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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Velká Bíteš

VI. ročník Folklorního festivalu ve Velké Bíteši. Přehlídka souborů a krojovaných skupin z Podhorácka a sousedních regionů. Začátek je ve 13.30 hodin na Masarykově
náměstí.
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Zpravodaj Velká Bíteš

PROGRAM:
Zahájení
Masarykovo náměstí ve 13.30 hodin
„Radujme se vždy společně“
Pěvecký sbor Bítešanu
1. ČÁST
„Pletla sem, pletla sem, proplétala sem“
skupina mladších dětí národopisného souboru
Bítešan při ZŠ Velká Bíteš
„Hry a tance prababiček a pradědečků“
Folklorní soubor Křemínek při Domu dětí
a mládeže v Náměšti nad Oslavou
„Radujme se, veselme se“
Folklorní kroužek Sluníčko při Mateřské škole
na Masarykově nám. ve Velké Bíteši
„Flétničky“
„Pod betešskó májó“
Folklorní kroužek Bítešánek při Mateřské škole U Stadionu ve Velké Bíteši
„Ševcovská“
Folklorní soubor Okřešánek při Základní škole v Okříškách
„A ta naša bába“
Přípravka dětské skupiny Bítešanu při Základní škole ve Velké Bíteši
„Na kopečko stojí mlén“
Skupina starších dětí národopisného souboru
Bítešan z Velké Bíteše
„Náš kohótek kokrhá“
Skupina mládeže národopisného souboru Bítešan z Velké Bíteše
„Zpěváčci z Podhorácka“
Folklorní soubor Okřešánek při Základní škole v Okříškách
„Námluvy“
Folklorní soubor Okřešánek při Základní škole v Okříškách
Festival se koná v čase Tradičních Bítešských
hodů.
Mimo pohostinství, kavárny a cukrárny jsou
otevřeny hodové sklípky ve dvorech a v podzemí některých měšťanských domů i v přilehlých
ulicích s nabídkou dobrého jídla a pití.
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2. ČÁST
„Dvě horácké písně“
zazpívá Kees Plaisier z Rotterdamu
„Polonéza“
Skupina dospělých národopisného souboru
Bítešan
„Kólelo se, kólelo...“
Skupina žen z obce Jinošov
„Řemeslnické tance“
Folklorní soubor Džbánek z Martínkova
„Tance z Velkomeziříčska“
Krojovaná skupina Turkovan z Laviček
u Velkého Meziříčí
„Na krála, matičko, na krála...“
Podhorácký soubor obce Ketkovice
„Horácká kola“
Folklorní soubor Podjavořičan z Telče
„Tance z Drysic“
Křenovák z Křenovic
„Řemesla“
Folklorní soubor Podjavořičan z Telče
„Tance ze Šariša a Zemplína“
Pozvánka folklorních souborů Oblík
a Vargovčan ze slovenského družebního města Hanušovce nad Topľou na nedělní pořad
„Domácí a hosté“
„Vítéte, sósedé!“
Bítešané a sousedé z okolí včetně mládeže
z Jinošova, Březníka, Ketkovic
Zakončení festivalu
přibližně v 18.00 hodin
Další informace:
20.00 hodin – Masarykovo náměstí 5
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Na nádvoří městského muzea hraje Horňácká
cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova
Příjemně prožité chvíle hostům festivalu přejí pořadatelé
Klub kultury města Velké Bíteše
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzejní spolek Velkobítešska
Národopisný soubor Bítešan
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tradiční bítešské hody
od středy 10. září do středy 17. září 2008
Klub kultury města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem, rychtářkou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska, národopisným souborem Bítešan a místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na Tradiční Bítešské hody.

Pondělí 8. září 2008 v 17 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ VELKÉ BÍTEŠE autorů dávných i současných
a PŘEDSTAVENÍ publikace ALMANACH k 600. výročí města
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám.5
výstava bude probíhat od 9. do 14. září 2008
otevírací doba: po–pá 9.00 – 16.00 hodin
sobota 13.00 – 18.00 hodin
neděle 9.00 – 18.00 hodin

Středa 10. září 2008

V 16.30 hodin na Masarykově náměstí
TATA BAND a jeho dixieland pod vedením Josefa Kučery, uvádí Jan Čenský,
pro děti bude připraven skákací hrad
V 17 hodin na Masarykově náměstí
STAVĚNÍ MÁJE a otevírání hodových sklípků
V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
PAVEL HELAN S KAPELOU – k tanci a poslechu hrají nejen folk
Sklípek „Na Pětce“

čtvrtek 11. září 2008

Ve 20 hodin ve sklípku „Na Pětce“
SECONDHAND
K tanci a poslechu zahraje Velkomezeříčská rockenrollová kapela
Ve 20 hodin v Kulturním domě, Vlkovská 482
TANEČNÍ HODOVÁ ZÁBAVA ANEB
LETOŠNÍ RYCHTÁŘSKÁ BEČKA TROCHU JINAK
Velké přátelské setkání rychtářů a ostatních hodových aktérů za uplynulých padesát let
Bítešských hodů.
K tanci a poslechu zahraje pro hodové činovníky i veřejnost BÍTEŠSKÁ KAPELA.
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pátek 12. září 2008

Od 14 do 18 hodin na nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117
VÝSTAVA BONSAJÍ
V 16.30 hodin na fotbalovém stadionu
FOTBALOVÁ EXHIBICE Bítešské staré gardy proti Týmu rodáků
Slavnostní výkop Báry Štěpánové, která o přestávce zazpívá
V 19 hodin na Masarykově náměstí
KONCERT SKUPINY NATUTY
Ve 20.30 hodin na Masarykově náměstí
KONCERT PETRA BENDE S KAPELOU
Ve 20 hodin ve sklípku „Na Pětce“
VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA ze Svatobořic Mistřína
Ve 22 hodin v Kulturním domě, Vlkovská 482
DISCO NIGHT A PETR HOLÍK
Hlavní hosté TEREZA KERNDLOVÁ, vítězka národního kola televizní hudební soutěže Eurovision Song Contest 2008, a skupina ALL X z pořadu X-FACTOR

sobota 13. září 2008

Na horní straně Masarykova náměstí
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Od 8 do 18 hodin v areálu Českého svazu chovatelů, Lánicce 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Od 10 do 22 hodin na nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117
VÝSTAVA BONSAJÍ
od 20 hodin seminář o tvarování bonsají
Od 12 do 16 hodin na horní straně Masarykova náměstí
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ
Od 13.30 do 18.00 hodin na Masarykově náměstí pod májou
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
VI. ročník folklorního festivalu pořádaného ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč.
Vystoupí národopisný soubor Bítešan, folklorní kroužky Bítešánek a Sluníčko z Velké
Bíteše, folklorní soubor Křemínek z Náměště nad Oslavou, folklorní soubor Okřešánek z Okřížek, skupina žen z Jinošova, mládež z Jinošova a Březníka, folklorní soubor
Džbánek z Martínkova, folklorní skupina Turkovan z Laviček, podhorácký soubor obce
Ketkovice, folklorní soubor Podjavořičan z Telče, folklorní soubor Křenovák z Křenovic
a hosté ze Slovenska a Holandska
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Od 15 do 22 hodin za „Starou poštou“ na horní straně Masarykova náměstí
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
společnosti historického šermu TAS
Program vystoupení:
15.00 hod. – „Chladné zbraně od gotiky po baroko“
16.00 hod. – „Zbraně střelné, palné a vrhací“
17.00 hod. – „Pohádkový turnaj o krásnou princeznu“
18.00 hod. – „Střípky z minulosti“ (humorně i vážně)
21.30 hod. – Ohňová show
V 16 hodin na fotbalovém stadionu
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Muži Velká Bíteš A versus HFK Třebíč B
V 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
SLAVNOSTNÍ SBOROVÝ KONCERT k výročí města
Vystoupí Spevácký zbor slovenských učitel’ov a Pěvecké sdružení moravských učitelů
Ve 20 hodin ve sklípku „Na Pětce“
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Hraje Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova
Ve 20 hodin na Masarykově náměstí pod májou
DECHOVÁ HUDBA HANAČKA z Břeště u Kroměříže
Ve 20 hodin v Kulturním domě, Vlkovská 482
DISKOTÉKA 80. LÉTA – hity nejen z 80. let
Uvádí Martin Hrdinka, hosty večera budou Iveta Bartošová, Sagvan Tofi a Boney M
Revival

neděle 14. září 2008

Na horní straně Masarykova náměstí
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Od 8 do 18 hodin v areálu Českého svazu chovatelů, Lánicce 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Od 8 do 18 hodin v Městském muzeu, Masarykovo náměstí 5
VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE
GEOLOGICKÉ A MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI VELKOBÍTEŠSKA
Od 8 do 9 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
za účasti krojované chasy
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Od 8 do 11.30 hodin
STÁRCI ZVOU STÁRKY
za doprovodu Bítešské kapely
Od 9.30 do 10.30 hodin na Masarykově náměstí pod májou
DECHOVÁ HUDBA VĚROVANKA z Věrovan od Olomouce
Od 10 do 18 hodin na nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117
VÝSTAVA BONSAJÍ
Od 10.30 do 11.30 hodin na Masarykově náměstí pod májou
DOMÁCÍ A HOSTÉ
Vystoupí děti národopisného souboru Bítešan, slovenská folklorní skupina Vargovčan
a slovenský folklorní soubor Oblík z družebního města Hanušovce pod Topľou
Od 12 do 12.15 hodin na Masarykově náměstí pod májou
KOLEČKO PRO CHASU
Od 13 do 14 hodin na Masarykově náměstí pod májou
„PŘIŠLI JSME K VÁM NA BESEDU“
JOŽKA ŠMUKAŘ, DECHOVÁ KAPELA VACENOVJÁCI a strýc Kubík
Ve 13.30 hodin
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
od Kulturního domu k fotbalovému stadionu, Novou Čtvrtí na ulici Sadová a Kostelní
ulicí na Masarykovo náměstí
Od 14 do 14.30 hodin na Masarykově náměstí pod májou
SLOVÁCKÝ KRÚŽEK BRNO
Vystoupení tanečníků a cimbálové muziky
Od 14.30 do 15 hodin na Masarykově náměstí pod májou
JOŽKA ŠMUKAŘ, DECHOVÁ KAPELA VACENOVJÁCI a strýc Kubík
V 15 hodin na Masarykově náměstí pod májou
HLAVNÍ HODOVÝ PROGRAM
k 600. výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši
krojovaná chasa s rychtářem a právem: Česká beseda, první stárek předává věnec, Moravská
beseda, příjezd vrchnosti a „potvrzení městských práv“, paragrafy, zavádění krojovanou
chasou k tanci, hraje Bítešská kapela
Od 16 do 20 hodin ve sklípku „Na Pětce“
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Hraje cimbálová muzika Slovácký krúžek Brno
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V 16 hodin u domu č.p. 5
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY
Od 16 do 17 hodin za „Starou poštou“ na horní straně Masarykova náměstí
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
společnosti historického šermu TAS
16.00 hod. – „Pohádkový turnaj o krásnou princeznu“
17.00 hod. – „Chladné zbraně od gotiky po baroko“
Od 16 do 17 hodin na Masarykově náměstí pod májou
„SPOLU JSME SE SEŠLI, SPOLU SE ROZEJDEM“
JOŽKA ŠMUKAŘ, DECHOVÁ KAPELA VACENOVJÁCI a strýc Kubík

středa 17. září 2008

V 17 hodin na Masarykově náměstí
KÁCENÍ MÁJE
V 19 hodin ve sklípku „Na Pětce“
HODOVÉ DOZVUKY S FRANTIŠKEM KRATOCHVÍLEM ml.

