z přehledu, zpracovaného za období 2002 –2006, jasně vyplývá řádné a zodpovědné
jednání a hospodaření pracovníků TS na středisku ZS, což na svém lednovém zasedání jednoznačně konstatovala rada města. Tam, kde jiné srovnatelné ZS dostávají na
běžnou údržbu 0,3 – 1,5 mil. Kč a mají navíc příjmy z pomocných zařízení (sauny,
restaurace, ubytovny …) TS za pět roků nedostaly ani 1 Kč. Tato srovnatelná zařízení
přesto vykazují ztrátu ve výši 0,5 – 3 mil. Kč na rozdíl od TS, které pět roků hospodaří
beze ztrát.
Závěrem je nutné opakovaně zdůraznit, že TS na HC v žádném případě nevydělávají
a podle zákona nemohou a nesmí do majetku města investovat, ani provádět jinou
než drobnou údržbu.
Je na místě též poděkovat všem příznivcům ledního hokeje a důchodcům, kteří
zdarma nebo za minimální mzdu pomáhají zimní stadion udržovat v řádném chodu
– hokejisté jsou to však – pouze ti bývalí.
Ing. Pavel Gaizura
jednatel společnosti

STUDNY A JEJICH PRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI
V současné době se jedná o velmi aktuální téma, a to na základě „mediální kampaně“, která však je provázena mnohdy povrchními znalostmi a řadou nepřesností,
v jejichž důsledku vzniká nepřiměřená panika mezi širokou veřejností.
Informační kampaň byla zahájena s cílem informovat ty osoby, které dnes mají platné
povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nebo k vypouštění vod
odpadních do vod povrchových či podzemních s nabytím právní moci do 31.12.2001,
že nejpozději k datu 1.1.2008 jim platnost jejich povolení zanikne a upozornit je, že
mají možnost požádat o prodloužení jeho platnosti žádostí podanou do 1.7.2007,
popř. požádat včas o vydání povolení nového. Cílovou skupinou byly tedy osoby
(především obce, fyzické osoby podnikající, právnické osoby apod.), které
již v minulosti povolení získaly a kterým hrozí, že toto jejich povolení k
1.1.2008 bez náhrady zanikne.
Tyto osoby musí zažádat příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností
(MěÚ Velké Meziříčí,odb.ŽP) o:
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- prodloužení povolení k odběru (pokud se nezměnily původní podmínky a
žádost bude podána nejpozději do 1.7.2007)
- vydání nového povolení k odběru podzemní vody (v případech, kdy se změnily původní podmínky a nelze žádat o prodloužení původního povolení, nebo když
žadatel nestihl žádost o prodloužení podat do 1.7.2007).
Komu platné povolení k odběru vod nezaniká?
K datu 1.1.2008 nezaniká platnost povolení fyzických osob (nepodnikatelů)
k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou (včetně zalévání zahrady apod.) a nadále budou
i po 1.1.2008 legální. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti
v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.
Shrnutí některých základních informací:
Studny :
• jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona
• jsou dokonce speciálními stavbami – vodními díly dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb.
ve znění dalších předpisů (dále jen vodní zákon)
• podle stejného § vodního zákona jde o vodní díla především sloužící k nakládání s vodami
• studny zřízené přede dnem 1.1.1955 jsou považovány za povolené jak
stavebně, tak i z hlediska nakládání s vodami
• stavební povolení a kolaudační rozhodnutí musí mít všechny studny
zřízené po 1.1.1955. Pokud současný vlastník má k dispozici např. stavební
povolení rodinného domu, jehož součástí je i studna jako zdroj pro zásobování
vodou, je toto dostačující. Vodoprávním úřadům může postačit i jiný – vypovídající doklad, případně i čestné prohlášení apod.
• pokud je zjištěno, že studna byla postavena bez stavebního povolení,
lze dodatečně takovou stavbu povolit za zákonem stanovených předpokladů, pokud vlastník studny požádá o její dodatečné povolení a předloží veškeré doklady jako k žádosti o povolení její stavby
• odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze
na základě platného povolení příslušného vodoprávního úřadu. Pokud
o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je
nezbytné o vydání povolení požádat příslušný vodoprávní úřad
• Studna bez kolaudačního rozhodnutí - pokud byla studna v minulosti řádně
povolena a nebyla kolaudována, provede se kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů, na základě žádosti stavebníka
Nutnost mít povolení k nakládání s vodami by se neměla chápat jen jako povinnost,
ale také jako ochrana svého zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení nemá,
někdo v okolí strhne pramen, tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření
náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve studni
přišel.
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Příslušné vodoprávní úřady:
1. MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš
(pro vyřizování žádostí občanů, kteří žádají o povolení nakládání s podzemními
či povrchovými vodami a o stavbu vodního díla toto nakládání umožňující, a to
pro potřeby jednotlivých domácností, s výjimkou vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních)
2. MěÚ Velké Meziříčí, odbor životního prostředí , Radnická 27/28, V.
Meziříčí (zejména pro vyřizování žádostí obcí, fyzických osob podnikajících a
právnických osob v rámci jejich podnikatelské činnosti)
Kdo žádné povolení k odběru vod nepotřebuje?
Žádné povolení přísl. vodoprávního úřadu nebo předchozích správních orgánů
nepotřebuje:
• ten, kdo podzemní nebo povrchovou vodu neodebírá
• fyzická osoba, která mimo rámec její podnikatelské činnosti pro svoji potřebu a
na vlastní nebezpečí odebírá povrchovou vodu bez zvláštního technického zařízení jako je např. čerpadlo nebo pumpa, ale jen např. vědrem, konví apod.
• ten, kdo zachycuje povrchovou vodu jednoduchým zařízením na jednotlivých
pozemcích nebo stavbách (např. dešťovou vodu ze střech)
• do 1.1.2008 ten, kdo odebírá podzemní vodu ze studny vybudované před
1.1.1955 (tzv. historická studna) – tzn. obecní studny, studny fyzických osob
a další [pozor: po 1.1.2008 nepotřebují takové povolení již jen fyzické osoby
(mimo rámec podnikatelské činnosti), pokud odebírají podzemní vodu za účelem individuálního zásobování své domácnosti pitnou vodou].
Formuláře a bližší informace o požadovaných podkladech k jednotlivým typům povolení získáte na odboru výstavby ŽP MěÚ Velká Bíteš - tel.: 566 502 529, 566 502 528
Ing. Ladislav Homola
vedoucí odboru výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš

UPOZORNĚNÍ   

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

VÝZVA

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

KRAJ A OBCE POSKYTNOU VLASTNÍKŮM PAMÁTEK VÍCE
NEŽ 30 MILIÓNŮ

Přestože bylo v krajském rozpočtu v rámci programu na obnovu kulturních památek původně vyčleněno pro rok 2007 šestnáct a půl miliónů korun, vše nakonec
dopadlo pro vlastníky památek ještě zhruba o tři a půl miliónu lépe.
Pro letošní rok byla uzávěrka přijímání žádostí o krajské příspěvky na opravu památek 15. února 2007. Celkem bylo evidováno 190 žádostí. Podmínky zásad splnilo
185 žádostí, z toho 7 žádostí o dotace na obnovu movitých kulturních památek
a 178 žádostí o dotaci na obnovu nemovitých kulturních památek s celkovým finančním objemem požadavků na dotaci kraje Vysočina ve výši 19 693 201 Kč. Podle druhu
vlastnictví je 44 žádostí obcí, 75 žádostí církví a církevních společností, 57 žádostí
fyzických osob a 9 žádostí právnických osob.
V letech 2004 – 2006 byly v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“ obnovovány
kulturní památky s celkovými náklady téměř 167 miliónů korun, jednou třetinou,
tj. částkou přes 56 miliónů korun, se na financování obnov podílel kraj Vysočina.
Jednotliví vlastníci (obce, církve, fyzické i právnické osoby) investovali do oprav
svých nemovitostí téměř 86 milionů korun. Nemalou měrou se na obnovách spolupodílely i obce, na jejichž katastrálním území se památky nachází. Výše jejich finanční
spoluúčasti dosáhla částky 24,8 miliónu korun. V letoším roce se předpokládá, při
plné dotaci ve výši 19 693 201 Kč, proinvestování celkem cca 74 milionu korun, z toho
vlastníci 42,5 milionu korun a příspěvek obcí 11,7 milionů korun. Takto nějak bude
vypadat již tradiční a v celé České republice přesto zatím naprosto ojedinělá pomoc
kraje Vysočina vlastníkům památek při jejich ochraně v roce 2007.

DOBROVOLNÍ HASIČI

Celkem třicet osm tisíc členů sborů dobrovolných hasičů žije a pracuje v obcích a
městech Vysočiny. Když si uvědomíme, že se jedná o necelou desetinu počtu obyvatel v našem kraji, tak si myslím, že je každému z nás jasné, jak významnou roli hasiči
na Vysočině, zejména potom na menších obcích, mají.
Jsou to právě měsíce březen a duben, kdy se v našem kraji koná většina okresních
konferencí dobrovolných hasičů. Některé z nich jsem navštívil, některé teprve navštívím a na některé se bohužel z časových důvodů nedostanu.
Proto považuji za vhodné i takto veřejně poděkovat dobrovolným hasičům za
jejich práci, která často zdaleka nespočívá jenom v ochraně zdraví, životů a majetku
lidí. Jak jsem se již zmínil, zejména na menších obcích jsou hasiči často jedním nebo
i třeba jediným nositelem společenského života obce. Zvláštní ocenění si potom
zaslouží jejich stále se rozšiřující péče o mladou generaci. Ze všech těchto důvodů
kraj Vysočina i v letošním roce podpoří činnost dobrovolných hasičů dotací ve výši
šesti miliónů korun, kterou si na základě pravidel na svoji činnost hasiči na výcvik
a organizaci soutěží rozdělí.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 86
Nastalo jaro a to je čas, kdy se každoročně zapisují děti k docházce do mateřské školy
na další školní rok, ne jinak je tomu i tento rok. Součástí letošního zápisu na naši MŠ
bude DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Školku mohou navštívit rodiče, děti i sourozenci
i široká veřejnost.
Zápis i den otevřených dveří je ve stejném termínu, a to ve středu 25. dubna 2007
od 8 do 16 hodin.
Dovolte, abychom Vám mateřskou školu krátce představili. Na podzim tohoto roku
oslaví naše „školička“ již 60. výročí svého vzniku (na oslavu Vás pozveme zvlášť).
Budova MŠ je umístěna přímo ve středu města na náměstí.
V současné době má mateřská škola čtyři třídy. Děti jsou rozděleny podle věku – tak
se nám to v průběhu let ukázalo jako nejoptimálnější jak vzhledem k organizaci provozu, tak i vzhledem k přání rodičů. Malé děti potřebují více času ať už na adaptaci
v novém prostředí nebo na jídlo a oblékání. Přijďte se podívat a uvidíte, jak to u nás
probíhá – jste zváni.
Nyní něco málo o činnostech a aktivitách, které nabízíme.
Pracujeme podle integrovaných okruhů našeho rámcového programu „Mámo, táto,
to jsem já…“. Současným trendem práce s předškolními dětmi je prožitkové nebo také
situační učení, práce v organizačních ucelených okruzích. Ani naše MŠ se tomuto trendu
nebrání, spíše naopak, řešíme s dětmi jednak
běžné situace, které si podle rámcového plánu
školy připravujeme nebo situace, které přináší
každodenní život.
Z dalších aktivit, se kterými se můžete seznámit i na našich internetových stránkách
www.skolkavbites.com nabízíme již několikátý rok:
•
keramický kroužek – výrobky dětí si
můžete prohlédnout ve „školkové“ galerii
•
hudebně-pohybový kroužek Sluníčko
(vystupujeme na akcích jako je Jarmark,
Mladé Bítešsko, pro naše starší
spoluobčany…)
•
„Veselé pískání“ – hra na flétnu (děti také
vystupují s hudeb. kroužkem na
pořádaných akcích)
seznamování se s anglickým jazykem
•
Sašenka zadělává těsto na koblížky.
FOTO: ARCHIV MŠ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

na naší MŠ pracuje klinická logopedka, která provádí nápravu řeči nejen dětí
z naší MŠ
kurz plavání (vždy v období duben-červen) v bazénu ve Žďáru nad Sázavou
přihlášené děti docházejí na ZUŠ do taneční přípravky
navštěvujeme také kulturní akce v našem městě, zveme dětská divadélka také
do MŠ
jezdíme na divadelní představení do divadla RADOST v Brně
spolupracujeme se základní školou
pořádáme akce pro rodiče předškoláků - např. nápravné kurzy špatného úchopu
tužky – tzv. grafomotoriky, besedu s psycholožkou a paní učitelkou ZŠ…
spolupracujeme s psychologickou poradnou ve Žďáru n. Sázavou
děti, které nenavštěvují MŠ, se každé třetí úterý v měsíci schází v tzv. BABYCLUBU
Kolektiv MŠ Masarykovo n. 86, Velká Bíteš

