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Počínající jaro u Rejhradského rybníka. Foto: Jan Zduba
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Bývalá vlkovská škola slouží kultuře, náboženství i sportu. Foto: Archiv obce

Pěkně upravené prostranství před budovou obecního úřadu. Foto: Archiv obce
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VLKOV – dokončení
František Poledna Vlkovský – slavný i zapomenutý rodák, cestovatel.
Narodil se v roce 1877 v domě č. 7, jako nejstarší syn ze šesti dětí rodičům Františkovi 
a Marii. Školní docházku ukončil roku 1884 v Osové Bítýšce a pravděpodobně pokračoval 
na reálce ve Velkém Meziříčí. Sám Poledna to uvádí a dodává, že se žádnému řemeslu ani 
živnosti nevyučil. Povinností nejstaršího syna bylo tehdy zůstat na statku, ale on odešel do 
světa a své místo na gruntě přenechal nejmladšímu z bratrů – Ludvíkovi. Vedla ho k tomu 
jeho dobrodružná povaha a touha po poznání dalekých krajů. Povídalo se něco o sázce, že 
dokutálí kolo či dokope míč až do Paříže.

V roce 1900 se přihlásil k pobytu v Praze a potom se vydal do světa. Před 1. světovou vál-
kou pobýval na Sibiři a odtud posílal různé předměty do sbírek českých a moravských muzeí. 
Tyto exempláře si mohli zájemci prohlédnout v Moravském zemském muzeu v Brně na výsta-
vě „Lidé Sibiře“, zahájené 20. 6. 2001. Poledna procestoval Sibiř, Čukotku, Kamčatku, pobý-
val v Číně i Japonsku. Jeho poznávací a zřejmě i obchodní aktivity přerušila válka a revoluce 
v Rusku. Do nově vzniklé republiky se vrátil společně s legionáři a zajatci. Tehdy byl v obecní 
kronice uváděn jako „František Poledna – Japonec“. V roce 1925 si zřídil v Praze živnost a vě-
noval se obchodu s kávou, čajem, kořením, drogami, různými medikamenty i textilními suro-
vinami. V podnikání se mu asi příliš nedařilo, poslední zmínka o jeho firmě je z roku 1946.

František Poledna - Vlkovský zemřel v roce 1951. Odešel v něm člověk, který opustil 
skromné, ale bezpečné prostředí malé obce a vydal se na dobrodružnou, nebezpečnou ces-
tu. Jako pravý cestovatel své putování dokumentoval zejména korespondencí a zasíláním 
předmětů do sbírek muzeí. Proto si zaslouží připomenutí a obdiv.

vlkovský chléb
Do roku 1976 pekl pan Leopold Dlouhý ve své bývalé soukromé pekárně chutný chléb. 

Tento vyhledávaný produkt poctivé práce lidských rukou se těšil oblibě v širokém okolí. 
Byly to vonící, dnes už nevídané, velké kulaté tříkilové bochníky.

kultura a památky
Na svatovavřinecké srpnové pouti tančí místní krojovaná mládež českou i moravskou be-

sedu. Pouť je slavena teprve od roku 2001, kdy nahradila tradiční martinské hody, mnohdy 
konané za velmi špatného počasí. Rozhodlo o tom místní zastupitelstvo, které po konzulta-
ci se správcem farnosti O. Bítýška a schválení brněnským biskupem určilo patronem obce 
sv. Vavřince (podrobnosti v min. čísle) a tím i termín pouti – nejbližší neděli k 10. srpnu.

Přijíždíte-li do Vlkova od V. Bíteše, můžete asi 300m před vjezdem do obce spatřit 
v blízkosti rybníka bělostná boží muka, zasazená do travnatého biopásu. Postavila je obec 
v roce 2003 a na pouti byla zasvěcena patronovi myslivců sv. Hubertovi. Biopás vznikl díky 
aktivitě mysliveckého sdružení za účelem obnovení chovu koroptví.

Na konci obce, v zátočině směrem k nádraží, stojí barokní kříž (nyní poškozený). Upro-
střed návsi se nachází zvonička.

sport a turistika
Nejen pohybová činnost, ale i organizované sportování mají v této malé obci poměrně 

dlouhou tradici. Již v polovině min. století zde působila TJ Sokol Vlkov (48 členů) se svým 
fotbalovým oddílem a v 70-tých letech se okresních soutěží zúčastňoval i hokejový oddíl.
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V nedávné době byl ještě aktivní tenisový oddíl, který se zúčastňoval pravidelných sou-
těží. Oddíl stolního tenisu pořádá pravidelné vánoční turnaje.

 V budově bývalé školy probíhá pravidelně každé úterý od 19 hodin cvičení žen a to 
v období od října do května. Velkou vodní plochu vlkovského rybníka využívají za přízni-
vého počasí i vyznavači windsurfingu.

 Pro svoji již zmíněnou výhodnou polohu je obec zajímavá i turisticky. Vlaková zastávka 
nabízí pěším (ale i cyklo-) turistům výhodný výchozí bod pro túry po okolí. Obcí prochází 
také cyklotrasa č. 5235, vedoucí z Velké Bíteše do Zvole (34 km), přes Ondrušky a Heřma-
nov (13 km). Údolím potoka Radostínka, který vytéká z Vlkovského rybníka a vlévá se do 
Bílého potoka, probíhá zeleně značená turistická trasa - z Tišnova do Velké Bíteše.

aktuální informace
Těsně před uzávěrkou zjišťuji, že Vlkov je „plný“ stavebních strojů a začíná dlouho oče-

kávaná rekonstrukce silnice (pouze přes obec), spojená s úpravou návsi. Rekonstrukci finan-
cuje kraj Vysočina částkou 6,5 mil. Kč a úpravu návsi obec nákladem 3,5 mil. Kč – v nadě-
ji na dotaci z fondů EU. V konečné podobě by na spodní, pravé straně návsi (ve směru od 
V. Bíteše) měl být chodník, případně travnatý pás. Opačná, širší strana je navržena ve třech 
podélných pruzích – parkovací plochy pro podélné stání, zelený pás se stromy a chodník.

Postupně probíhá také rekonstrukce kulturního domu a budovy obecního úřadu. Také 
na tuto akci byly čerpány dotace – a to z Programu obnovy venkova Vysočiny. Aby bylo 
možné akci úspěšně dokončit, podala obec žádost o další dotaci na Státní zemědělský in-
tervenční fond. Částečnou rekonstrukcí prošla také obecní knihovna, která je nyní otevře-
na pravidelně každou sobotu, od 14 do 16 hodin.

Pokračují práce na návrhu územního plánu obce, který bude veřejně projednán na pod-
zim letošního roku. 

Stejně jako v mnoha jiných, srovnatelných obcích je velkým problémem zajištění funkč-
ní prodejny potravin. Zastupitelům se konečně podařilo zajistit provozovatele a snad i pro-
davačky. S podobnými problémy se potýká i místní pohostinství, které pamatuje mnohá 
„slavná“ období, např. stavbu dálnice, kdy obcí projížděly stovky nákladních aut se staveb-
ním materiálem z nádraží na staveniště i šedesátá a sedmdesátá léta min. století – obdo-
bí úspěšného rozvoje PBS i Jednotného zemědělského družstva „NIVA“ – (v roce 1977 
v něm pracovalo 146 žen a 22 mužů z Vlkova).

Organizace
V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, jehož starostou je Antonín Míčka a velitelem 

Luboš Koláčný. Aktivní je i myslivecká organizace s předsedou Františkem Kočím.

Závěrem bych chtěl poděkovat dlouholetému starostovi obce RNDr. Aleši Trojánkovi i paní 
Janě Míčkové za trpělivost i ochotně poskytnuté informace a jménem redakce Zpravoda-
je popřát všem „vlkovským“ pevné zdraví, pěkně upravenou náves a „novou“ komunikaci, 
která nás jako dobré sousedy bude vždy spojovat.

Alois Koukola
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Nabídka PROGRaMŮ a akcí
duben 2008

PraviDElNÝ PrOvOZ mc ČlOvíČEk
pondělí a středa  9.00 – 11.30 hod., vstupné 20 Kč/rodina
čtvrtek  15.30 – 18.00 hod., vstupné 25 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš

Středa 2. dubna 2008 v 15.30 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU – vystoupí Bítešská kapela a Doubravěnka
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum, Klub kultury a SPOZ při MěÚ

Čtvrtek 3. dubna 2008 od 10 do 15 hodin
BEAUTY DAY
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje studio Salome a Klub kultury

7. – 14. dubna 2008 od 9 do 15.30 hodin
TAJEMNÉ ZDROJE HARMONIE – výstava obrazů J. Firona
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 10. dubna 2008 v 15.30 hodin
ÚRAZY A VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY
povídání s MUDr. Janou Ráboňovou
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Pátek 11. dubna 2008 v 18 hodin
TISK NA TEXTIL – výtvarný kurz pro veřejnost
přihlášky a více info na tel. 603793709, mcclovicek@seznam.cz, www.clovicek.salixus.cz
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje MC Človíček

Sobota 12. dubna 2008 od 14 hodin, vchod z průjezdu
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST
Pletení z pediku – ošatka pletená taženou technikou 
Přihlášky e-mail: skolka.bites@seznam.cz nebo 566 532 244
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86 

Středa 16. dubna 2008 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od 2 – 6 let, vchod z nádvoří
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86
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Středa 16. dubna 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB – host Ing. Pavel Hájek, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zdraví
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Pátek 18. dubna 2008 v 17 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE – účast cvičenců z okolních regionů
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Pondělí 21. dubna 2008 v 15 hodin 
MŮJ NOVÝ POMOCNÍK NA VAŘENÍ - povídání nejen o vaření s Hankou a Šárkou 
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Úterý 22. dubna 2008 od 15 do 17 hodin
ŽLUTÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Mateřská škola, U Stadionu 538

Středa 23. dubna 2008 od 8 do 16 hodin
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
v ředitelnách obou mateřských škol 
MŠ Masarykovo náměstí a MŠ U Stadionu

Středa 23. dubna 2008 od 8 do 16 hodin, vchod z nádvoří
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86

Středa 26. dubna 2008 
PRVNÍ VÝLET NA KOLECH – za konikleci na Špilberk u Ocmanic
sraz je ve 13 hodin u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub

Úterý 29. dubna 2008 
ZÁJEZD – do Rájce - Jestřabí a Předklášteří 
odjezd v 8 hodin od České spořitelny, přihlášky – Draha Tikovská tel.: 732 208 318
Organizuje Seniorklub

Středa 30. dubna 2008 v 10 hodin na nádvoří
SLET ČARODĚJNIC
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86

Středa 30. dubna 2008 v 18 hodin
NETRADIČNÍ ČARODĚJNICE – s průvodem a soutěží o nejškaredější čarodějnici
průvod vychází z basebalového hřiště na ulici Pod spravedlností
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INFORMacE RadNIcE
usnesení č. 4/08 z jednání rady města VeLKá bíteš 
KOnanéhO dne 18. únOra 2008
rada města schvaluje: 
•	 smlouvu	o	poskytnutí	 finančních	prostředků	 v	předloženém	 znění,	 uzavíranou	mezi	

městem Velká Bíteš (příjemce) a První brněnskou strojírnou Velká Bíteš a.s. (poskyto-
vatel) jejímž předmětem je poskytnutí 200,0 tis. Kč městu, jako zřizovateli SOU J. Ti-
raye za účelem zajištění teoretického vyučování žáků v oboru obráběč kovů

•	 darovací	smlouvu	v	předloženém	znění,	uzavíranou	mezi	firmou	BUILDINGcetrum	–	
HSV, s.r.o. Velké Meziříčí (dárce) a městem Velká Bíteš (obdarovaný), jejímž předmě-
tem je darování 50,0 tis. Kč za účelem financování vybudování odpočinkové zahrady 
ve Velké Bíteši

•	 zveřejnění	záměru	města	pronajmout	pozemek	p.č.	1028,	orná	půda	o	výměře	4417	m2 
v k.ú. Březka u Velké Bíteše

•	 revokaci	svého	usnesení	č.2/08	z	jednání	RM,	konaného	dne	21.	1.	2008:
 původní znění: RM neschvaluje poskytnutí kladného stanoviska k předložené studii plá-

nované investice „Rodinný dům s provozovnou Velká Bíteš“ na pozemcích p.č. 299/1, 
299/2, 298, 297/2, 301/3, k.ú. Velká Bíteš, předkládaný investory a majiteli uvede-
ných pozemků

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

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

 nové znění: RM schvaluje na základě kladných vyjádření DOSS poskytnutí kladného 
stanoviska k předložené upravené studii plánované investice „Rodinný dům s provo-
zovnou Velká Bíteš“ na pozemcích p.č. 299/1, 299/2, 298, 297/2, 301/3, k.ú. Velká 
Bíteš, předkládaný investory a majiteli uvedených pozemků

•	 vyhovět	žádosti	fy	Outulný	a.s.	Náměšť	nad	Oslavou	na	poskytnutí	souhlasu	se	stav-
bou:
parkovacích míst v provedení asfaltobeton na pozemcích 355/5, 354/27, 354/28
parkovacích míst v provedení zámková dlažba na pozemku 354/28
podzemního vedení přípojky NN na pozemku 354/3 vše k.ú. Košíkov

•	 jmenování	nových	členů	pracovní	skupiny	pro	regeneraci	MPZ	Velká	Bíteš	následovně:
 p. Mgr. Tomáše Víchu, pracovníka NPÚ Telč namísto pí. Mgr. Marty Procházkové
 p. Bc. Ivo Kříže, ředitele muzea namísto pí. Silvy Smutné
•	 vyhovět	žádosti	předsedy	osadního	výboru	obce	Bezděkov	p.	Jiřího	Křikavy	o	zrušení	

starých autobusových čekáren
•	 vyhovět	následujícím	žádostem	o	dotace	v	r.	2008:

Český svaz včelařů, ZO Velká Bíteš 5,0 tis. Kč
Svaz diabetiků ČR, územní org. Velká Bíteš 10,0 tis.
ZO svazu postižených civilizačními chorobami 10,0 tis.
Muzejní spolek Velkobítešska 40,0 tis.
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•	 odepsání	 pohledávky	 z	 účetnictví	města	 ve	 výši	 422,0	Kč	 vůči	ZD	Osová	Bítýška	 –	
správci konkursní podstaty JUDr. Karlu Holubovi, který dopisem informoval, že v kon-
kursní podstatě se nenacházejí žádné prostředky

•	 vyhovět	žádosti	na	pronajmutí	části	náměstí	dne	18.4.2008	za	účelem	předváděcí	akce	
výrobních firem vyrábějící pracovní nářadí

•	 vyhovět	žádosti	TJ	Spartak	Velká	Bíteš	na	poskytnutí	finančního	příspěvku	ve	výši	3,0	tis.	Kč	
na akce pořádané v r. 2008. Nákup druhé žíněnky „TATAMI“ pro oddíl Judo je nutno 
financovat z  příspěvku, se kterým se počítá ve schváleném rozpočtu města pro r. 2008

•	 rozdělení	zisku	IC	a	KK	za	r.	2007	dle	návrhu	předloženého	ředitelkou	sl.	Špičkovou
•	 smlouvu	o	dílo	v	předloženém	znění,	uzavíranou	mezi	městem	Velká	Bíteš	a	poraden-

skou firmou RENARDS s.r.o. Brno, jejímž předmětem je zpracování projektu „Mo-
dernizace SOU J. Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“

•	 vyhovět	žádosti	ředitelky	MŠ	U	Stadionu	538,	Velká	Bíteš,	pí.	Jiřiny	Janíkové	na	po-
skytnutí finančního příspěvku na pronájem kulturního domu za účelem pořádání tra-
diční Akademie

•	 využít	nabídky	fy	Mladý	Interiér	Tasov	8	na	opravu	kožené	sedací	soupravy	umístěné	
na radnici v kanceláři starosty za nabídkovou cenu 100,0 tis. Kč bez DPH

•	 zveřejnění	záměru	na	prodej	pozemku	p.č.	1233,	ost.	plocha,	zeleň,	151	m2, k.ú. Vel-
ká Bíteš

•	 podání	žádosti	městem	Velká	Bíteš	na	MěÚ	Velké	Meziříčí,	příslušný	úřad	územního	
plánování o pořízení nového vymezení zastavěného území obce Velká Bíteš

•	 prodej	automobilu	DA	12	Avia,	RZ:	ZR	54	27,	užívaného	dosud	SDH	Velká	Bíteš	za	
cenu 10.000,0 Kč obci Dobrá Voda, 594 51 Křižanov

•	 zařadit	žádosti	do	seznamu	žadatelů	o	přijetí	do	DPS	ve	Velké	Bíteši
•	 následující	 celkový	 počet	 zaměstnanců	 města	 Velká	 Bíteš	 v	 městském	 úřadě	

k 10. 2. 2008:
 zaměstnanci a úředníci včetně dočasně nepřítomných: 24
 uklízečky na zkrácený úvazek: 3
•	 uzavření	dohody	o	provedení	práce	 s	pí.	Z.	Krupičkovou	na	 sepsání	Kroniky	města	

pro r. 2008 
•	 podání	výpovědi	z	nájmu	fě	BIKOS	s.r.o.	Velká	Bíteš	na	pozemky	p.č.	4220	a	4221,	

k.ú. Velká Bíteš

rada města bere na vědomí:
•	 investiční	záměr	C&SC	Partner	Brno	na	pozemcích	59/1.	60,	61,	62,	63,	64,	65,	66,	

67, k.ú Ludvíkov a schvaluje doplnění zadání změny č. 3 ÚP o uvedenou lokalitu 
v k.ú. Ludvíkov

•	 autoevaluaci	za	školní	r.	2006/2007	MŠ	U	Stadionu	538,	Velká	Bíteš,	zpracovanou	ře-
ditelkou školky pí. Jiřinou Janíkovou a Almanach zpracovaný k 30. výročí založení MŠ

•	 hodnocení	své	činnosti	od	K	–	CENTRA	NOE,	Třebíč,	v	předloženém	znění,	jejímž	před-
mětem činnosti jsou aktivity v oblasti kontaktních a poradenských služeb a v terénním 
programu s cílovou skupinou, kterou jsou především uživatelé nealkoholových drog

rada města ukládá:
•	 vedoucímu	 odboru	 výstavby	 a	 ž.p.	 Ing.	 Ladislavu	Homolovi	 zajistit	 průjezdnost	 po	

mostě přes potok Bítýška v prostoru prostředního mlýna za účelem provozování hos-
podářské činnosti v přilehlých městských lesích
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VaLná hrOmada spOLečnOsti Lesy města 
VeLKá bíteš s.r.o. 
schvaluje:
•	 rozdělení	zisku	za	r.	2007	dle	předloženého	návrhu

bere na vědomí:
•	 výroční	zprávu	společnosti	za	r.	2007	v	předloženém	znění	

usnesení č. 5/08 z jednání rady města VeLKá bíteš 
KOnanéhO dne 3. března 2008
rada města schvaluje:
•	 na	 základě	 výběrového	 řízení,	 uzavření	mandátní	 smlouvy,	 v	 předloženém	 znění,	 na	

služby koordinátora BOZP na stavbě „III/3791a Velká Bíteš – křižovatka“ uzavírané 
mezi mandantem (město Velká Bíteš) a mandatářem (Vodohospodářský rozvoj a vý-
stavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov), jejímž předmětem je zabezpečení 
výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rámci výše uvedené stavby za dohodnutou 
cenu 76.398,00 Kč vč. DPH

•	 uzavření	 nájemní	 smlouvy	 s	 firmou	 Outulný	 a.s.	 se	 sídlem	 Ocmanická	 989,	 Ná-
měšť n. O., jejímž předmětem je pronájem pozemků p.č. 355/5, orná půda, 41 m2, 
části pozemku p.č. 354/27, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 167 m2, části po-
zemku p.č. 354/28, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 324 m2, k.ú. Košíkov za 
10,0 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, v předloženém znění

•	 zveřejnění	 záměru	města	 pronajmout	 pozemky	p.č.	 286,	 vodní	 plocha,	 vodní	 nádrž	
umělá o výměře 1273 m2 a p.č. 292/1, vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 
1442 m2, k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše

•	 zveřejnění	záměru	na	prodej	pozemku	p.č.	1949,	zastavěná	plocha	a	nádvoří	o	výmě-
ře 98 m2 v k.ú. Velká Bíteš

•	 vyhovět	žádosti	kynologického	klubu	Velká	Bíteš	na	poskytnutí	finančního	příspěvku	
ve výši 20.000,00 Kč na oslavu dne dětí, která se bude konat 30.5.2008 v kynologic-
kém areálu

•	 vyhovět	žádosti	Mateřského	centra	Človíček,	Velká	Bíteš	na	poskytnutí	finančního	pří-
spěvku ve výši 10.000,00 Kč

•	 vyhovět	žádosti	Bítešského	hudebního	půlkruhu	na	poskytnutí	 finančního	příspěvku	
v r. 2008 ve výši 50.000,00 Kč

•	 prodejní	 cenu	 reprintu	 knihy	 Jana	 Tiraye	 „Dějiny	 města	 Velké	 Biteše“	 ve	 výši 
300,00 Kč/ks

•	 prodejní	cenu	pexesa	Velké	Bíteše	ve	výši	20,00	Kč/ks

rada města neschvaluje:
•	 vyhovět	žádosti	organizace	„Centrum	pro	zdravotně	postižené	kraje	Vysočina,	Vrchlic-

kého 57, Jihlava“ na poskytnutí finančního příspěvku 
•	 zveřejnění	záměru	na	prodej	id.	spoluvl.	podílu	ve	výši	83/159	na	pozemku	p.č.	1522/20,	

orná, 582 m2 v k.ú. Březské
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rada města jmenuje: 
•	 Mgr.	Miladu	Oplatkovou,	ředitelkou	Základní	školy,	Tišnovská	116,	Velká	Bíteš,	pří-

spěvková organizace, na období od 30.3.2008 do 29.3.2009

rada města bere na vědomí:
•	 zápis	z	12.	setkání	komise	pro	přípravu	oslav	600	let	města	ze	dne	29.2.2008
•	 RM	na	základě	dohody	rozpouští	komisi	pro	přípravu	oslav	600	let	města,	s	tím	že	se	

budou konat pracovní schůzky vždy k jednotlivým akcím, kterých se zúčastní pouze 
lidé	v	konkrétních	věcech	zainteresovaní.	Garantem	oslav	je	ředitelka	IC	a	KK	Velká	
Bíteš sl. Zdeňka Špičková.

usnesení č. 12/08 z řádnéhO zasedání zastupiteLstVa 
města VeLKá bíteš KOnanéhO dne 20. únOra 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
•	 čestné	prohlášení:	 „Zastupitelstvo	města	bere	na	 vědomí	 a	 souhlasí	 s	 přípravou	pro-

jektu „Velká Bíteš – stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tiš-
novská a Vlkovská“ v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, Prioritní 
osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, v celkové výši 11,8 mil Kč a zava-
zuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovate-
lem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby ne-
došlo k ohrožení její realizace“

•	 pořadí	nabídek	na	veřejnou	zakázku	na	stavební	práce	„Velká	Bíteš	–	stavba	2	Rekon-
strukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“ dle zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek a současně rozhoduje vybrat nabídku uchazeče  COLAS CZ, a.s., 
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, jako nejvhodnější nabídku k realizaci

Dále ZM schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ na stavbu „Velká Bíteš – 
stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“
•	 prodloužení	zkušebního	provozu	LSPP	na	Poliklinice	ve	Velké	Bíteši	do	konce	března	

2008 s tím, že bude svoláno v krátké době zasedání ZM, které musí včas rozhodnout 
o provozování LSPP pro další období nebo o ukončení činnosti LSPP

•	 rozpočtové	opatření	č.1/08	k	rozpočtu	města	na	r.	2008	v	předloženém	znění	s	tím,	že	
se na základě výše uvedeného usnesení o prodloužení provozu LSPP zvyšuje příspěvek 
na provoz LSPP o 30,0 tis. Kč a snižuje se o tutéž částku rezerva

•	 odkoupení	části	pozemku	p.č.	1195/9,	k.ú.	Velká	Bíteš,	o	výměře	12	m2

•	 Rozvojový	plán	a	Akční	plán	města	Velká	Bíteš	v	předloženém	znění
•	 smlouvu	uzavřenou	 ve	 smyslu	 §	 269	obchodního	 zákoníku	 a	 souvisejících	 předpisů	

mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, v předloženém zně-
ní, jejímž předmětem je financování investiční výstavby „Velká Bíteš – ZTV pro loka-
litu 8 RD – vodovod a kanalizace“

•	 Partnerskou	smlouvu	uzavřenou	mezi	městem	Velká	Bíteš	(partner)	a	pí.	Marii	Zdu-
bovou, Masarykovo n. 10, Velká Bíteš (realizátor), v předloženém znění, jejímž před-
mětem je navázání dlouhodobé spolupráce a vymezení aktivit v rámci současné a bu-
doucí spolupráce při realizaci a následném využívání aktivit vyplývajících z projektu 
„Cukrářská zážitková turistika ve Velké Bíteši“ 
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ZPRÁVy Z MěSta
třetí státní dOtace V rOce 2008
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo a rozhodlo dne 25. 3. 2008 poskytnout obcím inves-
tiční dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce, v celkové výši 27.351 571,00 Kč.
Mezi šesti úspěšnými žadateli je i Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko s akcí rekonstruk-
ce kanalizace ulice Tyršova (2. část) Velká Bíteš. Ve výběrovém řízení vyhrála firma JCZ 
z Maršovic u Nového Města na Moravě. Celkové náklady na rekonstrukci kanalizace, pod-
le smlouvy o dílo, jsou 4,815 miliónů korun. Podpora se určovala z částky 4,046 miliónů 
korun, to znamená z celkových nákladů bez DPH. Přiznaná dotace ve výši 3,237 miliónů 
korun tvoří 80%. Zbylých 809 tisíc korun (20%) se dělí mezi SVaK Žďársko 566 tisíc ko-
run (70%) a město Velká Bíteš 243 tisíc korun (30%). Stavební práce budou zahájeny na 
začátku dubna a budou pokračovat během května. Následně bude SVaK Žďársko připra-
vovat rekonstrukci vodovodu včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem. Další rekon-
strukcí inženýrských sítí, která se připravuje, jsou rozvody elektrické energie. Investorem 
je EON, a.s., České Budějovice a projektem řeší uložení elektrických kabelů do země. Tra-
sa je vedena přes předzahrádky jednotlivých rodinných domů a proto je příprava projektu 
velmi složitá. Bez dohody investora s majiteli jednotlivých pozemků nebude moci odbor 
výstavby Městského úřadu ve Velké Bíteši vydat stavební povolení. Na rekonstrukci rozvo-
dů elektrické energie budou navazovat rozvody kabelů veřejného osvětlení (investor město) 
a rozvody slaboproudých kabelů (investor Telefónica O2). Znamená to, že předpokládaný 
rozsah stavebních prací čtyř investorů bude probíhat minimálně dva roky.