kam do sklípků o hodech
od středy 10. září do středy 17. září 2008
SKLÍPEK „NA PĚTCE“, Masarykovo nám. 5
Středa 10. září v 19 hod. PAVEL HELAN S KAPELOU
Čtvrtek 11. září ve 20 hod. SECONDHAND
Pátek 12. září ve 20 hod. VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Sobota 13. září ve 20 hod. CIMBÁLOVÁ MUZIKA PETRA GALEČKY
Neděle 14. září v 16 hod. CIMBÁLOVÁ MUZIKA SLOVÁCKÝ KRÚŽEK
Středa 17. září v 19 hod. FRANTIŠEK KRATOCHVÍL ml.
KAVÁRNA CAFÉ JANA, Masarykovo nám. 66
Od středy 10. září otevřen sklípek: víno z jižní Moravy, burčák, uzené maso, uzené krůtí palice, uzený bůček, cigára, klobásy
Pátek 12. září
kapela BLÍŽENCI
Sobota 13. září FRANTIŠEK KRATOCHVÍL ml.
Neděle 14. září FRANTIŠEK KRATOCHVÍL st.
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RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK, Masarykovo nám. 86
Středa 10. září – neděle 14. září a středa 17. září 14 – 23 hodin
Neděle 14 – 19 hodin
smažený kapr, moravská vína
BAR – HERNA U STAŘÍKA, Vlkovská 482 z boku Kulturního domu
Otevřeno každý den od 12 hodin, maso na grilu, uzené maso, burčák, Budějovický
Budvar 12°, 10°, Pardál
DISCO – BAR CARIBIC, Lánice 59
Pátek 12. září a sobota 13. září HODOVÉ DISKOTÉKY
HERNA – BAR U KOLKA, Kostelní 77
Od středy 10. září do středy 17. září
víno, burčák, uzený bůček, uzené maso, cigára, pečené sele, živá hudba
SPORTBAR KLÍMA, Tyršova 219
Od středy 10. září do neděle 14. září speciality na grilu a uzené maso
Pátek 12. září a sobota 13. září živá hudba
VINOTÉKA, Růžová 150
Od pátku 12. září do pondělí 15. září - víno, burčák, pivo, občerstvení, reprodukovaná hudba
TENISOVÉ KURTY VELKÁ BÍTEŠ, Růžová ulice
Pátek 12. září – kýty, reprodukovaná hudba
RESTAURACE U RAUŠŮ, Masarykovo nám. 13
Sobota 13. září od 20 hodin – Posezení s harmonikáři
BOWLING BAR, Masarykovo nám. 98
Vína, burčák a speciality na grilu, masa, zelenina a grilované jižní ovoce
RESTAURACE U VRÁNY, Kostelní 69
Pátek 12. září a sobota 13. září selská hospoda, posezení na zahrádce, grilované maso
LESÁCKÁ RESTAURACE, Masarykovo nám. 6
Pátek 12. září a sobota 13. září: sudové víno, burčák, pivo, grilované maso, ryby, klobásy, reprodukovaná hudba
RESTAURACE MÁJ, Vlkovská 482
V době hodů otevřeno od 9 do 24 hodin, pečené sele
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nabídka programů a akcí
září 2008
Neděle 31. srpna 2008 v 19 hodin
DON QUIJOTE DE LA MANCHA – nejhranější hra Bolka Polívky
Masarykovo náměstí, vstup zdarma
za nepříznivého počasí v Kulturním domě, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK:
středa 9.00 - 11.30 hodin
čtvrtek 15.30 - 18.00 hodin, jednotné vstupné 20 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš
Pondělí 1. září 2008 v 9.30 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ na Tyršově ulici
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Středa 3. září 2008 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dům, Vlkovská 482
Pondělí 8. září 2008 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ VELKÉ BÍTEŠE autorů dávných i současných
a PŘEDSTAVENÍ publikace ALMANACH k 600. výročí města
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
výstava bude probíhat od 9. do 14. září 2008
otevírací doba: po – pá	  9.00 – 16.00 hod.
sobota 13.00 – 18.00 hod.
neděle	  9.00 – 18.00 hod.
Úterý 16. září 2008 v 16.30 hodin
BABY SINGS – znaková řeč pro batolata
Seminář s instruktorkou Bc. Radkou Mňačkovou, nutné přihlášky
MC Človíček, Masarykovo nám. 85
Středa 17. září 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB SE SOUTĚŽEMI
Kulturní dům, Vlkovská 482
Sobota 27. září v 9 hodin u fotbalového stadionu
VÝLET NA KOLECH na Rosicko – Oslavansko, po hornických stezkách
Organizuje Seniorklub
Úterý 30. září 2008 v 16 hodin
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KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
s porodní asistentkou Bc. Radkou Mňačkovou, nutné přihlášky
MC Človíček, Masarykovo nám. 85
Úterý 30. září 2008 v 6 hodin odjezd od České spořitelny
ZÁJEZD DO OSTRAVY
Organizuje Seniorklub
Pondělí 29. září 2008 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MALÍŘE OTAKARA ŠTEMBERY
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám.5
Výstava bude probíhat od 30. září 2008 do 10. října 2008
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

informace radnice
Usnesení č. 11/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 9. června 2008
Rada města schvaluje:
• smlouvu o společném postupu zadavatelů, v předloženém znění, uzavíranou městem
Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, jejímž předmětem je společný
výkon zadavatelských činností podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
na veřejné zakázce „Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy Velká Bíteš,
ul. Jihlavská – 1. etapa“
• smlouvu o dílo č. 6/2008, v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš
(objednatel) a firmou EON Energie, a.s. České Budějovice (zhotovitel), jejímž předmětem je zpracování energetického auditu budovy mateřské školy U Stadionu 538,
Velká Bíteš za nabídkovou cenu 41.000,00 Kč bez DPH
• využít cenové nabídky fy ZNAKOM Brno s.r.o. na realizaci svislého dopravního
značení pro označení komerčních a místních cílů ve městě za cenu 377.582,24 Kč
vč. DPH, na jejíž úhradě se spolu s městem budou podílet nejvýznamnější firmy ve
městě a místních částí
• využít nabídku fy NCORP, s.r.o., Růžová 144, Velká Bíteš na dodávku akce „Oprava střechy rybářského sklípku“ za nabídkovou cenu 301.892,00 vč. DPH
• valorizaci nájemného z nebytových prostor, včetně nebytových prostor Polikliniky,
k 1.7.2008 o roční míru inflace pro r. 2007 tj. o 2,8 %
• smlouvu o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina, v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (příjemce) a krajem
Vysočina, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 42.722,00 Kč za
účelem obnovy kulturní památky „Velká Bíteš čp. 85 – udržovací práce“
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Usnesení č. 12/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 23. června 2008
Rada města schvaluje:
• smlouvu o poskytnutí dotace, v předloženém znění, uzavřenou mezi krajem Vysočina (poskytovatel) a městem Velká Bíteš (příjemce), jejímž předmětem je dotace ve
výši 200.000,00 Kč na podporu společenských a kulturních aktivit města souvisejících s oslavami 600. výročí od udělení plných městských práv Velké Bíteši
• smlouvu o dílo, v předloženém znění, uzavřenou mezi městem Velká Bíteš (objednatel) a tiskárnou LELKA, Dolní Bojanovice (zhotovitel), jejímž předmětem je
zhotovení publikace „ALMANACH VELKÁ BÍTEŠ“ v počtu 1000 ks, formátu
210 x 205 mm, za cenu 300.000,00 Kč vč. DPH
• mandátní smlouvu na organizaci veřejné zakázky „Inženýrské sítě a komunikace pro
rodinné domy Velká Bíteš, ul. Jihlavská – 1. etapa“ s firmou Investing Třebíč, s.r.o.
za cenu 40.460,00 Kč vč. DPH, schvaluje plnou moc pro Ing. Františka Dočkala,
jednatele společnosti Investing Třebíč, s.r.o., schvaluje návrh podmínek pro zahájení
zadávacího řízení a schvaluje složení hodnotící komise: Ing. Pavel Bednář, Ing. arch.
Vlastimil Kunčík, Jindřich Rada, František Popelka, Mgr. Miroslav Báňa, včetně náhradníků: Ing. Ladislav Rada, Alois Špaček, Ing. Petr Leopold, Ing. Josef Sejkora,
JUDr. Alena Malá
• vyhovět žádosti Ing. Michala Brázdila, zástupce fy RE/MAX Brno na umístění vývěsky o velikosti 1x1 m do průjezdu domu Masarykovo n. 86 za splnění následujících podmínek:
– umístění bude odsouhlaseno pracovníky památkové péče
– bude uhrazen poplatek ve výši 1.000,00 Kč, za umístění reklamního zařízení dle
vyhlášky města 2/2004 o místních poplatcích
– žadatel zajistí sponzorsky v tomto prostoru vývěsku pro sportovní klub baseballistů
• k dopisu od Společenství pro dům Velká Bíteš 474, zastupovaného předsedou
p. Vladimírem Častulíkem a p. Jiřím Hrabcem následující odpověď:
– řešení dlouhodobě užívaného přístřešku vlastníky domu U Stadionu 474 bylo řešeno usnesením RM č. 10/08 na jednání ze dne 26.5.2008. Pokud Vám nabízené
řešení nevyhovuje a přístřešek považujete za nepotřebný, odstraňte ho na vlastní
náklady prostřednictvím odborné firmy
– vyčistění kanalizace se provede čisticím vozem VAS v době jeho nasazení ve
Velké Bíteši
– parkoviště je možné řešit technologií zhutněného kameniva a pojiva (tekutý asfalt)
Vzhledem k možnostem rozpočtu pro r. 2008 je realizace tohoto řešení v letošním
roce ohrožena
• k plnění veřejné zakázky „Plynová kotelna U Stadionu 610, Velká Bíteš – výměna kotle
– 2. etapa“ firmu, která podala nabídku, jež se umístila na 1. pořadí hodnocení, tj. firmu
PROKEŠ PLYNOSERVIS, s.r.o. Brno za nabídkovou cenu 855.895,00 Kč vč. DPH
• smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 14.238,00 Kč krajem Vysočina na podporu
údržby zeleně sečením na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích podél silnic II. a III. třídy, v předloženém znění
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•

