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PKS MONT, a.s.

Podzimní vylep‰ení

• TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
• 10. 10. 2006 ZAČÍNÁ 10. SEZÓNA BHP
• DALŠÍ STOLETÁ OBČANKA
Podzimní akce platí na v˘robky s termínem montáÏe od 1.9. - 20.12. 2006, tj.
vztahuje se pouze na cenové nabídky vyhotovené po 7.8. 2006.

A je‰tû mal˘ dárek:
Dûtskou pojistku na okna v dûtském pokoji Vám dáme zdarma!

3. MoÏnost pouÏití druhého tûsnûní
u na‰ich dﬁevûn˘ch oken,
které zvy‰uje odolnost
proti hluku a zlep‰uje
tepelné vlastnosti okna.

2. Nov˘ distanãní rámeãek
Super spacer s vylep‰enou
schopností tepelného mostu
jako moÏnost dal‰ího zv˘‰ení
stávající tepelné izolace
na‰ich plastov˘ch a dﬁevûn˘ch oken.

1. Zv˘‰ení stávající tepelné izolace
na‰ich plastov˘ch a dﬁevûn˘ch oken
díky izolaãnímu dvojsklu
se souãinitelem prostupu tepla
Ug = 1,0.

Kromû nízk˘ch cen pro Vás od záﬁí máme
tato technická vylep‰ení:

na‰ich oken!
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VOLEJTE ZDARMA

Specialista na okna, dveﬁe a stûny
z plastu, dﬁeva a hliníku
PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 310,
fax: 566 697 393
e-mail: mont@pks.cz
Záruka kvality! âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

www.pks.cz
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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Dívka z národopisného souboru Bítešan.
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Čtvrtý ročník folklorního festivalu ve Velké Bíteši. Přehlídka
národopisných souborů a krojovaných skupin z Podhorácka,
Horácka a sousedních regionů na Masarykově náměstí v sobotu dne 9. září 2006. Začátek je v 13.30 hodin.
Tato akce se uskutečňuje s finanční podporou Kraje Vysočina.

tradiční bítešské hody

Od středy 6. září do středy 13. září 2006
Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s prvním stárkem a bítešskou chasou, Městským úřadem, Muzejním spolkem Velkobítešska a národopisným souborem
Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na Tradiční bítešské hody
s programem:

STŘEDA 6. ZÁŘÍ 2006

v 17 hodin, Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
STAVĚNÍ MÁJE na náměstí
a otevírání hodových sklípků
v 17 hodin, tenisové kurty v Růžové ulici
TENISOVÁ EXHIBICE
v 18 hodin, ve sklípku „na Pětce“ na Masarykově nám. č. 5
BÍTEŠSKÁ KAPELA
Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 7. září 2006

V 19 hodin, ve sklípku „na Pětce“
TATA-BAND SWING DIXILEND, řídí Josef Kučera
Informační centrum a Klub kultury

Pátek 8. září 2006

ve 20 hodin, Kulturní dům ve Velké Bíteši
VELKÁ HODOVÁ DISKOTÉKA - hraje DJ Boris
Informační centrum a Klub kultury
ve 20 hodin, ve sklípku „na Pětce“ na Masarykově nám. č. 5
POSEZENÍ U CIMBÁLU, hraje Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova
Informační centrum a Klub kultury

Sobota 9. září 2006

8 – 18 hodin, v areálu Českého svazu chovatelů v Lánicích č. 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Český svaz chovatelů, základní organizace Velká Bíteš
8 – 18 hodin, na nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská ulice č. 117
VÝSTAVA BONSAJÍ, doplněná fotografiemi z návštěvy Italů
Bonsaj klub mládeže při základní škole
9 – 15 hodin, na horní straně Masarykova náměstí
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ



13 -16 hodin, v městském muzeu na Masarykově náměstí č. 5
VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE
Městské muzeum
13 – 18 hodin, ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5
VÝSTAVA OBRAZŮ bítešského rodáka akad. mal. Františka Rauše
Informační centrum a Klub kultury
13.30 – 18 hodin, Masarykovo náměstí „pod májou“
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
ve IV. ročníku folklórního festivalu ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí – vystoupí
národopisný soubor Bítešan, mládež a ženy z Jinošova, mládež z Březníka, folklórní
soubor z Ketkovic, Bajdyš z Třebíče, Borověnka z Boskovic, Podskalák z Troubska,
národopisný soubor Líšňáci a horácký soubor písní a tanců Vysočan z Jihlavy
15 – 22 hodin, za „Starou poštou“ na horní straně Masarykova náměstí
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
Společnost historického šermu TAS
19.30 hodin, Masarykovo náměstí „pod májou“
LIDOVÁ TANEČNÍ VESELICE s dechovou kapelou Lesanka z Humpolce
19.30 hodin, ve sklípku „na Pětce“, Masarykovo nám. č. 5
POSEZENÍ S KAPELOU POZDNÍ PŘÍCHOD
20 hodin, Kulturní dům ve Velké Bíteši
HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje hudební skupina RENOVACE
Sbor dobrovolných hasičů ČMS
v průběhu soboty a neděle, na horní straně Masarykova náměstí
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

Neděle 10. září 2006

8 - 9 hodin, v chrámu sv. Jana Křtitele
HODOVÁ SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA za účasti krojované chasy
8 – 11.30 hodin
STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu BÍTEŠSKÉ KAPELY
8 – 17 hodin, v areálu Českého svazu chovatelů v Lánicích č. 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Český svaz chovatelů, základní organizace Velká Bíteš
8 – 18 hodin, na nádvoří Základní umělecká škola, Hrnčířská ulice č. 117
VÝSTAVA BONSAJÍ doplněná fotografiemi z návštěvy Italů
Bonsaj klub mládeže při základní škole



9 – 17 hodin, v městském muzeu na Masarykově náměstí č. 5
VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE
Městské muzeum
9 – 18 hodin ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5
VÝSTAVA OBRAZŮ z díla bítešského rodáka akad. mal. Františka Rauše
Informační centrum a Klub kultury
9.30 – 11 hodin
KONCERT POD MÁJOU, hraje dechová kapela Doubravěnka
Informační centrum a Klub kultury
11 – 12 hodin
HISTORICKÝ ŠERM
vystoupení Společnosti historického šermu TAS „pod májou“
12 – 12.15 hodin
KOLEČKO PRO CHASU „pod májou“
13 – 14 hodin
DOMÁCÍ A HOSTÉ - ve folklorním pořadu „pod májou“ vystoupí děti národopisného souboru Bítešan a slovácký folklorní soubor Pentla z Boršic
Informační centrum a Klub kultury
13 hodin
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
14.30 hodin
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM
pod májou s právem, Česká beseda, první stárek předává věnec, Moravská beseda,
paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění
Hraje: Bítešská kapela
15 hodin, za „Starou poštou“ na horní straně Masarykova náměstí
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
Společnost historického šermu TAS
15.30 hodin, ve sklípku „na Pětce“, Masarykovo nám. č. 5
POSEZENÍ U CIMBÁLU, s muzikou Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště
Informační centrum a Klub kultury
16 hodin, Masarykovo náměstí
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY

Středa 13. září 2006

17 hodin, Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
KÁCENÍ MÁJE
19 hodin, ve sklípku „na Pětce“, Masarykovo nám. č. 5
HODOVÉ DOZVUKY - s kapelou F. K. MUSIC (František Kratochvíl ml.)



KAM o HODech DO SKLÍPKŮ
OD STŘEDY 6. ZÁŘÍ DO STŘEDY 13. ZÁŘÍ 2006
SKLÍPEK „NA PĚTCE“, Masarykovo nám. č. 5
LESÁCKÁ RESTAURACE, Masarykovo nám. č. 6
RESTAURACE MÁJ, Vlkovská č. 482
RESTAURACE U RAUŠŮ, Bowling bar
KAVÁRNA CAFÉ JANA, Masarykovo nám. č. 66
HOTEL JELÍNEK, Masarykovo nám. 83
SPORTBAR „NA ZÁKLADNĚ“, Masarykovo náměstí č. 1
VINOTÉKA, Růžová č. 150
RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK, Masarykovo nám. č. 86
HERNA U STAŘÍKA, Vlkovská č. 482
DISCO – BAR CARIBIC, Lánice č. 59
RESTAURACE U VRÁNY, Kostelní č. 69
HERNA-BAR U KOLKA, Kostelní č. 77
SPORTBAR KLÍMA, Tyršova č. 219
TENISOVÉ KURTY VELKÁ BÍTEŠ, Růžová
HODOVÝ SKLÍPEK, Pod Hradbami č. 169
hudba ♦ tanec ♦ zpěv ♦ hodová vína ♦ burčák ♦ uzené, zabijačkové a rybí pochoutky
♦ lunapark ♦ dobový jarmark ♦ výstavy ♦ hodové zábavy ♦ posezení u cimbálu

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Pátek dne 8. září 2006, ve 20 hodin
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO CHORVATSKÉHO LETOVISKA BIOGRAD
organizuje Seniorklub
Pondělí dne 25. září až pátek dne 6. října 2006
Výstavní sál Klubu kultury ve Velké Bíteši
OBRAZY MUDr. PETKO DAČEVA
Výstava obrazů, věnovaná památce našeho spoluobčana
Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 30. září 2006, ve 14 hodin
Mateřská škola Masarykovo náměstí
VÝTVARNÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vyrobíme si dvě aranžovací podložky s krajkovou uzavírkou.
Neděle dne 8. října 2006, v 8 hodin
PRAVIDELNÉ PLAVÁNÍ
Zahájení již sedmé sezony pravidelného nedělního plavání
odjezd od České spořitelny
organizuje Seniorklub



Program festivalu
sobota dne 9. září 2006

Starý hodový zvyk “stínání berana”.

Zahájení ve 13.30 hodin
“Píšu, píšu patnáct”
mladší děti souboru
Bítešan
„O Turkovi a velkém
zvonu“
starší děti souboru Bítešan

„Vítejte, sósedé..“
mládež z Jinošova a Velké
Bíteše

„Pod modró fáno“
národopisný soubor
Bítešan

„Líšeňská svarba”
100. VÝROČÍ F. BARTOŠE
národopisný soubor
Líšňáci z Líšně

„Dožínky“
horácký soubor písní
a tanců Vysočan z Jihlavy

„Vynášení smrti“
folklorní soubor
Borověnka z Boskovic

„Řemesla“
folklorní soubor z Březníka

„Aj hore, aj dole...“
folklorní soubor
Podskalák
z Troubska

„Čí je děvče z Jinošova“
skupina žen z Jinošova

„Kola z Březníka“
dívky souboru Bítešan

FOTO: SILVA SMUTNÁ

„Ketkovské tetěnky“
podhorácký soubor obce
Ketkovice

„Stínání berana“
soubor Podskalák z Troubska
„Co je s žertem to je s čertem“
soubor Bajdyš z Třebíče
„Robota“
horácký soubor písní
a tanců Vysočan z Jihlavy
Zakončení v 18 hodin



iNFORMACE RADNICE

Usnesení č. 09/06 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 13. června 2006
Rada města schvaluje:
• smlouvu o dílo v předloženém znění, uzavíranou mezi smluvními stranami - městem Velká Bíteš (objednatel) a firmou COLAS CZ a.s. Jihlava (zhotovitel), jejímž
předmětem je provedení díla „Rekonstrukce ulice Tyršova, Velká Bíteš“
• smlouvu o dílo v předloženém znění, uzavíranou mezi smluvními stranami - městem Velká Bíteš (objednatel) a firmou COLAS CZ a.s. Jihlava (zhotovitel), jejímž
předmětem je provedení díla „III/3791a, Velká Bíteš, Kostelní ul.“ v členění na stavební objekty: SO 102 – Chodníky a SO 401 – Veřejné osvětlení
• na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku do 2 mil. Kč bez DPH
– „Parkoviště P3 na ul. Tyršova, Velká Bíteš“ k plnění fu TS Velká Bíteš s.r.o. za
nabídkovou cenu 993.787 Kč vč. DPH. Nabídky dále předložily fy JCZ Maršovice
a COLAS CZ, a.s. Jihlava
• poskytnutí kladného stanoviska k projektové dokumentaci na rekonstrukci ul. Tyršova – 2. etapa (úsek od SOU J. Tiraye po polikliniku Velká Bíteš), zpracované projekční kanceláří Ing. Jan Mikuláštík, Brno. RM doporučuje projekt projednat s obyvateli přilehlých nemovitostí
• realizaci oplocení z bílých cihel ze západní strany sběrného dvora v ul. Kozí, Velká
Bíteš o délce cca 8 m a výšce cca 1,8 – 2 m s rozpočtem cca 35.000 Kč vč. DPH
• zveřejnění záměru na pronajmutí nádvoří Masarykovo n. 86, Velká Bíteš
• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1194/2, cca 26 m2 a záměru pronájmu části téhož pozemku, cca 49 m2, k.ú. Velká Bíteš
• ve věci žádosti obyvatel bydlících v nemovitostech ul. Peroutkova o přehodnocení
stanoviska ke stavbě přístřešku pro odstavení lehkých hospodářských strojů bez
pohonných hmot na pozemku p.č. 64, k.ú. Velká Bíteš – zahrada hotelu Jelínek,
zaslané na MěÚ dne 2.6.06 následující stanovisko:
- RM nic nemění na svém usnesení č. 05/06, které zní: RM na základě doplňujících
informací dává souhlas s uvedenou stavbou pouze na dobu tří následujících roků,
za podmínky že v uvedené lhůtě bude zemědělská činnost v areálu hotelu Jelínek
zcela utlumena, k čemuž se ve svém vyjádření ze dne 30.3.2006 sám p. Kulíšek
zavazuje
- Dále RM konstatuje, že v připravované změně č. 3 ÚP je ustanovení řešící vymístění zemědělské činnosti z městské památkové zóny města
• ve věci vyjádření se ke studii bytového domu situovaného na místě stávající prodejny v části města Chobůtky, následující stanovisko:
- RM požaduje uvedený návrh studie nechat posoudit nezávislým architektem–
urbanistou
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- RM požaduje seznámit s uvedeným návrhem petiční výbor vystupující za petici
občanů ze dne 25.4.2006 proti zrušení obchodu se smíšeným zbožím v ulici
Chobůtky
na základě mimořádné situace související s opravou velkomeziříčského mostu
přes potok Bítýška umístit pouťové atrakce mimo náměstí v době konání bítešské
pouti
provozovateli p. Kočkovi bude nabídnuto stanoviště jiné po vzájemné dohodě
a za nulový poplatek. Kauce vybíraná předem za účelem pořádku na stanovišti ve
výši 10.000 Kč se nemění
na základě aktuálního posouzení dopravní situace na ulici Růžová ponechat na křižovatce nainstalované semafory s přerušovaným výstražným žlutým světlem
ve věci publikace „Velkobítešská kostelní tvrz“, vydané jako součást edičního plánu
k 600letému výročí udělení městských práv Velké Bíteši (1408 – 2008) za finanční
podpory Fondu Vysočiny a města Velká Bíteš v nákladu 1000 ks následující stanoviska:
- prodejní cena je stanovena ve výši 98 Kč
ve věci sdělení fy COLAS CZ a.s., Jihlava k odprodeji části obecního pozemku
p.č. 2645/1, lesní pozemek, cca 15 000 m2 za navrhovanou cenu 30 Kč/m2 následující stanovisko:
- RM je vázána usnesením ZM č. 18/05 ze dne 9.5.2005, které zní: ZM schvaluje
prodejní cenu ve výši 500 Kč/m2 za prodej části obecního pozemku p.č. 2645/1,
lesní pozemek, 15000 m2, k.ú. Velká Bíteš bez trvalých porostů s tím, že o schválení
případného prodeje bude rozhodnuto po zveřejnění záměru na dalším jednání ZM
vyhovět žádosti ředitelky MŠ U Stadionu, pí. J. Janíkové na uzavření MŠ v uvedeném termínu v době letních prázdnin a bere na vědomí informace o přijímacím
řízení pro šk. r. 2006/07 a o umístění se dětí na celostátní soutěži ve hře na zobcovou flétnu
vyhovět žádosti osadního výboru obce Jáchymov o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč na Den dětí
vyhovět žádosti p. J. Šabackého na pronajmutí nebytového prostoru – volné kanceláře v ul. Lánice 42, Velká Bíteš od 15.6.2006
na základě žádosti Úřadu práce poskytnutí kladného stanoviska s osazením mříží
a s umístěním trezoru v objektu Masarykovo n. 7, Velká Bíteš, dle předložené dokumentace
vyhovět žádosti IC a KK Velká Bíteš na zajištění úklidu dvora v budově Masarykovo
n. 5, Velká Bíteš prostřednictvím TS Velká Bíteš s.r.o.
vyhovět žádosti 2. místopředsedy ČSLH p. M. Šeby o poskytnutí reklamní plochy
na ZŠ Velká Bíteš za účelem získání finančních prostředků na podporu přípravy
výběrů mládežnických celků kraje Vysočina
vyhovět žádosti Ing. Schwarzbacha o přidělení skříňky na náměstí. Jedná se
o skříňku, kterou uvolnila realitní kancelář p. Chalupy
stavební úpravy v objektu Masarykovo n. 7, Velká Bíteš dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. V. Kunčíkem