čtVrtá státní dOtace V rOce OsLaV

Pohled do parku, který projde změnou. Foto: Miroslav Báňa
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Město Velká Bíteš obdrželo rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ ze dne 25. února, 
ve kterém nám oznamují schválení poskytnutí nadačního příspěvku pro projekt „Oranžo-
vé hřiště“, v částce 1.000.000,00 Kč. Celkové náklady, dle rozpočtu, přesahují poskytnu-
tou výši dotace o několik set tisíc korun. Projekt je připraven jako významná součást oslav 
výročí města a je určen pro malé děti a školáky. 

jaK pOstupuje přípraVa OdpOčinKOVé zahrady
Jeden ze třinácti zpracovaných záměrů města, dle Akčního plánu města Velká Bíteš, je od-
počinková zahrada pro veřejnost. Zahrada je navržena na Tyršově ulici a přímo navazuje 
na domov důchodců, dům s pečovatelskou službou a sídliště U Stadionu. Po tříleté ana-
bázi řešení vlastnických vztahů se nám podařilo ukončit majetkoprávní převody na město. 
Znamená to, že město vlastní všechny tři parcely, které budou tvořit odpočinkovou zahra-
du. Náklady na výkup pozemků dosáhly částky téměř 400 tisíc korun. Celková rozloha 
zahrady bude téměř dva tisíce metrů čtverečních. Náklady na její vybudování by nemě-
ly přesáhnou milión korun. Do výstavby zahrady je zahrnuto nové oplocení, lavičky, po-
sezení se zastíněním a bezbariérový chodník, navazující na dva vstupy do zahrady. Nová 
zeleň bude mít jak charakter stromů, tak i keřů, které bude obklopovat zelený trávník. 
V současné době řešíme zajištění finančních prostředků (aktuální stav je 150 tisíc korun 
od dvou dárců) na realizaci zahrady tak, abychom v rámci letošních oslav připravili obča-
nům touto formou malý dárek.

JUDr. Alena Malá Mgr. Miroslav Báňa
místostarostka města starosta města 

cO NOVéhO Na VySOčINě 
turisticKá sezóna zahájena

Byl to pro mě příjemný zážitek. Společně se stovkami milovníků turistiky jsme se se-
šli v neděli 16. března na Masarykově náměstí v Jihlavě na slavnostním zahájení turistické 
sezóny. Předsedkyně oblastního výboru Klubu českých turistů na Vysočině Marie Vincen-
cová, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a prezident „evropských turistů“ Jan Havelka spo-
lečně velkým klíčem symbolicky odemkli pomyslný zámek a otevřeli tak turistům z Vyso-
činy téměř tři tisíce kilometrů značených turistických tras v našem kraji. 

Nevím, kolika lidem je známo, že každoročně 102 aktivních značkařů – členů Krajské 
komise značení kraje Vysočina obnoví v našem kraji asi jeden tisíc kilometrů značených 
tras a okolo sta směrovek, cedulí a turistických vývěsních map.

Je to ohromná práce, kterou pro nás pro všechny milovníky vysočinské přírody odpra-
cují naši aktivní členové klubů českých turistů. Určitě stojí zato si to alespoň občas uvědo-
mit a zároveň jim v duchu nebo třeba i nahlas poděkovat. 

zásady územníhO rOzVOje
Již ne územní plán velkého územního celku, ale Zásady územního rozvoje kraje Vysočina 
budou do budoucna určovat základní rámec, možnosti a směry rozvoje našeho kraje.
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Obsah krajských Zásad územního rozvoje je definován stavebním zákonem a provádě-
cí vyhláškou. Krajské zájmy budou definovány zejména v kapitole Priority územního plá-
nování kraje a v kapitole Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pří-
rodních, kulturních a civilizačních hodnot území.

Smyslem je definovat podmínky pro další územně plánovací činnost obcí popřípa-
dě pro řízení dle stavebního zákona. Tyto podmínky se budou týkat sídelní struktury (ze-
jména se bude jednat o rozvoj měst a obcí), ochrany přírody a kulturních a civilizačních 
hodnot (umisťování staveb, chráněné oblasti apod.), dopravní infrastruktury (páteřní síť 
silnic, železnice apod.), technické infrastruktury (koridory pro ropovody, plynovody, vy-
soké napětí apod.).

V Zásadách územního rozvoje musí být rovněž zohledněny zájmy státu, které jsou ob-
saženy zejména v tzv. Politice územního rozvoje, kterou lze nalézt například na webových 
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Možná si někteří říkáte, k čemu vám tyto informace jsou? Zda pro vás nejsou zbyteč-
né? Osobně se domnívám, že nikoliv. Zásady územního rozvoje schvaluje krajské zastu-
pitelstvo a jsou to právě tyto zásady, které v sobě v okamžiku schválení obsahují zprávu 
o přístupu kraje například k výstavbě větrných elektráren, budování dopravních koridorů, 
vytipování oblastí průmyslového rozvoje apod. Je dobré vědět i to, že každé dva roky se 
zastupitelstvu kraje předkládá zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje včetně mož-
nosti předložení návrhu na jejich aktualizaci.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

INFORMacE úřadu PRÁcE
příspěVKy úřadu práce na zřizOVání a VytVáření 
pracOVních míst prO zaměstnaVateLe a začínající 
pOdniKateLe.
Úřady práce mají možnost, na základě písemné dohody, uzavřené před zřízením a vytvořením 
pracovních míst, poskytnout finanční příspěvek na vytváření a zřizování pracovních míst.

Nejčastěji poskytovaným příspěvkem jsou příspěvky na společensky účelná pracovní 
místa (SÚPM), místa pro uchazeče evidované na ÚP, kterým nebylo jiným způsobem za-
jištěno pracovní uplatnění.
•	 SÚPM vyhrazené – jedná se o nejčastěji poskytovaný příspěvek s minimem rizik (ne-

musí se jednat o nové místo) jedná se o příspěvek na mzdové náklady a odvody pojist-
ného za zaměstnavatele – dohodu lze uzavřít na konkrétního uchazeče, který je úřadem 
práce na dané pracovní místo písemně doporučený. MPSV ČR jsou stanoveny katego-
rie uchazečů, kterými mohou být místa obsazena: uchazeči o zaměstnání starší 50 let 
(největší výše poskytovaného příspěvku), uchazeči – osoby se zdravotním postižením, 
uchazeči v evidenci ÚP déle jak 6 měsíců, uchazeči, kteří se vracejí z mateřské dovo-
lené nebo rodičovské dovolené, uchazeči do 25 let bez kvalifikace. Příspěvek je posky-
tován ve výši 6.000 – 8.000,- Kč, rozlišeno podle kategorie uchazeče.
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•	 SÚPM v samostatné výdělečné činnosti - jiný účelově určený příspěvek je možné po-
skytnout uchazeči o zaměstnání, který je evidován na úřadu práce a zřizuje pro sebe 
místo. Příspěvek lze poskytnout na nákup strojů zařízení a vybavení. K podání žádosti 
o poskytnutí příspěvku je třeba doložit životaschopný podnikatelský záměr, který ucha-
zeči zpracovávají v kurzu pro začínající podnikatele (jedná se o kurz s rozsahem mini-
málně 400 hodin, doporučený úřadem práce).

veřejně prospěšné práce (vPP)
Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti (nejdéle do 30.11.2008) spočívající ze-

jména v úklidových a údržbových pracích ve prospěch obcí a měst, dále se může jednat 
o práce sociálního charakteru, charitativní činnosti, práce kulturního charakteru atd. Pří-
spěvek je poskytován zaměstnavateli ve výši 10.800 Kč/měsíc/místo.

chráněná pracovní místa (cHPm), chráněné pracovní dílny(cHPD)
pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením (OZP)
na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provo-
zováno po dobu nejméně 2 let ode dne, sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného 
pracovního místa může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek. 

PříSPěVEK MůŽE ČINIT MAxIMáLNě OSMINáSOBEK PRO OSOBU SE 
ZDRAVOTNíM POSTIŽENíM, PRO OSOBU S TěŽŠíM ZDRAVOTNíM POSTI-
ŽENíM MAxIMáLNě DVANáCTINáSOBEK PRůMěRNé MZDy V NáROD-
NíM HOSPODářSTVí ZA PRVNí AŽ TřETí ČTVRTLETí PřEDCHOZíHO 
KALENDářNíHO ROKU. 

Příspěvek na vytvoření CHPM je možné poskytnout i OZP na výkon v samostatné 
výdělečné činnosti.

Úřad práce dále může na CHPM, CHPD poskytnout příspěvek na provoz (nájem-
né, palivo a energii…).

Bližší informace k možnostem poskytování příspěvků můžete získat u specialistů APZ 
na Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou a každý sudý týden v úterý na pobočce Úřadu prá-
ce ve Velké Bíteši. Kontaktní osobou pro mikroregion Velká Bíteš je:
p. Jana Klementová, tel. 566 685 482, e-mail: jana.klementova@zr.mpsv.cz, 
Více informací je možné také získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info/apz.

škOlStVí
zápis dětí dO mateřsKých šKOL
Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2008/2009 se bude ko-
nat ve středu dne 23.dubna 2008 v obou mateřských školách, tj v MŠ na Masarykově ná-
městí a v MŠ U Stadionu v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Základní informace pro rodiče:
•	 K	docházce	do	MŠ	se	zapisují	děti	od	3	let	věku.	V	odůvodněných	případech	je	mož-

né 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
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•	 Pokud	rodiče	chtějí,	aby	dítě	nastoupilo	do	mateřské	školy	v	pozdějším	termínu	než	
je září 2008, např. v podzimních, či jarních měsících 2009, musí je k docházce rov-
něž přihlásit již nyní v dubnu 2008. 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	nyní	od	6.15	do	16.00	hodin,	v	případě	dostatečného	zájmu	ro-

dičů bude možné provozní dobu prodloužit do 17.00 hodin
•	 Kritéria	přijetí	si	stanovuje	každá	MŠ	samostatně,	dle	své	kapacity	a	možností
•	 Samostatným	ustanovením	je	určen	příspěvek	rodičů	na	částečnou	úhradu	neinvestič-

ních nákladů pobytu dítěte v MŠ
•	 Docházkou	do	MŠ	si	děti	vytváří	první	sociální	vztahy	a	vazby,	prohlubují	si	poznat-

ky, dovednosti, návyky i vědomosti z různých oblastí a vytvářejí si tak základní před-
poklady pro další vzdělávání

•	 K	zápisu	do	MŠ	si	rodiči	vezmou	rodný	list	dítěte

ředitelství MŠ Masarykovo náměstí a MŠ U Stadionu

přišLO jarO dO Vsi, Kde jsi zimO, Kde jsi, byLa zima…
V březnu se každoročně chystáme s dětmi zahánět zimu, vynášet Morénu a vítat Jaro.

 Ani letos tomu nebylo jinak. Vyrábíme si s dětmi Morény, učíme se jarní pořekadla, 
písničky a básničky  ve folklorním – podhoráckém duchu.

Letos jsme se vydali vítat jaro v pondělí 17.3. dopoledne také se všemi dětmi z prv-
ních tříd základní školy.

„Zimo, zimo, táhni pryč…“. Foto: Archiv školy
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Od rána si s námi počasí pohrávalo, chvílemi mžilo, pak se rozpršelo a znovu ustalo. 
Nenechali jsme se odradit a na smluvenou desátou hodinu jsme se vypravili k základní 
škole, kde jsme měli sraz. Náš „jarní“ průvod vyrazil z mateřské školy v čele s velkou Moré-
nou a Lítečkem za doprovodu říkanky: „Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi….,“  „Neseme 
Mořenu na vrchu červenů, na spodku zelenů, pěknů, pěknů pěkně vystrojenů…“

 Naše Mořena opravdu byla oblečena v těchto barvách, ozdobena byla navlečenými 
výdumky. K tomu jsme si hráli na hudební nástroje, ostatní děti si nesly malé Morény, 
které si vyráběly minulý týden. Také se k nám přidala p. Silva Smutná z bítešského mu-
zea, aby si vše vyfotila a zaznamenala do „historických“ pramenů.

U základní školy jsme se sešli s prvňáky, kteří měli krásné Morény v bílých barvách 
a jednu velkou jako symboliku Zimy. Všichni dohromady jsme si zazpívali písničku: „Jaro, 
jaro, jaro už je tu…“, prvňáci nám také zanotovali, co se naučili a odříkali říkačku o Mo-
réně, kterou jsme my neznali…Některá děvčata ze základní školy byla sama oblečena do 
šátků jako opravdové Morény, prostě byla stylová… moc jim to slušelo.

Náš průvod, který byl opravdu „dlouhý“, se vydal směrem k čističce, i když lehce 
mžilo, neodradilo nás to od zpěvu ani od hry na hudební nástroje.

Když jsme dorazili k potoku, rozloučili jsme se společným pokřikem, „ Zimo, zimo, 
táhni pryč….“, aby nám ta paní Zima opravdu odplavala, hodili jsme Morény do vody 
a zpívali jim narozloučenou. V potoce skončila neplánovaně i velká Moréna a Lítečko, ale 
vše se nám podařilo vylovit bez úrazu. Velkou Morénu jsme na památku věnovali p. Sil-
vě Smutné do muzea. Trošku nás mrzelo, že tady už nás provázel opravdu velký déšť, ale 
i teď jsme vydrželi a Morény poslali po proudu…

U základní školy jsme se rozloučili se svými kamarády – prvňáky a to už nás provázel 
déšť celou cestu, až jsme se blížili ke školce, tak lehce začalo vykukovat sluníčko, není to 
jak naschvál? Tak příští rok nashledanou a snad nám počasí bude nakloněné….

Učitelky předškolních tříd MŠ Masarykovo náměstí 

POZVÁNKA

Mateřská škola na Masarykově náměstí
zve děti a rodiče

dne 30. dubna 2008 v 10 hodin na nádvoří MŠ na

REJ ČARODĚJNIC

Program: - soutěže, hry, písničky….
- čarodějnické vaření

- tanec čarodějnic
- soutěž o nejlepší masku – šeredku

Kdo přijde v čarodějnickém převleku, bude odměněn.
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den OteVřených dVeří V mš masaryKOVO náměstí
V den konání zápisu dětí do MŠ na další školní rok tj. ve středu 23. dubna 2008 zveme 
rodiče, děti, ale také širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, a to v době 
od 8.00 do 16.00 hodin (vchod z nádvoří).