•

ve věci urgentní žádosti nájemníků bytového domu Masarykovo n. 67, Velká Bíteš
o opravy, následující: za posledních 5 let město investovalo do rozsáhlých oprav domu
Masarykovo n. 67 řádově milionové částky např. do rekonstrukce veřejné kanalizace
a vodovodu, včetně přípojek do výše uvedeného domu, dále se provádělo odvedení
povrchových vod z dvorního traktu, včetně dláždění.
S rekonstrukcí Kostelní ulice se provádělo vydláždění celého prostranství až ke garážím se sklepními kójemi včetně odvedení dešťových vod. Dále byla provedena ve
třech etapách rekonstrukce střechy a zbývá poslední čtvrtá etapa. Je zapotřebí si uvědomit, že příjem z pronájmu výše uvedeného domu za rok činí 242,0 tis. Kč, tzn.,
aby mohly opravy probíhat ve zkráceném časovém období, museli by nájemníci platit min. 3 až 4 násobně vyšší nájemné
dohodu o spolupráci a výpůjčce věcných prostředků požární ochrany pro havarijní zajištění ropovodu Družba, v předloženém znění, uzavírané mezi společností MERO ČR,
a.s. Kralupy n. Vltavou, na straně jedné a městem Velká Bíteš, Sborem dobrovolných hasičů Velká Bíteš, Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, na straně druhé, jejímž
předmětem je spolupráce a součinnost v oblasti poskytování služeb pro havarijní zajištění
ropovodu Družba, použitím CAS 20 na podvozku MAN TGM 18.330 4x4 BB

Rada města bere na vědomí:
• dopisy z osadního výboru obce Holubí Zhoř z 12. a 13. 6. 2008. RM doporučuje dát podnět na Policii ČR ve věci prošetření ořezání lípy, nacházející se na pozemku p.č. 6022 a ve věci zamezení průjezdnosti cesty nacházející se na pozemku 5270,
obojí k.ú. Holubí Zhoř
• výroční zprávu Sdružení Nové Město na Moravě o.s. za r. 2007 a poděkování městu
Velká Bíteš za poskytnutí finanční pomoci občanskému sdružení, konkrétně sociální
službě „Raná péče“ v uplynulém roce

Usnesení č. 13/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konané dne 7. července 2008
Rada města schvaluje:
• že dle kalkulací příjmů a výdajů na Zpravodaj města za poslední 3 roky a na základě kalkulace na grafiku a tisk při sníženém počtu stran Zpravodaje je možné konstatovat, že varianta bezplatné distribuce do domácností je méně ztrátová než varianta při prodeji. Dále
RM schvaluje snížení rozsahu Zpravodaje od 1. 9. 2008
• vyhovět žádosti Pionýrské skupiny Velká Bíteš o pomoc při zajišťování letního tábora Prosatín 2008 formou dopravy táborového materiálu nákladními vozy TS Velká
Bíteš s.r.o. a poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,00 Kč
• studii stavby „Učebna v přírodě Základní škola Velká Bíteš, Sadová 579“ a souhlasí
s umístěním uvedené stavby na pozemku p.č. 1339/9, k.ú. Velká Bíteš
• zpřesnění usnesení z minulých jednání RM týkající se akce „Rekonstrukce kuchyně
ZŠ Tišnovská Velká Bíteš“: RM schvaluje změny stavby „Město Velká Bíteš – Rekonstrukce kuchyně základní školy Tišnovská“ spočívající v rozšíření díla o 817.323,00 Kč
vč. DPH na celkovou částku 6.798.034,00 Kč vč. DPH
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Rada města bere na vědomí:
• zprávu o finanční kontrole Finančním úřadem ve Žďáře nad Sázavou, na dodržení podmínek pro použití dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu na akci „Veřejné WC včetně přípojek“, která byla zahájena dne 26.6.2008. Závěrečné stanovisko
z kontroly zní: při kontrole plnění podmínek čerpání a použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na výše popsanou akci nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně
• předání kopie části PD přeložky I/37, jejíž součástí byla i dešťová kanalizace DN 600
v ulici Pod Spravedlností v délce cca 240 m
• informace podané ředitelem Polikliniky MUDr. Svatoplukem Horkem o návštěvnosti LSPP během státních svátků v červenci – 5 návštěvníků za den

Usnesení č. 14/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konané dne 18. července 2008
Rada města schvaluje:
• na základě výsledku hodnocení hodnotící komisí, k plnění veřejné zakázky „Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy Velká Bíteš, ul. Jihlavská – I. etapa“ fu
AGSTAV TŘEBÍČ, a.s., Třebíč za nabídkovou cenu 11.070.418,00 Kč bez DPH
• uzavřít smlouvu o poskytování realitních služeb s firmou RE/MAX Center, Brno, jejímž předmětem je prodej pozemků p.č. 4220, 6178 m2 a p.č. 4221, 6322 m2, vše
k.ú. Velká Bíteš za minimální požadovanou cenu 800,00 Kč/m2 s tím, že realitní
služby nebude využito u uchazečů o koupi pozemků, o kterých v této věci již rozhodovalo ZM na svém zasedání č. 17/08 ze dne 30. 6. 2008. V případě, že na základě
činnosti RE/MAX dojde k uzavření kupní smlouvy, zaplatí město odměnu ve výši
3,0 % z kupní ceny bez DPH; smlouva bude uzavřena na období do 1. 8. 2008.
• na základě žádosti ředitelky SOU J. Tiraye, Velká Bíteš, Ing. Marie Šabacké,
– změnu kapacity žáků v oborech vzdělání od 1. 9. 2009:
název oboru současná kapacita změna
Obráběč kovů z 60 na 90
Kadeřník z 45 na 51
– schvaluje celkovou kapacitu SOU: 220 žáků
– a schvaluje zápis nových oborů vzdělávání, středního vzdělávání s maturitní zkouškou s účinností od 1.9.2009:
název oboru navrhovaná kapacita
Mechanik seřizovač 120
Sociální péče – sociálně právní činnost 120
Rada města doporučuje:
• vedení města zahájit jednání s krajem Vysočina – radou kraje, odborem školství, mládeže a sportu, ve věci převedení práv zřizovatele ZŠ Tišnovská 116 zpět na kraj Vysočina. RM zdůvodňuje toto rozhodnutí zejména tím, že tato příspěvková organiza-
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ce představuje pro rozpočet města značnou finanční náročnost a také tím, že nebyla
dodržena jednotná linie převodu všech bývalých spec. škol z kraje Vysočina na jednotlivá města
Rada města neschvaluje:
• využít inzertní služby Hospodářských novin pro zveřejnění inzerátu na prodej pozemků p.č. 4220, 6178 m2 a p.č. 4221, 6322 m2, vše k.ú. Velká Bíteš z důvodu značné
finanční náročnosti
Rada města bere na vědomí:
• žádost p. faráře P. Bohumila Poláčka o finanční podporu opravy farní budovy a kostela s tím, že finanční podpora bude řešena z rozpočtu města pro r. 2009
Dále RM bere na vědomí přehled vynaložených výdajů:
r. 2005 – př.na opravu kostela sv. J. Křtitele (dotace 160,0 tis. Kč) 206 000,00 Kč
příspěvek na výmalbu a opravu podlah v kostele 45 000,00 Kč
příspěvek na varhanní skříň 32 600,00 Kč
r. 2006 – chodník a úprava okolí kostela 66 570,00 Kč
oprava hradební zdi (dotace 530,0 tis. Kč) 1 060 104,00 Kč
r. 2007 – oprava hradební zdi (dotace 595,0 tis. Kč) 1 254 974,00 Kč
celkem 2 665 248,00 Kč
rozpočet pro r. 2008 - oprava hradební zdi (dotace 119,0 tis. Kč) 240 000,00 Kč