• na základě negativního stanoviska národní památkové péče ve věci parkoviště
Pod Hradbami dočasně pozastavit práce na této akci
Rada města neschvaluje:
• zveřejňovat záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 1180/128, ost.pl., cca 15 m2
a p.č. 1195/1, ost.pl., ost. komunikace, cca 9 m2, obojí k.ú. Velká Bíteš
Rada města bere na vědomí:
• smlouvu o dílo v předloženém znění, uzavíranou mezi smluvními stranami – kraj
Vysočina (objednatel) a firmou COLAS CZ a.s. Jihlava (zhotovitel), jejímž předmětem je provedení díla „III/3791a, Velká Bíteš, Kostelní ul.“ v členění na stavební
objekty: SO 101 – Komunikace, SO 103 – Dopravní značení a SO 104 – Dopravní
značení po dobu stavby
• znění odpovědi na petici občanů ze dne 25.4.06 proti zrušení obchodu se smíšeným zbožím v ulici Chobůtky
• žádost ředitelky MŠ Masarykovo n. 86, Velká Bíteš, pí. H. Sedlákové o posouzení
možnosti využívání prostor v sousedním domě Masarykovo n. 86 – kanceláří
v 1. NP, pro potřeby MŠ
• zprávu náměstka hetmana kraje Vysočina Ing. V. Kodeta ve věci rekonstrukce
mostu ev.č. 602-016 na silnici II/602 přes potok Bítýška
• inspekční zprávu z inspekce na ZŠ Velká Bíteš, kterou vykonala Česká školní
inspekce, Inspektorát v kraji Vysočina, Havlíčkův Brod
• zprávu náměstka hetmana kraje Vysočina Ing. V. Kodeta ve věci řešení neúnosného stavu silnice III/3791 mezi Velkou Bíteší a Vlkovem
• nabídku fy OVB ALLFINANZ ve věci spolupráce při řešení zajištění realizace a financování výstavby bytových projektů. RM konstatuje, že s uvedenou firmou lze
jednat pouze v případě uhrazení 3 mil. Kč, které město uložilo do spolku Helvag
na doporučení uvedené fy

USNESENÍ Č. 28/06 Z ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ, KONANÉHO DNE 28. ČERVNA 2006
Zastupitelstvo města schvaluje:
• celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za r. 2005 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za
r. 2005 s výrokem „bez výhrad“
• rozpočtové opatření č. 2/2006 v předloženém znění
• výkup pozemku p.č. 2854, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1291 m2
v k.ú. Velká Bíteš
• prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. a obci Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská
(býv. areál SOU) a to:
- pozemek p.č. 2985, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 434 m2 a na něm stojící budovu garáže (sloužící jako výrobní hala)



-

pozemek p.č. 2986, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2 a na něm stojící budovu občanské vybavenosti (sloužící jako dílny)
- pozemek p.č. 2987, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 551 m2 a na něm stojící budovu jiné stavby (výrobně skladovací objekt)
- část pozemku p.č. 3000/1, ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře
2568 m2 žadateli firmě STUDENT AGENCY s.r.o. se sídlem Bašty 2, 602 00 Brno
za nabídkovou cenu 6 mil. Kč
ZM poskytuje starostovi města vyjednávací pozici ve věci úhrady daně z převodu
výše uvedených nemovitostí
• výkup části pozemku p.č. 3000/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
564 m2, části pozemku p.č. 2977/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
163 m2 a části pozemku p.č. 2983, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
276 m2 v k.ú. Velká Bíteš z majetku fy STUDENT AGENCY s.r.o. se sídlem Bašty 2,
602 00 Brno za kupní cenu nepřesahující cenu pozemků, stanovenou dle platných
cenových předpisů s podmínkou, že před převodem na město musí prodávající
zajistit výmaz zástavního práva, které na předmětných pozemcích vázne
• valorizaci nájemného z nebytových prostor k 1.7.2006 dle návrhu fy Encom Brno
o míru inflace za r. 2005 tj. o 1,9 %
• dodatek č. 1 ke smlouvě v předloženém znění, uzavřené dne 20.4.2006 mezi
městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko ve věci financování výstavby
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Velká Bíteš – ulice Kostelní“
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informaci o stavu čerpání rozpočtu k 31.5.2006
• informaci starosty města o výběrových řízeních a následně uzavřených smlouvách
ve věcech:
- provedení díla „III/3791a, Velká Bíteš, Kostelní ul.“ v členění na stavební objekty:
SO 102 – Chodníky a SO 401 – Veřejné osvětlení
- provedení díla „III/3791a, Velká Bíteš, Kostelní ul.“ v členění na stavební objekty:
SO 101 – Komunikace, SO 103 – Dopravní značení a SO 104 – Dopravní značení
po dobu stavby
• informace starosty města ve věci odpovědi z KÚ Jihlava na jeho interpelaci vznesené na jednání krajského zastupitelstva k realizaci prací na silnicích v okrese Žďár
nad Sázavou v roce 2006/07
• vývoj v jednáních souvisejících s přeložkou silnice I/37 v ulici Kpt. Jaroše
Zastupitelstvo města stanovuje:
• počet členů ZM Velká Bíteš pro příští volební období: 21 členů



Starosta sděluje

Výstavba nových zastávek autobusů zahájena
V souvislosti se zobousměrněním ulice Na Valech zadalo město Velká Bíteš zpracovat projektovou dokumentaci na zajištění vyšší bezpečnosti dojíždějících dětí do
základní školy a odstranění nevyhovujícího přechodu pro chodce. Jedna zastávka
autobusu bude umístěna v parku u základní umělecké školy (směrem od Tišnova
a Vlkova) a druhá v prostoru podél silnice před odbočkou na ulici Sadová a Za Školou
(směrem od Přibyslavic a Košíkova). Chodníky budou přeloženy za zastávky a odděleny od zastávek zvýšenými betonovými obrubníky. Před školní kuchyní bude zúžena
komunikace tak, aby délka přechodu pro chodce byla v souladu se zákonem a hlavně
umístění přechodu pro chodce musí být kolmé na chodníky.
V polovině července město vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavby zastávek autobusů u základní školy, včetně nového přechodu pro chodce. Pro realizaci
zastávek autobusů byla schválena stavební firma Jiří Loukota z Velké Bíteše a celkové
náklady dosáhnou částky přes jeden milión korun.

Stavební firma zahájila zemní práce.
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FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

DOMOV DŮCHODCŮ ZÍSKAL DALŠÍ NOVÝ PŘÍSTROJ
V závěru měsíce června proběhlo
jednání dozorčí rady akciové společnosti MERO z Kralup nad Vltavou, na
kterém byla schválena žádost města
Velká Bíteš na finanční dar ve výši
120 tisíc korun na zakoupení elektrického zvedacího vaku s digitální
váhou. Prodejní cena tohoto speciální přístroje je 220 tisíc korun a dodavatelská firma v rámci reklamní
akce pro své odběratele poskytla
slevu 100 tisíc korun.
Od začátku měsíce srpna probíhá
další modernizace domova důchodců,
kterou realizuje stavební firma Stavos
Velké Meziříčí s.r.o.. Celkové náklady
na realizaci překročí 800 tisíc korun
a částku 600 tisíc korun město obdrželo jako státní dotaci z Ministerstva
práce a sociálních věcí. Dokončení
veškerých stavebních úprav by mělo
být na začátku měsíce října.
Pohled na nový přístroj na chodbě domova
důchodců.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

JAK DÁL S REKONSTRUKCÍ KŘIŽOVATKY
ULIC KOSTELNÍ, NA VALECH, TIŠNOVSKÁ A VLKOVSKÁ
Již v listopadu minulého roku byl vypracován firmou Pragoprojekt, a.s., Ateliér
Jihlava projekt okružní křižovatky, který byl předložen ke správnímu rozhodnutí
Městskému úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje. Tomuto
rozhodnutí předcházelo stanovisko Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Brně. Vzhledem k tomu, že správní rozhodnutí k umístění
okružní křižovatky ze dne 25. ledna 2006 bylo negativní, podalo město Velká Bíteš
i odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina v únoru odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče.
Přestože si město nechalo zpracovat dopravní audit na navrženou okružní křižovatku od Centra dopravního výzkumu z Brna, ze kterého jasně vyplynulo nejbezpečnější řešení právě v okružní křižovatce, odbor kultury a památkové péče
Krajského úřadu se přiklonil k zastáncům Národního památkového ústavu a podané

11

odvolání města a majetkového odboru Krajského úřadu zamítl rozhodnutím ze dne
2. června 2006, bez práva na odvolání.
V červenci se uskutečnilo jednání města s majetkovým odborem s cílem najít
řešení, jak dál s rekonstrukcí křižovatky. Bylo dohodnuto, že firma Pragoprojekt,a.s.
vypracuje návrh průsečné křižovatky, která bude obsahovat změny, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti pro chodce i řidiče. Předpokládá se narovnání osy komunikací ulic
Tišnovská a Kostelní, rozšíření chodníků u základní školy, doplněné o zábradlí, zvětšení parkových ploch u základní umělecké školy. S čím se nepočítá, je řešení řízení
křižovatky semafory, protože by došlo k degradaci celého území ve vazbě na kulturní
památky. Následně bude tento návrh předložen Národnímu památkovému ústavu,
územní odborné pracoviště v Brně k odsouhlasení a na Městský úřad Velké Meziříčí,
odbor výstavby a regionálního rozvoje, k následnému vydání kladného rozhodnutí.
Poté by mohlo být zahájeno stavební řízení na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí,
odboru výstavby.

Nový dětský koutek na Jihlavské ulici
Na konci měsíce července dokončila odborná firma z Kuřimi další dětský koutek
na ulici Jihlavská. Jedná se o takzvanou kombi sestavu, doplněnou o pískoviště a pružinovou houpačku.

Nový dětský koutek.
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FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA

Malá fotoreportáž

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ…
aneb co se dělo ve Velké Bíteši v parném létě
1. Vedle budoucího meziříčského mostu
projdou zatím jen pěší.
2. Takhle vypadala Kostelní ulice 4. července 2006.
3. Provoz na náměstí připomíná dobu před
výstavbou dálnice.
4. Tohle oraniště je na Tyršově ulici, ale
pak se to pofrčí ...
5. ...třeba k parkovišti vedle polikliniky. Ale
s rols-roysem - nevím, nevím …
6. Naše nejcennější památka dostává nový
„kabátek“, už si to zasloužila.
Zora Krupičková
Foto: Jaromír Krupička

1.

2.
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4.

5.
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6.

Co nového na Vysočině – červen 2006
Bohatý letní společenský i pracovní život
našich obcí a měst

Ve všední dny a zejména potom každou sobotu a neděli se v našich obcích a městech konají desítky kulturních, sportovních a dalších společenských akcí. Patří mezi
ně Křest knihy Radovanem Lukavským u Vírské přehrady, Závody do vrchu v Náměšti s Petrem Bendem, fotbalová utkání starých pánů, vernisáže desítek uměleckých
výstav, Dům, zahrada, byt v Jihlavě, Zahrada v Havlíčkově Brodě, Zahrada Vysočiny ve
Žďáře nad Sázavou, Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově, Junior show v Třebíči,
divadelní přehlídky v Třešti, Havlíčkově Brodě a Třebíči, filmový festival v Telči, soutěže hasičů, zdravotníků a umělců, setkání rodáků, dny otevřených dveří, svěcení praporu ve Stonařově, Barchan v Jemnici, slavnostní otevření rekonstruované starobylé
radnice v Jihlavě, Hudební slavnosti, Concentus Moraviae a Stamicovy slavnosti ve
spoustě měst a obcí Vysočiny, Polenské kulturní léto, návštěvy velvyslanců, slavnostní
ukončení školního roku pro maturanty i nematuranty, vyhlašování anket, zasedání rad
kraje, krajského zastupitelstva, neslaný nemastný výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nové konkurzy na ředitele některých středních
škol, fungování krajské knihovny v Havlíčkově Brodě, výběrová řízení v nemocnicích,
hektická příprava na čerpání finančních prostředků z evropských fondů v letech 2007
až 2013. To jsou alespoň některé charakteristiky a základní témata druhé poloviny
květnových a zejména potom červnových dní v našem kraji Vysočina.
Přiznávám, že jsem chvíli váhal, zda se mám pustit do popisu současného dění na
obcích, městech i celé Vysočině tímto způsobem neúplného výčtu různých společenských a pracovních aktivit. Velmi dobře si totiž uvědomuji, že čtenář téměř z každé
obce by dokázal můj neúplný výčet rozšířit o určitě velmi úspěšnou a populární červ-
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novou akci právě z jeho obce nebo z jeho města. Dopředu se tedy omlouvám za její
neuvedení. Na druhé straně však dodávám, že pestrost letního života Vysočiny je
právě díky aktivitě obcí, měst a tisíců dobrovolných organizátorů různých událostí
neuvěřitelně bohatá. Nelze než poděkovat všem organizátorům a popřát příjemné
veskrze slunečné léto.

Zlatá jeřabina vyhlášena

Kromě šesti grantových programů s názvy Rozvoj vesnice 2006 (2,50 mil. Kč),
Výzkum a vývoj pro inovace (1,75 mil. Kč), Prevence kriminality 2006 (1,50 mil. Kč),
Certifikace – osvědčení 2006 (1,75 mil. Kč), Edice Vysočiny IV (2,00 mil. Kč),
Bioodpady 2006 (2,00 mil. Kč), které byly schváleny na zasedání Zastupitelstva kraje
Vysočina 20. června 2006, vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí i konečné výsledky
ankety Zlatá jeřabina 2005.
První cenu za kulturní počin roku v kategorii Kulturní aktivita získalo setkání uměleckých kovářů v Brtnici s názvem „Brtnické kovadliny“. Na dalších místech se umístily
havlíčko-brodský hudební festival „Stamicovy slavnosti“ a pelhřimovský cyklus koncertů v kavárně U tygříka „Tygrování“.
První cenu za kulturní počin roku v kategorii Péče o kulturní dědictví získalo
restaurování vstupního portálu „Luka nad Jihlavou, panská sýpka“. Na dalších místech se umístily oprava věže kostela „Dolní Město (Loukov), kostel svaté Markéty“ a restaurování božích muk „Pelhřimov, křižovatka ulic Strahovská a Pichmannova - restaurování božích muk“.
Do ankety bylo zasláno skoro 16 tisíc hlasů a ceny byly předány prvním třem
počinům v každé kategorii v Horáckém divadle v Jihlavě v den letního slunovratu
21. června 2006. Součástí předání cen vítězným kulturním počinům v obou kategoriích bylo i předání finančních darů ve výši 30, 20 a 10 tisíc korun dle umístění na prvním, druhém a třetím místě.
Na závěr nezbývá než blahopřát a poděkovat všem účastníkům soutěže za aktivitu
a nezištnou práci pro kulturu na Vysočině.
Pokud někoho zajímají podrobnější výsledky, vše lze nalézt na internetové adrese
www.kr-vysocina.cz. V části „oddělení kultury“.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

Co nového na Vysočině – červenec 2006

Krajské zastupitelstvo zasedalo v červenci
hned dvakrát

Poprvé v historii dvakrát během jednoho měsíce a poprvé v historii v sobotu, a to
1. července 2006, zasedalo Zastupitelstvo kraje Vysočina. Prvního července hned
v 8.00 hodin ráno se sešli zastupitelé Vysočiny a zhruba ve stejné době zasedali i naši
kolegové - zastupitelé Jihomoravského kraje.
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Obě zastupitelstva, jak to Vysočiny, tak Jihomoravského kraje, svým červencovým sobotním hlasováním udělala velmi důležitý, základní a zákonem vynucený
krok proto, abychom byli včas a v souladu se zákonem připraveni na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Osobně předpokládám, že k celé komplikované přípravě našeho kraje - našich krajů na čerpání peněz z Evropské unie se ještě
dostanu v různých článcích podrobněji v následujících měsících.
Druhé zasedání Zastupitelstva Vysočiny se konalo 11. července a proběhlo tradičně
v úterý. Za důležitá přijatá rozhodnutí považuji schválení celkem tří grantových programů s názvy Generely bezbariérových tras (1,50 mil. Kč), Dobrovolnictví 2006 (1,50
mil. Kč) a Certifikace -osvědčení 2006 (1,75 mil. Kč). Více viz www.kr-vysocina.cz.
Nejzávažnějším rozhodnutím zastupitelstva bylo však podle mého názoru přijetí
půjčky od Evropské investiční banky ve výši 500 miliónů Kč za účelem jejího využití
k opravám krajských silnic (jedná se o silnice 2. a 3. třídy). Půjčka byla kraji poskytnuta velmi výhodně, avšak s podmínkou, že kraj při jejím využití investuje do oprav
krajských komunikací minimálně stejně vysokou částku ze svých nepůjčených - vlastních prostředků. Přijetí této půjčky tedy znamená, že v letech jejího čerpání (2006,
2007) vloží Vysočina do oprav svých silnic při využití celého objemu půjčky minimálně miliardu korun. Plán kraje je takový, že ještě tento rok na podzim bude proinvestováno cca 300 miliónů korun a v roce 2007 potom dalších 700 miliónů korun.
Na závěr ještě pro pořádek dodávám, že kromě těchto oprav by na údržbu a běžné
opravy krajských silnic měly jít v roce 2007 další peníze ve stejných objemech, jak
tomu bylo v minulých letech.