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2007/2008 se
bude konat ve středu dne 25. dubna 2007 v obou mateřských školách, tj. v MŠ na
Masarykově náměstí a v MŠ U Stadionu v době od 8 do 16 hodin.
Základní informace pro rodiče:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

k docházce do MŠ se zapisují děti od 3 let věku. V odůvodněných případech je
možné k docházce přijmout dítě již od 2 let věku, pokud je zralé k docházce do
MŠ a na základě vyjádření dětského lékaře a možností MŠ
pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do mateřské školy v pozdějším termínu
než je září 2007, např. v podzimních, či jarních měsících 2008, musí je k docházce
rovněž přihlásit již nyní, v dubnu 2007. V případě naplnění kapacity MŠ by bylo
možné později přihlášené dítě přijmout k docházce jen na případně uvolněné
místo
rodiče mohou zvolit délku pobytu v MŠ i termín nástupu
dětem je zajišťována celodenní strava, včetně pitného režimu
provoz obou MŠ je od 6.15 do 16.00 hodin
kritéria přijetí si stanovuje každá MŠ samostatně, dle své kapacity a možností
samostatným ustanovením je určen příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů pobytu dítěte v MŠ
docházkou do MŠ si děti vytváří první sociální vztahy a vazby, prohlubují si
poznatky, dovednosti, návyky i vědomosti z různých oblastí a vytvářejí si tak
základní předpoklady pro další vzdělávání
k zápisu do MŠ si rodiči vezmou rodný list dítěte
Ředitelství MŠ Masarykovo náměstí a MŠ U Stadionu
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NAŠI ŽÁCI A JBB
Možná jste slyšeli naše žáky říkat věty: Tohle je pro JBB. Zpracujeme to
v JBB. Byli jsme na Slovensku s JBB. Tuto zkratku dešifrujete snadno.
Jedná se o počítačový program Jazyky bez bariér. Autorkou metody
je Ing. D. Rýdlová, která se zabývá vývojem metod a pomůcek, které
respektují procesy vnímání dyslektiků a účinně jim pomáhají s učením jazyků. Její spolupráce s naší základní školou se rozvíjí již čtyři roky. S jejími pomůckami a postupy se
setkala řada našich žáků.
Speciální software Jazyky bez bariér zkoušíme od samého začátku jeho vzniku. Stali
jsme se pilotní školou a zároveň kolébkou JBB. Učili jsme se pracovat s původní verzí programu, pomáhali jsme ladit novou vyspělejší verzi a podílíme se na šíření programu do
jiných škol. Práci s tímto programem nám umožnila I. brněnská strojírna Velká Bíteš, která
sponzorovala zakoupení licence pro všechny školy v bítešském regionu.
Práce v programu není složitá a lze ji přizpůsobit aktuálním potřebám a úrovni žáků.
Žák může pracovat samostatně nebo v menší skupině. Může si vytvořit prezentaci na téma,
které ho zajímá (školní výlet, návštěva, exkurze, příhoda, životopis...) nebo zpracovat část
slovní zásoby či gramatický jev - možností je nepřeberné množství. Program ale také nabízí
práci s již vytvořenými prezentacemi způsobem, který uživateli vyhovuje (slova a věty: prozkoumej, boř a tvoř, boř a piš, nabarvi). Variabilitu programu žáci velmi oceňují.
Hotové programy jsou prezentovány na konferencích (26. září 2006 Velká Bíteš, 14. listopadu 2006 Velká Bíteš, 14. února 2007 Senec). Na konferencích žáci čerpají náměty pro
další práci a vyměňují si zkušenosti.
Prací v programu JBB žák rozvíjí všechny jazykové dovednosti, (poslech, mluvení, čtení,
psaní) a to na úrovni receptivní, produktivní i interaktivní. Práce navíc vede žáky k samostatnému vystupování, obhajování vlastních názorů a spolupráci s ostatními. Umožňuje
realizovat průřezová témata školního vzdělávacího programu. Kombinuje jazykové znalosti
s ICT dovednostmi. A hlavně žáky baví.
Ing. Věra Polachová

Autorka programu Ing. Dagmar Rýdlová při práci se žáky 8. A.

FOTO: ROSTISLAV POSPÍŠIL
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DĚJEPISNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ

Účastnit se různých soutěží patří do aktivity výuky v každém
předmětu. Jsou soutěže různého typu - školní, okresní, korespondenční, internetové apod. Žáci dostávají možnost získat a
prověřit si své poznatky na vyšší úrovni než školní, reprezentovat školu a získat zajímavé ceny.
V letošním školním roce v rámci výuky dějepisu zatím proběhlo několik soutěží, jichž
se žáci zúčastnili a dosáhli dobrého umístění.
Již tradiční je olympiáda z dějepisu. Ve školním kole získal nejvíce bodů Lukáš Buchta
z 8.D a Tomáš Ventruba z 9.A. Oba postoupili do okresního kola a rozhodně se v něm
neztratili. Lukáš Buchta skončil na výborném čtvrtém místě a Tomáš Ventruba se
umístil v polovině výsledkové listiny. Oběma chlapcům děkujeme za příkladnou
reprezentaci školy.
Druhá soutěž se týkala zajímavého tématu - 2. světové války a holocaustu.. Zpracované
výsledky jsme po vypracování odeslali do Židovského muzea v Praze. Počátkem ledna
nás velice potěšil dopis, jenž nám ze zmíněné instituce poslali a v němž nám sdělují,
že jsme v celostátní úrovni získali krásné druhé místo, když první cena nebyla udělena. Odměnou nám bylo pozvání do prostor Židovského muzea v Praze. Naši žáci
toto pozvání přijali a společně s paní učitelkou, Mgr. Pavlou Švihálkovou, se minulý
týden do Prahy rozjeli. I když na celé práci se podílela většina žáků devátých tříd, do
Prahy byli vysláni jen jejich zástupci - Andrea Kratochvílová (9.A), Vlasta Bartošková
(9.B), Lucie Velebová (9.C) a Martin Havlát (9.D). Tato čtveřice si prohlédla Židovské
muzeum a obdržela diplom a knihu. Závěrem na ně čekalo i drobné občerstvení.
Třetí soutěžní klání věnovalo pozornost Vysočině a námětům, jak netradičně poznávat kraj, ve kterém žijeme a navštěvujeme základní školu. Každý ročník se zaměřil
v souvislosti s probíraným učivem na jinou oblast - šesté a sedmé ročníky vypracovaly program fiktivních cestovních kanceláří s nabídkou pravěkých a středověkých
zájezdů do kraje Vysočina, v osmém ročníku jsme se věnovali pověstem a geografii Vysočiny, zásluhou devátých ročníků vznikl návrh nové cyklostezky s tématikou
židovských památek.
Velice nás těší, že ani zde naše práce neskončily v poli poražených, naopak, obdrželi
jsme děkovný dopis a pozvání na prezentaci výsledků zmíněného projektu (ta proběhla 19. 2. 2007 v Jihlavě).
Rok 2006 byl rokem, v němž jsme si mohli připomenout významnou historickou
událost - sedmisté výročí vymření Přemyslovců po meči. V Brně na Špilberku při
této příležitosti probíhala výstava, jejíž konání bylo pro velký zájem veřejnosti prodlouženo až do února letošního roku. A této příležitosti jsme využili a výstavu jsme
se žáky sedmých a osmých tříd navštívili. Mohli jsme si prohlédnout unikátní předměty, které jinde neuvidíme, přiblížil se nám život středověkých boháčů i prostých
lidí. K dispozici jsme měli i pracovní listy, díky nimž si žáci mohou upevnit získané
znalosti.
Bývá zvykem, že se žáci sami vyjádří, jak se jim výstava líbila, dnes Vám nabídnou
několik poznatků, které si z výstavy odnesli.
„Kromě nově získaných znalostí o Přemyslovcích jsme viděli mnoho zajímavých
exemplářů z doby vrcholného středověku. Okouzlily nás historické šperky, zbraně,
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peníze. Prošli jsem typickou hradní věží, kaplí a obytnou místností, kde jsme si
poslechli zajímavý výklad průvodkyně.“ (B. Dvořáková, B. Šilhanová).
„Tato výstava byla zajímavým zpestřením učiva o Přemyslovcích. Dozvěděli jsme se
o známých panovnících jako například prvním českém králi Vratislavu I. Také jsme
na výstavě mohli obdivovat řadu zajímavých exemplářů - korunu a žezlo Karla IV.,
hrobku či postel dávných panovníků.“ ( V. Valoušková, V. Janštová, V. Melicharová).
Mgr. Eva Čermáková, Mgr. Jaroslava Cendelínová

Žáci 9. ročníku při prohlídce židovského hřbitova v Praze.