V současné době má naše školička čtyři třídy, kde jsou děti rozděleny podle věku 
a přání rodičů. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pod názvem: „Mámo, 
táto, to jsem Já, …“, který je zaměřen na citlivý a individuální přístup ke každému dí-
těti. Každodenní práce je realizována podle současného trendu  předškolního vzdělávání 
formou projektového, prožitkového, situačního a smyslového učení v integrovaných cel-
cích, v našem případě v tzv. výpravách za poznáním.

k nadstandardním činnostem naší mš patří:
•	 „Keramická dílna“, ve které děti pracují s keramickou hlínou, můžeme se pochlubit 

vlastní keramickou pecí, v níž výrobky dětem vypalujeme 
•	 taneční	soubor	„Sluníčko“, který je inspirován folklórem a vystupuje na regionálních 

akcích - Na bítešském jarmarku, Mladé Bítešsko, pro naše starší spoluobčany, na ak-
cích školy…

•	 „Veselé pískání“, seznamování s hrou na zobcovou flétnu 
•	 „Angličtina hrou“, seznamování s anglickým jazykem pod vedením kvalitní externí 

lektorky

Zimní výprava. Foto: Archiv školy
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Další aktivity školky:
•	 předplavecká	výuka	v	plavecké	škole	ve	Žďáru	nad	Sázavou
•	 návštěva	kulturních	akcí,	exkurze	a	výlety	v	našem	městě,	ale	i	v	okolí
•	 spolupráce	se	ZŠ	Velká	Bíteš,	ZUŠ	Velká	Bíteš	a	dalšími	institucemi	ve	městě…
•	 pořádání	akcí	pro	rodiče	 -	např.	metodická	odpoledne,	besedy	s	odborníky	v	oblasti	

předškolního vzdělávání, besídky a setkání s rodiči a dětmi…
•	 spolupráce	s	pedagogicko-psychologickou	poradnou	ve	Žďáru	n.	Sázavou
•	 „Baby club“, hrací odpoledne pro děti, které nenavštěvují MŠ a mohou se tak sezná-

mit s prostředím naší školky a navázat první vztahy s dětmi i dospělými
•	 spolupráce	s	Mateřským	centrem	Človíček
•	 účast	dětí	v	různých	soutěžích
•	 úspěšné	akce	pro	děti,	např.:	Dopoledne	s	koníkem,	Školka	plná	čertů,	Slet	čaroděj-

nic, Výlet na letiště, Večer plný kouzel, Pasování na školáky, Cesta za pokladem, Výlet 
do ZOO a další

•	 pořádání	výtvarných	kurzů	pro	širokou	dospělou	veřejnost

O své celoroční práci a životě školky pravidelně informujeme ve vitríně v průjezdu MŠ, 
v příspěvcích do tisku, ale také na webových stránkách www.skolkavbites.com

Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí

sOutěž V účesOVé tVOrbě
Střední odborné učiliště Jana Tiraye se i v letoš-
ním školním roce zapojilo do soutěže v účesové 
tvorbě. 15. února 2008 se konalo v Brně Mi-
strovství republiky mladých kadeřníků a kos-
metiček HARMONIE.

Naši školu v této soutěži reprezentovala 
Světlana Králová, studentka 3. ročníku obo-
ru vzdělání „Kadeřník“. Světlana se zúčastni-
la jak pánské, tak i dámské kategorie. V první 
kategorii měli žáci téma „Trendy“. Cílem bylo 
vytvořit současný pánský střih a účes, a to vše 
za 50 minut. Soutěžící měli předem stanovená 
pravidla, která museli dodržovat.

V dámské kategorii měli žáci vytvořit módní mikádo v různých podobách. Na vytvo-
ření účesu a konečnou úpravu měli opět 50 minut. Klání se zúčastnilo celkem 45 soutě-
žících a naše škola, v zastoupení Světlany Králové, se umístila ve stříbrném pásmu. Tato 
studentka naši školu nereprezentovala poprvé, 6. prosince 2007 se zúčastnila soutěže ka-
deřníků a kosmetiček v Jihlavě s názvem KAROLíNA CUP, kde obsadila v pánské kate-
gorii krásné 5. místo. Jen pro zajímavost, první čtyři místa postupovala do Prahy, kde pro-
bíhalo celorepublikové kolo.

Blanka	Goliášová
učitelka odborného výcviku

Světlana Králová. Foto: Archiv školy
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Módní mikádo. Foto: Archiv školy

kultuRa
cimrmani Ve VeLKé bíteši
Jak samotný název napovídá, tento článek potěší především milovníky Divadla Járy Cimr-
mana. Než vám ale prozradím, kdy, kde a na jaké představení se můžete těšit, dovolte 
mi několik slov úvodem.

Ukázka za hry. Foto: Archiv divadla
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Jak někteří možná víte, Divadlo Járy Cimrmana bylo založeno roku 1967. Za vznik 
tohoto divadla vděčíme dvěma velkým umělcům, a to L. Smoljakovi a Z. Svěrákovi. Prá-
vě tito dva stáli u zrodu divadla, jehož hry slaví úspěch i dnes.

Snad kvůli samotnému názvu divadla, snad z jiného důvodu, obsahuje repertoár pou-
ze hry od trojice Cimrman – Smoljak – Svěrák. A to všechny, které byly od vzniku di-
vadla nastudovány. Nejstarší z nich se tak hraje již třicet let.

Znalci mi jistě dají za pravdu, že ono divadlo má určité zvláštnosti. Mě například za-
ujal fakt, že účinkující jsou pouze muži, což mi trošku připomíná divadlo z dob antiky. 
Ale to není vše. Někoho možná zaskočí i samotná stavba her, neboť na začátku si budete 
připadat jako na nějaké vědecké přednášce a teprve v druhé polovině se můžete ponořit 
do samotného děje hry. No řekněte sami, není to poněkud zvláštní?

Ale dost už řečí okolo. Dovolte mi vás pozvat na hru, která měla svoji premiéru roku 
1969; na hru, která se řadí mezi nejúspěšnější hry Divadla Járy Cimrmana; na hru, jejíž 
děj se odehrává v jedné odlehlé hospůdce... Přemýšlíte, která by to mohla být? Nebudu 
vás dále napínat. Jste srdečně zváni na hru s názvem Hospoda na mýtince. Právě tuto vý-
pravnou operetu můžete navštívit v Kulturním domě ve Velké Bíteši a to 8. května 2008 
v 19 hodin. Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. dubna 2008 v Informačním cen-
trum, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš nebo na tel. čísle 566 532 025.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Za Informační centrum a Klub kultury

Miroslava Ondroušková 

erOtiKa mLádeži přístupná – 7. KOncert bhp
Erotikon je název koncertu sopranistky Zdeny Kloubové a pianistky Jitky Čechové, který usly-
šíme na posledním řádném koncertu jedenácté sezóny Bítešského hudebního půlkruhu v úterý 
1. dubna v 19 hodin v sále Kulturního domu. Program je sestaven z milostných písní českých 
autorů – Janáčka, Fibicha, Smetany, Dvořáka, Martinů, Foerstera a Haase.

Zdena Kloubová patří k předním českým pěvkyním. Nastudovala více než dvě desítky stěžej-
ních rolí koloraturního a lyricko-koloraturního oboru. Pravidelně hostuje na zahraničních oper-
ních a koncertních pódiích (Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, USA i Japonsko). Spolupra-
cuje s významnými dirigenty (Mackerras, Baudo, Delogu, Masur, Bělohlávek atd.) a hudebními 
tělesy (Česká filharmonie, symfonický orchestr FOK, Pražská komorní filharmonie, Liverpool 
Philharmonic Orchestra, MDR Orchester Leipzig, BBC Orchestra London atd.). Natočila více 
než 20 CD, je zvána na domácí i zahraniční hudební festivaly, například v Praze, Brně, Milánu, 
Edinburgu, Villachu, Meranu i jinde. V roce 2004 debutovala na prestižním festivalu BBC Pro-
ms	Concert	v	londýnské	Royal	Albert	Hall	(Glagolská	mše,	dirigent	Kurt	Masur).	Odborná	kri-
tika vyzdvihuje u Zdeny Kloubové především její muzikálnost, temperament, přirozený projev 
a oceňuje její pěveckou techniku i výrazný herecký talent.

Klavíristka Jitka Čechová je na pódiu BHP „jako doma,“ hrála nám již třikrát. Poprvé jsme 
ji slyšeli na 2. koncertu 2. sezóny s violoncellistou Janem Páleníčkem, podruhé na mimořádném 
koncertu 7. sezóny ve Smetanově triu (tehdy v obsazení Čechová – Páleníček – Kotková) a na-
posled v jejím sólovém recitálu na 4. koncertu sezóny minulé. Domnívám se tedy, že není tře-
ba ji dál představovat, připomenu jen její úspěšný recitál z děl Bedřicha Smetany na Pražském 
jaru 2007.
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Přestože jsem v úvodu napsal, že tímto koncertem končí řádný program jedenácté sezóny, 
čeká nás ještě bohatá sestava koncertů mimořádných. Kdy se uskuteční, si přečtete buď v naší 
programové brožuře nebo v příštím Zpravodaji či Exitu 162. Nejlepší ovšem bude, když přijdete 
1. dubna v 19 hodin na koncert – tam se to dozvíte od pana Maška i se všemi podrobnostmi.

Otto Hasoň

šestý KOncert patřiL KLaVíru

Schumannovo snění v podání M. Schulmeisterové. Foto: Otto Hasoň 
Šestý koncert bítešského hudebního půlkruhu patřil klavíristce Martině Schulmeisterové – Me-
runkové. Přivezla nám představit svůj takřka objev – skladby  současníkům neznámé hudební 
skladatelky romantismu Agnes Tyrrellové (1846 – 1883). Její dílo dosud odpočívalo v oddě-
lení dějin hudby brněnského Zemského muzea. Díky paní Schulmeisterové, jejímu vyprávění 
a především interpretaci, se dostaly alespoň některé autorčiny romantické skladby, plné ženské 
něžnosti a melodičnosti, k posluchačům.

Skladby Tyrrellové zarámovala Martina Schulmeisterová Beethovenovou a Bachovou hud-
bou. V úvodu koncertu zazněla Beethovenova skladba „32 variace c-moll“. Jak nám objasnila, 
skladba vznikla variacemi na úvodních osm taktů melodie, je jich přesně dvaatřicet. Nikdo je 
asi nepočítal, bylo by škoda rozptylovat se při poslechu Beethovenovy hudby.

V závěru večera rozbouřila naše city Bachova skladba původně pro housle, upravena F. Bu-
sonim pro klavír, Chacone d-moll. Hudební smršť, kterou prožívala interpretka i publikum, 
ještě chvíli rezonovalo ve strunách klavíru i v nás.

Až teprve přídavek – Schumannovo Snění – nás uklidněné připravil na odchod z koncer-
tu zpět k soukromému snění, nikoli v půlkruhu, ale v kruhu rodiny.

Zora Krupičková
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tradiční dětsKý KarneVaL
Troufám si použít slovo tradiční, neboť dětský 
karneval pořádáme již několik let.

Letos jsme na něj pozvali dvojici umělců 
z Brna, kteří si říkají Duo Fernando.

No a ti z vás, kteří se 16. března karnevalu 
zúčastnili, mi jistě dají za pravdu, že umělci skli-
dili obrovský úspěch. Děti, kterých se sešlo ne-
sčetné množství, se opravdu bavily.

V Kulturním domě se sešli gepardi, kašpár-
ci, berušky, princezny, kovbojové, Červené kar-
kulky a různé jiné postavičky. Za tohle všechno 
se přestrojily děti nejrůznějšího věku a společně 
tančily, soutěžily či kouzlily.

Při balónkové show se děti zalykaly smíchy, 
při kouzlech zase tajily dech.

Pokud měl někdo štěstí, odnesl si nějakou 
cenu z tomboly či zvířátko z balónku.

Věřím, že stejně jako my, se již těšíte na příš-
tí dětský karneval.

A na co se budete moci těšit tentokrát? To vám ještě neprozradíme, ale věřte, že to 
bude stát za to! Na shledanou za rok.

Za Informační centrum a Klub kultury
Miroslava Ondroušková

Účast byla opravdu velká. Foto: Archiv Klubu kultury

Přišla i indiánka. Foto: Archiv KK
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VýstaVa jana pOKOrnéhO
Jsem velice ráda, že jsem se dne 17. března mohla zúčastnit vernisáže obrazů pana Jana 
Pokorného. Už ve chvíli, kdy jsem na jeho výstavu vytvářela plakát, mě totiž upoutala fo-
tografie obrazu, kterou chtěl na něj umístit. Nevěřícně jsem si ji prohlížela a přemýšlela, 
jestli je opravdu možné takovou nádheru namalovat. Na vlastní oči jsem se přesvědčila, že 
ano. Onen obraz, který umělec nazval řeka Zdobnice, jsem spatřila na vernisáži. V mo-
mentě, kdy jsem vstoupila do výstavní síně, jsem téměř ztratila řeč. Už to nebyl jen obraz 
s řekou, který mi bral dech. Nyní se k němu přidala ostatní umělecká díla. Dojmy z vy-
stavených	pláten	umocňovaly	tóny	linoucí	se	ze	saxofonu	v	rukou	Mgr.	Libora	Gazdy,	po	
nichž se vždy ozvaly zasloužené ovace. Ani malířův život nezůstal zcela utajen. Ten všem 
návštěvníkům vernisáže přiblížila paní Miluše Pelyňková, která poodhalila všechny strany 
autorovy výtvarné činnosti. Díky ní jsme se např. dozvěděli, že ve svých padesáti letech 
opustil pan Pokorný zaměstnání, aby se mohl plně věnovat malířství a že jeho doménou 
jsou portréty. Těch namaloval stovky.