Ještě zvláště k silnicím

Opravy krajských silnic budou na podzim tohoto roku a zejména potom v následujících několika letech prioritou kraje. Určitě je a bude problém zajistit finanční
prostředky. Půjčka od Evropské investiční banky nám nebude stačit. Ke konci roku
2007 a hlavně potom v letech 2008 až 2014 proto počítáme s využitím tzv. evropských
peněz. Nebude to jednoduché, ale věřím, že se vše podaří. Pokud tomu tak bude,
budou opravy našich silnic pokračovat v podstatě s nezměněnou intenzitou i v dalších letech.
Proto si v této souvislosti dovolím napsat ještě jednu poznámku. Rozsáhlé a dlouhodobé stavební a nakonec i jiné opravy čehokoliv nejsou nikdy příjemné. Obecně
lze dokonce napsat, že nám lidem spíše otravují a někdy i stěžují život. Musíme objíždět, přelézat, měnit zaběhnuté stereotypy, snášet různé nelogičnosti a ústrky. Obecně
jsme prostě nuceni se nějak vyrovnat se snížením našeho standardního pohodlí, na
které jsme zvyklí.
Z důvodů výše uvedených si tedy dovolím v následující době požádat řidiče i neřidiče o určitou dávku pochopení a snad i tolerance. Například až dvacet uzavírek
různých úseků silnic v kraji Vysočina najednou se musí nějak projevit. A skutečně
může taková situace v letních měsících na Vysočině nastat. Zanedbanost od státu zděděných nyní krajských silnic je obrovská. Myslím si proto, že není jiné možnosti, než
se nyní pokusit využít všech zdrojů, které se nabízí a snažit se ze všech sil co nejvíce
kilometrů našich silnic co nejrychleji opravit.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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PROJEKT „NAJDI SI PRÁCI NA VYSOČINĚ“
Dvouapůlletý projekt, zahájený v únoru roku 2006, je cíleně zaměřen na zlepšení
situace na trhu práce dle požadavků zaměstnavatelů a motivování cílových skupin
osob tak, aby se zvýšila jejich zaměstnatelnost a zároveň i zaměstnanost. Projekt si
klade za cíl oslovení minimálně dvou tisíc osob z různých cílových skupin, z nichž alespoň 1000 vstoupí do projektu. Tyto osoby si budou moci vybrat ze 33 nabídnutých
rekvalifikačních kurzů a nejméně 230 absolventům bude zajištěno zaměstnání.

Přehled kurzů

Celkový počet kurzů je 33, z čehož dva jsou obecné a zbylé profesní. Kurzy jsou
pro všechny účastníky zdarma a jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním smyslem absolvování kurzu je
zvýšení kvalifikace účastníka a tím zvýšení možnosti získání nového zaměstnání.
Realizátor kurzů vždy bude vybírat kurzy pro jednotlivé účastníky ve spolupráci
s potencionálními zaměstnavateli a jednotlivá školení budou poskytována těm účastníkům programu, u nichž bude předpoklad, že po skončení rekvalifikace nastoupí
do zaměstnání a zároveň potřebují získat nové dovednosti, bez kterých se již na trhu
práce neobejdou.

Přehled obecných kurzů:
• Základy obsluhy PC
• Výuka k testovacímu modulu ECDL

Přehled profesních kurzů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurz pro podnikatele
Obchodní zástupce
Podvojné účetnictví s využitím PC
Marketing
Skladový logistik
Počítačová grafika Auto CAD
Správce počítačové sítě
Programátor
Seřizovač CNC strojů
Obsluha CNC strojů
Obráběč kovů
Obsluha zemních a stavebních strojů
Řidičský průkaz skupiny C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Řidičský průkaz skupiny D a E
Technik BOZP
Sváření
Zahradnické práce
Vazba a aranžování květin
Kuchařské práce
Číšnické práce
Hostinská činnost
Všeobecný sanitář
Kadeřnice
Kosmetička
a další

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Mgr. Martina Rychetská
marketing manager
Dendrit Consulting, s.r.o.
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Informace Úřadu práce Žďár n. S.
Na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZoZ), provedené zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, vzniká zcela nová složka lékařské posudkové služby
(dále jen LPS) v sociální oblasti, která od 1.7.2006 působí v rámci úřadů práce.
Jde o složku, jíž náleží posuzování zdravotního stavu ve vymezeném okruhu věcí
sociální péče, státní sociální podpory, sociální potřebnosti (resp. od 1.1.2007 pomoci
v hmotné nouzi), zaměstnanosti a od 1.1.2007 také pro účely příspěvku na péči, který
bude poskytován z nového systému sociálních služeb.

ÚŘADŮM PRÁCE (DÁLE TÉŽ JEN ÚP) NÁLEŽÍ OD 1. 7. 2006
POSUZOVÁNÍ:

1. Zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou ve smyslu § 67 odst. 2 písm. c) ZoZ
(tato kompetence vyplývá z § 8 odst. 1 písm. m) ZoZ).
2. Pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod podle zvláštních právních předpisů:
• dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte (tato kompetence vyplývá
z § 8 odst. 1 písm. n) bod 1 ZoZ);
• zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní
úroveň vlastní prací (tato kompetence vyplývá z § 8 odst. 1 písm. n) bod
2 ZoZ);
• zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou a druh a stupeň tohoto
postižení pro účely mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu, úhradu
bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu (tato kompetence vyplývá
z § 8 odst. 1 písm. n) bod 3 ZoZ);
• zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobě
těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou nebo o dítě
dlouhodobě nemocné (tato kompetence vyplývá z § 8 odst. 1 písm. n) bod
4 ZoZ).
Od 1.1.2007 úřadům práce bude navíc náležet posuzování stupně závislosti
fyzické osoby pro účely příspěvku na péči; tato kompetence vyplývá z ustanovení
§ 8 odst. 1 písm. n) bod 4 ZoZ, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Postup při podávání žádostí:

• žádost o posouzení občana zdravotně znevýhodněného se podává písemně na
Úřad práce, oddělení LPS, Žďár nad Sázavou, Komenského 1786
• žádost pro účely, zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou a druh
a stupeň tohoto postižení pro účely mimořádných výhod, příspěvku na úpravu
bytu, úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu
motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu se nadále podává na příslušném pověřeném obecním úřadu
• žádost pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobě
těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou nebo o dítě dlou-
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hodobě nemocné se nadále podává na Úřadu práce, odboru státní sociální podpory, Komenského 1786
Podstatná je skutečnost, že občan žádá o dávku sociálního zabezpečení na příslušném orgánu. Státní orgán, u kterého byla žádost o dávku sociálního zabezpečení
podána, požádá úřad práce - oddělení lékařské posudkové služby - o posouzení zdravotního stavu.
Oddělení lékařské posudkové služby vypracuje posudek, jehož hlavním obsahem je vyhodnocení, zda žadatel o dávku sociálního zabezpečení plní zdravotní podmínku pro přiznání dávky sociálního zabezpečení.
Vypracovaný posudek je podkladem pro vlastní rozhodování příslušného
orgánu.
MUDr. Růžena Pokorná, LPS ÚP Žďár n. S.

Příspěvky úřadu práce

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 zajištěno pracovní uplatnění.
• SÚPM vyhrazené – jedná se nejčetněji poskytovaný příspěvek s minimem rizik
(nemusí se jednat o nové místo) jedná se o příspěvek na mzdové náklady
a odvody pojistného za zaměstnavatele – dohodu lze uzavřít na konkrétního
uchazeče, který je úřadem práce na dané pracovní místo písemně doporučený.
Mezi prioritní skupiny uchazečů, kteří jsou na tato místa vytipováni, jsou uchazeči
o zaměstnání nad 50 let věku (největší výše poskytovaného příspěvku), uchazeči
- osoby se zdravotním postižením, uchazeči do 25 let věku, absolventi VŠ do
2 let po úspěšném ukončení studia nejdéle však do 30 let věku. Dále může úřad
práce zvážit poskytnutí příspěvku na zaměstnanost uchazečů pečujících o děti do
10 let věku a uchazeče evidované na ÚP nad 6 měsíců. Nejčastěji je poskytován
příspěvek 7 000 Kč/měsíc/místo
• SÚPM zřízení - jiný účelově určený příspěvek na vytvoření nových pracovních
míst pro uchazeče z evidence ÚP nad 2 měsíce evidované. Místa musí trvat po
dobu dvou let, pracovní poměr musí být uzavřen na dobu neurčitou. Příspěvek
je poskytován na místo, ne na konkrétního uchazeče, a proto může být místo přeobsazováno. Rozhodující pro doporučení poskytnutí příspěvku je situace na trhu
práce, vztah mezi nabídkou a poptávkou, kdy je zejména zjišťováno, zda je možné
danému uchazeči zajistit pracovní uplatnění bez příspěvku (příspěvek není doporučován na pracovní pozice, které jsou běžně v databázi volných pracovních míst).
Rozhodující pro stanovení výše příspěvku jsou zejména: kvalita podnikatelského
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záměru – druh činnosti a druhy pracovních pozic, výše nákladů, výdajů, potřebných na zřízení místa, atd… Maximální výše příspěvku je vázána na výši průměrné
míry nezaměstnanosti, v současné době se jedná o částku maximálně 73 684 Kč
• jiný účelově určený příspěvek je možné poskytnout i uchazeči o zaměstnání, který
je evidován na úřadu práce a zřizuje pro sebe místo v samostatné výdělečné činnosti. Podmínkou je zpracování životaschopného podnikatelského záměru, který
uchazeči zpracovávají v kurzu pro začínající podnikatele (jedná se o kurz, doporučený úřadem práce)

Veřejně prospěšné práce (VPP)
Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti (nejdéle na 12 měsíců) spočívající
zejména v úklidových a údržbových pracích ve prospěch obcí a měst, dále se může
jednat o práce sociálního charakteru, charitativní činnosti, práce kulturního charakteru atd. Nejčastěji je poskytován příspěvek 7 000 Kč/měsíc/místo.

Chráněná pracovní místa (CHPM)
jsou pracovní místa vytvořená zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením nebo osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné
pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného
v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout úřad práce
zaměstnavateli příspěvek.
Příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může být schválen ve vyšších částkách než jsou SÚPM. Příspěvek
může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením
maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až
třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Chráněné pracovní dílny (CHPD)
jsou pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce
a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců.
Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne
sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce
zaměstnavateli příspěvek v obdobných částkách jakou jsou CHPM. U CHPD je také
možné poskytnout příspěvek na provoz takovéto dílny.
Bližší informace k možnostem poskytování příspěvků, o dobách při poskytování
příspěvků, o dalších nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti můžete získat
u specialistů APZ na Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou.
Kontaktní osobou pro mikroregion Velká Bíteš je paní Jana Klementová,
tel.: 566 682 123, e-mail: jana.klementova@zr.mpsv.cz. Více informací je možné také
získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info/apz/.
Jana Klementová
specialista APZ
Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
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UPOZORNĚNÍ

NA NUTNOST VÝMĚNY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Městský úřad Velká Bíteš upozorňuje občany na nařízení vlády č. 612 ze dne
16.11.2004, kterým se stanoví lhůta pro výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů.
II. termín pro výměnu občanských průkazů vydaných v roce 1995 a v roce
1996 je do 31.12.2006. Platnost těchto občanských průkazů končí dne
31.12.2006.
Státní občané České republiky jsou povinni podle tohoto nařízení zažádat o výměnu těchto občanských průkazů nejpozději do 30.11.2006!
O nový občanský průkaz lze požádat na Městském úřadě ve Velké Bíteši (odbor
správní - matrika) a Velkém Meziříčí (odbor správní, kancelář občanských průkazů
a cestovních dokladů ve staré radnici, mezipatro – dveře č. 107) nebo na příslušném
matričním úřadě. Jedná se o matriční úřady Osová Bítýška, Křižanov, Tasov, Měřín.
K výměně občanského průkazu je třeba předložit dosavadní OP, 1x barevná průkazová fotografie ze současné doby, popřípadě doklady, ověřující zápis údajů, pokud
tyto nejsou vyznačeny v dosavadním občanském průkaze (úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy-originály). Žádost o vydání OP obdržíte
na Městském úřadě Velká Bíteš a Velké Meziříčí a na matričních úřadech. V případě
nejasností můžete volat na telefonní čísla 566 50 25 11 Velká Bíteš a 566 50 11 60 Velké
Meziříčí.
Upozorňujeme proto občany, kteří jsou držiteli starých občanských průkazů, aby
podali žádost o nový občanský průkaz nejpozději do 30.11.2006. Výměna probíhá
bezplatně. Pokud nebude provedena výměna dosavadního občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů, končí platnost tohoto průkazů dnem 31.12.2006.
Žádáme občany o splnění této povinnosti, aby se vyhnuli případným nepříjemnostem na úřadech z důvodu neplatného občanského průkazu.
Zdenka Milianová
správní a sociální odbor

Velká Bíteš očima dětí
Tento název nesla výstava výtvarných prací žáků Základní školy
Tišnovská č. 116, Velká Bíteš, (dříve SpŠ Tišnovská). Zahájení výstavy
proběhlo v slavnostním duchu, zkrášlené navíc vystoupením vokálního souboru bývalých studentů velkomeziříčského gymnázia Za
5 kvintet. Po projevech a občerstvení se mohli hosté „projít“ zmenšenou Velkou Bíteší. Míjet kostelní věže, radnici, domy a domky, vytvořené nápaditě
z vlnité lepenky, malované na skle, modelované, kašírované, tvořené grafickou technikou.
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Bítešské náměstí, jak je vidí malí tvůrci.

Ředitelka ZŠ Tišnovská, Mgr. Oplatková, děkuje svým kolegyním.
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Zajímavé bylo využití středu výstavního sálu. Vznikl tam parčík s lavičkou, stromy,
květinovými záhonky a dokonce s motýly a ptáčkem nad hlavou.
Za zmínku stojí i model bítešského náměstí, kterému vévodí radnice a kašna,
obklopená „kašňáky“, kteří, jak prý tvrdili malí tvůrci, k náměstí patří. (Dospělí si ale
myslí, že by tenhle kašnový „folklór“ určitě oželeli, i když v podání dětí působí figurky
roztomile.)
Ještě jedna věc mě kromě exponátů zaujala: ředitelka školy, Mgr. Milada Oplatková,
veřejně a s květinami v ruce děkovala jednotlivě svým kolegyním za vykonanou práci!
Dalšího komentáře není třeba.
Pochvalu si určitě celý pedagogický sbor zasloužil. Přejme mu tedy hodně dalších
dobrých nápadů, trpělivosti a píle v novém školním roce.
Text i foto Zora Krupičková

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
Považuji za vhodné informovat se začínajícím školním
rokem nejenom rodičovskou veřejnost jednak o připravovaných aktivitách na Základní škole Velká Bíteš, ale také uvést
malou retrospektivu.
V pondělí 4. září nastoupí do 29 tříd naší školy celkem 715
žáků, z toho 58 dětí do 1. ročníku. V červnu školu opustilo 111 žáků 9. ročníku. Pokud
uvádím tyto počty, stojí za zmínku uvést vývoj počtu žáků na naší škole od roku 2000,
uvedený v následující tabulce vždy k 30. září daného školního roku.
školní rok
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007 - předpoklad