Usnesení č. 15/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konané dne 28. června 2008
Rada města schvaluje:
• v rámci samostatné působnosti uplatnit námitky proti návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina takto:
– město Velká Bíteš uplatňuje námitku proti navrhovanému vymezení koridoru
pro obchvat I/37 Velká Bíteš - severní varianta, kterou město požaduje z návrhu
ZÚR v plném rozsahu vyřadit. Tuto část obchvatu I/37 město požaduje vyřadit
rovněž ze seznamu navrhovaných veřejně prospěšných staveb pro dopravu
– město Velká Bíteš uplatňuje námitku proti navrhovanému vymezení územní rezervy koridoru v k.ú. Velká Bíteš a Košíkov pro prověření budoucího umístění
stavby vysokorychlostní trati v šířce 600 m spočívající v požadavku na doplnění
textové části ZÚR kraje o dohodnutém zúžení územní rezervy pro koridor VRT
na 150 m od začátku mimoúrovňové křižovatky, ve směru od Košíkova, dálnice DI se silnicí II/399 tak, jak je zakresleno v platném územním plánu města
Velká Bíteš. Tento požadavek se týká navržené trasy koridoru VRT, procházející přes pozemky v zastavěném a zastavitelném území (včetně ploch územních rezerv) v k.ú. Velká Bíteš a k.ú. Košíkov
– město Velká Bíteš uplatňuje námitku proti navrhovanému vymezení plochy pro
umístění stavby nových skladovacích nádrží Velká Bíteš vedle stávající přečerpá-
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vací stanice. Plochu pro nové skladovací nádrže město požaduje z návrhu ZÚR
v plném rozsahu vyřadit. Navrhované skladovací nádrže město požaduje vyřadit
rovněž ze seznamu navrhovaných veřejně prospěšných staveb produktovodů
Rada města dále uplatňuje požadavky na doplnění návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina takto:
– město Velká Bíteš požaduje do ZÚR doplnit a jako územní rezervu vymezit koridory pro prověření budoucího umístění staveb:
– obchvat I/37 Velká Bíteš – jižní varianta (součást tzv. velkého obchvatu) v rozsahu jihozápadního segmentu dle vyhledávací studie obchvatu města Velká
Bíteš, kterou v roce 2008 vyhotovil Ing. Meluzín, Viapont Brno
– přeložka silnice II/379 (součást tzv. velkého obchvatu) v rozsahu severozápadního segmentu dle vyhledávací studie obchvatu města Velká Bíteš, kterou
v roce 2008 vyhotovil Ing. Meluzín, Viapont Brno
– přeložka silnice II/602 (součást tzv. velkého obchvatu) v rozsahu jihovýchodního segmentu dle vyhledávací studie obchvatu města Velká Bíteš, kterou v roce
2008 vyhotovil Ing. Meluzín, Viapont Brno

Usnesení č. 16/08 z jednání rady města Velká Bíteš
konané dne 4. srpna 2008
Rada města schvaluje:
• využít nabídku společnosti TS Velká Bíteš s.r.o. na provedení rekonstrukce místní komunikace v obci Košíkov v úseku od kostela po výletiště za nabídkovou cenu
562.676,00 vč. DPH a schvaluje podání žádosti o dotaci na uvedenou akci z fondu
Vysočiny – programu „Rozvoj vesnice 2008“
• nájemné z bytů k 1.1.2009 ve výši dle návrhu fy Encom ze dne 8.7.2008 tj. byty
I. kategorie 26,04 Kč/m2/rok a II. kategorie 24,24 Kč/m2/rok. Žádosti fy Encom
o jednorázovou odměnu za oznámení o zvýšení nájemného se nevyhovuje
• vyhovět žádosti Kolpingovy rodiny Velká Bíteš na poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000,00 Kč
• vyhovět žádosti p. Josefa Klímy, jednatele ČSCH ZO Velká Bíteš na vytištění katalogů výstavy drobného zvířectva na MěÚ Velká Bíteš
Rada města doporučuje ZM schválit:
• na základě předložené kalkulace investičním úsekem odboru výstavby a ŽP MěÚ na akci
„Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy Velká Bíteš, ul. Jihlavská – I. etapa“:
– cenu městských stavebních pozemků ve výši 1200,00 Kč/m2
– s tím, že v případě více zájemců o konkrétní pozemek bude rozhodovat nejvyšší
nabídka
– připojovací poplatek pro soukromé vlastníky stavebních pozemků 466,00 Kč/m2
• smlouvu o dílo č. xxx/2008, v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká
Bíteš (objednatel) a firmou AGSTAV Třebíč, a.s. (zhotovitel), jejímž předmětem je
provedení díla „Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy Velká Bíteš, ul. Jihlavská – I. etapa“
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Rada města bere na vědomí:
• sdělení fy Outulný Náměšť nad Oslavou ze dne 1.8.2008 ve věci koupě pozemků
p.č. 4220 a 4221, k.ú. Velká Bíteš
• nabídku fy Energie 3000 a.s. na výstavbu a provozování solární elektrárny založené
na fotovoltaickém principu o výkonu cca 0,4 MW na ploše cca 15000 m2, na pozemcích p.č. 2729/1, 2731 a 2730, k.ú. Velká Bíteš, které jsou ve vlastnictví města
Velká Bíteš. Tato věc bude předmětem jednání ZM

Usnesení č. 17/08 z řádného zasedání zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 30. června
2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
• revokaci usnesení ZM č. 16/08 ze dne 28.5.2008:
původní usnesení: ZM neschvaluje prodloužení provozu Lékařské služby první pomoci na Poliklinice ve Velké Bíteši do 31.12.2008
nové usnesení: ZM schvaluje prodloužení provozu Lékařské služby první pomoci na
Poliklinice ve Velké Bíteši na dobu neurčitou
• celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za r. 2007 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2007
s výrokem „bez výhrad“
• rozpočtové opatření č. 5/08 k rozpočtu města na r. 2008, v předloženém znění s následujícími změnami:
ve výdajové části se:
– vypouští položka „Základní škola Tišnovská 116, Velká Bíteš – stavební úpravy
– projekt ve výši 80,00 tis. Kč“
– zařazuje položka LSPP – navýšení finančního příspěvku o 228,00 tis. Kč
– o výše uvedené částky upravuje rezerva s tím, že zůstatek rezervy k 30.6.2008
bude činit 1.097,7 tis Kč
• podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o obcích návrh zadání změny
č. 3 územního plánu města Velká Bíteš s úpravou dle předloženého vyhodnocení připomínek, podnětů a požadavků
• odstoupení od záměru prodeje bytového domu č. 209 na ulici Lánice ve Velké Bíteši
včetně zastavěného pozemku p.č. 562 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 761 m2
a dále souvisejících pozemků p.č. 563 - ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č. 561
- ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú. Velká Bíteš. ZM schvaluje realizovat
prodej předmětných nemovitostí po geometrickém upřesnění výměry pozemků (oddělení výměry potřebné pro chodník), včetně geometrického vymezení navrhovaných
věcných břemen podle projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova 2. etapa“ z 05/2007 a po následném novém zveřejnění záměru prodeje
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•
•
•

zveřejnění záměru prodeje pozemků pč. 4220, orná, 6178 m2 a p.č. 4221, orná,
6322 m2, k.ú. Velká Bíteš za minimální cenu 800,00 Kč/m2 s tím, že nabídky lze
předat nejpozději do 1.8.2008
vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí v předloženém znění
vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Velké Bíteše č. 6/1993 o Digitální technické mapě města Velké Bíteše

Zastupitelstvo města neschvaluje:
• prodej pozemků pč. 4220, orná, 6178 m2 a p.č. 4221, orná, 6322 m2, k.ú. Velká Bíteš firmě L - TRUCK, s.r.o. Velká Bíteš, která nabízí cenu 500,00 Kč/m2
• prodej pozemků pč. 4220, orná, 6178 m2 a p.č. 4221, orná, 6322 m2, k.ú. Velká
Bíteš p. Drbohlavovi, zastoupeného firmou RE/MAX – Center, který nabízí cenu
385,00 Kč/m2
• zveřejnění záměru prodeje pozemků pč. 4220, orná, 6178 m2 a p.č. 4221, orná,
6322 m2, k.ú. Velká Bíteš za minimální cenu 620,00 Kč/m2
Zastupitelstvo města rozhoduje:
• dle § 44 pís. a) stavebního zákona o pořízení změny č. 4 územního plánu města Velká
Bíteš z vlastního podnětu. Podněty a připomínky lze k obsahu a rozsahu změny č. 4 ÚP
uplatnit u pořizovatele (odboru výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš) do 31. 8. 2008
Zastupitelstvo města určuje:
• starostu města Mgr. Miroslava Báňu ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování
změny č. 4 územního plánu města Velká Bíteš
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• informaci podanou starostou města ve věci žádostí o poskytnutí podpor z fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2008“ na restaurování
monstrance a v rámci programu „Rozvoje venkova“ na opravu místní komunikace

Usnesení č. 18/08 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne
14. července 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
• přijetí krátkodobého úvěru ve výši 10,0 mil. Kč za účelem financování stavby křižovatky u ZŠ
• rozpočtové opatření č. 06/08 k rozpočtu města pro r. 2008, v předloženém znění
Zastupitelstvo města pověřuje:
• RM výběrem nejvhodnější nabídky na krátkodobý úvěr ve výši 10,0 mil. Kč od bankovního ústavu a jeho předložení ZM ke schválení
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Zprávy z města
Tyršova ulice pokračuje v rekonstrukci
Po prázdninové odmlce pokračuje rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu od
Polikliniky k SOU Jana Tiraye na Tyršově ulici. Stavbu provádí firma JCZ z Maršovic
u Nového Města na Moravě. Na rekonstrukci kanalizace obdrželo město prostřednictvím
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dotaci ve výši 3,237 miliónů korun, což představuje 80 % celkových nákladů projektu. S ní bude provedena rekonstrukce vodovodu a poté
naváže přestavba rozvodů elektrické energie - vzdušné vedení bude přeloženo do země.
Investorem těchto prací je EON, a.s., České Budějovice. Město využije této akce i při
položení elektrických kabelů veřejného osvětlení, jež jsou zastaralé. Současně musí Telefónica O2 vyřešit rozvody slaboproudých kabelů, které má zavěšené na sloupech veřejného
osvětlení a sloupech nízkého napětí. Vzhledem k problematičnosti tohoto úseku Tyršovy
ulice dojde k jeho úplné uzavírce, a to od Polikliniky k SOU Jana Tiraye. Křižovatka ulic
Tyršova a U Stadionu zůstane průjezdná. Poliklinika bude přístupná z ulice Lánice.

Devátý úspěch v roce oslav
Prvního srpna jsme obdrželi dopis z Krajského úřadu kraje Vysočina, ve kterém nám
Odbor kultury a památkové péče sděluje, že projekt města s názvem „Restaurování monstrance“ byl schválen v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2008“. Podporu získaly projekty ohodnocené v rozmezí 33 až 39 bodů. Náš projekt dosáhl 38 bodů,
tudíž na jeho realizaci byla přiznaná finanční podpora ve výši 146 718 korun. Celkové
náklady činí 244 530 korun, dotace z Vysočiny tedy tvoří 60 %. Bítešská monstrance se
tak dočká po více jak třiceti letech nápravy neodborného zásahu prostřednictvím profesionální restaurátorské firmy. Monstranci bude možno shlédnout ještě před jejím restaurováním v neděli dne 14. září 2008 v Bítešském muzeu na Masarykově náměstí č.p. 5,
v době od 8 do 18 hodin.