FOTO: PAVLA ŠVIHÁLKOVÁ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ
Podobně jako v předchozích letech čekal v tomto školním roce povinný lyžařský výcvikový kurz (LVK) takřka 80
žáků 7. ročníku Základní školy Velká Bíteš. Nabídka ze strany
základní školy umožňovala všem žákům výběr ze dvou variant.
Každodenní dojíždění do skiareálu ve Velkém Meziříčí, což
akceptovaly přibližně dvě třetiny oslovených, zbytek se rozhodl pro šestidenní výjezd podobně jako v loňském roce do Skiparku Ružomberok
- Malino Brdo ve slovenském pohoří Velká Fatra.
Jestliže první četnější skupina bude muset, vzhledem k neobvyklému průběhu
zimy takřka bez přírodního sněhu, ale také pro vysoké teploty bez možnosti umělého
zasněžování , absolvovat LVK v příštím roce, zbývající část 28 žáků s pedagogickým
a současně instruktorským doprovodem dorazila v neděli 25. února po poledni do
lázeňského komplexu v obci Lúčky poblíž Ružomberoku, kde jsme byli ubytovaní.
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Pohled na zasněžené vrcholy pohoří Malé i Velké Fatry, kterými jsme část z třísetkilometrové trasy projížděli, byl příslibem pro naplnění našeho cíle - zvládnout základy,
případně zdokonalit pohyb na sjezdových lyžích nebo snowboardu, který si zvolilo
12 frekventantů.
Pondělní ráno s poměrně hustým sněžením, které pokračovalo včetně umělého
zasněžování až do úterního dopoledne, dotvořilo velmi dobré podmínky pro vlastní
výcvik. Vleky a sjezdovky byly ve srovnání s obdobím přesně před rokem poloprázdné, chyběli zde tentokrát polští a maďarští lyžaři. Středečních 15 cm ranního
„prašanu“ umožnilo pokročilejším opakovaně sjíždět dopoledne náročnější freeride
zonu. Odpolední koupání ve venkovních bazénech Thermal Parku Bešeňová se silně
mineralizovanou až 40°C vodou bylo vhodnou relaxací stejně jako každodenní hodinový podvečerní pobyt v termálním bazénu v lázních Lúčky.
Čtvrtek nás na sjezdovce překvapil přítomností mnoha tělesně a zrakově hendikepovaných, jak jsem po krátké chvíli poznal, špičkovými sjezdovými lyžaři ze
Slovensko i Česka, kteří zvládali bezchybným způsobem „obřák“ v rámci mezinárodního paralympijského závodu ve sjezdovém lyžování. Páteční dopoledne, strávené
v nedalekých Nízkých Tatrách v nejznámějším slovenském lyžařském středisku Jasná
pod 2024 m vysokým Chopkom bylo před odpoledním návratem do Velké Bíteše zajímavým zpestřením celého pobytu.
Zcela jarní počasí, které nás vítalo po překonání hraničního pohoří Bílé Karpaty,
bylo jasným signálem, že v této sezóně si v našich podmínkách už asi nezalyžujeme.
Poděkování všem účastníkům kurzu patří za jejich skutečný zájem zvládnout co nejvíce nových dovedností, za chování v lázeňských prostorách a vůbec za zcela hladký
průběh celého pobytu. Zodpovědnost našich dětí na sjezdovkách byla příkladná.
Mgr. Dalibor Kolář, vedoucí kurzu

V pozadí za snowboardaři Liptovská kotlina.
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FOTO: ARCHIV ŠKOLY

OPĚT JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ

Úspěšní žáci.

FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Dnes je již tradicí, že se o jarních prázdninách sjíždí na Vysočinu žáci SOU a SŠ,
aby si změřili své síly a odborné dovednosti v soustružení a frézování v krajské soutěži, kterou pořádá Střední škola technická Žďár nad Sázavou.
Počasí sice spíše připomínalo dobu závěrečných zkoušek, nicméně pro soutěžící –
žáky 3. ročníků - to byla malá generálka na závěr školního roku, kdy svoje dovednosti
a um předvedou před zkušební komisí.
Sedmého ročníku soutěže Řemeslo Vysočiny, konané dne 6. a 7. března 2007, se
zúčastnilo 27 žáků, které jako své zástupce vyslalo pět škol:
- Střední škola technická Žďár nad Sázavou
- Střední škola technická Jihlava
- Střední škola a VOŠ Chrudim
- Střední odborné učiliště J.Tiraye Velká Bíteš
- Centrum odborné přípravy – ISŠ Brno
Jak se umístili naši žáci?
V soutěži soustružníků obsadil Pudík David 1. místo, Plecha Tomáš 2. místo a v soutěži družstev soustružníků pak Pudík David a Plecha Tomáš opět 1. místo.
V soutěži frézařů obsadil Urbánek Ivo 3. místo, Zadák Jiří 4. místo, v soutěži družstev
frézařů se Urbánek Ivo a Zadák Jiří umístili na 2. místě.
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Jaký byl průběh soutěže?
Průběh soutěže měl daná pravidla, na kterých se předem dohodli zástupci jednotlivých škol. Byla stanovena kritéria pro hodnocení žáků, jejich vybavenost včetně
použiti stojů i nářadí tak, aby výsledky byly jasné a předešlo se případnému nedorozumění.
Druhý den soutěže patřil teoretické části, kde žáci zpracovávali test a příklady z praxe.
Hodnocení probíhalo za dozoru předsedů komisí, tvořených zástupci škol.
Slavnostní zakončení soutěže a předání cen proběhlo na MěÚ Ve Žďáře nad Sázavou
za přítomnosti představitelů města, zástupců firem a vedení pořádající školy.
Žáci SOU Jana Tiraye byli připravováni na pracovišti První brněnské strojírny Velká
Bíteš a.s. pod vedením vedoucího učitele odborného výcviku Aleše Janíčka a učitelů
odborného výcviku Vladimíra Marka a Jozefa Jacka. Teoretickou přípravou prošli pod
vedením učitele odborných předmětů Ing. Jaroslava Coufala.
Ředitelka SOU Jana Tiraye, Ing. Marie Šabacká, poděkovala žákům i pedagogickým
pracovníkům za velice dobré výsledky. Zvláštní poděkování patří i tradičnímu organizátorovi těchto soutěží SŠT Žďár n. Sázavou a jejímu řediteli Ing. Josefu Crhovi.
Výsledky a umístění žáků SOU Jana Tiraye jsou příslibem do budoucna a dokazují,
že žáci jsou schopni svůj zájem o zvolený obor velmi dobře zúročit. Není tedy divu,
že zájem uchazečů o tento obor má vzrůstající tendenci.
Ing. Coufal Jaroslav

MATEŘSKÉ CENTRUM „ČLOVÍČEK“
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA „MALOVÁNÍM NA HEDVÁBÍ“
V druhé polovině února uspořádalo naše Mateřské centrum Človíček další „tvořivou dílnu“, tentokrát věnovanou „Malování na hedvábí“. Celým večerem nás opět provázela naše „výtvarnice“ Šárka Topinková. V příjemné atmosféře jsme si namalovaly
malá hedvábná okénka, která zdobí okna a stěny našich domovů. A jen co odložíme
kabáty, pochlubíme se novým módním doplňkem - svým vlastnoručně malovaným
hedvábným šátkem.
Naše poděkování patří Ing. Marii Šabacké, ředitelce SOU Jana Tiraye, která nám
opět umožnila tvořit v prostorách učiliště.

„ČLOVÍČKOVO CVIČENÍČKO“
Rády Vás přivítáme na „Cvičeníčku“ (6. a 20.4.2007 od 9:30 v hale TJ Spartak ve
Velké Bíteši), které se stává stále více oblíbeným, nejen mezi maminkami a jejich
dětmi. Našeho dopoledního „dovádění“ se zúčastňují i babičky a dědečkové se svými
vnoučaty. Těšíme se, že brzy mezi nás zavítají i tatínci, protože mateřské centrum
není jen pro maminky, je otevřené všem. Přijďte i Vy se svým neposedou. Naučíte se
s námi nové básničky, protáhnete se, zaběháte si a poznáte nové přátele.
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„CO NOVÉHO V MATEŘSKÉM CENTRU ČLOVÍČEK?“
Mateřské centrum Človíček se stalo členem Sítě Mateřských center ČR počátkem
letošního roku a je jedním z nejmladších členů. Vstup do řad Sítě jsme si nadělily
k našim prvním narozeninám.
Naši činnost od počátku velkou měrou podporuje město Velká Bíteš – pomocí při hledání vhodných prostor pro naši činnost i s právě probíhající rekonstrukcí.
Přestože náš Človíček stále ještě čeká na svůj „domov“, nesedíme s rukama v klíně.
Svými akcemi jsme si již získaly příznivce nejen z řad bítešských maminek a jejich
dětí.
Nejen my, Človíčkovy maminky, netrpělivě očekáváme blížící se konec rekonstrukce,
jež nám umožní připravovat pestřejší a bohatší program. Těšíme se na setkávání při
pravidelném programu, besedách a tvořivých večerech „pod střechou„ Mateřského
centra „Človíček“.
Více informací o nás a naší činnosti naleznete na www.clovicek.salixus.cz.
Pavla Hekalová, Mateřské centrum Človíček

Chvíle soustředění.

Zlatá brána otevřená ...
FOTO: ARCHIV MC ČLOVÍČEK
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PROJEKT ZELENÁ TŘÍDA
V měsíci lednu tohoto roku jsme zpracovali projekt a zažádali Nadaci partnerství
o grant do programu Strom života. Náš projekt, nazvaný Zelená třída, byl schválen.
Cílem projektu je obohacení školní zahrady a jejího nejbližšího okolí o nové druhy
stromů a keřů. Naší snahou je zapojit do činnosti naše žáky a také jejich rodiče a prarodiče, kteří se svými ratolestmi rádi tráví volný čas, i když je to zrovna ve škole.

ZŠ Tišnovská 116
J. Kalinová, J. Tylová

OKÉNKO FARNOSTI
Milí čtenáři, v okamžiku, kdy dostáváte do rukou nové číslo Zpravodaje, vrcholí
postní doba a Velikonoce jsou přede dveřmi. Velikonoce jsou hlavní křesťanské
svátky. Předchází čtyřicetidenní postní doba, navazuje Svatý neboli Pašijový týden
Květnou nedělí a následuje pondělí, úterý a středa Svatého týdne s následným triduem: Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou. V židovsko - antické tradici
začíná den již před večerem a ta se i nadále uplatňuje v liturgii. Hlavní svátky a neděle
se začínají slavit již nešporami předcházejícího dne.
Proto Zelený čtvrtek patří k prvnímu dni velikonočního tridua Velkému pátku. Mytí
nohou zařazené do obřadu Zeleného čtvrtku jsou znamením sloužící a oddané lásky.
Liturgie Zeleného čtvrtku určuje vzpomínka na poslední večeři, Ježíšovo utrpení na
Olivetské hoře, zrazení nepřátelům a zatčení, začátek jeho utrpení. Po Glória se rozezní zvony i varhany a umlknou do Glória na velikonoční vigílii. Na konci bohoslužby
se ve slavnostním průvodu přenáší eucharistie do boční kaple. Otevře se svatostánek,
odhalí oltář, odstraní se svěcená voda z kropenek a následuje adorace.
Velký pátek je dnem Kristovy smrti. Obřady mají tři části:
- bohoslužbu slova v ní pašije a po nich následují velké přímluvy za lidi celého
světa.
- uctívání kříže pokleknutím za zpěvu tzv. výčitek Páně /lide můj, co jsem ti učinil
- svaté příjímání.
Velký pátek je jediný den, kdy se neslaví mše. Po celý den je otevřen kostel k adoraci
u Božího hrobu.
Na Bílou sobotu má slavnost zmrtvýchvstání následující čtyři části:
1/ slavnost velikonoční svíce
2/ bohoslužba slova
3/ bohoslužba křestní
4/ bohoslužba eucharistie
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Slavnost velikonoční svíce začíná venku u otevřeného ohně před kostelem.
Velikonoční svíce /paškál/ zapálená symbolizuje vzkříšeného Pána z moci smrti. Po
zpěvu Exultet písni ze sedmého století galikánské liturgie následuje v bohoslužbě
slova devět čtení z bible. Po sedmém čtení zazní zpěv Gloria, vyzvání zvony a po té
radostné aleluja. Po homílii následuje křestní bohoslužba. Jsou-li ve farnosti dospělí
katechumeni, následuje křest a hned biřmování. Všichni věřící obnovují křestní
sliby se zapálenými svíčkami, po přímluvách následuje bohoslužba eucharistie.
Velikonoční neděle vyjadřuje radost ze zmrtvýchvstání.