počet žáků
767
756
770
782
772
753
715

počet tříd
34
34
36
31
31
30
29

Zvýšení počtu žáků v letech 2002, 2003, 2004, v době, kdy jiné školy zaznamenávaly poměrně výrazný pokles počtu žáků, bylo dáno prokazatelně třemi faktory nadstandardní nabídky - zřízením:
- jedné třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
- šesti specializovaných tříd pro žáky s poruchami učení
- osmi tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.
Tato nadstandardní nabídka, zčásti účelová, zvýšila zájem a následně volbu naší
školy rodiči a dětmi z obcí, odkud děti spádově navštěvují jiné úplné základní
školy, například Svatoslav - ZŠ Deblín, Otradice - ZŠ Náměšť nad Oslavou, Skřinářov
- ZŠ Osová Bítýška, Nová Ves - ZŠ Křižanov, Jabloňov - ZŠ Velké Meziříčí, Lubné - ZŠ
Žďárec, Křižanov, ad., případně malotřídní školy. Celkem se jedná o více než 50 dětí.
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Toto navýšení znamenalo také roční příjem více než 250 000 Kč, navíc do rozpočtu
města Velké Bíteše, které je zřizovatelem naší školy. Přibližně polovina všech žáků
naší školy dojíždí z 33 obcí, 3 okresů a 2 krajů.
Přestože tato nadstandardní nabídka platí i v tomto školním roce, navíc posílená
skutečností, že z 5. ročníku letos neodešel ani jeden žák na osmileté gymnázium
(vůbec nebyla podaná přihláška, což je určitě pozitivní zjištění), počet žáků školy
klesl snad na historické minimum. Celkový propad je však díky výše uvedenému podstatně nižší než u srovnatelných škol v regionu. Demografický vývoj v našem regionu
bude dle záznamů matrik v příštích letech mírně pozitivnější. Tolik malé ohlédnutí.
Podívejme se z několika úhlů na nastávající nový školní rok. Významným krokem
bude v rámci reformy českého školství dokončení tvorby a od 1.9.2007 realizace školního vzdělávacího programu. Detailnější seznámení s touto tematikou přineseme
v některém z příštích čísel Zpravodaje.
Součástí výše uvedené reformy je dokončení navýšení počtu vyučovacích hodin
ve většině ročníků. V souhrnu za poslední 3 roky to představuje celkové navýšení o 9
vyučovacích hodin, v naší škole využitých především pro výuku angličtiny, od tohoto
školního roku povinné už od 3. ročníku, a pro výuku informačních technologií.
Podpora výuky cizích jazyků je pro mě, jako ředitele školy, jednoznačnou strategickou prioritou. Tomu odpovídá dlouhodobý koncepční záměr, opírající se m.j. o spolupráci s brněnskou jazykovou školou, která nabízí výuku angličtiny na naší škole už
od 1. ročníku. Věřím, že rodiče letošních žáků 1. ročníku, ale také 2. ročníku bez
výjimky umožní svým dětem přípravku navštěvovat tak, aby všechny měly následně
ve 3. ročníku stejný jazykový základ, který umožní urychlit zvládnutí základů této, pro
dnešní nejmladší generaci zcela samozřejmé, kompetence. Zahraniční výjezdy, spolupráce se zahraničními školami, projekt SOKRATES, tvorba video pořadů v angličtině,
návštěvy představení anglického divadla BEARS, spolupráce s odborníky v oblasti
výuky cizích jazyků včetně spolupodílnictví na tvorbě výukových programů a další
aktivity tento koncepční záměr doplňují.
Dotace 500 000, - Kč, kterou naše škola díky své připravenosti získala ze státního
rozpočtu, zajistila výrazné zkvalitnění výuky informatiky, jako druhé priority, ve dvou
moderních učebnách ICT. V letošním školním roce projdou výukou tohoto předmětu
všichni žáci 6. ročníku, v 7. - 9. ročníku si ho značná část žáků vybrala jako volitelný
předmět, pro další žáky 4. - 9. ročníku bude nabídnut jako nepovinný předmět případně kroužek.
Protiváhou nutného technokratického rozvoje společnosti je na naší škole podpora třetí prioritní skupiny - esteticko - výchovných předmětů a tělesné výchovy.
Personální a materiální podmínky pro výuku především výtvarné výchovy, včetně činnosti keramické dílny a tělesné výchovy jsou velice dobré, tomu odpovídá i značný
zájem o tyto aktivity ze strany žáků a rodičů.
Vzdělávací nabídka naší školy není dána jen výukou povinných, volitelných a nepovinných předmětů. K další nabídce patří činnost školního sportovního klubu,
Bonsaj klubu při ZŠ Velká Bíteš, logopedické poradny, pohybových aktivit, zaměřených na míčové hry, aerobik a gymnastiku. V nabídce dalších kroužků se objeví
přípravný zpěv, sborový zpěv, informatika, společenskovědní seminář, dyslektický
kroužek, výtvarný kroužek, příprava žáků 9. ročníku na přijímací řízení a další.
Konkretizace této nabídky bude zveřejněna začátkem školního roku na informačním
letáku a webových stránkách školy.
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V prostorách školy se realizují další činnosti ve spolupráci s jinými subjekty a organizacemi. K těm nejvýznamnějším patří činnost oddílu juda při TJ Spartak Velká Bíteš,
zimní příprava prakticky všech mládežnických kategorií FC Spartak Velká Bíteš, letní
příprava žáků HC Spartak Velká Bíteš, kurzy informačních technologií ve spolupráci
s Úřadem práce Velká Bíteš. Poměrně velký počet dětí navštěvuje taneční kroužek,
ale také taneční kurzy vedené odborníky z taneční školy v Zastávce u Brna. Externími
pracovníky je veden střelecký klub, o jehož činnost je poměrně značný zájem.
Přestože nabídka není právě malá, dovoluji si oslovit zájemce z řad nejenom
rodičů o podporu těchto mimoškolních aktivit, především formou osobního vedení
i zcela nově vytvořených kroužků (cyklistický, baseballový, šachový, atletický, gymnastický, stolního tenisu, tenisu, stolních her, ad.). Výše uvedený návrh platí po dobu
celého školního roku.
Poslední skupinu připravovaných činností představují akce spíše jednorázového
charakteru. Patří sem připravované zahraniční výjezdy - Francie, Anglie, Chorvatsko,
Polsko, Rakousko, Slovensko, případně další země, lyžařský výcvikový kurz žáků
7. ročníku zčásti realizovaný v oblasti Velké Fatry na Slovensku, možný vodácký kurz,
škola v přírodě pro žáky prvního stupně, návštěva Prahy žáky 5. a 9. ročníku, cyklus
filmových představení v rámci projektu „Film a škola“, výchovné koncerty, odborné
přednášky a desítky dalších vzdělání a výchovu podporujících akcí.
Dne 11. října 2006 proběhne plenární zasedání SRPŠ při ZŠ Velká Bíteš. Dovoluji
si jménem svým a členů výboru tohoto občanského sdružení pozvat všechny rodiče
a také příznivce a přátele naší školy na toto jednání.
Závěrem chci všem žákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům naší školy
popřát příjemné vykročení do nastávajícího školního roku 2006/2007 a jeho úspěšný
průběh.
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

„Napříč školou“ – výstava Základní školy v Klubu kultury.
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Podzimní výtvarné kurzy
pro veřejnost
Mateřská škola Masarykovo náměstí

vás opět srdečně zve na další pokračování výtvarných kurzů. Na letošní podzim
jsme připravili, na základě žádostí, dva cykly seminářů. První je určen pro naše „staré
pletařky“ a druhý cyklus pro úplné začátečníky. Všechny semináře jsou zaměřeny na
pletení z pediku, některé s použitím i jiných materiálů, jako je mořská tráva, kukuřičný provázek, šéna, apod.
Kurzy pro začátečníky jsou určeny především těm, kteří s pedikem nikdy nepracovali a chtějí se s touto krásnou technikou seznámit a získat základní dovednosti. I oni
si odnesou vždy hotový výrobek, ze kterého budou mít určitě radost.
Kurzy pro pokročilé věnujeme těm, kdo naši MŠ navštěvují již delší dobu, získali
potřebné dovednosti při pletení a tyto semináře obohatíme o další složitější techniky,
např.: copánkovou uzavírku, diamantovou vazbu, apod.
TERMÍNY A NÁPLNĚ JEDNOTLIVÝCH KURZŮ:
• KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY
1) sobota 30.9.2006 - oplétání pedikem
- dvě aranžovací podložky s krajkovou uzavírkou, cena 220 Kč
2) sobota 14.10.2006 - oplétání pedikem
- servírovací tác, cena 300 Kč
3) sobota 28.10.2006 - oplétání pedikem a mořskou trávou
- dvě dózy na příbory a vařečky, cena 300 Kč
4) sobota 11.11.2006 - oplétání pedikem
- kulatá ošatka, cena 280 Kč
5) sobota 2.12.2006 - oplétání pedikem a šénou
- oválná ošatka, cena 280 Kč
• KURZY PRO POKROČILÉ
1) sobota 7.10.2006 - oplétání pedikem
- malý květinový košík s obtáčeným uchem, pletený
tzv. šichtou (košíkářský způsob), cena 280 Kč
2) sobota 21.10.2006 - oplétání pedikem a šénou
- kulatá dóza s víkem a copánkovou uzavírkou, cena 350 Kč
3) sobota 4.11.2006 - oplétání pedikem a šénou
- obal na květináč s diamantovou vazbou, cena 280 Kč
4) sobota 25.11.2006 - spirálová technika, mořská tráva a lýko (provázek)
- ošatka „šitá“, cena 280 Kč
5) sobota 9.12.2006 - oplétání slabým pedikem na formě
- dva vánoční zvonečky, cena 250 Kč
DALŠÍ INFORMACE:
Kurzy jsou určeny: pouze pro dospělou veřejnost
Místo konání:
Mateřská škola, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
(vchod z průjezdu)
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Čas konání:
Délka trvání:
S sebou:
		
Přihlásit se můžete:
		
		
Další informace:
		
Cena kurzu:
		
Bonusová cena:
		
		
		

vždy od 14,00 hodina
asi 4 - 5 hodin, podle techniky
přezůvky, pracovní oděv, starší ručník, příp. kleštičky a nůžky
(nemusí být)
nejpozději 3 dny před zahájením kurzu,
osobně na MŠ nebo telefonicky na čísle 566 532 244 nebo
e-mail: skolka.bites@seznam.cz
naleznete i s obrázky na webových stránkách MŠ
www.skolkavbites.com
cena za jednotlivé kurzy - viz. výše.
Cena je stanovena podle náročnosti techniky a ceny materiálu.
pokud se přihlásíte na celý cyklus všech pěti seminářů,
poskytujeme slevu:
a) pro začátečníky = celková cena 1 250 Kč
b) pro pokročilé = celková cena 1 200 Kč

Na příjemné a tvůrčí setkání s vámi se těší zaměstnanci MŠ, Masarykovo náměstí

Ukázka ošatky.
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ
Ve školním roce
2005/2006 znamenal
červen závěr studia pro
třídy 3.A a 3.B, učební
obory kadeřník, cukrář, krejčí, kuchař-číšník a obráběč kovů. Po
úspěšném zvládnutí
písemné,
praktické
i ústní části závěrečné
zkoušky byli žáci i rodiče pozváni ke slavnostnímu předání výučních listů na Městský
úřad ve Velké Bíteši
dne 15. června 2006.

Předávání výučních listů.
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V atmosféře, podbarvené příjemnou hudbou, pronesl úvodní slovo p. starosta
Mgr. Miroslav Báňa. Rovněž neopomněl poděkovat paní ředitelce Ing. Marii Šabacké,
třídním učitelům a ostatním pedagogům za péči, věnovanou žákům po dobu přípravy na jejich budoucí povolání. Následně přivítala žáky paní ředitelka, která připomněla žákům, že za jejich úspěchem stojí také rodiče, bez jejichž podpory by jen
stěží zdárně dokončili studium.
Nejprve obřadní síň zaplnili absolventi oboru kadeřník, cukrář a krejčí. Třídní učitelka Radmila Valachová představila všech 22 žáků, kteří úspěšně zakončili studium
závěrečnou zkouškou, z nich 7 s vyznamenáním.
Poté následovalo dekorování učňů oboru kuchař-číšník a obráběč kovů, kterému
byla přítomna také paní Bc. J. Veverková - zástupce První brněnské strojírny a.s.,Velká
Bíteš. Třídní učitel Milan Kratochvíl představil celkem 19 žáků, z nichž 6 prospělo s vyznamenáním.Vyznamenaní žáci obdrželi od SOU hodnotné knižní odměny.
Zvláštní poctou pro letošní absolventy bylo jmenování nejlépe prospívajících žáků
z oboru cukrář a kuchař-číšník k udělení certifikátu Hospodářské komory pro EU.
Ze SOU J. Tiraye Velká Bíteš bylo oceněno celkem 5 učňů, a to z oboru cukrář
Ivana Roučová, Žaneta Šimečková a Markéta Domanská, z oboru kuchař-číšník Petra
Vašíčková a Miroslav Toman.
K předání došlo dne 29. 6. 2006 na Krajském úřadě v Jihlavě z rukou M. Vystrčila,
hejtmana kraje, za účasti předsedy Společenstva cukrářů kraje Vysočina pana
J. Hrušky.
Nezbývá než popřát vyučeným absolventům úspěšné vykročení do samostatného
života, učitelům všech škol hodně pedagogického optimismu a trpělivosti v novém
školním roce a vyjádřit poděkování všem zaměstnancům Městského úřadu za každoroční přípravu této slavnostní akce.
Radmila Valachová
učitelka, SOU J. Tiraye
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BLAHOPŘEJEME
V sobotu 8. července 2006 jsme
se sešli na požární stanici ve Velké
Bíteši, abychom společně oslavili
životní jubileum dlouholetého funkcionáře hasičského hnutí, bratra
Ludvíka Zavřela. Bratr Zavřel se narodil 6. července 1956 ve Svitavách.
Pracoval v První brněnské strojírně
ve Velké Bíteši a v současné době
soukromě podniká.
Do Základní organizace Svazu
požární ochrany, dnes SDH vstoupil 1. ledna 1974, tj. 33 let aktivního
členství. Nejprve aktivně pracuje
jako člen soutěžního družstva a řidič
Poděkování funkcionářům okrsku Velká Bíteš.
požárních vozidel. V roce 1991 byl
FOTO: JAN DOČKAL
zvolen velitelem SDH a tuto funkci
zastává dosud. Dále byl v roce 2000
Městským úřadem jmenován velitelem jednotky SDH obce Velká Bíteš. I tuto funkci
zastává v současnosti. Po několika letech je sborem navržen do Městského výboru
Svazu požární ochrany Velká Bíteš. Sem přichází v roce 1987. Ihned po příchodu do
Městského výboru je navržen na předsedu. Tuto funkci zastával do roku 1990, kdy
plynule přešel na funkci starosty znovuobnoveného okrsku Velká Bíteš.
Po chvilkovém rozkoukání a seznámení se se členy výboru přemýšlí, jakým způsobem by se daly sehnat peníze, ze kterých by se mohl okrsek vybavit. Nejprve začíná
organizovat pravidelné auto - moto burzy a taneční zábavy. Vzápětí se rozhodne
pro pořádání hasičského plesu, který se vydařil, a proto se plesy začínají konat pravidelně. Největší zátěž leží na bratru Ludvíkovi, protože si bere na starost sehnání
sponzorských darů do tomboly. Po získání nějakých finančních prostředků z akcí se
začíná pomalu vybavovat okrsek potřebným materiálem (stánky, televize, video, příbory, sklenice, hasičské uniformy a další věci). Bratr Ludvík Zavřel navrhne uspořádat
dvoudenní zájezd. Tato akce se stává tradicí a každým rokem se opakuje. Dále zajišťuje pro okrsek právní subjektivitu. Nikdo si nedovede představit, kde by asi okrsek
byl, kdyby se bratr Ludvík nechopil vedení. Přes všechnu jeho snahu se nepodařilo,
aby všechny sbory spolupracovaly. V roce 2005 se stal členem organizační rady OSH
ČMS ve Žďáře nad Sázavou.
Za jeho obětavou práci u hasičů mu bylo uděleno několik vyznamenání. V roce
1992 při oslavách 120. výročí založení SDH obdržel „Medaili za příkladnou práci“
a v pátek 16. srpna 2002 při slavnostní schůzi při příležitosti 130 let trvání sboru obdržel „Odznak svatého Floriána“.
Naší milou povinností je bratru Zavřelovi jménem výboru SDH a okrskového
výboru poděkovat za jeho dosavadní práci a popřát mu k 50. narozeninám všechno
nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, dobré spolupracovníky v obou výborech, aby mohl dále pokračovat v započaté práci. Naše poděkování patří také jeho
manželce i celé rodině, bez jejichž pochopení by veškeré úkoly nemohl zvládnout.
Výbor SDH Velká Bíteš
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Jedenáct otázek a odpovědí