Jak pracovalo zastupitelstvo o prázdninách?
V letním období proběhly 4 schůze zastupitelstva města, a to konkrétně ve dnech 30.6.2008,
14.7.2008, 6.8.2008 a 20.8.2008. Účast zastupitelů byla následující:
Mgr. Miroslav Báňa
4x Ing. Milan Macholán
3x
Zdeněk Blažek
4x Mgr. Dagmar Macholová
4x
Pavel Doubek
4x JUDr. Alena Malá
4x
Marta Doubková
4x Jaromír Mencler
4x
Jaroslav Hofman
3x Hana Pöcklová
3x
MUDr. Svatopluk Horek
4x Zdeněk Řezáč
3x
Ing. Bronislav Hovadík
4x Ing. Marie Šabacká
4x
Mgr. Dalibor Kolář
3x Josef Šmídek
4x
Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek
1x MUDr. Jaroslav Štefek
1x
Ing. Alois Koukola, CSc.
4x MUDr. Pavla Vojtěchová
1x
MVDr. Jaromír Kotík
1x

Září 2008
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Akční plán města Velká Bíteš se daří plnit
Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který vhodně rozpracovává jednotlivé záměry města s výhledem na dva až tři roky. V letošním roce řešíme hned několik akcí. Konkrétně se jedná o: Záměr č. 5: Rekonstrukce kuchyně ZŠ byla úspěšně zrealizována a město
na tuto akci čerpalo státní dotaci ve výši 4 miliónů korun z Ministerstva financí ČR. Děti
dostaly pěkný dárek k začátku školního roku. Záměr č. 7: Centrální dětské hřiště - Tyršova
ulice - bylo rovněž zdárně dokončeno během letních měsíců a město na tuto akci obdrželo
1 milión korun od Nadace ČEZ - Oranžová hřiště. Slavnostní otevření dětského hřiště se
uskuteční 1. září 2008. Záměr č.1: Rekonstrukce křižovatky u základní školy a Záměr č. 9:
Rekonstrukce Tyršovy ulice - II. etapa – obě akce v současně době probíhají.
Na měsíc září se připravuje zahájení výstavby infrastruktury pro následnou výstavbu
RD Jihlavská (záměr č. 4) a Odpočinková zahrada (záměr č. 6). Plné znění Akčního plánu najdete na www.vbites.cz/radnice/rozvoj a investiční možnosti/akční plán.

Fakta versus demagogická manipulace
Město Velká Bíteš zveřejňuje své záměry prodeje pozemků v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. na úřední desce na Masarykově náměstí a na elektronické úřední
desce webových stránek města. Nad rámec zákona město spolupracuje s jednou z největších realitních společností - firmou RE/MAX. V případě prodeje dvou pozemků v průmyslové zóně Velká Bíteš o výměře 12 500 m2 se jedná o nezasíťované pozemky, které
nemají přístup na krajskou komunikaci ani na polní cestu. Před prodejem nelze provést
směnu pozemků, protože na nich vázne předkupní právo Pozemkového fondu ČR. Proto jejich prodejní cena (navíc mají nevhodný tvar) nemůže být vyšší, tak jako je to u zasíťovaných pozemků napojených na komunikaci.
Srovnávat cenu pozemků určených pro výstavbu rodinných domů s podnikatelskými objekty není vhodné! Náklady na zasíťování pozemků pro rodinné domy jsou podstatně vyšší než pro podnikání. Velikost parcel pro RD je většinou do 1 000 m2, také je
jich větší počet. U pozemků pro podnikání se jedná o veliké rozlohy (jedna parcela nad
15 000 m2) a jejich počet je samozřejmě menší. To znamená, že se nemusí budovat tolik hlavních řadů a přípojek jako u rodinných domů.
Na závěr srovnání prodejních cen zasíťovaných pozemků určených pro podnikání:
Průmyslová zóna města Velká Bíteš – Košíkov:
Agrostroj Pelhřimov
…500 Kč/m2
ITW Pronovia Velká Bíteš
…300 Kč/m2
NTC Prosiměřice
…500 Kč/m2
Outulný Náměšť nad Oslavou
…500 Kč/m2
Průmyslová zóna města Velké Meziříčí
…400 Kč/m2
Průmyslová zóna města Bystřice nad Pernštejnem
…100 Kč/m2
Průmyslová zóna města Žďáru nad Sázavou
…400 Kč/m2
Pozemky města Velká Bíteš na Masarykově náměstí za 500 Kč/m2 koupil hoteliér Jiří Rauš.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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místostarostka města
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Nový rentgen na Poliklinice ve Velké Bíteši
Zdá se neuvěřitelné, jak dlouho byl využíván rentgen, který byl pořízen v roce 1983.
Navzdory tomu, že stále splňoval všechny normy, poruchovost stoupala. Na časté opravy již nebyly náhradní díly, proto bylo nutné zahájit jednání o jeho modernizaci.
První úvahy vedly pouze k výměně ovladače, který nám dělal nejvíce starostí. Po jednáních se zástupci města a po oslovení ředitelů a majitelů firem ve Velké Bíteši, starostů
a firem v okolních obcích se podařilo téměř nemožné. Za poskytnuté finanční prostředky bylo možné koupit nový skiagrafický rtg komplet Chirana, za 1.253.500,00 Kč. Nové
zařízení vyhovuje provozu naší polikliniky a splňuje požadované normy.
Tato úspěšná akce se stala za přispění města Velká Bíteš, okolních obcí, všech partnerů zveřejněných, i těch, kteří zůstávají v anonymitě.
Dárci: AG FOODS Group a.s., AUTOIMPEX spol. s r.o., B.C.S. s.r.o., BIKOS
spol. s r.o., BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., Horácké autodružstvo, Jiří Janda, Jiří Loukota, LABARA s.r.o., Lesy města Velká Bíteš s.r.o., Mgr. Květoslava Richterová, MUDr. Svatopluk Horek, MUDr. Pavel Janík, MUDr. Marie Petrášová,
MUDr. Jana Ráboňová, MUDr. Věra Sládková, MUDr. Jaromír Šilhavý, MUDr. Jaroslav
Štefek, MUDr. Aleš Trnka, NTC, s.r.o., obec Borovník, obec Katov, obec Křoví, obec Níhov, obec Nové Sady, obec Osová Bítýška, obec Skřinářov, obec Vlkov, PBS Turbo s.r.o.,
POEX Velké Meziříčí, a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., RNDr. Jiří Richter,
RS ELEKTRO, s.r.o., Sdružení AURA, s.r.o., Slámovo uzenářství s.r.o., Strojírna Slavíček, s.r.o., Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., Základní organizace odborového svazu KOVO PBS Velká Bíteš, obec Záblatí.
Vám všem patří srdečný dík – nový rentgen je zařízení, které bude sloužit nám všem.
MUDr. Svatopluk Horek

Ředitel polikliniky MUDr. Svatopluk Horek u nového RTG.

Září 2008
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SMS InfoKanál – městský rozhlas „do kapsy“
Od září mohou občané města Velká Bíteš (popřípadě další zájemci) využívat novou
službu SMS InfoKanál, městský rozhlas “do kapsy”. Tato nová služba umožňuje zasílání
informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou
krátkých textových zpráv (SMS).
Služba může dobře zastoupit mnohde nefungující městský rozhlas. Navíc takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoliv, což je výhodné zejména pro ty občany,
kteří tráví většinu dne mimo město.
Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, problémů s kontaminovanou pitnou
vodou, ekologických havárií apod.
V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, město nabízí občanům
efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých nebo zajímavých informací.
Jak službu získat
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat,
a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.
K dispozici je 6 základních témat, které si můžete zaregistrovat:
T1 - DOPRAVA – výluky, objížďky, stavební práce a opravy v souvislosti se silničními
komunikacemi
T2 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – odstávky, přerušení, poruchy a opravy v souvislosti s inženýrskými sítěmi
T3 - KULTURA – kulturní a společenské akce
T4 - SPORT – sportovní dění, utkání a soutěže
T5 - OBCHOD – komerční sdělení, nabídky a poptávky obchodníků a firem
T6 - RADNICE – zasedání zastupitelstva, informace z odborů a jiná důležitá upozornění
Přihlášení témat:
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK VBITES REGISTRUJ (nebo zkráceně IK VBITES
REG) a následuje téma, ze kterého chcete dostávat informace na tel. číslo 605 733 680
např. tvar sms pro registraci témat INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KULTURA a RADNICE provedete následovně:
ik vbites reg T2 T3 T6
Odhlášení témat:
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK VBITES ODREGISTRUJ (nebo zkráceně
IK VBITES ODREG) a následuje téma, ze kterého nechcete dostávat informace na
tel. číslo 605 733 680
např. máte zaregistrováno INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KULTURA a RADNICE. Chcete odhlásit
odběr z tématiky INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. Tvar sms pro odhlášení odběru témata INŽENÝRSKÉ SÍTĚ provedete následovně:
ik vbites odreg T2
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Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen
nehraje roli. Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana
jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co občan v souvislosti s touto
službou zaplatí, je odeslání jedné SMS při přihlášení tématu, popř. druhé při odhlášení.
Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese městský úřad. V souvislosti s tím, že je sms služba občanům poskytována zdarma, bychom vás chtěli upozornit, že maximálně jednou do měsíce obdržíte jednu smsku
mající formu obchodního sdělení (i když nebudete zaregistrování do témata OBCHOD).
Kdy tímto dáváme možnost firmám nebo i občanům oslovit vás se svou komerční nabídkou. Chceme tímto způsobem pokrýt alespoň část vynaložených nákladů na službu,
kterou vám poskytujeme zdarma.
Jaká je ochrana proti zneužití registrovaných telefonních čísel třetí osobou?
Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewally apod. Přístup
k samotným databázím je navíc chráněn také proti fyzickému odcizení.
Provozovatelem služby je společnost Qbizm technologies, a.s., která je registrována
na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další podrobnosti o službě se můžete dočíst na www.infokanal.cz.
Případné informace vám podá Bc. Tomáš Zedník, informatik MěÚ Velká Bíteš,
tel. 566502514, e-mail: tomas.zednik@vbites.cz

Co nového na Vysočině
Uznání záchranářům
Na posledním jednání zastupitelstva 16. září 2008 bude Krajské zastupitelstvo na základě nominací nejvyšších představitelů krajských hasičů, policistů a rychlé zdravotní záchranné služby schvalovat udělení prvních záslužných medailí. Udělením záslužné medaile se kraj rozhodl každoročně oceňovat ty, kteří se významně zasloužili o ochranu životů,
zdraví a majetku občanů Vysočiny. První udělování záslužných medailí proběhne v listopadu a osobně bych velmi uvítal, kdyby v následujících letech přicházely ředitelům složek IZS (hasiči, policisté, zdravotní záchranná služba) i návrhy z obcí a měst.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

Září 2008
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školství
Slavnostní předání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů v obřadní síni radnice.