Byla jsem vším tak uchvácena, že jsem se pana Pokorného stále na něco vyptávala. Ten 
na všechny mé otázky odpovídal s úsměvem, a tak jsem se dozvěděla spoustu zajímavos-
tí. Mimo jiné to, že se obrazy nemalují jako jediný celek, nýbrž se skládají postupně do-
hromady, že vytvořit umělecké dílo může trvat i několik měsíců a že dívenka, která se na 
všechny šibalsky usmívá z jednoho obrazu, je autorova vnučka. Zabrousili jsme i do tvorby 
akvarelů a já zjistila, že i obyčejné zasychání vodových barev má svůj vlastní systém.

V prostorách výstavní síně jste tak několik dní mohli spatři téměř všechny druhy tech-
niky maleb, kterým se pan Pokorný kdy věnoval.

Pokud jste ani na okamžik nenahlédly do výstavní síně tak věřte, že to byla škoda.
Každá výstava má totiž své kouzlo, které je jedinečné. Věřím tedy, že na další výsta-

vě se již setkáme.
Za Informační centrum a Klub kultury

Miroslava Ondroušková

Autor obrazů. Foto: Archiv KK Jeden z portrétů. Foto: Archiv KK
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dEJtE bítEšI SVŮJ hlaS
Občané rOzhOdnOu, KdO Vyhraje zLatOu jeřabinu
Již počtvrté byla vyhlášena cena kraje Vysočina „Zlatá jeřabina“ za kulturní počin v našem regi-
onu konaném v předcházejícím roce. Vyhlašovatelé si vytkli za cíl poukázat na zajímavé kultur-
ní akce, které probíhají v kraji a také na péči o zdejší kulturní dědictví. Jako v předešlých letech 
jsou stanoveny dvě soutěžní kategorie: A) kulturní aktivita, B) péče o kulturní dědictví. Do každé 
z nich bylo zařazeno třicet akcí. Kraj nominoval také folklorní festival „Setkání na Podhorácku“, 
který místní Klub kultury ve spolupráci s muzejním spolkem pořádal ve Velké Bíteši již popáté, 
opět také za 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 kaž-
doročně přijímají také hosté ze vzdálenějších částí Horácka i sousedé z Drahan a Brněnska.

Vystoupení žen z Jinošova na loňském festivalu ve Velké Bíteši. Foto: Silva Smutná

V průběhu několika let své existence si festival získává stále širší okruh příznivců. Sklízí ob-
libu u místních obyvatel, hostů i účinkujících. Patříte-li k nim, dejte festivalu svůj hlas. Stačí 
napsat do anketního lístku, uvedeného v měsíčníku Kraj Vysočina, který se objevuje ve Vašich 
schránkách, v řádku kategorie Kulturní aktivita roku: „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – 
5. 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 půl-
noci 18. dubna 2008. Který projekt cenu za kulturní počin roku získá, rozhodnou občané svý-
mi hlasy. Buď mohou zaslat anketní lístek na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultu-
ry a památkové péče, Žižkova 57, Jihlava, 587 33. Nebo zvolit druhý způsob prostřednictvím 
internetu na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/index_2007. Pořadatelé vám 
předem děkují. Ze všech došlých hlasů bude vylosováno šest výherců, kteří obdrží publikace 
z Edice Vysočiny a zároveň jim bude nabídnuta účast na slavnostním vyhlášení výsledků ankety 
Zlatá jeřabina, které se uskuteční v Horáckém divadle Jihlava dne 30. května 2008.

Bc. Ivo Kříž a Silva Smutná
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fOTOGrafická sOUTĚŽ
SOUTĚŽ	ZPRAVODAJE	PRO	FOTOGRAFY	-	AMATÉRY
Máte zálibu ve fotografování? Rádi soutěžíte? Pak je tohle to pravé pro Vás!!

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

FOTOGRAFICKOU	SOUTĚŽ	AMATÉRŮ.

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

Fotografická soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích:

A) fotografie černobílá
B) fotografie barevná

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

1. fotografie předkládejte vytištěné na kvalitním fotografickém papíře ve formátu 
A4 (20 x 30; 18 x 24)

2. do jedné kategorie se zařazují max. 2 ks (s možností zařadit se do obou katego-
rií)

3. soutěžní fotografie se nevrací – budou archivovány v Klubu kultury

Fotografie budou přijímány od 1. února do 15. října 2008.
Na zadní stranu fotografie uveďte název fotografie, jméno, adresu a tel. číslo autora.
Ale pozor! Údaje pište tak, aby nebyla poškozena fotografie.
Ze všech fotografií bude v době od 3. listopadu do 14. listopadu 2008 uspořádána vý-
stava.

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

Pokud Vás tato soutěž zaujala a chcete se jí zúčastnit tak neváhejte a přineste své fotogra-
fie do Informačního centra, Masarykovo náměstí 5. Může vyhrát právě ta Vaše!

Pozn.: Redakce Zpravodaje si vyhrazuje právo fotografie dále používat.
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histOrie VeLKObítešsKých dOmŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíte-
še, zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih, ulože-
ných v bítešském depozitáři státního okresního archivu – nyní Masarykovo náměstí, 
dům č.p. 9 (dnes pravá polovina samoobsluhy Potraviny Janda):

V roce 1414 se na tomto místě nacházela zřejmě Plymlajnova sladovna. V městské 
knize v soupisu sousedů je zapsána ve variantě: „dis Plymleyns melczhaus ein gancze hof-
stat“. Mnohem později k roku 1594 je jako vlastník domu doložen řezník Jan Pilný 
(či Pilnej), který býval městským primátorem v letech 1581, 1584, 1591 a 1593. Roku 
1601 zdědil dům Janův syn a též řezník Jakub Pilný. Ten musel vyplatit svého švagra 
Michala Hostounského 140ti zlatými po vejruncích deseti zlatých. Ještě téhož roku kou-
pila vdova Mandalena (zkráceně: Manda) Pilná pro Hostounského sousední dům č.p. 
10, který byl v jejich vlastnictví následujících šest let. Od roku 1604 však Hostounské-
ho podíl patřil již výše zmíněné Mandaleně. Jakub Pilný během svého působení přiku-
poval polnosti. Funkci řeznického cechmistra zastával v letech 1605 i 1609 a roku 1612 
působil též jako rychtář. 

Roku 1618 zdědil grunt „…v rynku, podle Jana Medka z jedné strany…“, v hodnotě 
820 moravských zlatých patrně zeť Jan Josefů. Byly mu „…připrodány roli všecky (kro-
mě roli u Rejhradskýho rybníka, vymíněná Michalovi synu nebožtíka ((Jakuba Pilného)) 
po babce ((Mandaleně Pilné)) za 100 zlatých moravských a Kuči ((Kateřině)) dceři též ne-
božtíka roli, jenž sloula Hovorkovská, za 52 zlatých moravských), více pak co jakého hospo-
dářství v domě bylo, to se připrodalo. Placení při soudu po 15 zlatých moravských až do vy-
jití summy…“. Přestože Jan Josefů prodal nějaké své nemovitosti, jako např. „…stodolu 
v Furtě proti mostu…“ či zahradu Za Kostelem, tak zvětšil přikupováním rozlohu svých 
polností. Dále roku 1635 „…Jan Josefů, majíce krámu svého masného půl, vedle krámu 
Jana Plačkova strany jedné a vedle pustého jednoho z strany druhé, přední polovici, Václavo-
vi synu vlastnímu Lukáše Soukopa, jakožto vnukovi svému, z otčenské lásky a z štědré ruky 
své jemu daroval…“. Jako primátor působil v roce 1632.

Podpis tehdejšího primátora, řezníka a bítešského měšťana Pavla Kosteleckého z roku 
1660 (SOkA Žďár n.S., AMVB, sign. C 21, č.2).

Po řezníkovi Janu Josefovým byl vlastníkem domu asi od roku 1641 řezník Pavel 
Kostelecký. Tento se stal roku 1651 řeznickým cechmistrem. Býval i rychtářem v letech 
1644 a 1654, primátorem města v letech 1650, 1653, 1660 a 1668. Poté roku 1677 
grunt „…v rynku, vedle Matěje Jelínka z strany jednej a vedle Jiříka Jelínka z strany druhé 
ležící…“, získal Matěj Dobřichovský z Čech. Ten měl splácet 820 moravských zlatých po 
každoročních vejruncích patnácti zlatých. „…Však prohlídajíc na nynější těžký časy a se-
šlost kruntu…“, byly mu sníženy na deset zlatých.
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Roku 1682 zdědil dům Pavel Kostelecký. „…Však pozůstalá vdova po nebožtíkovi Dob-
řichovským tuto vejměnku činí, aby jí Pavel, jakožto očímný syn, při sobě do smrti její bytu 
přál a dá-li Pán Bůh, 10 mír žita a 4 míry pšenice k jejímu lepšímu obživení sutý odvedl…“. 
I tento Pavel Kostelecký býval primátorem, a to v letech 1685, 1690 a 1695. 

Roku 1715 zdědil dům stejnojmenný syn Pavla Kosteleckého Pavel Kostelecký (bratři 
Bernard Kostelecký a Lukáš Kostelecký, „strejc“ Jakub Jersenský, švagr Leopold Konečný). 
Stejného roku Kostelecký prosadil své vlastnické právo na zahradu, která se nacházela na 
Malé Straně proti jeho stodole a vedle domu Jakuba Slámy (č.p. 173) „…na kruntě Jana 
Švestky zůstavajícím…“. Výše zmíněný Jakub Sláma si ji přivlastňoval, ale v úředních kni-
hách byla dříve psána k Jakubu Pilnému. Pavel Kostelecký dále nakoupil nějaké polnos-
ti a přikoupil i zahrady - roku 1739 od Matěje Fejfky „…vedle pana Jana Alta a pustýho 
gruntu ležící…“ či roku 1744 od Josefa Jersenského „…pod jednu míru vejsevku a při tom 
kousek loučky vedle Ignáca Vrabce ve Furtě ležící…“. Jiný zápis z roku 1736 vypovídá, „…
že jakož jest pan Pavel Kostelecký v 1735 roku svůj v rynku ležící dům, vedle Josefa Suchán-
ka z strany jedné a vdovy Seklové z strany druhé, stavěti přál a skrz sklep (tj. klenutá míst-
nost nacházející se zřejmě v přízemí) stavením postoupiti a pilíře zděné ven z linije domů 
postaviti přinucen byl, na kterýmžto oučinku tehdejší počestný ouřad jse pozastavoval a zda-
líc s povolením nadjmenovaných sousedů pan Pavel Kostelecký takové stavení k místu přivésti 
zajal, okázku činil a jich do domu radního zprávu o tom učiniti jest povolati dal, kterýžto 
páni sousedé, jmenovitě Josef Suchánek a vdova Seklová, u ouplnej rady své povolení, aby pan 
Pavel Kostelecký svým stavením nejenom dále postoupiti dovolili, ale taky aby bez překážky 
jejich i potomků svých to užívati mohl, jse prohlásili. K tomu, po učiněném prohlídnutí skr-
ze pány radní, taky počestný ouřad své povolení dal…“. Ani tento třetí Pavel Kostelecký se 
nevyhýbal městským funkcím. Byl např. v letech 1737 až 1740 primátorem.

Poté roku 1748 zdědil grunt po svých rodičích Pavlovi a Johaně František (Franz) 
Kostelecký. Zavázal se přitom vyplatit své sestry Annu a Teresii dohromady 400 zlatými 
a zároveň jim poskytnout něco z hospodářství včetně dvojích včel a také jim vyčlenit „…
dva pokoje hořejší…“. Jejich bratr páter Tomáš Johannes Kostelecký přitom „…svůj podíl 
mezi všechny dědice z bratrské lásky dobrovolně jest popustil a k rozdělení zanechal…“. Roku 
1763 se František dále zavázal starat se o posvěcený kříž na náměstí. Vypovídá o tom jeho 
prohlášení, že „…jakož od vysoce důstojnej holomouckej biskupskej conhistoře, když dovolení 
dáno bylo, ten na můj (France Kosteleckého) náklad v zdejším městským rynku se zavěše-
ným obrazem bolestnej panny Marie, matky Boží, postavenej kříž postaviti mocti, milostivě 
resolvirováno bylo, aby jistej kus k domu mému patřícího roli v hypothecu na ten způsob za-
psán byl, že kdyby kolivěk ten postavený kříž s tím obrazem v zkázu by přišel, já a po mrtě 
mojí krevní potomci aneb kdokoliv mého domu jinší držitel povinen bude a budou zase ten 
tak zkázu trpící kříž a obraz podle potřeby opraviti aneb novej kříž postaviti dáti…“. A tak 
k tomu účelu zastavil svou domovní roli ve Žlebě (Širokým?). Později roku 1783 necha-
la již vdova Viktora Kostelecká připsat grunt s polnostmi, zahradami a stodolou svému 
synovi Antonínu Kosteleckému.

Roku 1826 bítešský městský pokladní Antonín Kostelecký prodal grunt s dvanácti 
jitry rolí, osmi jitry luk a menší plochou zahrad za 6.000 zlatých důchodnímu písaři na 
pernštejnském panství Václavu Malouškovi. Později od roku 1847 vlastnil dům za 2.010 
zlatých Jan Spousta. A již roku 1851 koupil grunt za 3.200 zlatých koželuh Antonín 
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Seka (otec architekta Leopolda Seky 1864 – 1921). Ten v roce 1859 přestavěl v zadní 
části domu stodolu na koželužnu (dnes č.p. 80). Tato byla postavena z části na místě, kde 
roku 1739 Jan Sekl prodal „…kus vejstupku neb místa od svého domu a gruntu (č.p. 10) 
panu Pavlovi Kosteleckýmu, manželce a dítkám jeho, k užívání na časy věčné za sumu sedm 
zlatých, nezanechávajíc sobě tuto žádného práva sobě ani jeho potomkům…“. V roce 1920 
byl dům po Sekovi rozdělen na horní část č.p. 9 a dolní část č.p. 80. Dům č.p. 9 kou-
pil roku 1921 Bohumír Čejda, který o čtyři roky později nechal připsat polovinu domu 
Hedvice Čejdové. Od nich jej koupili v roce 1926 řezník Jakub a Antonie Hladíkovi. 
Tito jej vlastnili až do sedmdesátých let 20. století, kdy byl jejich dům odkoupen, aby 
byl zbourán. A na jeho místě a též místě od války nedostavěného sousedního domu č.p. 
8 byl vystavěn nový dům pro účely státního podniku Potraviny Brno a Elektro. Spodní 
část dřívějšího domu č.p. 9 koupil v roce 1920 František Škorpík.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AMVB, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 24, 25, 62, 104, 
107, 109, 110, 113, 115, 164, 221, 225, 272, č. 11.788 – fol. 7, 37, 235, 252, 296, 
326 – 329, 383, č. 11.789 – fol. 93, č. 11.793 – fol. 9, 25, č. 11.795 – fol. 46, 47, dále 
archiv pozemkové knihy Katastrálního úřadu.