Rozhovor s Ing. A. Koukolou, CSc.
na téma „návštěva Italů v Bíteši“

1.	Od návštěvy z italského Torevecchia Pia už uplynula určitá doba. Když se
podíváš zpátky, vzpomeneš si na chvíle, kdy bys během příprav na jejich
přijetí nejraději se vším praštil a návštěvu odvolal?
Samozřejmě. Takových chvil bylo mnoho. Vždy, když se něco nového začíná, něco
co vybočuje z vyježděných kolejí, narazí to mnohdy na pohodlí, pochyby, nedůvěru a - nebojím se to říci - jízlivé postranní úsměšky.
2.	Ne všichni Bítešáci vzali návštěvu na vědomí. Někteří z těch, kteří o ní
věděli, nesdíleli nadšení občanů, kteří Itálii navštívili a podíleli se na
přípravách. Ozývaly se i hlasy: „Za čí peníze asi byly všechny ty večírky
a hostiny?“ Odpověz, prosím, na tuto otázku.
Celá tato akce se mohla uskutečnit díky podpoře z EU. Sedmdesáti tisíci se podílelo město, jež použilo peníze, které nám byly vráceny ze stejných evropských
zdrojů na úhradu naší loňské cesty do Itálie.
3. Počátky navázání kontaktu s Italy byly nejspíš úřední a oficiální. Ve které
chvíli jsi poznal, že družba s občany města Torevecchia Pia nebude jen
„přidělenou formalitou“?
Ihned po jejich první neoficiální návštěvě u nás, ve dnech 15. a 16. září 2004. Tehdy
šlo o malou, asi osmičlennou skupinku, která byla na jižní Moravě na tzv. „prohledech“ a vybírala si, které z navštívených měst by jí nejlépe vyhovovalo. Prostě jsme
si hned padli do oka. Musím ale podotknout, že tomu předcházel osobní poznatek
z mezinárodní konference v Miláně na počátku prosince 2003, kde byla prezentována i Velká Bíteš a kde Italové projevili nepředstíraný zájem o kontakty s obyvateli evropských měst nově přistupujících zemí a v kuloárech projevili velký zájem
o Českou republiku.
4. V mnohých číslech Zpravodaje jsi o navázání přátelství s Italy už hodně
napsal. Jejich návštěva u nás dopadla velmi dobře, to potvrdili především
nadšení hosté. Do „zákulisí“ příprav ale viděli jen zúčastnění. Tak nám
teď prozraď, co ti během jejich pobytu u nás nejvíc dělalo starosti.
Bylo to především nedělní počasí a slavnostní ceremoniál. Potom výběr takových českých jídel, která by jim chutnala, protože stravovací návyky jsou přece jen
odlišné. Nebyl problém objednat pizu, špagety a jiná, italská nebo evropská jídla,
ale my jsme chtěli něco českého, aby také poznali českou či moravskou kuchyň.
5.	A  naopak – kdy ti bylo dobře u srdce a řekl sis, že všechna ta námaha
nebyla marná?
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Zmíním se pouze o těch nejniternějších pocitech. Sobotní program, tj. návštěva
Moravského krasu, byl částečně ohrožen, protože večer před tím se začalo vymýšlet, že by možná byla lepší Praha… Italský starosta nekompromisně za své krajany rozhodl: „Program zůstane tak, jak je připraven“ a já jsem souhlasil. Měl jsem
samozřejmě obavy aby, všechno vyšlo, ale skutečnost předčila i moje očekávání.
Před vstupem do Punkevních jeskyní začalo bouřit a pršet. Po prohlídce centrální
části, kdy měli naši hosté možnost vyslechnout výklad ve své mateřštině, jsme vyšli
na denní světlo do nádherného, majestátního přírodního dómu, navazujícího na
dno propasti Macocha. To vše za zvuku velebných tónů Gregoriánského chorálu,
doprovázeného duněním hromů odcházející bouřky z prostoru propasti. Byl to
opravdu silný, nenapodobitelný zážitek. Mrazení v zádech, neskrývané slzy italských žen a dívek a mlčky podané ruce, stejně jako chlapská objetí beze slov, byly
tou nejlepší odměnou.
V neděli, v pro mne vypjaté atmosféře, to byl okamžik, kdy jsme za zvuku fanfár
vešli do atria, do prostor slavnostního ceremoniálu – a nepršelo. Potom, když jsem
slyšel řízné tóny výborně provedené italské hymny, při které si Italové kladli pravou ruku na srdce a kdy mne po jejím skončení druhý italský starosta mlčky objal.
Potom, kdy jsem jako poslední zakončil slavnostní projevy.
A samozřejmě nezapomenutelný nedělní večer, kdy se Italové stali mistry světa
a my jim k tomu připravili nádherný půlnoční ohňostroj.
6.	Zrekapituluj, prosím, stručně celý průběh návštěvy, co všechno bylo pro
Italy připraveno?
Mnohé již bylo řečeno, takže pouze doplním.
Čtvrteční večerní přijetí u dobrovolných hasičů při opékaném seleti bylo velice
milé a neformální. Pan Ludvík Zavřel a jeho sestry a bratři hasiči, jako tradičně
– nezklamali. Přispěla k tomu i hudba pana Františka Kratochvíla staršího.
Páteční seznámení s Velkou Bíteší vyznělo neméně sympaticky. Začalo přijetím
italských hostů panem starostou Mgr. Báňou na radnici. Ředitelé navštívených škol
– paní Sedláková, paní Janíková, pan Mašek a Mgr. Kolář, spolu se svými kolegyněmi a kolegy připravili velice příjemná „zastavení“. Následovalo zajímavé přátelské utkání v kopané „ČR – Itálie“, odehrané na novém trávníku v sousedním Křoví.
Večer na ranči U Bizona, za hudebního doprovodu pana Františka Kratochvíla
mladšího, pouze podtrhl celodenní příjemné zážitky.
K podrobně popsané sobotě je třeba ještě doplnit večeři a bowling U Raušů. Po
chutném jídle jsme se mezi kapkami deště přesunuli do prostor bowlingu, kde na
terase byla připravena hudba Proměny z Třebíče, ale počasí jí zpočátku nedovolilo
vystoupit. Vše jsme si vynahradili na bowlingu, který naše hosty velice zaujal.
Příjemné nedělní, tzv. farní dopoledne, začalo „aperitivem“ na farní zahradě. Svítilo
slunce a my jsme rekapitulovali dosavadní zážitky, mírně se občerstvovali a prohlíželi výtvarné práce našich dětí. Následovala prohlídka kostela, hradeb a věží se
zvony. Dopolední sváteční atmosféru ukončila slavnostní mše svatá a oběd v restauraci U Vrány. O slavnostním nedělním odpoledni a večeru už byla řeč.
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7. Jako hostitel určitě víš, co se hostům z pobytu nejvíc líbilo.
Vřelost a bezprostřednost zdejších lidi. Za vše vypovídají slova mladé učitelky:
„Lidé jsou zde jako sluníčka“. Potom památky - zejména kostel a zachovalé historické náměstí.
8. Co se týče pohoštění, nevypadalo to, že jsou českou kuchyní Italové nadšeni. Můžeš k tomu něco říci?
Již jsem se o tom zmínil a musím částečně souhlasit. Například po návštěvě
Macochy vyslovil italský starosta Antonio Esposito přání, abychom zajistili společný (původně neplánovaný) oběd pro všechny, na jeho útraty. Byli jsme rádi,
že se nám to, v tomto venkovském prostředí, vůbec pro cca 70 lidí podařilo. Nedá
se ale říci, že by jim narychlo objednaná svíčková - na rozdíl od nás - nějak zvlášť
chutnala.
9. Porovnej vlastnosti obou našich národů. Co bys z italských doporučil
nám a naopak, měli by mít Italové některou vlastnost nás, Moraváků?
Tyto vlastnosti jsou dány geografickou polohou i odlišným historickým vývojem.
Nezapřou v sobě svůj jižní temperament, rádi zpívají, tančí, vyprávějí – prostě
rádi se baví. Je to společné všem národům hovořícím románskými jazyky (Italové,
Francouzi, Španělé, Rumuni). Jsou nám podobní svojí otevřeností a pohostinností.
Nám bych doporučil více jejich sebevědomí a především národní hrdosti, jim pak
(je-li to vůbec slušné) trošku té naší rozvážnosti. Jinak bych ty národy ponechal tak,
„jak je Pán Bůh stvořil“. To i s růzností jazyků činí Evropu pestrou a zajímavou.
10.	Budou pokračovat v budoucnu vzájemné společné zájezdy, nebo dáte
přednost soukromým návštěvám? Nezanikne vztah ke slovenským
Hanušovcům nad Topľou? Co když někteří občané přijdou s podnětem
navázat družbu s některým ze západních států EU? Omlouvám se, to jsou
hned tři otázky v jedné.
Budou společné zájezdy, zájezdy a pobyty zájmových skupin (školy, samospráva,
podnikatelé, zemědělci atd.) i soukromé návštěvy.
Vztah k východoslovenským Hanušovcům v žádném případě nezanikne. Jsme
hrdi na to, že jsme jako jedni z mála nepodlehli „západním“ trendům a „nevykašlali“ se na národ nám nejbližší.
Vůbec se nebudeme bránit družbě s některým západoevropským městem, naopak si myslím, že některé město z německy mluvících zemí nebližších sousedů
Rakouska a Německa by bylo velice vhodné.
11.	Bude nějaká možnost, aby se veřejnost seznámila s průběhem návštěvy
Italů např. ve fotografiích? Viděla jsem jich spoustu a určitě by oslovily
některé další Bítešáky, aby se v budoucnu připojili k přátelům Itálie.
Při příležitosti Bítešských hodů připravujeme takovou výstavu v základní umělecké škole, která by probíhala současně s výstavou bonsají.
S Ing. Koukolou, CSc. hovořila Zora Krupičková
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Představitelé obou měst při slavnostní mši svaté.

FOTO: CTIBOR VELEBA

Slavnostní ceremoniál - hosté naslouchají italské hymně.

FOTO: CTIBOR VELEBA

Starosta Velké Bíteše předává svému italskému kolegovi symbolický dar - obraz bítešské
radnice od Zorky Krupičkové.
FOTO: CTIBOR VELEBA
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NA SLAVNOSTI V TROUBSKU
Dívky národopisného souboru Bítešan se vydaly v neděli dne 4. června 2006 do
Troubska, aby na tamní svatodušní slavnosti předvedly „Královničky“. Slavnost pod
záštitou obce každoročně pořádá krojovaná chasa v čele s prvním stárkem a místní
folklorní soubor Podskalák. Pozvánka do Troubska nás potěšila, vždyť tato obec zaujímá výrazné místo v povědomí kulturní veřejnosti v souvislosti s udržováním starobylých králenských tradic.
Kdysi byly královničky rozšířeny po celé Moravě i jinde. Koncem 19. století zaznamenávala tento již mizející obyčej sběratelka lidových zvyků Lucie Bakešová. Stařenka
Gazdová, tehdy devadesátiletá, jí vyprávěla: „Troubské královničky chodily o Letnicích před sv. Duchem každoročně na Lažanské plac. Byly svátečně nastrojené, plno
kvítí a pentlí. A tam před pánama a všelijakým panstvem tancovale a moc si vekrálovale. Potom se hale chození s králkó a i honění krále hóředně zakázalo a naposlede
tam bele před padesáti šesti nebo padesáti osmi letama.“ Podle vzpomínek pamětnic byla provedena rekonstrukce zvyku a v roce 1895 dívky z Troubska předvedly
„Královničky“ při příležitosti velké Národopisné výstavy českoslovanské v Praze. Od
té doby se znalost králenských obřadních tanců v Troubsku pečlivě udržuje a předává z generace na generaci. O svatodušních slavnostech mají královničky své stálé
místo v krojovaném průvodu. Družina s královnou pod baldachýnem prochází obcí
a na prostranství za sokolovnou předvádí obřad tak, jak jej jejich prapraprababičky

Bítešské královničky vzadu zleva: A. Vykoukalová, H. Tyrychterová. Vpředu zleva:
K. Hradilová, B. Smutná, J. Švagriková (král) a paní B. Svěráková z Troubska.
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Čelo průvodu s dvouletou krojačkou uprostřed.

prováděly před sto lety. Místní osazenstvo a hosté, sedící kolem tanečního parketu,
sledují, jak si dívky vedou. Zkušené oko několika generací bývalých králek bedlivě
sleduje, zda kroky, posunky, obřadné rozkládání rukou, klanění, podtáčení a další
pohyby jsou prováděny tak, jak se patří, zda dívky dobře zpívají a jestli se nevyskytl
nějaký nedostatek v ustrojení. Čas od času do králenské skupiny přibývají dívky
mladší a odrostlé odcházejí.
V letošním programu Královničky z Troubska výjimečně vystřídaly Královničky
z Velké Bíteše. Místní obyvatelé a hosté z okolí tak měli možnost srovnat krajové
odlišnosti v tanci, zpěvu i ve krojích. Naše hostující pětadvacetičlenná skupina byla
velmi mile přijata. Přátelskou pozornost jí věnoval starosta obce Vladimír Ryba s kronikářem Pavlem Velebou a především manželé Aleš a Barbora Svěrákovi, kteří se starají o tamní Královničky a vedou také folklorní soubor Podskalák. Počasí v neděli na
sv. Ducha přálo, třebaže po několik dní před tím bylo sychravo a pršelo. Za rozjasněnou nedělní modrou oblohu poděkovala krojovaná chasa v dopolední bohoslužbě.
V obecní kronice je zapsáno: „...dostalo se jim požehnání a tak celý den všechna
vystoupení v programu slavnosti probíhala na vlnách tance, zpěvu a všeobecné radosti.“
Krojovaný průvod vyšel po obědě z horního konce obce – Vyšehradu. Místní
obyvatelé a četní návštěvníci si tuto parádu nenechali ujít. Průvod byl opravdu
bohatý a pestrý – přes osmdesát účastníků v krojích. V doprovodu dechové kapely
Petrovanka kráčeli v krásně vyšívaných, naškrobených a nažehlených troubských krojích děti, mládež, dospělí a mezi nimi také naše dívky. Po cestě byla zastavení s tancem - patřila svobodným mládencům a dívkám. První stárek si pro chasu u muziky
poručil několik tanečních kousků. Potom průvod pokračoval dál. Směřoval k místu,
kde se nad střechami domů tyčil štíhlý vysoký kmen opentlené máje. Měřila prý pět-
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advacet metrů. Máju v Troubsku stavívají v předvečer slavnosti, a to doposud tradičním způsobem. Na parketu pod ní probíhal celý odpolední pořad slavnosti. Základ
programu tvořily tanečně zpěvné projevy mládenců a dívek z chasy, zatančili troubská kola, troubskou besedu a předvedli stínání berana. Samozřejmě nechybělo roztomilé vystoupení místních dětí a pásmo troubských dívek. Sklidili potlesk, stejně tak
byly obměněny bítešské dívky, které vystupovaly posléze.
V závěru pořadu bylo tzv. „honění krále“. Šerha, který ve svých vyvolávkách s humornou nadsázkou reagoval na současný život v obci, zahrnul do své řeči dokonce
i Bítešany. Ve verších okomentoval nepřízeň počasí, kvůli které byla obchůzka našich
královniček plánovaná na předchozí den v Jestřabí u Velké Bíteše, posunuta o týden
později. Zvolal: „Poslóchete horní a dolní, domácí a přespolní, co vám budu povídati
- o hostech z Bíteše vypravovati. Od Bíteše do Jestřabí cesta blátivá, proto průvod královniček dnes až do Tróbska zavítal. Přijeli do naší obce přes hory a kopce, aby slavnost osvěžily, písničkó nás potěšiily. A to, že Královničky nésó jenom z Tróbska po
dnešním dni ví celá zem. Helo, příští týden do Jestřabí pojedem!“
Text i foto Silva Smutná

Dovětek:
Královničky z Troubska občas vystupují i mimo svoji vlastní obec. Již několikrát
byly zařazeny na pořad programu mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
Vloni přijaly pozvání do Velké Bíteše na „Setkání na Podhorácku“. Také na letošním
festivalu u nás vystoupí hosté z Troubska. Zdejší publikum bude mít možnost shlédnout „Stínání berana“ v podání souboru Podskalák.

Honění krále - devítiletý Karel Prokop z Troubela.
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V JESTŘABÍ O TÝDEN POZDĚJI
Předpověď počasí na svatodušní sobotu, která letos připadla na 3. června, nebyla
nijak příznivá. Několik dnů před tím jen lilo a promoklá země další vodu již nepřijímala. Zakaboněná obloha nedávala naději na brzkou změnu. „Na cestách jsou kaluže
a na výletišti v Podborovím je samé bláto,“ přišla hláška z Jestřabí, kam se v tomto letničním čase již po několik let vypravují dívky z Bítešanu na králenskou obchůzku.
„Nedá se nic dělat, přijdeme o týden později!“
A dobře udělaly, v sobotu 10. června bylo hezky a sluníčko prozařovalo tuto dívčím
půvabem okrášlenou zvykovou událost po celé odpoledne až do večera. Králenská
družina byla složena z dvaceti dívek. Vedla ji Jana Švagriková (král) a pod baldachýnem vedly královnu Veroniku Valouškovou. Místní obyvatelé na dívky již čekali,
pěkně je přivítali a odměňovali za předváděné obřadní tance drobnou výslužkou
nebo napečenými koláčky. Odpoledne pokračovalo veselicí v Podboroví při houslové
muzice Bítešanu, kterou střídali harmonikář s bubeníkem z Jasenice. Na plácku pod
starou lípou se letos mezi mládeží a dospělými snažila tancovat i rok a půl stará krojačka Ivetka Chmelíčková. Královničky se opět vydařily také díky ochotě a pohostinnosti sousedů Jestřabských.
Silva Smutná

Zleva: Eva Nováčková, Hana Tyrychterová.
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FOTO: SILVA SMUTNÁ

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích
Velké Bíteše, zabývající se dobou před polovinou 19. století a čerpající přitom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okresního archivu.
Nyní dům čp. 82:
Roku 1414 byl majitelem tohoto domu na horní straně náměstí Michal Štyrmar. Je
zapsán v městské knize v soupisu sousedů ve variantě: „Michel Styrmar ein ganczes
haus“.
Prvním z nám známé souvislé posloupnosti majitelů tohoto domu byl Zachariáš
Mlejnek. Zápisy v gruntovnicích se o něm zmiňují poprvé roku 1591, kdy koupil
roli. Po Mlejnkovi koupil grunt „…v rynku ležící podle Jáchyma strany jedné a vedle
Václava Kousala strany druhé…“ roku 1607 Vondra Pecka za 400 zlatých moravských.
Vejrunky mu byly stanoveny na 10 zlatých a „…mimo to mají se dluhové vyplniti…“.
Pecka následně roku 1614 prodal tento grunt Janu (též Janek) Vlašínskému za stejnou
částku, za kterou jej sám předtím koupil. Vlašínský zaplatil Peckovi závdavek 40 zlatých a nadále měl platit vejrunky po 14ti zlatých. Zároveň od Pecky přikoupil „…2 stoly
v světnici, štok v síni, šentyš (tj. výčepní stůl), hrnec kotlovej v kamnech, truhlu pro
mouku, dvě koutnice v světnici, hnoje polovici na dvoře, osetí polovici, ovsa na krajině, žita na kousku, rolí tři kusy - totiž díl k Radostínům, roli Krevlicím bez poloudělí,
loučka pod ním krajina, stodolou bez poloudělí Peckovskýho a ouvar okolo Studýnek,
což prvotně krajině bylo…“. Vlašínský prodal grunt roku 1623 Mikuláši Mydlářovi též
za 400 zlatých moravských. Závdavek byl stanoven na 15 zlatých a vejrunky se měly
splácet i nadále po 14ti zlatých. Mydlář prodal grunt s polnostmi a loukami roku
1635 sedláři Kryštofu Hellovi, a to opět za 400 zlatých moravských. Přitom daroval ze
závdavku 20ti zlatých ke zdejšímu chrámu Páně 15 zlatých. K tomu připrodal Hellovi
ještě „…stůl jeden, truhlu se třemi příhradami jednu a almarku koutnici jednu…“.
Následně se přestěhoval do Ivančic (doloženo pro rok 1646).

Podpis měšťana a tehdejšího primátora města Martina Porupky v roce 1680. SOkA Žďár n. S.,
AMVB, sign. C 21, č. 7.