BOHOSLUŽBY:
Květná neděle:		
				
Zelený čtvrtek:		
				
				
Velký pátek:		
Bílá sobota:		
Velikonoční neděle:
Velikonoční pondělí:

v 8 a 11 hodin mše sv. a ve 14.30 hodin pobožnost
křížové cesty
v 9 hodin svěcení olejů a obnova kněžských slibů
v brněnské katedrále
v 18 hodin památka poslední večeře
v 18 hodin velkopáteční obřady
ve 20 hodin slavnost zmrtvýchvstání
v 8 a 11 hodin mše sv. s žehnáním pokrmů
v 8 hodin mše svatá

Zbývá už jen popřát vám všem radostné Velikonoce, i když pro mnohé s jiným
obsahem.
Otec Bohumil

Informační centrum a Klub kultury města Velká Bíteš vám
nabízí zajímavé publikace o Velké Bíteši, které jsou k zakoupení v Informačním centru, Masarykovo nám. 5, Velká
Bíteš - v době od 7.30 do 16 hodin. Polední přestávka je od
12 do 12.30 hodin.
Bítešské historky a pověsti					
35,Všelicos z minulosti VB					

45,-

Velká Bíteš docela nedávno				

45,-

Velkobítešská kostelní tvrz					

98,-

75. výročí založení měst. Muzea ve VB			

170,-

400. výročí založení kostela Jednoty Bratr. ve VB

140,-
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TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli dne 11. března 2007 se konal ve Velké Bíteši Tradiční dětský karneval. Do
Kulturního domu se za doprovodu rodičů scházeli skřítkové, čarodějové a čarodějky,
broučci, berušky, Červené karkulky a další pohádkové bytosti. Pro děti byla připravena bohatá tombola, paní Blažková z Cafe Jana se postarala o sladké dobroty a navíc
se prodávala cukrová vata i popcorn.
Všechny děti skotačily na parketu a účastnily se soutěží, za které získávaly sladké
odměny. Doufáme, že se zase příští rok sejdeme a prožijeme další krásné pohádkové
odpoledne.
- red -

Nejmladší účastníci karnevalu.
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FOTO: ARCHIV REDAKCE

EXPEDICE VLADIVOSTOK HAMÉ 2006
Beseda, která se konala dne 27. února 2007 v 17 hodin ve výstavní síni Klubu kultury, byla poutavým vyprávěním dvou kamarádů Petrů - Vavříka a Goldmana z Kyjova.
Cesta se uskutečnila před třičtvrtě rokem, od 15. června do 10. září 2006. Dopravním
prostředkem cestovatelů se stala Škoda 136 Rapid, rok výroby 1989, s obsahem 1.300
ccm.
Po stručném představení obou dobrodruhů následovala krátká prezentace (fotografie a stručný popis cesty) a poutavý film o celé trase a peripetiích na ní. Dne
15. června 2006 vyjeli přes Polsko, Litvu, Lotyšsko do Ruska, přes Ural, Omsk,
Novosibirsk do Vladivostoku. Svou cestou přejeli přes 9 časových pásem. Z dvaceti
hodin amatérských vlastních záběrů sestříhali 25 minutový film, který je točený převážně za jízdy.
Najeli 21.000 km po cestách a 6.000 km transsibem. Spotřebovali 1.300 litrů benzínu.
Účast třinácti osob na besedě však byla pro oba cestovatele spíše zklamáním.
Radka Kosourová

Petr Vavřík a Petr Goldman popisují svou dobrodružnou cestu.
FOTO: RADKA KOSOUROVÁ

Klub kultury města Velká Bíteš si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení
Dva na smetišti, které se uskuteční dne 28. května 2007 v 19 hodin v Kulturním
domě Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude probíhat v Informačním centru Velká Bíteš,
Masarykovo nám. 5, od 1. dubna 2007.

DVA NA SMETIŠTI

Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o vzestupech i pádech, lásce, ale i o
zklamání, prostě o životě. Se svým synem Ondřejem, v roli klavíristy, se poprvé
setká na jevišti - v roli stárnoucího herce - Radoslav Brzobohatý.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Ondřej Brzobohatý, Irena Máchová
Režie: Jan Burian
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DEJTE BÍTEŠI SVŮJ HLAS

OBČANÉ ROZHODNOU, KDO VYHRAJE ZLATOU JEŘABINU
Již potřetí byla vyhlášena cena kraje Vysočina „Zlatá jeřabina“ za kulturní počin
v našem regionu, konaném v předcházejícím roce. Vyhlašovatelé si vytkli za cíl poukázat na zajímavé kulturní akce, které probíhají v kraji a také na péči o zdejší kulturní dědictví. Proto byly vyhlášeny následující dvě kategorie: A) kulturní aktivita, B)
péče o kulturní dědictví. Do každé z nich bylo nominováno třicet akcí. Mezi nimi byl
vybrán také folklorní festival „Setkání na Podhorácku“, který místní Klub kultury ve
spolupráci s muzejním spolkem pořádal ve Velké Bíteši již počtvrté. Tentokrát také
za významné finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč. Sám název napovídá, že
se jedná o přehlídku národopisných souborů a folklorních skupin z místa a podhoráckého okolí. Pozvání k účasti každoročně přijímají také hosté ze vzdálenějších části
Horácka i sousedé z Drahan a Brněnska.
Od podobných akcí v kraji se zdejší festival poněkud odlišuje. Nemalou měrou
k tomu přispívá atmosféra prostředí. Koná se v týdnu tradičních Bítešských hodů.
Zatímco v neděli probíhá hlavní hodový program bítešské chasy s rychtářem a právem, v sobotu na pódium pod májou přichází národopisný soubor Bítešan a hosté.
Rovněž složení účinkujících je trochu jiné. Záměrem je, aby v programu vedle souborů z měst byl dán prostor také vesnickým skupinám, jejichž cílem není výhradně
jevištní předvádění místní tradice, bývají totiž současně aktivními účastníky lidových
zábav a tradičních zvyků.

„V Beteši só hode, vitéte sósedé!“, zaznělo v úvodu loňského vystoupení Bítešanů
„Zatančíme spolu a zazpíváme, obhlídneme jarmark, utratíme nějaké ten groš a
potom zajdem do sklípka okoštovat hodového.“ Mládenec z Jinošova pochvaloval:
„A že máte letos pěknó máju - vysokó, rovnó, pěkně hlaďóčkó. První stárek ji pěkně
vybral, jen co je pravda!“ A Bítešan na to: „Šak ju můžeš vyhrát v hodové tombole.
Neváhé, kamarád a kup si los! A dyž sme se tak pěkně sešli přímo pod májó, to by bylo,
aby sme si nezatancovali. Muziko, zahré nám!“
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V průběhu několika let své existence si festival získává stále širší okruh příznivců.
Sklízí oblibu u místních obyvatel, hostů i účinkujících. Patříte-li k nim, dejte festivalu
svůj hlas. Stačí napsat do níže předtištěného nebo vlastní rukou napsaného anketního lístku v řádku kategorie Kulturní aktivita roku: „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
– 4. ROČNÍK FOLKLORNÍHO FESTIVALU VE VELKÉ BÍTEŠI“, dále svoje jméno
a název obce, v níž bydlíte. Soupis všech nominovaných akcí je uveřejněn na webových stránkách kraje Vysočina (http://kultura.kr-vysocina.cz). Hlasování v anketě
Zlatá jeřabina probíhá až do půlnoci 16. dubna 2007. Který projekt cenu za kulturní
počin roku získá, rozhodnou občané svými hlasy. Buď mohou donést anketní lístek do Informačního centra ve Velké Bíteši, které je shromažďuje, nebo přímo zaslat
na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova
57, Jihlava PSČ 587 33. Nebo zvolit pro mnohé jednodušší způsob prostřednictvím
internetu na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/index_2006.php
Pořadatelé vám předem děkují. Výsledky budou oficiálně vyhlášeny Zastupitelstvem
kraje Vysočina 15. května 2007.
Silva Smutná
Muzejní spolek Velkobítešska a Muzeum Vysočiny Třebíč

.................................................................................................................................................................................
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POJĎTE HOLKY DO OBORKY
CHLAPCI PŮJDOU S NÁMI...

Říjnový Zpravodaj uvedl obsažný článek o činnosti národopisného souboru
Bítešan v nedávné a nynější době. Součástí této velké rodiny bítešských lidových
tanečníků, zpěváků a muzikantů je folklorní kroužek při zdejší základní škole. Má pracovní název Bítešan 10. Číselné označení napovídá vrchní věkovou hranici dětí, které
jsou jeho členy. Dětský folklor má v našem městě velkou tradici - funguje po mnoho
desetiletí. V nové době se úspěšně rozvíjí.
A jak je tomu letos? Bítešan 10 navštěvuje devatenáct děvčat a čtyři chlapci. Učí se
tanečním základům – správnému postoji, držení těla, jednotlivým krokům a rytmu.
Tančí v lineárních útvarech, ale osvojují si také základy pro tance v párovém držení.
Nacvičování probíhá pravidelně – v prostorách tělocvičny základní školy každé úterý
od 14 hodin. Náš kroužek je jakousi přípravkou pro skupinu starších dětí a mládeže.
Hudebnímu doprovodu na klavír se věnuje Dorka Horká. Je to naše bývalá členka,
která je již tanečně činná v Bítešanu 15. Patří jí naše velké poděkování.
Během kalendářního roku se Bítešan 10 prezentuje jak samostatnými vystoupeními, především ve vánočním pořadu na základní škole, tak pravidelně přispívá do
programu akcí společných s dalšími skupinami národopisného souboru. Na jaře je
to přehlídka místních dětských folklorních skupin „Mladé Bítešsko“ a v září folklorní
festival „Setkání na Podhorácku“. Naše děti vystupují také o hodové neděli v pořadu
„Domácí a hosté“. Koncem listopadu přispíváme do celovečerního scénického
pořadu „Na bítešském jarmarku“. Tomu předcházejí dvě představení, která jsou upravená pro dětské publikum - žáky zdejší základní školy.

Při vánočním vystoupení v základní škole (2006).
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FOTO: SIMONA HRADILOVÁ

V celovečerním pořadu „Na Bítešském jarmarku“ v Kulturním domě (2006).
FOTO: SILVA SMUTNÁ

Měla bych se také zmínit o tom, že se některá naše děvčátka zapojují do obnoveného
živého folkloru - svatodušní kolední obchůzky královniček v Jestřabí. Neprojevují se
během ní tanečně, mívají funkci tzv. „nosiček“ a „prosebnic“. Se základy králenských
tanců je však postupně již začínáme seznamovat. Co se týká souborových výjezdních akcích - z naší skupiny se uplatňují zpravidla ty děti, které mohou přispět samostatným projevem zpěvným, hudebním nebo slovesným. Vždy je přínosem, když do
našeho tanečního kroužku začnou chodit děti, které se učí hrát na nějaký hudební
nástroj, např. na flétničku, nebo chodí do hodin zpěvu a jsou schopny sólového
pěveckého projevu.
Aby to našim malým Bítešanům při vystoupení v krojích slušelo, musí být ustrojeni
a učesáni jak náleží. Kroje, které děti používají, jsou postupně obnovovány. Košile,
spodničky a zástěrky byly pořízeny díky příspěvku SRPŠ. Modrotiskové sukně nechávají mnozí rodiče ušít na vlastní náklady. Ale záleží i na drobnostech, děvčata tančí
v bílých punčochách a tmavých střevících (páskové sandále s volnou patou nejsou
vhodné). Chlapci vystupují v bílých košilích a režných lněných kalhotách. Děvčata by
měla mít vlasy pěkně zapletené do copánků zakončených mašlí – nikoliv vlasy rozpuštěné nebo sepnuté jenom do „ohonu“ či „culíků“. Když je vše jak má být, to je potom
radost dvojnásobná. Přijďte se podívat na výsledky našich snah – přehlídka dětských
folklorních skupin „Mladé Bítešsko“ bude letos v neděli dne 17. června 2007.
Eliška Hradilová
ZŠ Velká Bíteš, taneční kroužek Bítešan 10

35

RŮŽIČKA, DEVĚTSIL A JAZZ

Přídavek.