Foto: Archiv SOU

Po úspěšném zvládnutí písemné, praktické i ústní části zkoušek byli žáci SOU Jana
Tiraye a jejich rodiče pozváni dne 13. června na Městský úřad ve Velké Bíteši k slavnostnímu předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Starosta Mgr. Miroslav Báňa poděkoval všem přítomným rodičům, ředitelce Ing. Marii
Šabacké, třídním učitelům i celému pedagogickému sboru za práci, kterou žákům po
celou dobu přípravy na jejich budoucí povolání věnovali. Poté popřála paní ředitelka
absolventům, aby úspěšně vykročili do samostatného života a blahopřála všem šestnácti vyznamenaným.
V novém školním roce 2008/2009 opět otevíráme obory vzdělání Kadeřník, Obráběč kovů, Cukrář a Kuchař – číšník, všechny jsou plně obsazeny.
Na závěr vás srdečně zveme na Školní show, která se uskuteční ve čtvrtek 23. října 2008 v Kulturním domě ve Velké Bíteši a bude probíhat v duchu 600. výročí města. Budou se zde prezentovat naši žáci všech oborů vzdělání. Nebude chybět ani zábavný program.
Mgr. Petra Pařilová
třídní učitelka
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kultura
Beseda v muzeu
V poslední červnový den se v sále městského muzea sešli zájemci o historii města.
Besedovali s PhDr. Martinem Štindlem a Bohuslavem Mikuláškem na téma v letošním
roce vysoce aktuální – udělení městských práv Velké Bíteši.
Hovořilo se o okolnostech udělení, o jeho důvodu, krátce jsme prošli historií usilování Lacka z Kravař získat právoplatné dědictví – náměšťský zámek. Ze spousty dotazů a odpovědí vynikla jedna skutečnost: výraz „udělení plných městských práv“ je zavádějící. Právo přibylo v roce 1408 jen jedno, ale významné – zřeknutí se odúmrtí. Do té
doby mělo panstvo právo získat majetek člověka, který zemřel bez dědiců. Lacek z Kravař se ho ve prospěch Bíteše zřekl a navíc ten, kdo byl v závěti uveden, se musel přistěhovat do Velké Bíteše a spravovat majetek přímo.
Besedu oživily ukázky originálů pergamenů Lacka z Kravař a markraběte Jošta, který právo Bíteši následně potvrdil.
Byl to zajímavý podvečer a jak slíbil ředitel muzea, Bc. Ivo Kříž, určitě nebyl poslední.
Zora Krupičková

Pohled do sálu muzea při besedě.

Září 2008
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Almanach k 600. výročí udělení městských práv
Představujeme vám publikaci, vydanou nedávno k oslavám městského jubilea. Blíže vás
s ní seznámíme v rozhovoru s místostarostkou Velké Bíteše.
1. Již od chvíle, kdy bylo jasné, že budou probíhat oslavy města, se nabízela otázka, zda
bude vydána publikace k tomuto výročí. Také v anketě Zpravodaje se objevovaly návrhy
na vydání knihy o Velké Bíteši. Kde se vzala myšlenka na vydání Almanachu?
Návrh připravil Muzejní spolek Velkobítešska a to v době, kdy bylo známo, že zastupitelstvo města rozhodlo o vydání reprintu Tirayových dějin. Proto členové Spolku uvažovali
o tom, že náplní jubilejní publikace by mělo být především seznámení s historií poměrně nedávnou, se současným životem města i s malým pohledem do budoucnosti.
2. Proč si autoři zvolili pro svou publikaci formu almanachu? Na internetu jsem si vyhledala, že: „Almanach je neperiodická publikace obsahující samostatné, většinou tematicky
příbuzné, stati, spojené v jeden knižní celek se společným názvem…“
A právě o tohle šlo: sestavit sborník, do něhož přispějí různí autoři, kteří jsou buď rodáci nebo mají k našemu městu úzký vztah, anebo zde působí a žijí. Všechny příspěvky se
budou vztahovat k Velké Bíteši, každý bude osobitým příspěvkem svého autora a vcelku
vznikne pestrý obraz o minulosti a přítomnosti města.
3. Čeho se příspěvky týkají?
Příspěvky jsou zařazeny do jednotlivých kapitol. Ve dvanácti kapitolách se čtenář
např. dozví, jak to vlastně bylo s bítešskými privilegii, jak výročí slavili naši předkové před
stem a padesáti lety, čím žijí bítešské školy, církevní farnost, kulturní a sportovní zařízení
a obyvatelé našeho města vůbec. Jedna z kapitol představuje významné bítešské rodáky
a osobnosti. Texty v rozsahu kolem 230 stran ilustruje 165 fotografií jak dobových tak
současných, černobílých, ale převážně barevných, zajímavé mapky, tabulky a grafy.
4. Kdo vytvořil grafickou podobu knihy a kde byla vytištěna?
Grafická podoba almanachu se rodila postupně. Po zkompletování textů jsme museli nejprve vyřešit umístění fotografií. Byly v podstatě dvě možnosti: buď je postupně připojovat k příslušnému textu nebo udělat obrazovou přílohu. Rozhodování nám usnadnil
výběr vnějšího vzhledu knihy. Má netradiční čtvercový formát, který se nám líbil právě
pro ten čtenářský komfort – najít u čteného textu hned patřičný obrázek. Graficky nás
celou prací vedl pan Vojtěch Herka z realizačního týmu tiskárny LELKA v Dolních Bojanovicích. A dál už to běželo jako na drátku – výběr kvalitního papíru i tisku, konečný
výběr a úprava fotografií, popisky k nim, návrh obálky… Musím říci, že s tiskárnou se
opět dobře spolupracovalo, vytiskla pro nás v lednu letošního roku ve vynikající kvalitě
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reprint Tirayových Dějin města Velké Byteše. Ale jak sama víte, nebyl to jen realizační
tým tiskárny, kdo byl celé věci nápomocný. Když budu jmenovat jen ten nejužší okruh
garantů, je to především RNDr. Josef Hájek, jste to Vy a Mgr. Martin Štindl, Ph.D. Paní
Krupičková, upřímně, nebudou vám ty naše vášnivé debaty nad fotkami chybět?
Na otázku vám v závěru ráda odpovím, ale dál k almanachu.
5. V čem bude nová kniha pro bítešáky přínosem?
Oslovení autoři a ředitelé škol psali své příspěvky s vědomím, že je budou číst nejen současníci, ale i budoucí občané tak, jako čtou dnes sto let staré Památníky a Sborníky. Rovněž autoři fotografií se snažili zachytit zajímavé pohledy na město a jeho obyvatele. Věřím,
že si tato jubilejní publikace v působivé grafické a obrazové úpravě najde cestu ke svým
čtenářům a stane se trvalou připomínkou letošního výročí a svědectvím o naší době.
Ti první se s ní budou moci seznámit a zakoupit si ji na vernisáži obrazů Velké Bíteše ve výstavním sále Klubu kultury dne 8. září 2008, kde současně proběhne slavnostní představení Almanachu.
Děkuji za rozhovor.
Abych nezůstala dlužna odpověď na vaši otázku. Když lidi spojí jednotný zájem a cíl vytvořit něco dobrého, přes všechna úskalí a nepříjemnosti mají po zdárném dokončení práce
trochu prázdný pocit, najednou jim chybí ty hodiny hledání, přepisování, pátrání po fotografiích a faktech…Věřím ale, že se opět sejdeme při další společné práci. Jubilejní rok ještě nekončí. Jen ten příští almanach bude muset za padesát let vytvořit někdo mladší.
S místostarostkou JUDr. Alenou Malou hovořila Zora Krupičková, kronikářka města.

Velká Bíteš díky radioamatéru do celého světa
Radioamatér pan Jan Sláma plní svou nabídku, kterou předal počátkem roku výboru
pro oslavy, že při stycích s radioamatéry ve světě
bude posílat na potvrzení o navázaném spojení
- „kvesle“- QSL s fotografií Velké Bíteše s připomínkou jejího jubilea. Do posledního června
má již navázáno přes pět tisíc spojení!
Děkujeme Vám, pane Slámo, za propagaci města!
Za Bítešáky Zora Krupičková

Pan Jan Sláma s QSL s pohlednicí.
Foto: Zora Krupičková
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše, zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih, uložených v bítešském depozitáři státního okresního archivu - nyní Masarykovo náměstí,
dům č.p. 14 (dnes památkově chráněný městský dům s byty a cukrárnou).
Kompletní znění článku naleznete na webových stránkách města www.vbites.cz, na nichž
bude seriál o bítešských domech dále pokračovat.