Po Kryštofu Hellovi zdědil grunt roku 1667 jeho zeť Martin Porupka (další varianta
příjmení: Porubka), přičemž „…prohlídajíce na velikou sešlost domu, že jest na něm
krov a jinší oprávky udělati dal…“ mu byly sníženy každoroční vejrunky na 7 zlatých.
Bez zajímavosti není ani skutečnost, že Porupka byl v letech 1677, 1680 a asi i 1681
primátorem města. Roku 1709 zdědil dům „…se všemi případnostmi, rolimi, loukami
a ouvary, kteréž k němu přináležejí…“ Porupkův zeť Jindřich Makovička. Již pět let
poté, roku 1714, zdědil grunt nový manžel vdovy po Jindřichu Makovičkovi a zároveň
dcery Martina Porupky František Šmejsrle (další varianty příjmení: Šmejserle, Šmesrle,
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Šmejsrdle, apod.). Po několika desetiletích, roku 1773, zdědil dům Františkův syn stejného jména Franz Šmejsrle. Ten jej prodal roku 1807 s rolemi, loukami, pastvisky a lesem v Radostínech, navíc ještě s měděným kotlem v kuchyni, dvěma tabulemi, stolem,
policí a postelí, Karlu Kalábovi za 8.000 zlatých. Kaláb zaplatil závdavek 1.000 zlatých
a zbytek doplatil během čtyř let. Šmejsrdla (tak bylo toto příjmení v této době psáno)
si tehdy vymínil pro sebe i manželku výměnek, jehož součástí byla domluva, že mu
Kaláb vystaví „…v domě světničku, komůrku a kuchyňku…“. Roku 1837 grunt v hodnotě 3.160 zlatých přešel do vlastnictví Františka a Alžběty Svobodových. Další převod
se uskutečnil roku 1854, kdy grunt získali Josef a Františka Pařilovi za 4.080 zlatých.
Následně roku 1862 se vlastníky domu stali Karel a Josefa Svobodovi za 3.000 zlatých.
A brzy na to, od roku 1867, grunt za 2.800 zlatých vlastnili Josef a Terezie Drobní.
Prameny: SOkA Žďár nad Sázavou, f. AM Velká Bíteš, sign. Ea1, č. 11.787 – fol. 29,
62, 79, 90, 105, 119, 120, 136, 160, 161, 225, č. 11.788 – fol. 14, 62, 69, 256, 257, č. 11.789
– fol. 2, 272, č. 11.793 – fol. 43, č. 11.795 – fol. 201 – 206.
Jan Zduba

Vzhled domu č.p. 82 okolo roku 1940
po zbourání dřívějšího domu a postavení současného ve třicátých letech
20. století.
FOTO: ARCHIV MUZEA
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Starý dům č.p. 82 s hostincem
U Bílého Koníčka a řeznictvím, postavený pravděpodobně v 16. století.
FOTO: ARCHIV MUZEA

KDE SE PIVO VAŘÍ…

DALŠÍ VYPRÁVĚNÍ PODLE JANA TIRAYE
Bítešané opravdu museli nazývat pivo „tekutým chlebem“, protože se od nepaměti
točila spousta událostí i soudních pří právě kolem tohoto zlatavého moku, jehož vaření
bylo povoleno ve středověku pouze měšťanům, bydlícím na náměstí, ostatní si je mohli
jenom kupovat.
Jen dříve narození vám ukáží, kde bítešský pivovar stál, jeho vzhled nám pak prozradí dobové fotografie.
V dobách, kdy si každý z měšťanů vařil pivo sám, stávaly na místě pozdějšího pivovaru, (dnes bytového domu s fotoateliérem v přízemí) na rohu Kostelní ulice, tři domky.
Je dokonce známo, že patřily sousedům Ondřeji Kožešníkovi, Petru Libušovi a Pavlu
Grajšovi.
Počátkem XVII. století byl na jejich místě postaven jeden větší dům, jehož majitelem byl urozený pán Valentin Augustin ze Schönbachu. Roku 1620 od něj koupilo dům
město.
Primátor Jan Adrián za svého úřadu již nestačil naplnit svůj plán – „…aby totiž pro
měšťany nákladníky zřízen byl na útraty obecní v některém z domů obecních pivovar,
aby přestalo nevhodné vaření po domech jednotlivých…“ Jeho myšlenku naplnil až primas Jan Bokr. 2. dubna 1687 se začalo se stavbou. Na místě vyhořelého domu vyrůstal
pivovar se vším příslušenstvím. Bohužel, 20. března 1690 nový pivovar shořel při velkém požáru spolu s nově opravenou radnicí i dalšími domy včetně městských bran.
Vznikly otázky, co znovu postavit dřív – radnici, pivovar, kasárna, městské brány
nebo špitál. O výstavbu posledně jmenovaného se postarali mlynáři z Předního a Prostředního mlýna. Ovšem, radnici se podařilo opravit až v roce 1707. Stavby potřebných
budov se pro nedostatek peněz protahovaly. A aby toho nebylo ještě dost, v srpnu 1693
přiletěly mraky kobylek a způsobily velkou škodu na polích a loukách.
Horší snad byly už jen pře a soudy s vrchností, kterých představitelé města museli
podstoupit mnoho. Bylo to v době pobělohorské, kdy Velkou Bíteš spolu s ostatními
obcemi spravoval cizinec Jan z Verdenberka. Jeho přemrštěné a stále stoupající požadavky na službu robotníků z Bíteše, odevzdávání daní, dávek a poplatků vedlo nakonec
k tomu, že se naši předkové spojili a podali na pána žalobu. Po spoustě jednání a výdajů Bíteš soud prohrála a následovaly příslušné sankce. A proč se o této události zmiňuji právě zde? Hrabě Verdenberk kromě jiného silně navýšil daň z piva, kterou zavedl
již předtím Znata z Lomnice. A to se majitelů várečného práva opravdu silně dotklo.
Chmel si občané pěstovali sami, nejvíc na obecní chmelnici, kde se říkalo
Na Chmeleni, (dnešní Babinec). Sládek byl najímán. Po roce 1750 byl předán pivovar
ke správě obci, a ta si zajistila obecního deputátního sládka. Za zmínku stojí skutečnost,
že v obecním pivovaru se u svého strýce Poupěte učil sládek, který se později stal průkopníkem moderního vaření piva a nového pivovarnictví. O jeho životě vznikla i opereta Poupě z pivovarské zahrádky. Před téměř padesáti lety ji sehráli bítešští ochotníci
při oslavách pětistého padesátého výročí povýšení Bíteše na město.
Další fakta o pivovarnictví v Bíteši vybírám z pera spisovatele Zikmunda Wintera,
který napsal vyprávění „o slastech a strastech bodrých měštěnínů Bytešských, když
před 200 lety pivo vařívali“.
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Pokus o rekonstrukci pohledu na pivovar podle dobových fotografií.
MALBA: ZORA KRUPIČKOVÁ

V roce 1660 měli pivovarské pánve pouze ve dvou domech. Na nich pak postupně
podle pořadí vařívali pivo ostatní měšťané. Protože už byly pánve staré, prodali je
jejich majitelé radnici a ta z mědi nechala vyrobit pánve nové. Nebylo na zaplacení,
především kotlář se domáhal placení hotově. Proto museli nájemci kotlů rychle uvařit novou várku a z jejího výtěžku řemeslníka vyplatili. Také za měď ze starých kotlů
nemohli zaplatit, takže se rozhodli, že zvýší poplatky za várku a z nich pak po dvacet
let spláceli dluh za měď. Neobešlo se to bez různých rozepří a hádek, až se nakonec
rozhodlo o stavbě nového pivovaru.
Jinou potíží bylo to, že když přišla řada s vařením piva na méně majetného občana,
nemohl se dostavit k vaření, protože neměl na zaplacení sladu ani na poplatek za užití
pivovaru. Pivovar zahálel a piva se v Bíteši začalo nedostávat. (Vypadalo to, že to bylo
snad horší než nedostatek chleba.)
Proto se v roce 1693 sešli na radnici uživatelé pivovaru s městskými úředníky, aby
sestavili a zapsali regule, podle kterých se budou varníci piva chovat.
První článek uvádí skutečnosti o várečném monopolu, vařit totiž smějí pouze měšťané, kteří bydlí odedávna v domech na náměstí. Toto pravidlo platilo již od roku
1400. V dalších článcích se uvádí, že varníka, který je momentálně bez prostředků,
bude možno v pořadí přeskočit, že každý dává 24 měr pšenice na slad, určuje také,
jak s uvařeným pivem naložit: na prodej směl každý uvařit jen dvanáct sudů, jeden na
„ dolívku“. Dvě vědra piva patřila sládkovi, pomahačům jedno vědro, atd., celkem tedy
mohl každý měšťan uvařit v jedné várce 13 sudů a 3 a ¾ vědra. Navíc musel každý pla-
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tit daň vrchnosti na náměstí – z každého sudu 30 krejcarů. Sládek dostával také plat
a deputát, zato však právě on odpovídal za kvalitu každé várky.
Při vaření musely dvě úřední osoby, které byly pod přísahou, dohlížet na kvalitu.
Další článek přikazoval varníkům, aby, než pivo začnou prodávat, poslali z každé
várky něco na radnici „na košt“.
(Samozřejmě, že pouze kvůli posouzení kvality.) Dalším, komu musel každý odvádět určitou částku, byl bečvář (bednář), který pracoval přímo v pivovaru, také se platilo mlynáři za mletí sladu. Chasu i mistry napomíná řád, aby nechtěli od varníka víc,
než jim patří a aby „..panketů (hodování) a kořalky na něm nežádali pod přísným trestáním…“, šenkýřům a šenkýřkám určuje, jak draze má inkasovat - jeden máz za 6 krejcarů.
Další předpis z roku 1701 uvádí podmínky pro práci a chování sládka, aby netrpěl
opilství, nevařil víc než předpisuje řád, zaobaleně mu také bylo řečeno, aby nekradl
a také aby si dobře vybral svého nástupce.
Také obec při vaření piva musela zachovávat „pořadník“
Na starém bítešském hřbitově vlevo od boční brány ke kostelu, stojí mramorový
pomník s tímto textem: „Zde v Pánu odpočívá Karel Staller, sládek ve Velké Bíteši.
Narodil se v Dalešicích dne 2. srpna 1825. Od roku 1852 do roku 1891 byl zdejším sládkem. Za něho v roku 1865 pivovár zdejší znovu postaven byl“.
Nápis dokládá, že ještě koncem
19. století pivovarnictví vzkvétalo a místní „štamgasti“ vysedávali v nálevně ještě u pozdějšího majitele, pana Štěpánka …
Ale to už bude jiná historie.
Dodejme jen, že po válce
rozhodlo město, že pivovar,
který již nebyl dávno v provozu, přestaví na bytový dům,
aby se zvýšila bytová kapacita
města. V přízemí byl po rekonstrukci nejprve sálek pro kulturní činnost Jednotného klubu
pracujících PBS, pak městská
knihovna, v současné době je
tam fotoateliér.
Město tehdy přišlo o svou
druhou dominantu, typický
komín pivovaru. Jenom těm
velmi dříve narozeným chybí
na náměstí pivovarský komín,
který můžeme vidět už jenom
na zažloutlých fotografiích.
Zora Krupičková
poznámky v závorkách
autorka

Hrob sládka Stallera na starém hřbitově.
FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ
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tři desítky pro bhp
Vážení milovníci klasické hudby, zveme Vás na první koncert další sezóny. Věříme, že
jeho termín nezapomenete.
První koncert 10. sezóny se koná 10. 10. 2006 v sále Kulturního domu v 19 hodin.
10. sezónu zahájí Wihanovo kvarteto.
Tak nezapomeňte – 10. 10., 10. sezóna začíná…
Výbor BHP

Takto pozorně jsme vloni zahajovali 9. sezónu BHP.

FOTO: OTTO HASOŇ

Poděkování PBS a. s. Velká Bíteš
Dne 16. 6. 2006 se sešli po 55 letech v areálu PBS a. s. Velká Bíteš bývalí učni a můžeme říci i jedni z prvních zaměstnanců této firmy. Šlo o tradiční setkání, které probíhá již od roku 1965 a bylo již sedmým. Jak tato tradice vznikla? V roce 1951, tj. rok
po zahájení provozu v hale PBS ve Velké Bíteši, nastoupilo 1. září do Střediska pracujícího dorostu (SPD) 64 učňů pro obory universální soustružník kovů a strojní zámečník. Z těchto učňů bylo určeno pro potřeby závodu PBS Velká Bíteš 49 učňů a pro
firmy RBR 15 učňů – z těchto byly 3 učnice.
První rok probíhala výuka v dílnách za učňovskou školou, nyní SOU Jana Tiraye
a v uvolněných učebnách základní školy – nyní základní umělecké školy – probíhala
teoretická výuka. Pro učně ze vzdálenějších míst okresu, tehdy Velká Bíteš byla okresním městem, bylo zajištěno ubytování v tzv. internátu, což byla dřevěná stavba, která
se nacházela za učňovskou školou. Tato stavba měla kuchyni, společenskou místnost
a ložnice pro učně – vše spravované vychovateli. Ve druhém roce již byla výuka prováděna přímo v provozu PBS po 4 dny v týdnu a 2 dny teoretická v uvedené škole.
Učební obory byly po dvou letech, tj. v červnu 1953, ukončeny závěrečnými učňovskými zkouškami.
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V roce 1965 přišli někteří vyučenci, kteří nepracovali ve Velké Bíteši, s nápadem se
sejít v závodě PBS n. p. Velká Bíteš a na tehdejší dobu vydalo vedení závodu neočekávaný souhlas s tímto setkáním v areálu závodu. Snad to bylo i tím, že instruktoři, jak
se nazývali mistři v SPD, byli již v tuto dobu v hospodářských a technických funkcích
– jmenovitě pánové Hotárek Jan, Tuček Břetislav, Veleba Miroslav a Jelínek Jaroslav.
Všichni uvedení pracovali v PBS od nástupu do SPD, až do odchodu do důchodu.
Patnáct vyučenců zůstalo v PBS pracovat až do invalidního nebo starobního důchodu,
mnozí celých 45 let.
Poté se konalo dalších 5 setkání s vysokou účastí. Rok 2006 je jubilejním nejen tím,
že bývalým prvním učňům je 70 roků, ale i tím, že opět uplynulo 5 roků od posledního setkání. Proto bylo požádáno vedení PBS a. s. Velká Bíteš, jmenovitě pan generální ředitel Ing. Milan Macholán, o povolení se setkat v areálu podniku. Souhlas byl
vydán a nyní již lze konstatovat, že se setkání nad očekávání vydařilo.
Program setkání byl bohatý. Po přivítání a organizačních záležitostech pan generální ředitel přítomným objasnil strategii nynějšího vývoje v jednotlivých divizích
a vyjádřil se optimisticky o budoucnosti další výroby. Potom následovala prohlídka
vybraných pracovišť a společný oběd s volnou diskuzí. Proběhlo také tradiční fotografování. Závěrem bylo posezení v restauračním zařízení. Nálada byla dobrá, účastníci
se sjeli z celé republiky, dorazili i dva ze zahraničí, a to ze Švýcarska a Německa.
Byl jsem požádán účastníky, abych co nejsrdečněji poděkoval panu generálnímu
řediteli za účast a osobní angažovanost, dále celému personálnímu úseku - především
pí. Veverkové. Znovu se potvrdilo, že PBS a. s. Velká Bíteš na tradice a staré zaměstnance nezapomíná. Děkujeme také za prospekty a propagační publikaci.
Na další setkání se všichni srdečně těší a ještě jednou všem v PBS a. s. Velká Bíteš,
kteří se o nás starali, srdečné díky.
Miloš Janšta

Účastníci setkání.

FOTO: CTIBOR VELEBA
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Sedmdesátníci se sešli

Sedmdesátníci…

FOTO: CTIBOR VELEBA

Sešli se na společném setkání 17. června 2006 se svými spolužáky, jak bylo zvykem i v předešlých letech. Bohužel, již nebylo možno ze zdravotních důvodů přizvat
bývalé učitele.
Setkání bylo zahájeno v obřadní síni města Velké Bíteše slavnostním přijetím představitelem města, které provedl pan místostarosta Ing. Koukola. Krásné a dojímavé
přijetí organizoval včetně kulturního a hudebního doprovodu Sbor pro občanské
záležitosti prezentovaný pí. Geiselreiterovou a pí. Janštovou. Po krásném úvodu a následném přijetí se přítomní zapsali do pamětní knihy. Jako vzpomínku obdrželi jubilanti pamětní listy z roukou pana místostarosty.
Všem vám patří za organizaci setkání vřelý dík. Další program již pak probíhal tradičně, a to fotografováním a posezením v salonku „U Raušů“.
Na závěr se účastníci dohodli na dalším setkání v příštím roce. Tak hodně zdraví,
ať se můžeme opět sejít.
Miloš Janšta

Building Plastics - 10let
Firma Building Plastics je jediný specializovaný výrobce komponentů pro předokenní rolety, sítě proti hmyzu, rolovací garážová i průmyslová vrata, rolovací mříže
a rychloběžná fóliová vrata na území České republiky.
V letošním jubilejním roce - 10. výročí působení firmy na trhu - byl otevřen nový
provoz práškové lakovny s cílem nabízet komplexní služby zákazníkům včetně povrchové úpravy.
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První kulaté výročí oslavila firma velkou firemní akcí - rautem s programem,
v rámci kterého vystoupil Aleš Háma a Dalibor Gondík se svou kapelou, taneční skupina La Quadrilla a revivalová skupina Dizzy. Večer provázel slovem moderátor rádia
Evropa 2 Michal Chylík a oficiální program byl zakončen ohňostrojem podbarveným
hudbou. Akce se zúčastnilo více než 300 lidí z řad významných osobností a obchodních partnerů.
A jak to začalo? Před 10 lety bylo rozhodnuto zřídit na území České republiky první
distribuční sklad v Brně se dvěma zaměstnanci. O dva roky později byly na „zelené
louce“ ve Velké Bíteši vybudovány první výrobní haly a odstartována výroba lamel,
prodejní sortiment byl postupně rozšiřován o průmyslová vrata, sítě proti hmyzu
a v posledních letech i rychloběžná fóliová vrata a komlexní nabídku práškového
i mokrého lakování.
Své obchodní aktivity firma rozšířila i na území sousedních států jako je Slovensko,
Maďarsko a Rakousko. Tak, jak se rozšiřovala nabídka produktů i služeb, rostla i rozloha výrobního areálu a počet zaměstnanců, který se z původních 2 osob před 10 lety
rozšířil na téměř sto zaměstnanců v současnosti a firma tak získala postavení jedné
z nejdynamičtěji se rozvíjejících firem v oblasti Velké Bíteše, která přispívá významným dílem k vytváření nových pracovních míst v oblasti.
Ing. Markéta Laifrová

Slavnostní projev.