Jan Zduba

 
Dům č.p. 9 si uchoval svůj renesanční vzhled až 
do sedmdesátých let 20. století.

Foto: Archiv muzea

Takto byl nakreslen dům 
ze zadní strany v roce 1728 
(AMB, fond U 21 – Sbír-
ka rukopisů A.B.Mitrovské-
ho, sing. A 260, veduta Vel-
ké Bíteše)
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nOVá, tentOKrát bibLiOfiLsKá Kniha O VeLKé bíteši
Pro bibliofilní zájemce nyní vyšla v nakladatelství Jiřího Jeřábka kniha s názvem „Jan 
Zduba: Historie soukromých velkobítešských domů (zabývající se dobou před rokem 
1871 a čerpající přitom z gruntovních knih)“. Kniha, která je pouze ve třech exemplá-
řích (s možností dotisku), má 286 stran ve formátu A4 a popisuje na základě městských 
gruntovních knih historii všech bítešských domů způsobem, jakým vychází ve Zpravoda-
ji. Týká se to domů do č.p. 196 a v Janovickém číslování do č.p. 64. Lze tu také nalézt 
zmínky o několika domech, které nenávratně zanikly za třicetileté války. Dále je kniha 
obohacena o přepis soupisu bítešských sousedů a jejich domů z roku 1414 a nechybí tu 
ani jmenný rejstřík v textu zmíněných vlastníků domů. Cena publikace, ve které není 
zahrnuta samotná autorská práce, je vzhledem k nepatrnému počtu výtisků čtyři tisíce 
korun. Lze ji zakoupit u autora. Tato kniha tak představuje další příspěvek k oslavám 
šestistého výročí udělení plného městského práva Velké Bíteši.

Jan Zduba

Nová kniha.  Foto: Jan Zduba
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ZÁJMOVÁ čINNOSt
chOVateLsKé biLancOVání rOKu 2007

V tradičním termínu, poslední únorové neděle, se 
sešli na výroční členské schůzi členové Českého sva-
zu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš. Tři-
cítka dospělých a čtveřice mladých chovatelů bilan-
covala chovatelský rok 2007.

Jednou z činností organizace je pořádání míst-
ních výstav, které se konaly v červnu a v září, v pro-
sinci to pak byla klubová výstava holubů morav-
ských moráků.

Více jak jednu výstavu v roce jsou schopny, 
pro svoji náročnost, pouze dvě organizace na okre-
se Žďár nad Sázavou.

Celoroční brigádní činnost byla zaměřena na 
údržbu chovatelského areálu a výstavních klecí. 
Naši členové se taktéž po celý rok věnovali výstav-
ní činnosti a vzorně reprezentovali Velkou Bíteš na 
mnoha výstavách.

Zvířata našich chovatelů byla také vybrána na meziokresní výstavu do Brtnice. Na této 
výstavě soutěží nejlepší chovatelé pěti okresů. Taktéž naši mladí chovatelé úspěšně předvá-
děli své chovy. Zúčastnili se také soutěže mladých chovatelů. V této soutěži nejlépe uspě-
la mladá chovatelka drůbeže Martina Baráková z Velké Bíteše. Po úspěšném absolvování 
místního kola postoupila do kola okresního, kde ve své kategorii zvítězila a postoupila do 
národního kola konaného v Kroměříži. Tohoto národního kola soutěže se účastní vítězo-
vé okresních kol z celé republiky. Soutěž se skládá z několika částí a klade velké nároky na 
každého soutěžícího. Martina však byla dobře připravena a svými znalostmi předčila větši-
nu svých soupeřů a ve své kategorii obsadila krásné třetí místo, za které obdržela pohár.

Po úspěšném absolvování soutěže byla Martina přijata spolu s ostatními účastníky 
z kraje na Krajském úřadě v Jihlavě radním panem Ivo Rohovským, který ocenil vzor-
nou reprezentaci kraje Vysočina.Takovýto úspěch na celorepublikovém poli dosud žádný 
z našich mladých chovatelů nezískal. Doufáme, že i v letošním roce se naši mladí chova-
telé úspěšně zapojí do nového ročníku soutěže.

Velkou zásluhu na účasti našich mladých členů v této soutěži má zkušený a obětavý 
člen naší organizace př. Aleš Hotárek, který naše mladé členy v průběhu celého roku při-
pravuje a vede. Aleši, díky!

Letošní odchovy našich mladých chovatelů můžete společně s ostatními vystavený-
mi zvířaty uvidět na místních výstavách v červnu a září. Budete mít možnost zhlédnout 
pestrou paletu chovných zvířat a případnou koupí doplnit své vlastní chovy. Těšíme se 
na setkání se všemi příznivci chovatelství a rádi přivítáme nové zájemce o členství v naší 
organizaci.

Za ZO ČSCH Velká Bíteš
Josef Klíma 

Martina Baráková.      Foto: Archiv ZO.
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VýzVa
Milé maminky, babičky, tetičky, studentky,

pro zajištění bezproblémového provozu Mateřského centra Človíček hledáme tzv. „služební 
maminky, babičky, tetičky“. Jedná se o dobrovolnou práci bez nároku na honorář. Je nut-
né si připravit program pro rodiny, děti. Jak výtvarný, pohybový či hudební. Každý z nás 
přece něco umí a může ostatní něco naučit.
Pokud máte zájem, sdělte nám to osobně v době provozu MC, na mailové adrese mcclo-
vicek@seznam.cz nebo na tel. 603793709. Svojí chutí pracovat přispějete k lepšímu záze-
mí pro rodiny s malými dětmi v našem městě.
Pro tento měsíc si Vás dovolujeme pozvat na určitě zajímavé povídání o úrazech a vybavení 
lékárničky s MUDr. Janou Ráboňovou. Myslíme, že zabrousíme i na jiná témata ohledně 
zdraví našich ratolestí. Uskuteční se ve čtvrtek 10. dubna 2008 v 15.30 v MC Človíček.

Služební maminky z MC Človíček

ZadÁNO PRO SENIORklub
Křižovatky života jdeme tam

jdeme sem
kudy kam
kde to jsem
slzy se kutálí
kdopak to otálí
hledíme tam
světlo v tichém oku
zelená tráva
šatem slunečních
paprsků protkaná
jdeme tam

Milé seniorky a senioři,
pokračuje náš pravidelný kvíz v poznávání českých básnířek. Kdopak je autorkou těchto veršů ? 
Nedávno ji hodně bítešáků v našem městě vidělo živou. Prozradíme, že je dcerou známého malíře 
Vysočiny a sama je také úspěšnou malířkou. Vyhodnocení bude opět na příštím Seniorklubu.

A nyní slíbená doporučení seniorkám a seniorům pro tento měsíc, samozřejmě kromě 
těch akcí, které sami organizujeme. Tak tedy, jako vždy dvě:
1) V rámci oslav 600 let města, vystoupí ve středu 2. dubna 2008 v 15 hodin v KD de-

chovky Doubravěnka a Bítešská kapela. Za padesátikorunu, i s možností si zatancovat, 
to stojí za to. To je něco pro nás.

2) Výzva všem seniorkám a seniorům. V únoru jsme vyšlapali chodníček k Jakoubku. Nic 
ale nekončí. Pondělí a čtvrtky, sraz ve 14 hodin u pekárny stále platí. Udělejte něco 
pro svoje zdraví: alespoň dvakrát pro vodu a vezměte sebou přátele, ať si máte ským 
cestou povídat.
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co jsme připravili na tento měsíc:
Ve středu 16. 4. 2008 v 15 hodin, v Kulturní domě, máme náš Seniorklub. Povyklá-

dáme si o všech novinkách, povíme si něco o našem prvním letošním zájezdu a o dalších 
připravovaných akcích. Kromě toho přijde mezi nás náš host, Ing. Pavel Hájek, náměs-
tek hejtmana Vysočiny pro životní prostředí a zdraví. S ním přijde také ředitel rychlé zá-
chranné služby a místostarostka našeho města.

Druhou akcí v dubnu bude náš první letošní výlet na kolech. Bude odpolední, po-
slední sobotu 26. 4. 2008, sraz ve 13 hodin u fotbalového stadionu. Po zimě zahájíme 
opatrně. Pojedeme se podívat na vzácné rozkvetlé koniklece velkokvěté v Přírodní rezer-
vaci u Ocmanic. Vyjedeme směrem na Jindřichov, Pucov, Naloučany, Ocmanice a Špil-
berk, tam kvetou.

Je naším zvykem se vracet vždy jinou cestou, tak budeme pokračovat směrem na Oc-
manickou rozhlednu, Čikov, Holubí Zhoř a Nové Sady. Přibližně 40 km.

Vzpomínka na loňský dubnový zájezd. Poznáte, kde se to fotografujeme?
Foto: Aktiv Seniorklubu

Třetí akcí v dubnu bude zájezd do Rájce - Jestřebí a do Předklášteří u Tišnova. V úterý 
29. 4. Odjezd v 8 hodin od České spořitelny. Nepojedeme daleko. Je tolik hezkých a za-
jímavých míst ne daleko od našeho města. Nechceme zájezd prosedět v autobuse a víc si 
chceme užívat při prohlídce měst, přírody, památek.

V Rájci - Jestřebí je krásný zámek, inspirovaný francouzkou architekturou se vzácný-
mi sbírkami, obrazárnou, knihovnou a parkem. Tam si to prohlédneme. V Předklášte-
ří navštívíme ženský cisterciánský klášter se světoznámou Porta coeli – Bránou nebes. 
Klášter založila v r. 1233 česká královna Konstancie. Je zde i Podhorácké muzeum s bo-
hatými sbírkami.



Duben 2008 33

Všímat si budeme i krásné přírody: známe chlumské kopce, rozhledny na Čebínce 
a Klucanině, Malhostovická pecka s výskytem vzácných konikleců velkokvětých, které 
právě pokvetou, když se domluvíme, podíváme se tam, Květnice a další. V Tišnově si 
najdeme čas i na občerstvení a návštěvu místního marketu.

Přihlášky na Seniorklubu a Draha Tikovská, tel. 732 208 318.

Abyste si celoročně mohli rezervovat termíny na naše zájezdy, sdělujeme vám cíle 
a termíny našich dalších zájezdů:
– úterý 26. 8. 2008, Český Krumlov a okolí
– úterý 30. 9. 2008, Ostrava a okolí
– dle dohody kratší exkurzní zájezd do blízkého okolí

co připravujeme na měsíc květen:
– středa 21. 5. 2008, Seniorklub s našimi hosty
– májová nedělní vycházka, sledujte naši skřínku
– sobota 31. 5. 2008, celodenní výlet na kolech údolím Bobravy

Aktiv Seniorklubu

tOž, zase sedLejme
Asi jsme už všichni natěšení. Letos to už bude 8. ročník našich výletů na kolech, které or-
ganizuje Seniorklub a které jsou určeny nejen pro seniorky a seniory, ale i pro ostatní ob-
čany a mládež.

Je to paráda. Celý den šlapat, ale i čas na příjemná zastavení u zajímavých míst v pří-
rodě, u zajímavých památek, z kola je čas si všechno prohlédnout, všude žijí snaživí lidé, 
je na co se dívat. Ale hlavně udělat něco pro svoji kondici, duševní i fyzickou pohodu, do-
kázat si, že ještě na to máme. Tož sedlejme.

Náročnost našich pravidelných účastníků stoupá. Sedm minulých ročníků, to je 49 vý-
letů. Kam ještě jet? Vždy se najdou nějaké premiéry a něco minulého hezkého zopakuje-
me. Jezdit se bude podle našich osvědčených a vyzkoušených zásad:
– jezdí se každou poslední sobotu v měsícících duben až říjen
– dubnový a říjnový výlet jsou odpolední, ostatní celodenní
– sraz, čas a místo sledujte ve Zpravodaji, Exitu a v naší skřínce
– jezdí se za každého počasí, zatím jsme nevynechali
– za bezpečnost si každý zodpovídá sám, rodiče za svoje děti
– naše barva je žlutá, aby nás bylo dobře vidět

A teď to hlavní, kam se pojede:
– d u b e n : jarní probuzení – ke koniklecům na Špilberk
– k v ě t e n : kvetoucí Bobravou – od pramene až ke Svratce
– č e r v e n : vychutnat se dá jen z kola – Lednicko - valtický areál
– č e r v e n e c : krajem malířů Vysočiny – horní Svratka
– s r p e n : pivovar nevynecháme – k Dalešické přehradě
– z á ř í : po hornických stezkách – Rosicko - Oslavansko
– ř í j e n : poděkování sv. Zdislavě – tradičně na Svatou Horu
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Bližší informace získáte průběžně ve Zpravodaji, v Exitu, v naší skřínce na náměstí, 
v  Informačním centru, v Seniorklubu, na internetu, na letácích.

Odpolední výlety každou předposlední sobotu v měsíci, určené pouze pro senior-
ky a seniory letos nebudou organizovány. Návod jsme loni dali, tak se mezi sebou do-
mluvte a jezděte.