Zadáno pro Seniorklub
Rozkvetu rozkvetu
jak kvítek na stráni
rozkvetu rozkvetu
kdo mi v tom zabrání
Už to s těmi českými básnířkami do konce roku musíme vydržet. Kviz na určení autorek úvodních veršíků jaksi nezabral. Takže ještě třikrát a dost. Na příští rok vymyslíme něco
zajímavějšího. Navrhněte něco na příštím Seniorklubu.
Co jsme připravili na tento měsíc:
Ve středu 17. 9. 2008 v 15 hodin v KD máme náš Seniorklub. Stihneme i kácení máje na
náměstí, abychom tak, jak my Bítešáci říkáme, vpluli do klidného závěru roku „Po hodech“.
Zářijový Seniorklub máme opět jenom pro sebe. Setkáme se, probereme všechny novinky,
naplánujeme naše další akce. Zavzpomínáme na naše dovolené. Každoročně v září máme
kviz našich znalostí, tak se připravte. Tři nejúspěšnější stoly dostanou sladkou odměnu.
Druhou naší akcí bude celodenní výlet na kolech po hornické cyklostezce na RosickoOslavansko. Sraz v 9 hodin u fotbalového stadionu. Tento výlet jsme už jednou dělali a rádi
si jej zopakujeme. Vyjedeme po hlavní silnici do Domašova a Říček, kde odbočíme vpravo do Chroustovského údolí, kterým dojedeme před Rosice, kde odbočíme na Zastávku.
Zde začíná hornická oblast s vyznačenou hornickou cyklostezkou. Pojedeme kolem bývalých šachet: na Zastávce důl Julius, kousek dál Ferdinand, u Zbýšova doly Jindřich, Antonín, Simpson a Anna, v Padochově důl Františka, v Oslavanech důl Dukla. V Oslavanech
je pěkný zámek a v něm pivovar s pěknou restaurací a muzei: hornictví, hasičů a starých
elektrospotřebičů. Domů se budeme vracet cyklostezkou na Ketkovice, dál na Rapotice,
Újezd, Ludvíkov atd.
Třetí naší akcí v září bude zájezd do Ostravy, v úterý 30. 9. 2008, odjezd v 6 hodin od
České spořitelny. Přihlášky hlavně na Seniorklubu u Drahy Tikovské. Z „černé Ostravy“ mají
všichni strach. Ale dnes je všechno jinak, Ostrava na sobě hodně pracuje, hodně se změnila
a stále se mění. Důlní těžba zde úplně skončila. Z bývalých šachet a průmyslových areálů se
staly skanzeny, některé jsou dokonce vyhlášeny technickými Národními kulturními památkami. S průvodci s odborným výkladem je možno je projít a seznámit se, jak se těžilo uhlí, jak
pracovaly vysoké pece, koksárna atd. Ale jsou tam i jiné zajímavosti: hrad, rozhledna na Landeku, hořící halda Ema, Stodolní zábavní ulice atd. Máme tam na magistrátu i rodačku z našeho města, a tak určitě zase něco zajímavého vymyslíme.
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společenská rubrika
Narozené děti
25. června 2008

KAMILA KOLKOVÁ

Pod Spravedlností 483, Velká Bíteš
Gratulujeme!

Paní Cahová oslavila svoje sto druhé narozeniny
V pátek 8. srpna 2008 jí v obřadní síni bítešské radnice poblahopřáli zástupci kraje Vysočina, okresu
Žďár nad Sázavou, starosta Velké Bíteše
Mgr. Miroslav Báňa, příbuzní, přátelé
a členky Sboru pro občanské záležitosti, které malou oslavu připravily.
Svěží jubilantka si se všemi připila,
odpověděla na dotazy novinářky a v pohodě poseděla s gratulanty při harmonice pana Františka Kratochvíla st. Zanotovala si i písničku „…tu červenou
sukýnku…“
Milá paní Cahová, také redakce
Zpravodaje Vám přeje hodně zdraví,
klidu a pohody, ať se Vaše fotografie
objevuje v našem časopise ještě hodně let!
Redakce Zpravodaje Velká Bíteš

Omluva
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Zpravodaje došlo ke dvěma tiskovým chybám (ve článku Hodnocení
práce ve SPCCH a jedné řádkové inzerci) Tímto se za vzniklé chyby omlouváme a činíme opravu.
… Ke 31.12. 2007 měla organizace Svaz postižených civilizačními chorobami 227 členů
a od 1.1. 2008 další tři členové přibyli. Celkem nás je tedy 230…
Hledám spolupracovníka ve finanční oblasti. Nechci KVANTITU ale KVALITU!!!
Tel.: 603 852 760
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zájmová činnost
Pozvánka
Milé maminky, babičky, tetičky,
po letních radovánkách si Vás a Vaše ratolesti dovolujeme opět pozvat do bítešského Mateřského centra Človíček.

PŘEDÁNÍ DARU OD KRAJE VYSOČINA
Ve středu 16. 7. 2008 došlo k předání finančního daru 10 000 Kč od Kraje Vysočina,
v zastoupení Bc. Jiřího Vondráčka. Tento dar nedostalo pouze naše MC, ale všechna MC
v kraji Vysočina, která jsou registrovaná v Síti MC ČR a je podmíněn spoluprací MC
s projektem rodinných pasů (www.rodinnepasy.cz). Za společnost podporující rodinné
pasy byla přítomna paní Kateřina Podivínská. A my, maminky z MC, jsme pozvaly našeho pana starostu Mgr. Miroslava Báňu. Společně jsme absolvovali krátké, ale zajímavé
povídání nejen o projektu, i o problémech a starostech všech MC.
Během měsíce září a října budou pro děti, které se svým doprovodem navštíví MC,
připraveny malé odměny - reklamní předměty k projektu rodinných pasů.
Kraji Vysočina děkujeme.
Služební maminky MC Človíček

ochrana obyvatel
Policie informuje
V současné době ze závažnější trestné činnosti šetříme krádeže železa a barevných kovů,
odcizení bryčky a starožitností z chalupy ve Velké Bíteši, vloupání a odcizení LCD televizoru z pohostinství v Osové Bítýšce, vloupání do vozidel, poškozování cizí věci ve Vidoníně
a řízení osobních automobilů jak pod vlivem alkoholu, tak bez řidičského oprávnění.
Stále častější jsou také krádeže registračních značek ze zaparkovaných vozidel. Pachatelé pak tyto značky namontují na svoje vozidlo a vzápětí na benzínkách tankují pohonné
hmoty a odjíždí bez placení! Kdokoli by viděl někde okolo svého či jiného vozidla podezřelou osobu nebo měl k tomuto jiný poznatek, ať neváhá a zavolá na policii.
Opětovně, a to i po stále se opakujících doporučeních, došlo ke krádeži většího množství finanční hotovosti, platebních karet a mobilních telefonů z neuzamknutých vozidel,
případně zde tyto věci byly vystaveny „na obdiv“.
Kdo by měl zájem o práci u policie, ať neváhá a obrátí se na zdejší oddělení. Zde
rádi poskytneme informace i přivítáme případné zájemce.
npor. Ing. David Dvořáček
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ostatní
40 let Kynologického klubu ve Velké Bíteši
Motto: „Většina psů je přítulných, milých a věrnost je pro psa příslovečnou vlastností.“
Kronika Kynologického klubu Velká Bíteš
Letos oslaví Kynologický klub ve Velké Bíteši již 40. výročí svého trvání. Za tuto dobu
prošlo výcvikem mnoho psů, převážně služebních plemen. Nejpočetněji bylo zastoupeno
plemeno německého ovčáka, ale i méně obvyklá plemena jako je německá doga, dobrman, rottweiler, boxer, malý knírač a další.
Zakladateli sportovní a služební kynologie ve Velké Bíteši jsou: František Veselý, Karel
Rous, Jan Lacina, Ivan Kroutil, Jaroslav Žák, Josef Krejčí, Karel Nováček, Josef Brym
a Drahomír Sedlák.
Na začátku roku 1968 probíhají jednání s úřady o povolení výcviku služebních psů
a od března roku 1968 již v Ludvíkově výcvik běží „na plné obrátky“. Staví se první překážky nezbytné pro výcvik a v srpnu 1968 také srub, kde se psovodi po tréninku scházejí podělit se o své radosti i strasti se svými psy.
V roce 1969 se psovodi zúčastňují poprvé „IV. Celostátní speciální výstavy německých ovčáků s mezinárodní účastí“ a hodnocení jejich psů v obrovské národní i mezinárodní konkurenci je velmi dobré.
V roce 1970 se poprvé pořádají zkoušky ve výkonu psů. Zkoušky úspěšně vykonalo
pět bítešských psovodů se svými psy.
Psovodi z Velké Bíteše se několikrát kvalifikovali na mistrovství republiky a v roce
1987 měl náš klub reprezentanta na Mistrovství republiky mládeže.
V roce 1989 začíná výstavba současné klubovny a v průběhu 90-tých let též dochází k rozšíření cvičební plochy.
V roce 1996 pořádal Kynologický klub Velká Bíteš Mistrovství republiky dospělých
a mládeže. Obyvatelé Velké Bíteše měli možnost vidět to nejlepší z výcviku psů.
Zlomovým rokem v činnosti našeho klubu se stává rok 1995, kdy citelně opadá zájem
o sportovní výcvik psů. Bohužel nový celosvětový směr jsme nedokázali zachytit a najít
dostatek psovodů. Napomohla tomu i medializace útoků „služebních a bojových“ plemen psů na lidi, velká časová náročnost výcviku a nemalé finanční nároky na výživu psa
velkého plemene. Přes to všechno zůstalo několik příznivců, kteří se sportovní kynologii chtěli a chtějí věnovat.
Rok 2008 byl pro naše psovody rokem velmi náročným. Bylo potřeba ve velice krátkém čase rozšířit cvičební plochu z důvodu pořádání výběrového závodu a také jsme
se poctivě připravovali na zkoušky naplánované na jarní měsíce. 17. 5. 2008 jsme pořádali výběrový závod psů, jehož účastníci se mohli kvalifikovat na Mistrovství Moravsko- slezského kynologického svazu (MSKS) a na Mistrovství světa německých ovčáků
(WUSV) do USA. Závodu se zúčastnilo 25 psovodů, limit na Mistrovství MSKS splnilo 19 z nich, na Mistrovství WUSV se kvalifikovali 3 psovodi, jejichž výkony byly
opravdu bezvadné.
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Dalšími akcemi byly oblastní výstava a bonitace německých ovčáků, které proběhly 14. a 15. června 2008 v areálu klubu a o jejich úspěchu svědčí to, že předsednictvo
MSKS uvažuje o jejím opětovném konání ve Velké Bíteši.
Tím nejdůležitějším však pro nás, psovody, zůstávají zkoušky. Letos jsme měli naplánované 3 zkoušky, všechny se podařilo obsadit a v jejich průběhu 6 našich psovodů se
svými psy složilo celkem 11 zkoušek z výkonu.
Děkuji všem, kteří náš klub starostlivě vedli, poctivě připravovali své čtyřnohé kamarády na zkoušky a závody a nezištně předávali své zkušenosti mladším kolegům v minulých 40-ti letech. A všechny z vás, kteří mají doma pejska a chtěli by s ním pracovat
a soutěžit, zvu každou neděli na cvičiště „Cihelna“ od 8 hodin.
Přemysl Duda, Kynologický klub Velká Bíteš