FOTO: ARCHIV SPOLEČNOSTI
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Setkání seniorů

I přes bolavé klouby jsme si rádi zatančili.

FOTO: ARCHIV DOMOVA DŮCHODCŮ

Dne 6. 6. 2006 jsme se opět zúčastnili „Setkání seniorů“. Letos se toto setkání
konalo ve Žďáře nad Sázavou s hojnou účastí seniorů z DD Mitrov, DD Velké Meziříčí,
DPS Bystřice nad Pernštejnem, DKS Žďár nad Sázavou, DPS Velké Meziříčí, DPS Dolní
Rožínka a samozřejmě naší.
Každé zařízení si připravilo krátké vystoupení z různého soudku. A tak jsme se
mohli zaposlouchat do pohádek, recitace, zazpívat si lidové písně a pohupovat se
u tanečních vystoupení. Za naše sociální služby vystoupila paní Jaroslava Stögerová
s básní Jarní romance. Všem účinkujícím patří obdiv a uznání za jejich odvahu.
Rádi bychom také poděkovali za krásný dort, který věnovala „Café Jana“ do tomboly a městskému úřadu za upomínkové předměty pro vystupující.

Setkání dvou generací
Dne 9. 6. 2006 jsme byli pozváni do Mateřské školy U Stadionu na další setkání
„našich“ seniorů a dětí. Velice jsme se na toto setkání těšili a jenom si přáli pěkné
počasí, které nám dokonale vyšlo. A tak jsme prožili pěkné dopoledne. Děti a paní
učitelky si pro nás připravily krásná vystoupení a výborné občerstvení.
Touto cestou ještě jednou děkujeme a těšíme se opět na setkání, ze kterého si vždy
odneseme plno zážitků a vzpomínek.
Petra Veselá
vedoucí sociálních služeb
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Odpočinek po vystoupení.

FOTO: ARCHIV DOMOVA DŮCHODCŮ

Nová prodejna v Lánicích
Na druhý pokus se podařilo po počátečních potížích otevřít novou prodejničku,
tentokrát kamenického pečiva, a to v Lánicích č. 59, naproti prodejně Autobaterie. Najdete ji snadno. Stačí „zavětřit“ a vůně čerstvého pečiva vás povede, tak jako
u Jeřábků v Růžové ulici. (A tam už chodíme 15 let.)
Ale předsevzetí o kaloriích nechte venku…
Text i foto Zora Krupičková

Nová prodejnička.
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NA POUTI U SOUSEDŮ
V neděli 6. srpna 2006 jsem se v zastoupení starosty města zúčastnil vlkovské pouti
sv. Vavřince, spojené s žehnáním znaku a praporu obce. Bylo to na základě pozvání
zastupitelstva obce a vlkovské mládeže.
Příjemná nálada, spojená s mírným napětím pořadatelů, byla patrná již při shromažďování před obecním úřadem. Potom, po půl desáté, vyšel průvod krojované
mládeže, zastupitelů, čestných hostů a místních občanů směrem na školní dvůr.
K průvodu, v jehož čele byly neseny nové obecní symboly, se postupně přidávali další
obyvatelé a jejich pouťoví hosté.
Slavnost zahájil a všechny přivítal starosta Vlkova RNDr. Aleš Trojánek, který
popsal symboliku znaku i praporu: stříbrný rošt (možná lépe rožeň) v modrém poli
je symbolem sv. Vavřince – patrona obce, který byl na něm upálen. Zelený lipový list
s květem v bílém poli představuje vlkovské lípy a modré vlnky ve spodní části znaku
připomínají Vlkovský rybník. (Pozn.: Někteří vlkovští občané litují, že zastupitelé
neschválili do znaku vlka, jako mluvící znamení).
Náměstkyně hejtmana kraje Vysočina, Ing. Marie Černá, ve svém krátkém proslovu vystihla význam obecních symbolů pro ztotožnění se s určitým společenstvím
– „každý prostě někam patříme“.
Následovala mše svatá celebrovaná opatem Královské kanonie premonstrátů na
Strahově P. Josefem Pojezdným. Ten, věren své vysoké církevní funkci, dokázal, že
i hluboké myšlenky o lidské přímosti, zásadovosti a statečnosti, lze pronést jasně
a srozumitelně. Celou mši svatou doprovázel hudební a pěvecký soubor sympatických mladých lidí - Schola ze Zbraslavi.
Při diskuzi, probíhající při následném občerstvení, se potvrdilo, jak důležitá pro
soudržnost celého regionu jsou takováto setkávání nejbližších sousedů.
Alois Koukola
místostarosta

Reprodukce znaku a praporu.
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Zadáno pro Seniorklub
RESPUE QUOD NON ES
Pusť už z hlavy co nejsi.
Persius
Milé seniorky a vážení senioři,
ale i vy ostatní občané, kandidáti seniorského věku, je to dva měsíce, co naposledy
vyšel Zpravodaj, to bylo před létem a teď otevíráte Zpravodaj a už je po létě. Dny se
valem zkracují, už jsou tady zase naše tradiční Hody a po nich už obvykle dojde ke
zhoršení počasí. Začne nám opět pravidelný životní rytmus, kulturní akce, školství
a další. Po jihlavském mostě se už bude zase jezdit, do konce září se už budeme procházet po rekonstruované Kostelní a Tyršově ulici a obdivovat jejich krásu. Snad už
také budeme mít vládu. Pořád se něco děje. A to je dobře.

CO PŘIPRAVIL SENIORKLUB NA MĚSÍC ZÁŘÍ:
V pátek 8. září 2006, ve 20 hodin, vyjede od České spořitelny 50 účastníků, převážně
seniorek a seniorů, na pobytový, ale také i trochu poznávací zájezd do Chorvatska,
na dalmátské pobřeží, do letoviska Biograd. Je to staré, kdysi královské město, s pěknými plážemi, ale i památkami a přírodními krásami, jak ve městě, tak v blízkém okolí.
Cestovka Cílka určitě připraví pro účastníky zájezdu příjemný pobyt, ale i další různé
akce, abychom blíže poznali život Chorvatů. Návrat je v neděli 17. září 2006.

Ve středu 20. 9. 2006, v 15 hodin, v Kulturním domě, bude náš pravidelný
Seniorklub. Opět ho budeme mít jen sami pro sebe - vystačíme si. Všichni budeme
plni dojmů z letního období, z dovolených, ze zážitků z Chorvatska, ale i z domácích
zajímavých událostí, a tak bude o čem povídat. Přineste ukázat fotografie. Uděláme
si pěkné klubové posezení v příjemném prostředí, při skleničce
vína a dobrém kafíčku. Bude
i něco na zub. Ale kromě toho
si zpestříme naše posezení, jako
vždy v září, zajímavým kvízem,
tak rychle zavzpomínejte, co už
bylo v minulosti za otázky. Ti nejlepší dostanou odměnu. A bude
novinka na duševní rozcvičku.
Říká vám něco Sudoku nebo
Kakuro? Tak se těšte…
Pohled na město Biograd.
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Třetí akcí v září bude celodenní výlet na kolech tam, kde Lažánečtí pálili vápno. Ti
starší si ještě pamatují, že se tam v malých vápenkách pálilo vápno a že se tam pro ně
jezdilo. A ti nejstarší si možná vzpomenou, jak Lažánečtí koňskými povozy vápno po
našem kraji rozváželi, s voláním „vápno, vápno“.
Tak jak vyrazíme? Jasně, pojedeme do Lážánek vápenickou cyklostezkou:
Křoví, Braníškov, Maršov. Před Lažánkami odbočíme – podívat se na opuštěný zatopený kaolinový důl, kde se těžilo v letech 1906 až 1932. Lanovkou se kaolin odtud
dopravoval až do Veverské Bítýšky. Odvážlivci se chodí do lomu i koupat. V Lažánkách
se jednoduchým způsobem na několika místech pálilo vápno, dvě vápenné pece se
dodnes zachovaly. Jednu z nich, nacházející se poblíž doposud funkčního lomu, si
prohlédneme. Maršovským žlebem sjedeme ke Svratce k chatové oblasti Šárka a podél řeky dojedeme do Tišnova.
Stavíme se v Předklášteří u Brány nebes - Porta coeli, potom v blízké cukrárně a pokračovat budeme podél Loučky romantickým údolím Mezihoří do Dolních Louček.
Kdo bude chtít, bude si moci odskočit na hrad Loučku. Ale to už toho asi budeme mít
dost, takže nejkratší cestou domů: Kuřimské Jestřabí, Katov atd.
Fuška, ale paráda…
Zadařilo se… Koncem července, za pěkného počasí, nastoupilo 26 cyklistů z Bíteše a okolí v Tišnově na nádraží do speciálního kolařského vagonu, který nám České
dráhy ochotně přistavily. Z motoráčku Tišnovska jsme se kochali krásnou přírodou
povodí Svratky. V Nedvědici jsme trochu vyděsili pana výpravčího, když nás tolik
vystoupilo. Z nástupiště jsme hned v dálce obdivovali hrad Pernštejn. Dál samá krása:
výhledy do údolí Loučky, Trenckova rokle, brodění Loučky, posezení v příjemné hospůdce ve Žďárci. Jelo 5 seniorek a 7 seniorů. Opravdu se zadařilo. Ať nám to dlouho
vydrží, hlavně, aby se nám nic nepříjemného nestalo.
V červnu byl aktiv našeho Seniorklubu pozván do Pardubic na výměnu zkušeností
s tamějšími seniorkluby. Akci pro nás velmi dobře připravil sociální odbor Městského
úřadu v Pardubicích. Byla to užitečná pracovní návštěva. Vedou to tam dobře, ale v něčem je náš Seniorklub lepší. Bližší informace budeme průběžně podávat na našich
Seniorklubech a v příštích Zpravodajích.

INFORMAČNÍ OKÉNKO:
Klub kultury nás požádal o pomoc při zajišťování pokladníků na hody. Asi je
opravdu lepší, když pokladníky dělají starší váženější občané. Je to výzva nejen pro
seniory, ale i pro seniorky. Služba bude probíhat v neděli dne 10. září 2006 od 9.30
do 15 hodin.
Je za to také slušná odměna 150 Kč, občerstvení a 2 vstupenky na neděli.
Aktiv Seniorklubu
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Nejlíp se jede na kole ve speciálním kolovagonu. To se nám líbilo.
FOTO: ARCHIV SENIORKLUBU

PLAVÁNÍ PRO ZDRAVÍ V KRYTÉM BAZÉNU V NOVÉ VSI
Vytvoření návyku na aktivní odpočinek pohybem a otužováním má pro člověka
velký význam. Možností, jak aktivně odpočívat, je hodně. Jedním z nejzdravějších
a nejvyhledávanějších sportů v posledních letech je plavání. Plavání příznivě ovlivňuje řadu tělesných funkcí a základních pohybových vlastností. Prokazuje neocenitelné služby v oblasti rehabilitace.
Každý rok od října do března organizujeme pravidelná plavání pro seniory, kterého se zúčastňují i ostatní občané města s dětmi. Od roku 2000 se vystřídalo na našem plavání přes šest set zájemců z města i okolí (Přibyslavice, Křoví, Holubí Zhoř,
Košíkov a Jáchymov).
Pro zajímavost:
2003/2004
400 seniorů
235 dětí
180 ostatní
2004/2005
270 seniorů
160 dětí
150 ostatní
2005/2006
325 seniorů
110 dětí
110 ostatní
Využívali jsme bazén v Kuřimi, ale od loňského ledna jsme začali jezdit do Nové
Vsi, kde je bazén, který po všech stránkách vyhovuje seniorům a nejen jim.
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Tři kilometry za Oslavany leží obec Nová Ves se 750 obyvateli. Je zde vybudován
sportovní areál s krytým bazénem. Velikost velkého bazénu je 20 x 10 m, hloubka
1,40 m, teplota vody 28 °C. Dále dětské brouzdaliště, masážní trysky, 5 perličkových
loží, protiproud a vodní chrlič. V bufetu je možno se pohodlně občerstvit. Další možností využití je volejbal, tenis, fitnes, masáže…
Pracovní doba je pondělí až pátek od 13 do 21 hodin, sobota a neděle od 10 do
12 hodin a od 13 do 21 hodin.
Cena za bazén: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let, děti do 3 let zdarma.
Již sedmou sezonu pravidelného plavání zahajujeme 8. října 2006, každou neděli
až do března, s tímto programem:
• odjezd od spořitelny v 8 hodin (zastávka Hybešova, Košíkov)
• od 9 do 10 hodin plavání a rehabilitace
• v 10 až 10,30 hodin možnost občerstvení
• v 10,30 hodin odjezd domů
Díky městskému úřadu a autobusové dopravě Student Agency – vedoucímu panu
Kalovi, mají senioři autobus zdarma, děti platí za cestu 20 Kč a ostatní 30 Kč.
Dále máme na sobotu 16. prosince 2006 zajištěn bazén pouze pro nás ve vodním
ráji v Jihlavě a pojedeme ještě jednou, a to v úterý o jarních prázdninách 2007.
Na nedělní plavání do Nové Vsi se není třeba přihlašovat, ale do vodního ráje v Jihlavě ano.
Vítězslava Štefková

Bazén v Nové Vsi.
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FOTO: MGR. ANTONÍN SVOBODA

Péče o citlivou pleť
V minulých příspěvcích jsme věnovaly pozornost suché pleti. Zvláště jsme si připomněly, jak se suchá pleť projevuje, jaké jsou příčiny suché pokožky a hlavně, jak
máme o tento typ pleti pečovat a co je pro ni vhodné.
Z kosmetické praxe je známo, že právě suchá pleť mívá bohužel ještě jednu vlastnost - přecitlivělost, a tak často při kosmetické diagnóze definujeme pleť termínem
„suchá citlivá“. Právě tento problém trápí nemalou část žen, nejen zralého a středního
věku, ale i ženy mladší.
Citlivá tedy bývá často suchá pleť a to je převážně dáno již povahou pokožky.
Můžeme říct, že suchá pleť sama o sobě je již ohrožena určitým nedostatkem, tudíž
se snáze může dostat do metabolické nerovnováhy a ztrácí schopnost dokonale plnit
své funkce. Prvním signálem tohoto problému může být přehnaná reakce na některé
vnější vlivy.
Nejčastějším projevem citlivé pleti je rychlá reakce na vnější podráždění a to
zvláště na čistící přípravky nebo na chlorovanou vodu, po mytí je napjatá a svědí,
objeví se na ní červené skvrnky. Také podobně reaguje na některé, zvláště na pro ni
nové, kosmetické přípravky. Projevy přecitlivělosti jsou rovněž často vyvolány vyšším
nervovým napětím, stresem nebo jsou na vině některé aromatické pochutiny a nápoje, střídání tepla a chladu.
Pokud máme citlivou pleť, je dobré se vyhýbat vnitřním i vnějším vlivům, které
přehnanou reakci vyvolávají. Nedoporučuje se konzumace většího množství kávy,
černého čaje, alkoholu a ostrých jídel. Ovšem chybou by bylo vyhýbat se kosmetické
péči, protože právě tato pleť potřebuje mnohé látky v hojné míře dodávat zvenčí.
Jenom zde musíme postupovat opatrně. Pečlivě volíme používanou kosmetiku
a hlavně bychom se měly vyvarovat častému střídání kosmetických preparátů různých firem.
Prvním krokem domácí péče je šetrné čištění. Zde volíme místo mycích gelů pleťová čistící mléka, která mají zpětně domašťovací schopnost a bezalkoholovou pleťovou vodu, kterou používáme ráno i večer místo klasického mytí vodou, zvlášť pokud
je chlorovaná. Na oční okolí používáme speciální odličovač. Při odličování a čištění
postupujeme velmi jemně, abychom nešetrným mechanickým třením pleť zbytečně
nedráždily. Právě razantní mytí nevhodným prostředkem může pleť podráždit a následná reakce se dostaví v plné míře až po nanesení krému, kterému pak přičítáme
mylně hlavní příčinu. Zásadně nepoužíváme peeling s abrazivními částečkami a stahující masky a všelijaké masky z domácích surovin.
Citlivé pleti můžeme dopřát ošetření na salonu, zaměřené na citlivou pleť. Jemný
enzymatický peeling a následná masáž neparfemovaným kosmetickým olejem a klidnící maska jí velmi prospěje. Na domácí péči pak doporučuji kvalitní krém na citlivou pleť, v létě na hydratační bázi a v zimě mastnější. Dáme přednost kvalitní značce
se zárukou a možností vyzkoušení. Kosmetika by měla být hypoalergenní, bez konzervačních látek, barviv a parfemace, ale zároveň je moc důležité, aby byla dostatečně účinná. Pro citlivou pleť jsou velmi vhodné kůrové doplňky péče, např.výživové
ampule a séra. Obavy, že ještě více zatíží pleť, nejsou na místě. Právě naopak. Tyto preparáty mají mnoho výhod – rychle a účinně dodávají pokožce výživové a hydratační
látky v koncentrované formě, neobsahují parfemaci a konzervační látky,. jsou v hygienickém balení s dávkovačem, Samozřejmě volíme přípravky na čištění, péči a líčení
stejné značky, nejlépe v návaznosti na odborné ošetření, kterým si již ověříme snášenlivost konkrétních přípravků, nebo si další reakci na určitý krém můžeme vyzkou-
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šet na testovacím vzorečku. Také pamatujeme na to, že tento typ pleti musíme dostatečně chránit vhodným denním krémem a ještě pěstícím make-upem.
Péče o citlivou pleť je poněkud náročnější, vyžaduje více opatrnosti a trpělivosti.
Je však dobré tuto pleť postupně kosmeticky „otužovat“. Protože pak se dočkáme
pozitivních výsledků a krásné, vyvážené pleti. Pokud však toto úsilí vzdáme, je předpoklad, že celkový stav se postupně ještě zhorší. Citlivá pleť, která navíc strádá nedostatečnou výživou, je kromě již zmíněných nepříjemných projevů také mnohem více
ohrožena předčasným stárnutím. A právě naším cílem je tento proces co nejvíce
oddálit.
Anna Kopáčková