Karel Smolík, st.

Pěkná vzpomínka na rozhlednu u Ocmanic. Foto: Aktiv Seniorklubu

pLaVání prO zdraVí a pOděKOVání
Dne 16. března 2008 jsme ukončili osmý ročník podzimního a zimního plavání v re-
habilitačním bazénu v Nové Vsi. Celkem si bylo zaplavat 740 občanů a dětí. Z toho 
450 seniorů.

Díky autobusové dopravě Student Agency, panu vedoucímu Vladimíru Kalovi, mů-
žeme uskutečnit za sezonu celkem 20 návštěv bazénu, protože nám hradí polovinu ná-
kladů na dopravu. Poděkování patří také dispečerům a vždy ochotným řidičům. Moc 
děkujeme.

Příští, již devátou sezonu, zahájíme v neděli 12. října 2008. Zveme všechny občany, 
kteří chtějí pro zdraví a kondici něco udělat. 

Za aktiv Seniorklubu
Vítězslava Štefková
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OchRaNa ObyVatEl
pOžární autOmObiLy pOužíVané dObrOVOLnými hasiči 
Ve VeLKé bíteši – úvod
V letošním roce bude SDH Velká Bíteš od společnosti MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vlta-
vou bezplatně zapůjčen zcela nový speciální hasičský automobil CAS 20 na podvozku Man 
4x4. Při této, pro sbor významné příležitosti, jsem shrnul historii požárních automobilů, 
které v našem městě u dobrovolných hasičů sloužili a některé i dosud slouží.

První snahu o zakoupení vlastního automobilu učinil sbor v jubilejním roce 50 let 
činnosti, tj. 1922. Sbor mínil zakoupit automobilovou stříkačku značky Praga. Stroj byl 
předveden na bítešském náměstí a jeho výkon udivil členy hasičských sborů i četné při-
hlížející naše občany; je zapsáno, že „…proudy stroje se nesly až přes věž radnice a nadše-
ní bylo veliké…“. Bohužel na zakoupení stroje se nesehnalo dostatek peněz, snad také vi-
nou venkovských hasičských sborů, které se nechtěly zřeknout župního příspěvku po dobu 
tří let. V bojové rozpravě prohlásil náčelník sboru z Heřmanova jménem okolních obcí, že 
„…venkovské obce velkobítešský sbor nepotřebují, aby jim přišel při požáru pomoci“. Pří-
spěvek tedy nebyl a nebyla ani stříkačka. Pomoc při požáru byla ovšem poskytována i na-
dále. Za ostrými slovy heřmanovského náčelníka se pouze skrývala obava o příspěvky, kte-
ré by prospěly pouze Velké Bíteši. Vlastní automobilovou stříkačkou by se vyřešil problém 
příspřeží, který místní sedláci odmítali dodržovat. O tom svědčí dva zápisy o požárech v Ji-
nošově z roku 1924: „K požáru sbor se nedostavil ač členstva se sešlo hojně. Ježto než se 
sehnali koně oheň dodělával.“ 4. října 1925 večer vypukl oheň. Mužstvo bylo nachystá-
no k odjetí, jen jsme neměli koně. Dalším podnětem k zakoupení automobilu byl požár 
v Bezděkově, kam dojel sbor z Náměště nad Oslavou dříve než sbor z Velké Bíteše, který 
vlastní automobil neměl. Tenkrát se to řešilo najímáním nákladního automobilu od maji-
tele výčepu Karla Fuchse, což zdržovalo.

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

Před 85 lety se Bítešským hasičům ani nezdálo o tom, že jednou bude hasič-
ská zbrojnice plná moderních a výkonných automobilů.     Foto: Archiv SDH
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pOLicie infOrmuje
Přestože se sdělovací prostředky často věnují problematice řízení motorových vozidel pod vli-
vem alkoholu, těchto případů neubývá. V posledním měsíci nám hlídka dopravních policistů 
z Brna, kteří stále častěji dojíždí řešit dopravní problematiku do Velké Bíteše, předala k ře-
šení případ opilého cyklisty. Toho natočili na obrazový záznam kamerou z jedoucího vozi-
dla. Z tohoto bylo patrné, že nejenže mu nestačila poměrně široká pozemní komunikace na 
ul. Lánice, ale občas vyjel i na přilehlý chodník. Měl celkem štěstí, že za ním jedoucí traktor 
jej nepřejel. řidič bude řešen správním orgánem pro přestupek proti bezpečnosti a plynu-
losti provozu na pozemních komunikacích, kde mu hrozí pokuta od 25.000 do 50.000 Kč. 
Jen pro zajímavost uvádím, že uvedený muž přišel o řidičský průkaz už před dvěma roky 
také za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.

Jiným případem bylo, když naše hlídka v noční době viděla na Masarykově náměstí pod-
napilého řidiče nasedat do vozidla. Pro jistotu jej upozornila, aby neřídil, když jeví známky 
opilosti. Poděkoval za upozornění. Po krátké chvilce však nastartoval a dokonce naši hlídku 
dojel. Také tento muž přišel o řidičský průkaz a bude jej čekat postih.

Zmiňovat se o případech okrádání starých lidí, kteří pustí do svého bytu cizí lidi a pak 
jsou okradeni, nemá snad ani smysl, děje se tak s naprostou pravidelností. Stejně jsou do-
kola vykrádána vozidla, ve kterých řidiči nechávají doklady, peníze, fotoaparáty, videokame-
ry apod.

V posledních dnech si čtenáři Zpravodaje povšimli určitě nově posprejovaných fasád ve 
Velké Bíteši. Věcí se intenzivně zabýváme, pokud byste měli pro policii konkrétní poznatky, 
rádi je přijmeme a využijeme.

V posledních letech jsem opakovaně upozorňoval na skutečnost, že naše policejní oddě-
lení se potýká s nedostatkem policistů. Nedaří se doplňovat početní stavy po těch, kteří se 
rozhodli od nás z různých důvodů odejít. Je reálný předpoklad, že se od dubna 2008 zdejší 
služebna sloučí s oddělením policie ve Velkém Meziříčí, odkud bude zajišťována služba i ve 
Velké Bíteši a okolí. Proto chci upozornit na tel. čísla Policie ve Velkém Meziříčí:
566 521 333, 566 521 334, fax. 566 521 335. Pro naléhavé případy platí stále číslo 158.

Npor. Jaroslav Navrátil

OStatNí
s jarem nOVá Krása
S přicházejícím jarem se v nás probouzí nová energie spojená s větší odvahou a odhodláním 
udělat něco víc pro svou pleť a krásu. Pokud jsme již setřásly ze sebe něco jako jarní únavu, 
je dobré ještě posílit naši pleť a zvýraznit její půvab.

Právě pro toto období se hodí posilující jarní ošetření pleti dobrou péčí a výborně nám 
poslouží přípravky s koenzymem Q10. Je to přírodní enzym, který velmi účinně působí 
jako antioxydant a také dodavatel energie pro buňky. V čisté formě jej pleti můžeme do-
dávat z ampule v podobě měsíční kůry. Aplikujeme jej na vyčištěnou pleť večer pod noční 
krém. Nebo můžeme zvolit pro toto období posilující kúrový krém s koenzymem Q10. Ten 
nanášíme ráno i večer do spotřebování celého balení. Ideální je tuto jarní kúru nastartovat 
celkovým ošetřením pleti v salonu.

 Takto připravenou a osvěženou pleť chybí již jen zkrášlit denním make-upem. Pro jar-
ní sezónu můžeme zvolit nové jemné líčení, které zvýrazní naši přirozenou krásu. Novou 
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kolekci tzv. nahého líčení jsme představily našim klientkám na tradičním jarním BEAUTy 
DNU, který se uskutečnil začátkem dubna. Základem tohoto líčení je jemný pudrový make-
up v odstínu light. Velmi se hodí pro ještě ne příliš snědou pleť, má středně krycí schopnost, 
dobře matuje. Na smíšenou a mastnou pleť jej nanášíme houbičkou na denní krém. Na su-
chou pleť můžeme tento pudr nanášet štětcem a před tím použít liftingový krémový make-
up. Takto zvýšíme jeho krycí a ochranný efekt.

 Další novinkou jarního líčení jsou oblíbené pudrové stíny Duomatic, tentokrát v jem-
ných pastelových barvách s růžovým nádechem. Světlejší odstín aplikujeme do vnitřního kout-
ku oka a tmavší do vnějšího. Nezapomene stejně tak nalíčit i spodní víčko. Celý dojem nalíče-
ného oka podtrhneme zlatavým třpytivým pudrem, který můžeme použít jako transparentní 
stíny, čili přes již nalíčené oko. Nebo pro projasnění a prozáření pohledu můžeme tento pudr 
aplikovat pod obočí. Pokud chceme dosáhnou výraznějšího nalíčení oka, zvýrazníme celé oční 
kontury šedou kajalovou tužkou a linku jemně rozetřeme houbičkou do přirozené jemné li-
nie. Tento krok je však dobré provézt jako první ještě před stínováním oka. Nakonec nechybí 
řasenka. Zde se vyplatí obětovat o trošku víc času a použít řasenku s dvojím efektem, protože 
jedině tak docílíme krásně hustých, prodloužených a natvarovaných řas.

 Z nové kolekce si ještě můžete vybrat novou rtěnku ve dvou odstínech. Pro nenápad-
né nalíčení světlejší tón a pro ty, kterým sluší výraznější barvy, tón sytější. Stačí jen vyzkou-
šet a uvidíte samy. Jemné, svěží a půvabné líčení, které sluší každé ženě a výborně zvedne 
naši jarní náladu.

Krásné jarní dny se svěží a krásnou pletí! 
Mgr. Anna Kopáčková

pOtLesK V Kině?
Zažil jsem ho. Stalo se mi to myslím poprvé. V pátek 29. 2. 2008, v místním kině FLIP, po 
skončení filmu Občan Havel. Najednou začali všichni tleskat. Zaskočilo mě to, překvapilo, 
ale tu potřebu tleskat jsem pocítil také a rád jsem se přidal.

V kině nás bylo asi šedesát, převážně mladí. Nebudu si hrát na filmového kritika. Pros-
tě film se většině líbil, zaujal a i pobavil. I když trochu si nejsem jistý, jestli se opravdu líbil 
všem a jestli by se líbil všem, kteří by do kina přišli. Asi ne. Jak už říkávala babička od Bo-
ženy Němcové: není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.

Jména režisérů filmu si nepamatuji a ani je moc nesleduji. Ale protentokrát jsem udě-
lal výjimku a zjistil jsem si to. Pana Kouteckého, který během natáčení zemřel, si budu pa-
matovat. Pan režisér s kameramanem a tvůrcem hudby vytvořili něco, co nás dostalo. Dů-
kaz filmového umění. Navíc bez účasti profesionálních herců a hereček, pouze s osobami ze 
současného politického života. Na to bylo zapotřebí i trochu odvahy.

Pokud se divíte, proč jsem zřejmě častým filmovým divákem, vysvětlení je prosté. Mám 
to zadarmo. Syn je provozovatelem kina. Ale ono opravdu stojí zato do kina někdy zajít, na 
filmový koncert. Občas i do našeho města, není to moc často, zalétne filmová perla. V po-
slední době například Edit Piaf, Královna Alžběta.

Douška na závěr: nemám obavu, že když už se rozhodnu pro návštěvu kina, že o něco 
v televizi přijdu. A vybrat si dobrý film, dnes díky mediálním informacím není problém. 
Takže to je opravdu často návštěva filmového koncertu. A taky se projdu, často strávím čas 
v příjemné společnosti, dám si i pivko. A o tom to je.

Karel Smolík, st.



38 Zpravodaj Velká Bíteš

MALí BáSNíCI OSLAVUJí SVé MěSTO

Když učitelka 1. stupně bítešské základní školy Mgr. Dana Syslová se svými kolegyně-
mi vyhlašovala soutěž o nejlepší báseň k šestistému výročí Velké Bíteše, netušila, s jakou 
odezvou se setkají.

Sešly se desítky básní. Na těch od nejmladších autorů byla patrna (vítaná) rodičov-
ská opora, mnohé zdobily kresbičky města nebo jeho fotografie. Pečlivý rukopis střída-
ly texty psané na počítači – ale všechny práce měly jedno společné: dokázaly, že i dnes 
umí téma pocty rodnému městu – pro mladou generaci všech dob vždy poněkud odta-
žité – vzbudit zájem a chuť vydat se neprobádanou cestou veršování a realizovat se tím 
nejkrásnějším způsobem – vlastními tvůrčími myšlenkami. 

Redakce Zpravodaje rozhodla, že bez ohledu na pořadí vítězných prací bude v kaž-
dém dalším čísle uveřejňovat jednu až dvě z básní. Chceme se tím podělit s vámi o ra-
dost, kterou výsledky soutěže udělaly učitelkám, nám a věříme, že potěší i vás.

Prvními malými básníky jsou druháci, Anna Jirglová a Jeník Štefek, oba z 2.A.

Zora Krupičková
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sKLeněný žebříK
Věnováno všem, kterým nestačí přežít,..... 

Každý z nás má žebříček životních hodnot. A kaž-
dý hodnoty života vidí v něčem jiném. Pro něko-
ho je na prvním místě práce, pro jiného rodina, 
pro dalšího množení majetku. Je to věc každého 
z nás, jak si hodnoty svého života uspořádá.

Tyto hodnoty se během našeho života mění, 
je to přirozené, ale i důležité pro to posunovat se 
vpřed, nestát na místě, utvářet si svou identitu, 
osobnost. V dětství nám s utvářením naší osob-
nosti pomáhá okolí. Nebližší okolí, jako jsou ro-
diče, prarodiče, učitelé. V dospělosti už je jenom 
na nás, co do svého života vložíme, co z něj od-
straníme, co od něho budeme očekávat. Osob-
nost člověka a jeho hodnoty se mění nejenom vě-
kem, zkušenostmi, ale i situací ve které se zrovna 
nachází. Osobnost člověka je tedy, slovy učitele 
matematiky, proměnná, ...konstantou se stává až v okamžiku jeho smrti.