FOTO: OTTO HASOŇ

V úterý 6.2.2007 proběhl další z vynikajících koncertů BHP. Nádherné setkání s
jazzovou hudbou, výjimečnou osobností interpreta Karla Růžičky i všestranného
houslisty Jana Beránka. Výjimečný večer, jenže teď mám před sebou odborný materiál, který mi poslal pan Hasoň, aby mi usnadnil práci s článkem pro Zpravodaj.
Jenže mě mezitím napadlo něco jiného...
Určitě to máte podobně - pořád něco musíte. Každá z vašich rolí, ať už doma,
v rodině nebo zaměstnání nese příslušná očekávání okolí: dětí, partnera, nadřízeného, sousedů... Někomu to vyhovuje, jiného stresuje, většina z nás je někde mezi tím.
Občas se dá něco vynechat, odmítnout, ale znáte to...
Vzhledem k tomu se člověk raduje z každé chvíle, která mu náleží natolik, že
opravdu může rozhodnout, čemu ji věnuje. Tahle jen moje chvíle - co chvíle, celý den,
nadešla právě v úterý. Ráno slunečné, takže do batohu foťák, svačinu a ven. Courala
jsem po cestách necestách, kde se mi líbilo, tam jsem chvíli zůstala. Občas jsem se
vrátila, změnila směr, popoběhla, zpomalila, opřela se o strom a koukala. Nikdo se
neptal, kam jdeme, kdy už tam budeme, kdy se vrátíme, prostě pohoda a pocit volnosti, nádhera.
No a jak tohle souvisí s koncertem? Tenhle krásný den pokračoval i večerem.
Jazzová hudba plynula tak, jak plyne den, který patří jen vám. Pianista jen tak šimral a
hladil klávesy, podupával nožkou a hudba šla tam, kam se jí zachtělo. Někdy zůstala,
kde se jí líbilo, jinde to seběhla. Občas změnila směr, nebo se vrátila k původnímu.
Volnost, svoboda a spousty možností. Pohoda a radost z každé chvilky. Lehkost.

36

Takový pocit šel z téhle hudby. Celý večer se nesl se v duchu vlídné debaty dvou přátel, jazzového pianisty, skladatele a pedagoga pana Karla Růžičky a houslisty
a hudebního teoretika Jana Beránka. Ten s humorem obešel prosbu pořadatelů,
aby nám teoreticky přiblížil jazz i jednotlivé skladby. Dozvídali jsme se o nich mimoděk, z debat obou pánů.
Pan Karel Růžička hrál s takovou pohodou, že nás klidně mohlo napadnout, že
hudba vzniká právě teď, jen pro nás, pro tuto chvíli a nemá žádná omezení. Oba
pánové však potvrdili, že jazz má jak svoje pravidla, tak autory, kteří tuto hudbu
zapsali v notách a že někdy trvá řadu let, než skladby zazní tak, jak byly zamýšleny.
Byli na nás vlídní, všechno nám vysvětlili, a protože jsme byli hodní a pěkně jsme tleskali, v přídavku zazněly navíc i housle pana Jana Beránka. Byl to jeden z večerů, kdy
by člověk chtěl žadonit: “Prosím, ještě chvilku...”
Aha - ten devětsil z názvu? Našla jsem ho při toulání jarní přírodou a udělal mi
radost. A pan Růžička, ten mi udělal taky radost. Škoda, pane Mašku, že jste neslyšel,
co jste nám způsobil. Možná byste začal uvažovat o zařazení základů jazzu do výuky
na ZUŠ? Rozhodně díky - a těším se na příští koncert!
Táňa Horká

SPIRÁLA VÝVOJE

POSLEDNÍ ŘÁDNÝ KONCERT DESÁTÉ SEZÓNY BHP
Vývoj se ubírá po spirále, učili nás kdysi ve škole. Právě proto se na konci desáté
sezóny ohlédneme ke kořenům Bítešského hudebního půlkruhu. Prvním koncertem
3. prosince 1997 bylo vystoupení souboru BRNO BRASS BAND v čele s brněnským
skladatelem Evženem Zámečníkem. Napadlo nás, že není nikoho povolanějšího, kdo
by desátou sezónu uzavřel.
Brno Brass Band existuje už od roku 1982, kdy jej založil Evžen Zámečník ze
sólistů orchestru Janáčkova divadla a Státní filharmonie v Brně. Dodneška se udržela
sestava deseti hráčů na žesťové nástroje a jednoho hráče na bicí. Originální dramaturgie, stále se rozrůstající repertoár a vysoce profesionální interpretace řadí tento soubor na špičku podobných snah u nás.
Evžen Zámečník připravil pro Velkou Bíteš velmi zajímavý program. Můžeme se
těšit na renesanci (G. Gabrieli), klasicismus (Haydnův menuet, Mozartův Turecký
pochod), na Dvořákův Slovanský tanec, ale i na Bugatti Step Jaroslava Ježka či
Hvězdný prach H. Carmichaela. A to jsem ještě nevyjmenoval ani polovinu programu!
Komu by se to zdálo ještě málo pestré, ten najde vše ostatní v Instantním koncertu
H. Walterse.
Evžen Zámečník je autorem působivých a na koncertech vřele přijímaných kreací - Nátrubková studie, Pochod z opery Brouk Pytlík, Jazz Study a samozřejmě nelze
zapomenout na perzifláž pochodu z Aidy. Věřím, že některou z nich uslyšíme jako
přídavek.
Brno Brass Band sklidil v Bíteši nadšené ovace na obou svých koncertech – v první
i třetí sezóně. Jejich třetí bítešský koncert začíná v úterý 3. dubna 2007 v 19 hodin
v Kulturním domě.
Otto Hasoň

37

MALÝ PRŮVODCE VELKOU BÍTEŠÍ
Velká Bíteš postoupila mezi města, která mají svého tištěného průvodce.
O symbolický krok se postaral mladý zástupce rodinného podniku, jenž pro
svou ideu dokázal nalézt nejen dostatek zajímavých informací, ale také pochopení bítešské radnice a úzký okruh několika spolupracovníků. Jan Zduba svým
„Stručným průvodcem starým městem“ tak vyšel vstříc potřebám turistického
ruchu, a zároveň vyplnil místo, které v početné literatuře o Velké Bíteši zelo
dosud prázdnotou.
Nově vydaná publikace znovu potvrzuje fakt, že Velká Bíteš má svým návštěvníkům co nabídnout. Pozornost si zaslouží nejen zdejší bohatá historie, ale
i řada dochovaných památek, která ve všední tváři starobylého města poněkud
zaniká. Publikace tak může stejně dobře sloužit veřejnosti domácí, která své bydliště důvěrně zná, ale o historickém původu a o minulosti některých objektů má
jen útržkovité tušení. Zdubův titul zkrátka otvírá oči všem, kteří chtějí ve Velké
Bíteši vidět víc.
Samotný průvodce je sestaven ze čtyř
částí. První tvoří „Stručné dějiny města“
doplněné vývojem jeho správní příslušnosti, obecní symboliky i počtu obyvatel,
stejně jako přehledem šlechtických vrchností. Druhou a třetí část pak vyplňují
medailony vlastních památek a „pamětihodností“, které čtenáři připomenou
nejen holou existenci těchto objektů,
ale zároveň jejich původ a nedávnou či
vzdálenější minulost. Vítané obohacení
popisovaného souboru představuje
pozornost věnovaná některým zaniklým
objektům (špitál, městské brány, soukenická manufaktura). Roli opravdového
„průvodce“ přijímá autor teprve v kapitole čtvrté. Zde totiž nabízí dvojici vlastivědných vycházek, jejichž trasy spojují několik historicky i přírodovědně
pozoruhodných míst v přilehlém okolí.
K
přednostem
jednotlivých hesel či „zastavení“ patří
celá řada personálních, institucionálních a vývojových souvislostí. Jejich
řazení respektuje jak prostorová, tak věcná hlediska. Samozřejmostí
autorova seriózního přístupu zůstává také odkaz na literaturu
slibující další poučení. Pochvalu v neposlední řadě zaslouží rovněž zdařilá
grafická úprava a množství kvalitních kreseb či fotografií. Zvídavého čtenáře
lze proto klidně ujistit, že s novým průvodcem se ve Velké Bíteši nikdo neztratí!
Martin Štindl

38

OTÁZKy PRO PANÍ MÍSTOSTAROSTKU
1. Máte za sebou pět měsíců ve funkci místostarostky. Už jste se dostala do
situace, kdy vás něco vyvedlo z míry, nebo aspoň pořádně otrávilo?
Jsem svým založením emotivní typ, takže jsou samozřejmě situace, které snáším
špatně. Ale myslím si, že člověk se nemůže nechat odradit a musí se snažit překonávat
problémy, které mu jeho práce nebo obecně život přináší. Taky se tomu říká „dobrá
životní zkušenost“.
Pokud mám mluvit konkrétně, tak mě netěší konfrontační
politika, která byla a je účelově vedena v souvislosti s realizací
výstavby přeložky Kpt. Jaroše.

JUDr. Alena Malá.

2. A naopak, už jste mohla mít z něčeho radost?
Kupodivu je to mnohem těžší otázka. U této práce je to vždy
běh na dlouhou trať. Mohla bych jmenovat akce, u kterých se
posunulo jednání dopředu a spějí k výsledku. Člověk z toho
má pocit určitého zadostiučinění, ale nenazvala bych to přímo
radostí. Tu mám spíše z lidí. Když potkáte zajímavého člověka, který něco umí, někam směřuje, vždycky vás to posune
dopředu. A musím říct, že díky tomu, co nyní dělám, jsem
takové lidi potkala, za což jsem vděčná.