POLICIE INFORMUJE
Po nějaké době navštívili Velkou Bíteš Romové, kteří v jedné herně obratně požadovali výměnu bankovek za nižší hodnotu, pak zase obráceně a zase zpět, až obsluhu
tohoto zařízení obrali o 5. 000 Kč. Nic nebylo platné, že totožnost mužů byla zjištěna.
Další důkazy o tom, že tuto trestnou činnost spáchali právě oni, nebylo možné obstarat.
Ve zkráceném přípravném řízení jsme zpracovali případ porušování domovní svobody, kdy dva podezřelí bez svolení nájemců vnikli do bytu, kde se neoprávněně zdržovali a dokonce zde došlo ke vzájemné rvačce.
Na službu kriminální policie a vyšetřování bylo zasláno k zahájení trestního stíhání
proti zjištěným pachatelům hned několik případů. Jedná se např. o trestný čin krádeže,
kdy pachatel odcizil platební kartu a z ní nechal následně odebírat zboží na prodejnách
v celkové hodnotě přes 12.000 Kč.
Dalším případem byl trestný čin poškozování cizí věci, kdy pachatel rozbil reklamní
tabuli se škodou kolem 7.000 Kč.
Zejména motoristická veřejnost je informována o změnách od 1. 7. 2006. Také
u nás jsme zaznamenali spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Pachatel řídil osobní vozidlo pod vlivem alkoholu. Rozborem pak bylo zjištěno množství odpovídající 2,7 promile.
Další nový trestný čin účinný od stejného data je §180d trestního zákona, který je
nazván řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Také spáchání tohoto
trestného činu nyní šetříme a pachatel se nevyhne soudnímu postihu. Že pachatel jezdit neumí dokazuje i to, že nakonec při parkování stačil nabourat jiný osobní automobil.
Samozřejmě, že se nyní setkáváme se všemi změnami, souvisejícími s provozem na
pozemních komunikacích. V prvé řadě je třeba konstatovat, že přestupků zjevně ubylo
a to bylo snahou zákonodárce. Je vidět jednoznačně zvýšení opatrnosti a ohleduplnosti
na silnicích. Přesto při zjišťování přestupků postupujeme v souladu se zákony i s tím,
že u vybraných přestupků jsou už zákonem stanoveny i minimální postihy, takže není
možný způsob vyřízení napomenutím či menší pokutou, jak před červencem 2006.
Často jsem dotazován na to, zda ukládáme tzv. body. V praxi je to tak, že policista určí
podle porušení zákona právní kvalifikaci přestupku, věc je pak vložena do systému
a elektronicky se dostane až do záznamu konkrétní osobě na obec s rozšířenou působností. Body zde „naskočí“ automaticky. Takže není v podstatě možný žádný další zásah
úředníků do záznamů, ukládání trestných bodů podle nálady úředníků apod., takto
jsme byli informováni při zavedení tohoto systému.
mjr. Jaroslav Navrátil
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Společenská rubrika

Další stoletá občanka Velké Bíteše - paní CahovÁ

Jubilantka se podepisuje do pamětních knih.

FOTO: ZORA KRUPIČKOVÁ

Ve čtvrtek 10. srpna 2006 se konala v obřadní síni bítešské radnice malá slavnost.
Přesně v tento den se dožila paní Marie Cahová sta let.
Mezi gratulanty, v čele se starostou Mgr. Báňou, nechyběl ani zástupce hejtmana
kraje Vysočina pan Ing. Pavel Hájek, dále zástupkyně ředitele OSSZ a vedoucí odboru
sociálního pojištění paní Věra Kuncová a vedoucí odboru důchodového pojištění
paní Jiřina Vojíková, rodinní příslušníci, přátelé. Oslavu za přispění MěÚ zorganizovaly členky SPOZ. Nechybělo ani malé občerstvení, harmonika s písničkami a pozvání pana starosty na radnici zase za rok.
Než paní Cahovou obklopili skuteční novináři, stačila jsem s ní udělat malý rozhovor – exkluzivně – pro čtenáře Zpravodaje.
Paní Cahová, na svůj věk opravdu vůbec nevypadáte. Máte nějaký recept
na dlouhý věk?
Od mládí jsem cvičila v sokole, to byl snad základ, pak je důležité zdraví a hlavně
spokojenost a dobrá mysl..
Vzpomínám na dobu krátce po válce, kdy se ještě pořádaly karnevaly
a sokolské šibřinky a my děti jsme se chodily dívat večer k sokolovně na pří-
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Oslavenkyně s rodinou, zástupci města a kraje a členy SPOZ.

FOTO: SILVA SMUTNÁ

chod masek. Tehdy se vždy čekalo, jakou masku bude mít paní Cahová. Kdo
vám je navrhoval a šil?
Nejsem vyučená švadlena, ale vymýšlet a šít si sama kostýmy na karneval, to byla
moje záliba. Hlavně, aby to byly každý rok jiné šaty.
Kdybyste si mohla vybrat dobu, kterou byste chtěla v životě prožít znovu,
kterou byste si vybrala?
Dobu před válkou, když jsme byli ještě s manželem spolu. Byl zabitý při posledním náletu na Bíteš v květnu 1945 (se slzami v očích odpovídá jubilantka na mou
poslední otázku).
Zora Krupičková

ZmĚna otevírací doby

Informační centrum Masarykovo náměstí č. 5
Od 1. září 2006 můžete nově navštívit Informační centrum v době od 7,30 do 16 hodin.
Polední přestávka je od 12 do 12,30 hodin.
Informační centrum
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VÝSTAVY V MĚSÍCI ZÁŘÍ
V době Bítešských hodů bude ve výstavním sále Klubu kultury probíhat výstava
obrazů akademického malíře Františka Rauše, kterou jeho synovec Jiří Rauš uspořádá k malířovým nedožitým osmdesátinám.
František Rauš se narodil ve Velké Bíteši 28. listopadu 1926. Na Vysoké škole umělecké v Praze, kterou vystudoval, byl později jmenován docentem. Pracoval v oboru
textilního a výtvarného umění a bytové architektury. Jeho doménou byly v 60. letech
minulého století netkané nástěnné tapisérie. (Jedna z nich zdobí i zasedací místnost
bítešské radnice.) Rád také maloval, náměty obrazů byla často Velká Bíteš a její okolí,
odpočíval, jak říkal, u malby romantických krajin. Stopy jeho práce nese i jím restaurovaná Křížová cesta v bítešském kostele, byl autorem perokreseb a plakátu k 550. výročí povýšení Velké Bíteše na město.
Bítešský rodák zemřel 4. srpna 2001 v Praze. Památku na něj vlastní díky jeho obrazům mnohé bítešské domácnosti i veřejné budovy. Výstava potrvá od 4. do 15. září
2006.
Ve druhé polovině září se uskuteční ve výstavním sále bítešského Klubu kultury
další výstava, věnovaná památce bítešského občana, amatérského výtvarníka a především dobrého člověka - MUDr. Petko Dačeva, který zemřel před rokem, 9. září
2005. Ke zhlédnutí budou obrazy z celé malířovy tvorby. Vždyť laskavost a vlídnost
se promítla do námětů jeho obrazů a mnohým z vás teď jeho díla doma dělají radost.
Výstava s názvem OBRAZY MUDr. PETKO DAČEVA potrvá od 25. září do 6. října 2006
– přijďte tedy prosíme alespoň touto cestou vzpomenout.
Klub kultury

Raušův návrh na netkanou tapiserii.
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Program kina Flip Velká Bíteš
září 2006

Neděle 3. září v 19.30 hodin
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
(The da Vinci Code)
Vražedné tajemství zakódované do
nejznámějšího obrazu Leonarda da
Vinciho sahá až do dnešních dnů. Ve
hře není nic menšího než Svatý grál…
V hlavních rolích amerického dramatu
podle bestselleru Dana Browna Tom
Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno…
Premiéra – 148 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Pátek 15. září v 19.30 hodin
TRÁVA
(Reefer Madness: The Movie Musical)
Muzikálová parodie dokumentárního
filmu o škodlivosti marihuany… Drsná
komedie o hodných dětech, které
sejdou na špatnou cestu…
Premiéra – 109 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 17. září v 15 hodin
DIVOČINA
(The Buena Vista Wild)
Animovaný příběh zvířátek ze
ZOO v New Yorku od Studia Walta
Disneye.
Premiéra – 82 minut, mládeži přístupno
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 22. září v 19.30 hodin
MISSION: IMPOSSIBLE III
(Mission: Impossible III)
Tom Cruise znovu v akci jako agent
Ethan Hunt…
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Premiéra – 125 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
Neděle 24. září v 19.30 hodin
16 BLOKŮ
(16 Blocks)
Bruce Willis v dalším napínavém thrilleru duchovního otce Smrtonosných
zbraní Richarda Donnera…
Premiéra – 105 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 29. září v 19.30 hodin
SEXY PISTOLS
(Bandidas)
Když ženy zlobí, mužům běhá mráz po
zádech. Salma Hayek a Penelope Cruz
jako odvážné pistolnice. Už dlouho to
nikomu tak neslušelo…
Premiéra – 93 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Neděle 1. října v 19.30 hodin
BESTIE KARLA
(Karla)
Velká láska, perverzní sexuální hrátky,
zločin… Příběh nejbrutálnější vražednice českého původu.
Premiéra – 99 minut, vhodné od 18 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč
Pátek 6. říijna v 19.30 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ
JÍZDA

(The Fast and the Furious: Tokyo
Drift)
Kluci těšte se, v rychlosti je síla…
Premiéra - 103 minut, vhodné od 15 let

Společnost SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o.
hledá zaměstnance pro pracovní pozici
Odborný pracovník servisu pro CNC stroje s řídícím
systémem Sinumeric a pro softwarové aplikace
z oblasti CAD a řízení dokumentů
Požadujeme:
• min. SŠ s maturitou z oblasti CNC nebo
informačních technologií
• další certifikované studium,  případně
VŠ vzdělání výhodou
• zkušenosti a praxe s opravou, uváděním do provozu a se servisními zásahy u číslisově řízených strojů se řídícími systémy Sinumeric výhodou
• znalosti a zkušenosti podpory konstrukčních procesů CAD systémy a systémy pro řízení dokumentace výhodou
• minimálně základní komunikativní
znalost německého nebo anglického
jazyka podmínkou
• připravenost a ochota učit se novým
věcem

Nabízíme :
• zaškolení v naší společnosti nebo
v mateřské firmě v Německu, náklady
jsou hrazené naší firmou
• práci v dynamicky se rozvíjející firmě
• motivující hodnocení podle výkonnosti a kvality odváděné práce, podíl na
plnění cílů společnosti
• sociální výhody a benefity – pět týdnů
dovolené, podniková rekreace, sportovní vyžití, příspěvek na stravování

Nástup:
• možný ihned
• práce je vhodná pro muže

Pokud Vás tento inzerát oslovil,
pošlete nám Váš strukturovaný životopis nebo nás kontaktujte:
SEM Drásov Siemens Electric Machines s. r. o.,
Drásov 126, 664 24 Drásov
lackova.hana@siemens.com
nebo na telefonu +420/549 426 801
další informace www.semd.cz
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LEGENDÁRNÍ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
VE VELKÉ BÍTEŠI
Klub kultury pro Vás připravil na měsíc listopad vyjímečný zážitek
- divadelní představení

Němý Bobeš
Akce se uskuteční 27.11.2006 v 19 hodin v Kulturním domě.
Předprodej vstupenek bude zahájen 10. října 2006 v Informačním
centru, Masarykovo nám. č. 5 nebo na telefonu: 566 532 025.

SLOVO RESTAURÁTORŮ

To, co se stalo s Cimrmanovou hrou Němý Bobeš, je výsledkem střetnutí dvou
myšlenkových živlů: nezkrotného tvořivého pudu umělcova se stejně nezkrotným
pudem malého českého samozásobitele. Zatímco na jedné straně vidíme obdivuhodné úsilí poznat a ztvárnit svět a dobrat se podstaty lidského konání, na druhé
straně setkáváme se jen s přízemní snahou nasušit na zimu pár hub. V případě
Němého Bobše ten malý, zapšklý svět Josefa Padevěta bohužel vítězí. Smyslem
naší práce bylo napravit, co se dá. Část vzácného díla jsme zachránili, část je již
nenávratně ztracena. Kdyby se nám však podařila jediná věc, byli bychom spokojeni. Totiž, aby si každý divák po zhlédnutí našeho představení řekl: „A co já? Na
čem já suším houby?“
L. Smoljak, Z. Svěrák
Kromě tří ucelených pasaží jsme měli při rekonstrukci Cimrmanova Němého Bobše
k dispozici pouze tato slova: …již to v sobě nebudu dusit… Mikovec vrací se z pole a svalí
s mohutným žuchnutím na stůl svůj… základ státu… je to šestnácterák… podá ho faráři…
Krugeho, Schmieda a Wolfa v živém hovoru… první kolo, a hned premiér…pomoc, zloděj!… sluha odejde… včelička… pojď sem, Bobši…

Obsazení

Zdeněk Svěrák nebo Pavel Vondruška - lékař
Jan Hraběta nebo Jaroslav Weigel - farář
Miloň Čepelka nebo Ladislav Smoljak - hajný, Wassermann, baron
Václav Kotek nebo Jan Kašpar - vesničan Papoušek, baronova matka
Petr Brukner nebo Václav Kotek - Bobeš
Bořivoj Penc nebo Jaroslav Vozáb - hostinský, sluha Marta

Plocha pro vaši reklamu
Ceny reklamy ve Zpravodaji
Půl vnitřní černobílé strany

400 Kč

Vnitřní černobílá strana

800 Kč

Půl černobílé předposlední strany obalu

500 Kč

Černobílá předposlední strana obalu

1 000 Kč

Půl barevné předposlední strany obalu

1 000 Kč

Barevná předposlední strana obalu

2 000 Kč

Půl barevné zadní strany obalu

1 500 Kč

Barevná zadní strana obalu

3 000 Kč

Černobílá zadní strana

1 500 Kč

Vkládání letáčků (již hotových)
Zhotovení letáčků a vložení

800 Kč
1 500 Kč

Zpravodaj Velká Bíteš je měsíčník, který je vždy
nejpozději prvního dne v měsíci na obvyklých
prodejních místech

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Dívka z národopisného souboru Bítešan.

FOTO: SILVA SMUTNÁ

Čtvrtý ročník folklorního festivalu ve Velké Bíteši. Přehlídka
národopisných souborů a krojovaných skupin z Podhorácka,
Horácka a sousedních regionů na Masarykově náměstí v sobotu dne 9. září 2006. Začátek je v 13.30 hodin.
Tato akce se uskutečňuje s finanční podporou Kraje Vysočina.

PKS - podzimní sleva 180x125

17.8.2006 15:12

PKS MONT, a.s.

Podzimní vylep‰ení

• TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
• 10. 10. 2006 ZAČÍNÁ 10. SEZÓNA BHP
• DALŠÍ STOLETÁ OBČANKA
Podzimní akce platí na v˘robky s termínem montáÏe od 1.9. - 20.12. 2006, tj.
vztahuje se pouze na cenové nabídky vyhotovené po 7.8. 2006.

A je‰tû mal˘ dárek:
Dûtskou pojistku na okna v dûtském pokoji Vám dáme zdarma!

3. MoÏnost pouÏití druhého tûsnûní
u na‰ich dﬁevûn˘ch oken,
které zvy‰uje odolnost
proti hluku a zlep‰uje
tepelné vlastnosti okna.

2. Nov˘ distanãní rámeãek
Super spacer s vylep‰enou
schopností tepelného mostu
jako moÏnost dal‰ího zv˘‰ení
stávající tepelné izolace
na‰ich plastov˘ch a dﬁevûn˘ch oken.

1. Zv˘‰ení stávající tepelné izolace
na‰ich plastov˘ch a dﬁevûn˘ch oken
díky izolaãnímu dvojsklu
se souãinitelem prostupu tepla
Ug = 1,0.

Kromû nízk˘ch cen pro Vás od záﬁí máme
tato technická vylep‰ení:

na‰ich oken!

Stránka 1

800 23 00 23

VOLEJTE ZDARMA

Specialista na okna, dveﬁe a stûny
z plastu, dﬁeva a hliníku
PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 310,
fax: 566 697 393
e-mail: mont@pks.cz
Záruka kvality! âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

www.pks.cz

FOTO: ARCHIV REDAKCE

Hodová chasa pod májí v roce 2005.
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