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ SPORTOVNÍ SEZÓNY SOKOLŮ
Turistický oddíl TJ Sokol Velká Bíteš se jako každý rok v květnu a červnu zúčastnil tradičních soutěží pořádaných Asociací sportu pro všechny v atletice a ve vědomostním orientačním závodě v přírodě zvaném Medvědí stezka.
Krajské kolo v atletickém čtyřboji pořádané v Třebíči:
Sportovci z TJ Sokol Velká Bíteš a TJ Sokol Nové Město na Moravě bojovali proti družstvům z okresů Třebíč, Jihlava a Havlíčkův Brod.
Soutěžilo se v běhu na 100 m, hodu granátem, skoku dalekém a běhu na 1000 m.
TJ Sokol obsadila soutěž ve třech věkových kategoriích: starší žáci IV, dorostenci a muži
a dosáhla těchto umístění:
Starší žáci IV, ročník 1993-1994
Tomáš Rozmahel 5. místo, získal 593, 58 bodů
David Mitáš 6. místo, získal 571, 73 bodů
Tomáš Kala 13. místo, získal 395, 63 bodů
Dorostenci ročník 1990-1992
Petr Klíma 2. místo, získal 622, 16 bodů
Muži ročník 1990 a starší
Jan Tuček 1. místo, získal 663, 16 bodů
Republikové kolo ve vědomostním orientačním závodě v přírodě Medvědí stezka, které
se pořádalo při mezinárodním sportovním festivalu ČASPV 2008 v Olomouci.
Kraj Vysočina reprezentovali sportovci z TJ Sokol Velká Bíteš v kategoriích:
Starší žáci IV, ročník 1993-1994
Hlídka ve složení Kala Tomáš a Miroslav Rybníček (oba TJ Sokol Velká Bíteš) se umístila na 2. místě.
Dorostenci ročník 1990-1992
Hlídka ve složení Jaroslav Střecha (Jihlava) a Petr Klíma (TJ Sokol Velká Bíteš) se umístila na 9. místě.
Díky vynikajícímu výkonu Tomáše Kaly a Miroslava Rybníčka se kraj Vysočina umístil
v této soutěži na 7. místě a na 10. místě v soutěži krajů.
Výbor TJ Sokol Velká Bíteš
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řádková inzerce
Hledám byt ve Velké Bíteši do 1,4 mil. Kč. Za nabídky předem děkuji.
Tel.: 773 476 896
Prodám STP pozemek (1 ha) U Stadionu, určený pro průmyslovou výrobu nebo výstavbu garáží. Tel.: 773 500 753

vyjádření
Milí čtenáři,
na základě rozhodnutí Rady města ze dne 7. 7. 2008 došlo ke snížení rozsahu Zpravodaje.
Z tohoto důvodu se omlouváme přispěvatelům, kterým jsme článek nemohli otisknout
a věříme, že nám i nadále budete přispívat svými články, i když v kratším rozsahu než
doposud.
redakce Zpravodaje

program kina flip velká bíteš
září 2008
Neděle 31. srpna v 17.00 a 20.00 hodin
Sex ve městě (Sex and the City: The Movie) Carrie Bradshawová ví hodně o sexu
a nebojí se zeptat… Filmové pokračování
úspěšného seriálu.
Premiéra - 140 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 21. září v 19.30 hodin
Indiana Jones a Království křišťálové lebky
(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal
Skull) Nejslavnější archeolog všech dob se vrací! V hlavních rolích dobrodružného filmu režiséra Stevena Spielberga Harrison Ford, Kate
Blanchett, Shia LaBeouf a další…
Premiéra - 122 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 7. září v 18.00 a ve 20.00 hodin
Taková normální rodinka
Česká komedie na motivy jednoho z nejoblíbenějších seriálů. V hlavních rolích J. Mádl,
E. Holubová, I. Chýlková, M. Labuda
a další…
Premiéra - 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 28. září v 19.30 hodin
Mejdan v Las Vegas (What Happens in Vegas) Divoká pitka, výhra tří milionů dolarů
a rychlá svatba – ale jak spolu vyjít, když se
znáte jeden den? V hlavních rolích americké
komedie Cameron Diaz a Ashton Kutcher.
Premiéra - 99 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Září 2008
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to bíteš ještě neslyšela:
největší sbor, který kdy ve velké bíteši
zpíval, vytvoří
SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV
a
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH
UČITELŮ
koncert se koná pod záštitou
opata Strahovského kláštera Michaela Pojezdného

Kostel sv. Jana Křtitele
Hodová sobota 13. září 2008 v 18 hodin
Partneři: PBS Turbo, a.s., Building Plastics, Autoimpex
Turbocar, Student Agency, BDS, NTC, Restaurace u Raušů,
Jeřábkova pekárna
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OBSLUHA SBĚRNY – D1 (9 KŘÍŽŮ)
SYNOT TIP je sázkovou společností, která se věnuje především tipování výsledků
sportovních utkání, ale najdete u nás také možnost vsadit si na další příležitosti.
příjem kursového sázení, účast na školení
dobrou úroveň práce na PC (Excel, Outlook), výborné komunikační znalosti,
schopnost týmové práce, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
zkušenosti v oblasti kursového sázení vítány, nástup ihned
Nabízíme:
práci na HPP
Místo výkonu práce: D1, Sport bar 9 křížů – Přibyslavice 93 (směr Praha)
Kontaktní osoba:
Jitka Fajfková ( +420 731 426 816)
Náplň práce:
Očekáváme:

V případě zájmu zašlete Motivační dopis a strukturovaný životopis obsahující dosažené vzdělání, dosavadní praxi a kontakt na posledního nadřízeného zaměstnavatele,
se značkou „obsluha sběrny“ na e-mail: jitka.fajfrova@synottip.cz.

Výjezdní konzultace
senátora
Josefa Novotného
Výjezdní konzultační hodiny
senátora Josefa Novotného
pro občany
Velkobítešska se uskuteční
v pondělí 8. září 2008
od 15:30 do 17:00 hodin
na Městském úřadě
ve Velké Bíteši.
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!!! AKCE LETNÍ ÚVĚR !!!
!! VYPLÁCÍME EXEKUCE !!
!! DŮCHODCI, ŽENY NA MD !!
!! OSVČ I NEZAMĚSTNANÍ !!
80.000,- ZA 1555,- NEBO
170.000,- ZA 3333,- NA 6 LET
BEZ ZKOUMÁNÍ REGISTRŮ
!!! S ÚROKEM 7,6% ROČNĚ !!!
VOLEJTE 777 054 521

Září 2008

37

38

Zpravodaj Velká Bíteš

Září 2008

39

Vážení přátelé z Velké Bíteše,
je mi ctí, že Vás mohu oslovit na tomto místě. Jsme
na prahu nového školního roku a nastává nám období nových plánů a předsevzetí. Zvláště v Bíteši, kde
je září tradičně ve znamení hodů a kde mnoho lidí
dělí rok na období „před hodami“ a „po hodech“.
Osobně pociťuji toto období zvláště naléhavě, protože jsem byl osloven, abych se stal kandidátem za
KDU-ČSL ve volbách do Senátu.
V poslední době jsem měl možnost setkat se s tím,
že menší města a obce nemají velkou možnost se
rozvíjet. Peníze jdou stejně jen do Prahy, Brna a dalších velkých měst, a města v našem regionu (Velká
Bíteš možná jako jedna z prvních) trpí nedostatkem
prostředků. Stejně tak kolem sebe ale vidím mnoho
starostů, podnikatelů, představitelů neziskových organizací, hasičů, sportovců i kulturně činných lidí,
kteří v životě stále znovu dokazují, že je důležité se nevzdávat.
Znám to ze své praxe starosty Osové Bítýšky, kterým jsem opakovaně už od roku
1990.
Vím, že veřejná činnost pro lidi je mnohdy trnitou cestou. Ale starostování mě naučilo,
že když chci něčeho dosáhnout, musím se za svou věc umět postavit a nevzdávat se.
Kandidaturu do Senátu vnímám právě jako příležitost postavit se za občany menších
měst a obcí. V případě, že získám Vaši podporu a budu zvolen, budu bojovat za důstojné podmínky pro malé obce a města a spravedlivé rozdělování prostředků. Stejně tak
budu podporovat činnost mnoha dobrých lidí okolo sebe při všech neziskových, sportovních, kulturních aktivitách, které vidím kolem sebe. Jižní část našeho okresu zatím
nemá ve vysoké politice žádného reprezentanta. Všichni poslanci a senátor jsou a byli
ze Žďárska a Bystřicka, proto myslím, že by Velkomeziříčsko a Velkobítešsko mělo mít
v Praze svoje zastoupení.
Přeji všem Bítešákům krásné prožití hodů, které budou letos ve znamení oslav 600 let
města a kterých se letos také zúčastním. Rád se s Vámi setkám o hodové neděli na Vašem náměstí.
Váš Josef Mach
Starosta Osové Bítýšky, kandidát KDU-ČSL do Senátu

Setkáme se o Bítešských hodech
Neděle 14. září
WWW.JOSEFMACH.CZ
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prodává nejvíce realit na světě
67 zemí, 120 729 makléřů, 7 011 kanceláří

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
 Chcete získat nejlepší cenu?
 Chcete mít nejlepší podmínky?
 Chcete klidný a bezstarostný obchod?

Svěřte se profesionálům...
S profesionálním zázemím společnosti
RE/MAX – zajistím prodej, či pronájem
Vaší nemovitosti. Jelikož bydlím ve Velké
Bíteši, nabízím Vám osobní přístup,
zodpovědnost a kompletní servis,
vč. právního zajištění.
Neschovávám se za tváře známých
osobností, nabízím Vám svou.

Ing. Michal Brázdil
Váš realitní poradce

773 500 753
michal.brazdil@remax-czech.cz

Víte o někom kdo prodává nemovitost? Doporučte mně ho a dostanete min. 2 000 Kč!

Září 2008

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

Karlov 261
41 Bíteš
595 01 Velká

www.remax-czech.cz
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