3. Březnové číslo Zpravodaje našli ve svých schránkách všichni obyvatelé
města. Co vedlo RM k takovému rozhodnutí a je tato štědrost časově omezená?
O tom, aby všichni občané Velké Bíteše i okolních obcí dostávali Zpravodaj zdarma do
svých schránek, rozhodla rada města. Zatím jde o dočasné rozhodnutí, konečné bude
náležet zastupitelstvu. Největším argumentem je podle mě možnost poskytnout všem
občanům volný přístup k informacím o dění v jejich městě. Už když jsem nastoupila
do své funkce, upozorňovala jsem na nedostatek komunikace mezi úřadem a občany,
u místních částí to bylo hlavním tématem jejich kritiky. No a aby mohl být veden dialog, je zapotřebí mít kvalitní argumenty. Navíc si myslím, že si ve Zpravodaji vybere
snad každý čtenář, byť ho zrovna nezajímá komunální politika.
4. Ve svém rezortu máte kromě jiného i kulturu v Bíteši. Už jste získala
aspoň částečný přehled, jak to s kulturou v našem městě vypadá?
Netroufám si hodnotit, jestli mám nebo nemám přehled o kultuře v Bíteši. Člověk se
má pořád co učit a teď vlastně na kulturu pohlížím zevnitř, ne jen jako její pasivní
konzument. Jsem hlavně ráda, že je pestrá, že je zde spousta šikovných lidí, kteří svým
úsilím dokázali to, že nám hodně měst naše kulturní aktivity závidí. Doufám, že jim
dokážu účinně pomáhat.
5. Chtěla byste něco vzkázat čtenářům Zpravodaje?
Že je pro mě důležitá zpětná vazba. A že to není fráze.
S místostarostkou JUDr. Malou hovořila Zora Krupičková
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké
Bíteše, zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající přitom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okresního archivu NYNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, DŮM Č.P. 90 (na rohu Hrnčířské ulice):

Roku 1414 byl majitelem tohoto domu na horní straně náměstí asi tkadlec Miks
Beber. Je zapsán v městské knize v soupisu sousedů ve variantě: „Myx Beber am
Fichmark (tj. na Dobytčím trhu) ein halbs haus“.
Nejstarším z nám známé nepřetržité posloupnosti vlastníků domu byl Jakub
Smolař. Gruntovní knihy jej zmiňují nejprve v méně srozumitelném zápise roku
1601, kdy koupil od Markyty Holarkové „…kousek zahrady u stodoly tak, jakž úhel
Smolaře u párníku založený jest, zároveň s tím úhlem párníkem aby se udělal, co
by mohl vtrhati… …za 2 zlaté moravské a za 2 míry žita a za jednu čtvrt, též za puol
štvrt hrachu. Ouroku z toho 1 denár…“. Jeho příjmí napovídá, jakou živnost zřejmě
vykonával. Smolař tehdy býval buď obchodník se smolou nebo řemeslník vyrábějící
smůlu tak, že pryskyřici a smolu v měděném kotli s trochou vody ohřál do varu a
následně ji vylil do mokrého hrubého pytle. Ten se pevně zavázal a tlakem se z něj
vytláčela pryskyřice (B. Lutonský – Lexikon genealoga). Roku 1613 byla vypořádána
po Jakubu Smolařovi pozůstalost. Dům zdědil Smolařův zeť Jakub, kterému tu říkali
příjmím také Smolař. Tento měl vyplatit dvěma sty zlatými své švagry Jana Bednáře
a Matěje Sobotku.
Roku 1625 již vdova Maruše Smolařka prodala „…grunt po nebožtíkovi Jakubovi
Smolařovi, z jedné strany podle Mikuláše Katovskýho a druhé strany na rohu proti
Jiříkovi Ouhrábkovi, s příslušenstvím od starodávna náležejícím, totiž s loukou
k Nepštichu, rolimi na Rejtoku, v Radostínech jednoho dílu ve dvoje hony a boroví
ve dvoje hony, druhého dílu v patery hony a dvoje hony lesů, roli Hronkovskou
k Vlkovský cestě v pater hony, u Krevlic s dílem širokým ve dva díly v troje hony, stodolou při ní s zahrádkou, s zahradou za Filipový, haltýřem vedle Dřínovýho na kraji
a což hřebíkem přibito…“, Pavlu Řezníkovi (tchán Jiřík Kovář) za 500 moravských
zlatých. Závdavek byl stanoven na třicet zlatých a vejrunky na dvanáct zlatých. Pavel
měl roku 1629 na domě vyplácet ještě Jakuba Němce (či Němců), jehož manželka
Maruše - dříve Smolařová – tu měla podíl, Jíru Komínka, který měl podíl po matce a
dále i po tetě Anně Hobstkové, a Annu Jeliborku z Mohelna, která měla podíl po svém
manželovi. Téhož roku se Jiřík Menšík porovnal s Jakubem Němcem, jakožto jeho
„strejc“, o dědické podíly. Menšík měl totiž podíl na tomto gruntě ještě 64 zlatých a
přitom měl ze svého domu vyplácet již výše zmíněnému Jakubu Němcovi 91 zlatých.
Roku 1640 Pavel Řezník skoupil dědický podíl na svém domě od Jakuba Němce za
48 rýnských zlatých hotově.
Poté, nejpozději od roku 1649, vlastnil grunt Pavel Olešnický (či Olešínský).
A po něm řezník Jan Olešnický
(doložen pro rok 1660), který byl
roku 1670 řeznickým cechmistrem.
Podpis řezníka Jana Olešnického z roku 1680 (SOkA Žďár n.S., AMVB, sign. C 21, č.7).
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Od Olešnického koupil grunt roku 1700 Jan Patočka. „…Poněvadž pak takový krunt
velmi pustý jest, též i stodola pustá, rozhlídajíc se (městský úřad) na velikou pustinu
a že dobrého hospodáře velmi zapotřebí jest, z předešlé sumy 500 zlatých moravských ulevují 131 zlatých moravských, a tak za sumu hlavní 369 zlatých moravských,
však bez závdavku. Polhoty se jemu (Janu Patočkovi) na dvě léta pořád zběhlý udělují…“. Nadále měl Patočka vyplácet vejrunky po čtyřech zlatých Janu Olešnickému,
Martinu Kubkovi (na místě jeho manželky) a Lukášovi v Bránicích (také na místě
jeho manželky), každému do celkové výše 123 zlatých. Roku 1707 Jan Patočka,
„…souc již velmi věkem hrubě sešlý a vdovec…“, přenechal dům svému synovi Jakubu
Patočkovi.

Rohový dům č.p. 90 v roce 1728 (AMB,
fond U 21 – Sbírka rukopisů knihovny
A.B.Mitrovského, sig. A 260, veduta Velké
Bíteše).

Dům v době, kdy jej vlastnila rodina
Blahova.
ARCHIV MUZEA

Později, asi mezi lety 1732 – 1738, získal dům Matěj Vrabec (či Brabec). Ten jej
následně roku 1742, „…jsouc od Pána Boha nedostatkem zdraví navštívený a pro
nemožnost svou délej hospodařit mocti…“, prodal Jiříku Suchánkovi za 200 zlatých. Suchánek tento grunt prodal již následujícího roku za stejnou částku, za jakou
jej koupil, a to Josefu Šoukalovi. Následně, asi roku 1760, zdědil dům Dominik
Šoukal. Poté roku 1777 se zámečník Josef Nesrsta oženil s již vdovou po Dominiku
Šoukalovi Marií Annou, a tak zdědil i tento tehdy zhořelý dům s 24 mírami rolí, ouvary,
s loučkou i s jednou mírou lesa. Stal se tak otčímem Marie Anny, Terezie, Aloisie
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a Filipíny. Podíly na domě měly i Dominikovy dvě sestry – Marie Anna a Paulina. Od
roku 1817 vlastnila dům už jen vdova Mariana Nesrstová (zřejmě totožná s Marií
Annou). Od ní koupil tento dům roku 1829 František (Franz) Dvořák (viz Zpravodaj
prosinec 2006 - č.p. 85) pro svého syna Antonína (Anton) Dvořáka za 1.600 zlatých.
Později roku 1853 grunt v hodnotě 4.000 zlatých získal Antonín (Anton) Wister. Poté
v srpnu roku 1868 byl dům v hodnotě opět 4.000 zlatých připsán Eduardu a Marii
Mohelským. A již v říjnu téhož roku 1868 jej získali Johann a Teresia Liebigerovi
za 3.700 zlatých. Od července následujícího roku 1869 grunt v hodnotě 4.100 zlatých
patřil Franci Pernovi (Perna). Nedlouho nato, roku 1871, dům v hodnotě 4.350 zlatých vlastnili Konrád a Anežka Bambulovi. A od roku 1874 grunt v hodnotě 4.400
zlatých patřil Josefu a Josefě Blahům. Dodejme, že přední část domu byla později
v roce 1945 bombardována a do dnešních dnů zůstala nedostavěna.
Prameny: SOkA Žďár n.S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 62, 102, 117, 248, 252, 278,
č. 11.788 – fol. 96, 97, 131, 237, 253, 342, č. 11.789 – fol. 9, 10, č. 11.793 – fol. 51, 65, 83,
č. 11.795 – fol. 250 - 256.
Jan Zduba

KLEČANY 2007

ZÁCHRANA PLANETY PŘED ZHOUBNÝM VIREM
Stalo se poslední dobou již tradicí, že pokud se svět dostává do nějaké krize, jako
poslední a spolehlivá instance úspěšně zasáhne fenomén letního tábora Prosatín.
O co šlo tedy tentokrát? Vlivem globálního oteplování, jež se podílí na tání ledovců,
se aktivoval desítky milionů let starý virus, který se stal smrtelným nebezpečím pro
celé lidstvo naší planety. Existuje mnoho spekulací, že tento virus způsobil také vyhynutí dinosaurů a nyní se v trošku zmutované podobě začal šířit po celé zeměkouli.
Jediný, kdo znal účinnou protilátku byl sibiřský domorodý kmen, jehož šamana unesli Rusové pod vidinou obrovského zisku z prodeje protilátek. Za této situace nešlo do
běhu dějinných událostí nezasáhnout.
V pátek 23. února 2007 na nás a skupinku 13 dětí již čekal tým zkušených expertů,
sestavený ze dvou vědců a několika příslušníků armády, kteří nás měli na naší
záchranné misi doprovázet. Rozloučili jsme se s našimi rodinami a vydali se do drsné
sibiřské přírody za jediným cílem, zachránit šamana a s pomocí jeho léku také celé
lidstvo. Jak ale z našich předchozích expedicí a článků již víte, Prosatíňáci si rozhodně
nekladou malé cíle. Po příchodu na základnu následovalo setkání v zasedací místnosti, diskutování o přírodních problémech sužujících naši modrou planetu a mimo
jiné také o plánu na záchranu šamana.
Abychom vůbec přežili v drsných sibiřských podmínkách, podrobili jsme se pod
vedením zkušených vojáků speciálnímu výcviku, díky němuž se cesta k šamanovi
podstatně ulehčila. Ze zajetí se nám ho podařilo zachránit díky pečlivě připravenému
plánu, ve kterém každý sehrál důležitou roli. Večer jsme zakončili v odlehčeném
duchu, ve společnosti táborové kapely.
Probuzením z příjemného spánku jsme se opět vrátili do tvrdé reality. Čekala nás
totiž pravá vojenská rozcvička v mrazivém sibiřském počasí. Z šamanových posunků
jsme pak odtušili, kde by mohl přebývat jeho kmen a rozhodli jsme se tento kmen
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navštívit. Pozvání ke společnému obědu pak jen prohloubilo naše přátelské vztahy a
vzájemnou úctu. Dokonce se nám podařilo získat recept na přípravu léku, bohužel
byl sepsaný jejich vlastním runovým písmem. Prostřednictvím několika náročných
zkoušek, které nám nachystali, jsme jim dokázali, že jsme vedeni pouze těmi nejčistšími úmysly a že nám mohou důvěřovat. Naše přátelství bylo stvrzeno tím, že nám
předali tajemství jejich runového písma, díky němuž jsme pak mohli rozluštit návod
a obstarat nezbytné ingredience. S čím ovšem nikdo nepočítal, byla nepochopitelná a neodpustitelná zrada jednoho příslušníka našeho vojenského dohledu. Jak je
bohužel u obyvatelů naší kotliny celkem bežné, nechal se Rusy sprostě uplatit a zmizel se všemi těžce vydobytými ingrediencemi. Jelikož bylo možné zhotovit lék pouze
na určitém místě za určitých podmínek, věděli jsme kde bude on, Rusové a také
všechny věci potřebné k přípravě tohoto léku. Nebyla zde jiná možnost, museli jsme
s nimi bojovat. Večerní bitva byla velice napínavá, nicméně naše vytrvalost a zarputilost byla tím jazýčkem na vahách, který rozhodl o našem vítězství. Neotáleli jsme a
hned vzápětí jsme připravili lék, který se musel co nejrychleji dostat do zasažených
oblastí. Druhý den dopoledne pak byly dětem předány odměny a také čestná uznání
od vedení expedice.
Pokud se chcete podobných výprav za dobrodružstvím také účastnit, není to
vůbec nic složitého. Například přípravy letního tábora Prosatín 2007 jsou již v plném
proudu. Jako vždy nabízíme nepřeberné množství zážitků, her, zábavy, dobrého jídla
a pohodové atmosféry. Tábor se uskuteční na tradičním místě mezi Tasovem a Vančí,
v termínu od 15.7.2007 do 29.7.2007. Bližší info získáte na www.prosatin.wz.cz, kde
jsou také kontakty na osoby ochotné vám odpovědět na všechny vaše dotazy. Pojeďte
s námi!
Marek Loucký

Členové „záchranného týmu“ před bítešskou radnicí.