Představte si onen pomyslný žebříček, žebřík, po kterém stoupáte nahoru. Stoupne-
te na první příčku, chvíli stojíte, ptáte se: „Unese mě? Ano, fajn, můžu dál“. Rukama 
se přidržujete těch příček nahoře, zatím se jich jenom dotýkáte a nevíte jestli na ně bu-
dete moci stoupnout plnou vahou. Stoupnete na další a ta se vám rozlomí pod noha-
ma. Logicky si řeknete: ,,Tak takhle ne, tady musí být něco jiného, jiná hodnota, která 
pro mě bude důležitá“. Abyste se mohli posouvat dál, chcete-li na sobě pracovat, praco-
vat na tom, jaký bude váš život. Tak vezmete příčku, která se vám zdá pevnější a dáte jí 
místo prasklé a stoupnete plnou vahou. Chvíli musíte stát, nechat život plynout, jinak 
nezjistíte, jestli je dost pevná. A když tak stojíte, třeba i zjistíte, že není tolik stabilní, že 
se vám na ní špatně stojí. A vyměníte ji za jinou. To je v pořádku, ...jde o to, najít tu 
správnou, na které můžete pevně stát a žít. A takhle skládáte postupně žebřík, po kte-
rém můžete stoupat vzhůru.

Nejde vůbec o to, jak dlouhý postavíte žebřík. Jde o to stavět, skládat, ..tak dlouho 
dokud se nebudete cítit dobře a bezpečně. A jak ví všichni zedníci,.. nejdůležitější je zá-
klad. To znamená, ta první příčka, na kterou se musíte vždy vrátit, když chcete zpřehá-
zet, či vyměnit ty příčky další.

Myslím, že onen žebřík je ze skla. Sklo je pevné, tvrdé, ale tolik křehké. Čím rych-
leji měníte hodnoty v životě, čím zbrkleji se ženete za něčím novým, ve vidině, že to už 
bude konečně ono, tím snáze se může stát, že žebřík spadne a rozbije se na tisíc kousků. 
A vám nezbude nic. Nic, na čem můžete stát, nic čeho se budete moci dotýkat. Zbude 
vám jediné, ...P ř E Ž í T

Ivana Odehnalová
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KeramiKa K OsLaVám města
V minulém čísle Zpravodaje vám bylo představeno 
pexeso, které bylo vydáno ku příležitosti oslav 600 
let města Velké Bíteše. Nyní přišel čas informovat 
vás a představit vám další novinky z keramické díl-
ny pana Dufka na pultech Informačního centra na 
Masarykově nám. 5.

Jak jistě víte, tato keramika s motivy města je 
k dispozici již nějakou dobu. Teď se však rozšířil její 
sortiment. Kromě klasických motivů máte možnost 
koupit i keramiku s reliéfem, který vám bude připo-
mínat letošní výročí města. A jaké druhy keramiky 
mám na mysli? Jedná se o půllitry, hrníčky s pod-
šálky, vázičky, zvonečky či štamprlátka. Máte mož-
nost výběru motivů městské radnice nebo místního 
kostela. Každý z těchto výtvorů má na zadní straně 
i znak města Velké Bíteše, který mimo jiné zdobí 
městskou radnici.

Doufáme, že vás tato nabídka a obrázky natolik zaujaly, že si tyto výrobky přijdete 
i osobně prohlédnout a popřípadě zakoupit k nám do Informačního centra.

Kolektiv zaměstnanců
Informačního centra a Klubu kultury

Ukázka keramiky. Foto: Archiv KK

Půllitr s motivem radnice.
Foto: Archiv KK
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VÁŽENÍ  BÍTEŠÁCI  I  P ESPOLNÍ,  OSLAVTE  S NÁMI VÝRO Í

      6OO  LET  M STA  VELKÉ BÍTEŠE !
ZVEME VŠECHNY SENIORY  I  DALŠÍ P ÍZNIVCE  DECHOVKY 

NA

ODPOLEDNE  S  DECHOVKOU 

Ú INKUJÍ

DOUBRAV NKA 
POD TAKTOVKOU  JANA VÍTA 

BÍTEŠSKÁ  KAPELA 
 VEDENÁ VLASTIMILEM   BOŽKEM 

KULTURNÍ  D M  VELKÁ  BÍTEŠ,  ST EDA  2. DUBNA  2OO8 
ZA ÁTEK V 15.3O  HODIN 

VSTUPNÉ  JEDNOTNÉ   5O K

SRDE N  VÁS  ZVE  SBOR  PRO  OB ANSKÉ  ZÁLEŽITOSTI 
 P I  M Ú  VELKÁ BÍTEŠ A KLUB KULTURY 
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PROGRaM kINa FlIP VElkÁ bítEš
duben 2008

Neděle 30. března v 19.30 hodin
Svatba na bitevním poli – Slunce, seno, Napo-
leon aneb Moravská komedie Dušana Kleina 
s hvězdným obsazením: B. Polívka, Z. Adamov-
ská, J. Somr, J. Budař, R. Vojtek, J. Doležalová, 
M. Šimůnek, M. Vašut, J. Pecha…
Premiéra – 95 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 4. dubna v 19.30 hodin
Projekt 100
Nenápadný půvab buržoazie …aneb trpká gro-
teska o neuskutečněné večeři režiséra Luise Buñuela, 
oceněná Oscarem. Spolu s filmem bude promítnut 
předfilm Andaluský pes.
Španělsko 1972 – 102 min
Vhodné od 15 let, Vstupné 59 Kč
 

Neděle 6. dubna v 19.30 hodin
Soukromá válka pana Wilsona (Charlie Wilson´s 
War) Podle skutečné události… tohle by si pře-
ce nikdo nevymyslel! V hlavních rolích brilantní 
komedie T. Hanks a J. Roberts…
Premiéra – 102 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč 

Pátek 11. dubna v 19.30 hodin
Holka na hlídání (The Nanny Diaries)
Studentka antropologie Scarlett Johanssono-
vá brzy zjistí, že zvyky z lepší rodiny si s ničím 
nezadají s rituály amazonských domorodců… 
Americká komedie.
Premiéra – 100 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 13. dubna v 15 hodin
Krtek filmová hvězda
Pásmo pěti pohádek o Krtkovi – Autíčko, Para-
plíčko, V ZOO, Žvýkačka a Filmová hvězda.
66 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč

Pátek 18. dubna v 19.30 hodin
O život – Komedie o cestě z lesa do civilizace 
pro „pilulku po“… V hlavních rolích filmu re-
žiséra Milana Šteindlera V. Kotek, D. Nvotová, 
B. Klepl, I. Chýlková a další 
Premiéra – 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Neděle 20. dubna v 19.30 hodin
Monstrum (Cloverfield)
V New yorku řádí příšera… a až uvidíte toto 
amatérskou kamerou natočené video, budete 
tomu věřit! Americký thriller.
Premiéra – 90 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 25. dubna v 19.30 hodin
Projekt 100
Ty, který žiješ – Tragikomický příběh uvedený 
v Cannes 2007, stírající hranice mezi posměchem 
a soucitem, patosem a komedií, režiséra Roye An-
derssona.
Švédsko 2006 – 90 minut, vhodné od 12 let, 
Vstupné 59 Kč

Neděle 27. dubna v 19.30 hodin
Pokání (Atonement) Vášeň, láska a utrpení…
šance, že vás tento film nedojme, je nulová. 
V hlavních rolích vynikajícího milostného dra-
matu režiséra Joea Wrighta (Pýcha a předsudek) 
Keira Knightley a James McAvoy…
Premiéra – 122 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 2. května 2008 v 19.30 hodin
Jan Saudek – V pekle svých vášní, ráj v nedo-
hlednu… Pravdě podobný film Adolfa Ziky o ži-
votním příběhu hrdiny i odpadlíka…
Premiéra – 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 64 Kč
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řÁdkOVÁ INZERcE

V TěCHTO MíSTECH MáTE PROSTOR PRO VAŠI řáDKOVOU INZERCI.
CENA JEDNOHO KRáTKéHO INZERáTU JE 20 KČ. V PříPADě ZáJMU SE 
OBRAťTE NA INFORMAČNí CENTRUM, MASARyKOVO NáMěSTí 5 NEBO 
VOLEJTE NA TELEFONNí ČíSLO 566 532 025.

Hledám levný podnájem ve Velké Bíteši na 3 roky. Tel.: 732 485 449

Zajímáte se o kosmetiku a chcete si vydělat peníze? Pro více informací volejte 
607 909 462
e-mail: menclerova@quick.cz

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

Prodám pěkný a udržovaný RD 3+1 ve Velké Bíteši. Cena 3 100 000 Kč. 
Tel.: 608 347 336 
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!!! PŘECHODNÉ SNÍŽENÍ CEN HUTNÍHO MATERIÁLU !!!
(15. 3. – 15. 4.)

Týká se svařovaných betonářských sítí a betonářských výztuží 
(roxor) průměru 6, 8, 10, 12, 14 mm.

Slevy se pohybují mezi 5 – 12 % dle odběru.

Zajímavé pro stavební firmy i drobné stavebníky.

Možnost bezplatného uskladnění po dobu 30 dnů od zaplacení.

Nakoupíte v prodejnách:

ZZN Hospodářské potřeby a.s.
Žďár nad Sázavou – Jihlavská 16 , tel.: 566 618 029, 777 250 069

Nové Město na Moravě – Soškova 1550, tel.: 566 618 026, 774 250 619
Bystřice nad Pernštejnem – Zahradní 416, tel.: 566 552 278, 777 250 063

Velké Meziříčí – Třebíčská 1540, tel.: 566 522 068, 777 250 230
Velká Bíteš – kpt.Jaroše 252, tel: 566 520 635, 777 250 059

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

                                             Stará cena                  Nová cena
Zahradnický substrát 75 l  
Substrát pelargonie 50 l 
Rašelina 75 l 
Kùra mulèovací 

AKCE 1.4. - 30.4.
ZZN Hospodáøské potøeby a.s.

nabízí v síti svých prodejen
výhodné slevy na mìsíc duben.

kompresor olejový 215/8/24                  za 1 990 Kè
èerpadlo ponorné kalové GS 4000            za 690 Kè

125,-
105,-
125,-
99,-

105,-
90,-

110,-
79,-

pletivo 5 %
skleníky, foliovníky 5 %
hnojiva v 50 kg balení (NPK, ledek amonný 27 %, síran amonný)
pøi odbìru 5 q a více sleva 20 Kè/q
zahradní substráty

Slevy se týkají tohoto sortimentu:Slevy se týkají tohoto sortimentu:

Bystøice n. Pern.  Zahradní 416, tel.: 566 552 278
Velké Meziøíèí  Tøebíèská 1540, tel.: 566 522 068
Velká Bíteš  kpt.Jaroše 252, tel.: 566 520 635

Žïár n. Sáz. Jihlavská 16 , tel.: 566 618 566
Žïár n. Sáz.  Smetanova 34. tel.: 566 620 042
Nové Mìsto na Moravì  Soškova 1550, tel.: 566 618 026

Nakoupíte v síti našich prodejen:
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Mexx Reality 1

2
3

nabízí prodej pozemk  a rodinných dom  v katastrálním 4

území Záblatí u Osové Bítýšky – lokalita „T i kaštany“. 5
6
7

• 30 pozemk  o vým e cca 850m2 - 1500m2, pro samostatn8

stojící rodinné domy. 9
10

• Nov  vybudovaná lokalita na okraji obce v blízkosti les  a 11

rybník .12
13

• Výborná dopravní dostupnost, sjezd z dálnice D1 (Velká Bíteš 14

nebo Osová Bítýška), z Brna cca 35 km. 15
16

• Veškeré inženýrské sít  - voda, kanalizace, plyn, elektro nn 17

p ivedeny na pozemek, komunikace asfaltový povrch, chodníky 18

a odstavná stání zámková dlažba, VO, dokon eno v 9/2007. 19
20

• Cena 800 K /m2
21

22

23
24
25

Mexx Reality
nabízí prodej pozemků a rodinných domů v katastrálním 
území Záblatí u Osové Bítýšky – lokalita „Tři kaštany“.

•	 30	pozemků	o	výměře	 cca	850	m2 – 1500 m2, pro samostatně 
stojící rodinné domy.

•	 Nově	vybudovaná	lokalita	na	okraji	obce	v	blízkosti	lesů	a	rybníků.

•	 Výborná	 dopravní	 dostupnost,	 sjezd	 z	 dálnice	D1	 (Velká	 Bíteš	
nebo Osová Bítýška), z Brna cca 35 km. 

•	 Veškeré	inženýrské	sítě	–	voda,	kanalizace,	plyn,	elektro	nn	přive-
deny na pozemek, komunikace asfaltový povrch, chodníky a od-
stavná stání zámková dlažba, VO, dokončeno v 9/2007. 

•	 Cena	800	Kč/m2
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prodává nejvíce realit na světě,
prodáme i tu Vaši!

Ing. Michal Brázdil
Váš realitní poradce

     773 500 753

RE/MAX Center, IBC Centrum,
Příkop 6, 602 00 Brno

VOLEJTE ZDARMA

800 110 109

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

byty
rodinné domy
pozemky
chaty

Doporučte nám nemovitost a získejte provizi! 
Doporučte realitní služby RE/MAX a předejte nám kontakt na tohoto majitele.

V případě realizace Vámi doporučeného obchodního případu
Vám vyplatíme odměnu 5–10 % (dle typu obchodu)

z naší celkové provize (min. 2 000 Kč)!

Víte o někom kdo PRODÁVÁ svoji nemovitost?

www.remax-czech.cz

michal.brazdil@remax-czech.cz
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