FOTO: MILENA JANŠTOVÁ
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
QUOT HOMINES, TOT SENTENTIAE
Kolik lidí, tolik názorů.
Tarentius

Duben má rád legraci,
stále mění počasí.
Chvíli svítí sluníčko,
hned zas prší maličko.
Dokonce i padá sníh,
tenhle duben má rád smích.
Pro nás venkovany to dubnem všechno začíná. Když se to tak vezme, pro nás
venkovany by se mohl rok dělit na zimní období klidu a letní období aktivit. Co
nám v dubnu zase všechno začne: jarní úklid, práce na zahradě – trávník, stromy,
záhony, různé opravy, přes zimu jsme měli čas vymýšlet různá stavební zlepšení atd.
Ale pozor, nastává i lákavé období příjemnějších akcí – zájezdy, vycházky, výlety na
kolech, různé sportovní aktivity, dovolené a další. Všechno to musíme stihnout. Celá
příroda ožije a my s ní. Věčný koloběh života. Hlavně, ať nám k tomu všemu slouží
zdraví a provází nás jen ty příjemné a radostné události.

Našim seniorkám se to líbilo. Vyzkoušely si v únorovém Seniorklubu práci na tkalcovské
stavu.
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU
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CO JSME PŘIPRAVILI NA MĚSÍC DUBEN:
Ve středu 18. dubna 2007 bude náš pravidelný Seniorklub, v 15 hodin v přísálí Kulturního domu. Jako hosta jsme si pozvali známého světového cykloturistu
Jana Vlasáka z Moravských Knínic. Přijede na kole až do přísálí. Musíme si ten jeho
zázrak prohlédnout. Na svém kole snad projel celý svět. Mohl by hodně vypravovat.
Domluvili jsme s ním, aby nám popovídal, jak projel Sibiř. Budeme mít dataprojektor, takže uvidíme zajímavé obrázky z jeho cest. Pan Vlasák je zajímavá charizmatická
osobnost, určitě to bude zajímavá beseda.
V úterý 24. dubna 2007, v 8 hodin ráno, vyjedeme od České spořitelny, na náš první
letošní zájezd. Nepojedeme daleko, Brno je veliké a pořád máme dojem, že jsme tam
hodně zajímavých věcí ještě neviděli. Určitě si tam projdeme střed města, je zde
hodně zajímavých historických budov. Co takhle Mendelárium, Technické muzeum,
rekonstruované divadlo Reduta a další. Určitě nepůjdeme do žádného supermarketu,
nebo do Vaňkovky, tam už všichni byli. Přihlášky jako vždy na Seniorklubech u Drahy
Tikovské, poplatek 50 Kč.
Třetí akcí budou výlety na kolech. Pozor, výlety budou každý měsíc dva:
předposlední sobotu v měsíci dubnu kondiční výlet určený jen pro seniorky a
seniory, odjezd ve 13 hodin od fotbalového stadionu. Pojede se max. 20 km,
jen za pěkného počasí
Kam to bude, si vždy na místě domluvíme.
poslední sobotu 28. dubna 2007, odjezd ve 13 hodin od fotbalového stadionu,
standardní výlet. Pojedeme se podívat na první jarní kytičky. Kam jinam, než
na Bílý potok, tam vykvetou nejdřív. Směr Přibyslavice, Spálený mlýn,
Urbánkův
mlýn,
Křoví,
stavíme
se
v
hospodě
U
Karla
A pokračovat budeme kolem mlýnů domů. Když bude pěkně a taky chuť,
můžeme si ještě na trase něco přidat.
CO CHYSTÁME NA MĚSÍC KVĚTEN:
středa 16. května 2007, Seniorklub s hostem - povídání o zahrádkách a kytičkách
středa 23. května 2007, Horácké divadlo v Jihlavě, Višňový sad
sobota 19. května 2007, výlet na kolech pro seniory
sobota 26. května 2007, celodenní výlet na kolech na Vysočinu
INFORMAČNÍ OKÉNKO:
příjemná zpráva: na středu 23. května 2007 jsme připravili zájezd do
Horáckého divadla v Jihlavě, na představení Višňový sad od ruského
spisovatele a dramatika Antona Pavloviče Čechova (1860 – 1904), který
výrazně zasáhl do vývoje světového písemnictví. V dramatech Racek, Tři sestry
a Višňový sad vytvořil hluboká lyrická psychologická dramata Účastnický
poplatek 100 Kč (jízdné i vstupenka). Odjezd od České spořitelny,
pravděpodobný odjezd v 17.30 hodin. Přihlášky u Drahy Tikovské
na Seniorklubech a osobním sdělením
seniorky a senioři, nezapomeňte. Od letošního roku organizujeme každou
předposlední sobotu v měsících duben až říjen kondiční výlety pouze pro vás.
Trasa do 20 km, jede se jen za pěkného počasí. Bližší informace v měsíčních
Zpravodajích
připomínáme, že CK Cílka připravila pouze pro seniorky a seniory
zvýhodněný zájezd do Chorvatska – Biogradu, v termínu 7. až 16. září 2007,
cena 5190 Kč, včetně polopenze, dopravy a pobytové taxy
Aktiv Seniorklubu
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NA NÁVŠTĚVĚ VE STUDENT AGENCY

Zájem o prohlídku střediska fy Student Agency na bývalé traktorce byl velký.
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU

Student Agency působí v oblasti cestovního ruchu od roku 1993. V kancelářích
nabízejí klientům komplexní služby spojené s cestováním. Jedná se především
o jazykové, pracovní a au pair pobyty, zajištění víz, cestovního pojištění, prodej
letenek, rezervace aut a hotelů a od roku 1999 dopravní služby.
Uvádím pouze výčet toho, co nám pověděla paní Ilona Kalová, manželka
vedoucího pana Vladimíra Kaly, na exkurzi, kterou pro nás ve Student Agency
připravili dne 13. února 2007.
Na náměstí nás ve 13.30 hodin nastoupilo do menšího autobusu padesát –
dříve narozených – a na kopec, kde bývala traktorka, si nás přivezli. I přes nepřízeň počasí jsme absolvovali výklad venku i ve velkých halách. Senioři měli kontrolní dotazy, na které jim vedoucí pan Kala ochotně odpovídal. Na závěr jsme
dostali občerstvení a propagační materiály. Zpět do města nám pan Kala přistavil
nejnovější žlutý autobus, který nás rozvezl po městě.
Za vše jim patří vřelé poděkování. Děkujeme také cukráři panu Radimu Blažkovi
za sladkou tečku pro zaměstnance Studen Agency.
Služeb krásných autobusů Student Agency využíváme na zájezdy a hlavně na
cesty do bazénu v Nové Vsi, vzdálené 35 minut od Velká Bíteše. Velké poděkování patří vedoucímu panu Kalovi za sponzorování tohoto plavání (platí téměř
polovinu nákladů autobusů). Jezdíme od října do března, tj. 20 nedělí.
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Senioři si tyto sportovní aktivity velice pochvalují a průběžně se jich přes
padesát vystřídá. Jezdí rodiče s malými dětmi a ti, kteří si potřebují promasírovat
klouby masážními tryskami nebo perličkami. Věk plavců a plaváčků je od 2 do 85
let. Protože není možnost si ve Velké Bíteši zaplavat, senioři a ostatní, kteří mají
vodu rádi, se těší na zimní odpolední plavání v Nové Vsi.
Za aktiv Seniorklubu Vítězslava Štefková

VÝSTAVA JANA ODVÁRKY
Malíře Vysočiny, Jana Odvárku, nemusím moc představovat. Nevystavoval u
nás poprvé a také mnoho Bítešáků si našlo cestu k němu na Vysočinu do jeho
ateliéru. Však také jeho zasněná zákoutí s lesíky, rybníčky s odrazem nebe a stulené chaloupky v teplých odstínech hnědí a okrů zdobí mnohé bítešské byty.
Za velké účasti hostí přednesl na vernisáži 12. března 2007 úvodní slovo fotograf Ing. Ladislav Vašek. Svou hudbou zarámovali slavnostní zahájení členové
Tišnovského komorního orchestru, kvarteto ve složení Samuel Mach, Vlasta
Piskačová, Otto Hasoň a Markéta Šemberová. Se sólistkou na příčnou flétnu,
Barborou Bednářovou ze ZUŠ Velká Bíteš, přednesli Vivaldiho Koncert G – dur.
Potom se už přítomní mohli začít toulat v krajině Vysočiny, kam je zvaly
Odvárkovy obrazy, možná si i vybírat ten, který je nejvíce oslovil.
Zora Krupičková

Zahájení výstavy Vivaldiho Koncertem G – dur.

FOTO: LIBUŠE DRAŽANOVÁ
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MAKE–UP ZRALÉ PLETI
V minulém příspěvku jsme se věnovali ženám, které mají za sebou čtyřicítku. Dnes
bych ráda doplnila povídáním o tom, co je pro ženu nenahraditelné a je vrcholem
péče o vzhled – o líčení. Pokud má make-up podtrhnout osobitý půvab a zdůraznit
šarm dané ženy, je třeba se více zaměřit na pečlivý výběr jednotlivých přípravků, dbát
na jejich vzájemný soulad a vycházet přitom nejen z typu osobnosti, ale i ze stylu
a barev oblečení. Ženy v tomto věku už nerady moc experimentují a někdy až tak
zásadně, že upadají do zaběhlého stylu, který nerady opouštějí. Je to škoda, protože
dnešní trendy nabízí ženám mnoho možností a typů, jak novinky interpretovat ve
svém vlastním stylu a jak jemně a perfektně pomocí make-upu zvýraznit své „já“.
Při líčení pleti volíme krémové podklady s částicemi odrážejícími světlo. Ty náš
obličej krásně prozáří a vytvoří svěží vzhled. Odstín by neměl být tmavší než naše přirozená barva pleti, lépe působí teplé odstíny. Pomocí krycího fluidu je možno zakrýt
pigmentové skvrny a zarudnutá místa. S make-upem a pudrem zacházíme spíš opatrně, abychom příliš nezdůraznily drobné vrásky.
Na líčení očí je vhodné používat jemné odstíny šedé a pastelové barvy. Světlejší
tóny nanášíme až k obočí, tmavší na pohyblivou část víčka nebo ke kořínkům řas.
Pokud již víčka nejsou zcela pevná, dáváme přednost matným stínům. A nezapomínáme na řasenku, někdy je lepší volume mascara. Dobře působí, když kořínky řas
jemně zvýrazníme kajalovou tužkou šedé či hnědé barvy. Obočí dobarvíme tužkou
na obočí, velmi oblíbený je pudr. Odstín by měl být světlejší, než je přirozená barva
obočí.
Při líčení rtů vždy použijeme konturovaní tužku v barvě rtěnky. Snažíme se nevytvářet příliš úzký tvar a vyhýbáme se tmavým odstínům švestkové, fialové a čokoládové. Vhodné jsou rtěnky v tzv. no-colour odstínech jako hnědorůžová, růžové dřevo
a béžová s lehkým měděným třpytem.
Pokud máme bledou pleť, tak trocha růže nanesená štětcem obličej rozzáří a
omladí. Volíme jemně růžové, broskvové nebo decentní zlatohnědé tóny. Růž nemusíme nanášet pouze na tváře – barevný nádech na spáncích, čele a bradě krásně
modeluje obličej.
K dobrému výslednému dojmu neodmyslitelně patří vhodný účes - kvalitně provedený, který sedí. Díky barvě se vlasy opět lesknou a celý obličej působí mladším
dojmem. Barva by neměla být příliš vzdálená přirozenému odstínu vašich vlasů,
dobře se uplatní vícebarevné melíry v tónu. Jistě dobře vám poradí kadeřník a rovněž
doporučí i některé triky na každodenní úpravu.
Důležité v péči a líčení zralé pleti je pečlivý a promyšlený výběr kosmetiky a její
správné použití. Zde není na škodu nechat si poradit od odborníků jak na to a zkusit
to přímo na sobě. V duchu jara jsme trošku experimentovaly na našem posledním
BEAUTY DNU a myslím, že se to všem návštěvnicím líbilo. A tak vám přeji krásné
jarní dny a nebojte se na sobě občas vyzkoušet něco nového. Možná budete příjemně
překvapeny.
Mgr. Anna Kopáčková
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ZIMNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
V pořadí již IV. ročník Zimního turnaje v sálové kopané byl dle ročního plánu sportovních akcí TJ Spartak pro rok 2007 určen na 17. února 2007. Vzhledem k vytížení
sportovní haly byl stanoven na dobu, kdy v tento den naše oddíly, které startují v soutěžích, vyjížděly k soupeřům. Oproti předešlým ročníkům byla tedy letos nejslabší
účast. Přesto se pořadatelé rozhodli turnaj uskutečnit.
Po prezentaci účastníky turnaje přivítal předseda TJ Ondřej Blaha, s pravidly
utkání seznámil hráče Ing. Zdeněk Šilhan.
Po rozlosování byl turnaj zahájen. Bojovalo se
v mezích pravidel, slušně a korektně.
Prvenství vybojovali hráči Flamenga, na druhém
místě se umístili hráči Squadra a třetí místo obsadili
hráči Kastle „X“. Hráčům byly předány diplomy i
věcné ceny. Letos poprvé první tři místa ještě dostala
i poháry. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
Radek Hemala z družstva Flamengo, který rovněž
dostal diplom, věcné ceny i pohár.
Pořadatelé věří, že v příštím roce bude turnaj obsazen tak, jako v minulých ročnících.
Na závěr dovolte, abychom poděkovali sponzorům
tohoto turnaje a to:
LABARA, s. r. o., STAROBRNO, a. s. BRNO, PBS, a. s.,
Město Velká Bíteš, Jeřábkova pekárna a SPORTBAR
KLÍMA, kteří přispěli ke zdárnému průběhu turnaje.
Nejlepší střelec turnaje.

FOTO: TJ SPARTAK

TJ Spartak

ŠACHOVÝ ODDÍL SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
Vážení přátelé, v posledních letech přibývá mnoho nových sportů a možností trávení volného času. Existují však i sportovní odvětví, která jsou, přes svou velkou tradici, tak trochu na okraji zájmu veřejnosti. Přesto nebo právě proto bych na tomto
místě ráda zmínila činnost šachového oddílu Spartak Velká Bíteš.
Šachy mají v našem městě mnohaletou tradici. Již v polovině minulého století byli
bítešští šachisté postrachem soupeřů v širokém okolí. V současné době má náš klub
12 členů. V právě probíhající sezóně 2006/2007 hraje družstvo bítešských šachistů
Krajskou soutěž. Před posledními dvěma koly jsme na druhém místě, za Caissou
Třebíč, s obrovským náskokem na naše pronásledovatele.
Jednou z důležitých událostí pro náš oddíl v sezóně 2006/2007 bylo postavení i
„B“ družstva do nejnižší Regionální soutěže. Po třech vítězstvích a třech porážkách
v základní sedmičlenné skupině se podařilo postoupit do finálové skupiny, složené
z osmi týmů.
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Další, a z pohledu budoucnosti šachu ve Velké Bíteši snad ještě důležitější událostí
bylo zahájení šachového kroužku pro děti a mládež. Každou středu mezi 16 – 18 hodinou se zde schází 8 – 10 dětí, které kvalifikovaní trenéři učí základům šachové hry.
Tyto pak mohou využít přímo na šachovnici.
Plány na příští sezónu nejsou malé, nicméně ani nereálné. Chtěli bychom se pokusit o vítězství v Krajské soutěži družstev a postoupit do Krajského přeboru. Kromě
toho bychom rádi zachovali i družstvo „B“, které se v této sezóně velmi osvědčilo.
V neposlední řadě pak chceme pokračovat ve výchově šachové mládeže, která bude
v budoucnu jistě pro bítešský šach velkým přínosem.
Závěrem bych ráda pozvala každého zájemce o královskou hru do našeho klubu.
Scházíme se každou středu od 18 hodin v klubovně pod saunou. Pokud máte zájem
si zahrát šachy, přijďte mezi nás. V našem oddíle se na vás těší:
Hana Vojtěchová – předseda, kvalifikovaný trenér mládeže, kapitán družstva „B“
Jiří Nehybka – trenér dospělých, poradce pro strategii
Laďa Vojtěch – kapitán družstva „A“, kvalifikovaný rozhodčí
Jaroslav Burian – zasloužilý člen, opora družstva „A“
Marcela Grégrová – pokladník
Libor Kincl, Pepa Šilhan, Jindra Skula, Petr Kuchta, Karel Dvořák, Pavel Nehybka, Pavel
Smejkal, Pavel Veleba – členové
Hana Vojtěchová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
PRVNÍ OBČÁNEK VELKÉ BÍTEŠE V ROCE 2007
Jan Musil

1. února 2007 		

U Stadionu 432, Velká Bíteš

KRÁSNÉ JUBILEUM
Diamantovou
svatbu
oslavili 11. února 2007
manželé Marie a František
Veselých v obřadní síni radnice, kam jim přišli blahopřát členové rodiny a představitelé města.
Redakce Zpravodaje se
připojuje s přáním hodně
zdraví a spokojenosti v dalším společném životě.
Zora Krupičková
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
DUBEN 2007

Neděle 1. dubna 2007 v 19.30 hodin
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského
o sexu, penězích a dobrém člověku…
V hlavních rolích A. Geislerová,
J. Brejchová, J. Abrhám, E. Vášaryová,
J. Schmitzer, J. Hrušínský, J. Macháček a
další…
110 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 49 Kč
Projekt 100
Pátek 6. dubna 2007 v 19.30 hodin
ZVEDÁ SE VÍTR
(The Wind That Shakes the Barley)
Drama jemné i silné, hořké i zuřivé…
Snímek režiséra Kena Lacha oceněný
Zlatou palmou na MFF v Cannes 2006.
Premiéra - 127 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč
Neděle 8. dubna 2007 v 18 hodin
ERAGON (Eragon)
Až padne temnota, poslední drak si
vybere svého jezdce… Po Harry Potterovi,
Pánovi prstenů a Letopisech Narnie přichází další dobrodružné fantasy…
Premiéra - 104 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Pátek 13. dubna 2007 v 19.30 hodin
NOC V MUZEU (Night at the Museum)
Počkat, co je to za šramot? Všechno
ožije… V hlavních rolích dobrodružné
komedie Ben Stiller, Robin Williams a
Owen Wilson…
Premiéra - 108 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 15. března 2007 v 19.30 hodin
SMRTÍCÍ NENÁVIST (The Grudge 2)
Když někdo zemře v návalu zlosti, zůstane
po něm stín, který ostatní dožene k šílenství… Kdo zastaví kletbu? Kultovní americký mystery horror.
Premiéra - 95 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 22. dubna 2007 v 19.30 hodin
APOCALYPTO (Apocalypto)
Jejich osud byl předurčen? Velkolepý
projekt režiséra Mela Gibsona o starobylé říši Mayů…
Premiéra - 130 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Projekt 100
Pátek 27. dubna 2007 v 19.30 hodin
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU
(North by Northwes)
Špionážní thriller, který mísí nepředvídatelně se klikatící zápletku s černočerným humorem. Ve filmu režiséra Alfreda
Hitchcocka Cary Grant.
USA 1959
139 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59 Kč
Neděle 29. dubna 2007 v 19.30 hodin
AMERICKÁ KLETBA (An American
Haunting)
V historii Spojených států je zaznamenán
jeden jediný případ, kdy duch způsobil
smrt člověka… Americký horor podle
skutečné události…
Premiéra - 91 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Vstupenky je možno rezervovat na tel. čísle 604 305 806 - nejlépe formou SMS.
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Více času pro Vás

www.csas.cz
800 207 207

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás informovat, že od 2. dubna 2007
rozšiřujeme otevírací dobu pobočky České spořitelny
Masarykovo nám. 7, Velká Bíteš:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

13.30 - 17.00
13.30 - 15.00
13.30 - 17.00
13.30 - 16.00

Těšíme se na Vaši návštěvu

Ing. Roman Brůžička – 731 755 960
Ing. Pavel Štěpán
Projekty rodinných domů

– 603 793 053

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

Projekty průmyslových staveb a administrativních budov
Poradenství při poruchách a vadách staveb
Konzultace technologických postupů staveb
Stavíme rodinné domy, bytové domy, provádíme rekonstrukce budov
Lesní Hluboké 24
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Sloup

POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Nevíte kam na výlet? Chcete poznávat krásy a zajímavosti České republiky? Chcete si
naplánovat trasu ještě doma? Nemáte dostatek informací?
Firma Aspida® s.r.o. z Brna vydává publikace o krajích České republiky „Cestujeme
po Moravě a Čechách“, která vám jistě pomůže.
Najdete v ní informace o historii a zajímavostech měst a obcí, možnostech rekreace,
zábavy, sportu, kultury a poskytovaných službách . V neposlední řadě mapu cyklotras,
památek a tipy na výlet.
Kostel v Březí zasvěcený „Jménu Panny Marie“ s farou

FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSs.

Nevěnujeme se jen vyhlášeným památkám, které každý určitě navštívil, ale i jiným,
méně známým, zajímavostem.
Kde tyto publikace získáte? Na informačních centrech, městských a obecních úřadech, muzeích, některých památkách, ubytovacích zařízeních, v neposlední řadě na
naší firmě, rádi Vám je zašleme.
Každým rokem v lednu představujeme všechny vydané publikace na BVV Region
Tour, Tourism Expo Výstaviště Flora Olomouc
Vážení občané, věnujte prosím pozornost této informaci. Firma Aspida® s.r.o. v lednu zahájila distribuci publikace „Cestujeme po Moravě a Čechách kraj Vysočina a Liberecký kraj“. Ukončení distribuce bude do 10.2.2007. Přejeme Vám krásné chvíle strávené těmito publikacemi, ať na
výletech nebo jen při večerním odpočinku. Za naše věrné čtenáře děkujeme všem, kteří se podíleli
s námi na vytvoření těchto publikací.

Naše heslo: A spi dál, až se probudíš, vše bude zařízeno!
Březovská náves - horní část - vlevo silnice na Velkou Bíteš, vpravo na Rozseč
FOTO: ING. ALOIS KOUKOLA, CSs.

www.vbites.cz

DUBEN 2007

• DEJTE BÍTEŠI SVŮJ HLAS
• ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
• STUDNY A JEJICH PRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI
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V Jinošově.
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